Bar›ﬂ Umudu

ABDULLAH
ÖCALAN
“E¤er diyalog imkan›m olursa zaman zaman
ulaﬂmaya çal›ﬂ›r›m, olumlu geliﬂtiyse ve küçük
bir yol ald›ysa bu yürütülür. Diyelim ki en
kötü ihtimal gerçekleﬂti. hepiniz için imha, be nim için infaz geliﬂti. O zaman zaten sizin du rumunuz çok güçlü olur, onlarca y›l yetebilecek
güç ve potansiyeliniz var. Haz›rl›klarla gelece ¤i eskisinden de güçlü karﬂ›layabilirsiniz. Bu nu istemiyoruz. Ama baﬂka çaresi yoksa en ﬂe refli yoldur. Er geç yine ayn› noktaya, daha ön ce söyledi¤in onurlu bar›ﬂ noktas›na gelinmesi,
ac› da olsa kaç›n›lmazd›r. Benim için de her
zaman söyledi¤im gibi ölüm dirimden daha faz la iﬂ yapacakt›r.”

Weﬂanên
Serxwebûn
140

Bar›ﬂ Umudu

Abdullah Öcalan

Bar›ﬂ Umudu
Abdullah Öcalan

Weşanên Serxwebûn 140

Barış Umudu
Abdullah Öcalan
Weşanên Serxwebûn 140

Birinci Baskı: Mart 2006

İÇİNDEKİLER

Önsöz yerine ..........................................................................................................
Barışçıl politik çözüm hayatidir
(17 Mart 1999) ...................................................................................................
Öncelikle komplonun Yunan ayağı netleşmeli
(18 Mart 1999) ...................................................................................................
Tüm halkımıza ve partililere .........................................................................
PKK isyanı bir birlik isyanıdır
(19 Mart 1999) ...................................................................................................
Türkiye ve dünya kamuoyuna ......................................................................
Uzlaşma olmazsa 21. yüzyıla kavga hakim olur
(6 Nisan 1999) ....................................................................................................
21. yüzyılı barış, kardeşlik ve özgürlüğün yüzyılı yapalım
(12 Nisan 1999) ..................................................................................................
Med TV çalışanlarına açıklamamdır
(12 Nisan 1999) ..................................................................................................
Ruhunuzu ve beyninizi açık tutun
(19 Nisan 1999) ..................................................................................................
Problem barışı nasıl sağlayacağımızdır
(22 Nisan 1999) ..................................................................................................
Kendimi hizmet için yaşatıyorum
(22 Nisan 1999) ..................................................................................................
İdamım Türkiye’yi zorlar
(26 Nisan 1999) ..................................................................................................
Türkiye Kamuoyu’na barış çağrımdır
26 Nisan 1999) ...................................................................................................
Türkiye biraz sağlam davranırsa barışın önü açılır
(2 Mayıs 1999) ...................................................................................................

11
19
22
26
28
30
32
38
42
43
46
51
53
56
58

Barışın yolu İmralı’dan geçer
(Başkanlık Konseyi’ne) ................................................................................. 61
Savunmam kapıyı onurlu barışa aralayacak
3 Mayıs 1999 ..................................................................................................... 65
Siyasi durumun bazı özellikleri ve çıkarılması gereken dersler
(Başkanlık Konseyi’ne, Merkez Komitesi’ne ve
Avrupa Temsilciliği’ne)
6 Mayıs 1999 ..................................................................................................... 67
Davam barış davasıdır
10 Mayıs 1999 ................................................................................................... 75
Özgürlüğe dayalı barıştan daha değerli bir şey olamaz
(Başkanlık Konseyi’ne)
13 Mayıs 1999 ................................................................................................... 79
Barış her şeyin üstündedir
13 Mayıs 1999 ................................................................................................... 84
Savunmam demokratik çözüm platformudur ...................................... 88
Dil ve kültür özgürlüğü çok önemli
17 Mayıs 1999 ................................................................................................... 92
Savunmam demokratik sistemin barometresidir
24 Mayıs 1999 ................................................................................................... 95
Savunmam sürece hükmediyor
6 Haziran 1999 ................................................................................................. 100
Savaş çirkinliklerin yıkılması barış güzelliklerin yaratılmasıdır
7 Haziran 1999 ................................................................................................. 103
Güvence dağın sağlamlığıdır
10 Haziran 1999 .............................................................................................. 109
Benim gözümle dünyaya insana ve yaşama bakmak önemlidir
16 Haziran 1999 .............................................................................................. 115
Barışı kurtarırsak İbrahim efsanesi gerçek olacak
19 Haziran 1999 .............................................................................................. 121
Benzerlikler inkara yol açmamalıdır
(Devlet yetkililerine) 20 Haziran 1999 ................................................. 129

Demokrasi sosyalizmin en iyi ifadesidir
21 Haziran 1999 .............................................................................................
Çözüm herkes için önemlidir
28 Haziran 1999 .............................................................................................
Herkesin demokratik mücadeleye katkısı olmalı
29 Haziran 1999 .............................................................................................
Linç eğilimini Çiller temsil ediyor
1 Temmuz 1999 ...............................................................................................
Devlet demokrasi vermez devletten demokrasi alınır
5 Temmuz 1999 ...............................................................................................
Adil ve onurlu bir barış en değerlisidir
(Başkanlık Konseyi’ne)
7 Temmuz 1999 ...............................................................................................
Devlet Kürt inkarında kendini kaybetmiştir
8 Temmuz 1999 ...............................................................................................
Türkiye ile özgür birliktelik benim için başta gelir
12 Temmuz 1999 ............................................................................................
Politika ahlaki sorumluluk ister
15 Temmuz 1999 ............................................................................................
Benim tutsaklığım halkın tutsaklığıdır
22 Temmuz 1999 ............................................................................................
Eylemimizin temelinde Türkiye ile özgür birliktelik var
26 Temmuz 1999 ............................................................................................
Kendimi yaşatmam bile mucizedir
29 Temmuz 1999 ............................................................................................
Yüzyılın savaşları kendi doğasına uygun barışını arıyor
(Başkanlık Konseyi’ne)
1 Ağustos 1999 ................................................................................................
Barışı getirecek olan halktır
2 Ağustos 1999 ................................................................................................
Türkiye ve Dünya Kamuoyu’na
2 Ağustos 1999 ................................................................................................

136
142
147
153
159

165
173
180
186
194
199
205

212
126
231

Devlet bir yol ayrımına girmiştir
5 Ağustos 1999 ................................................................................................. 232
Basına açıklamamdır
5 Ağustos 1999 ................................................................................................. 238
Siyasal dilencilik siyaset değildir
9 Ağustos 1999 ................................................................................................. 240
Mezarda da olsa tarafım
12 Ağustos 1999 .............................................................................................. 246
Çözüm savaş değil demokratik uzlaşmadır
16 Ağustos 1999 .............................................................................................. 251
Savaştan barışa geçişte amaç özgürlüktür
19 Ağustos 1999 .............................................................................................. 256
Demokrasi kahramanlarına ihtiyaç var
26 Ağustos 1999 ............................................................................................. 263
Her savaşın bir barışı vardır
2 Eylül 1999 ....................................................................................................... 270
NTV kanalının sorularına verilen cevaplar
2 Eylül 1999 ....................................................................................................... 275
Demokratik çözüm projesi demokrat kişilik, örgüt ve davranış ister
(PKK Başkanlık Konseyi’ne ve Merkez Komitesi’ne)
5 Eylül 1999 ...................................................................................................... 278
Simitis ekibi beni Türkiye’ye öldürtmeyi esas aldı
6 Eylül 1999 ...................................................................................................... 297
Sahte dostlar ve yetersiz yoldaşlar bizim trajedimizin
temel nedenidir-Eylül 1999 ........................................................................ 305
Esas mesele insanın doğal değerlerine bağlılıktır
16 Eylül 1999 ................................................................................................... 316
Amaca ve tarihe bağlanmadıkça duygular anlam kazanamaz
20 Eylül 1999 ................................................................................................... 328
İbadet eder gibi çalışmak gerekir
23 Eylül 1999 ................................................................................................... 339

Kürt’ün demokratik tarzı büyük bir silahtır
27 Eylül 1999 ................................................................................................... 350
Birbirini güç duruma düşürme olmamalı
30 Eylül 1999 ................................................................................................... 360
Değişim sorunları ve görevler üzerine perspektifler
(Başkanlık Konseyi’ne)
3 Ekim 1999 ...................................................................................................... 361
Başaramayan politikacılık politika değildir
4 Ekim 1999 ...................................................................................................... 374
Suçtan arınmış bir Türkiye birçok çevrenin ortak özlemidir
7 Ekim 1999 ...................................................................................................... 385
Avni Özgürel ile yapılan görüşmenin notları
7 Ekim 1999 ...................................................................................................... 394
Yaratmaya çalıştığımız barış ilkeli ve onurlu bir barıştır
7 Ekim 1999 ...................................................................................................... 398
Verimsizlik samimiyetsizliktir
7 Ekim 1999 ...................................................................................................... 400
Ancak kendine güvenen bir hareket barış çizgisine gelebilir
11 Ekim 1999 ................................................................................................... 404
Barış gelirse iş, ekmek ve özgürlük de gelir
14 Ekim 1999 ................................................................................................... 414
Türkiye için ciddi bir lider gerekiyor
17 Ekim 1999 ................................................................................................... 424
Özgürlük ruhun ve aklın gıdasıdır
21 Ekim 1999 ................................................................................................... 433
Demokratik bilinç en yoğun donanımdır
25 Ekim 1999 ................................................................................................... 446
Zenginlik ve bütünlük demokrasiden geçer
28 Ekim 1999 ................................................................................................... 455

Önsöz yerine*

ireysel ve örgütsel yaşamımı üç döneme ayırmak mümkündür.
Birinci dönem, anamla kendi toplumsallığımı kendim kurabilmeliyim iddiasıyla başlayıp, önce aileye ve köye karşı gösterilen tepkiden sonra ilkokula gitmeyle başlamıştır. İlkokula başlamak devletleşmeye ilginin ilk ciddi adımıdır. Kişilik komünal toplumdan devletçi
topluma doğru bir dönüşümün adımını atar. Şehirleşmeyle birlikte yürür. Şehir değerleri kırsal komünal değerlere göre üstün sayılır. Orta, lise, memurluk ve üniversite son sınıfına kadar okumak devlet adamlığı
için ön hazırlıktır. Herkeste bu yaşlarda kati bir şekilde şehir devlet kişiliği hakim olur. Geri bırakılmışlık ve ezilen milliyet konumu devlete
tepkiye dönüşür. Sol sempatizanlık aslında adil, eşitçi ve daha kalkınmacı devlet arayışından başka bir anlama gelmez. Kişilik bu dönemde
ezici biçimde geleneksel toplumun bağlarından kopartılmıştır. Anacıl
komünal, kırsal ve soy toplumu büyük oranda inkara uğramış, bunun
yerine kendinde geçmişini inkar eden, küçük gören, devlet ve şehir büyüklüğüne tapınan, gözü kara resmi düzene koşan oldukça marjinal bir
kişilik oluşmuştur. Oldukça trajik bir kişilik katliamı yaşanmıştır.
Eski toplumu, ana babasını, kardeşlerini, komşularını, köyünü, akrabalarını, yaşlıları, çocukları, kadınları, soyunu, sınıfını hor gören bu
yeni ‘ne oldum delisi’ kişilik tüm az gelişmiş ülkelerde bir afet halini
almıştır. İçerikten yoksun bir modernizmle insanın temel toplumsal
değerlerine karşı derin bir yabancılaşmayı yaşar. Kapitalist sistemin
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ezici üstünlüğü altında gelişen bu kişilik sahte bir tepki ile solculuk
yaptığında bile marjinaldir. Toplumdan kopukluğu derinleşerek devam etmektedir. Okul, şehirde işçilik ve devlet memuriyeti bu kişiliği
tarihten ve gelenekten koparıp ‘teneke’ bir kişilik haline getirmiştir.
Duyarsız, inkarcı, maaşa bağlanmış, şehir fahişeliğine takılmış bu kişilikten kaynaklı her şey kapitalizmin ve ona engel toplumun değerleri karşısında iflas etmek durumundadır. Reel sosyalizm, sosyal demokrasi ve ulusal kurtuluşun gerçek bir toplumsal dönüşümü sağlamlayamaması bu kişilikle yakından bağlantılıdır. Çağımızın her tür sapmacı, faşist totaliter ideoloji ve pratiklerinin sosyal temeli bu kişilik
oluşumuna dayanmaktadır. Fransız Devrimi ile sıçrama yapan bu kişilik 1990’larda eski cazibesini yitirerek, tekrar bir normalizasyon sürecine girmesiyle sonuçlanmıştır.
İkinci dönem, bu sefer burjuva toplum ve devletinden kopup kendi
çağdaş toplumsal ve siyasal sistemini kurma amacına yönelik bağımsız bir ideolojik grup kurma denemesiyle başlar. İlk toplumsallaşmanın
çocuklarla dinsel dualar, ilkokula gitmeler temelinde oluşturulmasına
karşılık, ikinci toplumsallaşma üniversite öğrencileriyle sol ve ulusal
ideoloji temeli üzerinde geliştirilir. Kapitalizmin yaydığı değerlere, hakim ulus şovenizmine karşı her ne kadar kendi öz toplumunu yeniden
arama çabası varsa da, mevcut sol ve ulusalcı cereyanlar kapitalist yaşamın normlarını aşacak güçte olmadıklarından, bu çabalar gerçek hedefine ulaşmaktan uzaktır. Birinci PKK’leşme aşaması da diyebileceğimiz bu süreç 1970’lerin fırtınalı dünyasında aslında savrulmuş bir
yaprak misali savrulur durumdadır. Geleneksel dünyadan koptuğu kadar, kapitalizmin öz değerleriyle de bütünleşilmemiştir. Tipik mezhepleşen, marjinalleşen süreç yaşanmaktadır. Benzer biçimde kurulup da
hızla biten sayısız gruplaşma vardır. Karşı çıkılan devlet karşısında fille karınca misali bir çekişme başlamıştır. Teorik ve pratik arayışlarla
toplum ve ülke yeniden keşfedilmek istenecektir. Aslında dünya genelinde yaşanan sol moda takip edilmektedir. Eski topluma bir aşı atılıyor. Ya tutarsa gibi bir havada başarı beklenmektedir. Kendimize özgü
artık bir fikrimiz var. Grubumuz sayısal olarak da gelişiyor. Kendimizi farklı bir şey saymaya başlıyoruz. Aşının tutma ihtimali yüksektir.
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Kozasından çıkan kurtçuk misali yurtdışına adım atılınca, özgüven ve
delikanlı kesilme dönemine adamakıllı girildiği kabul edilecektir.
Ütopya gerçekleşmeye dair umut vermektedir. Grupsal destekten kitlesel halk desteğine ulaşma güveni daha da pekiştirecektir. Silahların gücü ile tanışılmıştır. Çağdaş ulusal hareketlerin gerilla grubu eğitilmiş
ve silahlanmış olarak ülkenin erişilmesi güç doruklarına ulaşılmıştır.
Geriye yeni tarihi hamleye sıra gelmiştir.
Yaşamımın 1972-1984 yıllarını kapsayan bu dönemin ilk bölümü
çok çeşitli açılardan değerlendirmelere konu olabilir. Yoksul Kürt halkının çağa uyanış hamlesi de denebilir. İlk isyan, kör kadere ilk kurşun da denebilir. Namus ve onurun haykırışı olarak da değerlendirilebilir. Hz. Davud’un Golyat’a karşı ilk başarılı eylemi olarak da anlam
kazanabilir. Düşünce özgürlüğüne cesaret etmenin ilk adımlarından
biri de sayılabilir. Binyılların köklü kölelik normlarından kopma hamlesi de olabilir. Anlamlı, başarısı biraz şans, biraz da emek ve inanç isteyen adeta ikinci doğuş, yeniden paradigma kazanma olarak da tanımlanabilecek bir dönemdir.
Yaşamımdaki ikinci dönemin ikinci bölümü 15 Ağustos 1984-15
Şubat 1999 yıllarını kapsar. On beş yıllık bu süreç ikinci PKK hamlesi olarak silahlı mücadelenin ağırlık teşkil ettiği müthiş bir süreçtir. Ortadoğu tarihinde Babek, Hariciler, Karmatiler, Hasan Sabah gruplarına benzetilebilir. Birinci bölümde İsevilik ağır basarken, ikinci bölümde Musevilik ve Muhammedilik karışımı bir ağırlık söz konusudur. Zor yürüyen muhacirin grubu ‘vaat edilmiş topraklara ulaştırma
görevi’ büyük çaba ve yetenek istemektedir. Ulaştırma Hz. Musa’yı
çağrıştırırken, savaş eylemleri Medine’deki Hz. Muhammed’inkini andırmaktadır. Öyle ruhsal bir iman, inanç atmosferi hakimdir. Kendini
inanca adama tam mümincedir. Bilimsel sosyalizm iman gücünü kazanmış olarak yürütülmektedir. Savaş tam kutsal bir eylemdir. İnsan
birey giderek hiçleşirken amaç her şeyleşir. Tarihin tipik bir iktidar
hastalığına tutulduğunu fark etmek bile çok güçtür. Yılların devlet ve
şehir ortamında bombardımana tutulmuş zayıf kırsal kişilik, iktidara
yapışmaktan başka yetenek zor tanır veya hep tek boyutla kalmaktan
bir türlü kurtulamaz. Kapitalizmin müthiş yalnızlaştırdığı kişilik kendi
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malı bir sistematiğe bağlandığında, tersi bir eğilimle bu sefer müthiş
bir toplumsallığı yaşayabilir. En tipik özellik en kutsal eylemdir inancıyla her şeyin feda edilmesidir.
Aslında en kutsal değer yaşamdır demek gerekirken, tersine
“amaç her şeydir, yaşam hiçbir şeydir” inancıyla fanatizm derecesinde bir kişilik öne çıkıyordu. Dogmatizmin bu türünde kadercilik,
bazı ilkelere bağlılık bir nevi dinselleşme olarak da tanımlanabilir.
Kazanılan paradigma yalın ve soyuttur. Analitik zeka şahlanırken,
duygusal zeka boğuntuya getirilmiştir. Ölmek ve öldürmek tamamen
teknik bir meseleye indirgenmiştir. Son tahlilde kapitalizmin kara dayalı çalışma aşkı ideolojik yörünge altında yürütülmüş olmaktadır.
Çağın genel karakterine uyulmuştur. Ayrı bir mezhepleşme biçiminde olsa da, içinde yüzülen, yaşanılan kapitalizmin dünyasıdır. Kapitalist eğilimin en soyut düzeyde reel sosyalist ve ulusalcı genellemelerle birikimini sağlıyor, siyasal ve askeri oluşumu için çılgınca koşturuluyordu. Çağa başka tür ulaşılamazdı.
Tabii bu tür koşturma dingonun ahırında yapılmıyordu. Sistemin sahipleri vardı. Kendi kurallarınca egemen dünyalarının gereğini yapacaklardı. 15 Şubat 1999 günü, benim için kapitalist dünyanın Azrailleşmiş gücünün bin bir hile ile boğazıma sarılış günü olarak da değerlendirilebilir. Yaşamımın bu döneminde bazı stratejik hatalardan bahsetmek gerekir. 1982’de gerçekten silahlı gruba önderlik edecek bir kadroyu yaratabilmeliydim, öyle ülkeye yollanmalıydı. Kemal Pirler
1980’de değil 1982’de daha geniş grupla Güney ve Doğu Kürdistan
üzeri ülkeye yollansaydı, daha doğru ve açılım sağlayıcı olabilirdi.
Başta Duran Kalkan, Ali Haydar ve Mehmet Karasungur’un alanda
görevli olmaları stratejik hata düzeyinde yetmezliklere yol açmıştır.
Ortadoğu’daki sürecin bir kopyasını hem de geriden tekrarlamaları bu
stratejik hatanın temelidir. KDP kuyrukçuluğu, halka yabancılaşma, arkadaşlara layık olamama, fuzuli işlerle uğraşma, halledilmiş çalışmaları yenileme, KDP ve YNK çatışmalarına anlamsız karışma, önlerindeki potansiyeli, İran-Irak Savaşı’nın yol açtığı durumu görememe bu
stratejik yetmezliklerin devamı olarak kendini göstermiştir. Tarihi ana
cevap verilmemesi, buna denk çalışma tarzının sergilenmemesi, an-
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lamsız keyfi yorumlama, çabalara stratejik darbe vurma biçiminde sonuç vermiştir. İyi niyet ve çaba bu konumda sadece cehennemin yoluna döşenmiş iyi niyet taşları rolündedir.
Ortaya çıkan çeteleşme eğilimlerini erkenden tespit edememe ve
yeterince tavır koyamama ikinci önemli stratejik yetmezliktir. Bu rolü
güvenilir arkadaşlara bırakmak dogmatizmin diğer bir sonucudur. O
kadar soylu değeri çarçur ederlerken, mutlaka fark edebilmeli ve dur
diyebilmeliydim. PKK’nin bütün soylu çabalarına en büyük darbeyi bu
yönlü gelişmeler vurmuştur. Adeta canavarlaşmış bazı kişiliklerin inanılmaz nitelik arz etmelerinin izahı güçtür. Büyük emeklerle hazırlanan yapının bu öğelere kolay teslim olması daha da anlaşılmaz konudur. Bendeki müthiş arkadaşlık anlayışı hep en iyisini yaparlar, en dürüstüdürler, ellerinden gelmeyecek iş yoktur, çağdaş havarilerdir biçimindeki dogmatizme varan inanış bu gelişmelerde etkili olmuştur. Geç
uyandık. Tam uyandığımızda veya fark ettiğimizde, stratejik olarak
hem zaman hem büyük çabaların ürünü başta genç savaşçılar, halk,
maddi ve manevi birçok değer kaybedilmişti.
1992-93 derslerini daha derinliğine çıkarmalıydım. Irak-Kuveyt krizi ile 1991’de ülkedeki gruplarla olmak daha doğru olacaktı. 1982’lerde yapmadığım işi, atmadığım adımı bu sefer yapma ve atma biçiminde olmalıydı. Ortadoğu çalışmalarını ikinci plana bırakmak gerekirdi.
Fakat aynı yaklaşım, yoğun takviyeler altından başarıyla kalkılacağına
beni inandırmıştı. Binlerce nitelikli kadro içinden mutlaka sürece cevap verenlerin çıkacağı hep beklenmişti. Fakat hareketin bağrındaki
çetecilik ve sorumsuz merkezi yaklaşım tüm katkıları boşa çıkarıyordu. Tarih göz göre göre başarısızlığa götürülüyordu. Disiplin ve fedakarlıkla fazla değer kurtarılamaz, görevler başarılamazdı. 1992 sonlarındaki Osman Öcalan’ın YNK ile boyun eğmeyi andıran uzlaşması,
Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın intiharvari çabaları tesadüfen birleşerek sürecin daha büyük kaybını önledi. Köklü ders çıkarılması gereken nokta buydu. Ülke içi ihmal edilmemekle birlikte, merkezi kadro yapısının köklü çözümüne ihtiyaç vardı. Bunu Suriye üzerinde yeni
okullar açmayla telafi etme ve aşırı tekrarlama çalışmaları beni oldukça tıkadı. Çabaların anlamı pek kalmamıştı. Bizzat müdahaleyi yapma-
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da geç kalmıştım. O kadar değer kaybından sonra yönelmeyi kendime
yediremiyordum. Tıkanmayı askeri değil, siyasi yollardan açma deneyimi daha anlamlı geliyordu. Askeri yönelim toptan intihara götürebilirdi. Siyasi çalışma ise, daha potansiyelli hareketi mümkün kılabilirdi.
Yapıda tekdüzelik sürdü. Aynı tarz çalışmalar KONGRA GEL dönemine kadar yansıdı. Son iç bunalımların kökeni aslında ülkeye gidiş ve
orada üsleniş, çalışma tarzı ve temel taktik anlayışların bir devamından
ibarettir. Özeleştiriler anlamlı yapılmamıştı. Eski kişilik ve çalışma tarzında ısrar vardı. Bu da her zaman ve her yerde anlamsız kayıplara, yerine getirilemeyen görevlere, acılara ve sonuçta tasfiyelere yol açmaktan öteye gidemezdi.
İkinci yaşam dönemi devlet odaklı olduğundan, ama daha henüz yitirilmemiş komünal demokratik duruş özelliklerinden ötürü çelişkiliydi. Sonucu bu çelişkilerin boğuşması belirleyecekti. 15 Şubat 1999 aynı zamanda devlet odaklı yürüyüşe ölüm darbesi indirmişti. Eğer devlet odaklı particilik, devletçilik bir hastalıksa, o halde 15 Şubat
1999’da tüm kapitalist dünya devletlerinin bana vurduğu darbe aynı
zamanda üçüncü doğuşum için bir ilaç, bir ebelik rolünü oynayacaktı.
Üçüncü yaşam dönemi, eğer adına ve özüne yaşam denilebilecekse, 15 Şubat 1999’dan sonuna kadar gidilebilecek aşama olarak ayrıştırılabilir. Belirgin niteliği, genelde devlet odaklı, özelde kapitalist
modern yaşamdan kopuşla başlamasıdır. Tekrar yaban yaşama koşmuyorum. On bin yıl öncesine gidecek değilim. Ama insanlığın bazı
temel değerlerinin o yıllarda gizli olduğu da kesindir. Uygarlığın bin
bir hile ve zorbalıkla kestiği o dönem insanlığı bilimsel teknik seviyeyle bütünleştirilmedikçe, insanın gerçek kurtuluşu, özgürlüğü
mümkün olamazdı.
Uygarlık ve devlet odaklı yaşamdan kopmak gerileme değildir.
Tersine doğadan ölümcül kopuşa, kan ve yalana dayalı şişirilmiş iktidar kişiliğinden vazgeçme belki de en temelli sağlığa kavuşma imkanıdır. Hastalıklı toplumdan sağlıklı topluma, sıkboğaz, obez, çevreden
kopmuş, bir nevi kanserleşme olan aşırı şehirleşmiş toplumdan ekolojik topluma, tepeden tırnağa otoriter ve totaliter devletli toplumdan
komünal demokratik ve özgür eşit topluma doğru bir yöneliş söz ko-
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nusudur. Avcı kültürüyle hayvan katliamına, uygarlığın insan katliamına, kapitalizmin doğa felaketine yol açan zincirleme halkasından
kurtulma yeni bir insanlığa kapıyı aralayabilir. Hayvanlarla dost, doğayla barışmış, kadınlarla dengeli güç yapısına dayanan, barışçıl, özgür eşit, aşklı yaşam, bilim ve tekniğin gücünü savaş ve iktidarın
oyuncağı olmaktan çıkarmış ahlaklı politik bir kişilik, beni, en azından ENKİDU’yu şehre ve devlete bağlıyan çekim gücü kadar çekiyor,
anlamlı kılıyor. Tek kişilik tutukevinin yarattığı bir özlemden kesinlikle bahsetmiyorum. Büyük bir düşünsel, ruhsal paradigmadan bahsediyorum. Kategorik yaklaşımdan, büyük güce tapınmadan, çağın,
tüm uygarlıkların kan lekeleri altında parıldayan yaldızlı yaşamlarından gerçekten hem bıktım hem nefret ediyorum.
Çocukken genlerime işlemiş avcı kültüründen ötürü gözümü kırpmadan başlarını kestiğim, kopardığım, kurnazca avladığım kuşlardan,
vurduğum hayvanlardan özür dilemekle başlamak istiyorum yeni yaşam dönemime. En büyük saadetin kaşaneli köşklerde değil, yeşil çevreli kulübemsi mekanda yaşandığına inanıyorum. Doğayı tüm renkleri, sesleri ve anlamları içinde dinleyerek, bütünleşerek yaşamın erdemine ulaşılacağına inanıyorum. Gerçek ilerlemenin dev kentlerden ve
iktidar otoritelerinden geçmediğine, tersine bunların en büyük hastalık
kaynağı olduğuna; buna karşın eski köyü de, yeni kenti de aşmış, ekolojik yerleşimi bilimin ve tekniğin en son verileri ile karşılayan bir mekansal yaşamın gerçek devrim olduğuna inanıyorum. Aradaki kocaman uygarlık yapılarının insanlığın mezarı olduğuna inanıyorum. Bir
gelecek yürüyüşü olacaksa, bu gerçekler temelinde olursa anlamlı ve
yürümeye değer olduğuna inanıyorum.
Hiyerarşik devletçi sınıf uygarlığından kopmak en büyük özeleştiridir. Bunu başaracağıma inanıyorum. İnsanlığın çocukluğuna, emekçilerin, halkların unutturulmuş tarihine, kadınların, çocukların ve çocuk
ihtiyarların ütopyalarındaki özgür eşit dünyalarına katılmayı, başarıyı
orada sağlamayı daha çok istiyorum.
Bunların hepsi ütopya. Ama bazen ütopyalar mezardan beter yapılar içindeki yaşamın tek kurtarıcı esinidir. Günümüzdeki mezarlardan
beter yapılardan tabii ki öncelikle ütopyayla çıkış yapılacaktır. Duru-
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mum hiçbir insana benzemiyor. Benzemesini de istemiyorum. Daha iyi
anladığıma, hissettiğime göre iyi yoldayım. Anlamın ve hissin yaşattığı bir insan en güçlü insandır. Büyüklere benzeme günahını bir daha işlemeyeceğim kesindir. Zaten benzemeyi ne çok istedim ne de becerdim. İnsanlığın geçmişi daha gerçektir. Ona saygılı olacağım ve yaşamı orada arayıp bulacak ve yeniden başlatacağım. Gelecek bu çabaların işleyiş halinden başka bir şey değildir.
Hep kendimi mi düşünüyorum? Değil. Savunmam tüm insanlık için
bir şeyler öğretebilir. Yeniden yapılanmış PKK bütün soylu arkadaşlarımı, anlam gücü ve iradesi olan yoldaşlarımı birleştirebilir. KOMA
GEL tüm Kürdistan halkını ve dostlarını demokratik bir çatı olarak toparlayabilir. Yaşamımıza, ülke ve toplumumuza rasgele saldıracaklara
karşı HPG iyi bir savunma savaşı verebilir; anlayışsız, zalim ve haksızdan hesap sorabilir. En soylu kadınlarımız tüm zamanların tanrıça
olgunluğu, anlayışlılığı, melek saflığı ve azizeliği ve Afrodit güzelliğini kimliğinde bütünleştiren PAJK’da birleşebilir.
Bu savunmayla temel insanlık anlayış ve idealimi uygarlığın son
temsilcisi olarak hayli gururlu ve kendinden emin AB’nin yargı organı
AİHM’e sunarken, olumlu beklentilerden ziyade, sistemin kar büyücülüğüne alet olmaktan öteye bir rol oynamayacağından ötürü üzüntülerimi belirtebilirim. Daha demokratik, özgür ve adil toplum dileklerimle saygılarımı sunarım.
27 Nisan 2004
Tek Kişilik Tutukevi/ Mudanya/ Bursa
Abdullah ÖCALAN

Abdullah Öcalan’ın “Bir halkı savunmak” kitabından
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Bar›ﬂç›l politik çözüm hayatidir

imitis hükümeti, istihbarat güçleri, özellikle Stavrakis (istihbarat şefi) ve Kenya hükümetinin bu komplodaki rolleri net anlaşılmalı. Yunan istihbaratından Savas’ın ve Nairobi’deki Yunan Büyükelçiliği’nin tavırları ve rolleri araştırılmalıdır.
Sonra uluslararası hukuk açısından işledikleri suçlar açığa çıkarılarak hesap sorulmalıdır.
(Selim Okçuoğlu’na) 1 Eylül Protokolü’ne geliyorum. Bir Muhatap Arıyorum kitabı araştırılmalı. 1996 yılı ile başlayan sürece
ilişkin dile getirdiğimiz mesajların hepsini toparlayın. Bu belge ve
dökümanları savunmamda kullanacağım. Suriye’de iken siyasetçilerle bunların belgelediği ve bize gönderdiği mektuplar toplanmalı.
1993 ateşkesinden tutalım 1 Eylül 1998’e kadarki sürece ait bütün
bilgi ve belgelerin toplanmasını istiyorum.
(Tüm avukatlara) Selçuklular yine Osmanlılar döneminde Kürtlerle ilişkilerini ortaya koyan belgeler yine Mustafa Kemal dönemine ait belgeler gerekli. Amasya Tamimi’nin tam metnini getirin.
Kocaeli Mutabakatı, Misak-ı Milli, Sivas ve Erzurum Kongreleri
ile ilgili belgelerin, tüm Kürt-Türk ilişkilerini belgeleyen dökümanların toplanmasını istiyorum.
Yeniden kontak kurulabilir mi? Bu görüntü sonucu belirliyor.
Yani 1 Eylül Protokolü esastır. Bu politika birlikte kararlaştırıldı.
Türkiye açısından bu böyledir ve öyle yürür. Avukatın açıklaması 1

S
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Eylül mutabakatı çerçevesinde olacaktır. Barışçıl politik çözüm hayatidir. Örgütü çözüme götüren bu çizgidir.
Ayrıca hiçbir açıklamamın yayınlanmaması yanlıştır. Altı yıldır
uygulanan çizgi, siyasal demokratik uzlaşma ve anlaşma çizgisidir.
Yayın organlarımızda bu çizgiyi panel, yorum vb şekillerde derinleştirmelisiniz.
Avukat Ahmet Zeki Okçuoğlu yanlıştır ve başta Med TV’nin
yönlendirmesi ile parti adına yapılan eylemlerin derhal durdurulmasını istiyorum. Bu eylemleri kınıyorum. Avukat Ahmet Zeki
Okçuoğlu vasıtasıyla gönderdiğim mesaj yerine ulaşmamıştır.
Benimle ilgili başta Med TV ve diğer basın yayın organlarında çıkan haberleri, PKK ve Kürt İntikam Tugayları adına yapılan eylemleri doğru bulmuyorum. Özellikle bu eylemleri esefle karşılıyorum. Ayrıca benim cezaevinden yaptığım açıklamaların geçersizliğine ilişkin parti adına yapılan açıklamayı da sorumsuzluk
olarak değerlendiriyorum.
Gerçek konum ve tavrımı özce şöyle belirtiyorum:
a- 1993’ten beri ateşkesle geliştirilen çizgi, en son 1 Eylül’de daha da netçe ortaya konulan çizgidir. Bu süreçte bize dolaylı madde
madde sunulan açıklamalara ve bizimle devlet arasındaki dolaylı
ilişkilerde devlete verdiğim cevaplara bağlıyım. Yakalanma sürecinde daha yoğun olarak gerek Soruşturma Komisyonu’na, gerekse savcılığa verdiğim ifadelerde de bunu belirttim. Çıkarılacağım
mahkemede bu hususları esas alacağım. Ricam, gerek yayın organlarında ve gerekse basın toplantılarıyla, haber, yorum, panel vb
yöntemlerle bunun dönem politikası olarak açıklanmasıdır. Bunun
benim içerde ya da dışarıda olmamla alakası yoktur. Partinin uzun
süre devam eden demokratik uzlaşma anlayışı çizgimizdir. Devletin de dolaylı olarak açık olduğu bir çizgiyi pratikleştirme, özcesi
diplomatik faaliyetler işin esasını teşkil etmelidir. Bunu gözardı
eden, keyfi yorumlayan, bozan anlayışları kabul etmem mümkün
değil. Israr edilirse bunu provokasyon olarak değerlendiririm. Kesin, sonuna kadar en azından bu teorinin doğruluğu ve geçerliliğine inanıyorum ve bağlı kalınmasını çağrım olarak belirtiyorum.
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b- Metropol eylemlerini kabul etmiyorum, ısrar edilirse bunu
komplo olarak nitelendiririm. Bizim böyle eylemlerimiz olamaz.
c- Kırsaldaki gerilla aktif savunma pozisyonunda olmalı. 1 Eylül ateşkesine bağlı kalınmalıdır. Meşru müdafaa halinde olmalıdır.
d- İyi bir barış ve af kampanyası başlatılmalı, içerde ve dışarıda
gündemleştirilmelidir. Yaygın bir siyasi çalışma yürütülmelidir.
Türkiye karalanmasın. Aşırı Türkiye düşmanlığı bırakılmalıdır.
e- Yasal güvence verilirse çatışma bırakılmalı, yasal siyasal çözüm pratikleşmelidir. Türkiye olumlu yaklaşırsa bu tarihi olacaktır.
Bu doğru olanıdır. Durum netleşinceye kadar böyle olmalıdır. Türkiye’nin ülke bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde çözüme gidilecektir.
Güney’deki güçlerimiz üs olarak bu alanda kalmalı, çatışmalara
girmemeye özen göstermelidir. Sadece siyasal olarak yoğunlaşmayı esas almalıdır.
YAJK için söyleyeceğim şudur: Bu güçler kongrelerini yapmalı.
Kendilerine söyleyin, intiharvari eylemler yapmasınlar.
Güneyli arkadaşlar daha çok Güney’de yoğunlaşmalı.
Avrupa Parlamentosu’nun aldığı karar iyidir, takip edin.
Beyaz saçlı (Mahir) eski yerine gitmesin. Onun eksiklikleri var;
üzerinde durulmalıdır. Bunun durumu anlaşılmalıdır.
Cezaevindekiler esnek olsun.
17 Mart 1999
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Öncelikle
komplonun Yunan ayağı netleşmeli

Şahin arkadaşa
Bilinen ateşkes dönem politikalarının, tutuklanma süreciyle daha da geliştirilmesinin gereği ortada. Bunun için üç açıklama veriyorum. Gizli ve önemle Başkanlık Konseyi’ne bildireceksiniz. Ona
göre gerekenler yapılacak. Açıklamaları yoğun ve ciddiyetle başta
Med TV olmak üzere gerekirse bizzat denetleyerek basın yayında
okuyacak; haber, yorum, sohbet, panel gibi yollarla işleyeceksiniz.
Politik eylem çizginizi de buna göre yürüteceksiniz.
Selamlar ve başarılar

Başkanlık Konseyi’ne
Değerli yoldaşlar
Med TV açıklamalarında benim koşullarım bilinmedikçe veya
değiştirilmedikçe, benim açıklamalarımdan kuşku duyulacağı veya
güvenilmeyeceği anlamına gelen bir sonuç çıkardım. Benimle ilgili ve öneminden ötürü şunu belirtiyorum:
a- Benim içinde bulunduğum koşullar irademi ve bilincimi kıracak veya çarpıtacak durumda değildir. Şimdiye kadar tek bir dayak
yemedim, küfür bile işitmedim. Zorla ifade vermedim. Müdürün
katıldığı on günlük soruşturmada hava sorunu vardı. Şimdiki odam
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tek kişilik orta sınıf bir otel odası gibidir. Önünde tahminen on veya on beş metrekarelik bir havalandırma, ayrıca bir görüşme odasıyla ziyaretçi odası vardır. Yirmiyi aşkın gardiyan sırayla nöbetimi
tutmaktadır. Görevlendirilen nöbetçiler uygundur. Yemek ve temizlikte sorun yoktur. Fazla kilo verdim, çok sorunlarım yoktur. Bazı
askeri yetkililerle ara sıra görüşmeler oluyor. Onları da daha çok
ben istiyorum. Şimdiye kadar 34 gündür böyle sürdürdüm. Basınyayın engeli henüz kalkmadı. Duruşmalar başlamadı. Hepinizi, halkı, toprağı, insanı özlemek en büyük duygusallığım, acımdır. Milyonların iddiasını gözlerinde ve yüreğinde barındıran en büyük diyaloglardan sonra bu şüphesiz en zorudur. Ama bu da böylesine bir
uluslararası komplodan hem de en dost geçinenin en affedilmez
ihanetinden sonra anlaşılırdır.
b- Öncelikle netleşmesi gereken komplonun Yunan ayağıdır.
Hükümet Başkanı Simitis ve İstihbarat Başkanı Stavrakakis ile Savas komplodan sorumludur. Ama dost geçinenlerden de mutlaka
bunun bilincinde olanlar vardır. Bir komisyonla derinliğine araştırılması gerekir. Tahminim, 1993’ten beri Türkiye ile uzlaşma çabalarından beri Kanigilin tutuklanmasıyla yerimize adaylar hazırlanması, 1992 Güney Savaşı’ndan sonra bilinen gelişmeler, Türkiye’de 1993-96 hükümeti süreci, 6 Mayıs komplosu, en son tüm Avrupa çapında ve Rusya’daki engellemeler komplodur. Tahminen Türkiye önemli oranda bu yıllarda Özal’ın yaklaşımından sonra “APO
ya ölecek ya ölecek” sloganıyla bunun içine çekilmiştir. Her iki kanattaki çeteleşme bu süreçle ilintilidir. Kürt-Türk çatışması gibi bir
boyut verilerek, açmaz derinleştirilmek istenmektedir.
1996’da daha çok ordu kaynaklı dolaylı mesaj teatisi bundan dönüşü ifade eder. Benim yaklaşımımdan da biliyorsunuz; olumlu
yaklaşma biçimindeydi. En son 1 Eylül 1998’de ateşkese gidilen
protokol niteliğindeki değerlendirmeler yeni süreci ifade eder. Soruşturma ve avukatlarla olan görüşmelerde de bu tavrı sürdürüyorum. Çözüm, ülke bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde daha çok
politik çözüm arayışıdır.
c- Tartışılan, Kürtler de devletin asli bir kurucu unsurudur. Ana-
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yasa ve vatandaşlık hakkı olanlar, her demokratik siyasi hakkını
kullanabilir. Şimdiye kadar bu hakların kullanılmaması bilinçsizlik,
korku vs nedenlerledir. Ben geniş bir devlet güvenceli kültürel
özerklikle bu hususların birleştirilmesini öne sürdüm. Bir model
geliştirilmesini ilkede yanlış bulmadım.
d- Demokratik bir yerel yönetim, seçim ve siyasi partiler yasasıyla politik çözüme önemli oranda katkıda bulunulacağını tartıştım.
e- Eğer yasal güvence, iş ve benzeri hususlar diğer maddelerle
birlikte gündeme gelirse silahlı savaşı sürdürmenin anlamının kalmayacağını ve sürecin politik barışçıl eksende gelişeceğini belirttim. En azından devlet tavrını netleştirinceye kadar bilinen aktif savunmaya, üslenmeye ve eğitime dayalı ateşkes tavrımızın doğru bir
tutum olduğunu belirtiyorum. Gerek metropol, gerekse kırsalda bizi adeta mahveden, yozlaştıran eylemlerin de kesin karşısında olduğumuz bilinmelidir.
Değerli yoldaşlar
Kısaca bu süreçteki bilinç ve irademle bu tespitleri geliştirirken,
bunların aslında uzun süredir dışarıdayken de az çok bilgilendirilen
hususlar olduğunu biliyorsunuz. En azından şimdilik iç ve dış ortam farklılığının ve onun bilinci ve iradi yanının kalmadığını, böylesi bir yönelimin de kendisini dayatmadığını bu açıklamadan çıkarabilirsiniz.
Şunu unutmayın, bunlar benim önerilerimdir. Devletin veya sizlerin kabulü diye bir durum söz konusu değildir. Devlet tavrını nasıl geliştirir, bilemiyorum. Ağır çalışan parti ve seçim kargaşaları
sürecin gelişimini zorlar. Hükümet sorunu var. MGK şüphesiz politikayı belirler, ama parlamentonun da durumu zamanlamayı etkiler. Tavırsızlık da olabilir, ama politikasızlık herhalde en kötüsüdür.
Dolayısıyla ilerde sizin de pratik politik yaklaşımlara ihtiyacınız
olacaktır. Ben önerilerimi ve durumumu size açıkça belirttim. Sanırım Başkanlık konumuma temsilen devam ediyorum. Cezaevi
koşullarında böyle çalışmak ve temel politikayı önermek görevim
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gereğidir. Bunu uygulamada şüphesiz sizin ve partinin yekvücut olması belirleyicidir.
Yıllarca size yetecek eleştiri, öneri, maddi ve manevi miras var.
Layık olun. Yeni kuruluşlarınıza dönem politikasını hakim kılın.
Eskisi gibi bir diplomasiye müsaade etmeyin.
Türkiye’ye PKK ile barış, kardeşlik, ülke bütünlüğü ve demokratik devlet temelinde anlaşmayı çözüm olarak şimdi daha da vurgulayarak sunacağım. Gelişmeler olursa sizi bilgilendireceğim.
Hatta uygun yöntem bulunursa, görüşme yollarını dolaylı da olsa
deneyeceğim. Bilinen çizgi de bir daha asla eskisi gibi olamayacak.
Çalışmalarınızın en verimli süreçte olduğuna inanıyorum.
Güney’de ise PKK bağımsız ve iktidarda veya üzerinde ağırlığı
olmak durumundadır. Yoksulları ve Türkmenleri de içerisine alacak
şekilde bir demokratik cephenin Türkiye’yi ve rejimi karşısına almadan geliştirilmesi önemlidir. Ortam uygundur. Diğer güçlerle
zorunlu olmadıkça çatışmaya girilmemelidir. İlkeli uzlaşmalara girmekten çekinmemelisiniz.
Başarılar diliyorum, büyük sevgi ve özlemle kucaklıyor, selamlıyorum.
Ayrıca çok genç olanların, yaralı ve cezaevinden çıkanların ve
kızların iyi korunmasını, ama kendilerini yetiştirmelerini de önemle belirtiyorum. Onları da büyük özlemle seviyor, kucaklıyor ve selamlıyorum.
Ayrıca bu yılki Newroz’u da tüm halkımıza, sizlere, büyük barışa ve kardeşliğe açık özgürlük bayramı olarak kutluyorum. Biraz
da sizler için yaşamaya kararlıyım.
18 Mart 1999

25

Tüm halk›m›za ve partililere

Newroz’u tüm Türk halkıyla gönülden özgür bir
birlik, barış ve kardeşlik içinde sevgiyle kutlamanın yılı haline gelmelidir.

1999

Değerli halkımız
Biz Türkiye devleti ve halkıyla özgür bir birlik için mücadele
verdik. Newrozları bu temelde kutladık. Şimdi yeni bir tarihi dönemle karşı karşıyayız: Barış içinde özgür birlik yolunda yürümek.
Bunun şu anda tutuklu olmamla ilgisi yoktur. Sürekli bunu aradık.
Olsa olsa bu süreci hızlandırır. Bu zor günleri en iyi böyle değerlendirebiliriz. Tüm ömrünü onurlu bir barış için harcayan biri olarak bunun hayati önemde olduğunu belirtiyorum.
Gün intikam günü değil barış, kardeşlik ve birbirini affetme günüdür. Bu çizgiyi 1993’ten beri devletle dolaylı ilişkilerle hep geliştirmek istedik. Ve şu anki konumum en büyük fedakarlık olarak
görülmeli. Acısı barışa, affa, özgür birliğe götürmelidir.
Tüm partililer, başta Başkanlık Konseyi en azından benim yeni
açıklamalarıma kadar birlik içinde bu çizgiye bağlı kalmalıdır. Başkanlık Konseyi çizilen çerçeveye bildiri halinde güç vermelidir.
Newroz’u kutlarken kendi milli renklerimizi taşımak kadar tüm
Türkiye halkının tarihi boyunca derya kadar Kürt halkının şehit kanıyla sulanmış ve üzerinde hakkı olan ay yıldızlı bayrakla birlikte
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olmaktan gurur duyarız. Bundaki emeğimize saygıyla sahip çıkalım. Aksi davranmak, kaybetmek ve işbirlikçilerin ve arkasındakilerin oyununa gelmektir. Tüm Türk halkını da bu Newroz’la birlikte tarihi kardeşleri olan kaderleri bir olan Kürt halkını tüm kardeşlik duygularıyla barış içinde birlikteliğin onuruyla kucaklamaya ve
kutlamaya çağırıyoruz.
Med TV ve diğer basın kurumlarına
Bu zor ve tarihi günlerde sizleri derin duyarlılığa ve sorumluluğa çağırıyorum. Yayın çizginizi gönderdiğimiz üç açıklamanın ruhuna uygun haber, yorum, panel vb biçimlerde geliştirmelisiniz.
Çizgi şimdilik böyledir. Değişiklik olursa ona göre davranılır.
Açıklamaları da çarpıcı olarak yayınlayın. Türkiye kendi tavrını
yayınlarınıza bakarak gösterebilecektir. Bu açıdan konu hassas ve
başarmanızı bekliyorum. Selamlıyorum
Değerli halkımız
Baharın coşku, neşe ve sevgiyle karşılanması gereken Newroz’u, Parti Genel Başkanı olarak artık devletin yasal güvencesi temelinde sorunlarınızı barış içinde siyasi olarak çözmeye hazırlandığımız bir barış ve kardeşlik bayramı olarak, dili, dini ve kültürü
ne olursa olsun birlikte kutlayalım. Gelinen aşamada herkesi barış
çabasında birleşmeye, özgürlüğün açılan yolunda yürümeye çağırıyorum. Gün intikam günü değil barış günü, birbiriyle kardeşçe kucaklaşmaya hazırlanma günüdür.
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PKK isyan› bir birlik isyan›d›r

elişmelere ilişkin olarak, sanırım devlet bir adım atar, ama
ilk adımı biz atmalıyız. Belli özgürlükler bizim için bu aşamada yeterlidir. Dil, kültür vb için yoğun bir barış kampanyası yürütülmelidir. Bir ay biz öncülük yapalım. Devletin tavrını ortaya çıkartmak gerekir. Kusur bizde kalmasın, günah bizden gitti diyelim.
Barış için her türlü çabayı gösterdik, ama ciddiye alınmazsa biz de
ona göre tavır geliştiririz. Biz bu yöntemle yaşayabiliriz. Biz davamızı savunabiliriz. Sürecin sonunda devlet adım atmazsa Türkiye’nin aleyhine olur. Biz bunu götürebiliriz.

G

(Barışa şans veriyor musunuz? Bu koşullarda barışın gerçekleşme şansını görmüyoruz. Hangi koşullarda barışın sağlanacağı
önemlidir. Med TV ve diğer kurumlar üzerindeki baskılar halen devam ediyor. Basında her gün sizinle ilgili olumsuz haberler ve yayınlar devam ediyor.)
Biliyorum. Adamlar sizin bütün tavırlarınızı inceliyor. Sizin bu
söylemleriniz size dikte ettiriliyor mu diye soruyor. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Tartışmak istediğimde bazen kimseyi bulamıyorum. Radyo, kitap ve TV’nin temininde yardımcı olmak üzere diğer cezaevlerinden bizden bir iki arkadaşın yanıma gelmesi için çaba gösterin, ben de göstereceğim.
(Günlük yaşamınız nasıl geçiyor?)
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Günde kırk dakika havalandırmaya çıkıyorum. Bunun dışında
zamanım boş geçiyor. Bu da benim için önemli bir sorun. Zamanı
değerlendiremiyorum. Bir aydır buradayım. Bir ayda çok şey yapardım. Bir ay benim için yüz yıldır. Halbuki tek yaşanılmaz. Biriki arkadaşın gelmemesi halinde hayati tehlike var. Bu koşullarda
yaşamak zordur. Sağlığımı zorbela ayakta tutuyorum. Yazdırdıklarım öneridir. Bir ay böyle gitmesini istiyorum. Soruşturma Komisyonu ile barış görüşmeleri de yapıyorum. Sağlığımı istiyorsanız
mesajımı yayınlayın.
(Soruşturma Komisyonu kimlerden oluşuyor?)
Kimlerden oluştuğu belli olmuyor. Akif Hasan daha önce ABD
ile görüşüyordu. Görüşmeler devam etsin. ABD’ye silah bırakılması konusunda PKK’nin hazır olduğunu bildirsin. Yaşayıp yaşamama sorunu vardır. Yetkililerle de görüşeceğim. Tecrit ortamından
kurtulmak için, siz de bu yönlü çaba sarf edin.
Başlangıçta Kürt halkının cumhuriyete gönüllü katılımı vardı.
Ancak bu sürecin dışına itilmiştir. Bundan dolayı gelişen Şeyh
Sait vb isyanlar da bu ilişkileri tam koparmıştır. Yeni özgürlükler açığa çıkmıştır. Bunun yasallaşması için demokratik Türkiye
ile birlikte demokratik devleti yeniden yaşama geçirelim. Kürtlerin hak mücadelesi silah bırakacak bir aşamaya geldi. Bunun yasallaştırılması gerekiyor.
(Mahkemedeki savunmanızın çerçevesi ne olacak?)
Cumhuriyette ve öncesinde Kürt halkının gönüllü katılım olayı
bozulmuştur. Bu mücadele ile bu gönüllü birliğin önünü açmak istedik. Başlangıçta bir gönüllü birliktelik vardı. Örneğin Kurtuluş
Savaşı. Bu isyan bir birlik isyanıdır. Devleti yıkma mücadelesi değildir. Savaşla fiiliyatta gelişeni siyasal olarak geliştireceğiz.
İlişki geliştirin, belgeler hazırlayın, usullerin düzeltilmesi için
çaba gösterin.
19 Mart 1999
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Türkiye ve dünya kamuoyuna

Sürece ilişkin açıklamamdır;
1- 1 Eylül 1998 ateşkes sürecinin her alanda tam sorumluluk altında sürdürülmesi,
2- Başta devletin af ilan etmesi olmak üzere barış için alınacak
tedbirler temelinde silahlı çatışmalara kalıcı olarak son verilmesi,
3- 1990’lı yıllardan itibaren bazı saptırmalara rağmen Kürtlerin
ifade özgürlüğüne açık hale gelen demokratik cumhuriyet sisteminin güven vermesiyle birlikte, tüm sorunların barışçıl çözümü için
zemin olarak görülmesi,
4- Bu koşullar altında PKK’nin kendini demokratik sistem içinde yasallaşmaya hazırlaması,
5- En azından devletin tavrını –yeni parlamento ve hükümet kuruluşunda– görünceye kadar aktif toplumsal bir barış, af, kardeşlik
sloganı altında bir siyasal eylem çizgisinin benimsenmesi ve kararlıca uygulanması,
6- Tüm uluslararası barış, insan hakları kuruluşları, hükümet ve
parlamentoların bu temelde destek sunması,
7- Eğer öngörüldüğü gibi bu doğrultuda bir uygulama gelişirse,
BM, AB, Avrupa Konseyi ve AGİK’in sürece gözlemci olarak katılması,
8- Türkiye’de ilgili (kamu, özel) tüm çevrelerin, partiler, basınyayın ve tüm sivil toplum kuruluşlarının, gelişmelerin tarafımca
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özde bu temelde olduğunu bilerek, ülkemize ve demokratik sisteme
katkılarımın hayati önem taşıdığını bilmesi.
Tarihi bir barış sürecine girmişken, daha önce metropol eylemlerini, en son olarak da Bingöl’deki intihar eylemini şiddetle kınadığımı, ısrar edenleri provokatör olarak değerlendireceğimi belirtir,
tüm güç ve çevrelerimizin çerçevesi çizilen dönem çizgisini derinliğine kavrayarak aktif ve kapsamlı bir siyasi çalışma yürütmeleri
gerektiğini saygıyla arz ederim.
Herkesi selamlıyor, özgür barış çalışmalarında başarılar diliyorum.
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Uzlaﬂma olmazsa
21. yüzy›la kavga hakim olur

(Görüşme başlamadan önce bir metin vererek yapacağımız basın
açıklamamızda sunmamızı ve ilgili yerlere göndermemizi istedi.
Daha sonra avukatlardan sırayla söz almalarını isteyerek bilgilerini
aktarmalarını istedi. Hasip Kaplan ilk sözü alarak yapılan çalışmalarla ilgili kısa bilgiler aktardı.
Yunanistan’a açmak istediği davaya ilişkin yaptıklarından bahsetti. Kendisiyle birlikte getirdiği dilekçe taslağı üzerinde bilgi vermeye çalıştı. Diğer avukatlar da hukuki bilgi vermeye çalışınca,
çok önemsemediğini ve ilgili olmadığını göstererek kesti ve diğer
gelişmelerden bahsedilmesini istedi. İlk önce seçimlere ilişkin tahminlerimizi aldı. Bunları değerlendirirken de kendi tahminleri ortaya çıkıyordu. DSP’nin yüzde 15, DYP’nin yüzde 12, ANAP ve Fazilet Partisi’nin de yüzde 20 civarında oy alabileceğinden bahsetti.
Bundan sonrasına ilişkin bir avukatın vurgusu oldu, hatta savunmasının nasıl olması gerektiği üzerinde telkinlerde bulundu.)
Sanırım savunma ana çerçeve olarak hazırdır. Tek tek olaylara
fazla girmeyeceğim. Daha çok yaşanan isyanı değerlendireceğim.
Savunmalarımı demokratik cumhuriyet çerçevesinde geliştiriyorum. Bu temelde Türkiye tarihini, cumhuriyet tarihini değerlendireceğim. 1990’dan itibaren Türkiye’de demokratik cumhuriyet
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yönünde gelişmeler var. Örneğin dil kullanılması vb sonuç bölümünde de sorunun demokratik çözüm olduğunu ortaya koyacağım. Türkiye’de demokratik sistem süreci başlamıştır. Engelleyenler de var. Demokratik sistem Türkiye’de yürürlüktedir. Buna
kültür de girmektedir. Kurumlar, enstitü vb. Bunları küçük görmemek gerekir. İşletilmiyor. Benim davam cumhuriyetin demokratikleşip demokratikleşmeyeceği davasıdır. Cumhuriyetin demokratikleşip demokratikleşmeyeceği davası olursa dava rolünü
oynayacak. Eski Kürt savunmalarının benzeri olmayacak, klasik
sol anlamda bir savunma da olmayacak.
Demokratik çözümü otonomi ve federasyondan daha anlamlı
buluyorum. Süreç, herkesi sistem içinde tutarlı olmaya zorluyor.
Uzlaşma olmazsa 21. yüzyıla kavga hakim olur.
(Bu noktada yaşanan zorluklardan, baskılardan bahsedildi.
Devletin yumuşama içinde olmadığı söylendi. Cumhurbaşkanı’nın,
Genelkurmay Başkanı’nın konuşmaları aktarıldı. Avukatlar kişisel
görüşlerini aktarırken farklı tonlarda da olsa, devletin yaklaşımının olumsuzluğundan bahsettiler.)
Zorluklar demokratik sistemi önleyemez. Cumhuriyetin
1990’lardan sonraki süreci demokratikleşme sürecidir. Bu, iradelerinin üstünde bir gelişmedir. Bireylerin üstünde bir süreçtir ki
ancak bu doğrultuyla çözüme gider. Kürtler özgür ifadeyle cumhuriyete eklenmelidir. Demokratik cumhuriyette özgür birlik
esastır. Demokratik cumhuriyet güvencedir de. Kürt sorununun
çözümü için de şans doğar. Bana göre Türkiye bunu düşünecektir.
Seçimden sonra af çalışması gelişecektir. Bütün çalışmalarınızı
da af için yoğunlaştırmalısınız. Toplumsal barışın yolunun aftan
geçtiğini bilmelisiniz.
(Burada basının durumuna ilişkin soru üzerine bilgiler aktarılırken, savcı ile yaptığı görüşme öncesine kadar Kosova sorunundan
kaynaklı basında gündemden düşmekten, lehte ve aleyhte yazı çıkmadığından söz edildi. Bir de önemli bazı makalelerden söz edildi.)
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Derin sessizlik var. Kırsalda operasyonların alt düzeyde olmasından dolayı ateşkesten bahsedilebilir mi?
(Bizler de bunun farklı yorumlandığını anlattık. Diğer alanların
imhasından sonra kırsala yönelme olabileceğini vurguladık.)
Bunu pek doğru bulmuyorum.
(Yaşar Kaya’nın Ulusal Kongre Başkanlığı için öneri sunduğu
anlatıldı. Biraz şaşkın bir tepkiyle “henüz gerçekleşmedi mi?” diye sordu. Konu ile ilgili detaylı bilgimizin olmadığını söyledik.
“Olabilir. Daha önce konuşuluyordu. Kendileri bilirler” dedi.
ABD Adalet Eski Bakanı’nın kendi avukatlığını üstlenmek istediğini ifade ettik.)
Olabilir, kendisi ile görüşmek isterim. Koşullar yaratılırsa Avrupalılar ve Amerikalılar gelebilir. Daha öncesinden bana gelen
bilgiler, Med TV konuşması, protokoller istenilmeli. İlk bize ulaşan metin temin edilmeli. 1996’dan beri mesajlar var, bunlar toplanmalı. Selim’in Ankara’dan getirip ulaştırdığı metinler var,
bunlar size ulaştırılsın.
(Biz de bu konuda hazırlığın sürdüğünden bahsettik. Med TV’nin
ayın 12’sinde kapatılmasının muhtemel olduğundan yine yüzde
otuz civarında bir riskin de bulunduğundan, ancak tedbirlerin de
geliştirildiğinden bahsedildi. CTV’de devam ettiğinden bahsedildi.
“Yayın dilinin çizgiye uygun olması gerekir” dedi. Tekrar savunma
üzerinde duruldu. Savunmanın nasıl inşa edileceği soruldu.)
Genelde Kürtlerin isyanı var. Kürt meselesi, bizim burada, Ankara’da karşımıza çıktı. Cumhuriyetin kuruluşuyla bugünlere kadar
geldi. Ölüm, savaş boyutuna gelmiştir. Kürtlerde yozlaşma başladı,
bunu engellemeye çalıştım. Gerilla meşru savunma için çıkmıştır.
Kürtler kendilerini özgür ifade edinceye kadar bu meşru haklarını
kullanacaklar. Kürtlerin mücadelesine kısaca değineceğim. Kısaca
Kürtler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde kendi devlet programlarını Türklerle birlikte düşünmektedirler. Devlet kurma gereğini duymuyorlar. (Kendisine verilen bir tarih kitabının sağcı olarak

34

bilinen yazarına gönderme yaparak) Osman Turan bile Malazgirt
Zaferi’nin kazanılmasının, Mervani Devleti’nin yani Kürtlerin yardımıyla olduğunu söylüyor. Yavuz Sultan Selim döneminde Osmanlıların imparatorluk olmalarında Kürtlerin rolü olmuştur. Mustafa Kemal dönemi için de bu geçerlidir.
(Yine Avukatın Kürt isyanına aşırı vurgu yapmasından sonra)
Kürtler eşittir isyan değil her zaman. Kürtlerin kurucu güç olması
hayatidir. Bu tespit önemlidir. Kürtler bunun bilincinde değil. Özgür yurttaş haline gelmemişlerdir. Kürtlerin kurucu güç olarak şimdi özgür ifade haklarını ortaya koymak gerekir. Siyasi sistemden
haklarını almaları gerekir. Hakları var, varolan hakları üzerine oturtulmalıdır. Devletin bastırmaları, ihmali, Kürt bilinçsizliği, ifade
tarzı bulmaması ve örgütsüzlüğünden dolayı bu gerçekleşmemiştir.
Doğrusu böyle değil farklıdır. Rolünü bundan sonra böyle oynamalıdır. Suçu sadece devlete yüklemek yanlıştır. Bizim de eksikliklerimizi görmemiz gerekir.
(Avrupa’ya ilişkin bir vurgu üzerine, “Devlet Kürt sorununu çözerse AB’ye girecek. Devlet Kürt sorununu çözerek Avrupa ile bütünleşebilir” dedi. Kosova olayının yankıları, Kürt sorunuyla benzerliği konuşuldu. Basında Kürt sorunuyla özdeşleştirme korkusu yaşandığı ifade edildi. “Kosova sorunu biterse Kürt sorununun gündeme geleceğini ben de tahmin ediyorum” dedi. Savcılarla görüşmesi
üzerine sorular soruldu. “Özellikle savcıları ben istedim. Cevdet Volkan ve Talat Şalk’ı olumlu ve uygun gördüm” dedi. Savcıların kitap
ve radyo aldığı yönünde basında çıkan haberler soruldu. “Kitap aldım. Siyasi gazete ve dergi yok. Gazetede çıkmış mı?” diye sordu.
Bugünkü Cumhuriyet ve Sabah gazeteleri çıktığı haliyle aktarıldı.)
Cumhuriyet de politik yaklaşmıştır. Savcılara ulusal bütünlük,
ortak vatan ve demokratik cumhuriyet kavramlarını açtım. Kürt sorununu bunun içinde ele aldım.
(Bunun üzerine ek ifade vermediğini, yazılı beyanda da bulunmadığını ifade etti. Savcılarla bu temelde görüşüp düşüncelerimizi
aktarabileceğimizi ifade etti.)
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Davayı kısır çekişmeye dönüştürmeyin. Kısır şey yok, ben de bu
haliyle çözümleyici gidiyorum. Sadece savunma ile değil bütün çalışmalarımda çözümleyici gidiyorum. Türkiye’de demokratik barış
olacaksa bu dava ile olabilir. Uzlaşmaya girmeyeceğim. Benim davam tarihidir. Asrın davası durumundadır. Kimse sıradan görmesin.
(İdama ilişkin olarak) Yeni çözümün kararlılık düzeyi benim
için iyi hal olacak. Savcıların üzerinde iyi izlenim bırakın. Davanın
sonucu nasıl gelişebilir?
(Avukatlar kendisinin öneminin akıl veren tarzda üzerinde durunca, fazla uzatmaya izin vermeden, bu tür tartışmaların kendisini rahatsız ettiğini ima ederek)
Benim nefes alışım bile Kürtleri etkiler. Bunu biliyorum. Bana
yüklenen çözüm imkanı devletle zıtlaşma değil. Çıkmazı derinleştirmeyelim. Türkiye Cumhuriyeti’nin dünyada sıkışması nasıl aşılır? Biz ılımlı yaklaşacağız. Onlar da adım atmalılar. Böylece gelişme olur.
(Çiller kanadının idam karşısındaki yersiz tavrı anlatıldı.)
Bana yönelik politika çok üsttendir. Üstten gelişmeler olumludur. Ateşkes yürüyecek. Bu metni yayınlayın. Başkanlık Konseyi’ne de gönderin. İlerde belki onlara cevap yazarım. Olumlu,
pozitif yaklaşın. Metropol eylemlerini onaylamıyorum, provokasyondur.
(İçerden bazı arkadaşların gelmesi üzerine konuşuldu, kimi istediği soruldu. Sabri vb olabilir mi diye sorduk.)
Eğer gelebilirlerse uğraşsınlar. Savcıların yaklaşımlarından tutuklama sürecine göre devam edeceğini tahmin ediyorum. Ceza aldıktan sonra durum değişebilir.
(Avukatların yine ısrarla dikkatli olmasını istemeleri ve nasıl
davranması gerektiğini empoze etmeleri üzerine öfkelenerek)
Anlayın, bunu devlet dinliyor. Burada bireysel konuşmayın.
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Devlet benden hiçbir şey istememiştir, nasıl istersen öyle yap demiştir. Ben de sizden istiyorum. Çözümleyici davranın, asırlık dava ancak böyle çözülebilir. Şahısların ferdi davranmasıyla değil
Kürt toplumuna nefes aldırmak ancak böyle olabilir. Kürtlere cumhuriyet içinde bir yer ayarlamak gerekiyor. Taviz ne verilir ne alınır. Devlet sonuca bakarak gitmek istiyor.
(‘Yani süreç açık mı?’ sorusuna) Önceden ayarlanmış bir şey
yok. Biz ılımlı yaklaşırsak onlar da yaklaşır. Biz çözümleyici olmazsak onlar da olmazlar. Devletin tavrı meclisin açılışına ve hükümetin kuruluşuna kadar netleşecek. Siz bilmiyorsunuz. En ufak
adım bile tarihidir. Ne kırsalda ne de metropollerde eylem olmasın.
Barış ve af üzerinde durulsun. Med TV’nin dili olumlu olsun.
(Mahmut Şakar’a) Perşembe günü tekrar gelirsin. Grubunuzu
kurun, kendi aranızda örgütlenin. İlettiğim maddi ihtiyaçlar ve diğer konularda ailenin gelişiyle ilgileniyorsunuz. Sen gelemezsen
bile aileyi başka bir avukatla gönderirsin.
(Basın açıklamasını kimin okumasını istediği yönünde bir soru
üzerine, “Mahmut okusun” dedi. Yunanistan’a dava açılmasına ilişkin soru üzerine “olabilir” dedi. Bizim bunu siyasi boyutuyla düşünmemiz daha olumlu olmaz mı sorumuz üzerine bunu avukatlara bıraktı. Bursa’ya gönderdiği mektubun kurye aracılığıyla kendilerine iletildiği ifade edildi. “Olumlu oldu” dedi. Asker ailelerinin
mahkemede gösteri yapabileceklerine ilişkin kaygı aktarıldığında,
“Böyle çok gelişmeyebilir. Belki ilk duruşmadan sonra böyle birkaç kişi bile kalmaz” dedi.)
6 Nisan 1999
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21. yüzy›l› bar›ﬂ, kardeﬂlik
ve özgürlü¤ün yüzy›l› yapal›m

(Saat 13’de 40 dakika önceki basın açıklamasına ilişkin bilgi verildi. Neden toplantı şeklinde yapılmadığı yönünde eleştiri alındı.
Bundan dolayı bize kızdı. “Bir daha basın açıklamalarınızı toplantı biçiminde yapacaksınız” dedi. 8 maddeye ilişkin olarak, Çetin
Altan’ın Aktüel Dergisi’ndeki röportajı iletildi. Basında çıkan diğer
gelişmeler aktarıldı.)
Çetin Altan’ın söyledikleri ABD demokrasisi modeline yakındır.
Ne siyasi ne de askeri çözüm, tersine demokratik çözüm Türkiye
koşullarına uygundur. Otonomi uygun olmayabilir, gerçekçi olmaz.
Nüfusun yarısı doğuda yarısı batıdadır, uygulanamaz. ABD modeli demokratik çözüm gerçekçidir. Öyle taviz vererek değil gerçekçi
çözümler getirerek.
Çok önemli bir şey söyleyeceğim. İlk defa size söylüyorum:
HADEP barajı aşamayacak. Olağanüstü bir kararla Ecevit desteklenebilir ya da önerim Yılmaz’dır. Bu oylar böyle boşuna heba olmasın. Ecevit veya Yılmaz’la görüşerek olabilir. Tarihidir, değerlendirmek gerekiyor. Genel seçimler için bunu önemli buluyorum.
Onlarla görüşürsünüz.
(Avukat, Yılmaz’ın daha uygun olabileceğini söyledi, ancak
kendisi “Ecevit daha uygundur” dedi.)
Ecevit ile çözümlenebilecekse görüşülmelidir. 8 maddelik talebi
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de görüşmeye götürmek gerekiyor. Ecevit bunu olumlu karşılar.
Demokratik çözüme katkıdır. Ecevit’in başkanlığında gelişebilir.
Oylar boşuna gitmesin. Demokratik çözüme götürür. Ecevit’e “bunu onaylarsanız çözüme gelebilirsiniz, demokrasiyi güçlendirirsiniz. Barışa hizmet için Güneydoğu dahil barış anlayışına hizmet
için biz sizi desteklemek istiyoruz” denilir. Demokratik çözüm, benim durumumun yargılanması, af vb görüşler halka sunulur. Ecevit’in kendisi de bunu istiyor. Heyet halinde görüşün. Bu, demokrasiyi güçlendirme işidir. Aksi halde ben falan partiyi destekleyin
diye açıklama yaparım. Buna gerek kalmasın. Benim de görüşüm
olarak söylersiniz. DSP ile görüşün. 8 madde idealdir, Ecevit’in tarzıdır. Antifeodal çözümdür. Ecevit uyabilir. Ecevit’in birinci parti
olmasında zarar yok. Ecevit’in şahsının da ötesinde demokratik çözüm şansıdır. Acılı süreci sona erdiriş barışçıl süreci getirebilir.
Legal sahamızda bazı kişiler sorun çıkarabilir. Onlarla da tartışın, oylar boşuna gitmesin, yoksulların oylarıdır. Ecevit’i eskiden seviyorlardı, şimdi de sevebilirler. (Avukat bunu söylerken gülümsediğini söyledi.)
Mahzuru yok. Ecevit ile yapacağınız görüşmeler olgunlaşıncaya
kadar tamamen kapalı yapılmalıdır. Perşembe günkü ziyarete kadar
mutlaka sonuçlarını getirin. Daha sonra kitleye açıklama yapılır.
Son anda görüşüm olarak verilir. Duygusallık yapılmasın. Hazırlık
yapılsın. Milletler çapında hazırlıklar yapılsın.
(Seçimlere ilişkin istatistiksel bilgiler aktarıldı. DSP, ANAP,
CHP, DYP ve HADEP’in ne kadar oy alabilecekleri tartışıldı. “Çetin Altan kadar bile yoğunlaşmanız yok” eleştirisinde bulundu.
“Avukatlar ve aydınlar olarak demokratik çözümü ve barışı örgütlemeniz gerekir. Gizli ve kapsamlı görüşmeler olabilir” dedi. Bir
avukat, Yunanistan aleyhine dava açılsın mı diye sordu. Türkiye’nin de isteği bu yönlüdür diye ekledi.)
Yunanistan tarih boyunca hiç affedilmez.
ITC nasıl istiyorsa Med TV öyle yapsın. Barış görüşmeleri
için geç kalıyoruz. MHP ile görüşün. Sürece karşı duramaz. DYP
en hırçınıdır, tasfiye edecekler. Peki, iyi hale vesile olabilirler
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mi? Son altı sayfayı hakimler ve savcılarla görüşün. Bu ifadeleri boşuna vermiyorum. Çözüm ifadeleridir, arkası gelir, demokratik çözümdür.
Savcıya son olarak bir mektup yazdım. İçeriği daha güzeldi. Bunu iyi hal için kullanacaksınız, mükemmeldir. Demokratik çözüm
ideal bir barış projesidir. Kardeşlik, bayrak meselelerine saygılı
yaklaşın. Devlet kararını seçimden sonra verir. Kararını köklü verir, sıradan karar vermez. Hazırlık yapılıyor. Yargılama süreci ile
çözüm beraber ele alınabilir.
Dönem sloganımız, 21. yüzyılı onurlu bir barış, kardeşlik ve özgürlüğün yüzyılı yapalım olmalıdır. Devlet bunu istiyor. Çalışmalarını barışa yönelik yapmak istiyor. Öyle tahmin ediyorum. (Avukata) Devlet sizi tanıyor. İsminizi vermişim; benim için devlet için
son derece önemli. Dönemin esprisine uygun konuşun, herkese, her
şeye ön açıcı olun. Devletin eğilimini dikkate alan, haddini bilen
bir tarz olsun. Öncülük ediyorsunuz, organize etmelisiniz.
Avrupa’dakiler de 8 maddeyi işlesinler. Onları kontrol edin. Ayrıca basın açıklamasına devam edin. Basın toplantılarını da yoğun
olarak verirsiniz. Bütün demokratik faaliyetlerin merkezi olacak ve
desteklenecek.
(Avukat, ABD yetkilileriyle görüşmemiz gündemde, görüşünüz
nedir diye sordu.)
Arabuluculuk talep edin, çözüme ilişkin destek isteyin. Onların
haberi var. Sonraki görüşmede ABD’den ve İngiltere’den haber getirin. Onlara, “bizi ve Türkiye’yi barıştırın, uzlaştırın” deyin. “Kavga yok, silah yok ve bu sene bitiyor” deyin.
(Yine avukata ilişkin) politikacısınız, politika yapamıyorsunuz.
Böyle olmaz. Kontrol edeceksiniz. Özgür Politika ve diğerlerinin
yayın politikası buna uygun olacak. Büyük bir çözüme hazırlık yapın. Kitlesellik gelişiyor mu?
(Avukat cevaben ‘evet’ dedi.)
Gerileme yok, artma var, değil mi? İşte bu demokrasi için büyük
bir güçtür.
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(Operasyonları sordu. Güney’e, Dersim’e, Adıyaman’a, Batman’a yönelik operasyon olduğu aktarıldı. Kendisi operasyonların
eskisi gibi kapsamlı olmadığını söyledi.)
(Ecevit, “Başkan ile Başkanlık Konseyi arasında anlaşmazlık
var” demişti. Avukatlar bunu kendisine aktardılar. Bunun üzerine
“Böyle bir şey var mı?” diye sordu. Avukat, “Konseyin açıklamalarında size destek var. Ancak eylemler de var” dedi. Bunun üzerine, “olur öyle şeyler. Zaten ateşkesin mantığında o da vardı. Yani
yer yer çatışmalar olabilir” diye konuştu. Ayrıca MED TV’ye ilişkin bir notu vardı.)
12 Nisan 1999
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Med TV çal›ﬂanlar›na aç›klamamd›r

MED TV çalışanlarına
anıyorum daha çok şiddet içermesi nedeniyle yani sert bir
yayın politikasından dolayı yayınlarınız 21 gün durduruldu.
Bunun daha çok benimle ilgili gelişmeler tarafından olması beni de
üzmüştür. Şüphesiz yaratıcı bir yayın politikanız olmalı. Bağımsızsınız ama benim konumum yeni süreçte stratejik bir barış, kardeşlik ve özgür birlikteliği esas alıyor. Türkiye halkı ve devletiyle artık onurlu bir barış dönemi temel amacımızdır. Artık şiddetle değil
–ki en zor ve acı vericidir– barış diliyle yaklaşım gereklidir. En
azından süreçler netleşinceye kadar bu çok önemlidir. Dolayısıyla
haber, yorum, panel vb katkılarınız çok önemlidir. Diğer yönden de
esas olarak biraz yaşadığımız süreci derinliğine kültür, sanat, daha
çok türkü, şiir, edebiyat diliyle çok daha yaratıcı kılabilirsiniz. Burada çok gelişmeniz gerekiyor.
Ayrıca çok derinliğine ve kutsalca sevgi, adalet, insanların acı
çekmemeleri konularında kutsal din kitaplarındaki kadar anlam ve
duygu dolu yaklaşmalısınız. Bu yönlü başarınız en değerlisidir. Büyük özlemle kucaklıyor, hepinizi selamlıyorum.

S

12 Nisan 1999
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Ruhunuzu ve beyninizi aç›k tutun

(Basından edinilen bilgiler aktarıldı. Bunlar arasında uluslararası alandaki gelişmeler de iletildi. Türk basınında dile getirilen ‘af
dileme’ ve ‘pişmanlık’ haberleri aktarıldı. Bunun üzerine, “basın
neden af olgusunu seçerek veriyor?” diye sordu. Gelişmeler bu
yönlü olabilir mi denilmek isteniyor diye sorulduğunda, “benimle
ilgili haberlerde dikkatli olmak gerekir” dedi. Haberler arasında intihar eylemlerinden de bahsedildi.)
İntihar eylemleri ferdi mi, kendi başına mı? Ecevit’in farklı tavrı var. Ordunun olası hükümet programı ne olabilir? HADEP yerelde başarılıdır. Davaya ilişkin tahmininiz nedir?
(Davanın mayıs ortalarında görüleceği, yargının 125. maddeden idam verip meclise göndereceği, geri kalanın ise siyasal karar
gerektirdiği ifade edildi.)
Ecevit’e bu politika uygulattırılabilir, savunma süreciyle bağlantılıdır, benim göstereceğim tavra bağlıdır. Karar kontrollü ve üst
düzeyde verilir.
(Bu konuda iyimser olunmadığı ve onlara güvenilmediği ifade
edildi.)
Genelkurmayın belirleyici etkisi olacak. Soruşturma sürecine
ilişkin ne olabilir?
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(Yargıdan idam çıkacağı, milliyetçi sağ ve soldan oluşan bir
meclisten de fazla bir şey beklenmeyeceği ifade edildi.)
Değişik düşünüyorsunuz. Basında verilenler haberden düşürmeyi, tansiyonu düşürmeyi hedeflemektedir. Kürt meselesini devletle
düzenlemek gerekir. Genelkurmay nasıl isterse öyle olur. Başka seçenek yok.
(Soruşturma komisyonu ile görüşme soruldu. “Görüşme durdu. Yürümesi mi, durması mı daha uygun?” diye sordu. Bir avukat, sürmesi daha uygun olur dedi. “Kesilmesi ne anlama gelir?
Devlet nasıl bir tavır bekliyor?” diye sordu. Avukatlar, dayatılanın teslimiyet olduğunu ifade ettiler. Kendisine bir gün açlık grevi yaparsa dünyanın ayağa kalkacağı ifade edildi. Durumu soruldu. “Dün kötüydüm. Açlıktan daha kötü durumdaydım” dedi.
Kendisinin barışçıl ve iyimser yaklaştığı, ancak devletin tecride
ilişkin bir değişikliğe gitmediği ifade edildi. Avukatlar olarak da
ılımlı yaklaştığımızı, bunun bizim elimizi de bağladığını belirttik.)
Parlamentoya sunulan yasa önemlidir. Benim için çıkarılacak.
Savcı yasayı farklı sunuyor. Anayasa açısından af imkansız olduğu
için buna başvurulduğunu ifade ettiler.
(Burada infaz ve benzeri hukuki yolların denenebileceği ifade
edildi.)
Ecevit ve MHP disiplinli partiler olarak iş başında. Ordu bunlara adım attırabilir.
(İdama ilişkin olarak ordu bile istese idamı önleyemeyeceği, şu
ana kadar izledikleri politikanın bunu engellediği ifade edildi. “Tartışmayalım, bu uygulama ve tecrit durumu duruşmalardan sonra
değişebilir. Hücre ortamı için uğraşın” dedi. Yapılacak görüşme
için kendisine bilgi verildi.)
Birbirimize nasıl yardımcı oluruz diye yaklaşın. Olumlu tavra
olumlu karşılık vermek gerektiğini ifade edin. Devletle bu aşamada fazla tartışmayalım. Olumlu şeyler nasıl yapılabilir? Durum seçimlerden sonra belli olur. Dün zor kalktım. Yaşama güç getiremi-
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yorum. Dayanmaya çalışıyorum. Açlıktan daha ağır. Gazete, televizyon, yayın üzerinde durun.
(İsteği sorulunca, “bir şey getirmeyin” dedi. “Selim nerede, gelmeyecek mi? Onun bahsettiği ekip iş başındaki midir?” diye sordu.
Söyledikleri onaylandı.)
(Güney operasyonunun bittiği yönündeki gazete haberleri üzerine) Güney’de gücü gördüler. Operasyonlarla bitiremeyeceklerini
gördüler. Karamsarsınız. Teslimiyet değil gerçekleri çok iyi görüp
tercihini yapmak gerek. Sorgu sürecinde söylediler, imha etmek isteselerdi getirilmezdim. Kenya’da imha edebilirlerdi.
(Doktorların sık gelmesinden şikayet edildi. Normal görmediğimizi ifade ettik. Onların nasıl bir muayene yaptığı soruldu.)
Nabız ve tansiyon kontrolü yapılıyor. İki kez kalp grafiği çekildi. Devlet nereye nasıl gidilecek, bitirmeden sonuç alamaz. Yargıdan hızlı karar çıkar. Yasa ile işi halletme yoluna gidilecek. Benimki yepyeni bir durumdur, özgündür. Kriz masası doğrudan bakıyor.
Sizin de sorun çıkaracak haliniz yok. Buraya gelişiniz önemlidir.
Ateşkes devam etmeli.
(Nereye kadar diye soruldu.)
Hükümet oluşana kadar. Haberleri yoğunca izleyin. Edebiyat,
sanat diliyle anlatın. Bir gün bile derinlikli anlatılabilir. Bayanlar
okul okusunlar. Sanat çok etkili bir mücadele dili olmalı. Sevgi ve
adalet kavramları üzerinde durun. Ruhunuzu ve beyninizi açık tutun. Türkiye’de kardeşçe ve barış içinde yaşanacaktır. İlişkilenme
anlamında MHP ile bile olunabilir. Kendini biraz ılımlılaştırma teslimiyet değildir.
19 Nisan 1999
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Problem bar›ﬂ› nas›l sa¤layaca¤›m›zd›r

(Tarih 15 Nisan 1999 Perşembe. Defterine yazdığı Savunma
Taslağını verdi, yazmamızı istedi. “Nihai değil bu taslağa bağlı kalmayabilirim, karalamadır” dedi. Duruşmaya ilişkin gelişmeleri sordu. DGM’ler üzerine tartışıldı. Avukatlar duruşmaya askeri üyelerin katılmayabileceğinden bahsettiler. “Keşke askeri üyeler katılsaydı, ben isterdim” dedi.
Savunma için gerekli malzemelerin verilip verilmediği soruldu.
Hiçbir şey verilmediğini, bu konuda girişimde bulunulması gerektiğini söyledi. Mahkemeye ve iddianameye ilişkin gözlemlerimizi
sordu. İddianamede ‘terör ve terörizm’ kavramlarının tartışmaya
açılabileceği ifade edildi. Mahkemeden nasıl bir sonuç çıkabileceğini sordu. Fazla olumlu bir şey beklenmediği ifade edildi. Önceden
kararı bilinen dava olduğu biliniyor denildi. Avukat Hasip Kaplan,
tutukluluk ile tutsaklık arasındaki farkı anlatıp, hukuki durumunun
tutukluluktan ziyade tutsaklık olduğuna dair geniş bilgi verdi.)
Tek hücre nasıl, ne zaman aşılacak, bu çok önemli. Bir grup arkadaşımla beraber kalmak istiyorum. Bunu kriz masasıyla görüşün,
bizzat görüşün. Bu, yasalara göre bir uygulama değil hücre tabutluk gibidir. Kesin barışı kazandırmak istediğinizi söyleyin. Hükümeti zor duruma düşürmek değil, barışı kazandırmak istiyoruz.
Ilımlı konuşun. Son derece ılımlı bir sürece girilmiştir, bu süreç devam edecektir.
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(HADEP’e yönelik baskılar anlatıldı. Mitingleri, iç ve dış gelişmeleri operasyonun boyutlarını sordu. Bilgi verildi. Cevap
olarak “Operasyon kapsamlı değil” dedi. Çetin Altan’ın yazısı
aktarıldı. Avrupa ve Amerika çözüm tarzları, ABD çözümünün
demokratik çözüm olduğu, seçimlerle birlikte ele alınacağı vb
hususlar dile getirildi.)
Öcalan ile görüşme, ABD’nin resmi tezidir. En yakında el atılacak mı, bu çok önemli. Ortamı iyi yoklayın, bazı izlenimleriniz
ve duyumlarınız olabilir. (ABD ile TC arasında bir anlaşmayı
kastederek) Belli bir anlaşma olur mu, olmaz mı? Tarihidir, derini görmek gerekir. Diplomatik çevrelerin eğilimleri önemlidir.
Bu, ABD tarzı çözümdür. Ben kendim yazdım, neredeyse birbiriyle örtüşüyor. Arkası var.
Çetin Altan ve benzerlerinin söylemleri kesin bilgilendirmeye
dayalıdır. TC daha karar vermemiştir. Kriz masası karar vermeden
hiçbir şey olmaz. Ortamın getirdiği bir şey var.
(Partilerin durumu tartışıldı. “Çiller cephesi çok tehlikelidir. Çiller yüzde on barajının altında düşebilir mi?” diye sordu. Avukatlar
partiler arasında hiç farkın olmadığını söylediler.)
Politikayı iyi anlamak gerekir. Çiller bizi hem gündemin birinci
sırasına alma hem de meydanlarda ele alma yaklaşımı içinde. En
olumsuz olanı geliştiren Doğru Yol Partisi’dir. İkinci plana almak,
soğutmak değil midir? Çiller bir kutuptur. DSP ve ANAP ordu ile
hareket ediyor. Orduda Çiller’in yandaşları var. Bu konuda gelişmeler yavaş yavaş olur, böyle devam eder. Zıtlaşmanızı istemiyorum.
(DSP ile yapılması gereken görüşme ve sonuçlarını sordu. Gelişmeler kendisine aktarıldı. “Şimdi olabilir mi, bilemem. Oylar boşa
gitti gibi. Bu tür görüşmeleri kastediyordu. Olağanüstü kararlar
olur. Kriz masasının emriyle gelişir” dedi. HADEP’in yüzde yedi
veya yüzde sekiz oy almasının kendisini güçlendireceği, dönem
çizgisine güç katacağı söylendi. “Bir şansı kaçırdınız. Seçimlerden
sonra benim hakkımda acil karar alırlar” dedi. Hasip için sağda solda duyma şeklinde konuştuğunu söyledi. “Pişmanlık yasası önemli. Meclise ilk sunulacak yasadır” dedi.
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Burada kendisine Sabri Ok ve Muzaffer Ayata ile yapılan görüşme aktarıldı. Dönem politikasının desteklendiği ancak pişmanlık ve
benzeri kavramlardan bahsedilmemesi gerektiği açıklaması üzerine, “bu teknik bir olaydır. Siyasi olarak düşünülmemeli, af anayasa değişikliğini gerektiriyor” dedi. Bunun üzerine avukatlar, infaz
yasasındaki değişiklik ile de çözüm olabileceğini söylediler ve teknik bilgi verdiler.)
Hem infazın durması benim tavrıma bağlı değil mi? Acı duyduğum, pişman olduğum olaylar var. Mekanik anlamayın. Nefretle kınadığım olaylar var. Daha önce de eylemlerin yüzde doksan beşini onaylamadığımı ifade etmiştim. İyi hal savunmaya mı,
ifadeye mi bağlı?
(Savcı ve hakimlerin sıradan memur oldukları vurgulandı.
“Benim durumum en üstte kararlaştırılır” dedi. Bir avukat kendisine malzeme verilmediği taktirde savunma yapıp yapmayacağını sordu.)
Savunmayı yapacak gücüm var. Yine de malzeme üzerinde durmak gerekir. Kriz masasıyla halledin. Barışa, demokratik çözüme
yönelik çabalarımız anlatılsın. Demokratik çözüme içtenlikle inanıyoruz. Bu olanağın sunulması gerekir. Yetkili yerlere gidin. Davanın şimdiden barış davası olması gerekir. Biz bu davanın barış davası olmasını, Türkiye’nin güçlenmesini, 21. yüzyılın en büyük demokrasisini, Türkiye’de kardeşlik ve özgür birliktelik olmasını istiyoruz. Bu dava, Türkiye’nin önündeki en büyük engellerin kaldırılması davasıdır. Sürekli bunu işleyin. Üst boyutta karar davasıdır,
en üste hitap etme davasıdır.
Avukatlardan çekiniyorlar. Avukatlar karşılıklı polemiğe girmemeli. Ahmet’e o yüzden tepki var. “Avukatların ağzından çıkan her
şey TC için önemlidir” deniliyor. TC’yi zora sokmak değil TC ile
birlikte sorunları aşmak gerekir.
(Basında PKK’nin katliam yaptığının yer aldığının, iddianamede bunların yer alacağının aktarılması üzerine) Biz ölme ve öldürme işlerini fazla işlemeyeceğiz. Bizim davamız üst boyutta bir davadır. Savunmanın en üst düzeydeki anlamı önemlidir. Savunmam
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demokratik çözüm ve barış temelinde olacaktır. Son derece ılımlı
olun. Problem, barışı nasıl sağlayacağımızdır. Türkiye’yi zora sokmak değil Türkiye ile birlikte sorunu aşmak gerekir. Benim davam
üzerinde polemik yapmayın. Müvekkiliniz zor durumda değil. Çözüm için ışık isteyin. Müvekkiliniz kendisini yaşatıyor, bu sırf Türkiye’de barış sağlamak içindir. Avrupa çözüm tarzı bu polemiği geliştiriyor. Bütün Avrupa TC çözümüne yardımcı olmalı. ABD çözümünü geliştirmek, Türkiye demokrasisinin en önemli bir parçasıdır.
Türkiye buna doğru gidiyor. Otonomi ve federasyonu aşıyor. Bu,
Türkiye’nin genel demokratikleşmesidir. Taslakta da var.
(Kendisine verilen ancak sonra alınan Demokratik Uygarlık kitabını istedi.)
21. yüzyılda zafer kazanan demokrasiyi Türkiye için geliştireceğiz. Tez budur. Zıtlaşarak olmaz. Zaten hakkımızda yeterince önyargı var. Roma’dan bu yana olayın seyrinde büyük bir fark var. İlk
gün hakkımda yazılanlarla şimdi yazılanlar arasında fazla fark var,
değil mi? Mantığı kavrayamıyorsunuz. Tarihi işler yapmaktan ziyade pratik çözüm olacak mı? İşler biraz farklı gelişebilir. Ortamın
değişmediğini söylüyorsunuz, ama çok da rahat konuşuyorsunuz.
Seçimlerle birlikte yoğun işleyeceksiniz. Belki durumum ağırlaşabilir. Ben bu koşullarda fazla yaşayamam. Bugün ikinci ayım bitiyor, benim üçüncü ayı doldurmam zordur. Şaka yapmıyorum, kendinizi hazırlayacaksınız. Ucuz yaklaşmayın. Demokratik devlette
barışa yardımcı olmak istiyoruz. ‘Ne yapalım’ şeklinde görüşmeler
yapmak gerekir. Şiddet içermemek kaydıyla her türlü barış mücadelesini vereceksiniz.
İddianameye tek tek cevap vermeyeceğim. Özgür Barış Gazetesi çıkaracaksınız. (Özgür Bakış olduğu söylendi.) ‘bakış’ olmaz,
Özgür Barış olmalı. TV şartları kabul etmeli. ‘Yiğit diren, yiğit
davran’ benim için olmaz. Avukatlar grubu bir çözüme varma grubu olmalı. Taktik açıdan kendinizi böyle tanımlayın. Arabulucu
olun. “PKK ile devlet arasında arabulucu olmak istiyoruz, Öcalan
da buna hazır” deyin. Diplomaside bunu işlesinler. Silahları bırakmaya hazırız, yeter ki devlet adım atsın. Sınırlı bir gelişme önemli
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sonuçlar doğurabilir. Burada benim için bir gün altı aydır. Bir gün
ölüm getirebilir. Neyi tartışıyorsunuz, benimle ilgili hiç tartışmayın. Pratikte yapacağınız bir şey var mı?
Şu ana kadar sekiz mektup aldım. Sağmalcılar’dan, Gebze’den,
İstanbul’da oturan bir Batmanlıdan, vs.
(Bir şey isteyip istemediği soruldu. Çamaşır ve kitap istendi.
“Gerek yok, hiçbir şey almıyorlar. Pazartesi geliyorsunuz” dedi.
Kardeşi Fatma’nın giremediğini söyledik. “Selam söyleyin” dedi.)
22 Nisan 1999
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Kendimi hizmet için yaﬂat›yorum

iziksel olarak iyi değilim. Biraz duygusallık var. Sizden önce kız kardeşimle görüşmüştüm. Tecrit durumu beni çok
zorluyor. Eğer Ankara veya başka cezaevine sevk edilmem sağlanabilirse iyi olur. Önemli sorunum budur. Deneyin. Savunmamı yapabilirim, bu zor değil. Benim savunmam da Ecevit’e bağlı. Ecevit
beni çok zorluyor. Mahkeme karşısında savcıların tutumu ne olabilir? İyi halden faydalanabilir miyim?
Devletle ilişkileri normalleştirin. Tarihi açıdan bir isyan sona eriyor. İkinci bir isyan başlıyor. Bu konuda çarpıcı açıklamalar yapın.
“Öcalan 1993’ten beri barışı zorluyor. Fırsatını bulamadı” deyin.
Bana özel bir statü de sağlanabilir. Ben hapiste de kalabilirim. Dünyada bunun örnekleri var. Benim düşüncelerim yeni oluşmuş değil.
Uzun zamandır böyle düşünüyordum, uzun zamandır buna hazırlanıyordum. Oldukça değişik durumlar söz konusu. Basının benim
davama ilgisizliği ve son süreçte sık sık haber yapmaması olumludur. Kontrol altına alındıklarını gösteriyor.
İkinci bir savunma taslağı geliştiriyorum. Daha sonraki gelişinizde açıklarım. Savunma tarzım yetkililer tarafından şaşırtıcı bulunuyor. Durum değerlendirmesi yapıyorlar. Klasik Kürt isyanları
artık olmamalı. Ne isyancı olunmalı ne de imhacı. Devlet de artık
demokratik çözüme mecburdur. Kürt hareketi ayrılıkçılıkla bir yere varamaz. Devletin Kürt’ü imha ve inkar etmesi bir işe yaramaz.
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Sanıyorum iki taraf da bunu anladı. Genelkurmay farklı konuşabilir. Benim sorgulanma pratiğim çok farklı. Seçim sonuçları bile
böyle bir sürece gidileceğini göstermiyor mu? Yine olası MHPDSP hükümetinin bile çözüm için oluşturulacağından bahsediliyor.
(Sağlığına ilişkin sorulara şu cevapları verdi.)
Farklı bir manevi durum yaşıyorum. Haftada bir banyo yapabiliyorum. Uyku problemim yok. Bulunduğum oda gece de aydınlatılıyor. Hafızam giderek zorlanıyor. İştahta bir sorunum yok. Kalp
zayıflığım var. Sık sık heyecanlanma oluyor. Sizlerle yaptığım görüşmeler sonrasında etkileniyorum. Zayıflıyorum, ellerimde titreme oluyor. Bir boşluğa düşmüş gibiyim.
Sabrilerin mektubunu aldım. Diğer bazı mektuplar da aldım. Bana mektup yazabilirsiniz. Bana bazı kitaplar getirebilirsiniz. Buradakiler bana bazı kitaplar verdiler. Bana Atatürk’ün Nutku’nu getirin. Mehmet Ali Birand’dan ilginç bir mektup aldım. “Mahkemeye
iyi sığın, dağdakilerin silah bırakmasına yardımcı ol” diyor. Tecrit
kalkmazsa mahkemeye çıkıp ifade vermeyebilirim. Fazla ısrarcı olmayın. Durum çok ağır. Siz çok rahat konuşuyorsunuz.
Savcılar ve hükümetle iyi görüşün, genelkurmayla görüşün,
“Öcalan büyük bir hizmette bulunuyor” deyin. Kendimi hizmet için
yaşatıyorum. Genelkurmay bana göre seçim sonuçlarını ciddiye
alıyor. Parlamento ne zaman toparlanabilir? Yeni düşünülen pişmanlık yasası çıkarılabilir mi? Silahlı mücadelenin son bulması temelinde bu yasa çıkarılabilir mi? Bundan sonra mücadele siyasi kanala akacaktır. ABD bunu istiyor. Genelkurmay da terörle mücadelenin sonuçlandırılmasını istiyor. Operasyonlarla bu işin sona ermeyeceği belli ve silah çözüm değil. Silahlı mücadele sona ererse
ne olur? Bugüne kadar bir madde bulunmuş değil. Bu derin sessizliğin altında bir şey olabilir mi? Benim durumumdan ayrı bir demokratikleşme düşünülemez. Ben her an düşebilirim. Tecridi bir an
önce halletmeniz gerekiyor, sağlığım elden gidiyor.
22 Nisan 1999
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‹dam›m Türkiye’yi zorlar

(Dava ve savunma ile ilgili ayrıntılı bilgi verildi.)
Sorunu devletle tartışmak gerekir. Böyle bir amaç net olmayabilir, ama devlet biraz yaşatmak istiyor. Böyle bir barışa götürmek istiyoruz. Devletle yeni hükümeti ve meclisi göz önüne getirerek
normalleşmeyi dayatmak gerekir. Kendileri de olumlu yaklaşırlarsa kazanabilirler. Öldürmeyi daha önce de yapabilirlerdi.
Kalp rahatsızlığı hareketsizliktendir, ortamdan kaynaklanıyor,
büyütmeyin. Devlet yaşatmak istiyor. Tabii ancak benim istediğim
topyekün çözüm olursa. Genel çözüm paketi nedir? Demokratikleşme paketimiz vardır. Biz olumlu yaklaşıyoruz. İnsan hakları, af,
Kürt sorununun ılımlı çözümü mümkündür. Toplum buna hazır. Kişi olarak haklarımı bu çerçevede arayın. Benim üzerimde çekişmeyin, bundan rahatsız oluyorum. Durum öyle değişmez. Uluslararası irade bizi buraya getirdi. Hesaplayacakları bir şey yok. Ilımlı bir
çözüm olmalı. Kişisel olarak bir isteğimiz yoktur. Mahkemeden
sonra burayı tek kişilik bir hücre olmaktan çıkarmak gerekir.
(Uluslararası tecrit örnekleri verildi ve kendisinin tecrit durumunda kalabileceği ifade edildi.)
Yetkililerle konuşun. Biraz üslubunuzu ılımlılaştırın. “Tümüyle
barış için devlete hizmet etmek istiyor. Başka çaresi yok. Bir çözümde rol oynamak istiyor” deyin. Uzun süre bir tecritte yaşam im-
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kanımız kalmaz. Tedbirler için, güvenlik için deniliyor. Bunları da
fazla şey etmeyin. Konuşun, mahkemede dile getirin. Ankara 2 Nolu DGM Başsavcılığı’na dilekçe verdim. Tek kişilik koğuşun kaldırılması ve bazı ufak tefek talepler için mahkeme başkanıyla görüşün. Geçmiş durumum ne olursa olsun, devletin işini kolaylaştırmak gerekiyor. Sanırım devlet bir yoğunlaşma ve karar sürecindedir. Benim yaklaşımım etkili olacaktır.
(İdam tartışıldı. Gülerek) İdam olsaydı da kurtulsaydık. Ev hapsi sistemi üzerinde durulmalı. İdam Türkiye’yi zorlar, ortalık ayağa
kalkar. Türk demokratlığının tarihini de ilk kez güçlü olarak ortaya
koyacağım. Devletle kucaklaşalım, bunun için yol açıldı. Abdullah
Öcalan buraya geldi, yol açıldı. Devlet o kadar acemi değil. İsteseydi bunu yapmayabilirdi. İdam tavrı MHP’nin bireysel tavrı olabilir mi? Bana göre devlet artık devlet çekirdeğinin elindedir. MHP,
DSP, hatta HADEP buna uymak zorundadır. HADEP politika yapmasını bilmeli.
Devlet 1993-96 devleti değil, eski Türk kontrgerilla devleti değil. Kendisini içten örgütlüyor, denetimli demokrasiyi ortaya çıkarmaya çalışıyor. Emin değilim, ama tahminim bu; devletteki bu eğilimi iyi görmek gerekiyor. İyimserlik olabilir. Her parti buna uymak zorundadır.
(Kapsamlı operasyonları sordu.)
Kısmen de olsa ateşkese uyuluyor. Metropollerde eylem bitti.
Bunlar önemlidir. Bu benim devletle birlikte yürüttüğüm ilişkinin
bir sonucudur. Başbakanlık adına başbakanlığın adamı olduğunu
tahmin ettiğim biriyle görüştüm. İdam dönem itibariyle uygun değil. Menderes’in idamı hata oldu, anlamsızdır. Türkiye niçin açıkça üslensin? Fazla resmi olmasa da bu söyleniyor.
(Pişmanlık yasasını sordu.)
Devlet orada etkisini gösteriyor. O bir karardır diye lanse etmek gerekiyor. Şemdin’in durumunda bir gelişme var mı? Bazı
kitaplar geldi: Dar Üçgende Üç İsyan, Mustafa Kemal ve Kürtler
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gibi. Teslim Töre ve Sabri Ok’tan mektup geldi. Mektuplaşmalarda gelişme var. Aktüel ve Tempo dergilerinin eski sayılarından
bir kaç adet verildi.
Mesajlarımızı dağıtın. Buna göre karar veriliyor, unutmayın.
(Çözüme ilişkin şimdilik görüşmelerin olup olmadığı soruldu.)
Normal yürüyor. 1996’dan beri devam ediyor. Tarihi bir durum.
Arabuluculuk halkasından doğru yürütüldü. İşler yolunda mı, bunlar belli değil iyisini düşünmek zorundayız. Çıkmaza sürüklemeye
niyetim yok. HADEP’in aldığı oy olumludur, tarihi bir gelişmedir.
(Bunun sonuç için olumlu çözümü yaratacağını ifade etti. İyimser olup olmadığımızı sordu. Yüzde ellinin altında olduğu cevabı
verilince, “derinlikli göremiyorsunuz” dedi.)
26 Nisan 1999
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Türkiye Kamuoyu’na bar›ﬂ ça¤r›md›r

enel ve yerel seçimlerde halkın açık mesajı, akan kanın bir
an önce durması, tarihi bir barış sürecinin yaratılması, tüm
sorunlara demokratik sistem içinde çözüm aranması ve bunun başarı imkanıdır. Sorunlara inancıyla güçlü sahip çıkmayanların, çözümü geliştirmeyenlerin siyasi şansını eskisi gibi sürdüremeyeceği
de diğer etkili bir sonuçtur. Türkiye’nin bu yeni siyasi gerçeğinde
inanç ve kararlılığımı şu hususlarda dile getirmeyi bir sorumluluk
ve görev bilmekteyim:
a- Akan kanın durması için ateşkesin kararlılıkla sürmesi, saldırı konumuna geçilmemesi, barış sürecinin desteklenmesi,
b- Yeni dönemde parlamento ve hükümetin başta bir af temelinde çizgileri kalınlaştırması halinde, silahların bırakılması için bu büyük bir imkan olacaktır ve bunu bir başarı olarak değerlendireceğiz,
c- PKK’nin bu temelde geçmişini gözden geçirip demokratik
sisteme göre kendini dönüştürme yolunun açılacağı,
d- Başta basın yayın, sendika, kamu ve özel yönetimin rolünü
oynaması halinde barış ihtimalinin hızla gelişeceği, herkesin inanç
ve beklentisinin bu olduğu kanısındayım. Şahsım adına tüm bu hususlarda yeni siyasi ve toplumsal sürecin gelişmesinde rolümü oynama konusunda büyük duyarlılık ve destek içinde olduğumu belirtiyorum. Bana bağlı güç ve halkın da beklentisinin bu olduğu
açıkça ortadadır.
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Başta şehit yakınları olmak üzere, tüm Türkiye halkının da acıları unutup artık kardeşçe kucaklaşması ve birbirimize affedici yaklaşmamız gerektiği, sorumluluğumuzun büyük olduğu, kabulümüzün de büyük olması gerektiği, bu vatanda kardeşçe özgürlük içinde birlikte yaşamanın tek çaremiz olduğu açıktır. Bunu diliyorum.
Sanırım bu sorun demokratik sistem içinde ortak vatan, tek devlet
içinde çözümlenirken birlikte hareket etmek, intikamcılıktan uzak
davranıp bağışlayıcı olmak, geçmişimizdeki birlikteliği demokratik
birliktelikle geliştirmek Türkiyemizi büyük bir devlet haline getirecektir. Bu temelde seçimlerin halkımıza, ülkemize barış ve çözüm
getirmesini, böyle bir sürecin başlatılmasını bir kez daha diler, saygıyla arz ederim.
26 Nisan 1999
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Türkiye biraz sa¤lam davran›rsa
bar›ﬂ›n önü aç›l›r

ahmut arkadaş gelecekti, gelmesi gerekir. Hükümet ne oldu? Yeni yasalar çıkabilir mi? Zorlanıyorsunuz, çekilmeyi bile istiyorsunuz gibime geliyor. Yürüyecek olan devlet konseptidir. Sizin yapabileceğiniz bir şey yok. Devletin almış olduğu kararlar doğrultusunda bir yargılama ve savunma olacak. Devlet isterse kuş uçurtmaz, isterse sizi imha da eder. Siz ağzınızla kuş tutsanız bile neyi değiştirebilirsiniz. Hem toplumu, hem halkı, hem de
Türkiye’yi beklenen tarzda yürütmek için çaba sarf ediyorum. Buna bağlı ve saygılı olmanız gerekir.
Sizleri iyi niyetli buluyorum, ama realite farklı. 30 Nisan duruşmasındaki olaylarda görüldüğü gibi devletin tavrı sert ise bu tavrı
niye alevlendiriyorsunuz?
Bu biçimiyle bana yardımcı olamazsınız. Avukatlıktan da çekilebilirsiniz. Mesajlarımı yerine ulaştırmıyorsunuz. Devlet isterse adım attırmaz. Asar da, keser de. Biz burada çözüm, barış imkanını değerlendireceğiz. Kabul edilir mi, bilmiyorum. Konseye yönelik mektubu yazarken bana telkinde bulunmadılar. Hafızam ve iradem yerinde. Konseyin açıklaması yanlış. Benim imha, infaz durumum net değil. Konseyin bu açıklamalarını önleyin. Çatışma ne kadar gelişirse dış güçler
sevinir. Yunanistan’ı hoşnut edecek bir tutuma giremeyiz. Dağdakilerin hayatını korumak da, cezaevinden birisinin tahliyesi de çok önem-
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li. Devlet için affediciliği biz isteyeceğiz. Yunanistan’a mı güvenelim,
Avrupa’ya mı güvenelim? Bu oyunu hala Avrupa yürütmüyor mu?
Türkiye birazcık siyasi ilişki mesajı verse, herkes bu beladan kurtulur.
Türkiye biraz sağlam davransa barışın önü açılır. Bana burada hiç yardımcı olmuyor. Avukatlara olan saldırı bana olsa yapmayın derim, Yunanlıların oyununa gelmeyin derim. Tutumumu ciddiye alırlar mı, bilmiyorum. Beni buraya getiren güç bile belli değil. Beni idam mı ederler, bırakırlar mı, belli değil. Savunmam çözümleyici olursa bu çok şeyi değiştirebilir. Ters bir savunma imhaya götürür, savaşı on yıl uzatmaya götürür. Eğer devletin imha niyeti olsaydı, bizi getirir miydi?
Burada başına bela etti. Bu isyan ne kadar erken sona ererse o kadar
herkesin çıkarına olur. Türkiye’nin sistemi kendisiyle çatışma halinde
gidiyor. Devlet aşırılıklardan yana değil. Devletin içinde bulunan bir
çekirdek eskisi gibi tahrik edici değil. Konseyin açıklaması devlet
içinde şahinlerin işine gelir. Devlet bence aklı selimlerin elinde.
Devletin benim hakkımdaki izlenimi şu: “Sizinle ilgili aldığımız
bir kararı niye herkese bildirelim? Üç, dört kişi bilir” diyorlar. Demek ki benim hakkımda net bir açıklık yok. Dağlarda Köroğlu havasıyla siyaset yürütülmez. Karşı taraf ne yaparsa yapsın, biz üzerimize düşeni yaparız. Biz 1993’te de, 1996’da da bunu yapamadık.
Devlet istediğini yapsın. Devlete şu güveni de vermemiz gerekiyor:
Devlet, bunlar gerçekten demokratik çözüm istiyor mu diyor? Tüm
gücümüzle çatışmalara girmeyin diyeceğiz. Devletin içinde hala çeteler var. Onlarla diğerlerini birbirinden ayırt edeceğiz. Bir barış ortamı varken, devlet niye istemesin? Devlet, kendinizi kanıtlayın diyor. Bundan sonra dikkatli olun, gerekirse devletten özür de dileyin.
Türkiye’de yanlış bir demokrat kafa var. Devletin bazı standartları
var, bunlar herkese uygulanır. Yalnız Kürtlere değil MHP’ye de,
CHP’ye de, HADEP’e de, hepsine uygulanır. Devletle tartıştım. Bana “sizin misak-ı milli konusundaki tavrınız doğru” dediler. Bana
Nutuk ve Anayasayı getirdiler. Mustafa Kemal 1923’e kadar farklı
yaklaşıyor. O dönemin yaklaşımı uygulansa çözüm olur. Mustafa
Kemal’de bizim sözlerimize uygun çok şey var. Çanakkale’de yüz
bin şehit verildi. Neden bu ortak vatana sahip çıkmayalım?
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Savunmam çözümleyici. Arkadaşlara bu uyarıyı yapın. Benim
kullanıldığım iddiası küstahlıktır. Benim burada bir gün yaşamam
onların ömrüne bedeldir. Ben burada iğne ucu kadar çözüm yaratabiliyorsam, buna saygı duyulması gerekir. Devletin beni harcatma
niyeti yok. Benim için beni devlet adına sorgulayanlar önemli. “Sizin güvenliğiniz için bunları yapıyorsak, bunlar ciddiye alınmalı”
diyorlar. Bu kadar masraf yapılıyor. Bu devlet hala çözüm arayışında. Bu önümüzdeki günlerde belli olur.
Beni uyardılar, “gazetecilerin diline değer verme” dediler. Bu
mesajlarım çok önemli. Başkanlık Konseyi telsizlerle her tarafa
ulaştırsın. Gazeteler ve tüm basın kurumları ısrarla yayınlasın. Sağlığım iyi. Tek sorunum, tek kişilik koğuş. Yemek, ilaç, doktor problemi yok. Çözüm olabilir, ne iyimser ne de kötümseriz. Bu amansız çatışma niye? Bunu 1993’ten beri söylüyorum.
Benim özgür birlik üzerine yaptığım konuşmaları getirin. Hem
devletten bir şey isteyip hem de saf davranmak olmaz. Hükümetin programı önemli. Bir af yasası olabilir. Parlamento çok önemli. Hareketsizlikten ötürü kalbim yoruluyor. Günde iki kere birer
saat ve kırk beşer dakika havalandırmaya çıkıyorum. Bol bol kulislerden haber alın. Avrupa’dan biriniz kapsamlı haber getirsin.
Ufukta çok ekstrem bir umutsuzluk görmüyorum. Başarılı, çözümleyici bir savunmanın önemini biliyorum. Savunmam sizin
beklediğinizden çok daha iyi.
Cezaevinden mektup gönderen arkadaşa cevabımı gönderdim,
haberlerini bu hafta getirin. Eskisinden daha karamsar ve çok
umutsuz değilim. Burada söylediklerimi dışarıda sık sık denetleyin. İşi yokuşa sürmesinler. Siz de biraz daha sakin olun. Burada
ölçülerimi saygılı tutuyorum. Bu meseleler artık demokrasiyle
halledilir.
Sağlığım için olumlu konuşun. İtirazcı olmayın, dikkatli tavır
alın. Tutum değişikliği büyüklüktür. Ben de sizin işinizi kolaylaştırırım. Benim olumlu savunmamı kimse engelleyemez.
2 Mayıs 1999
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Bar›ﬂ›n yolu ‹mral›’dan geçer

Baﬂkanl›k Konseyi’ne
Değerli yoldaşlar
irincisi, barışın yolu İmralı’dan geçer. Diğeri seçim sonuçlarını, dolayısıyla siyasi ve askeri durumu olumsuz yönde
değerlendiren, bu anlama gelen ve benimle ilgili bir imha sürecinin
olduğunu ve buna her yönüyle karşılık vereceğinizi belirten açıklamanızı aldım. Dönem ve içinde bulunduğum durum itibariyle ikinci açıklamamı size önemle yazma gereği duydum.
1- Sağlık durumumda ciddi bir değişiklik yok. Daha önce belirttim, tek koğuş sistemindeyim. Benden başka kimse yok. Şüphesiz
bu ağır bir durum. Duruşmalara böyle gidileceği açık, ancak ondan
sonrasını kestirmek güç. Bahsettiğiniz imha veya infaz konuları o
zaman netlik kazanır. Kitap dışında basın yayın araçları da verilmiyor. Sınırlı mektup alıyorum. Başka farklı bir muamele yok. Yemekler normal. Sağlık kontrolü her gün oluyor. Kendimi, koşullardan dolayı derin psikolojik ve duygusal durum dışında, anormal
hissetmiyorum. Şüphesiz bu durumun aşılması barış yolunda bir
işaret olabilir. Sanırım siz tüm bu durumları imha süreci olarak değerlendiriyorsunuz. Yetkililer ise temelde güvenlik nedeniyle diyorlar. Ama yaşadığım dava gerçekliği de ortada. Buradaki durum
netleşinceye kadar yine de önceki açıklamamı ve sizin barışın yolu
İmralı’dan geçer yaklaşımınızın sürmesi gerektiğini düşünüyorum.
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2- Seçim sonunda ordunun kontrolündeki siyasi süreci, özellikle
partilerin yeni durumunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Faşizmin
tamamlanması gibi bir değerlendirmeyi yüzeysel ve 1996’dan beri
orduya ilişkin değerlendirmelerimin dışında görüyorum. 1995’ten
sonra ordunun hem siyasi mücadeleye hem de savaş durumuna ve
bu arada PKK’ye yaklaşımının 1993-96 sürecine göre daha çözümleyici olduğu kanısındayım. Ordunun hedef olarak, kontrollü Batı
tipi bir demokrasiye karşı olduğunu sanmıyorum. Ona doğru yönlendirmeye çalışıyor demek daha doğru olur diye düşünüyorum.
1996’dan beri bize gelen mesajlardan bunu çıkarmak mümkündür.
Belgeleri mevcuttur. Kısaca sizleri bilgilendiriyordum. Özü de ülke bütünlüğü, demokratik devlet temelinde alınacak karşılıklı tedbirlerle demokratik çözüm yani çatışmanın sona ermesiyle içine girilecek demokratik sistemin çözüm olanaklarıydı. Buna olumlu yanıt vermeye, en son tek taraflı ateşkesle 1 Eylül 1998’de yanıt vermeye çalıştık. Süreç halen o düzeydedir ve devam edecektir.
DSP, MHP, ANAP ve hatta Refah’taki gelişmeler bu çizgide
aranmalı. Bunun eskisinden olumsuz olduğunu söylemek zordur.
Ama sonucu tam kestirmek de zordur. Özellikle benim davam ve
bu temelde barış sorunu, durumu oldukça netleştirecektir. Yani
hükümet ve parlamentoda benimle ilgili olumlu gelişmelerden,
gerillaya yönelik yaklaşımlardan ve yine diğer iç ve dış gelişmelerden durum anlaşılacaktır. Karşılık için de zaman erkendir. Kaldı ki gelişmeler yoğun iç çelişkilerle yürüyor. Bence net bir değerlendirme için Ecevit hükümetinin program uygulamalarını ve
ordunun operasyonlarının anlamını daha iyi görmek gerekiyor.
Her operasyon imhalık değil ve geçen yıllara göre oldukça hafif
diye düşünüyorum.
Yine HADEP’in durumu ve diğer Kürt kuruluşlarının varlıklarını sürdürmeleri de daha değişik değerlendirmeler için ipucu olabilir. Biraz zamana ihtiyaç var. Bir de daha önce belirttiğim hususları iyi, yoğunca düşünerek, en azından dönem pratik politikaları açısından daha doğru değerlendirmelisiniz. Genel değerlendirmeler bu
süreç açısından yetmiyor.
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3- Dolayısıyla çok sınırlı da olsa barış seçeneği üzerinde yoğunlaşmak, silahlı birimleri kesin provokasyona yer vermeyecek şekilde her yerde, özellikle metropol ve kent eylemlerinde ateşkes konumunda tutmak, kırsalda da tam bir meşru savunma konumunda
kalmak, tek bir asker ve gerillanın vurulmamasına çalışmak bu dönemde diğer önemli bir taktik olarak görülmelidir. Bunun yanında
yoğun siyasi çalışma yürütmek, barışa yönelik diplomasi ve bu temelde yapıyı eğitmek, uyarmak da önemlidir. Kısaca diliniz ve pratiğiniz aktif meşru savunma temelinde, barış ekseninde olmalıdır.
Ta ki durum çok net olarak ortaya çıkıncaya kadar. Unutmayın ki,
savaşı da barışı da ciddi güçler, bu durumda ordu yapabilir demek
daha doğru bir anlayıştır. Ordu konseptini, özellikle 1996’dan beri
bize yönelik olanlarını, hatalarımızı yeniden gözden geçirin. Ben
şahsen 1993’ten beri siyasi kanalı ve barışa yönelik adımları daha
derinliğine, sorumlu ve çözümleyici atsaydım, bugün değindiğim
tarzdaki çözümün gelişimi daha erken olurdu. Kendiniz de bu temelde pratiğinize özeleştirisel yaklaşabilirsiniz. Ben şahsen eksikliklerimden dolayı özeleştirisel yaklaşıyorum.
4- İstemem, ama iki tarafta bir çatışma ortamına girirse,
1993’ten beri dış kaynaklı olarak şahsım temelinde gelişen provokasyona düşme ve devamı anlamına gelir. Biz ve Türkiye bu dış
güçler oyunundan kesinlikle uzak durmalıyız. Türkiye’de ve Türkiye ile baş başa barışa doğru yol almak, iğne ucu kadar imkanı varsa bile en doğru tutumdur derim. Büyük bir sorumlulukla bunu değerlendirmekten kaçınmayın.
5- Daha önce belirttim, Güney’de demokratik cepheyi bir iktidar, demokratik bir eğilim olarak geliştirmemiz; bunun siyasi uzlaşma yolu kadar gerekirse eylemle, ama genel gelişmelere uygun,
Türkiye ve rejimi hedef almayan bir tarzda olması önemlidir. Başarısı da birçok gelişmeyi beraberinde getirebilir. Güney partisi ve
cephesi buna alabildiğine yüklenmelidir.
6- Bu barış yaklaşımına cezaevindekilerin ve diplomasi çalışmalarındakilerin, kitlelerin siyasi, demokratik, yasal mücadelesi için
önemli ve yaratıcı yaklaşmaları gerekmektedir.
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7- Sonuç olarak her savaşın bir barışı vardır kuralı gereği, savaş
için aktif, meşru, provokasyona gelmeyen tutum ile birlik, teorik ve
pratik yaratıcı bir aktif demokratik çözüme dayalı barış programını
ve eylemini, bunun dilini geliştirin. Bu yönlü çabaları bildiri ve bunun gibi yollarla desteklemeye devam edin.
8- Demokratik kurum ve Türkiye’de de uygulanması temelinde
savunmaya hazırlanıyorum. Siz halk ve dostları bu biçimde bıraktığım için kelimeler gırtlağımdan çıkmıyor, ama taraflarla anlamlı
bir barış umuduyla, büyük sevgiyle herkesi kucaklıyorum.
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Savunmam kap›y› onurlu bar›ﬂa aralayacak

Kamuoyuna açıklama
erek Ankara 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı tarafından, gerekse avukatlarım aracılığıyla iddianame ve sağlığım konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi
gerekli buluyorum.
a- İddianameye karşı savunmam dünya çapında 2000’li yıllara
doğru zaferi kesinleşen demokratik sistemin genel kuramı ve Türkiye gerçeklerine dayalı, demokrasi sorununun en önemli sorunu
olan Kürt sorununun demokratik çözümü temelinde olacaktır. Pratiğimin de yıllarca bu temelde hazırlandığını, Türkiye’nin ortak vatan ve demokratik cumhuriyet çerçevesinde Kürt toplumundaki demokratik gelişme için –ki son seçimlerdeki HADEP oyları bunu
açıkça gösteriyor– özgür yurttaş-özgür toplum bağlamında kardeşçe birlikteliği esas aldığımı belirtmek isterim. Savunmalarım onurlu barışa kapıyı tamamen aralayacaktır.
b- Yeni meclisin ve hükümetin bu doğrultuda çıkaracağı bazı yasalar ve alacağı kararlar, silahlı çatışmaların sona ermesinden, sorunların demokratik sistem içine çekilerek çözümüne kadar tarihi
birçok gelişmeyi beraberinde getirecektir. Savunmam bu temelde
uzlaşma, barış, demokratik özgür birlikteliği demokratik cumhuriyet sisteminde bulan bir biçimde uygun çözüm gücünde olacaktır.

G

65

c- Yakalanma tarzımdan kaynaklanan ağır duygusal durum dışındaki fiziki, düşünce gücüm ve sağlığım yerindedir. Hatta duygu
ve düşünce durumumu ayakları daha sağlam yere basan bir biçimde geliştirme gücündeyim, bunu herkesle paylaşmayı arzu ediyor
ve çok önemli, gelişmiş olarak buluyorum.
d- Bu hususlarda başta basın yayın kuruluşları olmak üzere tüm
toplumsal kuruluşları, savunmam ve onun temelindeki tarihi birçok
gerçeğin dile getirilmesinde ve ortak vatanımız ve demokratik
cumhuriyetimiz içinde çözüme doğru anlayış ve tavır geliştirmeye
çağırıyorum. Buna uygun bir dil kullanmaya ve kardeşçe yeniden
daha da güçlenmiş özgür birlikteliğe katkılarını sunmaya davet ediyor, herkesi kardeşçe selamlıyorum.
3 Mayıs 1999
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Siyasi durumun baz› özellikleri
ve ç›kar›lmas› gereken dersler

Baﬂkanl›k Konseyi’ne, Merkez Komitesi’ne ve
Avrupa Temsilcili¤i’ne
Değerli yoldaşlar
Kongre’nin Sonuç Bildirisi’yle daha sonra Konsey adına
çıkan bildirilere ve pratik duruma dayanarak kapsamlı bir
değerlendirme sunmayı tarihi bir görev saymaktayım.
1- Yakalanma meselem: Geniş açıdan bakıldığında, bu yakalanmanın NATO kapsamında gerçekleştirilmesi; ABD’nin açık, İsrail’in istihbarat, Avrupa’nın engelleme ve Rusya’nın önderliğinde
BDT’nin de benzer bir tutum içine girmesi, Yunanistan’ın ise Kenya’ya kaçırtarak Türk güvenlik timine imha amaçlı teslim edip, gizli intikamını bu yöntemle ve belki de korku ve pazarlıklar sonucu
gerçekleştirmesi söz konusudur. Yanılabilirim, ama olayın ana hatlarının özünde böyle olduğu kanısındayım.
Birinci ve önemli bulduğum yorumum: NATO ve önder gücü
ABD’nin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye gibi kendisi için
önemli olan bir ülkede de önemli avantajlar sağlamak için beni
gözden çıkarma, bunun karşılığında 17 Eylül Washington Anlaşması’yla Güney’de daha tehlikeli ve Türkiye’yi stabilize edecek bir
durumu yakalama, bununla hem Irak’ı hem Türkiye’yi kendine

6.
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bağlama, ama burada demokratik normları da ölçü olarak kullanma
ve giderek NATO’yu eskinin komünizme karşı amacı yerine böyle
bir amaca bağlamasının önemli bir rol oynadığı kanısındayım. Bu
yorumu biraz daha ilerletirsek, Kürt sorununa silahlı çatışmadan
arınmış bir yaklaşım da eklenebilir. NATO ülkelerinde ve örneğin
Bosna ve Kosova’da, yarın başka yerde çözümleri görebilme, barışçıl çözümlere gelmeyeni zorla buna getirme, sanırım PKK’ye ve
bana da uygulanan bu genel politikanın bir parçasıdır. Hatta bunda
Türkiye’ye de “meseleyi barışçıl çözmezsen Kosova’dan ders al”
gibi bir uyarı var. Bunu basın da yazıyor.
İngiltere bunda Irak nedeniyle daha planlayıcıdır. Tarihi 192326 Musul-Kerkük senaryosunu üst düzeyde bölge üzerinde planlamada kesin bir rol sahibidir. Onun 1993-96 versiyonu olduğu
açıktır. 1925’te harcanan Kürt isyanı yerine beni ve PKK’yi koyarsak, durum daha da açıklık kazanır. Yunan hükümeti ve istihbaratı da alçakça ve sinsice tarihi düşmanlık temeline oynamıştır.
1993’ten beri güçlü, anlamlı ve özgür bir birliktelik çözümümüze
bu çevrelerin –ki, genelde Batı diyebiliriz– bir tepkisidir demek
akıl dışı tutulmamalıdır. Hepsi aynı bilinçle değil, ama çok bilinçlice oynayan var. Türkiye’de işbirlikçiliğin 1993-96’daki savaş
yürütme tarzında ve 1991’de “Londra bize ışık yaktı” diyen anlayışta bunu görmek zor değil.
Bu, devlet ordu içinde ne kadar zorlu çatışma ve tasfiyelerle çeteleşmeye yol açtı? Resmi Susurluk Raporu’nda kısmen var. Aslında daha derindir. Buna tepki, ordunun 1995-96’dan itibaren geliştirdiği ve günümüze kadar uyguladığı MGK konseptleridir. Ondan
bile daha derinlikli Batı Çalışma Grubu gibi daha radikal yaklaşım
güçleridir.
2- PKK ve bana uygulanan yaklaşımın kısa bir çerçevesi anlaşılmadan, somut, doğru politika yürütmek mümkün değildir. Kongre
sonrası bildiri ve yorumunuz, 1970’lerin sosyalizm ve faşizm yorumlarının etkisi altındadır. Unutmayın ki, dünyada faşizm geriledi. Batı tipi demokrasi büyük gelişme sağladı. Dolayısıyla reel sosyalizm kendi demokrasisini geliştirmediği için nefessizlikten çö-
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züldü. Kendine göre, topal da olsa, genel demokratik gelişme yoluna girdi. Ulusal sosyalizmi ihanet sayamayız. Kendini ilerletmeyen
aşılır. 20. yüzyılın sonu genel demokrasi zaferidir ve bu çok kötü
de değildir. Bu da faşizmin değil demokrasinin işlemesidir. Artık
tüm etnik, kültürel, dini, ırki, sosyal, siyasal vb sorunlar demokrasinin barış ağırlıklı çözüm tarzından hal yoluna girer. NATO’nun
kendisi böyle amaçlarken, eski Sovyetleri onunla barış için ortaklık olarak bağlıyorlar. Dünya artık böyle bir dünyadır.
Bunun Türkiye’ye yoğun yansıması 1990’lar sonrasıdır ve genelde Türkiye büyük bir demokrasi hareketlenmesi içine girmiştir.
Tıpkı II. Dünya Savaşı sonrası gibi. Daha derin ve yakın dönemin
çatışmalarını aşarak bunu yapması gerekirken, PKK ile savaş gibi
bir ortamın içine girmiştir.
3- Aslında 1990 serhildanları sonrası Başbakan Demirel’in
“Kürt kimliğini tanıyoruz” demesi, Özal’ın daha ileri yaklaşımları, Genelkurmay Başkanı Güreş’in Şırnak’ta bir Kürt kızına “Were, were” demesi, cezalarda infaz indirilmesi, Kürt dil yasağının
kalkması, Kürt Enstitüsü, kültür ve gazeteciliğine izin verilmesi
ve 1993 ateşkes denemesi, bunun yanında legal partilerin kurulması bu gelişmelerin işaretleriydi. Ama çok çatışmalıydı, taraflar
vardı. Bizde de biraz anlamaya çalışmamla birlikte, bu gelişmeyi
çeteciliğe büken Şemdin ve benzerleri vardı. Süreç esas olarak
hazırlıksızlık, aceleye gelmişlik, derinliği görememe ve her iki tarafta kontrolsüz şiddetin uygulanmasıyla provoke edildi ve bilinen çok acı, kirli, kanunsuz, kuralsız, devlete de bize de çok pahalıya mal olan 1993-96 acımasız savaş sürecidir bu. Ordunun bir
kesiminin gördüğü bu süreçtir.
4- Bu süreci faşizmin gelişmesi, planlaması olarak görmek zordur. Bana göre daha planlı, örgütlü, kontrollü, 1990’lar sonrası genel demokratik gelişmenin de etkisiyle ve ağırlaşan savaşa bir çözüm bulmak için NATO’nun da desteğini almış, toplumsal taban
çalışması olan ve tüm partilerin sorumsuz, ölçüsüz yanlarını hedefleyen, yine devleti çete gibi kullananları hedefleyen, her tür kuruluşa da bunu hissettiren, gerektiğinde hizaya da getiren bir süreçtir.

69

Bu yaklaşımın bir parçası da PKK’yi HADEP’e yansıtan bir süreçtir. Ordu içinde hakimdir. Ama günümüzde hakim de olsa, halen çatışmalı olan bir süreçtir. Son seçimler bu eğilimin bir parçasıdır.
MHP genelde eski MHP değildir. Bunu DSP, ANAP, REFAH vb
için de söylemek mümkündür.
Siyasi durum yeni dönemde pratik olarak böyle olmuştur. Bu ne
27 Mayıs, ne 12 Mart, ne 12 Eylül, ne de 1990 benzeri bir müdahaledir. Oldukça farklı, belki de dünyada pek örneği olmayan, kemalizmden etkilenmekle beraber demokrasiye kontrollü de olsa açık
olan, zorunluluktan doğmuş, Türkiye tarzı sivil siyasilerin oynayamadığı siyasi rolü de oynamaya çalışan ve bunu günümüzde PKK
ve benimle belki de tamamlamak isteyen özgün bir yaklaşımdır.
5- Sizin değerlendirmeleriniz de, şahsım için bunun imha sürecinin tamamlanması olduğu, aynı biçimde diğer operasyonlarla
hepsinin imha edileceği biçimindedir. Bu noktada çok ciddi, derinlikli ve sorumlu hareket etmek zorundayız. Hele hele topyekün bir
karşı koymadan önce düşünmeliyiz. 1993’ten daha tehlikeli bir süreci başlatmanın hiç yararımıza olmadığı, devletin de yararına olmayacağı açıktır. Bu kadar iç ve dış bağlantı, güç ve tecrübe kazanmış iki güç, er ya da geç aynı noktaya niye gelmesinler? Yani dünyanın gidişatı olan demokratik çözüm tarzına, onun barışına neden
dirensinler? 21. yüzyılı boydan boya kana bulayacak ve kazanımı
olmayacak bir savaşı niye versinler?
Tekrarlıyorum ve şimdi bunu söylemiyorum. Özal’ın ölümüyle
verdiğim mesaj şuydu: Çatışmalar acımasız olacak, altı ay mı altı
yıl mı sürer, ama yine aynı noktaya gelinecektir demiştim. Doğrulandığım kanısındayım. Yüzyıl da geçse, müstakbel çözüm demokratik sistemin artık evrimcil işleyişi olacaktır. Çünkü devrim tarzı
genelde yüz yıl, özelde otuz beş, kırk yıldır. Bu da 27 Mayıs’tan beri vardır. En son demokratik devrimi, Kürt toplumu içinde PKK yürütmüştür ve 1990 serhildanlarıyla bu başarılmıştır. Bundan sonra
şiddeti daha da tırmandırmak hataydı, eksiklikti, acıyla doluydu.
En azından bu dersi çıkararak, PKK 1970’ler ideolojisi, programı
ve eylemiyle tarihi rolünü oynadı deyip, ondan sonraki aşamaya
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hazırlayabilmeliydik. Tabii bahsettiğim sürecin amansızlığı göz gözü görmemecesine hepimizi bir direnişe itti. Bunda ne kadar zorlandığımı her ateşkes çağrısına koşmamda görebilirsiniz.
6- Bunlara şimdiki koşullarda değil 1996’larda PKK’ye gönderilen mesajlara yazılı olarak ve Med TV’de yaptığım konuşmalarla
yanıt verdiğimi biliyorsunuz. Ama tam diyalog ve çözüm yoluna
gidilmedi. Yani kilit, anahtar deliğini bulamadı. Şimdi benim yakalanmamı bu tarihi gelişmeler için de bir şans olarak, barışçı çözüm
temelinde kullanmaktayım. Ben ne imha oldum ne de infaz edildim. Tarihi bir savunma yapacağım. Devlet, yeni hükümet ve parlamentonun ağzıyla ve bizzat uygulamalarıyla yanıt verecektir. Zaman erken, yani topyekün bir yöntemle yanıt zamanı henüz gelmemiştir. Açık söyleyeyim, uçakta ağzım açıldığında da ilk cümlemdi: Barış şansını iğne ucu kadar da olsa kullanacağım ve bunun için
yaşayacağım demiştim. Şimdi bulunduğum noktada umarım yanılmıyorum. Daha iyimser ve umutluyum. Yaklaşımlarda buna güç
veren işaretler var.
Çok düşündüm. Hep oyun gereğidir diyemem. Avukatlar ve
belki de etkilenmelerle. Sizler dışarıdasınız. Özgür ortamlarda
desteksiz, ölçüsüz atışlar çok yapılırdı. Ben de, bu kadar olmasa
da, yapardım. Olsa bile oyun yakın sürede ortaya çıkar. Ya imhaya ya infaza götürür. Görürsünüz, niye acele ediyorsunuz? Barış
ihtimali arttı.
Hükümetin politika ve uygulamaları, duruşma sonrası bana
yaklaşımlarda belli olur, size operasyonel yaklaşımlarda belli
olur. Yine HADEP Kürt ağırlıklı kırka yakın belediye kazandı.
Kültür kuruluşları var, onlara yönelimde belli olur. Eğer genel
Türk yaklaşımlarında barış ve demokratik gelişmeler ağır basarsa ne yapılmalı?
7- Bize düşen görev şimdiye kadarki yaklaşımı dilde, propaganda ve eylemde bırakmaktır. Daha önce size söylediğim ve kısmen
sıraladığımız tutuma daha sorumlu, somut yaklaşım ve uygulamalarla yanıt vermek olmalıdır.
Nedir bunlar?
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a- Ateşkesi daha ciddi ve sorumlu yürütmek.
b- Demokratik çözüm yolunda kendi yaklaşımlarımızı geliştirmek.
c- Bu temelde yapı ve kitleyi yavaş yavaş hazırlamak.
d- Ne gevşekliğe düşmek ne de provokasyonlara gelmek.
8- Eğer gelişmeler hem devlet hem bizim nezdimizde böyle gelişirse, artık Türkiye’de ve Türkiye ile silahlı mücadelenin bir anlamı kalmaz. Demokratik sürecin güvenceli sürmesi ve inandırıcı uygulamalar artarsa, artık bizim vereceğimiz yanıt silahlı devrim sürecinin öyle tırmandırılması değil tersine demokratik sistem ve
onun barışçıl çözüm yolunda kendimizi siyasal, yasal sürece hazırlamak olacaktır.
Diyelim ki, bu bir hayal ve umuttur. Ama herhalde kötü bir şey
değil. Olmazsa, her şey çok daha kötü çıkarsa, o zaman özgürsünüz. İstediğiniz her yolu ve yöntemi denemekten kimse sizi alıkoyamayacaktır. Ama çok açık ki, bu halkın da, sizin de, hatta dünyanın da benim davamla, onun sonucuyla büyük ölçüde bağlantılı olma durumu var.
Peki, pratikte doğru olan nedir? Olumlu yaklaşımları güçlendirmek, deminki dört şıkkın gereği olarak bildirileri, barış gösterilerini, çağrıları, diplomatik çabaları ve çok yetkin meşru savunma durumlarınızı güçlendirmek. Aksi halde provokasyona gelmek olur.
İçimizde, dışımızda daha çok bunu isteyen var. Türkiye’de isteyen
var. Herhalde buna öncülük etmek bize düşmez.
9- Temel görevlere bu tahliller ışığında böyle yaklaşmak sanırım tarihi olduğu kadar pratik ve politik yaklaşımın da bir gereğidir ve er geç bu noktaya gelinecektir. Çünkü dünya, Türkiye ve
Kürt toplumunun gidişatı bunu zorluyor. Son girişimlerin başarısı aslında içine girilecek yolu göstermiştir. Biz şimdiden eğer daha da güvenceli, acılara son verecek ve dediğim gibi çıkacak bazı yasalarla bu yolu herkesten daha fazla tercih etmeliyiz. Ancak
o zaman Türkiye’de sağ, Güney’de işbirlikçi Kürt güçleri zayıf
düşer. Şiddet bunları güçlendirir. Bu pratikte çok açıktır. Demokratik süreç ise halkın demokratik hareketlenmesini ve iktidarlaş-
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masını güçlendirir. Bu da çok açıktır. Bu tavır dünyada destek görecek, hatta NATO’da kilitlenmeyi aşacak, yine Türkiye ile çok
yönlü kilitlenmeyi aşacak tavırdır.
Sonuç olarak PKK tarihinde yeni bir aşamaya gelindiği açıktır;
süreç ya savaş ya barış kritik noktasına bir kez daha gelindiği tarihi süreçtir. Eğer koşullar olumluya giderse, PKK kendini Türkiye
ile silahsız, siyasal, yasal sürece perspektif olarak hazırlamalı, bunu öngörmeli; yine savaştan yana değil çok ciddi barış yanlısı eğilimini somut ve sorumluca, alçakgönüllüce ve yeni bir üslupla değerlendirmelidir. Benim de tutumum şimdiye kadar olduğu gibi bu
temelde derinleşerek devam edecektir.
Bir noktayı daha uyarıyorum: Bu hususları devletin direkt ve dolaylı uyarılarıyla belirtmiyorum. Bu tavır, devlete ilişkin olarak, istesem bile devletçe doğru bulunmadığı yolundadır. Yani devlet daha çok gözlüyor. Özgür irademizle ne olduğumuzu ve ne yapmak
istediğimizi anlamak istiyor. Barışa eğilimini hissetmek mümkün.
Ama kendince yürütüyor. Kendi konseptini bilmemiz tabii mümkün değil. Ama genel tahlil, şimdiye kadar bana yönelik uygulamadan çıkardığım sonuç, biraz da bana bağlı olduğu ve olumlu tavırlarımın yanıtsız kalmayacağı biçimindedir. Tabii yalnız şahsım için
değil genel anlamda da bu yönlüdür. Tüm gücümle, özgür irademle, hatta daha somut bu deneyimim, duygu ve düşünce gücümle sizlere de katkı sunmayı tarihi görev biliyorum. Gelişmelere göre yine perspektif sunmaya çalışacağım.
Irak’ta da gelişmeleri daha iyi biliyorsunuz. Konumunuz çok
önemli. Özellikle demokratik çözüm alternatifinizi tüm halk ve
kültürleri katarak genişletin. İktidar eğilimi olmalı. En azından bir
olası koalisyonda yer almak amaçlanmalıdır. Rejim ya demokratik
çözülmeyle ya da zorla veya teslim olmayla sonuçlanır. Buna göre
yaklaşımlar geliştirin. Türkiye girse bile, bu genel politika gereği
çatışmalardan kaçının, en az çatışmayla aşın. Güney’de savaş Türkiye ile tarafların çıkarına değildir. Kısaca topyekün savaş yaklaşımı burada da hatalı ve provokasyona gelmek olur. En az kayıpla
kendini koruyup geliştirmek, tehlikeli işbirlikçi eğilimlere karşı ey-
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lemliliği yine anlamlı en az kayıpla sınırlı tutmak, çok yönlü uzlaşmalara açık olmak, esas olarak Güney’de ve genelde Irak’ta da tutarlı, köklü bir demokratikleşmenin güvencesi olmak, Güney parti
ve cephe çalışmalarının esası olarak görülmelidir.
Avrupa’da kültürel, sanatsal çalışmalar, yine basın yayın çalışmaları daha sorumluca geliştirilmeli; demokratik, yasal, düzeni
zorlamayan barış gösterileri ve çalışmaları bu açıklamaya çalıştığım çizgi temelinde yoğunca sürmelidir. Genelde diliniz Türkiye’ye düşmanca değil barışa ve kardeşliğe çağrı temelinde olmalıdır. Yaşam bu temelde daha özgür, barışı da olursa çok daha anlamlı, az acılı ve daha inançlı, sevgiyle doludur. Bu yolda başarı
en değerli eylemdir.
Bu yolda tüm zorluklara ve acılara rağmen, onları da barış eyleminin gücüne dönüştürerek, tüm halkımıza, onların özgür birliktelik ve kardeşliklerine verdiğim söze bağlılık ve umutla, sınırsız bir
sevgi ve özlem ile hepinizi, halkımızı, dostları selamlıyorum, kucaklıyorum.
6 Mayıs 1999
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Davam bar›ﬂ davas›d›r

Mahkemede biraz taşkınlık olmuş.
(Kendisine 30 Nisan gelişmeleri hakkında bilgi verildi ve diğer
bilgilendirmeler yapıldı. Operasyonların çapı ve düzeyi hakkında
bilgi verildi.)
Operasyonların anlamı şudur: Çizgi vermek gerekir. Görüntüyü
kurtarma amacıyla yapılıyor. Bilinçlidir. Genelde de fazla yoktur.
Bu, bizimkilerin aldığı tedbirlerle bağlantılıdır. Bir de dolaylı ateşkes havası vardır. 1996 konseptinde ateşkese dolaylı yanıt verme,
yani sınırlandırma vardı. Mevzii yapması da, bu noktalarda yanlışlıklar yapılıyor olmasındandır. Devletin niyetini iyi anlamak gerekir. Büyük operasyonlar yapabilir, ama yapmıyor.
(ABD’nin yaklaşımı ve benzer gelişmeler aktarıldı.)
Ordu MHP’yi böyle bir noktaya çekti. Gelişmeler biraz daha
olumlu. Tek dalgalı FM radyosu geldi. Sabah gazetesi verildi.
Bursa’da çıkan yerel gazeteler verildi. Bunlar semboliktir. Mühim olan yasağın kalkmasıdır. Avukatların çalışma tarzı tamamen gözden geçirilsin.
Size bir soru sorayım: Diyelim ki devletin art niyeti var, büyük
bir oyun oynuyor, sonuçta ceza verecek. Devlet bu oyuna niye başvursun? Gazeteler aracılığıyla ortamı oluşturur, kalkar yapacağını
yapar, tavır koyar, dünyaya karşı da durur. Niye tavır almasın? Avu-
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katların, dünyanın yapacağı bir şey olmaz. Onlara soru sordum,
kızdılar. Bir devlet imha etmek isterse ilk gün yapar. Gizlisi var,
açık yapsa dahi sahip çıkmaz. ‘Oyun’ kelimesi bile iyi değildir. Bu
devlet ciddidir. Böyle ufak oyunlara niye başvursun? Bu ona karşı,
1993-96 sürecine karşı gelişti. Çiller de tasfiye sürecinde. Buna
inanmanız gerekecek sanıyorum.
Bu devlet bildiğiniz çete devleti değil. Bu sözlerini de duydum. 6 Mayıs operasyonunu yapan bu devlet değil. 1996 Çiller
olgusu dışında bir devlet konsepti var. Devlet saptırıldı deniliyor.
Konseyin devlet tavrı doğruya daha yakındır. Ben de yeni kavrıyorum. Batı Grubu mu desem, durum görünürdeki gibi değil.
Kendi politikasına hakimdir. Bütün sivil kurumlara da, avukatlara da tavrını yürütecektir.
(Konseye 6 sayfalık metin yazdığını ifade etti. Bu metin idare tarafından bize verilmedi. Önümüzdeki perşembeye hazırlanacak.)
Teslim alınma NATO kararıdır. ABD buna önderlik etti. Dikkat
edin, o gün tüm Avrupa ülkelerine inişimiz yasaklandı. Pirimakov
da yasakladı o gün. Bu tespit edilmeli. Benim hakkımda NATO seviyesinde de karar var. Bu kararın ne içerdiğini bilemiyorum. Bildiğim kadarıyla silah bırakma karşılığında demokratik çözüm var.
Benim hakkımda karar 1996 yılında alınmıştı. NATO kararı direnirsem vurulmam, esir alınırsam da çözümdü. Avukatlara biz engelleme koymadık diyorlar. Belgeleri yeterli olanlar gelir. Kimse
kendilerine taşkınlık yapamaz. Kardeşlerimize tek laf eden oldu
mu? Savunma noksanlıklarını, engellemelerini fazla abartmamak
gerekir. Olağanüstü bir durum burası. Güvenlik nedeniyledir. Tek
koğuş da aşırı bir işkence değil. Aşırı güvenlik endişesinden kaynaklanıyor. Mücadele ederek bunu aşmalıyız.
Doktorla konuştum, barış ve benzeri şeylerden bahsettim, yetkisinin olmadığını söyledi. Psikolojik ortamı sordum. Avukatlara büyük fırsat verildi diyor. Tek kişi benim hakkımda konuşamaz, tek
hak avukatların. Hukuki açıdan 125. Madde uygulanacak. Planlama öyle. Avukatların misyonu ortamı yumuşatma olmalı. Sizin bir
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açıklama yapma durumunuz olabilir. Hiçbir devlet yetkilisi benim
hakkımda açıklama yapamaz. Ahmet Zeki’nin yöntemi uygun bir
yöntem değil. O yönlü olursa adım atılamaz. Devletin adım atma
olanağı varsa da, devlet çözümü demokratik olur. Olumsuzu kimse
engelleyemez. Olumlu imkan var. Panel, sempozyum, demeç vb
yöntemleri kullanın. Sağlığım iyidir. Fiziki olarak psikolojik durum
gelişmelerle ilgilidir. İyi izlenimler aldık, gelişmeler var.
Savunma 40-50 sayfa yazıldı. Daktilo etme imkanı araştırılmalı.
Devleti zor durumda bırakma tarzı olumlu değil. Konsey iyi anlamış. MHP’yi de çözüme zorlayacaklar. Kavgacı, şahin kanatları
dışlamış diyorlar. Çözüm, öyle bir durum var. Çözüldü demiyorum.
Konseyin yaklaşımı önemlidir.
“Niye yüz sayfadan aşağı olmayan savunma yapmayasın” dediler. Materyal de, tartışma da az. Doğru, kısıtlama var. Savunmanın
mahkemede engelleneceğini tahmin etmiyorum. Muhtemelen bu
doğrultuda bir planlama var. Herhangi bir sanıkla benim durumumu karıştırmayın. Devlet ve NATO’nun iyi bildikleri var. Biz her
şeyi hazırlamışız deniliyor. İçtenlikli adım atarsanız olur. Bu bir
tedbirdir. Bazı imkanların ters kullanılmasından korkuyor. Hazırlıklar boşa çıkmasın diye böyle davranıyor. Diyarbakır’da yargılamayı göze almazlar.
Kamuoyunu siz hazırlayın. Buranın statüsü, koşulları nedeniyle davanın uzun sürmemesi olumlu olur. Benim size söylediklerim kişilerin görüşü değildir. Zıtlaşmadan kaçının. Bu politikayı alçakgönüllü uygulayın. Sizden bir rahatsızlıkları yok, çekingenliğe gerek yok. Avrupa’ya gitmeye gerek var mı? Barışı, demokratik çözümü zorlayın. Avukatlar cephesinde toplanın, çağrı
yapın, anlamaya çalışın, sondaj yapın. Basına yansımıyorsa tekrar deneyin. Sağlığı iyidir deyin. Çok kötü durumda olduğum
imajı onları rahatsız ediyor. Esas olarak barış ve demokratik çözüm süreci üzerinde duruyor deyin.
Aydınlık’a da mesajımı ısrarla verin. Barış olursa, çözüm olursa
sağlığım iyi olur. İğne ucu kadar barış imkanı yaratılırsa olumlu
olur. Konsey bunu cevaplamış. Barışın teorik temelleri üzerinde ça-
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lışıyorum. Savunmamı Demokratik Birlik Manifestosu olarak adlandırabilirsiniz. Sorunun tarihi hamlesi benim savunmamla ilgilidir. Çabalarınızı birleştirin. Küçük olanakları değerlendirin.
Devletin çalışma tarzı farklı, burada yeni anladım. Konsey bunu
iyi kavramış. Tepki duymadan, karşı çıkmadan uyum içinde olun.
Demokratik güçler kazanıyor. MHP uyum sağladı, kazandı. Sol da
uyum sağlasa kazanır. Özgür Politika’ya görüş verin. Sohbetinizdeki konuşmalarda sağlığımdan bahsedin. Türk televizyon kanallarına açıklama yapın. Benimle iki cümle konuşmak en üst kararla
olur. Devletin en üst kararıyla buradasınız. Bu şansınızı kullanın.
Tehlike falan yok. Adınızı sordum, pek antipati ile karşılanmıyorsunuz. Konum öyle. Bizi daha sonra yaktı demeyin. İyimser değilim, iyimserliği geliştiriyorum. Konseye bazı şeyler yazdım, çok
daha kapsamlı yazdım, altı sayfalıktı. NATO sistemini de derin çözümledim. Bu barışın ve ülkemizin davasıdır. Anlayış bekleyin.
Özel davranıyoruz diyorlar. Tedbirler özeldir.
10 Mayıs 1999
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Özgürlü¤e dayal› bar›ﬂtan
daha de¤erli birﬂey olamaz

Baﬂkanl›k Konseyi’ne
Değerli yoldaşlar!
Mayıs’taki açıklamanızın özünü avukatlar yoluyla öğrendim. Değerlendirme ve tedbirleriniz oldukça yerindedir diye
bir sonuç çıkardım. Daha gerçekçi buldum. Ondan önce benim de,
6 Mayıs tarihli hazırladığım bir değerlendirmem var. Aynı yolla
ulaştırmaya çalışacağım. Daha da aydınlatıcı olur. Ondan sonraki
bazı gelişmelere dayanarak bazı eklemeler yapacağım.
1- Hazırlanmakta olduğumuz süreç öz irade iledir. Yani 1990
başlarında geliştirilmesi gereken sürecin geciktirilmesi olarak da
görülmelidir. Her iki tarafın yüzeysel, hazırlıksız ve güven duygusundan yoksun olmaları gelişmemesinin asıl nedenidir. Dünya çapındaki gelişmelerle içte hem devlet çizgisinde hem de serhildanların anlamı birleştirilseydi, hem programsal hem de eylem çizgisinde Türkiye genelinde demokratik çözüm arayışı kesin karşılık bulurdu. Kaçırılan bu fırsat oldu. Şimdi çok acılı bir süreçten sonra
yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Zaten benim rolüm dışarıdayken de bu yönlüydü. Avrupa’ya çıkışın amacı da buydu.
Devletin tavrını siz nasıl somutta anlamaya çalışıyorsanız, benim için de öyledir. Tabii ben daha yakınım. 1996’da iletilen mesajlara tereddütsüz olumlu yaklaşım çizgisindeyim. Orada devletin
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1993-96 çizgisinde olmadığı, onu aştığı benim için önceden de bir
kanaatti. Belki derinliğini bilmiyorum, siyaset ve toplum üzerinde
ordunun ağırlığı gayet tabii hakim. Fakat ben bunu daha önce de
olumlu görmüştüm. Bazı sol aydınlar yanıldığımı belirtiyorlardı.
Bu ilerde daha da netleşecektir. Ama realite budur. Bunun NATO’nun son dönem sorunlara yaklaşımı kapsamında görülmesi de doğrudur. Bu anlamda benim sorunum ve PKK sorunu NATO kapsamlıdır. Silahsız bir çözüm istendiği açıktır. ABD bunu açık söylüyor.
Çelişkinin çözüm sürecine girdiği, girmek istediği söylenebilir ve
bir sakıncası da yoktur. Güney’deki uzlaşmaların da dikkate alınması gerektiği açıktır.
Bütün bu hususlar demokratik çözüme, onun dili olan barış sürecine daha kapsamlı adımları kendi yaratıcılığımızla atmamız gerektiğini, devletin vereceği ağırlıklı olarak dolaylı yanıtların süreci
realize edeceğini gösteriyor. Kendini aldatmaksızın gerçekçi güvenilir adımları kendi irademizle atmamızı bu nedenle belirtiyorum.
Gelişme olursa, bu açık bir barış ilanına gidebilir. Savaşını büyük
verenler, barışını da büyük vermeyi bilirler. Barışta kusur edenler,
kendi savaşlarına anlam vermemiş duruma düşerler. Her iki tarafın
bir damla kanı bile barışa dönüştürmelerinin kutsal bir görevleri olduğunu unutmamaları, bunu çok iyi bilmeleri gerekir. Bu anlamda
barış savaştan da yüce, geliştirici, ahlaki ve siyasi bir eylemdir.
Olursa derinliğine, sorumluluğuna çok iyi hazırlanmaktan kastım
budur. Gelişmezse zaten belirlediğiniz çizginiz var. Ama tekrar belirteyim: Sınırlı barış imkanının savaşın önemli bir zaferine bile tercih edilmesi gerektiği inancındayım. Benim çizgim çocuklukta da
buydu. Özgürlüğe dayalı barıştan daha değerli bir şey olamaz.
2- Bahsettiğiniz üzere büyük operasyonların olmadığı, hele
Güney’de olmaması daha yakın gibime geliyor. Operasyonlar
olur, ama tahminim biz eğer tutarlı davranır, geçen süreçlerdeki
sorumsuz yaklaşımlara fırsat vermezsek ordunun da bunu anlamakta zorluk çekmeyeceği, makul ateşkes sınırında hareket ederseniz dolaylı yanıt vereceği biçimindedir. Fırsatçı yaklaşmamak
gerekir. Hele geçmişte görülen, adeta çetevari hareketleri ile bizi
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çok zorlayan sorumsuz grupların hareketine ne ordu ne biz izin
verebiliriz. Sanırım bu yönlü hareket eden bazı gruplar süreci zorluyor. Bunlar her iki taraftan acı kayıplara yol açıyorlar. Kesin
bunları önlemeli, kontrol altına almalısınız. Geçmişte olduğu gibi
yeni süreçte de tehlike bunlardan gelebilir. Bazıları da provokatif
hareket edebilir. Tam hakim olmanız gerekir.
3- Güney’de işbirlikçiliğe, özellikle KDP’ye dikkat edilmeli.
Herkese serbest çalışma hakkı tanınmazsa, devrimci tarzınızı her
yolla uygulayın. Özellikle Erbil’in herkesin serbest çalıştığı alan
olması için cephe alabildiğine yüklenmeli. En zayıf halkaları budur. Erbil demokratik bir çalışma merkezi olmalıdır. KDP’nin sıkışık olacağı açıktır. Türkiye’den, hatta ABD’den eskisi gibi destekleneceğini sanmıyorum. Gelişmelere bakarak Güney’de en büyük sonuçlar alınabilir. Türkiye’nin buraya özgü hareketine dikkat edin. Çok özel yüklenmedikçe, ona karşı hareket etmeyin.
Hatta ateşkesi bile aşan dolaylı yolda olumlu yaklaşım içinde olmayı göz ardı etmeyin. Muazzam bir gelişme süreci yaşanabilir.
Tüm yönlerden bir çözümü, iktidar gücü olmayı asla elden bırakmayın. Çok esnek, güç büyüten siyasi yaklaşımla bunun hizmetinde kaybı çok sınırlandıran bir eylem anlayışı esas olmalıdır.
Çok yönlü yoğunlaşma alanı ve süreci orasıdır.
4- Diğer hususları önceki yazıda açtım. Ama ABD ve Avrupa ile,
Türkiye’de ve Türkiye ile barış çabalarına desteğe dayalı diplomasi –ve hatta Güney’de de önemlidir– yürütmelisiniz. Bu çizgide
diplomasi daha sonuç alabilir. Ama eskisi gibi değil; yani Türkiye’yi karalamaya, baskı altına almaya dayalı bir çizgide değil. Görüşmek barış, demokratik çözüm tarzına gitme ve ikna, yardımcı, hatta arabulucu olma tarzında olmalıdır. Bunun daha sonuç alacağı kanısındayım. Güney’de de bunun zemini oldukça var. Türkmenler de
önemli rol oynayabilir. Onlarla ilkeli ilişkiler demokratik gelişme
açısından da ölçü olarak görülmeli. Diğer kurumlarla da Türkiye’ye yönelik dili eski propaganda dili olmaktan çıkarmak gerekir.
Bence daha saygılı, siyasi seviyesi ve pratik değeri olan bir dil gerekir. Bu bizi yüceltir. Dilimizin çok ağır ve gerçeği de zorlayan
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propaganda tarzını geride bırakmak, yani sınırlı da olsa daha gerçekçi, kazandırıcı tarzda olmasına çalışmak büyüklüktür. Türkiye
bize karşı hemen değişmese bile biz değişmeliyiz. Yani süreç eğer
barış yanına ağırlık verilerek geliştirilecekse, dili ve eylemi de onu
tamamlamalıdır. Bu noktada küçük ama yanlış anlama ihtimali büyük olan bir husustan bahsedeyim: Bana yetkililerin tavrı kaba bir
hareket ve söze yer vermeyen sınırlardaydı. Bizden de beklenen,
sonuç ne getirisin getirmesin, ondan geri kalmayan bir yaklaşım olmalıdır. Kısmen gücüm oranında yapmaya çalışıyorum.
5- Savunmamın demokratik kuramını, Türkiye’ye ve pratiğimize uyarak hazırladığımızı belirtmiştim. Bu bir anlamda sosyalist
demokrasinin Türkiye’deki etkinliğine de büyük yanıt olacaktır.
Hatta genel demokrasi eleştirisi ve çözümü olarak geliştirmek durumundayım. PKK’nin 1970’lerdeki ideolojik ve programatik çizgisini aşması gerektiği açıktır. Yetmiş yıllık reel sosyalizmin çözülüşünü ve çeyrek asrın büyük değişikliğini görmemek ancak körlük
olabilir. Bu benim için aynı zamanda bir görevdir. Ama savunma
farklı bir araç olduğu için kapsamlı bir sol, PKK eleştirisi ve özeleştirisi yapılamaz. İlerde fırsatım olursa belki mümkündür.
Sol tıkanmıştır, dolayısıyla seçimlerde bu kanıtlandı. PKK tıkanmadı. HADEP’in tabanı üzerinde hiç çalışması olmadığı halde
yüksek başarısı bunu kanıtlıyor. Ama eğer kendini 1990’lardan beri çok tekrarlayıcı ve özellikle çok anlamsız ve büyük kayıplara da
yol açan eylem çizgisini düzeltse ve siyasi, demokratik yasal çalışmalara kendini doğru yansıtsaydı, kendisine de, Türkiye demokrasisine de büyük değer kazandıracağı açıktı. Yapmaya çalıştığımız
geç de olsa, aslında bu görevi yerine getirmektir. Kuşku olmasın,
barışın gerçekleşmesi, demokratikleşen, öyle olmak zorunda olan
solun da zaferi olacaktır. Bu kanat Türkiye’de eksiktir ve sorumluluk bize aittir. Barış, muhafazakar sağın, İslami görüntülü sağın,
milliyetçi sağın gerilemesi kadar çok yönlü demokratik solun gelişmesinin de anahtarıdır. Ecevit’in yükselişi bence böyle değerlendirilirse daha gerçekçidir.
6- Son olarak sağlık sorunuma değineyim. Fiziki olarak fazla ki-
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lo kaybım var. Bu iyidir. Problem yoktur. Psikolojik olarak eğer
kontrol etmekte güçlük çekersem, duygular beni ürkütüyor. Onu da
barış şansıyla düzeltmeye, yüceltmeye çalışıyorum. Size daha önce
belirttiğim doğru sevgi tarzı –buna ilkeli ve amaçlı sevgi de denilebilir– her şeye yönelik olmalı, siyasetten ayağı kopmamalı, derin ve
sürekli olmalıdır. Kavgalı olduklarında bile acı vermeyen bir ilişki
ahlaki olarak çok gereklidir. Acı verme konusunda herkes kendini
gözden geçirmeli ve kişiliğinde tam bir devrim yapmalıdır. Her hareketin ne kadar acı ve sevgiye yol açtığını bilen bir ahlaki görüşünüz olmalıdır. Tabii her ikisi de ilişkilere adaletli, hakkını veren
yaklaşımla mümkündür. Bu yönlü şansınız çok büyüktür. Barış, süreci daha da büyütebilir. Özgürce kullanmakta bu şans kadar daha
değerli ve güzel bir şey olmaz. Burada kendimi çok şanssız görmek
kadar sizleri kıskanacak kadar şanslı görüyorum. Bu sefer doğrusu
bu şansı başarıyla kullanmak sizi affettirebilir.
Tekrar ediyorum: Halkı, sizleri, dostları, ilgili herkesi bu durumda bıraktığım için kelime gırtlağımdan çıkmaz. Bu, ancak barışın
zaferiyle mümkündür.
13 Mayıs 1999
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Bar›ﬂ her ﬂeyin üstündedir

(AİHM’deki gelişmeler aktarıldı. Bunlar arasında haftalık sağlık raporlarının AİHM’me gönderildiği söylendi. Nedendir diye
soruldu.)
Sağlık için tek kişilik koğuş sisteminin değişmesi gerekir. TRTFM kanalından özet haberler dinliyorum. Gazetelerin aktüel yazıları kesilerek veriliyor, önemli yerler kesiliyor. Düzenli değil. Hürriyet, Sabah, Türkiye vb gazeteler tek ya da birlikte veriliyor. Bu iki
gün öncesinin oluyor. Bunun değişmesi gerekiyor. Koşulların iyileşmesi, değişmesi Türkiye’nin değişmesine bağlı.
(Mahkemenin kendisini dinleme kararı alabileceği ifade edilince) Mahkemenin beni dinleme kararı alması önemlidir. İlk duruşma
önemlidir; hükümet, devlet böyle diyor. Mahkemede savunmamı
okumam kabul edilmezse çıkarım. Bunu kimse engelleyemez. Hatta biraz daha açarım. Ben konuşmazsam, konuşulmamış sayarım.
Ben siyasi savunma yapacağım, fazla uzatmaya gerek yok. Duruşma için üç dört ay fazla değil mi? Ağırdır, hızlı yargılama neden ilk
defa uygulanıyor? Bu tamamen üstten planlanan bir olay. DGM’lerin hiçbir yetkisi yok. Üstten bir karar gelişmişse o karar nasıldır?
Hakimlerin karar geliştirme durumu yok. Köşe yazarlarının yazdıkları da fazla belirleyici değil.
DYP’nin infazda fazla ısrarlı olacağını sanmıyorum, yetkisi de
olmaz. En üstten üç dört kişi sorumlu. NATO’nun kararıdır. Biz
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NATO ve ABD’nin desteği ile buraya getirildik. Karşılığı ne olabilir? Bir şey var mı? Çözümle nasıl bağlantısını kuruyorlar? Diplomatlardan, ABD’den bir şey alamadınız mı? ABD bu konuda devreye girmek ister. Gelişimle bile benim hakkımda a, b, c diye kararlar alınmıştır.
(Hakkari’ye yığınak yapıldığı belirtildi.)
Merkez orada olduğu için Hakkari’ye yığınak yapılmış olabilir.
Operasyonlardan dolaylı bir ateşkes havası kokmuyor mu? Güney’de ağır bir operasyon gelişmesi, eylem oldu mu asker gidiyor.
Sanki bir şeyler yapıyoruz gibi bir karar var. O izlenimi vermek istiyorlar. Operasyonlarda sertlik eskisi kadar değil. Tedbir güçlüdür.
Gerilla nitel ve nicel olarak çok güçlüdür. Pişmişler, çok hazırlıklı
olduklarını düşünüyorum. Benim buraya alınışımda alanların ortak
anlaşması var gibime geliyor.
(Fazilet Partisi’nin gizli ya da açık propagandalarından söz
edildi).
Çok saygısızlar. İrtica konusu ciddidir. Bu konuda Türkiye’nin
ve ordunun tavrı olumlu.
Cezaevlerine ve Avrupa’ya gönderilen mektuplar yayınlanabilir.
Aydın, Ordu, Sakarya’ya ve Diyarbakır’a mektup yolladım. Hepsini alıp yayınlayın, çoğaltın. Benim çıkardığım sonuca göre çizgi
şöyledir: Ahmet kendisini de, bizi de biraz zorladı. Teptiler. Bu
güçlerin kendisine göre yanıtıdır. Devletin içinde çeşitli güçler var.
Bizim muhatap olarak aldığımız devlet, 1993-96 döneminin devleti değil deniliyor. Konsept farklıdır. 1996’dan beri Selim Okçuoğlu
aracılığıyla gelen mesajlar ve benim cevaplarım toplansın. Kendinizle getirin. Buna engel olmazlar. 1996 deyip geçmeyin. Buna gelmeyen partinin, Refah’ın sonu biliniyor. 28 Şubat Türkiye’de
olumlu bir yön ortaya koymuştur. Önemli olan budur. Meclis de,
hükümet de bunu dikkate almak zorunda. Bu bir yönetim gücüdür.
Nasıl icra ediyor, bilmem. Mesajlar süreci devam ediyor. Asıl sonuçlarını bilmem. Hemen barış anlamına gelmez. İğne ucu kadar
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fırsat diyorduk. Biraz daha şansım olduğunu gördüm. Bu tip şeyleri en sağa çözdürmek bir yöntemdir. MHP’yi ortak etmek istiyorlar.
Şükrü Elekdağ’ın MHP’nin olası bir çözümde kullanılabileceğine dair görüşleri var. Elekdağ, benim Suriye’den çıkmamı öngören
kişidir. Onun ötesinde bizim yaşadıklarımız önemli. Adeta bizi dinleyenler kazanır diyorlar. Ciddi devleti ciddiye almak gerekir. Sağda solda öyle konuşması önemli değil. HADEP için de bu geçerli.
DYP Başkanı ve Fazilet Partisi dinlemediler. DSP ve MHP dinledi.
MHP’de sertlik yanlıları dışlanacak. Çözüme bu derin devlet gider.
Soruşturmalardan beri bana yansıtılan, “başından beri böyle yaklaşsaydınız” biçimindeydi. Soruşturmalarda ilk on gün ölçü alınamaz. MHP’nin saldırı kararları da hata, biraz bizimkilerin de. Fazla suçlayıcı olmayın. Tecrübelerimden çıkarıyorum, Avrupa’nın etkisi fazla yok. Değişmeleri Avrupa için yapmıyorlar. Bir devlet bizim için imha kararı almışsa Avrupa dikkate alınmaz, gizli yapılır.
Kaldı ki, biz deli miyiz deniliyor.
(İmralı adasının idamlık tutuklular için ayarlanan cezaevi olarak seçilme durumu olduğu konusunda tahmini bilgiler verildi.)
“Eğer öldürmek isteseydik, gelişte helikopterden atardık. Niye
üstümüze alalım” deniliyor. Burada yüksek güvenlik var. Bize sağlık yönünden tehlike gelmemesi için tedbir alınıyor. Benim ölmem
panik gibi bir durum yaratıyor. Ufak bir zehirlenme bizim için asla
kabul edilemez deniliyor. Beş gardiyan müşterek bakıyor. Ben ölmeyi isterim, onlar istemezler. Karar yüzde yüz tek taraflı olmaz.
Benim tutumum da etkili olur. Bugünün devleti 1993-96 devleti değil. Bu devleti saygıyla karşılamak gerekir. Önceleri taktiktir diye
düşünüyordum, ama şimdi ciddi ve ilkeli yönü ortaya çıktı. Devletle ilişki konusunda en ufak olumlu yaklaşıma saygılı olmak lazım.
Saygı tek taraflı olmaz. Hep şikayet etmek, üzerine düşeni yapmamak doğru olmaz.
Ağırbaşlı bir yaklaşım olursa, mahkeme için de güvence verdiler, tantana yapamazlar. Savunmanın çok uzun olmasını kendileri
istediler. İddianameye bakarak konuşmayacağım. İddianamede do-
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nuk donuk resimler çizmiş. Tarihi ve toplumsal dayanaklarını, gelişimini görememiş. Karar hukuka göre değil iç tüzüğe göredir.
Kendini zora sokacak davranışlara girmemek gerekir; savunmada
bizim davranışlarımız belirleyicidir. Avukatların yapacağı savunmayı önemsiyorlar.
Demokratik çözüm tarzını niye daha çok yayamadık? Savunmayı önceden okursunuz, kaba bir engelleme yok. Senin gücün var deniliyor. Kafa tutarak, naz yaparak, acı acı eleştirerek değil sistemin
özünü bilerek davranmak gerekir. Daha iyi çalışacağınız kanaatindeyim. Barış imkanını sınırlı olarak geliştirmek şanstır. Davanın
kendisi de odur. İnfazı engeller. Barış daha da gelişebilir. “Af mı,
pişmanlık mı sorgulamasında, sizin avukatlar niye o inceliği göremediler?” diyorlar. Çok haklılarsa onun anlamı neydi? Onun anlamı infazı durdurma da olabilir. Kastedilen şey, yakalanmadan birkaç gün sonraki tutuklulara ilişkin pişmanlık yasasının çıkacağı ve
başvurunun yapılmasını isteyen bir Bakanlık Genelgesi’dir.
Çıktığınızda açıklama yapın; sağlığı iyidir, sağlık barışta deyin.
Demokratik çözüm gümbür gümbür geliyor deyin. Çözüm önemli
oranda gelişecek. Her şey savunma ile ilgili. Barış her şeyin üstündedir. Dilinizi uygun hale getirin. Avukatların rolü, aksanı sizin ağzınızdan ifade etmedir deniliyor. Tahrik olacak, provokasyon olacak; bu büyük bir dava yapılabilir.
13 Mayıs 1999
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Savunmam
demokratik çözüm platformudur

avunmamın yazımını bitirdim. Giriş ve kişisel durum diye
bir bölüm açacağım. Demokratik çözüm tarzı kabul edilecek
asgari platformdur. Taktik hatalar yapılmasın. Zıtlaşarak değil ikna
etme yoluyla denesinler. Demokratik çözüm yolunu zorlasınlar.
Türkiye’nin bunun dışında seçeneği yoktur. Demokratik çözüm
için eğilim var. Somut bir şey söylemem doğru değil. Gündüz Aktan konuşuyor dediniz ya, o tipi kastediyorum.
Şemdin’e idam verdiler. Rezaletleri bir şey ifade etmedi. Soruşturma Komisyonu’ndan çıkaracağınız bir şey olur mu? Zaman zaman burada yoğunlaştığımda çıkarttığım sonuç şudur: PKK’nin
kitlesi, gerillası, gücü biliniyor. Bu güçler bilançosunu dikkate almadan TC intihar eder mi? Dışarısı, aydınlar, avukatlar idama nasıl bakıyor? İnfazım kaosa neden olur, yüzyıllarca kaos çıkar. Dava
mühim değil. Beni 125’ten cezalandırırlar, ama usulen. Hazırladığım savunma demokratik çözüm platformudur. Yoksa çok radikal
bir savunma da yapabilirim. On bin kasetim var. İlk başta da söyledim; ben kaybettim, ama halk kazandı. Sanki altıncı his gibi burada kritik olan bana göre derin devlet farklı, görünen devlet farklı.
Selim’in konuşmalarını okuyun, bir nevi demokratik çıkış var.

S

(Silopi’nin Bilika mıntıkasındaki kimyasal saldırı aktarıldı.)
Saldırı ne zaman olmuş? Ne işleri var orada? Bir yerde fazla etkili olmadığı açık. Bana göre geçmiş yıllara göre hafif.
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Davanın uzatılması biraz zor. Devletin planlaması var, o yürür.
Siz savunmanızı sürdürebilirsiniz. Özel bir davayı yapay ve şahsi
inisiyatiflerle etkilemek zor. Planlamanın içyüzü bilinemez.
(Koalisyonun çıkmaza girmesinin bir nedeninin dava olduğu
söylendi.) Şükrü Elekdağ’ın söylediği gibi bence MGK sürece
MHP’yi de katacak. Buradan şu sonuç çıkar: Genelkurmay bu üçlüyü ister. Bu da şunu gösterir: Devlet kendi konseptini bu hükümetle pekiştirir. (Bir avukat pişmanlık yasasından yararlanmaya
ilişkin bir şeyler söyledi.)
Devletin iç bünyesinde, üzerinde büyük bir çatışma var. Bu bir
yorum. Siz şuna dikkat edin: Yalvarsam da devlet beni böyle bir yasadan yararlandırmaz. Zaten düşünmüyorum da. Durumum kararlaştırılmıştır. Bilinmez. Niye basit tartışılıyor? Böyle bir tartışma
saçmadır. Yalvarsam da, sert çıksam da fayda etmez. Bir konsept
var, o uygulanacak, ama bu konsept nedir bilemiyoruz. (Bu kaygının kişisel değil cezaevindekilerin de görüşü olduğu anlatıldı.) Onlara da söyle, arkadaş için bu tür şeylerle sonuca gidilmez. Senaryom önceden düzenlenmiş. (İsrail’in GAP’ı ele geçirmesi, Kıbrıs
ve Kosova gelişmeleri aktarıldı.)
ABD hangi koşullarla bizi teslim etmiştir, bilmiyorum. Benim
şiddet anlayışım, özgürlük ve meşru müdafaaya dayalıdır. Okuduğum bir kitapta Patrik Henry’nin bir sözü vardı: “Ya özgürlüğümü
verin, ya öldürün” diyordu. Güzel bir söz. Bundan sonra da böyledir. Bunları artık tartışmamak gerekir. Sözlerle bu durum anlaşılamaz. Şimdiye kadar devlet bana şu cümleyi kullan dememiştir. Zorlama yok. Asli kurucu öğe meselesi değil mühimliği gereğidir denildi. Buna dikkat edin; bu, taktik olmaz. 1993 çizgimin daha gerisinde bir şey yok. Bundan bir şey çıkarılabilir mi? Benim görüşüm
artık resmi devlet görüşü haline geliyor. Ben asılsam dahi, öbür gün
bunlar resmi görüş olur. Ben kaybettim, halk kazandı. Aydınlarımız
ortamı bulandırmasınlar. Bunun için de benim ne olacağım belli değil. İçinde mi olacağım, dışında mı?
Soruşturmadakiler çok ciddi adamlardı. Devleti doğru tanıyalım.
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İlk günlerdeki olumlu yaklaşımlardan bir şey çıkar mı? Savcıların
dışındakileri de söylüyorum, bilginiz olsun. Ahmet Zeki ‘oyun’ dedi. Tamam aklımızda, ama derin devlet farklı. İlk getirildiğimizde
üst düzey söz verdi; bu oyunu bozacağız dedi. Kaldı ki, o günlerde
ölüp kalma durumum belirsizdi. Önce geldiğinizde odada adamlar
vardı, şimdi yok. Yani yaratılış olayı var.
Hafızamda da, irademde de zayıflama oldu. Ama ilaçtan olduğunu zannetmiyorum. Ada Komutanlığı Kurban Bayramı’nı kutlamaya
geldi. Demokratik temellerde, İsrail ve ABD Elçilikleri nezdinde görüşmeler olabilir. Barışçıl talepler zenginleştirilsin. Olumsuzluk olursa kıyamet kopar. İsrail binyıl lanetlenir. Sertliğe gerek yok. Çizgiye
uysunlar. İyi bir olanaktır, kullansınlar. Kosova sorununun çözümü
olumludur. Kara harekatı yürümez. Çözüme giderler, sorun biter. Bütün bunlar Türkiye’yi etkiler. Türkiye bu iki çözümden, Kosova ve
Filistin’den sonuç çıkarmalı. Devlet içindeki çatışmalı süreç yürüyor.
Bence süreci şu ana kadar getirdik. Bu tip davalarda insanlar çöker. Bunu bilmiyor musunuz? Ben sağlığımı buraya kadar getirdim,
bu başarıdır. Dolaylı çıkardığım sonucu olumlu buldular. Bu taslak
iyi bir taslak. Çizgi haline getirilebilirse çok iyi olur. Bunu geliştirin. Barışçıl gösterilerle İsrail ve ABD’ye karşı kendi elçiliklerine
gidilebilir. İsrail ve Rusya’daki değişiklikler olumludur. Bu durum
Türkiye’yi çok etkiler. Yaşar Kaya bizzat gidebilir. İsrail kabul etmezse kıyamet kopar. Çaba göstersinler. (Televizyonu sordu. “Sertliğe gerek yok. Çizgiye uysunlar” dedi. Katılım düzeyini sordu.)
Katılım düzeyi nasıl? Güç bir kat artmış durumda mı? Bunlar çelişki olabilir. Sanki aralarında çatışma var. Bunu ben de sordum.
Kontrolsüz şeyler çok. Pazartesi hepsi biter. Duruşmaya katılacağım. Bana hemen söz gelmez. Fazla uzamasını ben de istemiyorum. Adada şartlar değişebilir. Kısa sürede bitirilecek olsa, niye bu
kadar masraf yapıyorlar? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bu tip davalarda var mı? Bütün merkez bir araya getiriliyor mu? Olası bir
çözüm mümkün; yaşarsam çözüm için yaşatılırım. PKK işleri burada biraz sonuca mı götürülüyor? İlerde düşünebilirler.
İmralı’da mevcut mekanizma işleyecek. Süreç devam edecek.
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Selim korktu mu? Çevre kendisine git mi dedi? Yani bütün bunlar
olumlu işaretler, bana çözüm olacak gibi geliyor. Selim’in metnini
okudunuz. Vietnam’da görüşmelerin yapıldığı gün bombardımanın
en çok olduğu gündü. Konsept partiler bahane diyor, bu konularda
milim şaşmazlar. Sonuçta bir şey demiyorum, ama yaşadıklarımı
aktarıyorum. Tartışın. ABD de var, insan bir şey diyemiyor.
Komploda, Yunan İstihbaratı bu işin başında. Suriye çıkışında,
Rusya ve Yunan hükümetlerinin tavrına rağmen, tekrar Roma ve
aynı yolu izlememde Mahir ve dostu Mecit’in tarihi yanlışları var.
Atina’dakiler geldiler, bizi aldılar. Mahir çok olumlu dedi, altı aylık süre aldık dedi. İtalya hükümeti de çok zorladı, tutuklarız dedi.
Mahir demese gitmezdim.
Kani ne yapıyor, Güney’de mi? Fazla şeyi yok. Mahir yapmayacaktı. Rozerin’in de fazla sorumluluğu yok. Yunanlıları fazla
tanımamış. Yunan hükümeti ve istihbaratı dost değil. Yanımdaki
Savas kod adlı kişi kuşkulu bir tipti, ama derinliğini bilmiyoruz.
Yunan Büyükelçisi’nin ifadesi çok ilginç. Demek ki ölüme gönderilmişim. Büyükelçinin ne olduğu bilinmez. ABD ve İngiltere’nin adamı olabilir.
Köyde (Amara’da) yapılmasını istediğim ev bir konuk evi, medrese gibi bir halk evi, insanların gelip okuduğu, film izlediği bir yer
olur. Bunlar ilerde yaygınlaşır. Her köyde bir tane yapılır. Aydın’a
gönderdiğim mektupta söz ettim. Urfa’da balıklı göl ile kale arasındaki yeri planlayın, istimlak edin. Bir barış ve sanat akademisi kurulmalıdır. Şimdiden hazırlık yapılır. On yıl, elli yıl sonra gerçekleşir. Aynı şekilde Diyarbakır’da olur, surların orada bir tane yapılabilir. Savaş olayının barışa dökülmesi gibi. İlerde fırsatım olursa sanat üzerine edebi şeyler yazabilirim. Fazla okumak istemiyordum
zaten. Duruşmaya çıkma sanırım bir aşama oluyor. Sona doğru giderek hafifleşiyor. En ağır süreci atlattık. Dediniz ya, en ağır olanı
ilk on gündür.
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Dil ve kültür özgürlü¤ü çok önemli

urada işler biraz farklı gidiyor. Demin kısa bir haber aldım.
DSP ile MHP arasında gerginlik var. İşin özüne bakalım:
MHP infazımı istiyor. Pişmanlık yasasını bile istemiyor. Bu önemli, bundan sonra ne çıkabilir?
Zaten ortada çözüm diye bir şey yok. Ecevit gücünü nereden alıyor? Türkiye zaten krizde. Televizyon yayına başladı mı? Yayınları eskisi gibi güzel mi, kaliteli mi? Dava önemlidir. Hükümet de bu
yönlü yaklaşıyor.

B

(Avukatlar, devletin davaya ilişkin olarak elçiliklere brifing verdiğini söylediler.)
Devlet bununla ne kazanmak istiyor? Benim anlayamadığım,
yargılama adil olsa ne olur, olmasa ne olur? Sorun benim sağlığımdır. Davayı uzatmak aleyhimize olur. Duruşmaya çok çıkmak zararımızadır. Avrupa’nın yazısına Türkiye cevap verdi mi?
(Avukatlar henüz cevap vermediğini söylediler.)
Avrupa Türkiye’ye kaç gün süre verdi?
İddianameye karşı savunmayı siz hazırlayın. Siyasi savunmayı
ben yapacağım. Hukuki hazırlığı da siz yapın.
(Avukatlar iddianamede ateşkeslerin samimi olmadığının yazılı
olduğunu söylediler. “Tabii söylerler, önemli değil” diye cevap verdi. Avukatlar iddianamede yer alan yazılı delillerin mahkemeden
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istenmesinin uygun olacağını söylediler. “İsteyebilirim” dedi.)
Bana daktilo verilmedi. Savunmamın 90 sayfasını bitirdim. Fazla uzatmak istemiyorum. Demokratik çözüm için iyi bir savunma
hazırladım. İddianamedeki iddialara tek tek cevap vermeyeceğim.
Tamam, yaptım, ettim derim. Savunmaya ben başlayınca uzun sürer. İstesem savunmamı on gün sürdürebilirim, o gücüm var.
En önemli göreviniz tecridi, yani tek kişilik koğuş uygulamasını
kaldırmaktır. Gücünüzü bunun için birleştirin.
İki üç günde bir diğer gazetelerin aktüel, haber ve yorum yazıları kesilerek veriliyor. Bazen Hürriyet, Sabah ve Türkiye gazeteleri
veriliyor. Özellikle benimle ilgili kısımları kesiliyor. Verilen radyodan sadece FM kanalından haber dinleyebiliyorum. Haberleri kısa
başlıklarla veriyor.
Devlet PKK olayını nasıl çözümleyecek? Ben savunmamda kültürel çözümü çok öne çıkardım. Dil ve kültür özgürlüğü çok önemli. Bir çerçevem var, devlet bundan etkilenebilir diye düşünüyorum.
Siz de kendi açınızdan, hukuki açıdan bir şeyler yapın. Somut olsun.
Beni ne yapacaklar, sonucu merak ediyorum. MHP niye bu kadar
şiddetle karşı çıktı acaba? İşin geri cephesinde ne olup bitiyor? Bir
makalede dikkatimi çekti. MHP iki nokta üzerinde çok duruyor. Birincisi, Öcalan için infaz, darağaçları kurulsun. İkincisi ise pişmanlık yasası olmasın. Dava yargıtayda ne kadar sürer? Benim infazım
Türkiye için intihardan da ötedir. Beni kullanmak da istemiyorlar.
(Kendisi İsrail seçimlerini değerlendirdi.)
İsrail’deki seçimlerin sonuçlarının yansıması bize ne olur? İşçi
Partisi’nin yönettiği İsrail arabulucu olabilir. Onlara “siz yaptınız,
siz düzeltin” denilmeli. İsrail’e de gidilebilir. ERNK adına, Parlamento adına gidilebilir. Demokratik çözüme hazır olduğumuz söylensin. Konseye yazdığımız mesajlar mutlaka yayınlansın, çok
önemlidir. Benim anladığım kadarıyla mahkeme başlayıp hemen
bitecek. Sorgumdan anladığım şey de, işlerin bir planlama dahilinde yürütüldüğüdür. Konseptleri nedir, bilemiyorum. Barış biraz gelişse, sol lehine büyük bir gelişme olur.
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Gelirken size zorluk çıkarıldı mı? Size yönelik aramalar önemli değil. Avukatlarım olarak siz de uzun vadede sonuç almak istiyorsanız, tepkici yaklaşım yerine her türlü çözüme varız deyin.
Akıllı olmak gerekir. Sol, ama demokratik devletin nizamını geliştirmek gerekir. Cumhuriyetin teminatı biziz. Kim bunu yapabilirse kazanır. Demokratik cumhuriyet konusunda kim ciddi olursa o kazanır. Bana göre olgun tavır sonuç alabilir. Sanırım MHP
biraz sıkıştırılıyor.
DSP’nin bu sert tavrı birdenbire Rahşan’ın yiğitliğinden midir?
Birileri söyletti. Bu tavır birdenbire niye patlak verdi? Şahsi bir
durum değil. MHP’yi bir noktaya getirecek. Bu ciddi bir başlangıç. DSP’nin yalnız bırakıldığını sanmıyorum. Olay karmaşık.
Dikkat edilirse, benim etrafımda dönüyor. Devlet savunmada bizi
izleyecek. Bana göre mahkemeler başlar başlamaz, sanığın lehine
bir durum doğar. Mahkeme başlarsa riskli bir durum doğar. Sanırım gizli soruşturma da sona erer. Koşullarımın ancak mahkeme
sürecinden sonra değişebileceğini sanıyorum. Aslında devleti de
barışa götürebilecek bir imkan yaratılmalı. Koşullarım iyi sayılır.
Kitap falan sorun değil. Kitap olsa da okumam. Radyo önemli değil, fakat bunlar olsa iyi olur. Kitap okuyabilecek, radyo dinleyebilecek durumda değilim.
Devleti öyle sıradan protokol devleti gibi ele almıyorum. Devletin gizli kulağı önemli. Belli bir süreden sonra benim mesajlarım basında yer alır. Devletin çok etkili bir planlaması var. Bu tarihe kadar şöyle, bu tarihe kadar böyle olur diyorlar. Duruşmada
ilk konuşmayı yaparım. Savunmamı önümüzdeki gelişinizde bitirmiş olurum. Psikolojik sorun, temel sorun. Adayı güvenlikli hale getirip barış sürecini başlatabilirler mi? Ev tarzı gözaltı burada
gerçekleşirse çok iyi olur. Barış için durumum üzerinde durun.
Avrupa ile konuşun, çekinmenize gerek yok. Yetkililere söyledim,
bağlantılarım olmalı dedim. Eylemlerin olmaması yönündeki görüşlerim iletilsin.
17 Mayıs 1999
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Savunmam
demokratik sistemin barometresidir

(Basından bilgilendirme yapıldı. Çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Sonuçsuz çatışmalar olduğunu ifade etti. “Güney harekatı bana
göre göstermelik” dedi. Yunanistan ile ilgili bir haber üzerine “Yunanistan’ın yaptıkları korkunçtur, yaptıkları bilinçlidir, dürüst değiller” diye konuştu. Sınırda öldürülen 9 kişiye ilişkin olarak,
“Van’da öldürülen 9 kişi kim?” diye sordu. Güneyli ve Doğulu oldukları ifade edildi.)
Avrupa’da yapılan yürüyüşler kalabalık mı?
Şükrü Elekdağ çözüm için ne diyor? Bahçeli’nin toplantısı ilginçtir. “Tüm toplum kesimlerini kucaklayabilirim” derken neyi
kastetti? Ecevit, “Anayasayı değiştirecek bir çoğunluğumuz var”
diyor. Derin devletin gündemi ne olabilir? Hükümete ilişkin başka
ne haber var?
(MHP’nin pişmanlık yasası mantığı anlatıldı.)
Pişmanlık yasasının mantığını derinliğine anlamanız zor. Demin
radyoda benim için ‘teröristbaşı’ diye hitap etti. Sizin geldiğinizi
radyo ilk kez söyledi. Duruşma kaç gün sürecek, duruşmalar üst üste mi yapılacak?
(Kendisine duruşmanın nasıl olabileceği anlatıldı.)
Amaç nedir? Biz istesek de fazla bir şey yapamayız. İsteseler da95

vayı daha olumsuz gündemde tutabilirler. Şükrü Elekdağ’ın yazısındakiler ne kadar gerçekleşebilir? Avrupa çizgisi ayrı, Türkiye’de
ne olacak? Benim soruşturma sürecinden çıkardığım şey, duruşmayı istediği gibi götürecekleridir. Baskıyı daha da geliştirebilirler.
MHP’nin dediği gibi bir şey yapılmak istense bile, örneğin infazlar
yapılmak isteniyorsa, bu birkaç gün sonra anlaşılır.
(Avukatların, davanın uzatılması gerektiği yönündeki görüşleri
aktarıldı.)
Savunmam İngilizce’ye çevrilip her tarafa aktarılıyor mu? Haklarımız kısıtlanacak sanıyorum. Ama zorlamakla da değişebileceğine inanmıyorum. Bugün Ada Komutanlığı’na bir mektup yazdım.
Bu tek koğuşta geceleri uyuyamıyorum. Benim edindiğim izlenim,
dava bittikten sonra yerimin değiştirilebileceği yönünde. Benim
sorgu sürecinden çıkardığım, adeta dev gibi bir çalışmanın yürütüldüğüdür. Bana yönelik bir çalışma var. Yapılan karşılıklı bazı değerlendirmeler var. Kandırmaca olsa zaten ortaya çıkar.
(Diğer cezaevlerinde hücre sistemine geçiş anlatıldı. Bize inanması istendi.)
Benim size inanmama diye bir sorunum yok. Olsa olsa davayı
bir iki yıl uzatabilirsiniz. Savunmamın başka bölümleri de var.
Onları size vereceğim. Davayı uzatma konusunda yapacağımızı
yapalım, ama fazla da uzatamayız. Bir plan var ve uygulanacak.
Bence bundan öte işin özüne ilişkin ne olabilir? Devlet çok kararlı. Savunmam nedir, durumum nedir, kelime kelime inceliyorlar.
Devlet çok daha yoğun duruyor. Tavrı derinliklidir. Soruşturmanın başından bu yana “infazı aklından geçirme” dediler. Devlet istese bildiğini okur. Soruşturmayı, özellikle ilk günkü havayı bilmeniz sizi daha gerçekçi kılar.
Dışarıdaki hava çok sert, bunu görüyorum. Aracı ile yaptığımız
görüşmenin tutanaklarında da yazılı. Vietnam örneği var. Orada en
yoğun bombalamalar barış yakın iken yapıldı. Büyük ihtimalle benim yaptığım iki şey netleşir: Barış ve kardeşlik temennisi. Bu söz-
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ler doğru çıkmazsa her şey tersine döner. Bunu çok iyi biliyorlar.
Dava iki ay değil bir ay bile uzasa, benim için önemli değil. Sorgunun bitmemesi istendi. Türkiye’nin dünyayı taktığı yok. Bunu bana söylediler. “Zorlama olursa kıyamet koparırız” diyorlar. Devletin uygulaması çok sert olabilir. Bir iki hafta, hatta bir yıl uzasa bile sonuç ne olabilir ki? Değişen bir şey olmaz.
Ben şahane bir savunma yapabilirim, çok konuşacağım. Her kalkışımda bir iki saat konuşacağım. Siz de savunmanızı hazırlayın.
Sınırlandırmıyorum. Soruşturma Komisyonu, “olumlu bir davranışın olursa durum iyi olur” demişti. Davayı topluma, dünyaya taşırmakla fazla bir şey yapılamaz. Ama halkın, PKK’nin gücü de dikkate alınıyor. Bir de şu hissettirildi: Partiler değil MGK değerlendirir. MHP’nin ve DSP’nin yapabileceği bir şey yok. Kararlaştırılır,
Mecliste komisyonlara getirilir ve kabul edilir. Gücümüz var, biliyor. Kendi gücüm Avrupa değil. Dava için süre vermezler. Boş yere binlerce slogan yazmışlar. İddianame de öyle. Tamam, ne isterseniz yaptım derim. Dava iki hafta uzatılabilir sanırım. Biz kalkıp
orada konuşacağız. Günlerce konuşulacak konular var. Öyle kolay
teslim olacak değilim. Hakimin sorularına ve Alabalık’a söyleyecek sözümüz var. Stratejimizi ortaya koymak için bunları söylüyorum. Benim durumum burada ağırlaşırsa bir sürü eylem olur. Devlet niye bunu istesin? PKK farklı bir örgüttür. Benim durumum
farklı. İddianamedeki suçlamalara elbette cevap vereceğim. Bu konuda siz de, ben de cevap vereceğiz.
(Savunmasında değişiklik yapıp yapmayacağı soruldu. Onay
verdi.)
İsterseniz, savunmamda basit gelen şeyleri çıkarabilirsiniz.
Benim yakalanmamda ABD’nin yeri nedir, bilmiyorum. Çözüm
ihtimali güçleniyor. “İmha et” mi dediler, bilemiyoruz. Benim edindiğim izlenime göre toplum üzerindeki etkisi büyüyor, hareket büyüyor. Güney’de daha kapsamlı ateşkes süreci olmasına rağmen
katılım var. Gücün bitirilmemesi barışa götürebilir. Bana göre hükümet başarılı olmak istiyorsa adım atmak zorunda. Güneydoğu
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sorununu Ecevit ele aldı. Sorunu çözmeden nasıl yürütecek? Savunmamın özü budur. Zihnimi zor toparlayıp yazabildim. Kabadır,
orta yolu denemek istedim. Demokratik sistemin barometresidir.
Devlet de, diğer kesimler de bu noktada buluşacak. Belki çarpıcı
yorumlar yok, ama demokratik sistemin barometresidir. Hamdır, işlenmemiştir, gücü bu kadardır. Ya beni yaşatılır düzeye getirecek ya
da yaşamam mümkün olmaz. Oldu bitti benim için zor. Bir hafta
gelirsiniz ki, yerdeyim. Bunu kitle bilirse kıyamet kopar.
“Sorgu için süre istiyorum deyin” denildi. Hayır, siz yapmanız
gereken çalışmaları yapın. Ben bile bir hafta konuşacağım. Fazla
hazırlanma olmadı derim, ilk girişi yaparım, sonra da süre isterim.
Avukatlarım da hazırlık yapsın derim. Konuşmayı çok uzatırım.
Süre istemek benim zararıma olur. Bana göre 15 Nisan’da başlayıp
sonuçlanmalıydı. Daha da ağırlaşırsa bu işi sonuçlandırırım, açlık
grevine yatarım. Zaten hastayım, uyuyamıyorum, gözlerim iyi görmüyor. Dava bittikten sonra süreç başlamazsa, çatışma süreci başlar. Benim de yapacağım şey ölüme yatmaktır. Davadan sonra tavrımı çok net koyacağım: Ya ölmek ya yaşamak, yarı ölü yaşayamam. Ben taviz verdim, uzatıldı. Ben, 15 Nisan’da başlatılmasını
istiyordum. Benim zaman isteme, yaşamı uzatma gibi bir isteğim
yok. Devlet bana karşı dürüst olursa durum iyi olur.
Siyasal anlamda bir süreç başlatılacaksa ne olur? “Sırf partilerin
elinde olsa imha ederlerdi. Ordunun elinde olması güvencedir” diyorlar. Tutarlı ve ikna edici bir barış bu süreci uzatabilir. Basit haklar mücadelesi Türkiye’de hiç kimseye kazandırmamıştır. Avrupalılar fazla bir şeyi değiştiremez. Taş çatlasa fazla dayanamam. Devletin beni bu halimle taşıyacağını düşünemiyorum. Kenan Evren
gelmesin demişti. Devlet tedbirlerini alır. Yani iki haftaya kadar
uzatsak ne olur? Duruşmanın uzaması konusunda iddianamelere
karşı savunmaları siz yapın. Siz kıran kırana savunmanızı yapın.
Size bırakıyorum. Buna hakkınız var. Ben avukatlarımın savunma
yapmasını isteyeceğim. Bunu yapmazlarsa yaptığınız göstermelik
derim; göstermelik geçmesi size de bir şey kazandırmaz derim. Barışa hizmet etmiyor diye bildiri yayınlarım.
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Benim bazı eksikliklerimi, yanlışlıklarımı düzeltebilirsiniz. Acaba bir çözüm momenti yakalayabilir misiniz? Sanırım devlet benim
tasfiyemi göze alamaz. Benimle barışacak. Hangi koşullarda barışır, bunu bilmiyorum. İsteseler beni çok daha kötü durumlara düşürebilirler. Bunu kimse engelleyemez. Ben dünyayı ciddiye almıyorum. Bu dünyadan nefret ediyorum. Hazırlık ifademde neleri reddedeceğimi biliyorum. Son bilgileri toplayın. Sanıyorum her şeyi
tek taraflı götüremezler. O konuda tavır koyarım.
24 Mayıs 1999
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Savunmam sürece hükmediyor

alen o durum ortada seyrediyor. Ne olumlu, ne de olumsuz
bir durum var. İnsan şu anda kesin bir belirleme yapamaz.
İlerde belli olur bu. Mahkeme bu siyasi tartışmaya yol açtı. Bu konuda olumludur. Fakat hala bu çarmıh çözülmüş değil. Bu mahkemede esas olarak benim durumum esas alındı. Ayrıca bu mahkemede herkes mesajımı alıyor, alabiliyor. Böylece mesajlarım her yere
gidiyor. Mahkemedeki bu yaklaşım şimdiye kadar ideolojikti. Öyle hukuksal bir yaklaşım yoktur. Yani tersi bir yaklaşım var.
Benim savunmam kitap haline getirilmeli. Bu süreçte gerillaya
katılım herhalde daha fazladır, değil mi?
Bu Barış Kongresi’ni PKDW ya da Ulusal Kongre yapabilir.
Bunlar bu süreçte bunu yapabilirler. Böyle bir şey yapılsa, mahkemedeki duruşumuzu daha fazla güçlendirir. Barış Kongresi aynı zamanda politik bir yaklaşımı geliştirir. Ayrıca bu müdahillerin
hepsi savaş rantçılarıdır. Bunun için kavga ediyorlar. Biz bu savunmayı daha da genişleteceğiz ve daha uygun şekilde derinleştireceğiz. Böyle belki daha ikna edici olur. Bu savunmayı daha somuta indirgeyeceğiz. Ayrıca biz sürece hükmediyoruz. Benim bu
savunmam sürece hükmediyor. Herkes savunmayla ilgileniyor.
Benim ölümüm onlar için daha tehlikeli, hatta onlar için intihar
gibi bir şey olacak.
Mahkeme kararıyla dört gazete veriliyor. Bunlar Hürriyet, Milli-

H
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yet, Sabah ve başka bir gazete, sanırım Türkiye gazetesi oluyor.
Gecikmeli de olsa veriliyor. Bu gazeteler, bu saldırganlar rant kazanıyor, bundan dolayı böyle yapıyorlar. Aslında benim durumum
böyle netleşiyor. Eğer tecrit durumu ağırlaştırılırsa, bu idam demektir. Giderek tecrit durumunda bir iyileşme olursa olumluluk gelişir. Bu tecritten dolayı benim durumum canlı bir yaşamı durdurma gibi bir şeydir. Benim durumum canlı bir yaşam tabutu gibi.
Bu sorgulama ekibi sürekli ısrar ediyor, infaz olmayacağını söylüyor ve halen öyle diyorlar. Onların öyle bir yaklaşımı var. Fakat
bunun ne kadar gerçekçi olduğu belli değil. Okuduğum savunmam
için aynı zamanda deşarj olmalarını sağlamak üzere bu şehit aileleri ve diğerleri konuşturulabilir. Aslında benim sorgucularım profesyoneldir. Türkiye’de politikadan hem de en akıllı politikadan
anlayanlardır. Böyle bir düzeyleri var. Şimdiye kadar gördüğüm en
iyi anlayanlardır. Bunlar ilke kararı almışlar. Alınan kararı ancak
dört beş kişi biliyor. Fakat onun dışında kimsenin haberi yoktur.
Bu karar da ancak dört beş gün önceden belli olur. İnfaz olacak mı,
olmayacak mı, birkaç gün önceden ancak belli olur. Birkaç kişinin
haberi var ve bunlar ilgileniyorlar. Bunların yaklaşımı içinde kandırma var mı yok mu, ben bilmiyorum. Şimdiye kadar bana öyle
bir şey yansıtmadılar. Böyle bir şeyi fazla görmedim. Esas bu süreci belli edecek olan mahkemedeki tavırdır. Yani bu konuda barış
için ne kadar samimi yaklaşılıyor ya da yaklaşılmıyor, belli olacak. Mahkemedeki, savunmadaki tavır belirleyicidir. Bunun için
duruşma süreci önemlidir.
Bu geliştirilen savunma üzerinde çok durmuşlar. Bunlar mahkemeyi kısa süreçte tamamlamak istiyorlar. Bu da şu anlama gelir: Ya
ortada bir şey yoktur, mahkeme kısa bir sürede bitirilecek, bu da
barış için ilk adımı atma belirtisi olabilir, ya da olumsuz bir sürecin
başlamasıdır. Bu iki anlama gelebilir. Ortada, bir şey söylenemez.
Bu mahkeme için duruşmalar için o kadar masraf yapmışlar. Bunlar sadece kendilerini adil göstermek için olabilir mi? Orada dünyanın en gelişmiş teknolojisini kullanmışlar. Güvenlik sistemleri,
diğer sistemler ve mahkeme salonu için epey masraf yapılmış.
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Bunların hepsini sadece mahkemenin adil olduğunu göstermek için
yapmışlar. Yani farklı yapabilirlerdi. Aniden bir idam olabilir mi
acaba? Öyle bir şey mümkün olabilir mi?
Bu mahkemenin insani boyutu daha ağırlıktadır. Bu yönünü daha çok öne çıkartıyorlar. Önümüzdeki günlerde tam belli olacak. Şu
anda insan olumlu ya da olumsuz hiç bir şey söyleyemez. Desteksiz şey yapmayın. Söylediğiniz şeylerin temeli olsun. Konuşmalarınız olsun. Hazırladığım bu savunma aslında herkes için savcılar,
ilericiler ve demokratlar için herkes için bir çözümdür. Aynı zamanda onlar için bu son şanstır. Bu savunma rafine olmuş politik yaklaşımdır. Bu, TC için son şans oluyor.
6 Haziran 1999
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Savaﬂ çirkinliklerin y›k›lmas›
bar›ﬂ güzelliklerin yarat›lmas›d›r

Ayrıntılar benim imzamla olsun.
1- Ortadoğu’da demokratikleşmeye karşı değilim. Yapacağınız
düzenlemeler Ortadoğu’da demokratik çözüme hizmettir. ABD’nin
Ortadoğu’da geliştireceği sürece karşı değiliz.
2- Güvenceler verilirse rolümüzü oynamaya çalışacağız. Sürecin
demokratik blok şeklinde gelişeceğine inanıyoruz. Üzerimize düşeni yaparız.
3- Arabuluculuğunuzla Türkiye ile silahları bırakmak da dahil
her şeyi görüşebiliriz.
4- PKK programıyla eylem yapısını değiştirerek bir siyasal oluşuma kendisini hazırlamak istemektedir. Onun için Türkiye’den
beklentilerimiz var; Türkiye’nin demokratikleşmesi ve bölgeye
ilişkin adımlar atılması gerekir (koruculuğun lağvedilmesi, olağanüstü halin kaldırılması.)
5- Toplumsal barış ve silahsızlandırmayı sağlamak için af.
6- Sınırlar değişmeden (Güney’e ilişkin) siyasal güvence ve himayeye alınmalıdır.
Eğer olumsuz yaklaşım olursa kendilerine söyleyin; çünkü beni
onlar teslim ettiler. ABD ve diğer güçler 21. yüzyılı sadece bizimle savaşarak geçireceklerdir. En büyük zararı kendileri görür. Bazı
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şeyleri daha görüşün, ev gözaltısı gibi bir statü yaratılmasını sağlayın. Birkaç arkadaş da yanımda olmalı. Onlarla da görüşülsün. Bu
yeni konsepte PKK dahildir. Daha iyidir. Hızlı adımlar atılsın. Pratik sonuçları İmralı duruşmalarına yansımalıdır. Bu konuyu Almanya ve İngiltere’ye proje olarak sunun, kendileriyle görüşülsün. Yine Süleymaniye’de ABD ile görüşebilirsiniz. Oradaki görüşmelerde Türkmenlerle ilişkiler düzeltilebilir. Mam Celal ile görüşebilirsiniz. Selamlarımı iletin. 1993’teki gibi destek istenebilir. Barışa
ilişkin katkı üzerine konuşulabilir. Yine Türkiye, Avrupa’dan ziyade ABD ile çözüme evet diyebilir. Siz de daha çok ABD’yi esas
alın. Ayrıca BM barış sürecine katılabilir. Savunmadaki yaklaşımım süreci tersine çevirebilir.
Türkiye’deki sağcılar anlamak istemiyorlar. Duygusal yaklaşım
var, “kendini kurtarmaya çalışıyor” diyorlar. Ben İtalya’da da söylemiştim; ben kaybetsem de Kürtler kazanacaktır. Bu bir tuzaktır.
Türkler fark etmiyor. Her iki tarafı acılı bir sona götürmektir. Bunu
söyleyince Türkiye böbürleniyor. Bu da herhalde savaş rantından
kaynaklanıyor. Uluslararası baskı gelişir. Türkiye’yi stabilize etmeye yönelik olabilir.
Daha geniş birliktelikleri daha önce de belirtmiştim. Türkiye
akıllılık ve öncülük ederse, imparatorluklar kadar güç kazanır.
Devletin vereceği yanıt belli değil. Büyük merak var. Diplomatlar
ve politikacılar da süreci pek bilmiyorlar. Çözüme ilişkin giriş fena
değildi, daha da yüklenmek gerekir.
(Savunma sürecini geliştireceğini belirtti.)
Görünen devlet değil derin devlet durumu biliyor. Örneğin operasyonlar hafif değil mi? Duran da ağır değil diye söylemiş. Bu duruşma kazanılmış. Türkiye cevap vermezse kaybeder. Hem ABD
hem Avrupa zorluyor. Basını ciddiye almak fazla doğru değil.
(Fehmi Koru ve Fatih Altaylı’nın yazıları tartışıldı.)
Basın, diplomatlar çok şey bilemez. Sorgucuların sorgu gücü burada önem kazanıyor. Bence sürece hakimler, planlılar. Asıl önem-
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li olan, derin devleti ve sorgucuları esas almak olmaz mı? Bana o
zaman da sonucu belirlersin diyorlardı. Makul bir çözüm üzerine
anlaşılırsa Türkiye de kazanır. En değme adamlar bir şey diyemiyorlar. Devlet bizden daha planlı olabilir. Gücümüzü tüm yönleriyle ölçmeye çalışıyorlar.
Savunma konusunda 75 yıllık isyanları alın. 1921-80 arası içimizdeki dörtlü çeteye yönelik konuşmalarım var. Yanlış eylem tarzı 1987’de Mardin’de başlatıldı. En son çeteci de Şemdin’dir. Bunlar bizi zorlayan şeyler. Analar Mudanya’ya gelebilirler mi?
Amed’de de olabilir. Bu dava barış davasına dönüşsün. İçte ve dışta da bunlar yapılabilir. Barış orucu geliştirilebilir. Barış taleplerini
dayatmak gerekir. Şiddet olmasın. Hakimin yararlanabileceği şeyleri özce dosyaya koyun. Anayasal vatandaşlık ve asli kurucu öğeyi açımlayıcı ele alın. Devletin yeni demokratik sürece yaklaşımı
aydınlatıcı olmalı.
Zorlaştırıcı olmasın, zorlaştıran zorlanır. Kulağa hoş gelen çözüm önerileriniz olsun. Örneğin kültür özgürlüğü. Bununla Türkiye’nin neler kazanabileceğini belirtebilirsiniz. Özgür Kürt bireyi
cumhuriyeti ve ekonomiyi güçlendirir, ortaçağı aştırır. Örnekleriniz
çarpıcı olsun, dil çarpıcı olsun, tekrar olmasın. Eğer değerlendirilmezse, Türkiye için 1980 sürecinden daha ağır olur.
Savunmamda, sorun çözülürse ne olur, çözülmezse ne olur tarzında ele alacağım. Bu ikilem savunmamım iki ana teması olacak.
Demokratik cumhuriyette Kürtler kendi iradeleriyle Türkiye ile bütünleşecektir. Son seçimlerde bunun ipuçları vardır. Özgür yurttaş,
özgür birey kavramının üzerinde durun. Özgür Kürt toplumu kavramını kullanabilirsiniz. Kimse buna karşı çıkmaz. Çünkü birleşmeyi getirir. Ekstrem kavramlar kullanmayın.
Özgür cumhuriyette yaşamak, Barzani otonomiciliğinde yaşamaktan daha onurludur. Cumhuriyet ve demokrasi kavramlarını
çok kullanıyorum. ABD ve Avrupa buna yatkındır. Türkiye de herhalde bunu kabul etmek zorundadır. O zaman trajediler, ayrılıkçılar
gündemden kalkar. İsviçre Almanya’sı buna örnektir. Demokratikleşme kırk otoriter devletten daha önemlidir. Örneğin bizimkiler
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Süleymaniye’de yürüyüş yapabiliyor mu? Hayır. Ama Amed’de
kısmen de olsa yapabiliyor. Bu taktik değildir. Dağ başında bir
cumhuriyet kurabilir misiniz? Alfabemiz bile yok. Diyelim devlet
oldun, dört taraf seni imha eder.
(Otonomiye ilişkin olarak) İstanbul’da on milyon Kürt var; yine de filan beyin mıntıkası, filan ağanın mıntıkası durumunda.
Demokratik çözüm PKK ideolojisine uzak değildir. Değişim ve
dönüşümü sağlamayanlar tümden kaybedebilirler. Bu sıfırdan
başlama da değildir.
Duran arkadaşın yaptığı son değerlendirmesine cevap olarak
söylüyorum: Viraj dönülmelidir. Buna dönemeç diyebilirsiniz. Dönemeç yoktur dersen, o zaman dünya yuvarlaktır derim. Felsefi olarak da bu böyledir. 1993’ten sonra rampaya vurduk. Dönemeç yapmadık. Zaman ve hız politika açısından önemli. Bu dönemin çatışmasız olmasını devlet de kabul etmez. Barış çağrısı döneklik, teslimiyet değildir; politika gereğidir, sıfır noktası da değildir. Buna dönemeç diyebilirsiniz. Devlet bizden daha tecrübeli görülüyor. Sizin
devleti ne kadar bildiğiniz tartışmalıdır.
(Avukatlara ilişkin) Feodal toplumda her zaman isyancılık vardır. Demokratik yaklaşım olursa isyancılık da olmaz. Bunu çarpıcı anlatın. İsyanlar nasıl giderilir, buna değinin. Zihin ve pratik
tembelliğiniz var. Önünüzde 30 yıllık birikim var. Bu birikimle
sonuca gidilebilir. Ama neredeyse onu da bana yükleyeceksiniz.
Demokratik cumhuriyet yararımızadır diyeceğiz. Türk ulusuna
saygılıyız. Türkçe Hakkari’de öğretilsin, ama Kürtçe de olsun, o
da gelişsin diyeceğiz.
Hürriyet’teki bir yazıda, “Apo’yu tanımasanız, savunmalarına
bakıp kendisini bir siyaset bilimci ya da filozof olduğunu sanırsınız” deniyor. Benim kadar pratikleşmiş kimse yok. Türkiye’nin geleceğini biraz ben yönlendiriyorum. Demokratik çözüm Türkiye’nin geleceğidir diyorum. En çok zorlanan ben olduğum halde, pratik çözümü geliştirebiliriz. Türk demokrasisi temelinde işbirliği
yapmak büyüklüktür. Acılardan vazgeçmek gerekiyor. Birlikte yaşamanın demokratik şeklini yaratmak gerekir. Ben bir ölçüde hem
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şanslılığı, hem şanssızlılığı barındırıyorum. Şansım sorunun bende
kilitlenmesi, şansızlığım ise imkanlarımın darlığıdır. Sizdeki imkanlar bende olsaydı oldukça mesafe alırdım. Ben özgür olmadan
anama babama dahi itaat etmediğimi söylüyorum. Türkiye’ye özgür temelde itaat etmem fazilettir. Bu ahlaki ve siyasi olarak kazandırır, kaybettirmez. Özgür Bakış gazetesi Diyarbakır’da halkla “nasıl bir barış istiyoruz” şeklinde görüşmeler yapabilir. Sanat, estetik
yönünüzü geliştirin. Büyük yaşamayanlar sanat üretemiyorlar. Kitap yazmada derinlik olsun.
Sağlığım soruluyor. Sağlığım konjonktüreldir, sürece bağlıdır.
Duruşmalar biter de çözüm olursa sağlığım iyileşir. Sağlığım konusunda en kötü şey belirsizliktir. Bana üç trilyon dolayında masraf
yapılıyor. Bunu ilginç buluyorum.
Yeni konseptle Suriye kendini dönüştürebilir. Saddamvari şeyler
tasfiye olabilir. İki yıl şeyini ben de sorguda duydum. Benim durumum Saddam’ınki kadar önemli herhalde. Bizim elimizde değil de,
siyasilerin elinde olsaydınız sizi lime lime ederlerdi demişlerdi.
MHP’yi hizaya çekiyorlar. Bizim CTV’ye de bakıyorlar. Görsel
için Konseyden her hafta bir konuşma olmalı. Ya da açıklamayı
toplu olarak yapabilirler. Duran iyi vurgulamış, operasyonların
kapsamı devletin yaklaşımını ortaya koyar. Ama operasyonların olmaması düşünülemez. Süreç kendi içinde zaten çatışmalıdır. Bizde
de bu zaten böyledir.
Ağustos mektubunu getirin. Selim ile görüşüp ne dediğini öğrenin. Tahminen yakalanmamda bir protokol olabilir. Rolünü ezberlemiş. İddialarını avukatlar olarak yalanlayın. Kenya işlerini araştırın, araştırmayı derinleştirin.
(Mahir için şunları belirtti) Kocaman halkın kaderini götürüp bireysel zevklerine satmak, buna ne derler? 59’u siz talep edin, ben
söylemeyeceğim. Yalvarır tarzda olmasın yalnız. Gazeteler bir gün
geç geliyor. Mahkemenin kısa sürede bitirilmesinin sebebi bir sürecin başlamasıdır. Farklı bir şey olsaydı, süreç farklı olurdu. Barış ya
terör çökertilerek ya da İmralı’da gelir diye bir tespiti vardı. Buna
ilişkin ivme barıştan yana hafif gelişebilir. Devletin yeni düzenle-
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mesini anlamadan Türk solu gibi ancak marjinalleşmeyle son bulur.
Devletin düzenlemelerini anlayacaksınız. Demokratik devleti kavrayın. Siyaset için devletin dilini bilmek gerekir.
Türkiye bu ayak bağından kurtulmak istiyor gibime geliyor. Her
savaşın barışı vardır. Barışı bilmeyenler savaşı gözüne yüzüne bulaştırır. En güzel barış savaştan daha zordur. Savaş ve barış kavramlarını doğru anlayın. Yarın idama da gidebilirim, ama barış çabamı
büyük yürüteceğim. Savaş çirkinliklerin yıkılması, barış güzelliklerin yaratılmasıdır. Sıfır düzeyi yoktur, belli bir düzey yakalanmıştır. Politika kafadaki şablonlarla olmaz. Devleti anlayacaksınız. Demokratik devlet yönünü öğrenin. Eleştirilerimiz olmaz anlamında
da değil, ama bu dönemin dili kavgasız olmalı.
Barış bir sanat gibi işlenmelidir. Bu tavsiyemdir. Elimden bu gelir zaten. Bana üç trilyon harcanması ümitli olmamı gerektirmez
mi? Devlet bana saygılı olmuşsa, ben on kere saygılı olurum. Keşke devamı gelse diye umut ediyorum. Benim yaşamam bile önemli, çünkü herkes bunu istiyor. Bu yaşam on kez intihara götürür. İlk
gün hiç konuşmayacağım dedim, ama baktım durum kötüye gidecek, barış için o günden bugüne konuşuyorum. Yeni dönemde herkes değişecektir.
7 Haziran 1999

108

Güvence da¤›n sa¤laml›¤›d›r

dam gerçekleşirse, gelişen tepkilere paralel olarak, Saddam
benzeri bir diktatörlük, sertlik gelecek. Daha sonra Sırbistan
olayında olduğu gibi NATO devreye girecek, olay Kosova’ya dönebilir. Ecevit bunu görmeli. Devletin buna tavrı ne olacak? ABD
özel bir şey yapabilir. ABD’nin Türkiye Büyükelçisi de işin içinde. NATO’da uzun süre görev yapmış birisidir. Karanlık güçlerle
ilişkileri çoktur. Türkiye ile oynanıyor. Tarihi sorumluluk seyri
böyledir. Görev ve sorumluluklarımı elime almak istiyorum.
Mahkemeden gizli, kapalı bir oturum talep edilse, bunu uzun
uzun konuşmak gerekir.

İ

(Mahkeme işleyişi ve süreci üzerine bilgi aktarıldı.)
Mahkeme süreci ve işleyişi üzerine belki ilgili birimlere, üst düzey yetkilere yazılabilir. Büyük bir oyun var. Hakim bunun farkında değil. Müdahil gibi şeyler olmadan, gizli bir celsede dile gelse
nasıl olur? Türkiye olayı derinliğine yeni fark ediyor. Bu bir kapan
gibi. Bu kapandan nasıl kurtulacak? Yakalanmam ve Türkiye’ye
getirilmemle birlikte sanırım bu oyun giderek derinleştirilecek.
Bunda Türkiye’nin fazla rolü yok. Beni neye karşı verdiler? Bu tuzağı anlamak gerekiyor. Kişi olarak kaybettim, fakat Kürtler kazanacak. Kürtler açısından geçerli bir deyim vardır: Cin şişeden çıktı, bir daha o şişeye konamaz. Siyasallaşma önemli. Mühim olan
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geleceği kurtarmak. İntikamcı değil geleceğe yönelik düşünmek ve
geriye acılar bırakmamak gerek. Peki, olay niye böyle bırakıldı?
Sanırım hakim ve mahkemenin bu konuda rolü ve yetkisi yok. Genelde olaya ilişkin basında yapılan değerlendirmeler TC’ye dayanmıyor.
Barışın zorunluluk olduğu çok açık. Mahkemedeki davranışlarımın politik yönü çok açık. Burada maç oynanmıyor, tarih yazılıyor.
(MHP ve sağın görüşleri anlatıldı.)
MHP ve sağın görüşleri hakim olursa, TC eski Yugoslavya ve
Irak gibi aşırı milliyetçiliğe ve diktatörlüğe kayacak, oradan da
NATO müdahalesine açık olacak. Bu da Türkiye’ye yüz yıl kaybettirir. MHP klasik maç tarzı muazzam bir propaganda yapıyor. O mu
devleti zorlar, yoksa devlet mi onu zorlar? Çözüm, özellikle infaz
noktasında düğümlenecek. Kim kimi ele geçirir? DYP’de Cevheri
başkanlığa getirilmek isteniyor. DYP yönetimi el değiştirecek. Ecevit ABD ile anlaşacak.
Başkanlık Konseyi’nin açıklamaları biraz daha iyi yazılabilirdi.
DEM ajansı doğru yansıtmalı. Savcı da “örgüt bağlantısı devam
ediyor” diyor. Belki manevi bir etki olabilir. PKK örgütü ne bölünür ne de dağılır. Süreçten olumlu etkilenir.
Barış Anaları’nın girişimi var diyorsunuz. Devlet biliyor, Soruşturma Komisyonu’na da söyledim. Ben zırdelilik de yapsam, halk
bana peygamber diyecek dedim. Ben devlete hizmet ediyorum desem, halk iyi bir bildiği var diyecek. Kafası karışık olanlar var.
Bunlar kişilik olarak elli yıldır marjinalleştiler. Halk beni destekliyor. Kürt halkının yapısı biraz böyledir. Ben Kürtleri iyi tanıyorum.
MHP kıyamet koparıyor. Benim tavrım ve açılımım onları bittirir.
Mahkemede müdahil avukat ve müdahillerin tavrı lehimize oldu.
Görünüşte aleyhimize, özünde bizim lehimize oldu. Çok önemli
değil. Orada sizin tavrınız iyiydi. Dayanabilmek önemlidir. Yoksa
koltuğuna girilir, ancak öyle kalkıp konuşabilirdi. Müdahil vekilleri de “mütalaa daha politik” diyorlar.
Mütalaada 1993 ve sonrası eylem artışına yönelik yaklaşım il-
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ginç. Bu, çeteleşmenin en yoğun olduğu dönemdi; örgütte ve
devlette iç çatışma ve çeteleşmenin yaşandığı yıllardı. Biz bu dönemde PKK’yi kontrol altına aldık. Şimdi tek bir kişilik bile
farklı durmuyor.
Sivillere yönelik eylemlilik bizim çizgimiz değildir; Metin, Kör
Cemal, Zeki vb kişiliklerin işidir. Metin düşmanlarını bile PKK
adına yok etti. Kürtlerdeki düşmanlık anlayışı vahşicedir. Sosyal
yapı gereği böyledir. Biz bunu en aza indirdik, durdurduk. “199396 arasında devlet saptırıldı” diyen mektubu bulamadınız mı? Siz
savunmada onları ayrıntılı değerlendirin. Ben politik açılım yapacağım. Temel politik gerçekleri, büyük tuzağı anlatacağım. Savcının anlayışı ile Türkiye daha çabuk bu tuzağa girer. Dolaylı olarak
bunu hissettireceğim. Bizim savaşımımız bir hukuki savaş değil.
Çözüm ne kazandırır, çözümsüzlük ne kaybettirir? Çözüm gelişmezse tarihi olarak ne kaybedilir? Öne çıkarmak istediğimiz konu
budur. Stratejik, tarihi bir şey ortaya çıkarırsam olumlu olur.
Avukatlarım olarak yumuşak bir dil kullanın, demokratik siyaseti ve hukuku ortaya koyarak cevap verin. Özgürlükler temelinde
alın. Fazla tepki çekmesin. Ben de yarından sonra çalışmaya başlarım. 20 sayfalık bir şey hazırlarım. Daha sonra siz son görüşmede
yazıp getirirsiniz. Kürtlerin bu adımla ileri düzeyde kazanımları
var. Türkiye bu Kürt meselesini nasıl çözecek? Bu sorun oluyor.
Özel yaklaşımlar ve senaryolar neler? Ordunun yaklaşımı ne? Herkes biraz bunu anlamak istiyor.
MHP vasiyetimi hazırladığımı iddia etti. Bu kadar acele niye?
MHP niye acele ve telaşla infazımı istiyor? Refah’ın tutumu ne olacak? Refah öfkeli. Oysa Erbakan’ın bizi ciddiye alıp mektup yazması onlara bir şeyler anlatmalı.
Komisyonda ısrarla “bu süreç böyle sürer, biter; ondan sonra uygulama olmaz” diyorlardı. İlk günde bile bu yönlü bir düşünceyi dile getiriyorlardı. Duruşmalardan sonra yeni bir sürecin başlayacağı
ifade ediliyordu. Ecevit’in tavrına bakmak gerekir. Karardan sonra
infaz mı olacak, pişmanlık yasası mı gündeme gelecek? Kim, hangi partiden olursa olsun, MGK bir şey sunar, TBMM’nin önüne ko-
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yar, kabul etmek durumunda deniliyor. Partilerin eline bırakılamaz.
Al, istediğin gibi kullan denilemez. Yasanın adı tartışılıyor. Ecevit
bir ara adı pişmanlık olmayabilir dedi. Gündem ekonomi ve silahlı
çatışmaya çözüm getirmek olacak. ABD ile biraz öyle değil mi?
Hazırlık var. Ucuz bir yargılama ve infaz olsa bu kadar uğraşmazlar. Devlet belli çözümler anlamında karar verecek. Temel güvenlik
politikası MGK’nın işi değil mi? Askerler çok ciddi yaklaşıyor. Ondan sonraki süreç sessiz bir biçimde mi sürdürülecek? Bu mahkeme halkın deşarj olması için yapılıyor. Kosova çözüme gitti. Abhazya sorunu burada ele alındı. Çözüm, pazarlık Avrupa ile değil
ABD ile yapılacak. Beni canlı tabuta koyarak PKK’de alternatif
bekliyorlardı. Çökme de olmadı.
ABD’de yayınlanan bir strateji dergisinde yazılanları beğendim.
Bu ABD’nin resmi görüşü. Yazıda orta vadeli bir çözüm düşünülüyor. Bence protokole bağlamışlar. Buradaki tavrımla birlikte benim
üzerimde karar verdi. Büyük ihtimalle ben hızlandırıyorum. Asıp
asmamak arasında tutmak, psikolojik dengede tutmak istiyor olabilirler. O yüzden bilmesin diyor. Türkiye daha geniş, çok tehlikeli
bir sürece giriyor. Çok tehlikeli bir noktaya sokuluyor. Beklenmedik gelişmeler olabilir.
Davanın uzun sürmesi aleyhimize olur. Yıllarca uzatmak olmaz.
Politik açıdan doğrusu bu. Benim gibi pahalı bir kişi, bir işi yapmadan tutulabilir mi? İmhanın daha pratik yolları vardı. Türkiye bunun dünya bağlantısını göz ardı edebilir mi? Dava bekleniyordu.
Halk ve örgüt tutuyor mu? Süreç belli olacaktı, oldu. Çökertme tutmazsa, İmralı’daki duruşma ile çözüm gelecek. İdam daha da zorlaştı. İdam konusunda, MHP de dahil, propaganda yanı ağır bastı.
Üç, beş, altı gün işin yüzde yetmişi idi, aşıldı. Tıpkı karar mevzileri çökertme ile olmayınca yavaş yavaş adım atacaklar. ABD kırk elli yıldır bunun peşindedir. Benim elverişliliğim var. TC’nin durumu
açık. ABD sorumluluğu kabul ediyor. Beni teslim ederken protokol
yapılmıştır. Molla Mustafa Barzani için protokol yapmışlardı, benim için de mutlaka yapmışlardır.
ABD beni yakalayan, teslim eden taraftır. Ondan söz etmeme
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gerek yok. ABD benim üzerimde politika yapıyor. Allak bullak oldular. Savunmam bir kilometre taşı rolünü oynadı. Avukatlarım
olarak kendinizi derinleştirmeniz gerekiyor. Geçen süreçten dağlar
kadar sonuç çıkarmanız lazım. Hayatın öğretici hususları var. Çocukluk yapmayın. Akıl ve derinlik gücü yok. İnsan kendini gözden
geçirmeli. Keşke düzen de anlasa. Bunlar iyi şeyler. İğne ucu kadar
gelişme olsa iyidir. Yine de hayalci olmamak gerekir. Konseye yazdığım mektupta da oyun olabilir demiştim. Daha düzende yaşıyorsunuz, düzene de tepki duyuyorsunuz. Bu çocukluktur. Düzen Ağrı dağı gibi üstümüze geliyor. Anlaşmak istiyorum. Siz düzenin
içinde yaşayıp tepki duyuyorsunuz.
Mahkeme formaliteydi. İyi oldu, mesajlar yayıldı. Bana göre en
iyi tavır buydu. Bundan sonrası ne olacak? Devlet hazır olmayabilir, henüz hemen elverişli olmayabilir. Devlet kademeleri düşünmeli. Ömür boyu hapis olmaz; bu çözüme kadar hapis anlamına gelir.
İki yıl bile çok. Ya idam ya çözüm yoluna gidilir. Müebbet, sorunun çözümleneceği ana kadar sürer. Çözümlenmezse ölüme kadar
gider. Komisyonun havasından çıkan sonuç, “idamı aklına getirme” biçimindeydi. Mahkemeden sonra adım atılır. Böyle bir ortamda infaz için bu kadar masrafa gerek yoktu. Mahkeme ardından
adımlar atılırsa Türkiye yararlanır. Pişmanlık yasasına da gerek
yoktu. Ezip geçmesi gerekirdi. Komisyona öfkelenme bile oldu.
Uzatılsa sizin için daha kötü olmaz mı? İmha seçeneği olsaydı, tantanalı hukuka gerek olmadan yapılabilirdi. ABD müebbet diyor.
Eğer ben gerekliysem yaşatılabilirim, gerekliysem olabilir. Burada
ölmem TC için çok zararlı. Sanki Ecevit kanalıyla MHP’yi sürece
hazırlar gibi program ortaya çıktı. Bence sorun çıkmaza girdi. Benim ne biçim kişilik olduğum sorunu ve karmaşası sürüyor.
Avrupa ülkelerinin yaklaşımlarına gelince, “çözülür, ama bu kadar çözülmez” denildi. Kimi “çözülmedi,” kimi “tam teslim oldu”
diyor. Kişiliğimi çözümlemek zor oluyor.
Kürt sorununa, PKK’ye hakim olan kişilerin az olduğunu belirtiyorsunuz. Yoğunlaşan ekip bence bu adadadır. Belirleyici olan komisyon raporu olabilir. Benimle ilgilenenler sıradan adamlar ola-
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mazlar. Onları esas almak gerekir. Beni tanıyor, özelliklerimi biliyorlar. İlk getirildiğimde dağ gibi bir şeyde yürütüldüm. Faili meçhul mü yapacaksınız diye sordum. En sert yaklaşım o zaman oldu.
İlk sorgulamada üniformalı bir subay vardı. “Kardeşliği kuracağız”
diye söze başladı. Kaba şey falan yoktu. Sıradan yaklaşılmayacağı
gibi her babayiğidin altından kalkabileceği gibi de değildi. Ben de
dahil, herkes kendine çeki düzen versin.
Güvenceden söz ediyorsunuz. Dağ sağlam kalsın yeter. Hangi
güç etkili olur? Dağ kadrosu mu, uluslararası denge mi, TC’nin iç
dengeleri mi? Öz güç daha önemli değil mi? İnfaz olursa, bu benim
için de kurtuluş olur. Çökertme tavrı uygulanıyor, “daha fazla yaşam gücü göstermez” diyorlardı. İmralı’da kalmam efsaneleşmeme
yeter. Ben biraz yaşamaya devam etmeliyim. Farklı bir seçenek
yok; ya çözüm ya imha. Subaylardaki tavrı inanılmaz ölçüde buldum. Fakat PKK konusunda bilinç var. Ufak bir barışçıl adım atarsa muazzam olur. Ordu yaparsa olur. Hepsi bana endekslenmiş. Hepiniz bunu iyi bilmek durumundasınız. Dananın kuyruğu kopacak.
Aylarla ifade ediliyor. Görüşmelerle bağlantılı. Ayarlamalar yapılıyor. Belirsizlikler var. Bir sağlık sorunum yok.
10 Haziran 1999

114

Benim gözümle dünyaya
insana ve yaﬂama bakmak önemlidir

(Sağlık durumu soruldu.)
Sağlık durumum iyi. Sağlık durumum konjonktürle bağlantılı.
Reflekslerim ve kendimi ifade ediş tarzım süreçle bağlantılıdır,
hassastır.
(Dışarıdaki gelişmeleri sordu.)
Sıfırdan politika yürütme tespiti doğrudur. Siz inanmasanız da,
baştan beri iğne ucu kadar imkan da olsa değerlendirdik. Barış için
çalıştık. Bana göre bugüne kadar gelmek önemli. Ucuz bir ölümdense barışı bu noktaya getirmek, iğne ucu kadar bir imkanı değerlendirmek önemli.
Benden ölüm orucu bekleniyor muydu? Bana göre iyi bir şey yapıldı, sağlık kurtarıldı. Devlet bile bizi nasıl yaşatacağı konusunda
şaşırdı. Klasik ölüm orucunu kimse istemezdi sanırım. Ölüm orucu
gibi yöntemlere gidilmedi. Ha bu ha o, fark etmez. Zaten burada
her şey bir oruç gibi. Burada orucun en derini yaşanıyor. Ruhen,
madden her şeyden mahrumluk var.
Fırsatım olsa belki edebi yazılar yazardım. Hatta beni anlamıyorsunuz dedim. Beni anlasaydınız sonuç çıkarırdınız. Ondan sonra ha ölmüşüm ha kalmışım, önemli değil. Ancak sınırlı anlamak
kazandırır. Devlet de faydalanır. Toplum da devlet kadar akıllı ol115

malıdır. Burada söylenenlere göre hayatımı düzenlemeliyim. Devlet anlıyor, bizimkiler hala kaba bir direniş bekliyor. Engin Erkiner
bizi anlamış, “nefsini kurtarmaya uğraşmadı” diyor. Kaldı ki, direnme o da değil. Direnmenin ağır olanı bu denediğim biçimidir.
Onlar bu yaşamdan bir sonuç çıkarmıyor. Belki herkesi eleştirmiyorum, ama herkese derya kadar mesaj vermişim. Siyasi olarak da,
edebi olarak da insanlık için değerlendirin.
(Dışarıdaki sıkıntıları giderecek bir mesajı olup olmadığı soruldu.)
Mahkeme sonrası bir mesaj olabilir. Siz de kısaca açıklayın, not
alıyorsunuz, özetleyin. Bence bunun sakıncası yok. Bu temelde
sağlığım davanın onurlu sonuç almasıdır, bir çıkış ve barış zemini
olmasıdır. Ama bu başarılır mı başarılmaz mı, bilemiyorum. Sonucun nereye gittiği konusunda fazla netlik yok. En fazla bir mahkumum. Zor süreçlerdir. Tarih ya şöyle ya böyle olacaktır; buradan çıkacak neticeye göre 21. yüzyıl ya şöyle ya böyle gelişecektir.
Çabam büyük, ama devlet anlayabilecek mi? Toplum devletten
de geride. Toplumun halini görüyorsunuz. Aydınlar seviyesiz, bizimkiler çaresiz. Devlet yine en düzeyli yapacak olan güç. Sağlık
bu biçimle bağlantılı, başka sağlığım yok. Fiziki olarak bir şey yok,
ama ruh sağlığım davanın sonucuna, çok ince ihtimallere karşı kendini yönlendiriyor. Çok kötü vahşet ortamı geliştirildi. Bir gazetede yazıyor: Birinin yüzüne idam hükmü okunmuş, adam pat diye
düşmüş. Bize bir değil yirmi, hatta yüz kat daha fazla geliştiriliyor.
Her gün “asacağız, idam edeceğiz” deniyor.
Anlayacaksınız. Teslimiyet vb sözler çok çirkin. İşte Nazlı Ilıcak
yayınladı, tartışılıyor. Benimle ilişki kuran çok tartışılıyor. Niye bu
kadar abartılıyor? Dolaylı bir bilgilendirmeydi.
(Bu ilişkiler daha fazla gündeme getirilmeli mi diye soruldu.)
Sonra tartışırız. Devlete hizmet ederim dediğimde keşke anlaşılsa. Bu büyük hizmet barış ve demokrasiye gider. Bu hususun daha
fazla anlaşılması için bu söylediklerimi geliştirebilir, aktarabilirsi-
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niz. Davadaki bir sözüm bile önemlidir. Bana bir imkan tanınsa barış için büyük şans olur. Yanlış anlamamak, hayale kapılmamak gerekir. Eğer benim üzerimde çok dikkatli durulmak isteniyorsa, şu
noktaya yoğunlaşılmalıdır: Benim bakış açımla, benim gözümle
dünyaya, insana, yaşama bakmak önemlidir. Apo budur işte. Benim
bakış açım farklıdır. Başlık böyle olmalıdır. Bakış açımı yakalayın,
iliklerinize kadar yoğunlaşın.
(Haber özetleri aktarıldı. Haber özetleri aktarılırken, Aydemir
Güler’in yazısı için “akıllı bir şeye benziyor” dedi. Sami Abdurrahman’ın son açıklaması için “arkadaşların YNK ile ilişki düzeyi nedir?” diye sordu. Çatışmalara ilişkin olarak, “Serhat’taki gelişmeler
nedir? Toplam kayıplar hakkında bilginiz var mı? Geçen radyoda
bir yerde yedi veya on dört kayıp var dendi. Bunun aslı nedir?” gibi sorular yöneltti. Aydınlık’ta yayınlanan Ziya Gökalp ile ilgili
makalenin önemli olduğunu söyledi. Ferhat Mertoğlu’nun yazısında, İtalya’da iken ABD’nin Bosna Temsilcisi Peter Galbright’ın
kendisiyle görüştüğü iddiasına, “öyle bir şey yok” yanıtını verdi.)
Hasan Cemal’in yazısı önemlidir. Hasan Cemal’in yorumları gelecekteki bir anlaşmaya mı işaret ediyor? ABD tek başına beni karga tulumba teslim edebilir mi? Yoksa başka bir şey mi, daha geniş
bir plan mı var? Hasan Cemal’in yorumlamaları ilginç. Bu kadar
yoğunlaşmama rağmen, onun kadar net ve özlü ifade edemiyorum.
Bu net. Ben hem büyük bir çözüm fırsatı hem de büyük bir açmaz
kaynağı olabilirim. MHP’de bir yumuşama var mı?
(Ülkü Ocakları’nın idam kampanyası hatırlatıldı.)
Buradaki yaşamımın derinliği ilerde ortaya çıkacaktır.
(İtalya’nın statü verme durumu, DGM’deki değişiklik tasarıları,
AİHS’nin 6. Maddesi çerçevesinde idamın gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği tartışıldı. Doğan Beyazıt’ın yazısı özetlendi.)
Kendisi Genelkurmayın en önemli adamıdır. Söyledikleri önem-
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lidir. Bir şeylere işaret eder. Genel olarak yorumlara bakıldığında,
davanın akıbeti bu değerlendirmelerin neticesinde gelişecektir.
Dikkat edilirse birbirini tamamlıyor. En önemlisi bana nasıl gelinecek? Bana idamla gelinirse sonuçları ağır olacak. Doğu Perinçek’in geçen haftadaki yazısı ilginç. 2 Haziran 1999’da Cumhuriyet gazetesinde de bu yazıya gönderme yapıldı. İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan biri, “devlet kabile gibi ele alınamaz, devlet intikamcı
olamaz” diyor. Devlet de biliyor ki, benim kaba tasfiyem bu işi bir
kaç on yıl, belki de daha fazla uzatır. Kürt kardeşliğinin yıkılması,
onların bir ayağının kopmasıdır.
(Şu an görüşme olup olmadığı soruldu.)
Artık görüşmüyoruz. Başta birkaç kez vardı. Dava süresince olmaması doğaldır. Belki dava sonrasında olabilir. Selim’le konuşuldu mu? Selim gelmez. İlişkilidir, onu göndermiyorlar. Önemli olan,
Selim’in çevresinin ne dediğidir. Emin Çölaşan yazılarında hiç saldırmıyor. Hemen herkes, “Öcalan’a niye böyle özel yaklaşılıyor?”
diye soruyor. Herhalde o da bilmiyor, kimse bilmiyor. (Rauf Tamer’in yazısına atfen) Genelkurmay kimseye bilgi vermiyor. Bana
göre devletin bir hazırlığı var, ama nasıl? Benim imhamdan da geçebilir. Beni en aşağı indirmeye çalışıyorlar. Onlar çıtayı en yükseğe çekip beni en aşağı konuma getirerek anlaşma yapmak isteyebilirler. İşler bir noktaya gelmiş dayanmış. Bana göre bir hazırlık var.
Başta söylediler, ama şimdi ‘Pişmanlık Yasası’nı çıkarmak istemiyorlar. Bu yasa aslında çözüm yasası olarak düşünülüyordu. Yani
birkaç zavallı genci kurtarmaktan ziyade, süreci kurtarmaya yönelikti. Mutlaka büyük bir planlama var.
Duruşmanın bitişi neyi kanıtlayacak? Duruşmalar boyunca resmen görüşüm alınacak ve mahkeme sonunda bu görüşüm esas alınarak ona göre bir plan oluşturulup uygulanacak sanırım. Sonuca
göre netice gelişecek. Ya çok o tarafa ya da böyle. Kitlede de manevi olarak moral bozukluğu fazla yok herhalde.
(Yılmaz ve Bayık’ın son açıklamaları için “açıklamalar, TV’ye
çıkmalar devam etmeli” dedi.)
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(Güç durumuna ilişkin) Devleti de, gerillayı küçümsemeyin diyorum. Gelişmeler var, güç var, teknik var, tecrübe var, kitle eylemleri var. TC bunları görüp kardeşlik çözümüne gitmeli. ABD, Türk
sağı gibi düşünmüyor. ABD’liler çözüme yönelik düşünüyorlar.
Başta yalnızlaşsaydık (yakalanma sürecini kastediyor), dogmatik
olsaydık, ABD bizi imha edip kendi Ortadoğu çözümünü dayatabilirdi. Ama bizim doğru yaklaşımlarımız neticesinde artık tarih, halk
benim arkamda ve bunu yapamazlar. Avrupa Komisyonu ile bağlantılı olarak DGM ve idam tartışılıp çözüme bağlanacak.
(İkinci savunma soruldu.)
En fazla yirmi sayfalık bir savunma hazırlayacağım. Sanırım
perşembeye kadar biter. Bu savunmada iki yolu ele alıp çözümleyeceğim. Birincisi, benim idamım gerçekleştirilip şiddete gidilirse
ne olur? İkincisi, buradan bir anlaşma çıkartıp çözüme gidilirse ne
olur? Asıl devlet ve görünen devleti karıştırmayıp, siz de savunmalarınızda bunu esas alın. Duruşmalarda müdahiller ve mahkeme heyeti ile tartışın: “Ortamı gerginleştirme hiçbir sonuç doğurmaz. Diğer tarafın müdahillerinin açmazına düşmeyin” deyin. Benim yaklaşım tarzımı derinleştirebilirsiniz. Kızıştırma lehimize olmaz. Çözüm istiyoruz deyin. Bu kadar kayıp verildi, iki tarafta da bu kadar
kayıp yaşandı. Her iki taraf için savaştır. Bilanço bizde de çok ağırdır. Bosna’da, Kosova’da, Filistin’de ve diğer isyanlarda bu oldu.
PKK tarafında da bu kadar kayıp yaşandı. Etkileyici, çözümleyici,
yapıcı olmayı bileceksiniz. Devlet de aslında bunları biliyor. İstanbul’da Abhazya sorununun çözümü için eylem yapıldı. Dünyaya etki eden bir devletin gözündeki merteği görmemesi düşünülemez.
(Gri yaklaşım, mahkemede uysal konuşma biçimi olabilir mi?)
Sanırım bu o kadar basit değil. Bana göre bu durumun iki çıkış
yolu var. Biri dediğiniz olur. (Yapılan Öcalan’ın Nobel Barış Ödülü alabileceği yorumuna atfen) Bana ve Ecevit’e o olur. İkinci uç
ise (gülerek) mezara gider herhalde. Bir de iki uç arasındaki çözümler var.
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(Süre isteme hususu soruldu.)
Sanırım süre vermezler, yararı olmaz. Cezaevinin koşullarının
düzgün oluşu, DGM’ler konusundaki yeni arayışlar gözetilmeli.
Herhalde infaz için AİHM tedbir koyacak.
(İdamın onaylanması konusunda) Benimkini kabul ettikten sonra bitmez. Diğer bekleyen idam dosyalarını ne yapacaklar? Sedat
Sertoğlu bugünkü yazısında, “PKK, ABD Senatosunda lobi oluşturmuş” diyor. Ülkü Ocakları’nın eylem yapması idam konusundaki kuşkular ve korkulardan ötürüdür. “Korkuyor, pişman” gibi sözler doğru değil. O halde fazla yürümez.
Irak’taki gelişmeler TC’yi biraz bize mahkum etmiyor mu? TC,
Güney Kürtleri’ne gitmek için bize gelmeli. O çıta olayı vb şeylere gelince, benim kişiliğim buna olanak vermez. Hizmet konusunda bana şu işi yap denilirse, resmen de olabilir, sıradan bir insan gibi de olabilir, yaparım. Önemli olan barışa hizmettir. Bana tamamen adi bir mahkum gibi davranamazlar. “Gitsin, cezasını bulsun”
denilmiyor. Genelde bastırma söylemi var. Ama bastırmadan sonra
ne gelir? Yani düzelen alana yeni bir düzenleme, yeni bir şey gelir
mi? Gelir, değil mi? Yani yaşamak gerekiyor. Bizce büyük olur sanıyorum. Yani bu kadar büyük bir verim, bu kadar büyük bir kaynak yaratacak şeyi kesmezler. Nerede, kim var, onu bilsem iyi olur.
Derinden anlamak ve ona göre adım atmak önemlidir.
Avrupa’ya güçlü yönelin. (Mahkemeleri kastederek) Aydınların
görüşlerini alın. Sizin için imkanlar gelişebilir. Eskisi gibi devletçilik, idare, politika olmaz. Çiller bile eski tarzda politika yapmaya
kalktı, kaybetti. Gelişmeler bizimle hızlanabilir. Ne çok umut dağıtabilirim ne de olumsuz konuşabilirim.
16 Haziran 1999
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Bar›ﬂ› kurtar›rsak
‹brahim efsanesi gerçek olacak

(Kürt Sorununda Demokratik Çözüm Bildirgesi adıyla çıkan savunması gösterildi.)
İyi olmuş, çok iyi. İlgi var, değil mi? İlgi toplaması lazım. Yüz
bin satar. Emeğinizin karşılığını buradan çıkarabilirsiniz.
(Tarık Ziya Ekinci’nin ‘Vatandaşlık Açısından Kürt Sorunu ve
Bir Çözüm Önerisi’ adlı kitabı gösterildi. Kendisine bırakıldı. Savunmasından yararlandığımızı söyledik. Yazarın selamları iletildi.
Yazarın kendisinin şu andaki düşüncelerini anlamaya en yatkın yazar olduğu söylendi. Yazarın mahkemeden sonra bir Aydın İnisiyatifi üzerine görüşleri ifade edildi. “Yararlanın, bir barış inisiyatifinin başına geçebilir” dedi.
Esasa ilişkin savunmasını hazırladığını söyledi. Savunmasını çıkan kitaba ek olarak yayınlamamızı istedi. “Yayınlandığında, başlığındaki 2 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanlığı’na ibaresinin yanına, “tartışılması gereken bir yasallık değil bir isyanın
meşruiyetidir” ibaresinin eklenmesini istedi. Bu savunmasının da
diğeri gibi redaksiyonunun yapılmasını istedi.)
Eklemeler yapabilir, yanlış anlama gelen kelimeleri çıkarabilirsiniz. O da bunu tamamlar. Çok güçlü bir demokratik çözüm modeli ortaya çıkar. O, yeni aydın hareketi için de kullanılabilir. Demokrasinin alfabesidir. Tarihi değeri olacaktır.
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(Daha önceki savunmasını yazdığı defterinin ilk bölümünde
günlük yazılarının olduğunu söyledi, onları yayınlamamızı istedi.
Biz de o yazıların bize verilmediğini söylediğimizde, “Onları geri
alın. En azından bana versinler. Bazı mektuplar yazacağım, moral
için olumlu olur. Duruşmadan sonra mektupları sürdüreceğim. Dört
mektup geldi” dedi.
Evrensel Gazetesi’nden Nail Satlıgan’ın yazısı aktarıldı. Bunun
üzerine, “kültürel özerklik bir tarih özerkliği, coğrafya dışı bu çözüm gelişsin. Demokratik haklar, kimlik ve kültürel kimlik kavramları öne çıkarılabilir” dedi.
Sabah ve Hürriyet gazeteleri kendisine verilmiş. DGM’ye ilişkin
değişikliğin ısrarla geçirilmesindeki amaç kendisine iletilmiş.
Şükrü Elekdağ’ın, “DGM’nin ısrarla geçirilmesindeki amaç Avrupa Konseyi kararlarına bağlılık anlamına geliyor mu?” diye sorduğu belirtildi. Dış basında yer alan bir yazı hatırlatıldı. Orada
komplo ile ilgili bazı bilgiler veriliyordu. Bunu önemli buldu.)
Doğrudur, “sana Güney Afrika pasaportu vereceğiz” dediler.
Kenya’ya gitmek hesapta yoktu. Bir nevi kandırmaca söz konusu.
Yunanistan ile ABD birlikte karar verdiler.
(İğne ile uyuşturup dışarı atma ve dört timin görevlendirilmesi
olayından bahsedildi.)
Eğer sokağa atılsaydım imha olurdum. Türkiye’ye beni imha ettirme tezi doğru. Eğer elçilikten çıksaydık, o sürecin en önemli
noktası bu olurdu. Benim imham nasıl önlendi? İmha Yunanistan
ve ABD istihbaratlarının ne kadar bilgisi dahilinde? Türkiye ne kadar bu işin bilgisine sahip?
(Kamuoyu tartışmaları, basına yansımaları anlatıldı.)
Sağ kesim anlamamıştır. Ciddi devlet anlamış mıdır, anlamamış mıdır bilmiyorum. Çok büyük oyun var. Sağ mı bırakılacağız? Neyin karşılığında Türkiye’ye verildiğim belli değil. Kandırmaca olabilir mi? Bu konuda daha gizli bir şey olmazsa, Türkiye ile Yunanistan arasında, benim üzerimde belli olur. Çözme-
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ye çalışacaklar, Apo konusunda çözüme varacaklar. İdam konusunda herkesin, resmi çevrelerin, kamuoyunun böyle bir talebi
olduğunu, dolayısıyla kamuoyuna rağmen idama karşı çıkabilmenin zor olduğunu söylüyorlar. Acaba devlet başka bir kamuoyunun ortaya çıkmasını mı istiyor?
İdama karşı bir kampanya olabilir. (Mitterand vb.) Pasifsiniz, pasif bir kampanya olduğunda, işte kamuoyunun bir kısmı da şöyle
düşünüyor denilecektir. 59. maddenin uygulanmasını isteyebilirsiniz. Uygulanması zayıf bir ihtimal, belli değil. Avrupa’nın idama
ilişkin teamülüne bağlı kalması güçlü bir ihtimal mi olur? Çözüme
kadar ellerinde tutma olabilir. Benim etrafımda bir birlik, bütünlük
sağlandı. Bocalama süreci geçti. Devlet de bunu gördü. Pişmanlık
Yasasını neden tekrar gündeme getirmediler? Salt bir pişmanlık değil çözümde rol oynama, dağdan indirmenin bir yolu olarak düşünülebilir. Ne zaman belli değil. Komisyonda, duruşmadan sonra üst
kesim kararını netleştirir vurgusu vardı.
Savunmalarımızın özü örgüt tarafından nasıl karşılandı? İyi, dağılma yok, derlenme ve toparlanma hızla sağlandı. Moral sağlam.
İdamla birlikte kıyamet kopar. PKK’yi tanımıyorlar, ama emniyet
tanıyor. Şükrü Elekdağ’ın görüşü çözüm anlamına mı gelir? Elekdağ, son günlerde devlet katında uygulanan, perspektifi en güçlü
olan beş kişiden biridir. (Elekdağ’ın son günlerde demokratik çözüme ilişkin vurgularına dayanarak ifade etti.) Yalçın Küçük, onun üç
kişiden biri olduğunu söylüyordu. Gelişme var; en güçlü işaretler
burada, Elekdağ’ın yazısında.
Şu anda bireysel gelişme noktamız nasıl? Yaklaşımım realistti,
değil mi? Devlet konusunda sübjektifsiniz. Sonuna kadar kandırmaca olsa da açığa çıkar.
Konseye gönderdiğim mektupta da bir oyun olacağını ifade etmiştim. Bir idam dünyayı ayağa kaldırır. Türkleri ayağa kaldıracağız. Yüzyıllık geleceği etkiler.
(Bir gazetede “idam edilirsem darbe olur” sözünün yanlış aksettirildiğini ifade etti. Doğrusu Iraklaşma, Kosovalaşma tarzı bir sü-
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rece girileceğinden ve bunun ardından müdahaleye açık bir hale
geleceğinden bahsetti.)
Komisyon görüşmelerinde ısrarla idam edilmeyeceğim açık ifade ediliyordu. Toplumun nabzını düşürmek için hazırlık yapılabilir.
Erken çözüm peşinde değilim.
(Ahmet Zeki’nin ilk görüşmelerde Şeyh Sait benzetmeleri üzerine, kendisinin de komisyon görüşmelerinde birkaç kez bunu dile
getirdiğini aktardı. Görüşmenin bir yerinde de Şeyh Sait’in idamı
için ‘o bir hata idi’ denildiğini ifade etti.)
21. yüzyılı etkileyecek bir sorun. Biliniyor ve bu tartışılmıyor.
Mecliste bekleyen kaç dosya var? Kırk yedi dosyanın olduğu söyleniyor. (Fakat yargıtayın onayladığı idam sayısının çok fazla olduğu belirtildi.)
Bu durumda benim dosyamı öne almaları onların kendi teamüllerine de uymaz. Bu farklı bir tepki doğurur.
(Kendisinden mesaj beklendiğinin söylenmesi üzerine şunları
belirtti)
Kadınlara ilişkin yarım kalan yaşam projem vardı. Onun içeriği doldurulabilir. Çünkü özü verilmiştir. Özgürleşme mücadeleleri devam etmeli ve sonuna kadar gitmelidir. Özgür kadın yürüyüşü bana göre halen en haklı olanıdır ve sonuna kadar gidebilir.
Yaşam ve barış üzerindeki etkisi düşünülmeli, yenisi yaratılmalı.
Özgür kadın benim için idealdi. O davam sonuca gidebilmeli.
Özgürleşen kadın nasıl istiyorsa, kendileri kendi kararlarını verebilirler. Üzerine yoğunlaşmak çok heyecan verici. Korkum
yanlış anlamalarıdır.
Cezaevlerinin kavrama düzeyi yüksek, yazışabilirim. Pratiklerle
onun sonuçları barışa götürmelidir. Bu bir sanattır. Fırsatım olursa
yazarım. Buna gidilebilmeli. Kendileri kendi kararlarını verebilirler. Ben empoze edemem. Kesin yaşam ve erkekle ilgili olarak özgürleşen kadın nasıl istiyorsa öyle davranmalı. Dayanışma ve mücadelelerini geliştirebilirler. İdam konusunda güçlü bir kampanya
başlatılabilir.
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(İHD’nin idama ilişkin kampanya çalışması aktarıldı.)
Aktüel bir konu olduğu için aktif olunabilir. Bizim kadınlar öncülük edebilirler ve siyasal partiler de içinde olabilir. Önemlidir,
fazla gecikme olmasın. Demokratik harekete güç kazandırabilir.
“İdama hayır, barışın tam zamanı” sloganı işlenebilir. Duruşmadan
sonra sakin bir kafa olursa, edebi boyutuna ağırlık verebilirim.
Yoksa endişe gelişir. Benim için siyasal süreç önemli. Gelişme beni rahatlatır. Siyasallaşmanın azıcık gelişmesi rahat ettirir. Siyaset
hücrelerimize kadar işlemiş.
Basındaki tepkiler çok farklı. İlk zamanın tepkileriyle savunmamdan sonraki tepkiler çok farklı. İlk zamanlarda ‘asalım, keselim’ propagandası daha yoğundu. Şu anda daha farklı. Asılmam
halinde neler olabileceği üzerinde durabiliyorlar. Bu konuda tavır
değişikliği var. Avukatlara en çok Emin Çölaşan’ın saldıracağını
düşünmüştüm, ama beklediğim gibi değildi. Bu konuda tavır değişikliği oldu.
Radyo “mecliste olağanüstü barış havası var, liderler birbirine
çok saygılılar ve bunda Öcalan’ın etkisi nedir?” diye soruyor. Bu
ne anlama gelir? Avukatlara yaklaşımda belli bir olumluluk var.
Silahlı çatışmayı bırakma hususu birinci sırada olur. Bütün belirtiler bir an önce bu çatışma düzeyinden düşürme anlamına geliyor.
Adımların kararlaştırılmasından, olgunlaştırmadan, toplum ve devlet hazırlıklarının tamamlanmasından bahsediliyor. Ondan sonraki
süreç nasıl gelişir? Örneğin basın gelebilir mi? Aksi olabilir mi?
Kesin bir şey diyemiyorum. Basit bir tutuklu gibi tutmaları mümkün değil. Bu kadar masraf bir iş içindir. Üç trilyon masraf yapıldı
ve hala yapılıyor. Hatta hatırlayacağınız gibi Adnan Menderes’in
kefen parasını bile ailesinden istemişlerdi. Biraz daha işlevsel olması gerekmiyor mu yaşamın? İdam kararı alır, diğer kararlar gibi
kalır. Çıksa da, diğerleri gibi farklı tutulur. Elinde en büyük silahtır. En uygun zamanda ya kırma, ya kullanmadır.
Ne umutluyum, ne umutsuzum. Yargılama sonrasında hemen demokratik adımların atılması gerekiyor. Açılımların yapılması gerekir. Faaliyetleri çok önemli değil. Devletin demokratik açımlar
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yapması gerekir. Sizce de yargılama sonrasında hemen adımlar atılabilir mi? Öyle olmaz mı? Atılacak adımların geç kalınmadan atılması, uzun bir sürece yayılmaması gerekir. Mahkemenin kararı bana göre aşağı yukarı bellidir. Bunun infazının yapılıp yapılmayacağı yönü açık değildir.
Davadan sonra rahatlarsam belki bir kitap yazabilirim, havamı
bulursam bazı konu yoğunlaşmaları olabilir. Barış yaşamı, yüceltilmiş yaşam üzerine. Bana göre en iyi yaşam şansını hiç değerlendiremiyorsunuz, bunu değerlendirmemeniz en büyük eksiklik. Savaş
şeyini de iyi biliyorum. Bana göre bunlar yazılabilir.
(Uluslararası komplo ile yakalanmasına ilişkin) İbrahim’in yaşadığı sürece benzer. Türkiye bir odun deposu yapıldı. Ben de
mancınıkla, uçakla oraya atıldım. Beni de ateş topu olarak üzerine
attılar. Yanıp kül olmamı beklediler. Bunun için Balıklı göl gibi
barış çok yakında gelişebilir. Eğer biz barışı kurtarırsak, İbrahim
efsanesi gerçek olacak. O yüzden daha önce yanılmıyorsam, yazdığım mektupta söylemiştim. Barış ve Sanat Akademisi’ne hemen
şimdiden yatırım yapmak gerekir. O topraklarda barış ve sanatın
çok belirgin yeri var. Şimdi eşsizdir. Urfa’nın içinde yer aldığı
coğrafyanın önemi ortadadır. Yok yaşamı bilmiyorsanız, ben ne
yapayım? İnanılmaz bir olaydır. Binlerce insan şehit düştü, onlar
için tek tek yazmak gerekiyor. Fırsat verilirse, barış için çalışmak
dev gibi çalışma çıkarır.
Kürtlerin savaşında ilkel, geri kan davası gibi yozlaşmış kavgalar da var. Yaşar Kemal, “Fırat Suyu Kan Akar” kitabında biraz anlatmış. Ondan yararlanılabilir. Devlete bunu anlatmak istiyorum.
Kapsamlı düzenleme yapılabilir. Bu kutsal bir barış denilebilir. İbrahim Halil geleneğini canlandırmak gerekir. Bu efsaneyi alıp inceleyin, araştırın ve benim sürecime ekleyin. İncil, Tevrat ve Kuran’ın çıkışı, sanat ve barışın çıkışı var orada. Yaşadığımız bu son süreçler sanatla birleşirse, mükemmel bir roman ortaya çıkar. Kutsal
barış gerçekleşir. Üniversitedir. Anadolu’da kutsal barış edebi bir
proje olarak düşünülmelidir. Kesin bir şey demeyeceğim. Barış kesinleşirse büyük eserler önerilebilir. O yüzden heyecan veriyor. So-
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nuç barış ve zafer olursa, bunun hayali bile beni heyecanlandırıyor.
İnsan kuşlar gibi uçabilir.
İsrailliler ‘barış, hemen şimdi’ diyorlardı. Biz de ‘barış için tam
zamanı’ diyeceğiz. Slogan bu olabilir. Demokratik ve kültürel kimlik üzerinde çalışma uygundur.
Savunmamda savaşın geçmişi üzerinde fazla durmadım. Davanın bitmesi, bir sürecin geride bırakılmasıdır. Buna gelmenin önemi çok büyük. Tümüyle umutsuz değilim. ABD’nin PKK’den talebi kendini sivilleştirmektir, imaj değişikliğidir. Diyelim ki imha
kararı olsa bile, bunu en son uygulayacaklar. İnandırıcı bulurlarsa gelişir. İyi şeyler de olabilir. Tanışmadan sonra en güzel şeyler
en zor işlerden çıkar. İşin kendisinde, tabiatında zorluk var. Büyük olması gerektiği, zor olduğu anlamına gelmez. Peygamberlerin hayatı da biraz böyledir.
Ben korkunç acıların ve kayıpların en trajik sonucuyum. Bu benim şahsımda korkunç bir kavgadır. Söz konusu olan benim yaşamım değil. Arkadaki değerler bile gelmelidir. Büyük değerler yaratıldı. Benim yaşamımı yalnız bana ait düşünmeyin. Çok zor koşullarda yaşadım. Oysa sizin yaşamınız basittir. Benim gibi bir gün yaşasanız devleşirsiniz. Peygamberlerin, aydınların yaşamları zor
olur. Şimdi sizin şansınız olmasına, bizlerin yarattığı muazzam değerler ve imkanlar bulunmasına rağmen bunlardan yararlanamıyorsunuz. Her zaman bunların üzerinde yoğunlaşın ve derinleşmeye
çalışın. Elinizdeki imkanları kullanamıyorsunuz. Benim sizin kadar
şansım olsa muazzam barış projeleri üretirim, muazzam değerler
yaratırım. Yaşama ilk başta inanmamıştınız. Herkes en zor anlarda
herkes çizgime geldi. Barış yani kutsal barış gerçekleşirse yeniden
doğmuş gibi olacağım. Üçüncü doğum, kendini yeniden yaratma...
Üçüncü doğuşun sağlıklı olmasına çalışıyorum. Birinci doğum ana
doğumu, ikincisi savaş, üçüncü doğumumsa barış. Dipsiz bir kuyuda, tünelde ufak bir ışık bulursam kıymetini iyi bilirim. Türkiye’de
çıkmaz derinleşirse kesinlikle yeni bir Yugoslavlaşma, Lübnanlaşma, Kosovalaşma olur. Hızlı demokratik bir yaklaşım bu çıkmaza
düşülmesini engeller. Bu çıkmazdan çıkarıp düze çıkaracaktır. Tür-
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kiye inşallah buna düşmez. Gece gündüz basit yaşamı bırakın, tenezzül etmeyin. Bunun üzerinde yoğunlaşın. Bu kendini yeniden
yaratmadır. Bunlardan kazandırmayı biliyorum. Başka türlü bu acılara yanıt verilemez. Bütün Türkiye için iş yapıyorum. Burada yaşamak herkese büyük bir yaşam gücü verir. Bu güne kadar gelmem
bile büyük bir başarıdır. Burada yaşamak büyük başarıdır. Yaşamım
herkese büyük bir yaşam gücü vermektedir. İnanılmaz düzeyde yaşam gücü veriyorum. Eşsiz kazandırıcı olabiliyorum. Abdullah eşsiz kazandırıcı olur. Türkiye akıllı; kazandıracağıma emin olduğu
için bu kadar masraf yapıyor. Büyük değeri yüksek bir durum.
Türkiye umutlu ki, bin beş yüz askeri güç veriyor. Yeni inşaatların yapıldığı söyleniyor. Bu neye işarettir? Kazandıracakları olmasa niye masraf etsinler? Bir defasında Fuat söylemişti; “Romalı generaller İsa’nın idam edilmesinden yana değillerdi. Ama gerici
yahidi din adamları tersini istiyordu” diyordu. İbrahim geleneği de
öyledir. İşte Urfa tünelleri su getiriyor. İlginç bir tarihi var. Hayali
bile geleneksel yaşamın çok üstündedir. Anadolu barışı bu Güneydoğu barışıyla birleşsin. Hayal etmiyorum.
Durum elverişli değil; dengeyi korumak ip üzerinde yürümek gibi. Durum genelde böyledir. Her tavır alışım farklı olmuştur, orijinaldir. Bendeki elastikiyeti görmek gerekir. Akıllıcadır, moral değerlere bağlıdır, bilimseldir. Anlayan her türlü sonucu çıkartsın, genişletsin. Barışın teori ve pratiğini yapıyorum. Bu, barış savaşının
ütopyasıdır. Benim yaşamımı böyle anlayın. Barış ütopyasını gerçekleştirmek istiyorum. Barış konusunda oldukça ciddiyim. Taktik
olarak anlaşılmamalıdır. Ortalama Türk insanı çok dardır. Sığ bir
kavgacıdır. Barışa çok büyük önem verilmelidir.
19 Haziran 1999
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Benzerlikler inkara yol açmamal›d›r

Devlet yetkililerine
Duruşmaların sonuna doğru giderken, tekrar da olsa benimle
bağlantılı bazı hususları belirtmeyi devlet ve ülke açısından önemli bulmaktayım.
1- Çokça tartışılan benim akıbetimin ne olacağına ilişkin durum
değerlendirilirken, içte ve dışta binlerce kişi ve güç odağının hesap
kurduğu ve politikalar oluşturduğu, bazılarının açık bazılarının da
gizli yeni yeni değerlendirmelerle daha çok yönelim içine girecekleri kaçınılmaz olan bir gerçekliktir. Yaşama sorunundan bahsederken, bu husus şahsi bir endişenin de ötesinde, duruşmalara başlarken verdiğim barış ve kardeşlik hizmetinin özüyle ilgiliydi. Şuna
hem hakkım var, hem görev olarak biliyorum: Amacım halkımızın
yoksul, geri ve temel haklardan yoksun kaldığı herkesçe kabul edilen bir parçası için –doğrusu ve yanlışıyla– sonuçta daha iyi bir gelecek hazırlamak, özgürlük anlamına gelecek bir mücadelenin buna ters düşmesine –çelişkili de olsa– dur demektir. Doğru olana yönelmek küçüklük değil kendini görmenin ve doğruya güç getirmenin bir gereğidir. Koşullar bazen bunu hızlandırır, bazen yavaşlatır.
Savaş ve barış konusundaki tutumumun bir oportünizm, sapma
olmadığı inancındayım. Devletle barış benim için aranan fırsattır.
Ben de bunu değerlendirmek istedim. İster şiddet ister başka araçlarla olsun, politikalar yürütüldüğünde en tahripkar sonuçlara yol
açarlar. Türkiye ortamında bu tehlike çok büyüktür. Benim yapabi-
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leceğim şey, gücüm oranında özellikle PKK’den kaynaklanan, ama
cı çoktan aşan ve çok iyi çözdüğü güce çıkar aracı haline gelen bir
gidişe dur demektir. Şuna çok eminim: Çok iyi niyetli de olsa, bazıları bu duruma düşmekten kurtulamıyorlar. Taraftar, kitle ve örgüt yapılarımız için bunu önemle belirtmeliyim. Gerçekten ister
farkında olsunlar ister olmasınlar, örgüt içinde ve dışında bazıları
benim durumumu sahte bir yaşam aracına dönüştürmüş. Bu durum
ülke içinde çok daha tehlikeli bir etken rolünü oynuyor. Tam bir
hastalık halinde, tam bir yaşam aracı, politikası haline dönüştürülmüş ve her geçen gün etkisini arttırıyor. Devlet seviyesindeki dış
güçlerin bunu kullanması daha tehlikelidir ve iş hızla bu kulvara
doğru yuvarlanıyor.
Bu yanı biraz daha açmaya çalışacağım. Bu durumda amacımla
hiç alakası olmadığı, hatta tam terslik teşkil ettiği halde, bana dayanılarak oynanan bu kadar oyun ve çıkar karşısında ben neden tavrımı belirlemeyeyim? Yaşamım gereği, bu noktada tavır belirlemem tam bir görev değil midir? Sıkça şunu söylüyorum: Çarmıha
gerilmiş olan beni bir ateş topu, Türkiye’yi de bir odunluk gibi değerlendirip –bunda içteki ve dıştaki güçlerin rolünü açmıyorum–
halklarımızı imha etmede kullanmak, böylece yüzyıllık derin düşmanlık çıkmazını kapanmamacasına açmak hangi amacımıza uygundur ve kimin çıkarınadır? Ben bu oyunda kahraman olarak rol
oynamak yerine, sınırlı da olsa amaca, inançlara ve bilime uygunsa, devlete hizmetin bir eri olarak çalışmanın daha erdemli ve değerli olduğunu söyledim. Kararlılığımı ortaya koydum. Derinliğine
bakıldığında bu hepimizin tek seçeneğidir. Kararlı bir tartışmanın
sorumlularından olmak daha önemli kılıyor.
Tarihte bunun örneği çoktur. Çıkarların uzlaşır olup olmamasına
göre savaşlar uzun ve kısa, uzlaşan ve uzlaşmayan karakterde cereyan eder. Düşük yoğunluklu da olsa, yürütülen bu savaşı değerlendirdiğimizde, barış kesin olur dememiz gerekir. En önemlisi, çatışma tam bir uzlaşma ihtiyacını bağrında taşıyor. Neredeyse kardeş
kavgası diyebileceğimiz bu çatışmayı derinleştirmek, duygulara
boğmak, etkisini uzun geleceğe yaymak en büyük cehalet kadar
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gaflet ve hatta ihanettir. Sınırlı amaçlarda uzlaşmak kesinlikle yarı
yarıya sağlanmışsa gerisi gelir. Bunu savunmalarımda bilimsel olarak ortaya koydum. Burada duyduğum en büyük acı, iki taraftan da
neredeyse benzer yaklaşımların arasında kalmamdır. Bu çatışmanın
en büyük acımasızlığı buradadır. Çelişkiler çözülmemiş, bitirilmemiştir; çözmeye çalışıyorsun, o zaman en büyük suçlu durumuna
geliyorsun. Trajedim budur.
Herkes dağ gibi insan hakları, demokrasi ve ekonomi sorunlarından bahsediyor. Ama çözüm için kaplumbağa adımını bile atmıyor.
Bana gelince ‘hemen asalım’ deniliyor. Bunun arkasında gerek tarihte, gerekse gelecek için her şey ayarlanmış. Oyunları bozmak
için yaşamalıyım derken, bunun tamamen ülke, devlet ve toplum
için mutlak yerine getirilmesi gereken görevler için olduğu açıktır
ve önemlidir. Beklentim, mahkemeden sonra devletin –beni ya da
PKK’yi resmen muhatap olarak kabul etsin demiyorum– uygun bir
yöntemle, gerçekten tüm sorunların kilidi haline gelmiş bu silahlı
çatışmayı kalıcı olarak sona erdirmek için duyarlı ve bilimsel davranması, durumumuzu bütün boyutları ile göz önüne alan bir planlamayla gündemleştirmesi ve payıma düşen görevleri belirlemesidir. Şu anda etkileme gücüm bu savaşı sona erdirmeye uygundur.
Savaşın uzun sürmesi kontrolü kaybettirebilir. Çünkü çok çıkar
odağı ve güç üzerinde oynuyor.
Yine mümkünse, özellikle medya yoluyla, yavaş da olsa tarafları ortak bir kardeşlik ortamına taşıyıcı bir yayıncılık geliştirmelidir.
Politikacılar biraz parti politikasının üstüne çıkabilmelidir. Gerçekten herkesin ittifak halinde olduğu tarihi bir dönemeçteyiz. Bütün
taraflar inadı, kini bırakmalıdır. Çok güçlü bir geleceği devlet ve
toplum için demokratik temelde inşa etmenin, barış ve kardeşlik ortamının boy vermesini sağlamanın hem en gerekli hem en faziletli
bir tutum olduğunu bilerek, herkes üstüne düşeni yapmalıdır. Benim yargılanmamdan çıkardığım en önemli sonuç budur. Fırsat bulduğum ölçüde gereklerini yapmaya çalışacağım kuşkusuzdur.
2- İkinci önemli bir husus, yine tartışılmasına rağmen, Irak üzerinde gelişen olayların özünün Türkiye için tam anlaşılmadığına ve
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gereklerinin yapılamadığına ilişkindir. Türkiye şu noktalarda derinleşmeye çalışmalıdır:
Gelişmeler tarihte benzerlik arz etmesine rağmen farklı yönleri vardır. Irak, Kuzey Irak her şeyden önce Türkiye’nin en zayıf
karın bölgesidir. Darbe er veya geç oradan vurulmaya çalışılacaktır. Bunu çok gizli planların sonucundan ziyade, diyalektik bir gelişme olarak görmek gerekir. İşbirlikçi Kürt oluşumu ne kadar
Türkiye’nin denetiminde de olsa, bu haliyle er veya geç Türkiye’nin aleyhine en önemli rolü oynayacaktır. Çünkü kullanılmaya
çok müsaittir. Bu oluşumun bu biçimiyle 1990’lar sonrasında
dünya dengeleri içerisinde Sovyetlerin çözülüşünden sonra Türkiye’nin kaçınılmaz olarak yükselecek konumunu ve bölgedeki etkinliğini frenlemek, hatta kendilerine bağlamak için çok yönlü
geliştirildiğinden kuşku duymamak gerekir.
1925’lerde bu durum sınırlı yaşandı. Şimdiki dünyada uzun geleceğe yayılarak kapsamlı kullanılacaktır. Şimdiden beni ve PKK’yi kullanma tarzından bakarsak, nasıl oynamak isteyecekleri ve nelere yol açacakları açıktır. Kullanmak isteyecek güç odakları çoktur ve sık sık ittifak değiştirebileceklerdir. Araplar, buna Irak rejimi
de dahildir, Türkiye ile tarihi ve güncel nedenlerle ittifaklarıyla birlikte bu oluşumu kullanacaklardır. İki, aynı şeyi İran ve ittifakları
daha yoğun yapacaktır. Rusya hiç bırakmak istemeyecek, Kosova’da görülenden daha zahmetsiz, ama sonuç alıcı olarak kullanacaktır. Oluşumun mimarı İngilizler ve ABD, en büyük güç olarak en az
İsrail kadar etkili kullanmak isteyeceklerdir. Yani bölgede kim etkili olmak isterse ona karşı kullanmak isteyeceklerdir. Burada da
çeşitli ittifaklar kullanılacaktır. Bazen Araplar, bazen İran, şimdilerde Türkiye ve Rusya çelişki ve ittifak iç içe girecektir. Avrupa
mutlaka bir yolunu bulup söz sahibi olmak isteyecektir. Görüldüğü
gibi çok bilinmeyenli bir denklem, çok değişken aktörlerle oynanmaya müsait bir konum arz ediyor.
Nereden bakılırsa bakılsın, Türkiye tüm bunları boşa çıkaracak
politika ve hamle gücüne kavuşmazsa hedef olmaktan kurtulamaz,
hatta sürekli hedef olacaktır. PKK’yi çözümlerken bu temel faktör-
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leri çok iyi göz önüne getirmek lazımdır. Bana göre özellikle son
on yıldır takip edilen ve giderek adeta bir strateji haline getirilen
nokta, Türkiye’yi tümüyle yoğun şekilde uğraştırıp başka bir işbirlikçi Kürt oluşumu için alttan alta daha kalıcı bir altyapı sağlamak
ve böylece birinci aşamayı başarıya ulaştırdıktan sonra ikinci aşamayı az çok oynamak olacaktır. Bunun bilgilerine de ihtiyaç yoktur. Çünkü kendiliğinden ve açık geliyor. Bu aşamada Türkiye’nin
oldukça aleyhine gelişmesi kaçınılmaz olan olaylara ve oluşumun
kendisine müdahale ettikçe, bu sefer Irak’ın, Yugoslavya’nın ve
özellikle birçok yerin başına gelen Türkiye’nin başına gelecektir.
Yine bana göre birincisi tamamlanmak üzeredir. Bunda şüphesiz
PKK’nin ve benim görünür hedef olarak kullanılmamız ve Türkiye’nin özellikle 1993’lerden beri kilitlenmesi büyük rol oynadı.
Bunda bana göre hem Türkiye’nin iç politik ve askeri yapısında,
hem de dışta –ister devlet düzeyinde olsun, ister başka düzeyde olsun– bazı güçler ve kişiler kullanıldı. Oyunu bilerek veya bilmeyerek aleyhte oynadılar. Sınırlı da olsa kendimi ve PKK’yi çekmeye
çalıştım. Ama hem bilinen kuşkulu ve duygusal ortam hem de devletteki çatışmalı durum ve tecrübesizliğimiz, bizi istenilen sonuca
gitmekten alıkoydu. Ama gerçekten Türkiye temel bir politikadan
yoksundur. Başarısızlığın özünü burada aramak gerekir. Bazı güçlerle beraber ya da karşı olmak, PKK’yi bitirmek, beni kıskıvrak
bağlamak ne kadar önemli olsa da, temel bir politika haline gelmez.
Buradan üçüncü önemli hususa gelmek istiyorum.
3- Türkiye bir büyük politikaya karar vermelidir. Bunu gerçekten hem tarihi bilincime hem de bölge köklerine dayanarak söylüyorum. Tıpkı Alparslan, Yavuz Sultan Selim ve Mustafa Kemal
Atatürk gibi karar vermelidir. Bunu çok önemli görüyorum; hem
büyük bir politikasızlıkla bir yanlışlıktan çıkmak, tehlikeli durumdan kurtulmak hem de karşı stratejik hamle gücünü kazanmak için
söylüyorum. Türklerin tarihinin en önemli üç süreci böyle başarı ile
aşıldı: Anadolu’ya kalıcı geliş, Osmanlının büyük imparatorluk haline gelişi ve ulusal kurtuluş, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu.
Türkiye yine tehlikeli olan, ama gereken yapıldığında tersine döne-
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cek tarihi bir süreçle karşı karşıyadır. Bu politika çok açıktır. Yine
bir Kürt politikası olmalıdır.
Şu yanlıştır: Kürt, Türk fark etmez, hepsi aynıdır. Bu, kendini aldatma ve karşı taraflara koz verme politikasıdır. Benzerlikler inkara yol açmamalıdır. O kadar güçle, teknikle, bilimle konu üzerinde
oynuyorlar ki, bu deve kuşu politikası gerçekten Türkiye’nin kendi
kendini zincirleme, engelleme politikasıdır; tarihi geçmişi doğru
anlamamak kadar geleceğini büyük tehlike ile karşı karşıya bırakmadır. Demin söylediğim tüm stratejik güçler daha şimdiden kendi
Kürt’ünün oluşumunu yaratmış, hatta benim dışımda temel güç
olarak PKK’yi de parselleme planlarını hazırlamıştır. Bunun da bilgileri fazlasıyla mevcuttur, açıktır.
Tekrar söylüyorum: Ne de olsa Türk Kürt’ü de var. Bunu hissetmemek durumu hiç kurtarmaz. Mesele tarihi olduğu gibi tüm Kürtleri dostluğa ve kardeşliğe çekmek, Abdülhamit’in ve Mustafa Kemal’in yaptığı kadar yapmak, bir genel dostluk ve barış yaklaşımıyla ve çatışmış olanların birbirlerini affıyla devletle birleşmeye çağırmak, bunu gerçekten çok ihmal edilmiş demokrasi ve kültürel
haklar boyutuyla yapmak büyük kazandırır. Büyük Türkiye’nin bu
büyük Kürt politikasından geçeceğini asla unutmayalım. Hiç bir
şey kaybedilmiyor; karşılıklı büyük yanlışlıklardan kurtulunuyor,
güçlenme yoluna giriliyor. Bununla birlikte hem PKK meselesi
güçlenme temelinde kardeşlik çözümü ile aşılıyor hem de milyonlarca Kürt karşıt konumdan çıkıp temel stratejik kardeş gücü haline geliyor. Tüm dünya Kürtlerinin dayanışmasının temeli atılıyor.
Dev gibi boşa harcanılan masraftan kurtulunuyor. Acılar sevince
dönüşüyor. Demokrasi ile bölgenin en etkili gücü olmak kadar
AB’ye girişin önünde engel kalmıyor. Türkiye’ye karşı oynanacak
oyunlara düşülmemelidir. Türkiye bugün eşit ittifakına koşuyor.
Çıkmazdaki ekonomi hem içte hem dışta atağa kalkıyor. Balkanlar,
Kafkasya ve Orta Asya’da etkili olmanın gerçek gücüne kavuşuluyor. Büyük politikanın bundan hemen etkileneceği, gelişmelerin bu
yönlü olacağı kuvvetle muhtemeldir. Mevcut çıkmazla bu yönlü
köklü politikayı karşılaştırmak bile kabul edilemez.
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Devlet İmralı’daki yargılamayı dünyaya örnek olarak düşündü.
Bunun temel yargılananı olarak saygı ve şükranla karşıladım. Ama
bana göre bu yargılamanın gerçek tarihe yaraşır olması, Türkiye’nin muhtaç olduğu adalet, demokrasi ve insan hakları gücü haline
gelmesi için Kürt politikasında bahsettiğim açılıma da vesile olması hem bekleneni, hem layık olanıdır. İmralı’daki yargı gerçekliği
bunu göstermeli ve üzerimize düşeni yapabilmeliyiz. Büyük ulus
ve devlet olmanın olgunluğuna yaraşır bir biçimde, kin ve duygusallığa kapılmadan, bu kardeşlik hakkı için kavgayı kutsal bir barış
ve asla bozulmayacak kardeşliğe dönüştürmek kaçınılmazdır diye
düşünüyorum. Tarihi bir başlangıç yapmak mümkündür diyorum.
Her türlü hizmete bu temelde hazır olduğumu belirtmekle birlikte
saygılarımı sunuyorum.
20 Haziran 1999
Abdullah ÖCALAN
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Demokrasi sosyalizmin en iyi ifadesidir

(Basın haberleri okundu. İşçi Partisi’nden Hasan Yalçın’ın haziran mutabakatı’na ilişkin açıklaması okundu. Toros’un, Kürtlere
kültürel haklar verilmesinin AB için ön şart olduğunu söylediği aktarıldı. Elekdağ’ın yazısı ve çatışma haberleri okundu. Brzezinsky’nin röportajları özetlendi. Washington’da süren PDK-YNK
görüşmelerinin genel gidişatı aktarıldı. Konseyin açıklamaları ve
yapılan röportajlardan pasajlar okundu. PKK’nin önde gelen komutanları için İmralı’da on hücrenin yapıldığı yönündeki Milliyet gazetesinin haberi aktarıldı.)
Merkezin yakalanması mümkün değil. Adam dağda ya çatışır ya
ölür; sağ ele geçmez. On yılda belki bir tane de yakalanmaz. Ama
bu hazırlık, ileriye yönelik bir çaba olabilir mi? Olası bir anlaşma ve
barış sürecine girersek, merkezden arkadaşlar gelebilirler mi? Bir
iki yıl burada tutma da olabilir. “İmralı barış görüşmelerinin yeri
olacak” deniliyor. Öyle mi değerlendirmek gerekiyor? Cezaevlerinden arkadaşlar buraya gelebilir. Sabriler mi olabilir? Mümkündür.
(Hürriyet gazetesine yansıyan Hz. İbrahim benzetmesi okundu.)
Hz. İbrahim meselesini siz aktarmışsınızdır. Tabii İbrahim gibi
bir ateş topu halinde kendini yakmak. O benzetme anlamlıdır. 2000
yıldır çarmıh meselesi de öyle. Bunlar boşuna yapılmış açıklamalar değil.

136

(Yaşar Kaya’nın CIA’yi ziyaret edeceği aktarıldı. CIA’nin “Öcalan’ın infazı gerçekleşirse, zaman ve mekanı olmayan büyük bir
şiddet hareketi gelişecektir” açıklaması aktarıldı. Son dönemin
operasyon ve çatışmaları ile Güney’e ilişkin son gelişmeler aktarıldı. Kendisi de ilişki durumlarını ayrıntılı öğrenmek istedi.)
Ya barış ya savaş. Süreç istediğimiz gibi olmazsa savaş devam
eder. Ama barışı zorlayacağız. Barış Manifestosu etkili olmuştur.
Aslında biraz imkanım olsaydı daha geniş hazırlardım. Demokrasi
sosyalizmin en iyi ifadesidir, bürokrat reel sosyalizmin aşılmasıdır.
Çöken reel sosyalizmin eksikliği buradadır. Tamamen mütevazı bir
değerlendirmedir. İyi değerlendirilirse önemlidir. Devletin üst yetkilileri de okumuşlardır. Rauf Tamer de bu yeni demokratik barış
havasının ne kadar etkisi var diye soruyor. Bu meclis üzerinde ne
kadar etkisi var?
(Bazı kesimlerin Öcalan’ın söylediklerinde samimi olmadığı iddiası aktarılınca)
Önemli olan fikirlerdir. Ben olmayabilirim de. İdam kararı teamüllere aykırı olarak herhalde meclisin gündemine gelmez.
Dikkat edilirse MHP’de belli bir değişiklik var. Siyasi gelişme de
buna izin vermez. Bunu böyle gündemleştiren hukukçular oluyor
herhalde. İdam herhalde çözüme kadar saklı tutuluyor. Bizi çözüme kadar tutarlar. Pişmanlık yasasının iç yüzü belli değil. Bu
yasa sanırım bu gündeme bağlı olacak. Bundan sonra gündeme
getirilebilir. Hemen hemen tüm işaretler bir takım adımların atılacağı yönüne gidiyor. Cezaevleri beni en iyi anlayacak yapıdır.
Onların yapıları birliktedir. PDK de fazla zorlayıcı değil. Pişmanlık yasası değil de yasal güvence olursa, örgüt yasal güvenceye alınırsa, örgütün vereceği bir karar ancak bunu gerçekleştirebilir. Bunun dışında pişmanlık yasası sonuç alıcı değildir. Örgütten kaçmalar son derece azalmıştır. Şimdi bu dava bir an önce bitmelidir. Yeni şeylerin gündeme geleceğini göstermiyor mu?
Süre çok uzadı bile. TC’nin altı aylık kritik vakti var; bir yıl bile değil.
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Toros’un söylediği önemli. Kültürel çözüm, süreci başlatabilir.
Çabam demokrasiye yol açmaya yöneliktir. TC, bölünürüz diye
adım atmıyor. Bizimkiler de, solcular da, en temel şeylerden taviz
vermeyiz diyorlar. Devlet kuşkulu buluyor. Bölünme korkusu çok
yüklü ve ters bir korku, demokrasiyi zedeliyor. Buradaki gelişme
demokrasiye yol açmalıdır. İşte ben bölünürüm, yol açmam. Diğerleri başka bir şey söylüyor. Bu da çözümü kilitliyor.
(Fuat arkadaşın “15 Ağustos’u provokasyon olarak değerlendiren güçler, şimdi ateşkesi teslimiyet olarak görüyorlar. Savaş çığlıkları atmamamızı eleştiriyorlar” yorumu aktarıldı. Buna cevaben,
“Şerefsiz adamlar. O zaman onu söylüyorlardı, şimdi bunu söylüyorlar. Provokatördürler. Onlar ne savaşta ne barışta yer alabilirler”
dedi. Halkın size bağlılığı muazzam denildi.)
Halkın yıllarca bir bağlılığı var. Bu din gibi yüzyıllarca sürer gider. Doğru önderlik önemli. Bu halkı savaşta ezdirmemek gerekli.
Devlet önderlik olgusunu anlayamıyor. Bana ‘Nutuk’ verildi, ‘Roma Hukuku’ diye bir kitap verildi. Bazı kitaplar aldık. Savunmayı
aldık. Yirmiye yakın kitap birikti. Mümtaz Soysal’ın broşürünü
kendileri verdiler. Mümtaz önemlidir.
Bu Fetullah konusunun bizimle bağlantısı nedir? Batı Çalışma
Grubu’nun hakimiyetini gösteriyor; o zaman irticaya karşı bir darbe oluyor. Bu Fettullah, ABD’nin beslemesidir. Davamızın görüldüğü şu günlerde bu adam neden gündeme getirildi? (Devletin Fetullah Gülen’e yönelmesini kastederek) Bu, radikal bir adıma benziyor. Şeyh Sait’in idamı ile aynı güne rastlaması yani 29 Haziran
tesadüfidir.
(Fettullah Gülen olayının gündem saptırma mahiyetinde olup olmadığı soruldu.)
Sanmıyorum, izlemek gerekiyor. Dava politik sürecin ön hazırlığıdır, şimdiye kadar ki süreç bir öz hazırlıktır. Avrupa Konseyi’ne
Türkiye’de idam cezası uygulanmayacak diye moratoryum (sözlü
taahhüt) verilmiş.
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(Ayrıca Dışişleri Bakanlığı’nın Roma sürecinde İtalya’ya yazılı
olarak verdiği taahhüdü kendisine verdik.)
Taahhüt veriyor. Son DGM’ye ilişkin anayasa değişikliği bunu
pekiştiriyor. TC için bunun anlamı, mahkemelerimizi ve yasalarımızı size göre uyarlıyoruz demektir.
(Baki Tuğ’un, Deniz’lerin idamında 59. madde indirimini talep
etmediklerini belirten TV konuşması aktarıldı.)
İlginç, siz yaparsanız da uygun bir dil kullanın.
(Biz yapacağız denildi.)
Yeni savunmayı nasıl buldunuz?
(Biz kendimizi bulduk. Daha çok beğenildi. Halen değerlendiriliyor. Basmakalıp değil.)
Yaratıcı yazılardır. Bu özelliğiyle isteyen istediği şekilde anlar.
Dava sonrası ne olur? Fiziki koşullar açısından değişiklik olur mu?
Eğer PKK ile bir anlaşma ihtimali olursa süreç nasıl gelişir? Altı
aylık vakit biçiliyor. Kürt sorununda bana ilişkin TC ne yapacak?
Anlık yargılama (ABD-İsrail-TC) süreci başlatma olabilir. Komisyondan aldığım izlenim bu yöndedir. Kurallara göre bundan
sonrası yani dava sonrası süreç sizce politik mi olur? Dava sonrası
bir ay içinde sizinle olumlu ya da olumsuz temas geliştirmeleri beklenebilir. Bu konuda politikleşme nasıl başlayabilir? Gelişmelerin
yönü ne olur? Zaman az kaldı, altı ay var, hazırlanın. On kişilik
hücreye ilişkin anlaşmak istiyorlarsa, bana yakın olanların gelmesi
anlamına mı gelir? Bunlar kim olabilir?
(Cezaevinden arkadaşlar olabilir)
Sabri, Muzaffer olabilir. Bana ilişkin kötü sıfat yarı yarıya düşmüş değil mi? Bu Fetullah’ın üzerine gitmeleri bizim lehimize, değil mi? Hep PKK’nin üzerine gelecek değiller ya. (Ölen asker ailelerine ilişkin) Devlet duygusal süreci aşmak istiyor. Bundan sonraki bir aylık süreç ilginç şeylere gebe. Tüm göstergeler –masraf, angajman, yapılan kritikler– yeni bir sürecin başlayacağı yönünde.
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Basit bir infaz düşünülse bunlara hiç gerek olmaz. Davayı bitirmemiz tarihi olmuştur. Dava büyük oranda bitirilmiştir. Böyle süreçlerde adım atmak ve başarılı olmak, tarihin yeni bir başlangıcı olur.
Mesele kaba bir direnme değil. Ölüm her zaman var. Önemli olan
bir çözüme ulaşmaktır. Klasik dava yaklaşımları, kaba teslimiyet
ya da kaba direnme şeklinde oluyor değil mi? Tarihte ilk kez farklı olanı ben yapıyorum.
(Hüsnü Öndül’ün açıklaması aktarıldı.)
Gerçekçi bir yaklaşımdı. Ölüme yatmak da mümkündü, ama bu
basite kaçardı, kazandırmazdı. Bu en önemlisidir, süreç bundan
sonra başlıyor. TC ve bizimkiler kuşkuyla bakıyorlar. Yaptığımız,
iğne ile kuyu kazmaya benziyor. Bana göre geçen bu zorlu günler
tarihteki yerini buldu. Politikanın gerçeğini uygulayacaksınız. Buraya kadar getirdik, bundan sonra bunu doğru kullanmanız gerekir.
Sivil toplum ve devlet için bu gereklidir. Olmayacak talepler dayatırsan sonuç alamazsın. Ama bu savunmayla birlikte tüm dünya ‘bir
şeyler yapılmalı’ diyor. Bir MHP bile “Kürt demeye karşı değilim”
diyor.
Bundan sonraki süreç önemli. Merakla bekliyorum, doğru karşılamaya çalışıyorum. Sağlığımı da bunun için iyi tutmaya çalışıyorum. Sınırlı bir adım, ama çok anlamlı. Herkesin bu konuda bir
adım atması gerekir. Barış adımları naralarla değil küçük adımlarla atılır. Barış çalışması gelişirse muazzam olur. Gerekirse silahları
bir tarafa atmaktan tutalım, PKK’yi siyasal sürece dahil etmeyi de
geliştirebiliriz. Biz çözümsüz değiliz, her şeye hazırız. Bizimle biraz görüşürler. Merkez de İmralı’ya gelirse barış adımları gelişir
mi? İlginç, Mesut Yılmaz yerel yönetim yasasından bahsediyor.
DGM, af, pişmanlık, idamın kaldırılması, yerel yönetim yasası
gündemde. Bu yeni düzenlemelere işaret değil mi?
(G-8’lerin Kıbrıs’a ilişkin yeni politikaları aktarıldı.)
Kıbrıs yüzünden TC’yi sıkıştırırlar. TC en kritik sürece giriyor.
Uluslararası kıskacı aşabilir mi? Bunu aşabilmesi için demokratik
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adımlar atması gerekir, Kürt sorununda adım atmak zorunda bırakılabilir. TC Kıbrıs’tan dolayı sıkışacak. Kürt sorununda adım atmaya zorlanabilir. Ecevit ve MHP de dahil esasta iç sorunları çözmeyi önlerine koymuşlar gibi. Dışarıdan oldukça kıskaç altına alınan TC, içerden PKK ile gerginliği tırmandırabilir mi? Bunu geliştirebilir mi? Göstergeler bunun olmayacağını gösteriyor. Türkiye’de PKK çok tabulaştırılmış. Bu idamla karar verecek. Kendisi için
iş yapılabilir mi, yürünebilir mi?
Kritik bir haftamız var. Buna karar verecekler. Mesele mahkeme
kararı değil de sonrasındaki adımlar önemli... TV altı saat mi yayın
yapıyor? Niye yayın saati fazla değil? Barış rolüne uygun yayın
yapsınlar.
Biz eskiden beri devletle ilişkileri yürütmeye açığız. Devletle,
geçmişte Özal ve Erbakan’la, belli düzeylerde ordu ile bazı ilişkiler oldu. Bu konuda önemli olan bu husustur. Nazlı Ilıcak’ın açıklamaları, Fazilet’e yönelim ordunun geliştirmiş olduğu bir şeydi.
Sizin savunmanız bizimkileri tamamlar tarzda olsun. Kışkırtıcılık
yaptılar demesinler. Herkes büyük bölümünü okusun. Akıcı ve çarpıcı olsun. Bence şartlar olumluya gider.
(Sürece ilişkin) Bir dönemi böyle kapattık. Akrabalarım duruşmaya gelecek, onlarla görüşürüz. Çarşamba sabahı savunmayı getirirsiniz. Size mesaj verebilirim. Yapıya taşırılabilir. Bunu haftaya
yaparız.
21 Haziran 1999
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Çözüm herkes için önemlidir

’ye gidilebilir. Bu AİHM ve BM’ye ilişkin üç dört
koldan dava açılabilir. Yalnız AİHM’deki tedbiri, infazın durdurulmasını tüm yönleriyle ele alın. İşte İtalya’dan, Almanya’dan, İngiltere’den tanınmış iyi avukatları tutabilirsiniz. Lahey durumu da araştırılsın, onu da iyi inceleyin. İtalyan avukatlar
ile de ilişkili olun. İltica başvurusunu bir an önce sonuçlandırsınlar.
İnisiyatifli olun. Mahkemedeki bu askeri üye olayı var; duruşmaların yarısından sonra kaldırıldı, sivil üye sonra katıldı. Mahkemenin kendisi temelden yanlıştır. Bu itirazları yaparsınız. Uluslararası hukuk nasıl işleyecek? Afrika örneği, İbrahim örneği olabilir
mi? AİHM’nin alacağı karar sürekli mi olur? AİHM’deki mahkeme
süreci uzun sürsün.
(Kitabına ilişkin) Bu yeni kitabı da Meclise gönderin.

BM

(Basına ilişkin bilgilendirmelere geçildi.)
Dünya basını işin davaya ilişkin özünü vermiştir. Savunmam sanırım bu anlamda etkisini göstermiştir. HADEP’li belediyeler kendilerini güçlendirebiliyorlar mı? Eski ağa kafasıyla yaklaşım mı
gösteriyorlar? Halkın belediyesi olma özelliğini yakaladılar mı?
(Yeni Pişmanlık Yasası’nın yeniden Meclise geldiği söylendi.)
Ben İmralı’ya geldikten sonra bu yasa gündeme geldi. PKK’yi
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muhatap kabul ederek Türkiye barışa gelmez. Böyle dolaylı olarak
kabul edebilir. Dolaylı barış gelişirse; farz edelim örgüt toptan silah bırakmaya giderse, bu yasanın hükmü ve durumu ne olur? İşte
Cezayir barışa gidiyor. Örneğin Cezayir benzeri bir şey gelişebilir
mi? Çünkü orada FİS’in manevi lideri cezaevinden bir açıklama
yaptı. Dışarıdaki silahlı güçlerin sorumlusu da ona yanıt vererek bir
barış girişimi başlattı. Böylesi bir şey bizim için gelişebilir mi? Bu
açıdan bu Pişmanlık Yasası bir bakıma minareye kılıftır diyebiliriz.
(Hasan Cemal’in geçen hafta Washington’dan, bu hafta da Cizre ve Şırnak’tan yazmaya başladığı yazıların içeriği aktarıldı. “Hasan Cemal, 28 Şubat konseptine yakın biridir” dedi. Ahmet Zeki’nin basına verdiği demeç aktarıldı.)
Burkay’a ilişkin ilerde açıklama yaparım. Ama Ahmet Zeki’nin
dürüst olmadığı, kötü niyetli ve tehlikeli yaklaştığı açığa çıktı.
Mahkemede olsaydı provoke ederdi. Provokatif yaklaşımı var.
Onun üzerinde yoğunlaşın. Bize karşı kini köklüdür. Tüm avukatlar olarak bir basın açıklaması yaparak kendisine cevap verebilirsiniz. (Burkay ve Okçuoğlu için) Bunlar savaşta da, barışta da bize
karşıdırlar. Bu durum, kendi kendini rantla beslemedir. Ne mücadeleye ne de barışa varlar. Kendi kendilerini kandırmasınlar. Tutuklu
biri diktatör mü olur? Burada bunu nasıl yapabilirim? Yunanlılarla
diyalogu, bu ajanlarla bağlantısı olabilir. Ahmet Zeki’nin bizim davamızla bir bağlantısı kalmasın.
(Kaldığınız ortama işaret edip bir şeye karışmamanızı, tutsak olduğunuzu, dolayısıyla sürece müdahale etmemenizi istiyordu. Bu,
bizim iç tartışmalarımızda vardı; bunu size yansıtmamaya özen
gösterdik.)
Benden sonra ne olacak? Beni geçici görüyor, kendisini lider yapıyor. Beni mezara gömüp alternatif yaratmak kötüdür. Hem HADEP’te hem PKK’de böyle anlayışlar vardır. Fetullah Gülen için 28
Şubat konsepti güç kazandı, Fetullah’a yönelecekler.
(İsmet Berkan’ın davaya ilişkin ilk defa yazı yazdığı aktarıldı.

143

“Sorunun kaynağı Öcalan değildir; sorunun tarihi kaynağı vardır.
Bu davayı barışa bir şans olarak görebilir miyiz?” diye yazdığı belirtildi.)
Bu, Türkiye’nin demokratikleşmesindeki standart yeniliktir. Bu
davadan kana kan mı, yoksa birlikte ilerleyip barışın peşinde gitme
mi çıkacak? Berkay’ın devletle, orduyla ilişkileri güçlüdür. Görüşleri önemlidir.
(C-TV haberleri aktarıldı. “TV’ye izin vermeleri de ilginç” dedi. İtalyan ve Yunanlı gazetecilerin bizim üzerimizden kendisiyle
röportaj yapmak istedikleri aktarıldı.) Simitis bizi bilinçli kaçırttı. Kenya birinci elden sorumludur. Bu, komplo ve ihanettir. İtalya da psikolojik baskı yapmıştı. Ayrıca İtalya’da yaptığım iltica
başvurusunun kabul edilmesi gerekir, bunu bekliyorum. Uluslararası hukuk rolünü oynamalıdır. Kendi hukukları neyi gerektiriyorsa onu yapmak zorundalar. Aksi halde tarih kendilerini affetmez.
Bunlara ilişkin son savunmalarımdan ve yargılanma sırasındaki
değerlendirmelerimden yararlanın; buna dayanarak bu gazetecilere cevap verin. Şimdi gerçekler sanki yeni yeni açığa çıkıyor gibi. Yunanistan’ın beni teslim etmesi, acaba Kıbrıs’la mı bağlantılıdır diye düşünüyorum.
(Türk sol çevrelerin sekter yaklaşımları aktarıldı.)
TC ile demokratik birlik temelinde barış yapmak olumlu bir
adımdır. Kendileri ne yapıyorlar, anlamak zor. Bırakalım siyasi açıdan, ahlaki açıdan dahi yaklaşımları kabul edilemez. Halen savaşta
olan taraf, PKK tarafıdır. Kendilerinin çözüm üzerine görüşleri nedir? En hastalıklı bir sol durumunu yaşıyorlar. Cezaevlerindeki arkadaşlardan on beşe yakın mektup aldım. Bu barış mektupları geldi. Cezaevlerindeki arkadaşlar beni anlıyorlar. Barış çizgisini öncelikle yakalasınlar. Barış konusunda gazeteye yazı yazılabilir. Yarından sonra olumlu yönde düğmeye basabilirler. Bu makaleler bunların ipuçlarını veriyor. Pişmanlık Yasası’nı Meclis’e getirdiklerine
göre bazı şeyler gelişebilir. Öyle bir his var içimde. Son MGK toplantısından sonra Pişmanlık Yasası’nı Meclis’e MGK getirdi. Sanı-
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rım silahlara bir çare bulmak istiyor. Aniden devreye girmesi düşündürücüdür. Hem de hükümete rağmen giriyor. Çünkü MHP karşı çıkıyor. Bunu MGK stratejik eylem planı çerçevesinde ele almak
lazım. Bu planda öngörülen yasaların çıkması düşünülüyor. Bu yasalar antiterör, irtica, pişmanlık vb yasalardır. Adı pişmanlıktır, ama
yasal tekniğe göre öyledir. Cezayir’dekine benzer bir biçimde gelişebilir. Açıklama yaparım. Yeni yasayı iyi öğrenin. Pek adım atacakları yönünde ciddi sinyaller yok. TC şartlarında kimse öyle babayiğit adımlar atamaz. TC’nin böyle bir gerçekliği var. Küçük
adımları bile çok anlamlı, değerlendirmelisiniz. Bu antiterör yasası
nedir? Hiç haberimiz yok. Bir dahaki sefere bunun hakkında bilgi
edinip geleceksiniz. Yargıtay süreci ne kadar olur?
(15 Temmuz ile 1 Eylül arasının adli tatil olduğu, bu süreçte ele
alınıp alınmayacağının bilinmediği aktarıldı.)
Yarından sonra AİHM ile bağlantılı olarak yalnız tedbir ve infazın durdurulması için değil mahkemede de belirttiğimiz hukuk dışılıkların birden fazla yönünü ele alarak, ağırlıklı AİHM ve BM ile
ilgili mekanizmaları devreye sokun. İşin yargılama kısmı bitti. Bu
işi fiilen bitirme sürecine giriyoruz. Devlet açısından PKK ile uzlaşmaya gidiyoruz denilemez. Sertleştirmekten ve çıkmazı derinleştirmekten ziyade, mahkemenin kararı ile birlikte siyasal çözüme
gidilebilir. Bu konuda örgüt, siyasileri de uyarıyor. Örneğin eski
Adalet Bakanı af çıkar mı sorusuna verdiği yanıtta, “Terörün çoğunluğunu bu sürece çekmeden olmaz, ancak onu sürece çekerek
sağlayabiliriz” demişti. Bunun anlamı genel af değil mi?
İdama ilişkin Demirel’in yaptığı “AİHM tedbir kararı alırsa biz
uymak zorundayız” açıklaması bu konudaki en çarpıcı açıklamadır.
Fetullah da bunun bir adamıdır. Sanırım sağı dengelemeye çalışıyorlar. Türkiye’de ağır ekonomik sorunlar var. Yapılan DGM değişikliği, Fetullah’ın da devreye sokulması, bizim açımızdan başlangıçtaki duruma göre olumlu. Birçok söz, mahkemenin kararına
bağlıdır. Türkiye’de silahlar susuyorsa, iç ve dış kilitlenme aşılır.
Mahkeme sonrası tartışmalar hızlanır. İşte bana ilişkin de “kendisi-
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ni göstersin, açıklama yapsın” diyeceklerdir. Türkiye ufak bir
adımla yükten kurtuluyor. Bu, halkımız için iyidir. Kolektif olarak
Türkiye ortamı da çözüme hazırdır. Yeter ki düğmeye basılsın. Kamuoyu bir haftada tersine estirilecek rüzgarla barış eksenine girebilir. Pişmanlık yasasını bensiz uygulamaları mümkün değil. En
önemli iki husus, AİHM ve pişmanlık yasasıdır. Pişmanlık yasasına uygun olarak orada her şeyi görebilirsiniz. Çözüm de var, çözümsüzlük de var. Bizim için neler öngörülüyorsa bu yasanın içinde var. Ezme ve bastırma gibi bir şey olsaydı, bunu gündeme getirmezlerdi. Karar, belki de karardan sonraki gelişmeler, infaz neye
bağlıdır, bununla ne yapacağım? Öcalan karar vermelidir diyorlar.
Kendisini mi, Türkiye’yi mi yaşatacak diyorlar. New York Times
kendisini mi, PKK’yi mi yaşatacak diye soruyor. New York Times,
Öcalan’ın savunmasında öne sürdüğü öneriler değerlendirmeye değer demişti. Olabilir.
Türkiye ile demokratik çözüm temelinde birlik çağrıları, hem
bana hem de Türkiye’ye yapılan komplonun ve bana yapılan ihanetin boşa çıkarılmasıdır. Bunu siz de haber haline getirebilirsiniz.
Türkiye ve Kürtlerin çıkarına olan da budur. Yüzde yüz imha sürecinden çıkıp çözüme doğru gidiyoruz. Mahkemede son söz olarak,
iki üç cümle ile komplo ve ihaneti boşa çıkardığımızı belirtin. Demokratik cumhuriyet için herkesi barış temelinde göreve çağırıyoruz. Çözüm herkes için önemlidir. Yarından sonra gelişmeler çok
hızlanacaktır. Bizim çizdiğimiz taktik ve strateji oturdu ve bu
önemli bir gelişmedir. Türkiye’nin güveni de biraz oluştu. Son olarak New York Times’ın dediği gibi önerilerimiz denemeye değer.
28 Haziran 1999
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demokratik mücadeleye katk›s› olmal›

imdi politika zamanı, hukuk bitti. Beklenen, olağan olan
buydu. Bundan sonrasını kestirmek önemli. İş zaten başından beri böyleydi. Birçok etken devrede. Bunlar nasıl rol oynuyor? İş bu noktaya gelip dayanmış. Tayin edici olan son tahlilde
güç ve çıkar sorunudur. Türkiye kendi çıkarına göre karar verir.
Tuhaflık nerede? Astarı yüzünden pahalı bir olay olduğu açık.
Uluslararası hukuk sahası da önemli. Bu mahkeme, kamuoyunu
tatmin etme mahkemesiydi. Komisyon da söylemişti, “Toplumun
deşarj olması gerekiyor” demişti. Olanlar, müdahiller vb onların
diyeti oldu. Yeni gündeme girecek yasalar var. Onlar daha çok
çarpıcı, değil mi? İçinde ne var ne yok, belli değil. Antiterör ve
pişmanlık diye iki yasa var.

Ş

(Bu konuda güncelleştirme vb şeyler söylendi. Bir avukat, örtülü af gibi bir şey söyledi.)
Bu yasanın hemen bunun arkasından gelmesi önemli. Adeta üstten MGK yaptı. Bence bu belirleyici. Yargıtaydan ve Avrupa’dan
daha önemli. Bu yeni yasa, bana sorunun çözümünde esas halka gibi geliyor. İki yasa var; içerik önemlidir. Komisyon soruşturmasında o konuda biraz görüş belirttim. Onlar –devlet– benim eğilimimi
biliyorlar. Yansıyabilir, düğüm oradadır. Cehennemlik bir şey, şo147

venlik aşaması bitti. Gazeteler vb yeni şeyler başlatabilir. Süreçle
yeni şeyler yoğunlaşır. Yasa hemen geçer.
Örgüt hakimdir. Evet demezsem olmaz, dağ boşalmaz. Cezayir
örneği gelişti. O örnek çarpıcıdır. Şükrü Elekdağ şimdi de çözüme
doğru getiriyor. Avrupa sahası var, uygulanır diyor. Anayasada değişiklik yapıldı.
(Tepkileri yumuşatma istemlerinden bahsedildi.)
O hava var. Arkası gelecek gibi. Türkiye’ye de, herkese de, örgüte de kimse bir şey etmesin. Ama bu her şey değildir. Bu hafta
belli olur. Meclise getirilir. Bu yasayı çözmek gerekiyor. Halen silahlı mücadelenin önemi biliniyor. Mahkeme sonuçlanınca yeni bir
durum değerlendirilmesi yapılabilir. Bu nasıl gelişebilir? Cezayir
örneği gibi.
Yasanın uygulanması için ne gerekli? Tek tek uygulanmaz. Örgütte içsel birlik var. Örgüt açıklama yaptı. İstihbarat izliyor. Uygulama nasıl olur, bana yansıması nasıl olur? Bu yasanın acilen tüm
yasaların önüne gelmesi durumu var. Bizim açımızdan toplu bir karar gerekir. Ceza tarzı idamlar dokuz yıla, müebbet altı yıla indirilir; diğerleri için yedide bir indirim yapılır. Benim durumum farklı.
Özel bir şey de gerekebilir. Herhalde bu yasa önemli bir rol oynar.
Örneğin örtülü af gibi. Süreç bana göre dalgalı. Yasanın içyüzünü
bilmiyorsunuz. Uluslararası hukukun bu denli ihlali karşısında tedbir dışında kaç dava açılabilir? Diğerleri ne olacak, bunlara nasıl
karar verilecek?
Yasal durumum İtalya’dan sanki çıkmamışım gibidir. Kenya,
Yunanistan ve Rusya sürecinde kanunsuzluk hakim. BM karar verebilir. Kaçırılma kararını kim verdi? Kenya sürecini BM ele alabilir. İhmal var. Kenya’ya götürülme, Kenya’dan getirilme BM’de
tartışılabilir. AİHM tedbir kararı alır, bir o var. Benim idam kararımı diğer idamların önüne alma teamüle uymaz. Bunun zor olduğu
kesin. İkincisi var. On beş yıldır başlamamış idam sürecini başlatabilirler mi? Teamül devam edecek. Bundan sonra barış ve çözüm
yolu kamuoyu oluşturmaya olanak sağlayabilir. Adalet Bakanlı-
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ğı’nın elinde cezaevi iç düzenlemesine ilişkin değişiklik tasarısı
var. Orada idam kaldırılmış. Avrupa’ya girmek için de böyle bir
şart var. İnfaz ihtimali zayıf. Biz istesek de infaz işine kolay kolay
girmezler. Fakat zaman nasıl ayarlanacak? Bunu ne belirler? Türkiye’nin çözüm ve çıkarları mı belirler? Çözüm ne zamana kadar sürer? Politik dil nasıl gelişebilir? Güç dengesini hesaba katarsak nasıl gelişebilir? Çok ciddi planlama var denilebilir. Buna dayanarak
mı gelişmiyor?
Benim durumum çok politik. En zor olanı yargılamaydı, o da bitti. 1996 yılında bize iletilen belgelerde, “PKK ve kendinizi dönüştürün” deniliyordu. Adım atıldı. Bizim yapı engeldi, aşıldı. Uzlaşma ve barış neyi getirir? Bu biraz psikolojik mi? Benim durumum
idam veya müebbetle açıklanamaz. Çözüm olursa müebbet biter,
olmazsa devam eder. Bu nasıl olur?
(Pişmanlık Yasası’nı bir süre için uzatmak mümkün, sıradan militanlar için hemen olacağı söylendi.)
Öyle gelişecek. Bu askerin tarzından belli değil mi? Buraya başka arkadaşlar gelebilir mi?
(Bazı gazeteler Cemil Bayık’ın yakalandığını yazdılar denildi.)
Cemil akşam TV’de konuşmuş. Büyük bir hazırlık varsa cezaevindekiler gelebilir. Böyle bir hazırlık var. Burada inşaat devam
ediyor. Avrupa için hazırlık olmalı. Hemen bitirecekler, burada konuya hakim kişiler var. Demin bir Yarbay benimle el sıkıştı. Zamanla politik sürecin günü gününe izlenmesi olacak. Bir karar varsa da onu zaman belirleyecek. (Sabri’nin yanına gelmesi konusunda) bana göre ilerde olur.
(Yasanın güncelleşmesinden bahsedildi.)
MGK’ya bağlı olarak çıkarıldı. Pişmanlık yasası olayları engellemek içindir. Bir karar varsa üst düzey de bunun içinde olur. Ilımlı gelişmenin bir adımıdır. Yansıtılan hemen onaylanır. İhtimal zayıftır. İnsan hakları ve demokrasi gelişebilir. Asıl PKK için olan bu
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yasadır. Mantığını ve tekniğini iyi bilmek gerekir. Konuşan, bizimle konuşurken, bunun normal gelişmenin parçası gibi bu süreci geliştirmenin bir aracı olduğunu söyledi. Örnek anlamında çözüm
gümbür gümbür geliyor. Pratik gelişmeler olabiliyor. Yerel, kültürel şeyler hayata geçirilebilir. Kültürel özerklik gündeme gelebilir,
ortada bir durum var.
Bence Türkiye ABD ve Avrupa’dan çok taviz isteyecek. Türkiye
öncelikle içini sağlama almaya çalışmaz mı? Önceliği bize vermez
mi? Politik çözüm düğümü nasıl çözülecek? Bir kamuoyu yaratılır,
yapılabilir. Demokratik güçler yapabilir. Herkesin demokratik mücadeleye katkısı olmalı. En stresli süreç bu dört aydı, o da geçti.
Bundan sonra yumuşama başlayabilir. Ama nasıl seyreder? Her alana yansır. Değişimlerin yönü benim. Duruşmada karar açıklandığında en sakini bendim. Her şeye hazır. Duruşmada son sözlere ek
olarak, özgürlük kazanacaktır diyorum.
Bundan sonraki yaşam barış üzerinde yoğunlaşmadır. Ordu,
dünya, Türkiye halkı barış üzerinde çalışacaklardır. İnanılmaz bir
barış savaşımı var. Çok yoğun kanlı çatışmayla birlikte iki yüz yıllık bir kavga barışa dönüşecek mi, sona erecek mi? Davanın tarihselliği budur. Hakimlerin istemleri de vardı. Barış savaşına ben ne
kadar dayanabilirim? Beni idam etmekten ziyade yaşatmaya çalışacaklar mı? Adanın içinde başka bir yer gündeme gelebilir mi? Büyük barış çabası başlıyor, tarihidir. Türkiye bu sürece giriyor.
(Ahmet Zeki ve Kemal Burkay için) Savaşın, barışın en ağırını
biz çekiyoruz. Burada geçen her saniye kutsaldır, saygı duymak gerekir. Cezaevi müdürü bile gelip durumun nasıl diye soruyor. Hakimler tiril tiril titriyordu. Ağırdır, ucuz yaklaşmamak gerekir. Herkes benden bir şeyler bekliyor. Burada olmam gelişmeleri hızlandırıyor. En çarpıcı çözüm budur. Kendi değerlendirmenizi geliştirin.
Acımasız savaşı bizden daha çok yaşayan yoktur. Kemal Burkay
lanetlidir demek istemiyorum, seviyesizdir.
Barış için yaşayacağım anlaşıldı mı? Size de güç verilmiştir.
Herkes katkısını göstermelidir. Savaşın da, barışın da anlamı özgürlüktür; herkes adına özgürlüğün kazanılmasıdır. Umarım herkes
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bu anlayışta olur. Olay açılacak, temizlenecektir. Türkiye devleti ile
barışı yürütmek anlamlıdır. Devletle birlikte dönüşmek umarım
sancısız geçer.
Tavrımla ilgili netleşme oldu. İlk önce herkes şok oldu. Hiç kimse bu gelişmeleri beklemiyordu. Şimdi bakıldığında, ilk günler
gündeme getirildiğinde insan bir şey görebilir. Sizler daha ağır bir
sübjektivizmi yaşıyordunuz. Çok derin diyalektik bilinci olan barışı anlar.
(Bir gazete yorumu için) Sadece kafa değil ortam değişti. Olay
büyük, sistemi zorladığı açık. Tarihin bir son dönemeci yaşanıyor
gibi. Zordur, ama yaşamaya değer. Dayanmak önemli. Yaşayabilmek büyük bir şey. Üç önemli süreç yaşadım. Soruşturmada ilk
on gün, cezaevi, avukatlarla yoğunlaşma ağırdır. Son bir ay mahkeme süreciydi. Tavrım devleti olumluya sevk edebilir. Gazetemizde yazın ve halk toplantıları yapın. Kaybedebilirsiniz. Bu herkes için geçerli. Hiç kimse idam çevresinde örgütlenmiş bir yaşamı götüremez. Buna oynayan aşılacaktır. Derin devletin temizleme çabası da bu anlama geliyor. Reform bununla gelişebilir. Bu
tip süreçler yapabilir.
28 Şubat gücü olumlu. Benim için olumlu. Sağ blokun dağılması, sivillerin sınırlandırılması doğruydu. Fettullah Gülen’in Kürt
meselesinin çözümüne bakışı biliniyor. Oyunu bozmaması için yönelmiş olabilir. Çözüm gelişirken dincilerin engel olmaması bir
yoldur, yeni doğuyor. Sınırlı reform, örtülü bir af olabilir; zamanlaması ağır yürüyecek, aceleye gelmeyecek. İyi koydum herhalde.
Zorluydu, ama tarihi bir tavır oldu. Ya herro ya merro tavrı değildi.
En az emekle olandı. Sizin üzerinizdeki baskı bile azalmış. Tedirginlik yok. Ama daha güveniyorsunuz. Tedirgin ve gergindiniz. Size güven gelmiş. Bu biraz benimle oluyor. Ölümümle bile halk ve
özgürlük kazanacak, zırnık geriye gitmez. Sorun benimle mi, bensiz mi olacak, düğüm buradadır. Tüm elçiliklere bunu yoğun olarak
işleyin. Yunanistan imhayı bekliyordu.
Bundan sonra devlet bazı adımlar da atabilir. Anayasal sisteme
göre örtülü bir af olabilir. Arkadaşlar eski pişmanlık yasası ile ele
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almasınlar. Net değil. Benimle bağlantısı anlaşılır. MHP’nin karşı
olduğu açık bir şey. Hükümetin oluşumu, sürecin gelişimi bizim
davaya bağlı. Tarihi olaylarda insan dayanmak, doğrusunu yapmak
zorunda. Çok büyük bir yaşam söz konusu. İşte benim duyduğum
kadar duyabilseydiniz, bakabildiğim kadar bakabilseydiniz her şey
farklı olurdu. Şimdi bunun altında korkunç bir tarih var. Duygu, özlem ve özgürlük tarihi var. Bu bakışla bunları görün; Türkiye ve
halka taşırın. Yaşamalıyım derken, kendim için bir şey istemediğim
açık. Mahkeme kararında en sakin kişi bendim. Bireysel anlamda
ölüm en kolay kurtuluş bile olur. Toplum için korkunç. Birilerinin
büyük kavgasının benim üzerimden gelişmesi beni ürkütüyordu.
Barışla eksik olanları düzeltin. İşbirlikçi ve benzeri çok olur, çok
zorlu bir şey olduğu anlaşıldı.
Herkesi selamlıyorum. Somut, kollektif, yoğun çalışılmalı. Zordur, ama eskiye göre daha umutlu. (Bir avukata) Benden daha
umutlu olmayasın. Yaşam çok farklı. Bende kutsaldır. Cezaevlerine
mektup yazacağım, selamlarımı iletin.
29 Haziran 1999
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Linç e¤ilimini Çiller temsil ediyor

(Gardiyan, “Başkanınız bıyıklarını kestiği için gençleşmiş” dedi.
Başkanımız her zaman olduğu gibi yine gençtir dedik. Başkan’dan
sağlık durumu soruldu. “Bıyıklarım nefes alıp vermemi zorladığı
için kestim” dedi. Basın bilgileri aktarıldı. Hürriyet, Sabah, Milliyet gazeteleri kendisine verilmişti.)
Pişmanlık yasası MHP tarafından geri çevrildi. Bana ilişkin
‘idam edilsin mi, edilmesin mi’ tartışması sürüyor. Büyük bir tartışma var. Belirsizlik devam ediyor, ilk gün ne ise öyle devam
ediyor.
(Rus basınının haberleri aktarıldı. Basında, “Türkiye AB’ye girişte Öcalan’ı koz olarak kullanmayı düşünüyor” diye yazıldığı belirtildi.)
Türkiye, “Beni AB’ye üye yaparsan Öcalan’ı idam etmem” diyor. İdamım en temel pazarlık konusu haline getiriliyor. Parlamentonun gürültüsü bile bilinçli. Bir iç propaganda pazarlığına ilişkin
payı arttırmadır. Bu durumda üyeliği kabul ettirerek, ondan sonra
idamı kaldırma gibi bir şey mi çıkıyor? Bir boyutu budur. Bir boyutu da PKK’ye ilişkindir. Ordu, derin devlet ne düşünüyor? Bunun
yanıtıdır. Sabah Gazetesi bizim için “asılmaması gerekiyor, pazarlık konusu yapabiliriz” gibi bir şey yazmış. Güngör Mengi’nin yazısı böyle. Demirel’in yaklaşımı da çarpıcı. Tam bir siyasi araç haline mi getirmeye çalışıyor? Tartışmalar şimdi daha çok ‘yaşasın,
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ama PKK’nin bitirilmesi için yaşasın’ şeklindeyken diğer boyutu
ile ‘asılmaması eşittir çözüm’ şeklindedir.
AİHM başvurusu ne zaman?
(Önümüzdeki hafta tedbir için başvurulacağı söylendi.)
Bu AİHM süreci ne kadar sürerse o kadar iyi olur. Temel özelliği uzun sürmesidir. Mahkemede vurgu yaptığınız temel noktalarda
başvuru yaparsınız.
Tartışmalarda ‘asılmasın, çözüm olsun’ diyenlerin sayısı artıyor,
değil mi? Güngör Mengi ‘uçaktan niye atmadılar’ diyor. Yine Demirel ile konuştuğunu yazıyor. “AİHM tedbir alırsa uymak zorundayız” diyorlar. Mengi’nin yaklaşımı nereden kaynaklanıyor? Derin devlete yakın biri değil mi? Beni silah gibi kullanma durumu
var. Meclisin tutumu 15 Şubat sonrası gibi devam ediyor. Meclisin
dili ilk süreçteki gibidir. Demirel değişti. Acaba devletin zirvesi ne
diyor, bu önemli.
(Salih Yıldırım’ın açıklaması aktarıldı.)
Kürt kökenli milletvekilleri farklı bir tavır içerisine girebilirler.
Dünyanın baskısı gelişir. Türkiye buna ne kadar dayanabilir? Türkiye herhalde bunları hiçe sayamaz? İçerde de bu kadar aydın, yazar, büyük basın ‘asmayalım’ diyor. Yine 15 yıllık idam etmeme
geleneğini bozabilirler mi? En pratik sonuç bu moratoryum süreci
değil mi? Kırk altı kişinin idamının önüne alma teamüllere aykırı
değil mi? Mahkeme kararı psikolojik propagandaya yönelik. Kamuoyunun vicdanı rahatlamış denilerek, bundan sonrası için de
mantıklı yaklaşalım diyeceklerdir. Avrupa ile ilişkilerde mesafe alınacaktır. Avrupa ile ilişkiler gelişebilir. Yine TCK gündeme gelebilir mi? İdam yerine ağırlaştırılmış müebbet öngörülüyor. Güngör
Mengi, niye denize atmadık diyor. İdam süreci olmaz. Benim şahsımda Avrupa ile mesafe katetmek kadar PKK sorununu da çözmek
isteyecekledir.
“Yakalandı, şöyle konuştu, böyle konuştu diyerek, PKK çözülüp
dağılacak” diyorlardı. Kendilerince bu yönde belirtiler vardı. Bu
böyle yürümeyince, beni ‘terörü’ bitirmede değerlendireceklerdir.
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TC’nin birinci önceliği bu değil midir? “Terör bitecek, bazı iyileştirmelere girilecek, bunun için yaşatılmalı” denilecek. Genel eğilim
bu değil mi? Bu anlamda belirleyici rol oynayacağım belli değil
mi? Gelişecek çözüme ilişkin ABD’nin dayatması olabilir mi? Bunun belirleyici olma özelliği yok mu? TC’nin “ABD ile sorunu çözeceğiz” havası var. Sabah grubu ABD ile bağlantılı değil mi? Engel biraz Meclis oluyor herhalde. Ordunun bakışı net değil. Ordu
renk vermiyor. Ordu, imhadan ziyade çözüme ilişkin işaretler veriyor. Başından beri ordunun inisiyatifindeyim. Bu işi planlayan ordudur. Türk ordusu ABD ile beraberdir. Siyasiler de daha çok Avrupa ile çalışıyor. Yalçın Doğan benim için “mahkemede siyasallaşmayı yarattı” diyor. Yani dava siyasi sürece girmiştir.
(Ertuğrul Özkök, idam kararından sonraki ilk görüşmede size
ilettiğimiz hususları basına aktarmanız sonucu bizimle görüşmek
istediğini söyledi. Söylediklerimizi etkili buldu.)
Onunla görüşün, ikiyüz yıllık sorunun ağırlaştırılmasının önüne
geçebiliriz deyin. İşin özü buradadır. 21. yüzyıl kaybedilmek istenmiyorsa çözüm olmalı. Gazetecilerin çözüme ilişkin yaklaşımları
derin devletle bağlantılı değil mi? Güngör Mengi, Zülfü Livaneli
öyle değil mi? Kış sürecine getirip idam da edebilirler. Halk ve örgüt açısından önemsizleştirip imha etmek isteyebilirler. Netleşmek
için biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir. Zamana ihtiyaç var diyorsunuz. Benim durumumu içte ve dışta siyasallaşma aracı olarak
kullanmak isteyeceklerdir. Ortamı soğutup beni asmak biraz zor.
Bu tür durumlarda devlet için hemen sorundan kurtulmak daha iyi.
Devlet benim imham için özel çaba harcamadı. Çok önemsizleştirilmem için de özel çaba olmadı. Halk ve örgüt üzerindeki etkim de
biliniyor. İnfazın sonucu kahramanlaşmadır. Arafat’ın, Mandela’nın çözüm sürecindeki pratiklerini iyi araştırın. Buna benzer modelleri iyi öğrenin.
(PKK’nin zayıflamak bir yana, gücünün ikiye katlandığı aktarıldı.)
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Gerillanın mevzilerini koruduğu ve geliştirdiği biliniyor. PKK’nin siyasi ve askeri varlığını sürdürebileceğini devlet biliyor. PKK
gücünü korur ve sürdürür, bu açıktır. Sorun PKK’yi savaş çizgisinden çözüm çizgisine çekmektir.
(Çölaşan’ın söylemi aktarıldı. “Bakalım söylediklerinde samimi
mi? Örgüt üzerinde ne kadar etkinliği var, o noktaya gelebilir mi?
Haydi bakalım, şans verelim mi?” diyor.)
Sizin de derinleşmeniz gereken bir konudur bu. Girişimlerinizi Meclis’te de, Kürt milletvekilleri nezdinde de yapabilirsiniz.
Diğer partilere de gidebilirsiniz. Ecevit’e de gidebilirsiniz. “Madem bu sorun askeri yolla çözümlenemiyor –bu kanıtlanmış bir
şeydir– Öcalan çözebiliyorsa, ki buna gücü vardır, neden onu denemeyelim?” diyebilirsiniz. Cezayir örneği gibi. Bana ilişkin
hallet derler. Siz de yoklama yapabilirsiniz. ‘Asalım keselim’den
öteye, yıllarca hallolmayan bir şeyin hallolması için görüşürsünüz. Önerilerinizi olgunlaştıracaksınız. Öcalan bu süreçte nasıl
bir rol oynayabilir, bunun üzerinde yoğunlaşın. Gerekirse Ada
Komutanlığı ile görüşebilirsiniz. Konuşun, görüş alışverişinde
bulunun. Böyle sizi biraz tecrübesiz görüyorlar herhalde. Kendinize güvenin, yaratıcı olun. Tarihi bir rol oynayabilirsiniz. Bu
ağır sorumluluğumuzun bilincine biraz varıyoruz. Tam anlayabilmiş değiliz. Sorunun ağırlığı altında ezilebiliriz. Devletin kurumlarıyla görüşebilirsiniz. Devletin hassas noktaları var, onlarla görüşün. Milletvekilleri de olabilir. Büyük gazetelerin başyazarlarıyla da görüşebilirsiniz.
Bunları PKK’nin dışında yapamayız. PKK ile de ileride görüşebilirsiniz. Herkese “Öcalan rolünü nasıl oynamalı” diye sorun. En
önemli bir noktadasınız. Rolünüzü iyi oynayın. Bana göre gücünün
zayıflaması yerine, PKK gücünü katlamıştır. Dün cezaevi müdürü
ile konuştum. “Eğer devlet bilse, bu iş çözülecek” dedi. Bir af düşünülebilir. Gücümüzün farkında değiller mi? Bazı kaygıları olabilir. Sizinki arabuluculuk olacak. Tarafları göreceksiniz. Parlamento
Kürtlere ne verebilir? Bu durumda devlet Kürtlere ne verir? Parlamento bu sorunu çözebileceğimizi bilse ne yapabilir? Onlarla gö-
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rüştükten sonra bana gelir, şu adım iyi olur dersiniz. Önerilerinizi
olgunlaştırın. Onlara gider, şu yönlü adım iyi olur dersiniz.
29 Haziran karar günü kamuoyu açısından duygu noktasında doruğa vardı. Giderek mantıklı olunmaya gelinecektir. Türkiye ekonomik kilitlenmeyi yaşıyor. ABD ve Avrupa kilitlenmesi çok ağır.
Mesut Yılmaz da söyledi, altı aylık bir süremiz var dedi. Belki çözüm için değil de sürecin netleşmesi için önemli. Örneğin Meclis
mevcut haliyle infaz için devlet ve toplumun gerisinde kalıyor.
MGK pişmanlık yasasını çıkarmak istiyordu; Ecevit de bunu destekliyordu. Ama MHP onu geri çekti. ‘Asalım’ yanlıları giderek
azalır mı? İmha, infaz ettirerek bitirmek aptalcadır. “Yaşasın, ama
onun şahsında PKK sorunu bitsin, çözüme gitsin” denilebilir. Altı
aylık bir netleşmeyi bekleyeceğiz herhalde. Halk ve örgüt bağlılığı
olmasaydı, örgüt çözülseydi infaz olurdu.
Bana göre derin devlet benimle bazı şeyleri yaptırmak istiyor.
Çiller gibi rantçılar tersini yapmaya çalışacaklardır. Gerici sağ eski gücünde değil. Olgun devlet giderek güçleniyor. MHP süreci
geciktiriyor, DYP de geciktirecektir. Bir linç eğilimi var. Bu, Çiller’de somutlaşıyor. Benim şahsımda örgütü bitirme eğilimi geçen süreçtir. Onu atlattık. Halk ve örgüt bağlılığı var. Dünyadaki
baskılar artacak. Türkiye’ye yönelik parlamentodaki bu gerilik
kırılırsa, bana dayalı çözüm giderek gelişecektir. Yarın asılabilirim, siyaset zaten böyledir. Özal da, siyaset ölüm gömleğini yanında taşımaktır diyordu.
Evet, siz ne olacaksınız? Yaratıcı olmalısınız. Gazeteciler bile
harıl harıl çalışıyor, sizin avanak avanak dolaşmanız kabul edilemez. Önerilerinizi olgunlaştırıp modelleri araştırarak yoğunlaşın.
Haftaya mesafe aldınız mı diye soracağım. Benim TV’ye çıkma
durumum olamaz. Siz PKK tarafını da göreceksiniz. Görüşmeniz
devletle de olacak. Bana düşen, bir açıklama olabilir. Ecevit’e kadar gidebilirsiniz. Size ona vermeniz için mektup da verebilirim.
Savunmamda belirttiğim hususlar, demokratik kültürel adımlar meselesi, demokratik cumhuriyeti kabul, şiddetin sona ermesi karşısında Kürt kültürünün tanınmasıdır. Kendini kurtarma önemli de-
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ğildir. Benim bunları sağlayacağım ortaya çıkmadı mı? Duruşmalarda bu ortaya çıkmadı mı? Çözüme ilişkin başka bir seçenek olmayacağını, Öcalan’ın samimi olduğunu ortaya koyacaksınız. Bunu pratik imkanlarınızla yapacaksınız.
Doğu Perinçek’i görebilir, selamlarımı da iletebilirsiniz. Kardeşlik çözümü için pratik adımlar nasıl atılmalı diye sorabilirsiniz?
“Öcalan, Cezayir tarzı çağrı yapabilir” diyebilirsiniz. Parlamento
için de aynısı geçerli. Önerilerle bana gelin. İlerde belki gazetecilerle de görüşebilirim, TV’ye de açıklama yapabilirim. Komutanlıkla ben de görüşürüm. Gazetecilerle görüşüp devletin nabzını iyi
tutun, gözler sizdedir. Rolünüz sadece hukuki değil siyasidir. Aynı
zamanda propagandadır da. Kendinize demokrat diyorsanız, demokratlık aynı zamanda tırnakla söküp almadır. İşler biraz karışık,
devletin de kafası karışık. Netleşmeyi bekleyelim. İlk günden bugüne işler olumluya gidiyor, değil mi? Önerilerinizi yapabilirsiniz.
Son olarak gazetelere de dikkatli demeç verin.
1 Temmuz 1999
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Devlet demokrasi vermez
devletten demokrasi al›n›r

(İç bilgilendirme yapıldı.)
Çölaşan’ın söyledikleri anlamlı. Ama niye milyarda bir diye
bahsediyor? Halbuki daha etkili olabileceğimizi bilmesi gerekir.
Bizden mi kaynaklanıyor? Benim asılmamla ilgili sorunda, Hürriyet birinciliği aldı. Ciddi yaklaştı. Cengiz Çandar, Hürriyet için
‘otoriteye yakın’ demişti.
(Şükrü Elekdağ’ın yaklaşımı konuşuldu. 32. Gün programını
sordu.)
Şükrü Elekdağ’ın kültür konusundaki söylemi benimkinin aynı,
benden almış. Şükrü Elekdağ, biraz aşalım, geliştirelim diyor. Benim mantığımın aynısı.
(Mehmet Ali Kışlalı’nın yaklaşımı anlatıldı. “Kışlalı’nın yaklaşımı teorik kalıyor. Elekdağ’ın ki daha pratik” dedi. “Ümit Özdağ
ne diyor?” diye sordu. Yaklaşımı anlatıldı. Oktay Ekşi’nin son iki
makalesiyle birlikte operasyonlar anlatıldı.)
Tedbir sanırım güçlüdür. Askeri baskı eksik olmaz. Bu aşamada
gevşeme olmaz. Güney’e ilişkin Türkiye’nin operasyonundan ziyade KDP yardım istemiştir. Bu tip pozisyonlar gelişebilir. Bir iki
hafta gelişir, ardından çekilirler.
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(Washington görüşmeleri anlatıldı. ABD’nin idam konusunda
muğlaklığı dile getirildi.)
İdam konusunda ABD nettir, ama görüş açıklamıyor. ABD, biz
karışmayız diyor. Halbuki Amerika bu işin içinde. Ama nasıl içinde? Bir planlama var. Şükrü Elekdağ’ın tavrından anlaşılabilir. O
ABD’nin görüşlerini yansıtır.
(AİHM’deki dava anlatıldı. Alman Eski Başbakanı Helmut
Schmidt’in davaya girmek istediği söylendi. Olumlu yaklaştı.)
Helmut Schmidt değil aslında bahsedilen, bir Başbakanın oğludur. Yanlış bilgi aktarmış.
(Yalçın Küçük’ün Aydınlık gazetesinde yayınlanan ekonomik çöküntüyle askeri darbe arasındaki ilişkiye vurgu yaptığı yazısı aktarıldı. Avrupa’daki çalışmalar, kitlesel yürüyüşler vb aktarıldı.
Önemli buldu.)
KDP ile çatışma var mı? Suriye’nin yerini İran mı tutuyor? İçyüzünü bilmek gerekli. Hesaplarını bilmek gerekir. İran’ın PKK’yi
denetim altına almaya niyeti olabilir, ikili yaklaşabilir. Önemlidir.
İran’daki halkın durumu önemli. Güney’in durumu sanırım iyi.
Elazığ ve İstanbul’daki gibi bireysel eylemlerin hemen engellenmesi gerekir. Bazı eylemleri kimin yaptığı belli değil provokasyondur. Buradaki varlığım başlı başına muhataplıktır.
(Sol çevreler değerlendirildi.)
Hepsinin toplamı yüzde bir bile olmuyor.
(ÖDP’nin yaklaşımı anlatıldı.)
Benim durumumla bağlantılı olarak barış çizgisi gelirse, demokrasinin önü açılır.
(Claudia Roth’la görüşme aktarıldı. İHD Başkanı ile görüşme
anlatıldı.)
Kafası çalışan Türk aydınları anlıyor.
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(Milliyet gazetesinin Diyarbakır’dan verdiği haberler aktarıldı.
Bunun amacının bölge halkının nabzının ölçülmesi olduğu anlatıldı.)
Tepkisizlik durumu gibi gözüküyor. Bölge halkı için söyleminde
hafif serzeniş var. Burada artan eylemlilikler oldu. Bu durumu aşmak gerekir. Devletin bundan sonraki tavrı “Öcalan ne yapabilir?
Dağdan indirebilir mi?” biçiminde olur.
(İtalya Parlamentosu’ndaki toplantı soruldu.)
Eğer kabul edilirse ne olur? Geri verebilirler mi?
(Bunun ilk örnek olacağı söylendi.)
Strasbourg önemli gözüküyor. 3. maddeye göre tedbir alabilirler.
(AİHM’deki tedbir konuşuldu.)
Siyasal süreç bence başladı. Hamlemizi bu temelde yapacağız.
Hukuktan siyasal sürece girildi. Biz neyi yaratabiliriz? Görüşleriniz
ne? Son bir haftadaki gelişmeleri küçümsemeyin. Gerçekçi bir barış, çözüm ve af nasıl vücut bulabilir? Önerileriniz nasıl olabilir?
Yeni bir yazı yazacağım. 13 Mayıs tarihli 10 sayfalık yazının güncelleşmiş biçimi olur. Türkiye ile yeni çatışmaya girmek çok acılı
olur. Türkiye’nin durumu, benim mahkumiyet durumum belli. Önce ne beklendi? Sanırım benim meselemin basit halledilebileceğini, bensiz PKK’yi çözebileceğini sandı; altı aydır bu yürütüldü.
Gerçekleşmedi, zayıflama olmadı, PKK çözülmedi, parçalanmadı,
örgütsel birliğini korudu. ARGK’nin mevzileri çözülmez. Çok sert
uyarılarımıza rağmen eylemler oluyor. İş benim inisiyatifi büyük
bir hamle ile ele almam gerektiği anlamına geliyor. Benim yeni
yaklaşımımın cevabı, ‘Öcalan asılmasın’ tartışılması oldu. Tartışmanın üslubu yanlış da olsa olumlu.
(Cezayir çözümünü sordu.)
Cezayir örneği basit bir çözüm örneğidir. İncelenmeye değer.
Bence biraz benziyor. Önemli, benzer özellikler var.
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(Hemen ikna olmayacağı söylendi.)
“Ey arkadaşlar, inin” demekle kimse inmez. Planlı olur. TC
olumlu davranırsa, tarihi bir gelişme olur. Devlet sanırım PKK’den
kuşkulu, “PKK kendini kanıtlasın” diyor. Benim için “Örgüte hakim mi, hakimiyeti dağdan indirecek güçte mi?” diye düşünüyor.
Tek şans, “asmayalım, asmazsak rolünü oynasın” biçiminde somutlaşıyor. Devletin kuşkusu, acaba taktik mi yapıyor noktasında yoğunlaşıyor. Devlet “Apo taktik yapıyor” diyor. “Makul bir pratik
adım atması gerekir” diyor. Sanki ben örgütü toparlıyorum gibi.
Devlet hemen adım atmaz. Uygulanabilir mi, ona bakar. Benim
başlamamı bekler. İnandırıcı bir iki başarılı pratik adım atılırsa cevabı gelebilir.
Benim çözümlediğim, devlet bu konuda “İş Öcalan’a düşüyor”
diye düşünüyor. Operasyonlar devlet için de az masraflı ve kayıpsız değil. “Öcalan dürüstçe rolünü oynasın” diyor.
(Basın açıklaması konusunda cezaevinin önerileri sunuldu.)
Açıklama küçük çapta girişimlerdir. Ekşi, Çölaşan gibilerle irtibata geçin. “Öcalan milyarda bir değil yüzde doksan başarabilir.
Göreceksiniz, çözüm yolunda önemli adımlar atacak” deyin. Pratik
adım atacağım. Yeter ki barış, kardeşlik yürüsün. Kimlik sorunu iyi
anlatılmalı. Mütevazidir. Ateşkesten daha ileri bir adım atmak istiyorum. “Bunun çareleri üzerinde duruyor” deyin. Kapsamlı bir hazırlık ister. Teorik olarak tahminen ne olabilir? Devletin ileri adım
atması bizim güven vermemize bağlıdır. Devlet Apo ile diyalog içine girdi dedirtmezler. Silahlar sussa, ne yasaklanır? Daha da özgür
çalışabilirler. “Terör bunu engelliyor” diyorlardı. Kültürel boyutlu
gelişmeler olacağı açık. “Kürtçe’ye özgürlük var, ama terör bunu
engelliyor” deniliyor. “HADEP, PKK ile ilişkilerinden dolayı baskı gördü” deniliyor. Genel bir demokrasi sorunu var.
Devletin bana ‘ölsün’ demesi antidemokratlıktır. Boyun eğmecilik, kapıkululuktur. Devlet demokrasi vermez. Devletten demokrasi alınır. Ben çatır çatır demokrasi alıyorum. Devlet versin dediğiniz anda, demokrasiye darbe vurmuş oluyorsunuz. Devlet açık bas-

162

kı uygulamasın, yeter. Onun için de PKK’nin şiddeti durdurması
gerekir. İş gelip bu noktaya dayanıyor. Başka türlü demokrasinin
önü açılmaz. Devlet şiddete daha hakim. Kilidin açılması gerekir.
Bizim şiddeti durdurmamız başlangıç olabilir. Silahlı mücadele
aşamasını geride bırakmak istiyoruz desek, ondan sonra af, demokrasi istesek, silahlı mücadeleyi bırakma tekniği planlanır. Konsey
çağrı yapabilir. İlişki kurulur, hapishanelerle ilişki kurulur. Eskisi
gibi bağlıyız derler. Bu yeni adım olur.
Pratikte de bu güçleri Güney’e çekme, sınırların gerisine çekme
olabilir. Ateşkesin bir ileri adımı olabilir. Bu aşamada en ileri bir
adımdır. Mevcut kilitlenmeyi aşmak için çatışma ortamından çekilme yaşanır, ondan sonra devletin tavrı beklenir. Bu tarihi bir şeydir.
Bundan sonra yasal güvence arayışları olabilir. Parlamentonun görüş açısı da değişir.
Şu anlama geliyor: Hakkımızı geri vermezseniz bacadan geri
gireriz. Aslında bunu 1993’te yapmak gerekirdi. Şiddet ortamı
gerici politikayı besliyor. Demokrasi güçlerinin eline fırsat geçer, sağcılar güç kaybeder, biz çekilirsek Ecevit aslan kesilir.
Asıl barışçı rolünü o zaman oynayabilir. Bu, tek taraflı ve topun
devlete atılması gibi olur.
Perşembe günü böyle bir yazı hazırlayacağım. Gecikmesinde zarar var. Önderliğin inisiyatifinde gelişme her şeyi belirliyor. Yazımı
öneri gibi sunacağım. Emirdir, uygulayın demeyeceğim. Örgüt yapısına hakim olmadan benim talimatım yanlış olur. Gerekçeli yazarım, daha etkili olur. Şimdilik yoklayabilirsiniz. Konsey evet dedikten sonra kamuoyunda tartışmaya açılır. O zaman af ve pişmanlık
yasası devreye girer.
(Pişmanlık yasasına ilişkin cezaevlerinin tavrı aktarıldı.)
Birçok şey çözüme göre endekslenir. Devletin kurumları çözüm
aşamasına girer. MHP bu haliyle bile kabul etmiyor, çok sert engelledi. Mesele o kadar basit değil. Zülfü Livaneli, bu kısmi bir aftır
demişti. Büyük bir kilit var. Bunun iyi değerlendirilmesi gerekir.
Sonuçta dört dörtlük bir faşizm gelebilir. İnfazı bile önlemek, dün-
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ya çapında en büyük olaydır. Bu tartışma yanlış. Konsey iyi hazırlanmalı. Bir hafta içinde Konsey kendini hazırlayabilir. Meşru savunma hali devam etsin. Sonuna kadar çatışma mantığı yanlıştır.
Eski tavır daha derinleştirilerek uygulanacaktır. Devlete karşı güvensizlik içinde olmayın. Hukuk ölçüleri içinde her şey yapılabilir.
Yeter ki hukuk ve demokrasiye uygun olsun. Hissettiğim, bir şeyler gelişebilir. Bu sonuca ulaşmış değil.
(Görüşmeler konusunda) Sanıyorum bizim işleri daha da kolaylaştırmamız gerekiyor. Zamanında tavrımızı belirlemenin yetersiz
olduğunu tahmin ediyorum. Sanırım suç bizde. Şimdilik şunu söyleyebilirim: Bazı mektuplaşmalarım oldu, sanırım devlet tümüyle
cevapsız bırakmayacaktır. Tümüyle umutsuz değilim. Önerilerim
dayanaksız olmayacak. Devlet, “somut işbirliğimiz var” demez,
ama önerileri dikkate alabilir. Çatışma var, her şey kolay yürümez.
Operasyonlar şiddetli olabilir. Bu, çözümün dışlandığı anlamına
gelmez. Uzlaşma var da diyemiyorum. Başarılı olup olmayacağını
adımlar gösterir. Yetkililere yazdığım mektubu makale gibi değerlendirin. Başını ve sonunu atın, basına dağıtın. Başbakan’a mektup
yazdım, daha göndermedim.
Mahkemede ortaya çıkan şey küçümsenemez. Azgın şovenizm
yara aldı... Her gün farklı bir tavır. Gündem dayanmaz ki. Hürriyet’in tavrını küçümsemeyin, ihtiyatlı gelişmeye yol açacak bir
faktör yok. Devlet tek taraflı adım atmaz.
5 Temmuz 1999
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Adil ve onurlu bir bar›ﬂ en de¤erlisidir

Başkanlık Konseyi’ne
Değerli Yoldaşlar!
En son 13 Mayıs tarihli değerlendirmemden bu yana, yaşanan
ağır ve tarihi sürecin sağlıklı ve olumlu yöne doğru yol almasında
elden geleni yapmaya çalıştım. En önemli husus, İmralı yargılamasıydı ve ortaya çıkan sonuçlardır. Sanırım gelişmeleri izlediniz. Benim yaklaşımlarım ön ve esas hakkındaki savunmalarımda özce
konulduğu gibidir. Sanırım kitapçık halinde sizlere de ulaşmıştır.
Dolayısıyla tekrarlamayacağım. Bu değerlendirme ve önerilerimi
de tarihi anlamda önümüzdeki sürece ilişkin yapacağım.
1- İdeolojik ve politik anlamda, eşitlik ve özgürlük problemlerinin, genelde olduğu gibi Türkiye realitesinde de esas çerçevesinin
şu noktalarda yoğunlaşması gerektiği düşünce ve kanısındayım:
a- Sınırlar meselesini tamamen gündem ve tartışma dışı tutmak,
varolanı veri kabul etmek. Dünya ve Türkiye günceli bunu açık ortaya koyuyor. Sorunların ağırlaşmasını önlemek, siyasi sınırlarla
oynamamak kadar toplumların, etnik, kültürel ve ulusal grupların
daha çok insan hakları ve demokrasi çerçevesinde sorunlarına çözüm aramak. Giderek hakim olan anlayış ve uygulamaların son örnekleri Güney Afrika, Bosna, Kosova, hatta İrlanda ve özde İsrailFilistin sorunu bile bunu gösteriyor.
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b- Siyaseti şiddet unsurundan arındırmak. Dünya çapında bu
yönlü gelişmeler yoğundur. Tarafların hızla şiddetten uzaklaşmaları oranında sorunlar çözüm bulabiliyor. Anlamsız şiddet, sorunları
içinden çıkılmaz hale getiriyor. Şiddete nerede son vermek gerektiği gerçekten büyük önem taşıyor ve sorunların çözümünde temel
halka olmaktadır.
c- Olumlu çözüm halkaları ise genelde insan hakları, kültürel özgürlükler ve buna dayalı demokratikleşme adımlarıdır. İçine kapalı
toplumsal üniteler, ister ulusal ve siyasal düzeyde ister kültürel düzeyde olsun, sorunları çözmüyor, donduruyor; fazla özgürleştirmiyor, eşitliğe götürmüyor; tutucu, engel oluyor. Dolayısıyla altta toplumun, üstte devletin demokratikleşmesi işin özüdür. Sorunların
çağdaş çözüm dili bu çerçevededir. Savunmamda da bu tezleri sergilemeye çalıştım. Tabii bunun 1970’lerdeki ideolojik, politik ve
hatta eylemsel yaklaşım ve kamplaşmalarından farkı açıktır. Aslında 20. yüzyılın ideolojik, pratik kavga dilinin barış diline çevrilmesidir. Yani yüzyıl savaşlarının barış dilidir. Bunu kapitalizm kazandı, sosyalizm kaybetti yorumundan çok –ki yanlıştır– sosyal çatışmaların en çağdaş ve tarihte varabileceği barışa en yakın ifadesidir
demek daha doğrudur.
2- Türkiye’nin de aslında 200 yıldır yaşadığı çatışma dili artık
21. yüzyılın barışına çevrilmek durumundadır. Aydın-gerici, sağsol, sünni-alevi ve en son Kürt sorunundaki çatışma düzeyi şiddet
içeriğini fazlasıyla yaşamış ve barış süreci toplumun tüm düzey ve
derinliklerinde en temel amaç haline gelmiştir. Gerek şiddetin halen varlığı, gerek toplumda içselleşmiş durumu ve devletin katılığı
barışı zorluyor, ama tek seçenek olduğunu da kanıtlamaktan öteye
bir sonuca varmıyor. Yani ağırlıklı olarak şiddet yaklaşımları objektif olarak çıkmazı derinleştirmekten, sahte bir rant ekonomisi ve
politik yapısı üretmekten, dolayısıyla en gerici sonuçlara yol açmaktan öteye varmıyor. Bunu Türkiye’nin bir realitesi olarak derinliğine görmek büyük önem taşıyor.
3- PKK’nin ideolojik politik yapısı Kürt özgürlük problemini
başarıyla ortaya çıkarmasına rağmen 1990’lardan itibaren gerekli

166

pratik politik dönüşümü gösterememesi ve bunu özellikle rejimin
dayattığı, arkasında iç ve dış çıkar güçlerinin bulunduğu özel savaşı 1993-94 sürecinde yoğun bir şiddetle karşılamaya çalışması, çıkmaza düşmeye ve tekrara götürmüş; sınırlı yaratıcı yaklaşım bu gidişin önünü tam alamamıştır. Tabii bu tek başına PKK’den kaynaklanmıyor. Yapılması gereken tutarlı meşru savunma çizgisi, hem
eylemde hem de politikada istenildiği gibi gerçekleşmedi. Bu temelde bugüne kadar gelindi. Mevcut durum aşılmazsa, sonuç çıkmazda ve tekrarda derinleşmedir.
4- Bu durum iki yoldan aşılabilir. Tüm veriler, şiddeti tırmandırmanın kaosu daha derinleştireceğini ve bunun 21. yüzyılı en kötü karşılama anlamına geleceğini gösteriyor. PKK yıllarca, hatta
on yıllarca da bu biçimde kendisini sürdürebilir. Devlet daha güçlü darbeler vurabilir, yıkım yönlü gelişebilir. Ama sonuçta iflas etmiş bir ekonomi, hiçbir çözüme yanaşmayan politik yapı ve kadrolar üretmekten öteye gitmeyecektir. Dışta daha bağlanma, içte
şovenizm, dincilik ve her türlü yozlaşma gelişecektir. Dolayısıyla
bu yolu en sınırlı olanak ve fırsatlarla aşmak doğru seçenek olarak
karşımıza çıkıyor.
5- Gecikmiş de olsa, mütevazı ve gerçekçi bir barış seçeneği tek
yol olarak karşımızda duruyor. Ama oldukça engeller var. Yılların
şiddetinin ortaya çıkardığı gerçekler iyi özümsenirse, kolay bir barış yolu bulunur. Yok eski tutum ve davranışlar bu sürece de olduğu gibi yansıtılırsa da çok zor olur. Türkiye realitesinde Kürt sorununa çok özgün yaklaşmak gereği açıktır. Önümüzdeki barış için
arkada verilen savaş dersleri çok iyi göz önüne getirilmelidir. Her
şeyden önce içte ve dışta çok yönlü provokasyonlar kendini dayatabilir. On beş yıllık savaş dengesine dayalı iç ve dış güçlerin çıkarı tehlikeye gireceği için elden gelen bozgunculuğu yapacaklar.
Teslim oldular hatta ihanet ettiler diyenler çıkabilir. Bunlar bir mirasa konmak için çok çaba harcayacaklar. Bilinmeli ki, bunlar savaş olduğunda buna karşı, barışta ise barışa karşıdırlar. Önemli olan
onların çıkarıdır.
Diğer bir husus, basit yaklaşımı iyi bilmektir. Klasik bir barış ya-
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pılmıyor. Devlet direkt “PKK ile barış yapıyorum” demez. Biz de
eşit bir taraf gibi yaklaşamayız. Burada somutluk, özgünlük, yaratıcılık kavranıp gereği yapılmadan iş baştan bozulur. Kısaca ilkede
barışa evet demek kolaydır, ama yaratılmalıdır. Bunun yaratılması
savaştan çok zordur. Yaratıcı barış incelikleri, uygulamaları sergilenmek durumundadır.
6- Bu ilkesel çerçevede olası barış planını şöyle düşünüyor,
önemle tarihi anlamda öneriyorum: 1 Eylül 1998 ateşkesi sınırlı rol
oynayıp, idam kararından sonra önemli oranda zorlandı. Kaldı ki,
ordu bu tarzdan kuşkulu ve fazla anlam vermedi. Bu tarz ancak geçici olabilir ve uzatmak giderek daha sakıncalı olur. Ve sonuç alıcı
bir adım gerekir. Hem iç hem dış koşullar çözümün yoğun çelişmesi için bu adımı gerekli kılıyor. Şiddetin pratik olarak da, güvenceli olarak da sona erdiğini kuşku götürmez bir biçimde kanıtlamak
gerekiyor. Bu durumda en etkili sonuç alıcı yol, herkesi üzerine düşeni yapmaya zorlayacak ve aynı zamanda kolaylık sağlayacak olanı, barış için silahlı mücadeleye son verme ilanıdır ve güçleri güvenlikli bir alana çekmedir. Bunun pratik ve en elverişli imkanı, 1
Eylül 1999’da silahlı mücadeleye son verdiğimizi açıklamak ve
güçlerimizi sınır gerisine, Güney’e çekip sürece göre değerlendirmek ve hazırlıklara çekmektir.
7- Benim tarih için yapacağım bu ilanla birlikte, daha önce önerilen olağanüstü barış kongresi için güçlerin çekilmesi, devletten
beklenen tutum netleşinceye kadar bu adımın çözümleyici ve hayati olduğuna inanarak, en güvenlikli bir biçimde, zorunlu meşru savunma durumu dışında çatışmalara girmeden, yeni dönem karar ve
uygulamalarına katılması, gücün bunun tartışma ve eğitiminden
geçmek için disiplinli ve bütünlüklü davranması, provokasyona ve
olası bozgunculuğa fırsat vermeden bunu gerçekleştirmesi istenir,
sağlanır. En can alıcı pratik görev, tüm ülke içindeki güçleri fire
vermeden, belirlenen alanlarda yoğunlaştırmak, olası olumsuz tutumlara karşı elden gelen tedbirleri almaktır. Bu yol hem güçleri
koruma hem de eğer barış gelişecekse en iyi hazırlama yoludur.
Duygusal yaklaşmamak, barış pratiğinin tarihi, sınırlı, zor, ama
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önemli bir fırsatı olarak değerlendirmek herkesten üstün bir sorumluluk ister. Filistin ve başka örneklerde görüldüğü gibi sahte radikal gruplara ve başka oluşumlara fırsat vermemek de önemli bir görev olarak anlaşılmalı, buna göre tedbirleri alınmalıdır. En geç yıl
sonuna doğru bu pratik adım başarıyla atılırsa, geriye devlet bünyesindeki gelişmeler beklenecektir.
Bu arada resmi BM kampı olarak Maxmur Kampı, bu işin pratik
resmi adresi olarak kullanılmaya en uygunudur. Hem BM olası
gözlemciliği, bağımsızlığı hem de güvenlik açısından uygundur.
Hazırlıklar burada vb yerlerde çok derinlikli olarak yürütülebilir.
Gerekirse dost güçlerden arabuluculuk istenir. Tüm nedenlerden
dolayı burası uygundur. Somut gelişmeler neyin doğru olduğunu
daha açık olarak gösterecektir.
8- PKK cephesinde bu adımlar başarıyla atılırsa, devletin tutumu
şüphesiz beklenecektir. Dikkat edilirse, bu adımları kendi çözümleyici inisiyatifimizle, en üst iyi niyet durumumuzla atıyoruz. Devlete bundan daha açık güvence verilemez. Geriye kalan, devletin eğer
çözüm istiyorsa gereken yaklaşımı göstermesidir. Bu konuda sizlere önemle söyleyebileceğim, devletle bir anlaşma yoktur, devletin
hakkımdaki kararı bellidir. İdam kararı dünya çapında bir siyasi
kördüğüm oldu. Uluslararası komplonun varacağı nokta da budur.
Türkiye infazla ne kadar zorlanacağını yoğun tartışıyor. Bu oyunu
bozar mı? Bu devlet içindeki duruma, derin ve yüzeysel grupların
dengesine bağlı. İşte tam bu noktada ben de olağan açıklığımla
oyunu bozmak ve barış, kardeşlik çözümü için demokratik cumhuriyet ekseninde söz verdim ve etkili de oldu. Bu, bir adımdır. Fakat
işleri bozulan çevreler teslimiyet vb değerlendirmelerle bunu gözden düşürmek için her şeyi yaptılar. Fakat bu oyunu bozmak, doğru yolu bulmak için tek doğru tutumdu. Devletin bu tutumuma yanıtı ne olacakır? İnfaz mı, başka türlü cezalandırma mı, hala yoğun
tartışılıyor. Dünya çapında bir sorun olarak sürüp gidiyor.
Tabii özünde neyin ilke olduğu kapsamlı değerlendirmeler konusudur. Basında kısmi olumlu, mantıklı bir yaklaşım var, ama yetersizdir. Devletin seçilmiş yüzeysel yapıları, ağırlıklı olarak oy
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hesabı ile ‘asalımcı’ görünmek zorunda kalıyorlar. Derin devlet
organları politik davranıyor; artı ve eksileri hesaplayarak yaklaşıyorlar. Fazla asalımcı gözükmüyorlar. Biraz da ve hatta belirleyici
olarak rolüm çözümlenmeye çalışılıyor. Ne yapabileceğim giderek
önem kazanıyor. İşte bu noktada da içte ve dışta barış talebi yükseldiğinde, benim için ne kadar acı ve zor da olsa, kendimi bunun
için yaşatmak ve yapabileceğimi sunmak durumundayım. Bunun
en pratik yolu da sunmaya çalıştığım bu barış, daha genel demokratik çözüm planıdır.
Hemen belirteyim, daha önce size çerçevesini verdiğim ve süreci kontrol ettiğime dair düşünce ve inancımı belirttiğim, olgun devlet yaklaşımı diyebileceğim devlet organ veya organlarına güveni
sürdürme gereğini bir kez daha dile getirmek durumundayım. Bazı
gelişmeleri tahmin edilebiliyor. Beni sorunun çözümünde değerlendirmek istediklerini, ama derinliği ve özellikleri konusunda fazla
bir şey diyemeyeceğimi belirtmeliyim. Bu da giderek netleşir ve
hatta ilerde size kadar yansır kanısındayım. Bu adımı atarken bu
güven duygusu vardır, tümüyle nedensiz değildir. Sanıyorum bizim
bu planda başarı düzeyimiz ve vereceğimiz çözüm gücü devleti daha duyarlı kılacak ve bazı adımları atabilecektir. Nedir bunlar? Bazı üst düzey açıklamalar, antiterör yasasında değişiklikler, benim
idam kararımın sonuçları, kamuoyu ve basın tartışmalarında kendisini gösterecektir. Sizlerle olan diyalogla bu netlik daha iyi kendini
izah edecektir. Sizler de durumu izliyorsunuz ve gelişmeleri daha
rahat anlayabilirsiniz. Ona göre de adımlar atılır. Bunun için dediğim gibi bizim cephedeki başarılı ve güvenlikli gelişmeler sonucu
daha çok belirleyecektir.
9- Daha da pratikleşme anlamında siz bu planı tam yerinde bulur ve uygun yolla tüm güçlerin de kabulünden geçirirseniz, sıra benim ilk ilanı yapmama gelecektir. İlana kadar yansıtmamak önem
taşır. Birçok çevre engellemeye çalışabilir. Hem bizde hem devlet
tarafında bu tehlike vardır. Bu açıdan dikkat gerektirir. Eğer bir bütünlük sağladığınızı, sonucu hayata geçirme gücünde olduğunuzu
bize iletirseniz, benim ilk ilanı yapmama sıra gelir. Bunu kendi adı-
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ma hem kamuoyuna hem yapıya yaparım. Ne kadar erken cevap
verirseniz o kadar uygundur, hatta hayatidir. İlk başlangıcın sağlamlılığı sonucu belirlemede temel rol oynar. Ondan sonra kısa aralıklarla gerek konsey adına, gerek birey bazında daha önce yaptığınız gibi destek mesajlarınızı verebilirsiniz. Bunu çeşitli birim temellerinde gerektiğinde birim temsilcilikleri de yapar. Bu ilanlarla
birlikte artık silahlı birlikler, en uygun biçimde oyuna gelmeden,
kayıp vermeden, uygun yollarla belirleyeceğiniz alanlara çekileceklerdir. Bu adımın başarısından sonra bir yandan olağanüstü barış kongresini, diğer yandan olası başka önemli çalışmaları planlayıp yürüteceksiniz.
Eğer diyalog imkanım olursa zaman zaman ulaşmaya çalışırım,
olumlu geliştiyse ve küçük bir yol aldıysa bu yürütülür. Diyelim ki,
en kötü ihtimal gerçekleşti. Hepiniz için imha, benim için infaz gelişti. O zaman zaten sizin durumunuz çok güçlü olur, onlarca yıl yetebilecek güç ve potansiyeliniz var. Hazırlıklarla geleceği eskisinden de ileride karşılayabilirsiniz. Bunu istemiyoruz. Ama başka çaresi yoksa, en şerefli yoldur. Er geç yine aynı noktaya, daha önce
söylediğim onurlu barış noktasına gelinmesi, acı da olsa kaçınılmazdır. Benim için de her zaman söylediğim gibi ölüm dirimden
daha fazla iş yapacaktır.
10- Bu arada Güney parçasındaki Kürtlerin, parti ve demokratik
cephesi daha da güçlenecektir. Yeni oluşum, toplumu demokratik
kılıcı olmalıdır. Ek bir politik yaklaşım, kendilerini güçlendirecek
eylem hakları önem taşır. Kuzey Irak çok yönlü gelişmelere açıktır.
Yine Türkiye’ye ve Türkmenlere yaklaşım önemlidir. Eğer barış
yolu açıksa, zaten gelişmeler daha olumlu olacaktır. Diğer parçalardaki halkın demokratik kültürel hakları da uygun bir yolla ve özenle desteklenmelidir. Rejimle ve diğer tüm güçlerle politik yaklaşım
içinde olmak, ama her tür tehlikeye karşı da yeterli bir sonucu olan
bir tutum, gaflete düşmeden gündemden eksik olmamalıdır. Her
olası alternatife karşı alternatifiniz olmalıdır.
Başta Avrupa olmak üzere diğer alanlar üzerinde de yetkin bir
temsil ve hakimiyet önem taşır. Basın yayın organlarının çizgisine
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dikkat etmek gerekir. Çok önemli bir diplomatik, siyasal süreç var.
İyi değerlendirmek, çok verimli sonuç almak mümkündür. Şiddet
temelinden vazgeçmek, zaten diplomasi ve siyasetin dilini, gücünü
hiçbir dönemle kıyaslanmaz bir biçimde ortaya koyacaktır. Türkiye
dahilinde zaten bu adım başarılı olursa, yeni bir yasallaşma, siyasallaşma süreci anlamına gelir. Ki, buna göre özellikle gerçekleşirse, barış kongresinde kapsamlı kararlara ulaşılacaktır. Varolan çalışmalar bu temelde gelişim sağlayacaktır.
Yaşamın anlamı olduğu müddetçe sağlığımı korumaya çalışıyorum. Duygu ve özlemlerimi anlatma gücünü kendimde bulamıyorum. Bunca acı ve dökülen kanların, sergilenen çabaların olumlu
sonuçları ancak sizleri affettirebilir. Onurlu bir barış, tüm bu soylu
değerlerin en güzel çiçeklenme ortamını verecektir. Onun için diyorum ki, adil ve onurlu bir barış, kardeşlik en değerlisidir. Umut
halen beni ayakta tutan kuvvettir. Tekrar buluşmak, yazmak dileğimle birlikte cevabınızı bekler, hepinizi, dostları, tüm halkı sevgim ve özlemimle kucaklar, selamlarım.
7 Temmuz 1999
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Devlet Kürt inkar›nda kendini kaybetmiﬂtir

(Bizimle birlikte İzmir’den gelen Avukat Songül Bilgiç Ak’a bakarak, yeni olduğunu söyledi ve kendisini tanıtmasını istedi. “Azime vardı, ona benziyorsun” dedi. Bilgilendirmeye geçildi. Kemal
Yavuz’un Milliyet gazetesinde çıkan röportajından başlandı.)
Yazısı bende var. Orada bir ilginçlik buldum, çözemedim. “Sanki örgüte hakim değil. Ya örgüte hakim olur ya da infaz” diyor. (Kemal Yavuz için) Önce öyle değildi. Hakim gerekçeli kararda, “örgüte ayrı, bize ayrı konuşuyor’ diyor.
(Yalçın Doğan’ın yazısı aktarıldı.)
DSP’nin pişmanlık yasasını neredeyse kısmi affa dönüşecek şekilde düzenlenmesini istemesine rağmen MHP’nin buna karşı çıktığını yazıyordu. Orada o çelişki devam ediyor.
(Bir yorumcunun bu çelişkinin derinleşmesi halinde hükümet
krizinin doğabileceğini yazdığı aktarıldı.)
Öyle mi olabilir? Basında ve kamuoyunda son dönemlerde gelişen eylemler değerlendirilirken, bu eylemler için “Öcalan’ı asmak isteyenler yapıyor” deniliyor. Bu yorum giderek gelişiyor.
Aktif savunma dışına çıkılmamalı. Metropollerde de bu tip eylemler yapılmamalı.
(Mehmet Ali Kışlalı’nın yazısı okundu.)
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Otoritenin en belirleyici olanı en çok Hürriyet’te yayınlanmaktadır, onu belirleyici buluyorum. Ekşi, yarı resmi görüştür denilebilir.
(İtalya’daki gelişmeler aktarıldı.)
Bunlar niye ilticayı kararlaştırmamışlar? Dosya karara mı kaldı?
(İdam kararına karşı meclisin yaklaşımı tartışıldı. Gazetelerden
birinin yorumu, kararın Meclis Adalet Komisyonu’nda bekletilerek
uzatılabileceği yönündeydi.)
Bekletilebilir, uzatılabilir. Bu da yöntemdir. Böyle bir yol da
var. Bence en akla gelen teamül değil mi? Diğer idam kararları
varken onun öne alınması, birden bire onların önüne alınması teamüle aykırıdır.
(AGİT Parlamenterler Asamblesi’nin 10 Temmuz’da Rusya’da
yapılacağı aktarıldı. Çatışmalara ilişkin bilgi verildi.)
O kayıplar orduyu sertleştirdi. Gerilla Güney’de güçlü, hiç kayıp
olmamış. İran’da Kürt hareketi diye muhalefet çıktı, ilginç. Öğrencilerin anadille eğitimlere ilişkin talepleri varmış. İran’da ilginç gelişmeler oluyor.
(Gündüz Aktan’ın son yazısı aktarıldı. Orada bir yıllık bir süreden
bahsedilerek, bir yıl içinde sürpriz gelişmeler olacağı yazılıydı.)
Sürpriz mi, ne demek sürpriz? Geçen gün Zülfü Livaneli’nin yazısında da vardı. Planlamanın dilidir. Türk devlet bünyesinde yoğun bir tartışma yaşanıyor.
(Bu arada önünde bulunan bir sayfada bazı yazılı sorular vardı.
Önce bunu bizim okumamız için verdi. Gardiyanların müdahalesi
üzerine “Yetkililerle görüştüm haberleri var” dedi. Konseye yazdığı yazıyı da göstererek, “bununla ilgilidir” dedi. Yazıyı yanına alarak kendisi bize okudu. Yazı onun el yazısıyla yazılmıştı. Soruların
tamamı yerine notlar biçiminde yazılmıştı. Bazı sorular verildi.
1- Kürtlerle ilgili kültürel haklardan ne kastediliyor?
2- Kültürel hakkı örgüte kabul ettirebilir misiniz?
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3- Barış ve kardeşlik nasıl pratikleşir?
4- Demokratik çözüm ve demokratik cumhuriyetten ne kastediliyor?
5- Bu önerilerin ciddiyetini nasıl kabul edebiliriz?
6- Örgütle olan bağlantınız, uygulama gücünüz, örgüt dinler mi?
7- Halen sakladığınıza dair kuşkular var.
8- Dağdakileri indirme planınız var mı?
9- Örgütle somut teması nasıl düşünüyorsunuz?
10- Ekonomik, sosyal gelişme planınız.
11- İrtibat biçimleriniz kimlerle, hangi biçimde?
12- Uluslararası gözlemcilerden ne kastediyorsunuz?
13- Kemal Burkay, Hizbul-Kürt sizden sonra ne yapabilir?)
(Soruları kast ederek) Dün aldık. (Konseye yazılan yazıyı göstererek) İki aydır ilk defa yazı çıkacak. Bilgi dahilindedir. İş ciddi.
Bu sorularla birlikte, olursa bir döneme girebiliriz. Direkt bir diyalog değil bana göre dolaylı bir diyalog. Komisyonu aşan bir durum.
İşin ciddiyetini nasıl görüyorsunuz? Aktan’ın bir yıllık bekleme dediği budur. Ortama bomba gibi düşer. Örgüt tümüyle uyar ve başarılırsa tarihi olur fazla zorlama olmaz. Derinliği olan, ulusal ve
uluslararası derinden çözmeyi yoğunlaştıran bir çağrıdır. Çok başarılı uygulanması gerekir.
Gerçekten disiplin var mı? Çözüm gücü var mı? Sözümüzün eri
miyiz vb belli olur. Sonra kamuoyu netleşir. Karar gelecek, samimiyet pratik olarak olur. Çatışmaların durmasıyla son eylemler olmamalıydı. Ateşkesi boşa çıkardı, olumsuz oldu. Bireysel iseler
açıklama yapılmalıydı ve yapılmalıdır. (Burkay ve DHKP-C için)
Onlar Londra’da aleyhimize bildiri yayınladılar.
Mümkünse pazartesi cevap gelsin, bir günde okurlar, bir çözüm
adımıdır. Düğümleme değil şöyle bir adım böyle bir adım demeyin,
önemlidir. Devletin olumlu adımları bizim atacağımız adımlara
bağlı. Geciktik gibi.
(Bu arada sorular arasında geçen “sakladığınıza dair kuşkular
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var” sorusunun genel çerçeveye uymadığı, bununla ne amaçladıkları soruldu.)
Gizli celseden bahsetmiştim bir ara. Yunanlıların bir oyunu vardı. Kenya’ya götüren uçak karanlıktır. Yunanistan’dan Kenya’ya
gidişim tümden karanlıktır. O kastediliyor. Komplonun anlaşılmayan en kritik yönü odur. Yunanistan “Kenya’ya biz kaçırdık” diyor.
Türkiye’nin bunu derinliğine anladığını sanmıyorum.
(Basının tutumu üzerine) Basın devletindir. Her gün bekleyemezsiniz. Buraya kadar bu sorunlarla yansıdı. Benim adımım
önemli. O adım uygulandı. Pratik adımdır, uygundur. Hiçbir sakıncası yok. Hayati gelişmeleri birlikte getirecek. Hazırlanır, güvenliği alırlar. Eğitim, hazırlık, kararlılık düzeyini geliştirirler. Ortaya
bir şeyler çıkabilir. Arabulucular devreye girebilirler. Görüşmeler
orada olabilir, uygundur. BM kapsamında Güney’de olur.
(Soru üzerine) Bu plan daha çok benim aklımdan geçti. Dıştan
etkilenme yok. Soruları dikkate aldım, çakıştı. Böyle durumlarda
görüşmeler verimli olur. Herkes top devlette diyecek. ABD, Avrupa çok önemlidir. Çatışma, ölüm var diyemez. Dünyada da böyle
uygulamalar var, çatışma ortamı durdurulamazsa görüşme olmaz.
Ateşkes süreci pek verimli değil. Hukuk süreci de bitti. Herkes konuşur. Toplumun yüzde yetmişi olumlu bakar. Toplum hızlı bir değişime uğrar. Samimiyetimiz anlaşılır.
59. maddenin uygulanması da yargıtayda gündeme gelir. Siyasi
sonuçları önemlidir. Yoğun bir şekilde hissettirilmeli. “Hazırız, ilan
edebilirsiniz” denilirse, ilan yöntemini belirlemeye çalışacağız. En
geç 25 Temmuz’a kadar sağlamalıyız. Parlamento, MGK toplanabilir. Yargıtay süreci var. Dünya izliyor. Denk getirmek gerekir. Bazıları bozgunculuk yapabilir. Pratik bir adımdır, yoksa eskiye döner. Olumsuz olursa daha güçlü dönüş yapılır. İlan için bir olanak
verilebilir mi? Olursa deneyebiliriz. Olmazsa kendi imkanlarımızla. Devletin yanıtı ne olur? Sorularına ilk yanıt budur. Diyalog süreci başlatılabilir. En tarihi, zor kısmı budur. Şiddet ortamı diyalogu engelliyor. Bu da en tehlikeli sonuçlara ulaşıyor. Çatışma ortamında devlet görüşmez. Çatışmayı durdurmak gerekir. ABD bile
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terör kalmadı diyecek. Subaylar öldü. Zorunlu olmadıkça çatışmaya girmemek gerekir. Bu iş için hazırlık olmalı. Tartışmalar derinleşir. Bu adımdan sonra dönüşmesi gerekir. Teslim oldu diyebilirler, ancak pratik öyle olmaz. Siyasetin dili böyle olmaz. Türkiye’de de böyledir. Kimse başka bir şekilde anlamasın.
(İdam tartışması hatırlatılınca) Devlet bu soruları basına sordurtuyor. Biz de anlamıyorsak geri zekalıyız. Bunu üç yıl önce anlayamadık. Devletin dili buymuş. Geç anladığımız için devlet bize gülmüştür. Tarihi bir fırsat kaçırıldı. 1993’te olabilirdi. 33 asker olayı
olmasaymış, o gün af çıkacakmış. Şimdi de ona benzer bir durumdur. Devlet Kürtlerin inkarında kaybetmiştir. Askeri olarak bizim
de dünyaya kafa tutmamız olmaz. Mesele onurlu bir barışı bulabilmektir. Geleneksel politika kaybetti. Fakat kazanılmış hakları kullanmak ve Kürtlerin fiili durumunu barışa çevirmek gerekir. Kimse kaybetmemiştir. Kazananı ve kaybedeni yoktur. Mesele onunla
barışı gerçekleştirmedir. Savaşta herkes kaybetti. Yaratıcılığı artık
bizim göstermemiz gerekir. Tutuculuk ve dogmatizm yerine yaratıcılık olmalı. Onlar için ideal çözüm şansı. Aksi halde durumları kötüleşir. Tersi durumda muazzam kazanırlar. Bunu yansıttığımda
“Örgütü düşünüyorsun” diyorlardı. Örgütü de, devleti de düşünüyorum. Türkiye realitesinde çözüm böyledir.
Burkay provoke etti. Bu seviyesizliği yapmaması gerekirdi. Sınırlı adımlar gelişebilir. Bizimkiler nasıl anlar, bilmiyorum. Adım
atarsak devlet içi kurumlar da netleşir. En önemli faydası rantçıları
devre dışı bırakmak olacak. Rantçı çevre savaşı bırakmak istemiyor. Bu ortaya çıkarsa iç çatışmalar azalır. Çözüm geliştirmek isteyenler güçlenir. Örneğin hükümette kim kazanır? MHP kazanmaz.
Devlet Bakanı Salih Yıldırım, “Öcalan yapacağını yapmalıdır,
ondan sonra devlet de yapmalıdır” diyor. Mesut Yılmaz, kağıt üzerinde kalmış bir cumhuriyetin anlamı olmadığını söylüyor. ANAP
adım atabilir. Bu, bir yerde gücümüzün yetip yetmediğini gösterecek, güven verecek. Bu aslında PKK’nin çözüm yeteneği ile ilgilidir. Siyasallaşmaya hizmet eder. Rantçılar dışında kimse kaybetmez.
Sorular gelip bana böyle dayandı. Bu yalnızca benim imham değil
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halkın da imhası anlamına gelir. Yoksa yaşayamayız. Barış da olmaz. Pişmanlık yasası çatışmayı sürdürmek isteyenleri tecrit etmeyi
amaçlıyordu. Çatışma olmazsa buna gerek kalmaz, af olur. MHP ikilemle karşı karşıya kalır, bölünebilir. DSP barış ister yine ANAP barış ister. Mühim olan uygulamanın başarılı olması, provokasyon olmaması. Günlük kontrol edilecek. Şimdilik basına yansımasın; kendi aranızda tartışın, saptırılmasın. Bundan sonra ben de beklenti
içindeyim. Sizin tahmininiz nedir? Önemli gelişmeler olabilir.
Bizde ve devlette doğru pratikleşme nasıl olur, tam bilemiyorum. Pratiğin dili ne olur? Devlet, gel teslim ol diyecek, o önemli
değil; onlar da yasa çıkar diyecek. Gerilla böyle gelmeyecek. Vurma zararımızadır, kesinlikle çatışma olmayacaktır. Disiplinlice, fire vermeden, provokasyonlara gelmeden geri çekilinir. Bu tarzda
bir ilk giriş olamamıştır. Türk tarihinde ilk kez, bu ilkin gelişmesi
lazım. Teslim olmanın dayatılması halinde “gitsin alsın” diyeceğiz.
Yer bellidir. Örgüt de “gel, Türkiye’ye gitmek istiyoruz, barış istiyoruz” diyecek. Devlet adım atmazsa zorlanacaktır. Bundan sonra
Elekdağ ve Aktan gibileri yüklenecektir. Dünya ‘iyidir’ diyecek,
‘haydi çöz’ diyecektir. Başarılı olması için sağa sola bulaşmaması
gerekir. Anlaşılmayan bir şey olursa açıklanır. Problem çıkarsa diğer önerilerimi de sunarım. Sorun çıkaranlar olabilir. (Kimler olabileceği soruldu.)
Örneğin Hamili. Dersimliler Dersim’i sever, ayrılmak istemezler.
Devleti iyi bilmek gerekir. Beklemek olmaz. Ucu ucuna tutturulan
adımlar var. Bilmiyorum, ne kadar ilerleyebilir. Gerekirse bu pratik
dışarıda olmamdan daha hızlı gelişebilir. Çözüm imkanı olup olmadığı ortaya çıkar. Bu ilandan sonra ABD üzerinden büyük bir diplomatik adım atılsın. Kendileri de, örgüt yapısı da hazırlıklı olsun.
(Atatürk milliyetçiliği kavramı soruldu.)
Irk milliyetçiliği değil bazı kültürel hakları inkar etmiyor. Türk
ulusal bütünlüğü içinde yer alıyor, ama kendi kültürümüz de özgündür. Dar milliyetçiliğin zıttı bir yaklaşımdır. Türk uluslaşması
içerisinde olmakla birlikte, aynı zamanda kendi kültürel kimliğini
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yaşıyor. Birisi diğerinin yerini almamalı. Mümtaz Soysal’ın kitapçığında da var. Devleti fazla karşıya almayacak bir dil, savaş barış
diline çevriliyor. Olursa iyi olur. Olmazsa eskisi gibi sürer. Çetecilik, ucuz yaşamak, ucuz politikacılık geri zekalılığa saptıranlarındır. Pratik politikacılık yok. Bundan sonra devletten iyi bir şey gelirse çok iyi olur. Bazı uç kesimler de çok tehlikeli olabilir. Muazzam bir zorlanma oldu. Bu dengede işi daha çok sürece yayma gelişebilir. Birkaç arkadaşın gelmesi için talepte de bulundum.
(Cezaevinde görüşülen birkaç arkadaşın pişmanlık yasasına
karşı tepkili olduklarını, çözüm isteyen iradenin tavrına uygun yaklaşılmadığını söylediklerini belirtmemiz üzerine)
O kadar anlayamamışsınız. Pişmanlık değil bir af. Baksaydı,
MHP PKK’ye pişmanlık olarak bakardı, tepki göstermezdi. Benim
için süreç politiktir. Bilgi alınıp Avrupa’ya götürülebilmesine olanak verilmesi önemlidir. Bunun bana sağlanması demek çözüm istemektir. İyi niyet belirtisi, bu bildirinin kendisidir. Kelimesi kelimesine benimdir. En ufak bir etkilenme yok. Abuk sabuk, ölçüsüz
davranışlar yapıldı. Uyarı haklıydı, “avukatlar dikkat etsin” denilmişti. Üstten çok ciddi ayarlanmayan bir şey tabana inmez. (Yapıya yönelik girişimleri kastederek) Biz de onu biliyoruz. (Devletin
operasyonları ve saldırıları anlatıldı.)
Sen de yapmışsın, devlet çapında o da bireyseldir. Mahalli bir
komutan yapmıştır. Genelleştirmemek gerekir.
(Cevap bekleme süresinin az olduğu ifade edildi.)
Zaman kısıtlı değil çok bile. Tarih biraz trajik yazılıyor. Benim
bir günüm üç ay gibi. Eski uyku tarzıyla olmaz. O zaman neden yenildiğinizi anlayın. Geriliktir. Süreci kontrol edin. Avukatlar bu konuda hata yapmamalı. Daha önce toyluk yapıldı. Bana böyle gelmeyin. Uygun karşılanırsa ilan tarihi olur. Burayı güzel anlatın. Bir
gazeteci olsa derya kadar yazı yaratır.
8 Temmuz 1999
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Türkiye ile özgür birliktelik
benim için baﬂta gelir

(Sağlık durumu soruldu.)
İyiyim, durumumda değişen bir şey yok. Getirdiğiniz küpürleri
bir iki gün gecikmeli de olsa alıyorum. Devam edebilir. Bazı gazeteleri alıyorum. Milliyet, Hürriyet, Sabah gibi.
(Gelişmeler aktarıldı.)
Kemal Yavuz söylediklerini tekzip etmiş, çok ilginç. Ben nasıl
da tahmin etmiştim, görüyor musunuz? Ancak siz bütün bunları bir
yazar kadar değerlendiremiyorsunuz. Kafanıza tokmakla vurmak
lazım. Orada Kemal Yavuz’un söylediklerinin özü, “Öcalan rolünü
oynamazsa güme gider” idi. Bu çok önemli. “Ben infaz sözünü kullanmadım” diyor. Muhabirler böyle yorumlamışlar, değil mi?
Onun sözlerinde aslında devlet yöneticilerini suçlama var. Öcalan
aşıldı mı? Aşıldıysa ezilir tabii. Militanı onu dinlemezse infaz olur.
O sonuç çıkarılıyor. Yani Öcalan’ın hayatı duruma bağlı, görüşmelere bağlı diyor. Yalnız bana göre derinde olan yüzeyde olanla karıştırılıyor. MHP’nin pişmanlık yasası karşısındaki tavrı zorlamayı
gerektirebilir. Koalisyonun da sonu olabilir.
(Af tartışmaları aktarıldı. Cezaevinin görüşü anlatıldı.)
Belli ki, MHP buna karşı çıkacak. Çiller’in tavrı da benzer ölçü-
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de. Akşam Ecevit, kısmi af ve pişmanlık yasası gelecek diyordu.
Nedir kısmi af? Bunun arkasında birtakım gerçekler var. Yeni bir
politikanın başlangıcı olabilir. Yani siz pazardakine bakıp konuşuyorsunuz. Hapistekiler de öyle.
(Köye Dönüş Projesi’nin gündeme geleceği aktarıldı.)
Hafiftir, büyük bir tepeden ilk inişin adımları olabilir. İlk küçük adıma benzer. Af Yasası da öyle. İkilem ile karşı karşıyalar.
Zor seçenek. Washington da bunu söylüyor. Mecliste ne olur? Sanırım Fazilet Partisi ve ANAP destekler. Yasa sanırım MGK’den
geliyor ve daha çok terör suçlarına ilişkindir. Biraz infaz yasasına
mı benziyor?
(Taslağın henüz çok net olmadığı aktarıldı.)
Ya da infazdan indirim midir? Genel af denmiyor çünkü. Peki,
çıkarılacak bir yasada özel bir kişiyi dışlamak mümkün mü? Benim
şu an yöneticilik konumum da yok. Anasaya Mahkemesi bozar, değil mi? Çiller ve MHP beni söylüyor. Tamamen politiktirler. Ayrıca
burada yönetici basit üye ayırımı eşitlik ilkesine aykırı değil mi?
Pişmanlığın laf olduğu ortaya çıktı. Ecevit bile böyle diyorsa, mesele politiktir. Ancak benimle ilgili mi? İlgili olduğu açık. Ama benim dışlanmam temelinde mi? Bilgisi var mı? Çıkış mı? Daha bir
vurgu var çünkü. Mahkemede yaptığımız çağrılara bir nevi yanıt
gibi, ama bu hafta belli olur. Takip edilip tartışılır. Ancak paralel
olanlara bakarak derinliği yakalamak mümkündür. Bizim istediğimiz gibi gelişirse olabilir. Bizim cevabımıza bağlı olabilir. Perşembeyi mi bekleyelim? Cevabı bekleyeceğiz. Cevap gelince biraz çalışmalarımız olacak.
Herkes Öcalan kendisini kanıtlasın diyor. Yavuz da bunu söylüyor. Kenan Akın, “son imzaya kadar –Cumhurbaşkanını kastederek– Öcalan’a süre tanınsın” diyor. Bizim girişimimizle onlarınki biraz paralel yürür, değil mi? At başı yürür. Acaba dağdakileri indirebilir mi? Bu tartışılıyor. Bu noktada bu son Cezayir,
Kongo, Pakistan ve Keşmir’deki gelişmeler var. Filistin’de barış
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hızlanacak. Cezayir ilginç. Süreç bir an önce başlasaydı, muazzam gelişmeler olabilirdi. Türkiye ortamında gelişmeler var. Belki sizin keyfinize göre değil. Sizler, aydınlar ucuz demokrasi istiyorsunuz. Ama objektif olarak barışı sağlayabilirsek ne olur? Bunun üzerinde yoğunlaşın.
(İç gelişmeler, ABD ve İngiltere’nin tavrı aktarıldı.)
Mektubumun bir özeti veya tamamı İngilizce’ye çevrilerek
ABD’lilere verilebilir mi? Benim adıma üstüne küçük bir not yazılarak, Barış Planımız olarak sunulabilir mi? “İşte barış sürecine giriyoruz, yardımcı olmanızı istiyoruz” denilebilir.
(ABD’nin iki yıllık düşüncesi aktarıldı.)
Anlaşılan benim sırtımdan iki yılı geçirecekler.
(Askerlerin çözümü istemediği aktarıldı.)
Peki, sorunun çözümü için neye yanaşıyorlar? Hepsi oyun. Söyledim, o operasyonlar sessiz başladı, sessiz bitti. İlginç. Bundan ne sonuç çıkarılabilir? KDP darbe yedi sanırım. TC, KDP’yi ciddiye almıyor gibi. Sanırım Güney’de hakimiyet bizim elimize geçiyor. Açıkça
“Güney dağlarında PKK hakim” deniliyor. PKK’nin rolü artık sınırlandırılamaz. Bu zordur. Türkiye artık yeni bir politika üretebilir mi?
Hem Güney’e ilişkin hem de genel olarak Kürt olayına ilişkin. Bu af
vb şeyleri söylüyorum. Bu son şeyin mantığında ben nasıl hedefleniyorum? Bu süreci ortaya koyar. Zaten onu da Kemal Yavuz söylüyor.
Müebbet de olsa, bu büyük değişimdir. Kalmam demek, çözüm demek oluyor. Şimdi ortam daha sakin. Bundan sonra uyum yasaları mı
gelişecek? Bu kadar büyük sorun unutulur mu? Bu, eşyanın tabiatına aykırı. Ama geniş zamana yayma olabilir.
(Yargıtay ve AİHM’e ilişkin son bilgiler ve yorumlar aktarıldı.)
Yargıtay sürecini oldukça yavaşlatın, oldukça geç tarihe sarkıtın.
Ayrıca AİHM için Türkiye dışında Rusya, Yunanistan, Kenya hatta
İtalya mahkemelik edilebilir.
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(İtalya’nın çabalarına karşı böyle bir yol doğru olur mu?)
O politikalar yürür. O farklı bir şey. Ama uluslararası komplonun
açığa çıkması lazım, değil mi? Burada hukuk dışı kırk nokta var.
Her biri en az bir yıl sürer. Derinliğine araştırılması lazım. Rusya’da oyun var, Yunanistan’da da. Onlara verdiğim dilekçem var. Onlar, Yunan Büyükelçisi benim yanımda sığınmayı kabul etti. Sonra
ne yaptılar peki? Büyük oyun var. İtalya’dan da bilgi isteyebilirsiniz. Gerçekler önemli oranda ortaya çıkmalıdır. D’Allema’nın da
içyüzü ortaya çıktı. Kaçırılmışız İtalya’dan. Şimdi telaş içinde.
Mahkemenin, AİHM’in görevi de bu büyük oyunu ortaya çıkarmak
olmalı. O uçağı sorsunlar. Kaçak bir uçak. Ayrıca yargıtaya da o cinayetleri işlemedik diyebilirsiniz. Karar var diyorlar. Hayır, yok.
Aksine sivillere yönelik eylemleri önlemek istedim.
Şimdi diyorum ki, ayrılık yok. Türkiye ile özgür birliktelik benim için başta gelir. Yargıtay başkanı da sanırım ilerici biri. Bahsediliyor, o durumu fark edebilir. Bütün bunlar lehte neye dönüşür?
59. madde mi? Siyasal olarak doğrusu da budur. O durumda ateşkes sağlanır. Birlik, bütünlük olur. Adalet Bakanı’nın bir insan hakları paketi mi var? İdamın kaldırılması buna dahil mi? Uyum yasaları muhtemelen eylül, ekim aylarında çıkar.
(Fischer’in geleceği aktarıldı.)
Barış Planı ona da verilsin. Bunun için gelmesinin beklenmesine gerek yok. Savaş bitti diyelim. Planı devreye sokunca o zaman
nasıl bir şekillenme olur? Böylesine bir şey gelişirse, rantçılar daralır. Sonuçta şiddet ortamı durursa devlet ne yapar? Terör durmadıkça hiçbir gelişme olmaz deniliyor. Sizce bu adımları devlet istemezse kim istiyor? Bunlar hep küçük adımlar gibi görülüyor, ama
yeni döneme ilişkin önemli ipuçları. Cevap herhalde olumlu gelir.
Önemli bir siyasi gelişme olur. Bence Barış Planımız tutarsa çok
çarpıcı şeyler olur. Ama buna kim karşı çıkar, kim kabul eder? Bana sorulan sorular çözüm niyetini gösterir. Bu yasa tartışmalarıyla
bizim pratikte savaşı bitirmemiz birleşince sonuçlar çıkar.
Güney’de bir daha operasyon olacağını sanmıyorum. Kayıp yok.
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Adam çok. Kent eylemleri olmasın. İntihar eylemleri de. Dikkatli
olunması gerekiyor. Ancak kırsalda meşru savunma temelinde bir
eylem çizgisi olabilir.
(Bunlara ilişkin cezaevi görüşü aktarıldı.)
Yirmi yıldır kafaları aynı: Öl, öldür! Hiçbir gelişmeye yol açmadılar. Bunları kendim için düşünmüyorum. Dağdakiler niye ölsün?
Hapistekiler yirmi yıldır niye yatsınlar? Bu benim kurtuluşum değil. Yirmi dört saat benim odamda kalamazsınız. Cehennem gibi
çıldırırsınız. Adalet Bakanlığı’nın yasa çalışmaları konusunda niyetini öğrenin.
(Turan’ın devreye girmesi için talepleriniz var mı?)
Resmen muhataplık olmaz ancak paralellik olmalı. İş şu noktaya gelmiş: Kim beni oyalayabilir, aldatabilir? Gelişmeye doğru sen
bana güveneceksin, ben sana güveneceğim. İki tarafın birbirine güvenmesi lazım. 1992’de biz kuşku duyduk. Onlar duydu. Korkunç
şeyler oldu, ama hiç olumlu bir gelişme olmazsa daha güçlü bir çıkış yaparsınız. Politika çıkar hesabıdır. Hiç kimseye hatır için yaklaşılmaz. Senin bu gücün olmazsa politika yapamazsın. Planımızın
ilanından sonra onlar da adım atmalı elbette. Çekilmeden önce bazı adımlar beklersin. Süreç ancak böyle başlar. Benim için de böyle. Emeğim var, barış için kullanıyorum. Sen bana güveniyorsun,
ben sana güveniyorum. Gelişmenin yolu budur. Devlette çatlaklar
olabilir. Kabul etmeyenler olabilir. Ama Çiller gibilerine devleti bırakabilir miyiz? Bizde de böyleleri var. Ne savaşmasını ne de barışı bilir. Partiyi bunlara mı bırakalım? Burkay’a bakın, savaş biraz
daha sürsün istiyor. Niye karşı çıkıyor?
(Nasıl adımlar atılmasını bekliyorsunuz?)
O konuda bir şey söylemek için erken. Ancak mesele bu yasa
–af yasası kastediliyor– PKK’yi kapsarsa olumludur. Önce ilan
olur. İlanla birlikte yumuşama olur. Hemen olmaz. Süreç bir yıl
sürer. Devletten kurumlar, uluslararası kurumlar destek sunarsa
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hızlı gelişir. Bu bir plan, bir tasarı. Henüz bir şey yok. Olumlu cevap gelir, devlete bakarız, adım atarız. Devlet buna nasıl bakar,
cevap verir mi, görürüz. Bu ilanı TV’den yapmak mümkün olur
mu? Acaba Cezayir’deki gibi bir imkan tanınabilir mi? 1 Eylül tarihi semboliktir. Metin Toker bile “Türkiye 21. yüzyıla kurucu
meclisle girmeli” diyor. MHP biraz bozgunculuk yapıyor. Acaba
onu kim rayına oturtacak? Niye kısmi af kelimesi kullanılıyor?
Hukuki olarak bunun anlamı nedir?
(Pişmanlık yasasına ilişkin cezaevi görüşleri aktarıldı.)
Pişmanlık lafını da kullanmasınlar. Soytarılık istemiyorum. O
zaman gidip MHP’ye çalışsınlar. Anlaşılmayan şeylerin tartışması
zamana bırakılmalıdır. Bu konuları en az bir gazeteci kadar anlamalısınız. Kafaları iyi çalışmıyor. Bu kelimelerle anlaşılmaz. Bilmedikleri, anlamadıkları çok konu var. Orada her şeyi açmış değilim. Bu kelimelerle tartışmalar anlaşılmaz. Mahkeme ifadem için
de aynı şeyi söylemişlerdi. Siyasetin kendine has özellikleri vardır.
İzlemeye çalışsınlar sonra anlayacaklar. Kaldı ki kendileri faydalanır. Barış planı taktiği ucuz lafazanlıktır. O tür tartışmaları saçma
buluyorum. Yine kaldı ki henüz bir şey yok. Olursa da bu tür tartışma yanlış. İstismar etmemeleri gerekir. Bu bir tarihi adımdır. Onlarda kafa karışıklığı varsa, söylediğim şekilde konuşulabilir.
(Bir avukat, “Güney Projesi için bunu şimdilik bir çağrı olarak
algılayabilir miyiz?” diye sordu.)
Elbette, sadece bir çağrı olarak da kalabilir. Daha kötü bir süreç
de başlayabilir.
12 Temmuz 1999
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Politika ahlaki sorumluluk ister

(Sağlık durumu soruldu.) Beş ayımı doldurdum. Gazete küpürlerini, yabancı olanı da dahil, veriyorlar. Dergilerin de önemli yazılarını bundan sonra getirebilirsiniz.
(Basından bilgiler aktarıldı.) Mesut Yılmaz ‘cezadan indirim’
diyor. Bu ne anlama geliyor?
(1991 şartlı tahliyesine benzer bir yasa olabilir denildi. Etyen
Mahcupyan’ın ‘Kürtler Nerede’ makalesinden kesitler aktarıldı.)
Türkler barış taleplerini neden yükseltmiyorlar? Partiler, aydınlar
barış taleplerini yükseltmelidirler. Devlet de sanırım fazla engel olmaz. HADEP merkez yöneticilerinin bu aşamada bırakılması bu anlamda olumludur. Benim ifadelerimi alan hakim onları bıraktı. İfadelerimi dosyalarına koyarak onları bıraktı. Ortamı yumuşatmayı düşünmelerinden kaynaklı olabilir. Ancak HADEP’liler devletin derinliğini ne kadar bilebilirler. Kapasiteleri buna yetebilir mi? Onu göreceğiz. Kültürel kimliği ön plana çıkarabilirler. Devlete yaklaşımları
bilinen geleneksel, kaba, sloganvari. Soyut yaklaşımların mantığı
devletle çatışmaya, yer yer çözümsüzlüğe götürür. Şunu anlamak gerekir: Kaba, ilkel milliyetçilik ile yol alınamaz. Demokratikleşme sorununu da çözmez. Türklerin de iğne ile kuyu kazar gibi yol almaları gerekir. Barış taleplerinin yükseltilmesi gerekir. Devlet ılımlı, yumuşatılmış bir barış çerçevesine gelebilir. Politika şansını kullanabilen kişilik çok azdır. Tüm partiler ve liderleri de öyle. Bu bir hasta-
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lıktır. Adam parti başkanıdır, ne yapacağını bilemiyor. Feodal, geri
bir durum. Türkiye’de genel olarak böyledir. Kemal Yavuz’un eleştirdiği gibi derin devletin ölçüleri var, hakimdir. Yüzeysel demokrasicilikle işler yürümüyor. HADEP’lilerin serbest bırakılması, ‘demokratik cumhuriyet’ diyenlere “haydi şansınızı kullanın” der gibidir. Bu rutin bir karar değil herhalde. Bir hakim kendi kafasından bırakabilir mi? Benimle ilgisi şudur: Çatışma çizgisi hakim olsa bırakmazlardı. Ilımlılık isteniliyor ki, ciddi bir çatışma beklenmediğinden
bırakılıyorlar. Bu eylemcilik olayı da aleyhte sonuç veriyor.
(ARGK açıklaması aktarıldı.)
Durdurulması gerekir. Çok zorunlu meşru müdaafa dışında yönelme olmaması önemlidir. Politika ince bir meslektir. Hakkını vermek gerekir. Ahlaki sorumluluk ister. Politika yapmak isteyenin demokrasi ahlakını alması gerekir. Şiddet olayları da böyledir. Şiddetin dizginsiz ve amaçsız biçimde savunmasız kimselere ve sivillere
yönelmesi ne ahlaka ne siyasete ne insanlığa sığar. Bu şiddeti halen
böyle sürdürmek yanlıştır, zarar veriyor, siyasal ve toplumsal ahlaka aykırıdır. Özgürlüğünden vazgeçmeme adına şiddet olabilir. Eylem yapmayın demiyorum. Barışçıl eylem yapın.
Suçlu sadece devlet değil. Devlet bir üstyapıdır. Hep devleti istediğimiz gibi düşünüp, düşündüğümüz gibi olmadığında da devlet
antidemokratiktir demek yanlış. Toplum kendini yönlendirmezse,
doğrultu vermezse, her şeyi devletten beklerse bu olmaz. Devleti
çok iyi tanıyacaksın, ona göre politika yapacaksın. Demokrasi sorunlarını ve devleti iyi tanıyıp, sorunları görüp bunlar buluşturulursa, o zaman gerçek demokrasi mücadelesi ve zaferi ortaya çıkar.
Türkiye’de demokrasi mücadelesi, aşiret, ilkel toplum kavgalarını
aşmıyor. Her şey devletle çatışma temelinde hallolmaz. Bu, klasik
sol anlayıştır. Aynı zamanda her şey devletten de beklenmez. Örneğin HADEP’liler şaşkındırlar. Niçin içeri girdiklerini anlamadıkları gibi neden dışarı çıktıklarını da anlamıyorlardır. Şanslı olanlar da
HADEP’liler. Bunu doğru değerlendiremiyorlar. Politika ahlaki
olarak en ince bir sanattır. Kendine göre anlatımı vardır.
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(Basın bilgilerinin aktarılmasına devam edildi. Gelen haber ve
yorumlar kendisine iletildi. Yapının yedi maddelik cevap yazısı kendisine okundu.)
Nasıl görüyorsunuz? Beklediğinizden daha mı disiplinli? Yapı
disiplinlidir. Bunu bekliyordum zaten. Yapının olası zorlanması benim inisiyatifimle aşılabilir. Devlet yol verirse sorun olmaz. Biraz
zamana ihtiyaç var. Adımlar atılacak. Olası karşılıklı adımları nasıl
anlayacağız? HADEP’lilerin bu son bırakılmaları iyi bir adım değil
mi? Bence biraz öyle. Çünkü HADEP eşittir PKK’dir diyorlar. Çıkışları yapının cevabını vereceği güne denk getiriliyor. Bu, hakimin
kendi kafasıyla verceği bir karar değildir.
Devlet bu tür kararları ucuz alabilir mi? Bunu ABD ve Avrupa
istemeyebilir. Süreci güçlendirmeyi hedef alma ihtimali daha güçlüdür. Dolaylı bir adım olabilir mi?
(MHP’nin af değerlendirmesinden bahsedildi. Yeni iskan ve Demirel’in Köye Dönüş Projesi aktarıldı.)
MHP bile pişmanlık kelimesini kullanmıyor. Hukukta pişmanlık
yok diyor, olursa af olur diyor. Demirel’in bahsettiği, köye dönüştü. Yani dağdan çekilme olursa herkes köyüne döner. Eğer siz adım
atarsanız, biz de atarız diyor. Çatışmaları durdurma ve çekilme ile
köye dönüş olabilir. Bu durumda önlenemez bir pratik gelişme durumu ortaya çıkabilir. Ama devlet içinde de çatışma durumu var.
MHP’nin durumu da ortada. Sanırım Adalet Bakanı ısrarlı. İş benim yararlanıp yararlanmayacağım noktasında düğümlendi. Özelde
ben yararlanabilir miyim, genelde PKK yararlanabilir mi? Bu tartışma yapılıyor. Benim de tam da bu noktada acaba adım atmamı
mı bekliyorlar? Silahları susturmamızı mı bekliyorlar acaba diyorum. Galiba benim süreci hızlandırmam gerekiyor. Kim buna yardımcı olabilir?
(Ecevit’in “terör durmazsa demokratikleşme adımları atılmaz”
açıklamaları okundu?)
Bu son af yasasını onun için mi geciktiriyorlar? Benim bu süreci hızlandırmam gerekiyor, değil mi? Neler yapılabilir? Önemli de-
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mokratik kitle örgütlerinin başkanlarıyla görüşün. “Biz Öcalan’ın
avukatlarıyız” deyin. “Onun düşüncelerini birinci elden biz aktarıyoruz” deyin. “Öcalan, barış konusunda demokratik cumhuriyet
ekseninde rol oynamak istiyor.” Yasalar çıkıyor, beni bekliyor. Yani resmi çevreler ve aydınlarla görüşebilirsiniz. Sizi dinlerler.
Devletin derin kurumlarıyla görüşmeniz herhalde zordur. Benim
bu konudaki girişimlerimi nasıl pratikleştirebiliriz? Buna yoğunlaşın. İş barışa kilitlenmiştir. Bari toplum bu adımları attığımızı bilse
toplumun vicdanı, bekleyişi en iyi böyle rahatlamaz mı? Atacağımız barış adımlarıyla bunu neden yapmıyoruz? Türkiye’de şovenizm kışkırtıcılığı yapan beş, on bin kişi vardır. Benim yargılanmam sürecinde de çok etkili olmadılar.
Sizin sahanız oldukça geniş, bunu kullanamıyorsunuz. Sahayı
geniş kullanıp kaleye doğru gitmelisiniz. Kaleyi hedef almalısınız.
Yoksa çizgide kör gibi gidip gelirsiniz. Körün gidiş gelişi gibi politika yapılamaz. Size önemli rol düştüğü çok açık. Bu attığım
adımlar çok önemli. Barış için bir an önce silahların susması, anlamsız şiddetin son bulması gerekir. Hem PKK çevreleriyle hem
devlet çevreleriyle görüşmeniz gerekiyor. Devlet bizden ne istiyor,
bunu öğrenmelisiniz. Mütevazı olmayı bilmeniz gerekir. Demirel,
Ortadoğu gezisinde topyekün barış diyor. Herhalde kendisi için de
barışı düşünecektir. Güney Operasyonu bitti, değil mi?
(Geri çekilme oldu. Ama bir kısım güçleri orada kalmış.)
Son zamanlardaki gelişmeler, af, pişmanlık, HADEP’lilerin bırakılması bazı şeylerin işareti olabilir mi? Küçük adımlardır, ama
bu hafta politik anlamda boş geçmedi. Bunlar infaz olacak mı, olmayacak mı tartışmalarının yansımaları. Ecevit af için terörün bitmesini istiyor. AB’ye üyelik kapısı açılırsa, şiddet durursa tarihi gelişmeler ortaya çıkabilir. Ki, Almanya da Yunan vetosunun kaldırılmasını istiyor.
(Fischer’in Türkiye’ye geleceği aktarıldı.)
Benim hikayem silahlara bağlı bir olay, mahkemede bile böyle
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değil mi? Barışa yönelik yaratıcı adımları atmalıyız. Bunu kendi öz
irademizle yapmamız gerekiyor. ARGK de çok zorunlu savunma
durumu olmadıkça çatışmalara girmemeli. Kanın dökülmemesi çok
önemlidir. Gelişmeleri izlemek gerekir. Bundan sonra hangi adımlar atılabilir? En önemli adım benim planımın yürümesi. Ama devletin de bir iki adım atması gerekiyor. Düğümlenme bende mi, örgütte mi olur? Örgüt bensiz nefes alamıyor. Ya ölüm ya savaş diyor.
Devlet bunu bilir.
Daha önce bunu size söylemiştim, pişmanlık değil aftır demiştim. Bak işte affa dönüştü. Özü, süresi, kapsamı ne kadar geniş tutulabilir? Bunun için benim çabam gerekir. Kürt sorunu toplumda
tartışılmaya başlanmış. Daha da geniş bir af var ve idamın kaldırılması bence bu adıma bağlıdır. Çağrı yapabilirim. On maddenin
özüne uygun açıklamalar olabilir. Ama olduğu gibi değil. On madde biraz gizli tutulmalıdır. Avrupa ile görüşmelerinizde neler var?
AİHM nasıl gidiyor? (Gelişmeler aktarıldı.) TC topu Avrupa’ya mı
atıyor? Beni getirirken de bu planlanmamış mıydı? İnfaz kararı
Meclis komisyonuna gelince birkaç işgüzar işleme koyabilir mi?
(Prosedür anlatıldı.) Kemal Yavuz, “Öcalan üstesinden gelirse, hakim olursa infaz durur, çözüm gelişir” diyordu. Bu, Türkiye’nin zor
tercihidir. Şiddet durdurulursa af çok geniş kapsamlı olabilir.
(‘Önce kim adım atmalı’ sorusu soruldu.)
Kimin önce adım atacağı fark etmez. Herkes kendi rolünü oynayabilir. Sanırım ARGK’nin bile attığı adımlar devlet tarafından çok
iyi izleniyor. HADEP’liler niçin bırakıldı? Devlet bundan daha ciddi adım atabilir mi? Yürürse sanırım yapı hazırdır. Benim bir çağrı
yapmam gerekebilir. Bu konuda devletin fırsat vermesi gerekir.
Çağrı toplumu tartışmaya götürür. Mahkemede yaptığımız da oydu.
Etkisi oldukça fazlaydı. Şimdi bir adım daha atabilirim. Şiddet ortamını bitiriyoruz diyeceğiz. Haydi siz de üzerinize düşeni yapın
diyeceğiz. Türklerin seslerini daha demokratik ve daha akılcı çıkarmaları gerekir. Uğruna çaba harcamadan barış gerçekleşmez.
Görüşlerimi basın yoluyla ve diğer kesimlere özüne uygun aktara-
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bilirsiniz. Görüşlerimi biliyorsunuz. Bu bir politikadır, kendi gerçekliğinize uygulayın. Öcalan somut bir barış planı üzerinde yoğunlaşıyor deyin. Barış için anlamlı, büyük, kalıcı çözüm gerekecek. “Öcalan silahlı çatışmayı tamamen sona erdirecek, kalıcı bir barışı getirecek bir plan üzerinde çalışıyor. Mahkemede bunları söyledi. Şimdi
içini doldurmaya çalışacak” deyin. Bunun yalnız kendisiyle yürümeyeceğini söyleyin. “Avukatları başta olmak üzere siyasi partiler, sivil
toplum örgütlerine ve devlete önemli görevler düşüyor. Bu konuda
herkesi duyarlı olmaya çağırıyor. Eğer fırsat olursa barışın somut planını kamuoyuna açıklayabileceğini, tamamen şiddetten arınmış politika, demokratik çözüm yaklaşımını esas alıyor” deyin. Bu konuda
özellikle PKK’yi etkileyebileceğini, kalıcı bir biçimde şiddetten uzak
tutmaya kararlı olduğunu, bu konuda devletin adımlarının da önemli
olduğunu, af tartışmalarının somut barış planı dikkate alınarak yürütülmesine yüksek değer biçtiğini, barış ve kardeşlik planıyla bağlantılı olmasına değer biçtiğini, bunun Türkiye’nin büyük şansı olduğunu, bu yönlü karşılıklı adımlar atılırsa çok hızlı ve önemli gelişmelerin olacağını, dünya ülkelerini de bu çabaları desteklemeye ve güç
vermeye çağırdığını, taraflar ve devlet duyarlı yaklaşırsa bu çağrıyı
kamuoyuna aktarabileceğini, buna PKK’nin de uyum göstereceğini,
zaten bunun son ARGK açıklamasından da anlaşıldığını, devletin de
Ecevit’in de demokratikleşme adımının atılmasının ancak şiddetin
durdurulmasıyla mümkün olabileceğini belirttiklerini söyleyin. Yapacağınız açıklamalarda bu esaslar üzerinde durabilirsiniz.
(Konseyin yazısı için) Üzerinde duruyorum. Yeni gelişmeler
olursa yeni bir yazı yazabilir dersiniz. Açıklamalarını olumlu buldum. Af tartışmaları önemli. Bizim cephede hakim olma durumu
olursa bazı adımları uygulayabilir. Konseyin de belirttiği gibi çatışmalar durursa ilkel milliyetçi politikalar ve bunu uygulayanlar
biter. AİHM için iyi hazırlık yapın. Zamana yayın. Ercan ve Hasip
gelebilir. Savunmamı kitaplaştırın.
(Savunmanızda bahsettiğiniz evrim devrim konusunu biraz açar
mısınız?)
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Bunu Türk solcuları mı sordu? Barışın teorisi ile uğraşıyorum.
İsteyen istediği gibi saptırabilir, anlayabilir, umurumda değil. Zordur. Ben biraz inanmışım. O olmazsa ben yirmi dört saat yaşayamam. Barış çalışması olmasa, hemen ölüm orucuna yatarım. Şu anda Öcalan hiç savaş dilini kullanmıyor, barış için uğraşıyor. Barışı
Türkiye’de geliştirmek, sanıldığı gibi kolay değildir. Burayı barış
için bir fırsat gibi görüyorum. Her iki tarafın korkunç acıları vardır.
Bunları düşünmemek ahlaksızlıktır. Savaş yeterince verildi. Yedi
yıldır da fazla olmuştur. 1993’ten bu yana fazladır. Bunu görmedim
değil. Çok derinliğine görememem, yanlışım ve üzüntü noktam olmuştur. Şimdi devletin sınırlı da olsa –niyeti nedir, net bilemiyorum ama– bir fırsat vermesini anlamlı görüyorum. Devlete teşekkür
etmemin anlamı da budur. Belki iyi bir şey de çıkabilir. Devlet de
görüyor, biz de görüyoruz. Savaşmışız, bu devletle en büyük çatışmayı ben yaşamışım. Sol çevrelerin bu yaklaşımını anlamsız buluyorum. Şimdi barışı pratikleştirmek istiyorum. Benim İtalya’ya gitmemin en temel amacı barış çabalarını yürütmekti. Suriye’de de
bunun için çalıştım. Bunu PKK ile de yoğun tartıştım. Şimdi İmralı’da derinliğine yürütüyorum.
Yalnızca benim canımın değil binlerce on binlerce canın yanmaması, kan dökülmemesi için barış önemlidir. Barış partilerden ve
hatta PKK’den de önemlidir. Bu işi küçümsemeden herkesi ciddiyetle yardımcı olmaya çağırıyorum. Kan üzerinde siyaset yapmamaya çağırıyorum. Bunu ahlaki buluyorum. Bundan sıkıntı ve acı
duyuyorum. Barış için yaşamaya çalışıyorum. Somut barış planı
üzerinde çalışıyorum. Tarihi bir çağrı yapma ihtimalim de var. Beş
ayı doldurduk, kolay değil. İdam ölüm orucuna yatmaktan daha kolay değil mi? Ama biz zoru seçtik. Herhalde biraz yaşamamız gerekiyor. Öyle değil mi?
Felsefi veya moral yönümü yazabilirsiniz. Sanatçı gözüyle gazetelere yazın. Gazeteler ve dergilere kapsamlı yazın, düzenli yazın
ve düzeyli olsun. Siz de benden alıyorsunuz. Benim için en zorlu
yaşam günleridir. Sıcaklar fazla zorluyor. O soruların bana sorulması daha önceki görüşmelerde ciddi bir olay. Bu adımlarımızla
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bütünleşebilirse süreç başlayabilir mi? Ama net bir şey yok. Dışarıya çıkanlara, HADEP’e benden geçmiş olsun deyin. Herkesin bu
emeğe ve çabalara sahip çıkması gereklidir. Onların adına burada
acı çekiyorum.
Belediyeler, demokrasi ve barış için iyi örnek olmalılar. Pırıl pırıl bir halk hizmeti yapmalılar. Onları uyarın, ağa gibi çöreklenirlerse lanetli olurlar. Kürt olayı zordur, çalışmayı gerektirir. Korkunç bir çalışma ortamınız var. Layık olmaya çalışın. Elinizdeki bu
şansı değerlendirin. Eski tarzda olmaz. Eski tarz yaşamla, siyasetle
ve üslupla olmaz.
15 Temmuz 1999
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Benim tutsakl›¤›m halk›n tutsakl›¤›d›r

(Sağlık durumu soruldu. “İyidir, problem yok” dedi. Cevat Soysal olayı aktarıldı.)
Biliyorum, radyom var, haberleri dinliyorum. Çok önemli değil.
Moldovya ve Romanya gibi ufak ülkelerde para karşılığında bu tür
işler olabiliyor.
(Soysal’ın Almanya’da yakalandığı söylentilerine karşılık, “Almanya’da yakalandığını sanmıyorum” diye karşılık verdi. Gelişen
Türkiye-Almanya ilişkileri hatırlatıldı.)
Almanya dolaylı olarak yaptırıyor olabilir, yönlendirebilir. Ben
yoğun bir gizli diplomasiyle pazarlık konusuyum. Bu pazarlık belli bir neticeye ulaştı. Bu nedenle benim konumum önemli. İç ve dış
politikada benim kullanılma dönemim başladı. Bundan böyle şu sorunun cevabının araştırılması lazım: Barış eğilimi gelişirse, Türkiye ve Ortadoğu nasıl bir pozisyon alır? Bu aralar af ve pişmanlık
yasası gündemden çekilmiş görünüyor. Fakat Türkiye’nin ekonomik problemleri fazla. Öncelikli olarak ekonomik paketi açtılar.
Ekonomik paketten sonra hukuk reformu olabilir. Can Dündar’ın
Sabah’taki yazısını okumuşsunuzdur. Göze çarpan, Sabah grubunun barışın sağlanması yönünde, yavaş yavaş barış eğiliminde olduğu görülüyor. Böyle bir uygulama olursa bize kadar yansır. AB
bu aralar sanırım benim durumumla ilgili karar verecek. Bu karar,
dolaylı diyalogun önünü açabilir. Yani AB öyle bir konum alabilir.
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Kemal Yavuz, benim önceki görüşmede de belirttiğim gibi bu yazıyı tekzip etti. Önceki görüşmede tahmin ettim. Tahminimden hemen sonra Kemal Yavuz da gazetede çıkan haberi yalanladı.
Aslında ordu çözüme kapalı değil. Asker çözüm bulur ancak siviller tıkıyor. Barış inisiyatiflerinin tam zamanıdır. Devleti çok iyi
anlamak gerekir. Bununla politika doğru olarak ortaya konulmalıdır. Barış inisiyatifleri artmalı. Yerel ve bölgesel kapsamlı barış inisiyatifleri olabilir. Diyarbakır’ın özel konumu gereği, barış inisiyatifi burada bölge kapsamında yürütülebilir. Barış inisiyatifi çok
kapsamlı olmalı. İnisiyatifin yanında idam karşıtı kampanyalar da
yoğun olarak başlatılabilir. Barış için çok çalışmalısınız. Devletten
yoğun şikayet edilerek, yakınılarak barış getirilemez. Yoğun bir politik tıkanma vardır. Bu tıkanmayı biraz olsun anlamak çok önemlidir. Bu nedenle tüm çabalarınızı barışın önündeki engelleri kaldırmaya yönelik politikalar üretme üzerinde yoğunlaştırmalısınız.
Tüm çabanızı bu yönde kullanın. Mesele sadece PKK ve dağdaki
gerilla değil. Silahlı mücadeleye son verilebilir. Ama siyasi çerçevenin oturması şarttır. Benim buraya gelmem diyalogtur. Öcalan’ın tutukluluğu diyalog olarak sayılıyor. Devlet içindeki çatışmadan
dolayı diyalogun ertelenmesi mümkün.
(HADEP’in kapatılması ihtimali ve yöneticilerine siyasi yasak
getirilmesi hatırlatıldı.)
O kadar da önemli değil. Formül kolaydır. Yeni bir parti kurulabilir. Zaten aleyhine bu kadar dava açılan bir partinin siyasi aktivitesi sınırlı olabilirdi. Yeni bir parti daha iyi olabilir. Barışı şiddetle
istemek ve savunmak lazım. Fakat oturarak olmaz. Türkiye’de sol
oturmuş. Şu an çözüme ilişkin bir çözüm üretemiyorlar. Eski tarzla bu iş yürütülemez. Siviller görevlerini yapmıyorlar. Avrupa fırsatçı; acil çözüm gerekir. Bizim burada vardığımız çözüm siyasilerce uygulanmıyor. Ordu üzerine gitmiyor.
Ben devleti yumuşatmak için burada elimden geleni yaptım.
Çok iyi bir savunma yaptım. Ahmet’e kalsaydı hiçbir sonuç alınamazdı. O politikasızlıktır. Politika üretmek lazım. Yani tavır takı-
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nılmalı. Tüm parti ve inisiyatifler kendilerini yenilemek zorunda.
Devlet sizin düşündüğünüz gibi çıkmadı. Dikkat edilirse eğilim
farklı, devletin çekirdeği farklı. Cesareti, siyaseti kendin yaratacaksın. Devlet artık işleri taşarona gördürmüyor. 1996’dan bu yana
tavrı değişti. Faili meçhule gitmeyeceksiniz. Devleti çok iyi anlayarak mesleğinizi icra edeceksiniz. Ben mahkumum. Devlet benimle anlaşmaz. Tehlike, risk her zaman vardır. Fakat devlet artık
çetevari davranamaz. Dikkat edilirse bana, Zeki’ye ve Mehmet’e
kaba işkence yok.
(Ecevit’in “şiddet sona erdikten sonra görüşmeler olabilir” görüşü aktarıldı.)
Şiddeti sona erdirmek için on maddelik önerim elinizde. Bizim
arkadaşlar da buna olumlu yaklaştılar. Bundan sonra şunun çağrısını yapmak istiyorum: Şiddetin bitmesinden sonra nasıl olabilir?
Benim konumum çok farklı. Devlet artık itirafçı yapmak istemiyor.
Eskiden yakaladıklarına itiraf yaptırır, televizyonlarda gösterirdi.
Fakat itiraf yapmak istesem devlet kabul etmez. Halktan ziyade
devlet cesur davranmıyor. Devlet beni meşrulaştırmaz. Davadan bu
yana bir ay geçti. Soğutmak için sanırım iki aylık bir süre lazım.
Devlet çözüm bulmak zorunda. Sabah ve Radikal’in eğilimleri bu
yöndedir. Hükümet çözümsüz. Fakat ordu çözümü bulmuş. Ama
hükümete uygulatamıyor. Ordu kapalı değildir. Fakat sivillere de
enjekte edemiyor.
Süreç üçlü bir şekilde gelişiyor: Yakalama, yargılama, dağdan
indirme. Şiddeti bitireceğiz. Devlete ve örgüte yansıtmışız. Örgütün de cevabı olumludur. Halk ve aydınlar çok ciddi hamleler yapabilir. Devlet de karşı değil. Devlet de barışa muhtaç. Devleti çözüme davet etmek lazım. Doğru bir barış inisiyatifi geliştirilmeli. Sosyal, siyasal, ekonomik ve savaş açısından barış şarttır. Anlamsız
şiddetin gerekçeleri ortadan kalkmıştır. İnanarak, yaratarak, geliştirerek ve de çalışarak barış ve barış kişiliği oluşturulmalı. Sivas,
Malatya ve Midyat’daki bayan koğuşlarına yazdığım mektuplarda
bunu açıkladım.
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(YAJK’ın bağımsız bir parti olarak kendini deklare ettiği belirtildi.)
İlginç bir şey. Çok olumlu. Canlı bomba, korkunç bir fedakarlık. Ama onu barış lehine kullanabilirler. Analar, kızlar barış eylemleri yapsınlar. Eylemlerle suçsuz insanlara zarar veriyorlar.
Yönlendirmeler de yanlış. Bu arkadaşlar özgür barış kişiliğinin
bombaları haline gelsinler. Kaba şiddetten caysınlar. Kadın Partisi’nin birinci görevi, barış partisi olmaktır. Barış çok cesur bir duruş şeklidir. Barış kişiliği en yaratıcı, en cesur, en savaşçı, en özgür kişiliktir. Savaş ve vahşi şiddet, gelişmemiş kişiliklerin işidir.
Barış yok, barışçıl geçinenler günlük olarak savaşı körüklüyor.
Kadının doğası barıştan yanadır. Ama meşru savunma hakkı her
zaman vardır. Zorbaya ve haksıza boyun eğmemek lazım. Boyun
eğmek çok kötü bir tutumdur.
Kendiniz de masum insanlara, suçsuzlara, korumasızlara şiddet
uygulatmayın. Doğrular beni ayakta tutuyor. Kaldı ki, Türkiye ile
birlikte dönüşmeliyiz. Hep bunu amaçladım. Bazı sorumsuzların
bunu ‘teslimiyet’ olarak yorumlamaları çok yanlış. Burada çözüm
kurtarılmak zorundaydı. Bunun dışında şans yoktu. Diğer tavırlar
cehalet, çözümsüzlük örneği olur ve kanın akmasını körüklerdi.
Hiç faydası olmadıktan sonra ölmenin bir anlamı yok. Ben ölseydim on binler ölecekti. Bu nedenle idamı önleyecek büyük barış çabasına girilmeli. Devlet bana biraz şans veriyor. Sizin gelişiniz de
bunu gösteriyor. Cesur ve çalışkan olmalısınız.
Kaba anlamda şiddet çılgınlıktır. ‘Ya ölüm ya hiç’ yanlış bir tutumdur. İnsanın kendisini sürekli yaşama hazırlaması lazım. Aynı
kalınarak yaşanmaz. Ben böyle yaşamadım. Bu biçimde yaşanmaz,
yaşanmayacak. Elli küsur yaşımı geçtim. Halen kendimi yaşama
hazırlıyorum.
Ama duygular korkunç gelişmiş. İnsan ilişkilerine yaklaşım var.
Rafine olmuş, süzülmüş felsefe, ahlak, devlet, toplum ve insan anlayışı var. Benim tutsaklığım halkın tutsaklığıdır. Toplumsal dönüşüm var. Çok yoğun duygularla yaşamın kendisini türküleştirmek,
türkü dili yapmak lazım. Bilinen kişiliği basın yarattı. Başından be-
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ri savaşa en karşı kişilik benim. Benim bu çabam zaferi sağladı.
Meşru savunma temelinde yola çıktığımızda devlet hiçbir şeyi kabul etmiyordu. Ama mahkemesinde Kürtçe konuşturdu. Mahkemede Kürtçe konuşmaya zorlandım. Hakimin bütün kararında KürtTürk kardeşliğinden ve gerçeğinden söz edilmektedir. Zaferi kazandık. Cefayı ben çektim.
22 Temmuz 1999
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Eylemimizin temelinde
Türkiye ile özgür birliktelik var

(Hürriyet, Sabah, Milliyet, Cumhuriyet, Radikal gazeteleri verildi. Özgür Bakış ve Evrensel verilmedi. Dergilerden de bölge ile ilgili haberler kesilerek verildi.)
Gazeteleri getirebilirsiniz. Bakış ve Evrensel’den önemli makaleleri kupürler halinde getirebilirsiniz. Ayrıca son iki günün gazetelerini de vermediler. Bazı problemleri iyi anlamak gerekiyor. Sizinle iletişim sadece bazı makaleleri değerlendirmekle olmaz. Resmiyetle bir iki haftadır ilişkiler yok. Sizin bu süreçte daha önemli rolleriniz olabilir. Benim ya da devletin bazı şeyleri direkt olarak ortaya koyması mümkün olmaz. Burada sizin rolünüz olabilir. Fakat
güçsüzsünüz. Sizi pek fazla dikkate almayabilirler.
(Yalçın Doğan’ın yazısı aktarıldı.)
Avrupa ister tabii. Klasik Kürtçülüğü destekler ve onun önünün
açılmasını ister. Bir taraf eylem yapıyor, kışkırtıyor. Avrupa da
‘asamazsınız’ diyerek Türkiye’yi kızdıracak. Böylece objektif olarak ‘asmayın’ derken, aslında asmasını istiyorlar. Batı’nın bu rolünü duruşmada biraz ortaya koydum. Yalçın Doğan’ın bu söylemi
MİT’in veya devletin vardığı bazı sonuçlar olabilir. Aslında kendileri hata yaptı. PKK için bahsedilen Batı’nın çıkarlarına dayalı kullanım şeklinin olduğu objektif olarak olabilir. PKK şunu anlayamı-
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yor: Batı’nın çıkarına dayalı şeylere objektif olarak alet oluyorlar.
Türkiye içindekiler de aslında böyledir. Örneğin Tansu Çiller İngiliz ve ABD işbirlikçiliğine oynuyor ve ‘asalım’ diyor; bunu da vatanseverlik olarak sunuyor.
(Elekdağ’ın yazısı aktarıldı.)
Elekdağ “Öcalan’dan yararlanın” diyor. Erzincan olayı provokatif eylem olabilir. ARGK zayıflarken ERNK çok güçleniyor. İçerde
ve dışarıda öyle mi? Gerçekten neden bu böyle? Bir Fujimori dahi
bin kat daha aktif.
(Devletin çözüme yönelik adım atmayışına ilişkin) Akıllara durgunluk veriyor. Elekdağ’ın bu görüşleri gerçek devletin politikası
mı? Arkasında neler var? Ekonomik olarak krizden çıkmak için yasalar çıkarılıyor, ama Kürt sorunu için Elekdağ’ın belirttiği siyasi
irade yok. Elekdağ, iki yönden PKK’yi kapsamlı değerlendirmiş:
Suriye’nin yerine geçen İran yeni bir hamle başlatırsa, Suriye’den
daha tehlikeli olur. İran’ın PKK’nin arkasında olması ilginç olur.
Bugün Güney’deki mevzilenme dev boyutludur. Suriye’de mevzi
kaybımız yoktur. Suriye’nin yerine geçmesi demek, İran’daki mevcut çelişkiler de dikkate alındığında, daha büyük bir savaş gelişebilir demektir.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın bölge belediyeleri ile görüşecek olması ilginçtir. Bu ne demektir? En uygunu HADEP’li belediyelerle görüşmektir. HADEP ne demektir? Bizim tabanımız olduğu açık değil mi? Bunlar PKK’ye karşı değiller, değil mi? Bir çözüm geliyor, ama bu çözüm ABD’nin umduğu gibi değil. Türkiye,
PKK’nin askeri çizgisi dışındaki yapısını muhatap alabilir. Şükrü
Elekdağ, benim sunduğum çözüm modeline ilişkin olarak, “PKK
bunu kerhen destekliyor” diyor. Ama bence kerhen değil. Bu çözüm hem PKK hem devlet hem de ABD’nin birleşeceği çözümdür.
İlk adımlar önemli. Burada sizin rolünüz nedir?
(Cevat olayına ilişkin) Niye böyle büyüttüler? Ficsher’in ziyaretinden önce olması ilginç. Devlet tam karar arifesindedir. Bu süreci böyle mi belirtmeliyiz? Herhalde ABD de AB gibi kendi çözüm
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paketini getiriyor. Af genel çözümün ilk adımı olabilir. Karar arifesi yaşanıyor. Onlarda da iç çatışma olacağı açıktır. O yüzden gecikiyor olabilir. Benim hakkımda Ficsher ile birlikte Almanya Avrupa’yı arkasına alarak hamle yaptı. Türkiye’nin yaklaşımı, “Öcalan
için AİHM’e havale ederiz, ama siz de bizi AB’ye alın” şeklinde.
Beni AB’ye karşı koz olarak kullanıyorlar. Cevat olayı biraz basit
bir olay. Gerçekten amaç Almanya’yı sıkıştırmak mı? Yoksa Almanya’nın bir hediyesi mi? Nuh Mete gibi birinin Cevat hakkında
168’den dava açması ilginç. Türkiye idamla yargılarsa kimse vermez. 168’e göre olursa böyle yüzlerce iade olur.
Benim açımdan bu nasıl yorumlanabilir? Avni Özgürel’in yazısı
bu konuda önemli. Cevat’ın davası yargıtaya örnek olarak gösterilebilir. Eylemimizin temelinde Türkiye ile özgür birliktelik olduğu
belirtilebilir. 125. madde yerine bu olay da örnek alınarak 168 savunması güçlü yapılabilir. Ona da azmettirmeden bahsediyorlar,
ama 168’den açıyorlar. Arada benzerlik var. Bu yönlü bir savunma
güç kazanabilir. Daha önceki konuşmalarım, yazılarım eklenerek
bunlar da kullanılabilir.
(Yargıtay sürecine ilişkin) Benim durumum özeldir. Eğer devlet
istiyorsa süreci hızlandırabilir. Moldovya figüran gibi. Benim durumumla aynı. Benim için de Almanya üzerinden Moldovya pasaportu hazırlanıyordu. Düşünüyorum da, aynı şey benim için de orada
olabilir miydi? Almanya bu işi Moldovya üzerinden, ABD ise Kenya üzerinden yapıyor. Bu, Almanya’nın Türkiye’ye bir jestidir.
ABD, savunmadan sonra muhtemelen çözüm paketinin içine bizi
de almak zorunda kalabilir. Geneldeki gelişmeler, Elekdağ ve Yalçın Doğan’ın değerlendirmeleri ne anlama geliyor? “Asmak bir tuzak gibi geliyor” diyorlar. Çözüm konusunda PKK’nin askeri kanadının güçlenmesinden bir korku mu duyuyorlar?
(Milliyet’in geçen günkü yazısında, “PKK Kuzey Irak’ta oldukça güçlenmiş” deniliyor.)
Cevat’ın 168’den yargılanması normal, çünkü eylemlere azmettirmiş diyorlar. Bu, siyasi kanadı tercih etme mi oluyor? Siyasi as-
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keri çelişkisini şimdi ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. ‘Siyasi kanadı
tercih etmeli’ mesajı var. Şiddeti bırakmış PKK’ye karşı bölgeler
direniyor. Örneğin Erzincan olayı. İran da Osman yoluyla güçlenmesini sağlamaya çalışıyor. Gazeteler böyle diyor. Belki yapıyor
da. İran Kürtlerinden katılım çok yoğun. Lojistik destek çok yoğun. PKK’deki bir kanadı diğer kanada karşı kullanmak istiyorlar.
Ecevit’in sert yaklaşımının sebebi de bu sanırım. İran PKK’nin bir
kısmını desteklerken, Türkiye hepsini mi hedef alacak yoksa sadece Osman’ı mı hedef alacak? Askeri kanat Osman oluyor, siyasi
kanadı ben temsil ediyorum. Siyasi çözüm yönü bana mı mal edilmeye çalışılıyor? “Apo siyasi çözümü öne çıkardı, siyasi süreci
öne çıkarmak istiyor, ancak karşı çıkanlar var, kerhen destekleyenler var” diyorlar.
Çözüm de geliyor. Pratikte nasıl yansıma bulabilir? Sizler dolaylı bir açıklayıcı güç olabilir misiniz? Sabah mı, Hürriyet mi daha
güçlü yaklaşıyor, ? Bizim konumuz en çok gündeme girmiş durumda. Yazışmalarımızı, PKK Konseyi ve benim yazışmalarımın içyüzünü verelim mi? Açıklamanızda, Öcalan’dan ve Konsey’den edindiğiniz bilgilermiş gibi verebilirsiniz.
1 Eylül hikayesini sakıncalı bulmuyorum. Çarpıcı bir dille dile
getirilirse olabilir. Bana göre gerçeklerin açığa çıkmaması iyi değil.
Aslında uyuluyor. Meşru savunma dışında bir şey uygulamıyorlar.
Öyle ciddi bir yönelim yok. Eğer devlet yeşil ışık yakar ve duyarlı
yaklaşırsa, şiddet sona erer.
(Duyarlı yaklaşım nedir diye soruldu.)
Örneğin Elekdağ’ın sözünü ettiği paket; af, ekonomik, kültürel
ve siyasal haklar.
(Hakkari’deki operasyon aktarıldı.)
Büyük operasyon değil herhalde. Elekdağ’ın belirttiği ilk adım
için ordu bu sefer hükümete uyarıyı yapar mı? Biz Cezayir türü,
Suriye türü açıklamayı nasıl yapabiliriz, varolan durumu nasıl açıklayabiliriz? Kilitlenmeyi çözmek için de bazı adımlar atmak gere-
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kir. Bizim on maddelik yazımızı ve Konsey’in yazdığı yazıyı hangi gazetede yayınlatabilirsiniz? Hürriyet ya da Milliyet olabilir. Konuşun, manşetten vereceklerse olabilir. Yoksa vapmayın. Sanırım
onlar da devlete danışır, ona göre karar verirler. “Örgütü ikna ediyor” deyin. İknaya ilişkin iki belgeyi kullanabilirsiniz. Mektuptan
bazı önemli bölümler verebilirsiniz, hepsini değil. Herkes bunu baz
alır. Devletin bundan bilgisi var ya da izliyor diyebilirsiniz. Bu aşamada yapılabilecek en önemli çalışma budur. Ya da barış inisiyatifleri bunun öncülüğünü yapabilirler. Bize öneri getirirler. Ben de
onay veririm, adımı atılır.
On maddeyi daktilo edip bana getirin. Bunlar olursa herkes diplomasi, politika yapar. PKK güçleri Öcalan’ın çağrısına uyacak duruma gelmiştir. Zorunlu, meşru savunma dışında devletle silahlı çatışmaya son verme duyarlılığındadır. Devlet ve toplumdan da duyarlılık bekleniyor. Kendisi de kendi inisiyatifi ile böyle çağrı yapmayı uygun bulmuştur. Dünyadaki örneklere de bakabilirsiniz. Mücadeleyi siyasi arenaya aktarmak istiyor diyebilirsiniz. Ondan sonra diğer inisiyatiflerin önerilerini bize getirebilirsiniz. Biz de onaylayalım. Bu konular politik süreci hızlandırır. Yalçın Doğan nasıl
“Devletten aldığımız bilgilere göre böyle diyoruz” diyorsa, siz de
PKK kaynaklarından aldığımız bilgiler doğrultusunda deyin.
Aslında bana nasıl gelecekler? Benim meselemin fazla uzamaması gerekir. Dağdan indirme birinci mesele değil mi? Neden adım
atmıyorlar? Ağırlaşan sorunlara bakılırsa sürdürebilirler mi? Herhalde sonuna geliniyor. Savaş rantının etrafındakileri bozmak gerekir. Türkiye’nin şu andaki ekonomisi bunu kaldırabilir mi? Ordu
zorlanmıyor mu? Ordu bu durumdan memnun mudur acaba? Beklenti halindeyiz. Aralık ayında bu yoğunlaşarak devam edecek. Yargıtaya ve İnsan Hakları Mahkemesi’ne müracaat ederek o süreç devam edecek. Benim meselem yargı ile bitmedi, daha da ağırlaştı.
Türkiye sandığımdan daha da zor durumda. Öcalan gitmeli dediler.
Biz mahkemede bunu bozduk. Birinci senaryo buydu.
İkinci alternatif benim de içinde olduğum bir çözümdür. Yalçın
Doğan peşpeşe Kürt olayını tartışıyor. Benim meselemin boyutları
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genişledi. Politik anlamda daha da çıkmaza mı giriyor? Bir de örgüt çözülür diye beklendi. “Apo gitti, ne olacak?” diye beklenti içine girdiler. YNK’nin gelip Ahmet Zeki’ye uyarı yapması Avrupa ve
ABD’nin yaklaşımıdır. Askeri eğilim aşılabilir, silahlı çatışmaya
son verilebilir. Açıklamayı ustaca yapın, tartışın. Şükrü Elekdağ,
‘akıllara durgunluk veren durum’ diyor. Biz de bunu bitirmeye hazırız. Elekdağ’ın dediği gibi bir hamle yapabilirler.
AB’nin yolu Türkiye’ye açılıyor. Çözüm oradan mı geliyor?
Ecevit, “İtalya yumuşasın, ben de yumuşayayım” diyor. Schröder
ile ilişkiler geliştiriliyor. Bir anlaşma var ama nedir bu? Herhalde
“PKK yumuşasın, Kürt sorunu çözümlensin” diyorlar. Aralıktaki
Helsinki süreci benim için tehlike de arz edebilir. Süreç tersine gelişebilir. ABD sürecin dışında değil. Avrupa’ya yaptırıyor. Ağır basan eğilim, Türkiye’nin bu sorunu giderek Avrupa ile çözüm yoluna götüreceği yönündedir. Hukuki yön Strasbourg’da, siyasi yön
Avrupa ve ABD ile askeri yön İran ile ele alınır. Türkiye pratik bir
adım istemiyor. Niye gelip bizimle bir adım atmıyor? Karar arifesinde miyiz? Hükümet ve parlamentonun tıkanma durumu var. Yeni bir hükümet olasılığı olabilir mi? İnfaz indirimi ihtimali aftan
önce gelebilir. Avni Özgürel ne kadar ilginç izliyor. Acaba izliyor
mu yoksa dinliyor mu? Bazı yerler ile bağlantısı vardır. Önemli
makaleleri küpürler halinde getirin.
Özgür kadın hareketine ilişkin de özgür yaşam konusunda sınırsız saygı ve sevgilerimi belirtiyorum. Yarım kalan özgür yaşam
projesini sürdürsünler, geliştirsinler.
26 Temmuz 1999
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Kendimi yaﬂatmam bile mucizedir

(Üç kişi olarak görüşme odasına gidildi. “Yine üç kişi mi geldiniz?” diye sordu. Dört kişi geldiğimiz ancak dışarıda aramaların kişilik onurunu rencide eden boyutlarda olması nedeniyle Avukat Niyazi Bulgan’ın içeri girmediği ifade edildi. “Haber verin, duygusal
davranmasın ve içeri gelsin” dedi. Bunun üzerine Müdür yardımcısı, “girmesine izin verselerdi gelirdi. İçeri girmesinde sakınca görülmüştür” dedi. Haber verilmedi ve görüşme başlatıldı. Kendisine
basın haberleri iletilmeye başlandı. Çevik Bir’in Ada’ya geldiği
söylendi. Kendisiyle görüşüp görüşmediği soruldu.)
Bu konuyu sizinle tartışacağız zaten. Gelen kişi esmer, dört yıldızlı bir şahıstı. Ben Çevik Bir’i iyi tanıyorum, o değildi. O beyaz
tenli bir şahıstır. Kesinlikle değildi, bu başka bir rütbeliydi. Ben havalandırmadaydım; kapıyı açtı, inmedi. Kapının kenarında durdu.
Gayri ihtiyari kendisine, barış için hazırım dedim. O da bana, “O
zaman dağdakileri indirmelisin; sen bunu yaparsın, dağdakileri ancak sen indirebilirsin” dedi. Ben konuşmasaydım acaba kendisi konuşur muydu, konuşsaydı ne derdi? Ama ben konuşmuş olmama
rağmen cevap verdi. Cevap vermeyebilirdi. Bunu en üst düzeyde
bir mesaj olarak algılayabilir miyiz? Başka yetkili yoktu. Geleneklere göre yani devlet yaklaşımı geleneğine göre bu ne anlam ifade
edebilir? Hiçbir şart ileri sürmeden silahları bırakmak gerektiğini
söyledi. Silahlar elde olunca diyalog olmaz, bu devletin klasik bir
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yaklaşımıdır. Silahlar bırakıldıktan sonra diyalog yolu başlar. Böylesi kritik bir süreçte, bu tür günlerde gelmesi ne anlama gelir?
Tam da ‘Öcalan adım atmıyor’ dedikleri bir dönemde, Cevat’a
‘Öcalan adım atmıyor’ demeleri ilginçtir. Cevat’ın Türkiye’ye getirilişi benim durumuma benziyor. Almanya bu işin içinde görünüyor ve
Türkiye’ye karşı bir jest yaptı. Almanya işin içinde olabilir mi? Bu
doğruysa önemlidir. PKDW’ye yönelik karar da bence önemli. Bununla “ayağınızı denk atın, istersek hepinizi getirebilir veya vurabiliriz” mesajı veriliyor. MİT’in Cevat’a öyle söylemesi ilginçtir. Pişmanlık yasası bizim getirilmemizle birlikte gündemleşti. Af yasası ve
pişmanlık yasasının bu içeriği toplumsal barışı sağlamaz.
(Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın açıklaması iletildi.)
Yasanın çıkmasını MHP engelliyor. DSP çıkarmaya çalışıyor.
Varsayalım MGK, DSP’yi destekliyor. Yasayı bu şekilde çıkaracaklar, ama Anayasa Mahkemesi eşitlik ilkesine aykırı bularak geri çevirecek. Pişmanlık Yasası bu haliyle hiçbir işe yaramaz, hiç kimse
dağdan inmez. İçeriği nitelikli olsaydı, örgüt bütünsellik içinde topluca değerlendirirdi. Ama bu şekilde kimseyi dağdan indiremezler.
Adalet Bakanlığı ile görüşülebilir ve benim adıma dağdakileri indireceğimiz söylenebilir. Ama bu yasalar çıkmadan mutlaka görüşmeler yapılmalı. Çok kısa bir süre içinde buraya gelebilirler. Kapsamlı öneriler ile gelsinler.
(Ortadoğu ve Avrupa’daki gelişmelere ilişkin kendisine bilgi verildi.)
Önemli olan kapalı kapılar ardındaki görüşmelerin ne olduğudur. Suriye’nin, Arafat’ın tavrı ne olmuş? Mutlaka bir şeyler söylemiştir. Mısır görüşmesinde ne olmuş? Ortadoğu’daki barış görüşmeleri önemli. Türkiye benim etrafımda dünya ile pazarlık yapıyor.
Tüm görüşmelerde bizim konumumuz gündeme gelmiştir.
(Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş’ın tebliğnameyi hazırladığına
ilişkin basında çıkan bilgi iletildi.)
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O biraz acele mi ediyor? Yargılama gibi mi olacak? Yargıtay ne
kadar sürede karar verir? Neden öne aldılar? Biraz hızla sonuca gidilmek isteniyor. Bundan sonra benimle ilgili siyasal süreç mi gelişecek? Benim hakkımdaki gelişmeler netleşmiş olacak. Hem Demirel hem de Adalet Bakanı AİHM’nin kararına saygı duyacaklarını açıklamışlardır. Parlamentonun dayatmasını engelleyecek kadar
bir yoldur bu.
Cevat’a söylenenler ilginç. Siz çok yumuşak dediniz, bazıları ihanet dedi. PKK dağılmadı, bitmedi. Bu istediklerinin tersiydi. Sanırım
beklenen dağılmayı değil daha da güçlenmeyi mi getirdi? Benim tavrımın Kürt milliyetçiliğini geliştirdiğini söyleyenler, bu konuda gelişme yaşanıyor diyenler oldu. Basında da çıktı. Belki af ve hukuk reformları gündeme gelebilir. Reforma nasıl katkı sunabiliriz? Pazartesi günü bu konuda size metni aktaracağız sanırım. Taraflar arasında
ve süreçte kilitlenme yaşanıyor. Bu kilitlenmeyi nasıl aşabilirim? Avrupa Parlamentosu, ABD, Türkiye, herkes reform diyor. İş gelip bana dayanıyor. Ama devlet gerçekten yanıt verecek mi?
Devletin tavrı gerçekçi geldi. Dün gelen adamın tipi ilginçti.
Türkiye’nin özgünlüğü farklı. “Terör örgütü ile masaya oturmam”
diyor. Şiddete dayalı PKK ile de kimse görüşmez. Arafat şiddete
karşı olduğunu açıkladığı zaman diyalog süreci başlamıştı. Demokratik diyalog gücü önemlidir. HADEP Demirel ile görüştü.
Realitenin özü önemli.
MİT’in Cevat Soysal’a, “Öcalan bizi çok zorluyor. Aslında onu
imha etmek amacıyla getirmiştik, ama o oyunu gördü ve konseptimizi bozdu. Adım attığını söylüyor, fakat PKK’de köklü değişiklikler yapmıyor, PKK’yi dönüştürmüyor. İdeolojik değişiklik yapmıyor” dediğini aktardığımızda şunları söyledi:
Devlet ideolojik mesele ortaya koymaz. Bence güçler bir yere
çekilebilir. Bunu doğru buluyorum. Biz bir adım atarsak, devlet de
bir adım atar. Diyalog, görüşme demek değildir. Fiilen atılacak
adımlar bence görüşmedir. Devlet güçlü; sen adım atmadan ondan
adım atmasını isteyemezsin. Devletin adım attığını düşün. Öyle bir
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aşamadayız. Köylere geri dönüş, koruculuğun kalkması önemli yeni adımlar olarak görülür. Pişmanlık yasası ve genel af noktasında
Adalet Bakanlığı ile avukatlar görüşebilir mi? Dağlardan gerillanın
inişini yasayla nasıl sağlayacaklar? Yasa bence bunu göz önüne almadı. Yasa bir nevi af ise örgüt bütünsel olarak değerlendirir. Bir
general açık görüşemez. Asma değil cezalandırma, kapsamlı bir
plan ve ciddi yaklaşım demektir.
Basında da Avni Özgürel’in yazısı ile Kemal Yavuz’un yazısı
oturuyor. Bir an önce netleşmenin yaşanması gerektiği vurgulanıyor: “Eğer asacaksak uzatmayalım ve yapalım. Yok asmayacaksak,
sorunun çözümü noktasında bir an önce adımların atılması gerekir”
deniliyor. Değişiklikler yapılmalıdır. Halk, toplum, devlet bizden
ne bekliyor? Barış hemen olmaz. Filistin’de on yıldır halen barış
yok. İlk adımı küçük atacaksın, barış bizim düşündüğümüz gibi hemen olmaz. Bizimkiler hemen barış istiyor. Bazıları hemen asalım
diyor. Biz adım atarsak onlar cevap verir. Kilitlenmeyi aşacak adım
ne olabilir? En ağır durumu halen ben yaşıyorum. Geçilen süreçler
çoğunuzun hiç beklemediği süreçlerdi. Şaşırdınız, ama ben hayret
etmedim. Partinin örgütleri anladı. Örgüt içerisinde karşı çıkacak
adam var mı, biliyor musunuz? Yalnız birinin mi yoksa örgütün tamamının mı nabzını almışlar?
(Geri çekilmeye ilişkin) Bunu yapabilirler. Tekrar yazacağım
ve ona cevap isteyeceğim. Türkiye AB’ye girecek. Türkiye’deki
gelişmeler o yöne doğru gidiyor. ABD de Türkiye’nin birliğe girmesini istiyor. ABD daha çok kendi düşüncelerini Avrupa’ya
söyletiyor. Avrupa’yı da oynatan, hakim olan İngiltere’dir. Diyelim ki silahlı çatışma sona erdi, dağdakilerin sorunu halledildi.
Peki, devlet ne yapar? Devlet bunu mu bekliyor? Bize sordukları sorular devletin düşüncesini bilmek açısından bir veri olarak
algılanabilir mi? Kafa yapınızı şekilci ayarladığınız için böyle
düşünüyorsunuz. Devleti tanımıyorsunuz. Oysa en küçük verilerden hareket etmek gerekir. Elimizdeki en küçük verileri tüm ayrıntılarıyla değerlendirmek ve buna göre hareket etmek gerekiyor. Kilitlenme var. Bu, böyle aşılır mı?
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Burkay ve diğerleri gelsinler. Gelsinler de gidip kaç yuva alacaklar, ne yapacaklar, görelim. Kim demokratiktir, devlet bunu biliyor.
HADEP tüm eksikliklere rağmen gelip oyun üzerinde oturdu. Şu
aşamada demokratik bir seçim yapılsa, biz yüzde on barajını aşarız,
değil mi? Devletten adım beklenmez. Şartlara dayalı konuşulmaz.
“Ben PKK ile görüşürüm” olmaz. Devletin tümünün duyarsız olduğunu söylemek de mümkün değil. Devlet kendi dili ile politika yapar. Bu ne teslim olma ne de yalvarmadır. Diyelim ki, onların dediği ‘terörü’ devre dışı bıraktık. O zaman rantçı kesim biter. Şiddet
biterse o zaman OHAL’e, koruculuğa da gerek kalmaz. Sen bir
adım atarsın, onlar belki bir yıl sonra adım atarlar.
(Dağdakileri bir yere yani Güney’e toplama yönündeki adımın
net, sonuç alıcı, ama tehlikeli bir adım olduğunu söylediğimizde
ise) Öyle, değil mi? Sonuç alabilirler. Ama en tehlikeli karar değil mi?
(BM garantörlüğü altında toplanması istenebilir mi?)
Garantörlük özgücünüzdür. Zaten BM gözetiminde kamp vardır.
Resmi adrestir. Biraz politik olmalısınız. BM yeri ise uygun bir yerdir. Bir görüşme olacaksa en uygun yer olacak.
İran-Türkiye arasındaki gerginliğin sebebi sorulduğunda ise
“Ben savunmamda da söyledim İran’a dayalı gelişme Suriye’ye dayalı gelişmelerden çok daha fazla olacaktır. PKK bu hali ile daha
çok yaşar. İran coğrafya olarak da Suriye’den daha uygundur. Cephe arkası çok geniştir, dağlık bir alandır. Türkiye bundan çok korkuyor ve tehlikeli buluyor. Ayrıca Osman ve Cemil’i buraya getirmek isteyebilirler.
Özü itibariyle ben bir adım daha atacağım. Ortamda yumuşama
var, köylere dönüş olabilir diyorsunuz. Mesut Yılmaz, OHAL kalkabilir diyor. Avrupa Parlamentosu, silahları bırakın ve tüm gücünüzle
siyasallaşın diyor. ABD bunu destekliyor. Adım atmam gerekir. Devlet o zaman ne yapar? Bu adım nasıl pratikleşecek? Ben de kendi yaşamımı çok farklı düşünüyordum. Düşündüğüm şeyler bile değildi.
Türk toplumunda da inatçılık var. Sizin inadınızı da anlıyorum, ama
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ya hep ya hiç olmaz. Bizi muhatap alsınlar demiyoruz. Devletin geleneği ve tarihi de o kadar umut vermiyor olabilir. Ama tarihe saplanıp
kalan veya takılanlar da gelişemez. Ben de her şey benim hevesimdeki gibi gelişir demiyorum. Bir kuş bile olsa, yem atıldığında gider onu
alır. Devlet de beyinsiz değil. Büyük bir beyni var.
Parti isim olarak bitse bile veya ismi ne olursa olsun değişmez,
bir kere cin şişeden çıkmış. ABD, konsepti gereği beni dışında bıraktı. Şimdiye kadar beklentileri bizi bitirmek ve demokrat dedikleriyle iş yapmaktı. Devlet milimi milimine her şeyi hesaplamıştır.
Murat Bozlak’ın tahliyesi bir jesttir. Mahkeme Başkanı bizden etkilendi, şimdi şiir yazıyor. Nemrut’a gidiyor. Ailesi benimkisi gibi
bir aile, köyü bizim köye çok yakın bir köydür. Feridun Çelik’in
beraatı bir jesttir, bir olumlu veridir, demokratik uzlaşmadır. ABD
demokratik diyalog, demokratik görüşme diyor. Bu kavramları sizin de kullanmanız gerekiyor. Gelişme bana nasıl yansır? Ecevit,
“terör biterse demokratik reformlar yapabiliriz, idam cezasını kaldırabiliriz” diyor. İdam cezasının kaldırılmasına ilişkin yasa rafa
kaldırıldı. Niye böyle oldu?
(Devletin şubat sonrası ortamı çok terörize ettiği söylendiğinde)
Psikolojik savaştır. Her zaman karşılıklı yapıldı. Savaş çok şiddetli
olduğunda gerginlik fazla olur. MHP bile gerginlikleri arttırmayalım
diyor. Benim durumum en ağırıdır. Bu altı aydır. En aklı selim şeyleri ben söylüyorum. Nasıl ölmedim? Fiziki olmaktan ziyade psikolojik olarak ne kadar dayanabilirim? Benim için en iyisi, kendimi devre dışı bırakmak. Hiç kimse buna hazır değil. İntiharvari bir yaklaşım
benim için daha iyi olurdu. Kendimi yaşatmam bile mucizedir. Sorumluluk duyan bir kişiyi getirseniz dayanamaz. Ama dayanıldı, aşıldı. İşaretler olumlu. İmha tehlikesi aşaması aşıldı. Her gün doktorlar
geliyor, her an bakıyorlar. Yirmi dört saat tetikteler. Psikologla da tartışıyorum. O gün onunla da tartıştım. Bir nevi yaşatıyorsunuz dedim.
Devamını anlatmak istemedi. En zor koşullarda nasıl dayanılır? Elimizde hiçbir şey yok, olanak yok. Paşa da öyle diyor. Ancak sen indirirsin, sen yaparsın diyor. Benim durumumu açıklamaya kendini
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yakmak bile yetmez. Uçakta getirdiklerinde bir an konuşmamayı ve
aç kalmayı düşündüm. Ama sonra doğru olmayacağını düşünerek
vazgeçtim. Kolay olanı seçebilirdim.
(Sağlığı ve morali soruldu.)
Benim sağlığım ve moralim atılacak adımlara ve gelişmelere
bağlıdır. Olumlu olursa iyi olurum. Yani bir barometre gibidir, her
an değişebilir. Paşanın gelişini basına yansıtmayalım. Gelişi ne anlama gelebilir? Düşünün. İsterse beni hiç duymazdı. Bu güveni biz
bu şekilde algılayabiliriz. Kısmi olarak güven göstergesi olabilir
mi? Murat Bozlak’ın bırakılması olumlu bir adımdır. Devlet başka
bir şey yapmaz. Bizimkiler kötü davrandı. Erzincan’daki eylem
kontrolsüz gruplarca gerçekleştirilmiş olabilir.
(Karayılan’ın olaya ilişkin açıklaması aktarıldı.)
Araştırsınlar, bizim eylem tarzımız değil. Bu süreçte karşılıklı
kontrolsüz eylemler oluyor. Olabilir. İkinci adımı atacağım. Pazartesi günü düşünceleri yazılı alıp getirsinler. Bir metin hazırlıyorum.
Savunmam teorik ve ideolojik bir adımdır, pratik değildir. Pratikte
adımların atılması gerekiyor. Ortam durulmuş, fazla bir şey yok.
Cezayir süreci ile çok sıkı benzerliklerimiz var. Silahlı mücadeleye
son vermeler ve siyasal mücadeleler iç içe yürür. Astırmak isteyenler büyük oynuyor. Bir ay daha dayanmaya çalışacağım. Bu, pratik
ay olacak. Dananın kuyruğu kopabilir. Biz kendi adımımızı atacağız. Bundan sonra devletin düşüncesi kendini açığa vurur. Basına
haber verirken dikkatli olun.
(Bu süreçte hiç mektup almadığını belirtti. Midyat, Malatya ve
Sivas’a üç mektup göndermişti.)
Ulaşıp ulaşmadıklarını araştırın. Sağlığım atılacak olumlu adımlara ve gelişmelere bağlıdır. Zor gelişmelerdir, ama benden bekliyorlar.
29 Temmuz 1999
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Yüzy›l›n savaﬂlar›
kendi do¤as›na uygun bar›ﬂ›n› ar›yor

Başkanlık Konseyi’ne
Değerli arkadaşlar
Temmuz 1999 tarihli yedi maddelik değerlendirmenizle
birlikte sözlü olarak olası, yapılması düşünülen çağrıma
olumlu katılım gösterme konusunda hazır olduğunuz biçimindeki
duyumu aldım. Gerek bu olumlu yaklaşımınız, gerek dünya ve Türkiye somutunda ortaya çıkan son gelişmeler ışığında, yeni bir durum değerlendirmesiyle birlikte, daha somut ve uygulamaya yönelik önerilerimle birlikte, en son kişisel durumum ve muhtemel devlet yaklaşımı konusunda sizleri bilgilendirmeye ve olası tavır ve tutumla ilgili aydınlatmaya çalışacağım.
1- Yüzyılın başından beri özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra silahlı mücadeleye dayanan etnik, dini, ulusal vb çatışmalar yerini demokratik uzlaşma ve bu temelde barış içinde çözümlenme
sürecine bırakıyor. Yüzyılın savaşları kendi doğasına uygun barışını arıyor. Bu da daha çok demokratik çözümü, ekonomik kalkınmaya dayalı istikrarlı bir barış ortamını amaçlıyor. Buna göre
yoğun görüşme, diyalog ve ittifaklar ortaya çıkıyor. En son, örneğin Balkanlar’da görülen, demokratik istikrar ve refahı amaçlayan zirve ve ortaya çıkan ittifak arayışıdır. Tarihi İsrail-Arap çatışması da aynı temelde bölgede demokrasiyi ve ekonomik geliş-
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meyi zorlayacak bir büyük uzlaşma sürecine girmiştir. Yeni İsrail
hükümeti ile Suriye’nin öncülük edeceği bu süreç, eğer başarılı
olunursa, çok önemli gelişmeleri beraberinde getirecektir. Suriye’nin daha şimdiden yakın ilişki içinde olduğu birçok gruba, silahlı mücadeleye son verme, bunun yerine sosyal ve siyasal bir
çerçeveye kendilerini oturtma çağrısı yapması önemlidir. İspanya’da ETA silahlı mücadeleye son vermekle birlikte, yeni bir görüşme sürecine epey hazırlanmış durumdadır. İrlanda bu süreci
yaşıyor. Kolombiya çatışmalı da olsa diyalog sürecine girmiştir.
Afganistan benzer bir durumu yaşıyor. Buna benzer birçok sorun,
benzer yöntemlerle çözüm bulmaya çalışıyor.
Bunların üzerinde yoğun durabilir ve şüphesiz önünüzü aydınlatabilecek sonuçlar çıkarabilirsiniz. Ama dünya çapında genel eğilimin bu olduğu açıktır ve klasik askeri güce dayalı mutlak zafer arama yolunun artık geçersizliği söz konusudur. En büyük askeri güce
sahip devletler, ilginçtir, daha çok bu yeni çözüm yöntemini kendi
ülke ve rejim çıkarlarına dayalı olarak geliştiriyorlar. ABD ve AB
başta olmak üzere, esas olarak insan hakları ve demokratik adımlarla kendi çıkarlarına göre dünyayı şekillendirmek istiyorlar. Bu
yeni durumu kavramadan, hiçbir hareket sonuç alamaz ve özellikle problem yaşayan ülkeler eski yöntemlerde ısrar ederek ancak
çıkmazı derinleştiriyorlar. Sonuçta dünyanın yeni konsepti ile
uyum sağlamaktan kurtulamıyorlar. Dikkat edilirse, burada büyük
güçlere teslim olmak değil en pratik uzlaşma yollarını bulmak
önem taşıyor ve gerçekleşen bu oluyor.
2- Daha da açılabilecek bu dünya ve bölge gerçekliği içinde,
Türkiye’de genelde çatışmalı demokratik gelişme ve PKK’nin silahlı çatışma durumunu derinliğine çözümlemeye tabi tutmak büyük önem taşıyor. Bunu şahsen zaman zaman yapmaya çalıştım. En
son savunma bu yeni durumu açmaya yöneliktir. Türkiye demokratik solunun tarihi, toplumsal temeli ve güncel çıkmaz durum bizce
artık aydınlatılmıştır. Buna fazla değinmeyeceğim. Bizler için daha
önemli ve hayati olan, bunda PKK’nin rolünü ortaya koymak ve
üzerine düşeni yapmaktır. Gerektiğinde bazı dogmatik yaklaşımla-
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rı ve kör pratik yanları aşma cesaretini ve gücünü göstererek, bunun için kuşku duyulmasa da, bazı temel doğruları dile getirmek,
açık ve kararlı bir tutumla uygulamaya taşırmak gerekir.
a- PKK Türkiye’nin büyük demokrasi eksiğinin ürünü olmak
kadar onu açığa çıkaran, çözüme yaklaştıran, ama özellikle 1990’lı
yıllarda gereken yaratıcılığı uygulanır çözümlere taşımada geç kalan, ağır bir tekrarlama durumuna düşen ve hatta yozlaşmadan kendini kurtaramayan durumuyla kısmen çözümsüzlüğün ve çıkmazın
gelişmesinde pay sahibidir. Hepsi için söylenmese de, bu gerçeklik
inkar edilemez. Bunun birçok ideolojik ve pratik yanları vardır.
b- Aslında Türkiye’de derinliğine ayrı bir vatan düşünülmediği
ve cumhuriyeti parçalama eğilimi içinde bulunulmadığı halde dar
milliyetçi ve ulusal sorunda 1970’lerin reel sosyalist yaklaşımlarının ağır dogmatik etkisi altında bir program ve propaganda tarzı
tutturulduğu bilinmektedir. Giderek hayatın da doğruladığı ve
1990’larda yoğun dile getirdiğimiz özgür birliğe dayalı ortak vatan
ve demokratik cumhuriyet gerçek özümüz olarak anlaşılmalı ve hakim kılınmalıydı. Burada eksiklik ve geç kalma durumu var. Yapı
yeterince eğitilemedi. Aynı husus halk için de geçerlidir. Türkiye’nin sınıf ve ulus gerçekliğine somut ve sorumlu yaklaşılamadı.
Rantçılık yönetiminin savaşla bağı kurulup tedbir alınamadı. Savaşı kışkırtanların oyunu bozulabilecekken, burada da yeterince sorumlu davranılamadı. Özellikle 1993-96 süreci doğru değerlendirilip tavır hakim kılınamadı. Çıkmaz burada derinleşti. Taraflar inisiyatifi neredeyse yitirdiler. Çetecilik başını aldı yürüdü. Alt ve üstyapıda muazzam emekten ve üretimden kopuk bir istismar, yozlaşma, tıkanma durumu ortaya çıktı.
c- Kuru bir eylem anlayışı fazla geliştirilemeden tekrarlandı.
Onu kurtarmak sanki temel bir görevmiş gibi algılandı. Çok acı kayıplar kadar anlamı olamayan bir pratik süreçti bu. Türkiye’de ordu bunu yine daha bir ileri görüşle değerlendirdi. 1995’lerden itibaren geliştirilen MGK konseptleri bunun ürünüdür. Yanıtımız olmakla birlikte yine eksikti ve beklenen verimli uygulama gücü haline gelemedi.
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3- Yine önümüzdeki süreçte bu yakın geçmişin derin muhasebesi önemlidir ve pratiği başarıyla yakalanırsa, geç de olsa doğru bir
rotaya girilebilir. Burada PKK cephesi kadar devlet cephesinin de
derin ve doğru çözümleme kadar anın gereklerine uygun pratik
adımları atabilmeleri hayati ve tarihidir. Ama her iki tarafın yaşadığı, yaşayabileceği önemli sorunları vardır. Son derece gerçekçi hareket etmek gerekir. Duygusal, feodal ve alışkanlıkları tekrarlayan
yaklaşımlar ancak çıkmazı geliştirir, çatışmayı körükler.
PKK açısından artık bir demokratik çözüm tarzı halinde somutlaşan Kürt sorunu ve tüm Türkiye’de demokrasi için artık şiddete ihtiyaç yoktur ve hatta bu çok fazlasıyla yürütülmüştür.
Amacı aşan şiddet yanı görülmeli ve özellikle 1990’lı yıllar bu
açıdan da değerlendirilmelidir. Meşru ve doğru temelde kendini
silahlı savunmak ayrı, birçok aşırı ve yersiz şiddet, özellikle askeri açıdan yanlış saldırı ayrıdır. Bu yönleriyle değerlendirmeler daha doğru yapılabilir. Yani mevcut sorunsallık durumu çok açık bir
şiddeti değil tam tersine acil bir demokratik diyalog ve uzlaşma
sürecini yaratmayı zorunlu kılmaktadır. Şiddetten arınmış bir
Türkiye ve bölge ortamının yakalanması ivedi görevdir. En acil
pratik adımın bu olduğu görülmelidir.
4- Tarihi açıdan böyle demokratik bir uzlaşma dönemi her bakımdan zorunluluk arz etmektedir. Birçok savaş çözümlemeleri
onun amaç ve araç gerçekliğiyle karşılaştırıldığında, düşük yoğunluklu da olsa, PKK öncülüğündeki savaşın amaçla bağlantısı ve
araçlarının artık Türkiye somutunda oldukça zorlu geçecek bir demokratik çözüm sürecinin çok yönlü, dolaylı, direkt uzlaşma ve diyalog arayışını gerektirdiği çok açıktır. Her şeyden önce sorun çözümlenmeden ne Türkiye’de içte demokrasinin gelişmesi ne de dışta hak ettiği uluslararası konumu alabilmesi mümkündür. Devlet ve
toplum bu duyarlılığı fazlasıyla edinmiştir.
PKK mevcut koşullarda şiddet aracıyla daha fazla gelişme sağlanamayacağını, tersine daha da zorlanacağını anlamıştır. Bu noktada çatışma durumunu sürdürmenin ilerletici siyasi bir anlamı olmadığı gibi bu durum daha çok tıkayıcı, krize ve şovenizme götü-
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ren son derece olumsuz yönlere hizmet edecektir. Gerici rantçı çevrelerin kemikleşmesine götürecektir ve olan da budur. Bu konuda
ilk adımın PKK’den gelmesi doğaldır. Devlet ordunun hükümranlığı gereği sınırlardaki varlığının meşruiyeti kadar karşısında bir silahlı gücü ya imha edeceği ya da sınırların dışına atacağı da açıktır.
Bu konuda en pratik yol, daha önce önerilen Kuzey Irak’a çekilmedir. BM güvencesi altındaki kampın, olası diplomatik, siyasi gelişmelerin adresi olarak değerlendirilmesi ve Güney PKK ve cephesinin yeni Kürt oluşumunda desteklenmesi, demokratik bir güç
olarak olası iktidarlaşmada yer almasıdır. Bu arada daha önce vurgulandığı gibi olağanüstü bir kongre ile Türkiye somutu için alınacak kararlar ve içine girilecek pratik hakkında hazırlık yapmaktır.
Özcesi kapsamlı durum değerlendirmesi yapmak, her konuda karar
ve yeni program ve örgütlenmelerin yönünü belirlemektir. Türkiye
için içine girilecek demokratik uzlaşma döneminin temel özellikleri, bunun için halka kadar uygulanacak yeni perspektif ve uygulamaları netleştirmek, bunun için eğitilmek, hazırlanmaktır. Bu süreç
uzun sürebilir. Yalnız kendi hazırlıklarımız yetmez. Devletin konumu, kendi özgünlüğüne göre gelişim gösterecektir.
5- En geç yılın sonlarına doğru Türkiye sınırlarında artık bir silahlı çatışma, şiddet sorununun kalmadığı ortaya çıktığında, tarihi ve
yepyeni bir ortamın yakalandığı ve bunu savaş durumundan daha büyük hassasiyetle değerlendirmek gerektiği önemle bilinmelidir. Şimdiye kadar insan hakları ve demokratik adımlar meselesine şiddet, terör baş sorun olarak gösterildi. Bunda PKK’nin sorumluluğu birinci
planda vurgulanırken, tüm uluslararası alanda terörist olarak değerlendirilme, dolayısıyla çözümsüzlük noktasında tutturuldu. İşte her
şeyden önce eleştirilse de, bu çok tıkayıcı durum aşılacaktır. Türkiye
daha rahat bir demokratik reformlar sürecine girme durumunda kalacaktır. İnsan haklarında ileri adımlar atılacaktır. Ekonomi ve siyaset
normal rayına oturacaktır. Kürt sorunu için daha ileri adımlar atılabilecektir. Dışarıda daha olumlu gelişmeler olacaktır. AB üyeliği kadar
bölgede daha çok barış içinde etkinlik sağlanacaktır.
Açık ki, bu durum PKK’den her bakımdan dönüşüm bekleye-
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cek, onu dönüşüme zorlayacaktır. PKK klasik yapısıyla rol oynayamaz. Sadece yasallık açısından değil ideolojik politik çizgi ve
uygulama biçimlerinde kapsamlı yenilik kaçınılmazdır. Direkt
muhataplık beklenmemelidir. Muhtemelen HEP, DEP, HADEP
sürecini daha da aşan yasallığa doğru yaklaşım, tutarlı bir demokrasi programı kadar yaratıcı kültürel çalışmalar, doğru örgüt ve
çalışma tarzına dayalı çözümler isteyecektir. İçten tutarlı bir Türkiye vatanseverliğinin özüne inanmak kadar onu koruyup geliştirme kararına dayalı bir demokratik cumhuriyet temelini esas kılacaktır. Yine politikanın tam demokratik bir sistem altında barışçıl
yürütülmesini gerekli kılacaktır.
Dikkat edilirse, örgütsel açıdan olduğu kadar bireysel yaşama kadar bir dönüşüm söz konusudur. Bölge için derinliğine bir kültürel
demokratik program gelişecektir. Ayrılıkçı dar yaklaşımların gereksizliği açıkça ortaya konacaktır. Temelde bu hususlar yeni bir üslupla, barışçıl, yapıcı ve inandırıcı biçimde devlete ve topluma yansıtılma, kabul görme sorunlarını başarıyla aşmayı gerektirecektir.
Bu aşamada artık ülke ve devlet olarak Türkiye’nin zayıflıklarını kullanma değil tersine tüm iyi niyet ve gücüyle doğru çözümler üreterek zayıf yanları güçlendirmeye çalışılacaktır. Türkiye’de
devlet ve topluma çok yönlü, zengin ve demokratik katılımla ortak bir özgür yaşama geçiş görevi söz konusudur. Uzun süre yaşanan yabancılaşmaya adım adım son vermek gerekecektir. Biriken öfkeler ve tepkileri sabırla gidermeyi bilmek durumundayız.
Buna benzer birçok sorunu uzun süreli tartışıp kararlaştırabilecek
güçtesiniz. Ortamınız son derece uygundur, Avrupa’da ve Türkiye’de bu paralelde çalışmaların daha anlayışlı ve başarıyla gelişim göstereceği açıktır.
Kısaca da olsa, Türkiye’de silahlı çatışmaya son vermiş bir
PKK, yeni süreçte çok yönlü gelişmeyle karşı karşıyadır ve bunu
ileri düzeyde sağlayabilecek güç ve potansiyele sahiptir. Hayali
yaklaşmamak, çok acılı bir savaşın ardından barışı geliştirmenin
kolay olmadığını, büyük ustalık kadar olgunluk ve sabır gerektirdiğini sürekli göz önüne getirmek gerekir.
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6- Burada daha da büyük önem taşıyan, Türkiye’de devlet ve
toplumun nasıl yaklaşım göstereceğidir. Benim örneğimde bu biraz
açığa çıktı. En zor süreçte atılmış bir adımdı. Sonunun nasıl geleceği de en temel bir sorun olarak herkes tarafından, her kesim tarafından dikkatle takip edilmektedir. Devlet ve toplum içinde homojenlik olmadığı, yoğun çelişkilerle yüklü yaşandığı bilinmektedir.
Yaklaşımlar çelişkili ve bazen çok ters, tıkayıcıdır. Buna rağmen
kötüleyerek çözüme gidilemeyeceği de taraflarca artık anlaşılmıştır. Akıllı, sağduyulu yaklaşımlardan kaçınılamaz. Bu açıdan direkt
devletten muhatap aramak gerçekçi olmaz. Sanıyorum bunun dili
ve yöntemi, dünyada benzer sorunlarda görülenden hayli farklı olacaktır. Soyut, eski anlayışımıza göre günümüz devletini anlayamayız. Derin anlamda devleti anlamak kilit öneme haizdir. Tarafları ve
onların toplumsal dayanaklarını da gözardı etmemek, daha gerçekçi bakış açısına yol açacaktır. Dengesini ve eğilimlerini de çok iyi
görmek gerekir. En gerçekçi anlaşılması gereken kurumların başında ordu gelmektedir.
Ayrıca PKK ile savaşıma dayanan özgün bir kararlılık kadar
PKK’nin silahlı gücünün ortadan kalkması berberinde çok ilginç
gelişmelere yol açacaktır. Esas gelişme olumlu yöne doğru kaymakla beraber, kaybeden kazanan kesimler olacaktır. Ağır savaş
durumu çok yönlü bir rehabilitasyonu beraberinde getirecektir. Görülüyor ki, mesele klasik görüşme yöntemleriyle halledilmeyecek
kadar kapsamlı ve karışıktır, çelişkilidir. Yüzyılların uyandırılan
çelişkilerinin yapıcı, geliştirici çözümlere taşırılması söz konusudur. Siyasal, diplomatik boyut yetersizdir. Toplum ağır duygusal ve
oldukça körelmiş, saptırılmıştır.
Bütün bu hususları göz önüne getirdiğinizde, demokratik uzlaşma sürecinin kapsamı ve süresinin geniş ve uzun tutulması gereği
açığa çıkıyor. Kürt sorununun daha ağırlıklı olarak bir Türk sorunu
olduğu, esas problemin bu yandan kaynaklandığı da özenle görülmelidir. Dar bir Kürt sorunu yaklaşımı gerçekçi olmadığı gibi yanıltıcı sonuçlara götürür.
Bu hususları şunun için belirtiyorum: Beklenen devlet tavrı gö-
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rülmediğinde hayal kırıklığına uğramamak kadar özgün dilini ve
yöntemini yakalamanın daha sonuç alıcı olacağını göz önüne getirmek gerekir. Yaklaşımlar muhtemelen parçalı ve bazen yanıltıcı gelebilecektir. Denemek isteyecektir. Bazen klasik yöntem olan tenkil
ve imha kadar kazanımcı ve kucaklayıcı yaklaşımlar da sergilenecektir. Bu belki de güç dengesine bağlı olarak böyle gelişecektir.
Direkt diyalog fazla gelişmemekle beraber, dolaylı diyalog yöntemi daha fazla kullanılacaktır. Davranış ve uygulamalarla sanki
farklı dilden konuşuluyormuş gibi yaklaşımlar bile diyaloglar ve
uzlaşmadan birer örnek olarak görülmelidir.
Ama şunu çok iyi bilmek gerekir ki, elde silah her gün eylem yapan gücü devlet muhatap kabul edemez. Belki resmi sınırlar dahilinde silahtan vazgeçilip eylemlere ilkede son verildiğinde resmi
diyalog yolu açılabilecektir. Türkiye bu konuda özgündür. Ara bir
aşama da olsa, yeni dönem bu açıdan sınırlı bir diyalog yolunu açabilir. Güvenmek kadar güven vermek önemlidir. Yanılmadan, yanıltmadan saygınlık, olgun bir tavır gereklidir.
Somut olarak devletin bu dönemi nasıl değerlendireceği çok
önemli olmakla beraber, kesin bir belirleme yapamıyoruz. Ama bir
bütün olarak muhatap kabul etmek istemiyor. Sanki bir kararsızlık
veya yeni bir karar sürecine ihtiyaç varmış gibi geliyor bana. Ama
eğer PKK bu yeni adımı bütünleyici, parçalanmadan başarıyla atar
ve inandırıcılığı çok yönlü ortaya koyarsa, devletin yaklaşımlarında gelişme beklemek mümkündür. Burada en temel hususlar olarak
vatanın birlikteliği, devletin demokratik, laik varlığı ve şiddetten
arınma başta gelir. Gerisi sabırlı uygulamalar olacaktır. Daha önce
belirttiğim antiterör yasası, işte hükümetin insan hakları ve demokratik yaklaşımları ve benim yargılanma sonrası durumum, en kısa
sürede gelişmelerin yönünü gösterebilecektir. Ama bu üç temel konuda da olumlu gelişmeler, PKK’nin öngörülü, temel adımı atmasına bağlı olacaktır.
Sonuç olarak atılması gereken bu adım, öyle salt silahlı aşamaya son verme gibi teknik bir şey değil büyük tarihsel ve toplumsal
gelişmelere yol açabilecek derecede önemlidir.
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7- O halde gelişmelerin pratik dili artık atılması gereken adımın
başarısına bağlıdır. Sanıyorum yapacağım çağrıyla birlikte, başta
sizin ve diğer temel kurum ve şahsiyetlerin destekleme beyanlarıyla birlikte, pratik geri çekilme adımlarını en güvenlikli ve sıklıkla
atabileceksiniz.
Çağrımın özü, bilindiği üzere 1 Eylül’den itibaren Türkiye’de
yürütülen silahlı savaşıma son verildiği, gelişmelerin artık demokratik siyasal bir çerçeveye taşırılması gerektiği, devleti, ulusal ve uluslararası ilgili güçler ve çevreleri üzerlerine düşeni yapmaya davet ettiğimiz biçimde olacaktır. Çizdiğim ana çerçeveyi
tüm güçlere taşırdığınız ve herhalde fazla reddedilmediği kanısındayım. Ulaşılmayan ve çok çekimserliği olan birimlere ulaşmakta güçlük çekmeyeceksiniz. Bilinçli karşı çıkacak veya provoke
edecek birimlerin fazla olacağını sanmıyorum. Olsa da kolayca
etkisizleştirebilirsiniz.
Bu konuda ben de rol oynayabilirim. Yani tüm silahlı birimlerin
yeni durum değerlendirmesi yapmaktan ve yeni dönemin gereklerini yerine getirmekten kaçınacaklarını sanmıyorum. Belki bazı sorumsuzlar veya başka güçler tahrik etmek isteyebilirler. İşte tasfiye
dayatılıyor vs diyebilirler. Fakat bunlara karşı son derece hazırlıklı
olmak kadar içimizde ve dışımızdaki gerçek tasfiyecilerin savaşla
alakaları olmadığı gibi barış sürecini kavramadıkları, kısaca savaşın da barışın da sorumsuz kişi ve güçleri kaldıramayacağı iyi bilinmeli ve fırsat tanınmamalıdır. Bir şeyi olanlar bunu gelir en meşru yeri olarak kongrede söylerler. Örgüt gerçeği bunu emreder.
Gerisi geri çekilişi son derece planlı, fazla takılmadan ve çatışmadan, süresiz güvenlik sahalarına ulaştırmaktır ki, en uygun yolları tüm güçlerimiz en iyi biçimde bilmektedirler. Durumu hantal
olan, yasal sakıncası olmayan, sivil çalışmada rol oynayanlar varsa bırakılabilirler. Ama sonuçta devlet çekilmenin ciddi ve tam olduğunu bilmelidir. Bunu yeni demokratik uzlaşma süreci için
yaptığımızı, gücümüz de bir dağılmayı yaşadığı için değil eskisinden daha güçlü olmak kadar özde yeni döneme inandığı için bu
adımı, hazırlığı yaptığını bilmelidir. Bunu halk diğer tüm güçler
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ve dünya da bilmelidir. Yoğun açıklama ve değerlendirmelerle anlatabilecek durumdasınız; elinizde güçlü yayın araçları vardır,
zorluk çekeceğinizi sanmıyorum.
Bu temelde güçlerimizi mevzilendirmeniz, olağanüstü kongre
hazırlamanız, çok yönlü pratik çabalarınız daha da anlam kazanacaktır. Devlet veya diğer bazı güçler engellemek veya darbe vurmak isteyebilirler. Buna karşı zaten en güçlü meşru savunmayı da
yapabilecek güçtesiniz. Ama acıdır ki, geçen dönemde birçok grup
sivil ve bazı askeri hedeflere gereksiz eylem düzenlemişlerdir.
Bunlar suçludur, bilerek veya bilmeyerek dönemle oynuyorlar. Buna dönemin tahammülünün olmadığını bilerek, kesin önlemlerinizi
almalısınız. Bu yeni süreçte ne olursa olsun bu tür gelişme veya eylemlerin provokasyon olarak değerlendirileceği açıktır.
Ne zamana kadar? Eğer süreç hiç gelişmezse, devlet mutlak imha temelinde yaklaşırsa, o zaman daha güçlü ve doğru temelde
amaçlarımızla orantılı aktif meşru savunma durumunuzu korur ve
geliştirirsiniz. Ama umarım bu olmaz ve yeni süreç başarıyla tarihteki yerini bulacaktır.
8- Kuzey Irak’taki olası Kürt ve buna dayalı genel Irak oluşumu,
çalışma ve durumunuzla bir bağ ile bağlantılıdır. Irak’ın eski ve
mevcut haliyle fazla gidemeyeceği ve demokrasiye doğru evrim
göstereceği kaçınılmaz bir gerçekliktir. Ama mevcut güçlerin konumu bununla çelişkilidir. Fakat gelişmeler rejimi de, karşıtlarını da
demokratik çözüme zorlayacaktır. Dolayısıyla Güney’in cephe ve
parti çalışması demokratik gelişmenin motor gücü rolünü oynayabilir. Klasik otonomici yaklaşımın tutmadığı, tutmayacağı görülüyor. O halde çalışmalarımızın önemli bir kısmını bu temelde olası
Kürt oluşumunda kesin ağırlık sahibi olmasında ve Irak’la bütünlük söz konusu olduğunda ise bunu işbirlikçi klasik otonomici hanedanlarla değil halkın temel haklarının ilkeli savunulması ve örgütlendirilmesinde kullanmalısınız. Güney partisi ve cephesi esasta bundan sorumludur. Daha geniş hem Kürt halkı hem de diğer
tüm halklardan demokratik oluşumlar geliştirmek mümkündür. Politik ve askeri gücünüz, yaratıcı uygulamanız sonuç alabilir. Yeter-
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siz çatışmalara girmemek kadar her tehlikeye karşı çok yönlü savunma esastır. Çünkü ortam her tehlikeye açıktır. Savunma ve hareketlilik buna göre hazırlıklı olmalıdır.
Türkiye ile bu konuda yaklaşımlar hayatidir. Sonuçta Türkiye
oradaki varlığınızı kendisi için tehlike değil bir güvence olarak görmelidir. Yani oradaki Kürt çözümü ve Irak’taki demokratik gelişme
bunda yeni bir güvencedir. Bu tabii Türkiye’deki demokratik çözümle yaşam bulabilecektir. Yani eskisi gibi orayı Türkiye için stratejik bir tehlike alanı olarak değerlendirmek yanlıştır. Bunu aşmanız gerekir. Dolayısıyla çok zorunlu olmadıkça çatışmaya girmemek, orada uzlaşma aramak doğrudur.
Bazı güçleri, örneğin YNK’yi arabulucu gibi değerlendirebilirsiniz. Aynı yaklaşımı diğer güçler ve Irak için de geliştirebilirsiniz.
Kendinizi bir yabancı güç değil yerli güç olarak görmelisiniz. Zaten yapının yarıdan çoğu Güneyli halktandır. Bunda zorluk çekmemelisiniz.
Mahmur Kampı BM’nin resmi güvenceli, siyasi, diplomatik bir
adresi olarak kullanılmalıdır. Sosyal ve kültürel çalışmalar burada
daha derinliğine yürütülebilir. Yine halk içinde de derinliğine yeni
demokratik kültürel çalışmalar yürütülür.
Yeni gelişmeler ışığında, Suriye ve İran’ın uygun biçimler altında, kültürel ve demokratik amaçlı örgütsel çalışmalara uygun olacağı kanısındayız. O alanlarda özgün programlar ve uygulamalar
önemlidir.
Yeni dönem çizgisini başta Avrupa olmak üzere tüm diğer alan
birimlerine özümsetmek ve uygulatmak ihmal edilemez. Diplomasinin dili bu dönemde gereklerine göre yürütülmek durumundadır.
Yani demokratik barışçıl çözüm esas alınıp şiddete son verildiğine
göre genelde bölgede ve özelde Türkiye ile ilişkilerde bu temelde
yardımcı olmaları istenebilir. Türkiye bu konuda Sevr yaklaşımından, özellikle bazı Avrupa ülkelerinden korkuyor. Bu izlenimi tamamen silmek gerekiyor. Yapılanın Lozan’ın içeriğini doldurmak
olduğu, bölünmeye dayalı yaklaşımlar içinde olunmadığı, AB ölçülerine uygun bir Türkiye istendiği inandırıcı bir biçimde gösteril-
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melidir. Türkiye ile düşmanlaşma oyunlarına gelinmemeli, buna
dikkat edilmelidir. Ayrıca basın yayının dili hem derinliğine inandırıcı hem de olgun olmalıdır. Tutarlı demokratizm her ilişkide kendini göstermelidir. Reel sosyalizmden kalma yaklaşımlar, feodal
kalıntılar yaşamda ve çalışma tarzında aşılmalıdır. Demokratik veya sosyalizmin yaratıcı demokratizmi geliştirilebilmelidir.
Sosyal ilişki ve yaşamınıza fazla değinme gereği duymuyorum.
Eksik ve uygulamasız olacağından çekiniyorum. Kadın somutunda
çözmek istiyordum, yarım kaldı. Çok üzülsem de, bunu tamamlama güç ve imkanını şimdilik göremiyorum. Ama öze zarar vermeyecek, yarım da kalsa anlamını bozmayacak ilişki ve yaşam tarzının gelişim gereği açıktır. Bu artık bireyin biraz da sanatçı yaratıcılığında ifadesini bulacaktır. YAJK’ın partileştiğini duydum. Özgür
kadına başarı getirmesini dilemekle, ancak çok yönlü, derinlikli gelişmesini, sınırsız saygı ve sevgimi, özlemimi belirtebilirim.
Çocuklara çok iyi bakılması, kültürel çalışmaların özellikle kanallara yansıtılması önemlidir. Halka sıra gelince, gerçekten nefesim zorlanıyor. Hele kayıp yakınları için onların barışı için ayakta
durduğumu belirtebilirim.
9- Saflarınızda daha iyi anlaşılması gereken bir husus da geliştirilen bu çabalarda devletin rolüne ilişkindir. Tabii başka kişi ve
güçlerin geliştirdikleri spekülasyonları az çok duydum. Devletin
dayatması veya işbirliği halinde hareket edildiği biçiminde hayli
iddia ve kuşku söz konusudur.
Şunu açık bilmeniz gerekir ki, devlet bu konuda asıl niyet ve
yaklaşımlarını benim gibi birisi için açıkça ortaya koymaz. Bunun
ne anlama geldiğini bilir ve ilgili bölümde belirttiğim bazı dolaylı
tavırları belli eder. Şunları söylemiştim: Kaba yaklaşım yok, ama
tek kişilik bir ada cezaevi gerçeği söz konusudur. Yargılama açık
yapıldı. Soruşturma komisyonundaki birçok ifade yayınlandı, basın
epey işledi. Ama halen tam netlik yoktur.
Ne kadar ve düzey nedir, bilmiyorum. Ama barış ve kardeşlik
çözümü konusunda benimle muhatap olan yetkililer açık tavır içindeydiler. Devletin kucaklayıcı yaklaşımını, intikam temelinde yak-
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laşmayacağını hatta şiddetin ortadan kalkması halinde bu işe artık
bir çözüm bulunabileceğini bazı yetkili kurumlar açıkladılar. Hükümetin, daha doğrusu Adalet Bakanlığı’nın son af girişimlerini izliyorsunuz. Nasıl sonuçlanacağı bilinmiyor. Yapılacak çok şey şiddet
ortamının kalkmasına bağlanıyor.
Sizleri yanıltmak istemem. Benimle sınırlı tavırlar da önemli olmakla beraber her şeyi belirlemez. Devletin benimle resmi, açık bir
diyalog içinde bulunduğunu iddia etmek gerçekçi değil kolay da
değildir. Olması halinde bunu ileri bir adım olarak da değerlendirmekten çekinmemek gerekir.
Ama sizlerle bu diyalog ve yaklaşımı devlet biliyor ve karşı tavrını koymadı. Sizlerin gerçekliğinizi sıkı izliyor. Söylenenlerin uygulama düzeyine, olası sonuçlarına çok dikkat ediyor. Öyle sanıyorum öngörülen yeni dönem yaklaşımlarının başarı düzeyi ve gerçekliği, devlet tavrını daha da netleştirecektir. Operasyonların düzeyinden de bazı sonuçlar çıkarabilirsiniz. HADEP’liler bırakıldı.
Ortaya koyabileceğimiz gelişmelere karşı duyarlı hareket edeceği
kanısındayım. Tüm sorun, toplumdaki aşırı ve olumsuz sıcaklığı
düşürüp, barış ortamını yakalamak ve demokratik adımlara yol açmaktır. Bunu yapmanın dönem için en uygun tavır olduğu kanısındayım, uluslararası alan da tümüyle bu yaklaşım içindedir. Türkiye’de de bu yönde küçümsenmeyecek bazı adımlar atılıyor. Tüm
bunlara dayanarak gelişmeleri hızlandırmak ve barış şansını güçlendirmek için bu yeni hamle tarihi bir anlama sahiptir diye düşünüyorum ve umarım yanılmıyorum. Böyle olsa bile fazla bir şeyin
kaybedilmeyeceği açıktır. Ama yeni adımlarla çok şeyin en az acı
ve kayıplarla kazanılacağı da açıktır.
Objektif değerlendirme ve karar hakkı sizlerindir. Hem devlet
katlarında, hem sizlerin ve halkın beklentilerine ve hassas duruma
dayanarak, ortaya koyacağım en ahlaki ve yararlı yaklaşımın bu olduğunu açık inanç ve düşüncelerim olarak belirtiyorum.
10- Sağlık durumum, yaşam şartlarım daha önce anlattığım gibidir. Gazete sorunu çözümlendi. Tek kanal radyo dinliyorum. Yemek
sorunu yoktur. Doktorların günlük kontrolü var. Görevlilerin 24 sa-
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at gözetimi var. Avukatlarla haftada iki defa ikişer saat görüşülüyor.
Aileden üç kişi ile istendiğinde görüşülüyor. Kitap okumaya henüz
hazır değilim. Sınırlı mektup alışverişi var. Düşünce ve duygu düzeyinde büyük bir arınma ve rafine durumu var. Paylaşmak isterdim, ama psikolojik durumum buna elverişli değil. Ama daha önceki bireysel yaşam tarzından çıkarabileceğiniz bazı temel özellikler üzerinde çok büyük durmalı ve maletmeye çalışmalısınız. İnsan
yaşamı müthiş bir şey. Çözme ve en doğrusunu gerçekleştirmeyi,
en değerli çalışma olarak değerlendiriyorum.
Fırsatım olursa yaşadığım, belki hiç örneği olmayan bu trajediyi yazmaya çalışırım. Ama şimdilik bana çok zor geliyor. Çünkü
güç gerekiyor. Yine de aranızda olmaktan bin kat daha fazla herkese yararlı olduğum inancını taşıyorum. Yaşam bunun en güçlü
kanıtı olacaktır.
İnsanlığın doğuş beşiğinde her şeye, herkese sınırsız bir özlemle anlam veriyor; sevgi, saygıyla ve kutsalca kucaklıyorum, selamlıyorum.
1 Ağustos 1999
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Bar›ﬂ› getirecek olan halkt›r

uraya kadar getirdik. Artık ağustosa başladık. Tarihi bir
görüşme olacak. Çağrımı yazdım. Gecikmek son derece
sakıncalı. Olumlu gelişmeleri istemeyenler şiddetin devamını istiyorlar.

B

Basın haber ve yorumları aktarıldı. Kemal Kirişçi’nin Cumhuriyet gazetesindeki röportajında belirtilen bireysel özgürlükler kavramı üzerine şunları söyledi:
O benim modelimdi. Tek çare budur, ona geliyor. Meclisin nereden ele alacağı biliniyor. Bizce yeni bir tartışma yaratılmak isteniyor. Benim bu açıklamamla birleşince tartışmalar rayına oturacak.
(Suriye ve İran’a ilişkin) Suriye’nin desteğini kestiğine inanmıyorum. Çekilişte kayıplar olabilir mi? Çekilirken kayıp vermeme
birimlerin yeteneğine bağlı. Birimler bu işi bilir.
(Sabri arkadaşın çekilmeye ilişkin görüşü aktarıldı.)
Teknik ayrıntılardır onlar. Ayrıca kilitlenmenin önü açılıyor. Kazanımlar fazla olacak. Bunları ayrıca belirtmeye gerek yok.
(Cevat’ın belirttiği imha konsepti için) O tek başına Türkiye’nin
kararı değil NATO’nun kararıdır. İşler Avrupa’nın rotasına girebilir. Avrupa sizi Türkiye’ye karşı kullanabilir. Cevat yeni anlamış.
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Siz de başta anlamıyordunuz. Ama Ahmet Zeki bu anlamda provokatörlüğü dayattı. Cevat, Avrupa’daki pratiğini çözümleyebilir. Gücü varsa kamuoyuna, Avrupa’dakilere mesaj verebilir. Avrupa’dakileri uyarabilir. Demokratik çözüm planı için destekte bulunabilir.
Ayrıca Avrupa’dakilere nasıl doğru çalışabilecekleri konusunda
tecrübelerini aktarabilir. Girilen süreç, artık en ciddi süreç oluyor.
(Genişletilmiş Merkez toplantısı kararları aktarıldı.)
İyi, bu da 1 Ağustos’ta olmuş. İlginç çakışma. Türkiye’de de duyarlılık biraz başladı mı?
(Sabah Gazetesi’nin bugünkü başlığına ilişkin) Benim edindiğim izlenim, Kostulas’ın ilginç bir adam olduğu. Bu işi CIA ve
ABD ile birlikte hazırladılar.
Af olayı yoğunca gündemde, tartışıyorlar. Bunun nedeni ne diyorlar? Bunun nedeni, Demirel’in bahsettiği zorluklardır. Demirel
büyük zorlanmadan söz ediyor. Sizin bu tartışmalardan çıkardığınız
ne? Esas amaç sanırım tartışmaları derinleştirmek.
(Medya TV’nin 12 saatlik yayını ve akşamki tartışmalar aktarıldı.)
Haluk Hoca biraz karamsardı. Süreci sizin gibi anlamaya başladı herhalde. Demirel çok mesaj aldı sanırım ve bu mesajları somut
politikaya dökecek. Çağrımızla birlikte siyasal uzlaşma, demokratik uzlaşma yoluna mı girelecek? Benim yaklaşımım aslında birçok
şeyi sarstı. Başlangıçtaki büyük şeyle aşıldığı gibi önemi de kavranmaya başlandı. AB’ye doğru yol açıldı mı deniliyor. ABD bu
işin arkasında. Türkiye herhalde değişik bir tavır arayışında. İlginç
olan, silahlı mücadelenin duracağını kimse bilmiyor. Bu devlet bizim başaracağımıza inanmıyor. Arkadaşlar benden daha iyi kaleme
almış. Savaş lobisinin hesapları, çıkarları bozulacak. Ancak çağrımıza anlam verecek çok çevre var.
Bu paşanın gelişini kendi aranızda tartıştınız mı? Buradan ne çıkarılabilir? O konuşacak mıydı, konuşmayacak mıydı? Ama ben
inisiyatifi kullandım. Orada kullandığı ifade, “kayıtsız koşulsuz
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adamlarını dağdan indirmelisin” oldu. Bu genel eğilimin dile gelmesi midir? “Dağdan inmedikçe anlaşma olmaz” diyordu. İlginç
geldi. Sanırım ağırlığı olan bir davranış. Ordunun görüşünü getirdi,
bana söyledi sanırım. Daha önceki yazı gibi.
Af konusu sanırım 1974’e benzeyecek. Büyük tepkiler var. Yani
sınırlı olursa Anayasa Mahkemesi bunu bozar mı? Bu biçimi ile
Anayasa Mahkemesi ikisini, af ve pişmanlık yasa tasarılarını bozup
genelleştirir mi? Politik olarak değil hukuki olarak da düşünün.
Eşitlik ilkesine aykırı olmaz mı? 1991’de de öyleydi, değil mi?
Hatta o zaman adli siyasi ayırımını esas alarak bozdu. İndirim, af
değil adlilere olunca, siyasilere de olmak zorunda. Bunu yoğun işleyeceğiz. Hem siyasi hem de hukuki sonuçları çok olur.
Önce Konsey sonra şahıslar, kurumlar desteklediklerini açıklayacaklar. Süreç derinleşecek. Tüm bunlar düşünüldüğünde, acaba
işler nereye gidiyor? Cevat’a söyledikleri şu: “Adım atıyoruz, ama
görmüyorsunuz.” Süreç çok zorluyor. Ekonomi de sorun. Dünya
çapında gelişmeler var. Durumum işin merkezine oturdu. Öyle bir
kilitlenme yarattım ki, buna bakıp keşke getirmeseydik diyorlar.
Herhalde böyle bir durumda benim tasfiyem en aptalca bir çözüm
olur. Şu an ben imhamı istesem, Türkiye dört elle engel olur.
Benim çağrımla olduğuna göre devlet buna olumlu gelir. Tehlikeli yola girilmez. Ilımlılaşma olur. Bakın, Avrupa “PKK silah bıraksın,
destekleriz” diyor. Avrupa ve ABD destekler. Türkiye buna rağmen
ne yapabilir? 15 Ağustos’ta 60 kişi ile başladık. Şimdi gerilla sanırım
on ile on beş bin arasında. Katılım da çok fazla. Türkiye bunu hesaba katmak zorunda. Eğer biz geri çekilme adımını başarıyla atabilirsek, Türkiye de bazı adımlar atacak diye düşünüyorum. Koruculuk
niye kalsın? İnsanlar köylerine niye dönmesin? Demirel bana göre
barışın güvercini olmaya oynuyor. Sanırım çekilme başarılı olursa,
Demirel’den Ecevit’e kadar birçok kişi rahatça konuşur.
Arkadaşlar çekilme konusunda özgüçlerine dayansınlar. İkinci
ve üçüncü adımlar rahat gelişir. Türkiye de fazla çatışma peşinde
değil. Eğer devlet yanaşırsa, Merkezden birkaç arkadaş gelip onlarla görüşebilir.

228

Barış için tarihi adımlar atıyoruz. Girişim için arabulucular devreye girsin. Gidip gelebilirler. Örgüt karar vermiş, ortam kıvama
girmiş. Demirel açıklama yaptı. Niye güvenmiyorlar? Demek onun
için beklediğim adımlar atılmıyor. Zaten yedi yıldır bu durumu tıkatan askeri durumdur. Bu sınırların dışına kazasız belasız çekilme
kilit noktadır. Gecikme bile oldu. Filistinliler Tunus’a çekildi,
1993’e kadar on yıl sürdü. Bizim için en az birkaç yıl sürer. İlk yazımda belirtmiştim. Irak’ın tümünde kuvvet olacaklar, üçüncü kuvvet olacaklar. Herhalde KDP ile barışırlarsa orada yürür. Onların
zaten TC ile araları iyi. Bizim de olursa iş oluşur. Burada Türkiye
Güney’deki yeni oluşumdan korkmamalıdır. Tereddüt geçiriyorlar,
ama inanmalıdırlar.
Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın demeci nasıl yorumlanabilir?
“Burada öldürmek istesek öldürürdük, size sunduk” diyor. Meclise
“siz de öldürmeyin” demek mi istiyor? Bu hafta hiç çekinmeden bu
tartışmaları çok yoğun yürütsünler. Bu metin ve diğer metin tartışmalara hakim iki metin olur. Bunların bomba gibi patlaması lazım.
Barış savunucularının çekinecekleri bir şey yok. Hemen bir basın
toplantısı yapılıp manşetten verilebilir. TV’de programlar olabilir.
Çekilirken acı kayıplar yaşanırsa kötü olur. Derhal durdurma ve
geriye çekilme başlayabilir. Eylül beklenmeyebilir. Çocukların ihtiyacı da var. Biraz dinlensinler. Hemen çekilme başlansın. Kışa
kalmamalı. Dersim’den oraya kadar mesafe az değil. Zaten çözüm
olursa gelip devletle kucaklaşırlar, imha olursa da kaybedecek bir
şey yok. Başarmak sanırım tarihi bir iş olacak. Sürece müdahale etmeden, armut piş ağzıma düş denemez. Biz başlattık, biz sonuçlandırdık olmalı. Sonuç verebilir diye düşünüyorum. Benden beklenecek olan bundan fazla olamaz. Parti de bekleneni yaptı.
(HADEP’lilere siyasi yasak konusunda) Bakın, ben de tutukluyum. Barış çalışmam engelleniyor mu? Barış kültürü, savaş kültüründen daha değerlidir. Kaba silahçılık Kürtlerin zararınadır. Hazırdan barış olmaz; emek, çaba şart. Devlete küserek barış olmaz.
Hem devlete kafa tut, hem küs, hem de devletten iste. Bu olmaz.
Bakın, burada en büyük zor banadır. Beni yarın idam da edebilirler.
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Ben yine olgunum. Barış büyük bir vicdan, yaratıcılık ve emek işidir. Devlet taş gibi ağırdır. Devlet barışı getirmez. Barışı getirecek
olan halktır. Barış çalışmasını örgüt, devrimci kitle örgütleri yapsın.
Şiddet ortamının kalkması tarihidir. Metinleri Can Dündar gibi birisine verebilirsiniz. Avni Özgürel ve benzerlerine gidebilirsiniz.
Sivas cezaevinin 20 Temmuz tarihli mektubu geldi. İçinde ona
yakın kart var. Acaba benim gönderdiğim mektuba cevap mıdır,
onu öğrenin. Aynê’nin mektubunu aldım. “Hepimiz günahkarız”
cümlesi çok güzel. Nereden alıntı yapmış?
(Şamil Batmaz’ın yazısından alıntı olduğu aktarıldı.)
Şamil’e haber gönderin, o sözü romanlaştırsın. O kız da bol bol
okusun. Selamlarımı söyleyin. İstanbul’u ona tanıtın. Mehmet’in
yanına dönmesine gerek yok. Öbür amcasına da gitmesin. İstanbul
kültürü ile yetişsin. Avrupa’daki kızların yanına gidebilir.
Sivas’takilerin mektubu çok çarpıcı. Söyledikleri değerlidir, selamlıyorum. Leyla Akbaş’ın mektubunu aldım. Sabrilere selamlar.
Gelen mektupların hepsine kapsamlı cevap yazabilirim. Bilançolar,
haberler gelebilir. Cevat’a cevabım iletilebilir.
Türkiye’nin çeşitli şahsiyetlerine gidin. ÖDP ve EMEP’i zorlayın. Perinçek’e, milletvekillerine gidin. Adalet Bakanlığı’na bu yazımı iletebilirsiniz. Af tartışmalarının seyrini etkileyebilir. Benim
için ‘Son İkon’ diyorlar. İlginç. Bakalım İsa’nın doğumunun iki bininci yılında İsa ben mi olacağım?
2 Ağustos 1999
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Türkiye ve Dünya Kamuoyu’na

ürkiye’de çatışma ve şiddet ortamı, insan hakları ve demokratik gelişmenin önünde engel teşkil etmektedir. Ağırlıklı
olarak Kürt sorunundan kaynaklanan şiddet bunda temel rol oynamaktadır. Çıkmazı aşmak, sorunların çözüm yolu olarak şiddete
son vermeyi gerektirmektedir.
Bu nedenle PKK’nin 1 Eylül 1998’den beri tek taraflı yürütmeye çalıştığı ateşkes sürecinde, 1 Eylül 1999’dan itibaren silahlı mücadeleye son vermeye ve güçlerini barış için sınırların dışına çekmeye çağırıyorum. Böylelikle demokratik çözüm yolunda yeni bir
diyalog ve uzlaşma aşamasının gelişeceğine inancımı belirtiyorum.
Bununla birlikte tüm devlet ve toplumun ilgili kurum ve yetkililerini bu barış ve kardeşlik sürecinin başarısı için duyarlı davranmaya ve destek olmaya, ulusal ve uluslararası hükümet ve kuruluşları da olumlu temelde yardımlaşmaya çağırıyorum.

T

2 Ağustos 1999
Abdullah ÖCALAN
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Devlet bir yol ayr›m›na girmiﬂtir

(Sağlık durumu soruldu.)
Buraya kadar getirebildik. Türkiye için biraz iyi olur herhalde.
TRT-1’i dinliyorum. Haberler yeter bana. Esas olan ortaya çıkardığımız şeylerdir. Bir tarih ortaya çıkarmaya çalışıyorum.
(Ercan Kanar’ın Avrupa gezisinin içeriği aktarıldı.)
İtalya’daki iltica başvurusunun kararı nasıl olur?
(Olumlu bir hava var.)
Eğer hükümetin bir müdahalesi olmazsa diyorsunuz, öyle mi?
Sığınma hakkı teorik bir şey. Semboliktir herhalde.
(Ercan’ın Koch ile insan hakları, Kürt sorunu, düşünce özgürlüğü, idam üzerine bir buçuk saatlik görüşmesi aktarıldı.)
Benimle ilgili ne diyordu?
(ABD Ankara Büyükelçisi’nin “bizde idam var” açıklamasının
niye yapıldığını sordum. Bu konuda Koch herhangi bir açıklama
yapmadı.)
Aslında bir anlaşma var, ama nedir? Sanki emir verilmiş gibi. Tüm
Amerikalılar benim infazım için susuyor, görüş belirtmiyor. Bunun
altında neler yatıyor acaba? Tutumları Avrupa’dan farklı değil ancak
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üslup farklılıkları var. Türkiye ile birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Gizli bir tarzda anlaşmışlar gibi. Helsinki Zirvesi belirleyici
olur. Türkiye aday üye olursa artık Avrupa’nın rotasına girer.
(Azınlık Hakları Sözleşmesi önümüzdeki süreçte Bakanlar Kurulu’nda imzaya açılacak.)
Bu da oldukça önemli. Yine krediler meselesi buradan geçer.
İtalya bile aday üyeliği kabul ediyor. Türkiye için iç gelişmeden ziyade bu dış gelişmeler belirleyici olabilir.
Demirel boş konuşmaz, Ertuğrul Özkök öyle diyor. Bizim attığımız adım başarı olursa, bana göre Türkiye cephesinde çözülüşün
başlangıcı olur. Ankara’daki egemen hava, ‘Öcalan önce dağdan
indirsin’ biçimindedir. Bu, gerçekçi değildir. Konsey fazla geciktirmeden açıklama yapsa daha iyi olur. Çünkü birkaç günlük gündemde durum ancak ortaya konulmuş olur.
(Silvan’daki olaya ilişkin) 33 Asker olayına benziyor. Olay, sürecin ters yöne gitmesine yöneliktir. Kolombiya’da görüşmeler vardı. Köye indiler, katliam yaptılar. Süreci baltalamaya çalıştılar. Bu
olayı da çok büyütmemek gerekiyor. Güçlükonak’tan çok daha
kapsamlı üzerine gidip çözmek gerekiyor. Köklü bir provokasyon
olarak bakmak lazımdır. Türkiye’yi savaş bataklığında bırakmak
isteyenler yapmıştır.
(Batman’daki iki faili meçhul aktarıldı.)
Ne zaman olmuş? Açık mı vurdular? Bu tür şeyler artacak gibi
görülüyor. Acaba devlet içinde güçleri ne kadardır? Yarı Hizbullahçı tarza benziyor. Batman ve Silvan olayları aynı karargahtan farklı ekiplerin işi olabilir. Çatışmaların uzamasından çıkarı olanlar bunu geliştirebilirler.
(Cumhuriyet Gazetesi’ndeki Aydın Engin’in yazısı aktarıldı.
Kürt ve Türk aydınlarını bu adım karşısında göreve çağırıyor. “Bu,
Öcalan ve PKK’nin sınavı değil bizim sınavımız” diyor.)
Dünya çapında solun değişim ve dönüşümünün PKK’deki yan-
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sımaları ne olacaktır? Onu mu söylüyor? Yazarların çoğu bunu
belirtiyor. Gündeme damgasını vuracaktır. İşler pratik aşamaya gelecektir. Avrupa için üç önemli gelişme AGİT, Helsinki Zirvesi ve
Azınlık Sözleşmesi’dir. Bu üç gelişme, Türkiye’nin rotasını belirleyecek. Bu sürecin içerisine işadamları girmiştir. İtalya’nın yumuşaması bunu gösteriyor.
İngiltere ve ABD, Yunanistan’ı taşeron olarak kullandılar.
Komplodaki rolleri çok açık. Çok tarihi bir oyun oynandı. Birçok
yönü henüz belli değil. Yeterince kestiremediğim nokta, Türkiye’de kiminle anlaştıklarıdır. Komisyonda da söyledim, bana ilişkin
karar Türkiye’de yapılmış dedim. Karanlıkta kalan noktalar var.
Geçmişte Çiller-Thatcher birlikte bize karşı tam bir savaş yürüttüler. İngiltere Kürdistan’ı kasıp kavurdu. Bu Kürtlerle ilgili kararlarda İngiltere’nin rolü büyüktür. Benim hakkımda geliştirilen komploda da Ecevit engeli belki etkili olabilir. Kıbrıs ve idamlar konusunda Ecevit radikal olmak zorunda.
(Ecevit idam konusunda oportünistlikt yapıyor.)
Dışişleri biz Alman yanlısı değiliz diyor. Kenya’da anlaşma olmadan benim buraya getirilmem imkansız. Acaba beni çözme veya
ölüm noktasında tuta tuta bir şey mi dayatacaklar? ABD’nin böyle
bir kararı olabilir.
(ABD’nin ‘Guzman taktiğini’ öngörmüştür.)
M. Ali Kışlalı da yazıyor, değil mi? Guzman taktiği olabilir. Zamanlama ve içerik açısından, bu adımımız yeni gelişmelere yol
açabilir. Ölüm koridorunda tutma durumudur benimki. Bu belirsiz
bir yöntem bana göre. Öcalan ya kendisini ya örgütünü kurtarmaya
çalışacak: ABD’nin yaklaşımı buydu. Bana göre bu çözümsüzlüktür. Yine Türkiye’deki neden teslim değil de çekilme diyorlar. Bu
da çözümsüzlüktür. Alacakaranlıkta ya da mayınlı bir alanda yürümeye çalışmaktır benimkisi. Devletin yaklaşımını görüyorsunuz.
Teslimiyet değil de niye çekilme? PKK’lilere izah etmekte de inanılmaz güçlük çekeceğiz. Hem PKK’nin hem de devletin duygusal
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atmosferi bu yöndedir. ABD’nin Guzmanlaştırma isteği Türkiye’yi
Ortadoğu’da biraz daha sıkıştırmaya yöneliktir.
Tam bu noktada da Avrupa önemli bir rol oynayabilir. Bence
Ecevit bir yol ayrımında. Onlar ise “PKK yol ayrımında” diyor.
Kendileri de aynı durumda. Ecevit, ABD’nin bu tuzağını öğrenmiş
olabilir. Geçmişten de biliniyor, ABD’nin benim yerime başkasını
getirerek Kürt hareketini götürmek istemesi korkunç bir şey. İşte
Miloseviç, işte Saddam örneği. Apo gitsin, yerine başka birileri gelsin! Türklerdeki durum farklıdır. Devlet de bir yol ayrımına girmiştir. İç çatışmaları gelişecektir. Silvan ve Batman olayları benzeri
olaylar gelişebilir. Bunlara karşı dikkatli olmak lazım.
Hukukta yeni bir şey yok. Ama yeni adım belki yargıtayda da etkili olabilir. Sizin de savunmalarınız önemli. Belgeleri yargıtaya
verebilirsiniz. Etkisi olur. Yargıtay Başkanı Sami Selçuk ile görüşebilirsiniz. Yedi yıllık bir hazırlığımız vardır. Üniter devlet içinde
demokratik açılımların yapılması, dil özgürlüğü çerçevesinde kendisine gidebilirsiniz. En son pratiğim uyuyor, örgüt uyuyor. Zayıf
da olsa Sami Selçuk üzerinde etkili olabilir.
İtalya’daki hukuki süreç ile AİHM’deki ihtiyati tedbir kararı
önemlidir. Esasa ilişkin karar verirse önemli olur ve Türkiye’yi oraya havale edebilir. AİHM ve Meclis de davayı bekletmeye alabilirler. İtalya da sığınma verirse bir yoldur, kılıftır, önemlidir.
MHP niye o kadar korkuyor? Kilitlenmenin açılmasından korkuyor. Her şey çatışmaların bitirilmesine bağlı. Ordu da çatışmanın
durdurulmasını istiyor. Bu durumda kilitlenen sol da açılır. Genel
demokratik muhalefetin önü açılır. Dar çıkar gruplarının dışında
çatışmanın durmasını tüm kesimler ister. Bütün demokratik, kültürel çalışmalar gelişebilir. Ortam alabildiğine genişler. Avrupa tümüyle destekler. Şimdi örgütten resmi tavır bekleniyor. Mutlak
meşru müdafaa hariç çatışmalar durdurulmalı. 1 Eylül semboliktir.
Birimler güvenlikleri için en uygun yer ve zamanı kullanmalı. Saldırılar olursa meşru müdafaa haklarını kullanabilirler. Sabri’nin
söylediği aşamalı geri çekilme, aşamalı bir durumda olur. Bizim
söylediğimiz, gerillanın kendi öz gücüyle sınır dışına çıkacağıdır.
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(Geri çekilme olursa, ordu dağlarda bitirmeye dönük operasyonlar yapar. Kalıcı olarak dağlarda konumlanabilir. Çok riskli
değil mi?)
Dağ başında asker ne yapacak? Zaten gırtlağına kadar çamura
batmış durumda. Kendilerini savunabilirler. Güney’e yönelim olursa dört tarafa açılabilirler. İmkanları var. Suriye’den İran’a, Kafkasya’ya kadar açılabilirler. Son İran ile pürüz çıkartılması, bana göre
Güney-PKK cephesini zayıflatmaya yöneliktir. Önemli şeyler olabilir. Örgütün tavrı beklenecek.
İki yazımı kısmen kullanabilirsiniz. Konsey’in yedi maddelik ve
1 Ağustos yazısını kısmen veya uygun bir şekilde açıklayabilirsiniz. İki yazının da manşetlik olması gerekiyor. Konsey’e gönderdiğimiz ve oradan gelen belgeleri tüm Türkiye’nin bilmesinde yarar
var. Örgütün hazırlık yapmış olduğunu, Öcalan ile uyum içinde çalıştığını bu belgelerle açıklayabilirsiniz.
Büyük bir tartışma başlayacak. Süreci provoke etmeye çalışanlar olur. Korkarım bozacaklar. Tıpkı 33 asker olayı gibi süreci zorlamak isteyen güçler olabilir. Bu tür provokasyonları mahkum ediyorum. Sürecin başarısında, Ecevit’in söylediği gibi herkesin sorumluluğu vardır.
(Silvan’daki olaya ilişkin) Heyet üstüne gitmeli. Olay aydınlatılmalı. Halka mesajım şu: Bu süreçte kendilerine oldukça dikkat etsinler, provokasyonlarla halka yönelim olabilir. Uyanık olsunlar.
Hassas bir süreçten geçiyoruz.
Parlamento komisyonlarına gidebilirsiniz. İHD’ler ve vakıflar
devreye girebilir. Barış platformları oluşturun. Sözcü seçin. Provokasyonlara karşı durmak lazım. Şunu söyleyebilirsiniz: Öcalan ile
görüştük, kendisini anladık. PKK uzun süreli bir hazırlıkla bu aşamaya gelmiştir. Bunları belirtebilirsiniz. Sonuçlar alınır. Bana göre
devlet de duyarsız kalamaz. Yargıtaya, baro başkanlarına gidebilirsiniz. Demokratik güçlerin atılım yapmaları için ortam gittikçe gelişecektir.
(Sürecin yürüyemeyeceği yorumları yapılıyor.)
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Yürümez mi diyorlar? Devlet bu konuda adım atmadan olmaz.
Bizim Merkez toplantısının değerlendirmesi çok gerçekçi.
(İslamcı basının olumsuz değerlendirmeleri aktarıldı.)
İşleri bozuldu, değil mi? Paşanın gelişine ilişkin Ertuğrul Özkök’e bir şeyler çaktırılmış. Paşanın buraya gelişinin biraz devlet
tavrı olduğu açık, değil mi? Çevik Bir miydi değil miydi, tam çıkartamadım. İki defa vurgu yaptı. Ben devlet geleneğini tam bilmediğim için sizce hangi anlama geliyor? Kapıyı açmayabilirdi. Benimle konuşmayabilirdi, değil mi? Kişisel bir tavır değildir. Bence
önemli bir olay. Bundan sonra daha çok gelişmeler olur. İlgi uyandırır. Bana göre hızla netleşme ortaya çıkacak. Dört önemli aya giriyoruz, eylül ve sonrası aylar.
Bu aflar, 1974 ve 1991 gibi olabilir mi? Kamuoyu zorlar. Sanırım olabilir. Bunu basite almayın. Bir taraf hiç istemiyor, bir taraf
da zorlanarak istiyor. Hükümetin attığı adımlar politik savaştır.
Herhalde pişmanlık yasası için daha önce belirttiğiniz endişeleriniz
de tamamen kalktı. PKK toplu olarak, tümüyle gelecek. Devlet de
düzenlemelerini yapmak zorunda.
Dayanacağım, sizler içindir bu tabii. Devlet de açılımlar yapmaya zorlanacak. ABD ve AB, devleti zorlar. Anayasal düzenleme
olursa bizimkiler gelebilir. Yeter ki yol açılsın. PKK barış için hazırdır. Haydi diyelim on bin PKK’li geldi. Ne yapacaksınız? Devletin bu konuda hazırlığı yok ki. Sizin de çalışmalarınızın başarısını bekliyorum.
(Ercan için) Türkiyeli dostlara derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bu barış adımlarını büyük ve derin bir bilinçle yapıyorum.
Önemli olan barışın olması ve adımların atılmasıdır.
5 Ağustos 1999
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Bas›na aç›klamamd›r

1- 1 Ağustos 1999 tarihli silahlı çatışmaya son verme çağrım, gerek ülkemizin devlet ve toplum yapısında doğuracağı sonuçlar ve
gerekse PKK’nin ideolojik ve örgütsel bünyesinde doğuracağı gelişmeler açısından hayatidir. Bunun basit taktik amaçlarla yapılmadığını özellikle belirtmek isterim. Stratejiktir. Önümüzdeki süreçte
yaşanacak gelişmeler bunu gösterecektir.
2- Zamanlama açısından 1 Eylül’ün seçilmesi, pratik hazırlıkların yapılması, güçlerin hazırlığını yapabilmesi ve birliklerle haberleşme içindir. Zamana ihtiyaç vardır. Ama yine de duyan tüm birlikler çekilmeye başlayabilirler.
3- “Neden teslim ol çağrısı değil de sınır dışına çıkma” biçimindeki yaklaşımlar, işi yokuşa sürme anlayışıdır. Olumsuz bir
yaklaşımdır. Gerçekçi olmadığı gibi pratik de değildir. Uygulama şansı yoktur. Çıkmazı derinleştirmeye hizmet edecektir. Kaldı ki, Türkiye bile teslim almaya hazır değildir. Ne yapacaklar on
bin gerillayı?
Dolayısıyla sınırların dışına alma herkes açısından olumludur.
Güçlerin içeride olması halinde provokasyonlar devam eder. Silvan’da ve Batman’da yaşanan her iki olay, bence bu şekilde gerçekleşmiştir. Ayrıca bu vesileyle tüm insan hakları örgütleri ve demokratik kuruluşların bu olayları araştırıp kamuoyuna aktarması için
gerekli incelemeleri bir an önce yapmaları sürecin sürmesi açısın-
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dan hayatidir. PKK güçlerinin sınır dışına çıkması halinde provokatörler ortada kalır. Netlik doğar. Türkiye için en uygun çözümdür. Çünkü ikili oynayanlar var ve bunlar etkinliklerini yitirirler.
Ayrıca gerek devletin yapacağı reformlar ve yasal düzenlenmeler,
gerekse PKK’nin kendi içinde yapacağı demokratik dönüşüm hazırlıkları için sınır dışında bir hazırlığa hayati bir ihtiyaç vardır. Sayın Başbakan’ın herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği şeklindeki açıklamasını değerli buluyor ve katılıyorum. Bu konuda mevcut çabamı sonuna kadar sürdüreceğim.
PKK’nin de üzerine düşeni yapacağına inanıyorum.
5 Ağustos 1999
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Siyasal dilencilik siyaset de¤ildir

izde yoğun haberler var. Denizer olayı gündem saptırmadır.
Bunlar giderek sürece damgasını vurmak istiyor. 1989’da
Özal’a Kartal Demirağ’ın suikast girişimi gibi bir saptırma olabilir.
Attığım adım giderek sürece damgasını vuracak. Oktay Ekşi, Haluk Hoca’yı (Gerger) eleştiriyor. Dönemin dilini yakalayamıyorsunuz. Bir sistematiğim vardır. Ona dikkat etmelisiniz.

S

(HADEP’li Belediye Başkanları Demirel ile görüştü.)
Silahlar susunca, Demirel fiilen ‘gidin, arabulucu olun’ diye çağırmış olabilir. Onlar bunu fark etmediler mi? Bilmiyorlar mıydı?
Zaten siz biraz geç kaldınız. Bu görüşme (Demirel-HADEP görüşmesi) diğer görüşmelerden farklıdır. Bu durumda işsizlik, para isteme benzeri durumları dile getirmek olur mu? Bu körlüktür. Belediye Başkanları hazırlıksız mı gittiler?
(Kısmen hazırlıklar aktarıldı.)
Demirel, böyle durumları bilir. Kurt gibi politikacıdır. Demirel
bu sürece ilişkin bunları özel gündemle çağırmıştır, fiilen arabulucu olun diye çağırmıştır. Belediye Başkanları, milletvekilleri, işadamları Demirel’in deyimi ile barışa katkı sunmalı. Şiddet yönünde her şey olumsuzdu. Marttaki eylemler gereksizdi. Siz de erkenden kavrayamadınız. Karşı çıktım. Ancak çok geç uygulandı. Gecikmiş de olsa, oraya gelmek önemli. Ama çaba sarf edeceğiz. De-
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mirel benim ilk savunmamda söylediğimi özetlemiş. Halen bu anayasayı değiştirin diyor. Yöntem, anlayış ve çaba eksikliği var. Bu
konuda bizimkilere zorbela sağlattığım yumuşak atmosfer var. Bunu da kullanmasını bilmiyorlar.
(Belediye başkanları için) Bu konuda hiç kafa yok. Bu kadar
dilenci gibi konuşmalar olmaz. Demirel seni barış gündemi ile çağırmış. ‘Kıro, keko kişiliği’ dediğim bu işte. Bu kişiliği bin defa
yere çalmak gerekir. Bir ABD’liye zılgıt çalma ile gelişme olmaz.
Devleti eleştiriyoruz, ama bizim halimiz de perişan. Ne proje var,
beyin egzersizi. Siyasal dilencilik siyasetçilik değildir. Rant politikacılığı Kürtlerde de çoktur, çirkindir. Bunlar çetelerden daha
tehlikeli. Yıllarca biz bunlara karşı mücadele ettik. Bunlar ne yapıyor? Olur da, acılar üzerine bu kadar olmaz. Bunlar ağaoğlu ağa
yani. Demirel, yirmi dört saat açığım diyorsa, onların da yirmi
dört saat çalışması lazım. Varını yoğunu ortaya koymazlarsa halk
yüzlerine tükürür. Bu, rantçılığın Kürtçülüğe dayalı biçimidir.
Rantçı Türkçülük, şoven kesimindir. Bu kadar acıyı görmezden
gelemezler. Bu insanları uyarmak gerekir. Barış projesi ortaya
koysunlar. Hürriyet yazarları gibi bu konuya hakim değillerse onları ne yapacağız? Savunmada söyledim. İşte “Kürtçülüğü kullanacağız, bize rant verin” diyorlar.
(Şükrü Elekdağ’ın yazısı aktarıldı. “Öcalan’ın son açıklaması
mahkemedeki kadar cesur değildi. Silahları teslim etmedi” diye yazıyordu.)
Yarın Türkiye adım atarsa silahlar da bırakılabilir. Ortada doğru
dürüst bir yasa yok. Gelip nereye gidecekler? Aslında barış için yapılan, orada beklemedir.
(Feridunlar kardeş kanının dökülmemesinden de söz ettiler.)
Gerçi Demirel’in yaklaşımından da bu belli olmuyor mu? Yeni
bir tavıra girer herhalde. Deniz Kuvvetleri Komutanı’nın demeci de
ilginç. “İdamı kaldırsalar yok diyemeyiz” diyordu. Bu tespitlerin
amacı şudur: Ben imha da olsam, asılsam da, dönemin ruhu, man-
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tıklı çözümü gerektiriyor. Gidişat oraya doğru. Bunu da bizim adımıza sizlerin çok seri demeçlerle, köklü değerlendirmeler ve desteklemelerle yoğunca işlemeniz lazım. Biz silahları getirip vermeye de hazırız. Ama devlette sorumlu kademe kimdir? Ayrıca gelip
devletle barışmak istiyoruz. Ama bizi devlette kabul edecek organ,
teşkilat nerede? Barış, bizim için artık stratejiktir. Demokratik siyaset artık bizim için temel stratejidir. Nihai hedef, anayasayı demokratikleştirmektir. Ama bakıyorum, bizimkilerde barış kültürü yok.
Barış kurnazlık, hainlik, düşkünlük değil. Benim kuşkum, Denizer
ve Silvan eylemleri gibi süreci baltalayacak eylemler içindir.
Size tek bir asker ve gerilla ölmesin demiştim.
(Gülay Göktürk’ün hiç kimsenin ölmemesi gerektiğini belirten
yazısı hatırlatıldı.)
Girişimler buna göre. Sağda güçlü bir etkisi oldu.
(Etyen Mahcupyan’ın 8 Ağustos tarihli yazısı aktarıldı.)
Bizde disiplin var. Etyen’in söylediği gibi örgüt kültürü güçlüdür. Bekledikleri ayrılma, parçalanmaydı. Ama bekledikleri gibi olmadı. Bu dönemde sizlerin, aydınların, arabulucuların artık devreye girmesi lazım. Ama bunun için yeterli çaba yok. Şimdiden bir
arabulucu heyet oraya gitmeli.
(Af yasasının şu an için geri çekildiği aktarıldı.)
Affı şimdi geri çekip biraz daha kapsamlı hale mi getiriyorlar?
(Bazı köşe yazarlarının makalelerinde ve haberlerde Öcalan’ın
taktik peşinde olduğunu belirten görüşleri var.)
Bizim çok ciddi olduğumuz ve taktik peşinde olmadığımız, ideolojik, örgütsel ve programsal bir düzeyde demokratik cumhuriyete varmak istediğimiz anlatılmalı, kuşkular giderilmelidir. Taraflar
hazır değil. Bundan kaynaklı şeyler var. Fakat bana göre MHP tarafında da değişiklik var. Diğer partiler de zorlanacak.
(Şemsi Denizer’in öldürülmesiyle ilgili) Yüzde yüz planlı bir
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olay. Kartal Demirağ’ın olayına benziyor. Sürecin böyle gelişmesini istemeyen kimselerin tespiti olabilir. Gündemi saptırmayla yakından ilgilidir. Af yasası bile yokken ne yapılabilir? Biz buna ilkeli yaklaşıyoruz. O yazıyı düzenledikten sonra vereceksiniz.
(Sabah gazetesindeki Kenya süreci ile ilgili dizi yazı aktarıldı.)
Sabah bana da başvurursa, tüm süreci çok daha çarpıcı olarak
açabilirim. Yapabildiğim tek şey Türkiye’yi ve kendimi büyük bir
oyuna düşürmekten kurtarmaktı. Plan kapsamlıdır. Pangalos’un benim için ısrarla ‘onu atın’ demesi korkunç bir tuzaktı. Bu tuzağı
açığa çıkarttım. Türkiye’yi sıkıştırma amacımız yoktur. Türkiye
varsa barış vardır. Bu aydınlar, milletvekilleri ve belediyeler adım
atmalıdırlar. Hazırlık olmadan olmaz. Çözümü biraz istiyorlarsa
adım atmaları gerekir.
(Milliyet gazetesinde Latin Amerika’daki çatışmaların uzlaşma
ile sonuçlandığına ilişkin haberler aktarıldı.)
Özgür Bakış’ta da bu konular açılabilir. Medya TV’de bu konuda çarpıcı yayınlar yapılabilir. Türkiye için kapsamlı gelişmeler
olabilir.
(ÖDP’nin açıklaması aktarıldı.)
Barışı stratejik yapmayan, yarın gelişecek olayları anlamaz. Barışın zaferi, yeni dönemin politikacılarının zaferidir. Karanlık güçler süreci durdurmaya çalışıyor. Halen kısır bir kafa ile bunları yorumlamak çok kötü. Okuyun, kendinizi yetiştirin. Bir demokratik
siyaset kültürü, barış kültürü edinin. Hep hırs, kin ve öfke ile yaşanmaz ki. Bununla sonuç da alınmaz. Barışın felsefesi var. Bu toprakların havadan, sudan önce barışa, onurlu bir barışa ihtiyacı var.
Barış, kendi kimliğini inkar etme değil kimliğin önünü de açmadır.
Neredeyse sizlerle bile uğraşmak zorunda kaldık. Bir Gandhi bile
“büyük insanlar barış için büyük çabalar sergiler, barış büyük irade, sabır ve anlayış işidir” der.
(Kadınların mesajı okundu.)
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Sanatın, yeni yaşamın yüceliğini ve seçkin örneğini, güzelliğin
kişiliğini temsil edebilirler; namusu ve şerefi temsil edebilirler. Sabırlı olsunlar. Şehitlerin çocukları okusun. Silah özlemi değil kültür özlemi olsun. Bizimkilerin büyük bir siyasal ve demokratik kültüre ihtiyacı var. Silah bırakmak, barış istemek teslimiyet değildir.
Silahlarla birbirini imha etmek ancak barbarlara özgüdür. Bu şiddet
fazla sürdü. 1993’te bitirmeliydik. Yanlış şiddet canavarcadır. Ama
meşru müdafaa kutsaldır. Senin demokrasine, insan haklarına, diline ve kültürüne saldırırlarsa meşru müdafaa hakkın vardır.
(Yargıtay duruşmasının 7 Ekim’de olduğu hatırlatıldı.)
TCK’nın 59. maddesi için son çağrı göz önüne alınmalı. İçişleri
Bakanlığı’ndan eylemler sorulmalı, iddialar kanıtlarla ispatlanmalıdır. Uluslararası kurumlar gelip PKK’nin çekilip çekilmediği konusunda inceleme yapabilirler. Yargıtay bu son çıkıştan etkilenir
mi? Yargıtayda demokratik bir yaklaşım var. Yargıtay Başkanı’na
bir mektup dilekçe yazabilirim. Herhalde yeni yeni açıklamalar gelir. Ayrıca bazı uluslararası kurumlar gelip yerinde görebilirler mi?
Hürriyet gibi bir gazetede röportaj olabilir. Parlamentoda bence biraz yumuşama olabilir. Demirel’in ve Ecevit’in konuşmalarından
sonra herhalde birtakım yeni gelişmeler olabilir. İdam ve af meselesi birbirine bağlı. Çözüm tam oturursa af gelir. Çözüm tamamlandığı zaman içeri de boşalır. Af dediğim noktaya gidiyor. Bu son iki
hafta büyük bir ikna var. Size coşku olabilir dedim. Köylere dönüş
de en yakın süreçte başlayacak. ABD’li yetkilinin açıklaması da bu
paralelde. Herkes köye dönüş hazırlığı yapabilir. Halk barışa hazırlansın. Aktif, örgütlü ve candan bir şekilde bu barış coşkularını hayata geçirsinler. Geç kalanlar kaybeder. Ben ne yapayım, onlar geç
kalıyor, o yüzden kızgınlar. Siz de kendinize dikkat edin. Yeni provokasyonlardan çekiniyorum.
Savunmalarımı her gün okuyun, okuyun, okuyun. Başka yolu
yok. Tarih, atılan adımların değerini verecektir. Son sözümde belirttiğim, her gün kanıtlanıyor. Herkes payına düşeni oradan alsın.
Benimkisi en acı meyvenin tatlı hale gelmesi, zehrin şerbet
hale getirilmesi eylemidir. Takdir edilmesi gerekir. Benim adıma
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küçük açıklamalar yapabilirsiniz. Yaklaşımım sistematiktir. Yanlış açıklamalarınız olmasın. Benim de herkese selamlarımı söyleyin. Devlet herhalde sizinle görüşmez. Sizin de tutarsızlığınızın olmaması gerekir.
Devlet barışa karşı olsaydı, bu kadar açık olabilir miydi? Dolaylı da olsa barışı istiyorlar. Kemalizm ile ilişkilerimiz yeni tarihsel
gelişme süreci içine girmiştir.
(İslamcıların, Kürt-Kemalist çatışması istemine ilişkin) Dar
menfaatçi, tarikatçı yaklaşımlardır onlarınki.
9 Ağustos 1999
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ramalar nasıldı? (Gevşeme var.) Gelişmelerle bağlantılı
herhalde. Barış olduğuna göre çağrının bayram coşkusu ile
karşılanması gerekliydi. Provokasyonlara dikkat edilerek kutlanmalıdır. Bol bol işlemek gerekir. Eğer Diyarbakır’daki gelişmeler
daha iyi gözlemlenirse, barış çağrısı etkili olmuş demektir.
Çağrı iyi değerlendirilemedi, kavranamadı. Beyin gücü yüksek
olanlar, yabancı ajanslar anında yayını keserek çağrıyı veriyorlar.
Bizimkiler ve kendini bize yakın sananlar on beş gün sonra anlıyorlar. Demirel’in HADEP’lileri karşılaması böyle değerlendirilmeliydi. HADEP değerlendiremedi.

A

(Demirel’in eylülde belediyelere iade-i ziyaret yapacağı aktarıldı.)
Yeni bir dönem için görüşülmüştür.
(Basına kapalı görüşme aktarıldı.)
Demirel’in Diyarbakır’a gelişi büyük bir barış mitingine dönüştürülebilir. ‘Barışın Babası’ gibi karşılanabilir. Diyarbakır’ı ziyaret edecekse böyle karşılanmalıdır. Kendisi adım atmıştır. Barış konusunda daha cesur olunmalıdır. Hiçbir devlet yetkilisinden
korkulmasına gerek yoktur. En üst düzeyde devlet başkanı konuşun
demişse, barış dili artık eyleme geçirilmelidir. HADEP’liler devlete danışarak yapabilirler. Demirel’in direktifi bu yöndedir denilir.
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Demirel, devlet benim diyor. Yüksek duyarlılıkla tarihi adımı anlayamamak gecikmeye neden oldu. Cesurca adımlar atılmalıdır. Barış dilini cesurca eyleme dökmelidirler. Sizinle de oldukça da boğuştuk. Tarihi adımları geciktirme oldu.
(Avukatlara yönelik basında çıkan değerlendirme aktarıldı.)
IRA, Filistin böyledir. Barış işleri beni de, devleti de aşıyor.
Uluslararasılaşmış artık. HADEP, ÖDP, devrimci kitle örgütleri
uyuyorlar. Şimdi biraz tartışıyorlar. Tartışmaları biraz derli toplu
olmalı. Gelişmesi planlamaya bağlı. Yeni bir açıklamaya ihtiyaç
duyuyorum. Silahlar ile birlikte Türkiye de geriledi. Ama bu konuda devlet konuşsun.
(Mesut Yılmaz’ın konuşması aktarıldı.)
Bizim anlayışımızın bölgede gelişeceğinden korkmuş. Gelişmeleri biliyor. Kendi inisiyatifinde olmamasından korkmuştur. Bizim
söylemimizin bizsiz yürütülmesini istiyor.
(Bahçeli ve Ecevit’in değerlendirmeleri aktarıldı.)
Şiddet gelişmelerin önünde engeldir. Türkiye’dekilerin de kafası çalışsaydı bunu anlarlardı. Siz de bunu anlamadınız. Almanya’nın beslemelerinin (Burkay ve Hamreş Reşo’nun) baskı altında olduğunu mu söylüyorlar? Almanya’nın planı, gerillayı etkisiz hale
getirip kendi güdümünde, kontrolünde bir cephe örgütü yaratmaktır. Avrupa sürecin gerisinde kaldı. Ankara o kadar aptal değil. (Gazete yorumları aktarıldı.) Pişmanlık yasasının son haliyle Anayasa
Mahkemesi’nce anayasaya aykırılıktan kapsamı genişletilebilir mi?
(Kimse Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaz denildi.)
Cezaevlerinde tonlarca insan var. Onlar başvururlar.
(Basında yer alan Gorbaçov-Öcalan kıyaslaması aktarıldı.)
Amacımızda hiçbir zaman askeri zaferin mutlak olduğu anlayışı
yoktur. Avrupa bile çok kanatlılık yaratmak istedi. Şiddet öğesinin
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ortadan kaldırılması çalışmaları geciktirildi. Önce vücuda yararlı
olan şiddeti sonra vücuda zararlı hale gelen bir ur gibi kesip atmak
gereklidir. Tartışmalar çok kapsamlıdır. Türkiye için de en uygunu
buydu. MHP bile farklı yaklaşamaz. Bunu ancak ben yapabilirdim.
Mezarda da olsam bunu benim yürütmem gerekirdi. Fiili durumum
taraf olmaya engel olsa bile, bu yeni bir havadır. Avrupa’da, Ortadoğu’da, Diyarbakır’da, her yerde yeni bir hava var. Türkiye ve sol
da bu havaya girecek. Muhatap alınıp alınmamanın ötesinde objektif bir vakadır. O zaman devlet beni neden burada tutuyor?
(Pişmanlık yasası değerlendirildi.)
Mevcut sorunlardan dolayı birden bire bir af mümkün değil. Kademeli olabilir. Ama Anayasa Mahkemesi’nin tavrı önemli. Bu dolaylı
bir af olabilir. Dayatılan teslimiyetten ziyade eğer devlet plan sahibiyse, bir yumuşamanın başlangıcı olabilir mi, ona bakmak gerekir. MHP
niye buna karşı çıkıyor? Pişmanlık yasası bizim son çağrımıza cevap
mıdır? “Sınırların dışına çıkmayın, gelin teslim olun” biçiminde bir
cevap olabilir mi ya da başka bir şey mi? Çünkü Ecevit, Eylül’de
ABD’ye gidiyor. Olay o kadar basit değil. Acaba bize doğru gelinir
mi? Örneğin ben ne olurum? Şiddet ortadan kalktı. PKK siyasi dönüşüme gidiyor. Tüm PKK’liler için uygulanabilir mi?
Benim yeni adımımın devlette ciddi tartışıldığını sanıyorum.
Devletin dili tersten okunur. Muhatap sorunu nedeniyle doğrudan
söylemez. Pişmanlık yasası bir işarettir. Demirel’in HADEP’lileri
kabulü ve “idam hassas bir konudur” demesi bir işarettir. Sanırım
başka işaretler de gelişebilir. Demokratik reformlar, af ve hukuk reformu ekimde ele alınır.
Türkiye ve dünya neyi bekliyor? Güneydoğu Uluslararası Kalkınma Projesi tartışılmalı. Bunları tartışıp öneri olarak sunabilirim.
Kamuoyunda “Öcalan niye susuyor, adım atmıyor?” diyorlar. Konuşunca da şart ileri sürüyor diyorlar. Tecrübelerime dayanarak, kanın anında durdurulması için en pratik adımları ben attım. Silahları sınırların dışında bir koz olarak tutmak istemiyorum. Devlet barış için büyüklüğünü göstersin. Barış ve kardeşlik için PKK’yi ça-
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ğırıyoruz desin. Meseleyi çözmek için en risksiz yöntemdir.
Gelişmeleri nasıl hızlandırıp çözüme götürürüz? Benden istenilenin fazlasını yaptım. Bunu siz biraz tartışamadınız. Yani Öcalan
kendisini muhatap olarak dayatmıyor, muhatap alınma sorunu yoktur demelisiniz. Olumsuzluklardaki sorumluluğu gibi olumluluklardaki sorumluluğu da iyi görülmeli. Bunu söyleyin. Ben mezarda
da olsam tarafım.
Kemal Pir ile başladığımızda, önce Kürt sorununu ortaya çıkartıp sonra birliğe gideceğiz demiştik. Önce ayrılık, sonra özgür birlik. 1990’lara kadar sorunu açığa çıkarma, sonraları da birliğe gitme çabası vardır. Türkiye’yi bölmek gibi bir stratejimiz hiç olmadı. Tüm halkların tek cumhuriyet altında yaşamasını istedik. Ortadoğu Federasyonu kavramınız yok mudur?
Her zaman belirttiğim husustur. Kürtler bulundukları ülkeleri
demokratik dönüşüme uğratmalı. Bağımsız Kürt devletinin gerçekçi olmadığını eskiden de söyledim. Bulundukları her ülkede Kürtler demokratik motor gücü olmalıdır. AB gibi Ortadoğu Birliği de
olmalıdır. Siyasallaşma eşittir, bölge halklarının demokratik cumhuriyete katılmasıdır. Cumhuriyetle demokratik birlik, ama kendi
kültürünü birey olarak sonuna kadar yaşayabilmektir. Zorla dayatılan bölücüğe karşıyız. Türkiye’nin demokratik birliği öncülüğünde
Ortadoğu’nun birliği diyorum.
Genel bir af ve demokratik hukuk reformuyla birlikte, PKK silahları tümüyle bırakmaya hazırdır. Bu sefer dışarıdan içeriye gelip
silahları bırakma çağrısını şimdiden yapıyorum. Bu gerçekleştiğinde, silahlar da dahil her şeyi Türkiye’nin gücüne katmaya hazırdır.
Demokratik hukuk reformu ve genel af olursa, bunun için açık siyaset yapılır. PKK bir kongre ile Türkiye’ye geliş şartlarını belirleyecektir. Bunun için açık siyaset yapıyor. Gelip nasıl hizmet edeceğini kongrede ve programında açıkça belirterek Türkiye’ye gelecektir. Dolayısıyla bir saatli bomba değildir. Biz silahlı gücü koz
olarak tutmuyoruz. Siyasi partiler, hukuk reformunu bir söz olarak
verdiler. Sözlerini yerine getirsinler.
Dışarıya çıkış, çatışmaları pratikte kaldırmanın en iyi yoludur.
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Türkiye’yi dışarıda diplomatik olarak zorlamaya niyetimiz yok. Siyasallaşma ile kastettiğimiz ayrılma değil demokratik birliktir. Benim tasfiye edilmem zorlaşıyor. MHP bile bunu göze alamaz. Benim
sağlam kalmam noktasında herkes hemfikirdir. ‘Bu adam bize gereklidir’ eğilimi gelişti. Bence devlet o kadar sessiz veya karşı değil.
(Sizin görüşlerinizi basın yayında objektif verseler nasıl olur?)
Komisyonda da söyledim. Neden açıklama yapmamın önünü açmıyorsunuz diye sordum. Onlar “bu kamuoyunu zorlama olur, zorlamalı barış olur” dediler. Şimdiki aşırı diyalogsuz tarz doğru değil
hem Avrupa, hem ülke, hem de halk dinliyor. Kendileri bana muhtaç
duruma geliyorlar. Tasfiyem giderek güçleşiyor. MHP bile göze alamaz. İrlanda’daki gibi yarı resmi ya da gayri resmi geniş yuvarlak
masa toplantıları düzenlenebilir. Kalkınma projeleri devreye girebilir. Bölgesel kalkınma projesi, demokrasi ve güvenlik projeleri olabilir. PKK’nin yeni kongresi, Türkiye’ye demokratik dönüş ve dönüşüm kongresi olarak tasarlanmalı. Dönüşerek dönüş olmalı.
HADEP kapanırsa, Türkiye geneline hitap eden bir siyasi partiye ihtiyaç olur. PKK de böyle bir parti olabilir. Dışarıda hazırlık yapılır. Devlet ne zaman gelin derse, silahlarla birlikte gelinir. Ne kadar silah isterlerse getirilecek. Ama demokratik reform ve genel af
şartıyla. Benim kavramlarım demokratik güç, demokratik kültürdür. ‘Kürtler için şöyle hak, şöyle kültür istiyoruz’ gibi şeyler benim kavramlarım değildir. Altemur Kılıç, “Devleti Kürt-Türk devleti yapmak istiyor” diyor. Hayır, ben demokratik birlik istiyorum.
Türk-Kürt birliği benim kavramım değil. İnsan hakları ve demokrasiye dayalı demokratik birlik benim kavramımdır.
Çekilme işi devam ediyor. Umarım 1 Eylül’e kadar biter. Bunu
açıklayabilirsiniz. Medya TV’nin yayınları güçlü mü, kapsamlı mı?
KDP ile uzlaşmak iyidir. Çekilmeler şimdiden yarı yarıya yapılmıştır. 1 Eylül’de tamamlanır veya tek tük kalmış olursa yarı yarıya çekilme yapıldığı ilan edilebilir.
12 Ağustos 1999
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oşgeldiniz. Özgür Bakış ve Evrensel bugüne kadar verilmedi. Yeni Şafak da verilmedi. Sanırsam bu gazetelerin
küpürleri de verilmedi.
(Avukat Niyazi Çem ve Avukat Filiz Köstak’ın vekaletleri cezaevi idaresinde olmadığı için içeri alınmadılar. Sonradan alındılar.)
Bugün yedinci aya girdi. Sizce süreç nereye gidiyor? Sağ basında beklendiğinden daha fazla yazı yazılıyor.
Çıkarılacak yasada PKK üst yönetimi neden dışlanıyor? Kademeli yapma anlayışı mı var? Bu yasa, gerçekten derin devletin
hamlesi midir? Dolaylı olarak devletin desteklediği bir süreç söz
konusu. Daha düne kadar HADEP nefes dahi alamazken şimdi dışarı bile çıkabiliyor. HADEP diyalog sürecine katılmak isteniyor.
HADEP gelir, bölge milletvekilleri gelir, işadamları gelir. Şimdi
bunun adına demokratik uzlaşma platformu denir. İçini doldurmak gerekir. İşadamlarını (TÜSİAD gibi) devreye sürme çağrımı
yapabilirim.

H

(Ecevit’in Kuzey Irak’a ilişkin Kanal 6’da çıkan görüşü aktarıldı.)
Türkiye için Irak’ı demokratikleştirmeyi önermiştim. Bu da,
Kürt sorununun çözümü ile bağlantılı.
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(Gazete haberleri ve köşe yazıları kısaca aktarıldı. PKK Başkanlık Konseyi’nin yaklaşımı aktarıldı. Yeni gelen avukatlara süreci nasıl değerlendirdiklerini sordu.)
Af ve pişmanlık yasası için bir açıklama yapabilirim. Sanırsam
1 Eylül’de yapabilirim. Yasalar kanımca benim çağrıma cevap olarak gelişti. Ertuğrul Özkök’ün yazısı derli topludur.
Demokratik uzlaşma platformunun kurulması gerekir. Cumhurbaşkanına bile danışılabilir. Cumhurbaşkanı “Ben de bölgeye geleceğim” diyor. Bu iyi anlaşılmalıdır. HADEP bunun öncülüğünü
yapmalıdır. Çok dağınıksınız, zaman kaybediyorsunuz. Diliniz çok
geri, bu dille siyaset yapılmaz. Rolünüzü bile çok geç kavradınız.
Siz avukatların Ahmet Zeki somutunda olduğu gibi önleyici etkisi
oldu. Biraz değişerek sürece yaklaşmak gerekir. Derin devlet halen
anlaşılamıyor. Ben biraz anladım. Herkes havanda su dövüyor. Derin devlet büyük anlama sahip. Derin devlet olmasaydı, Çiller kapkara bir yol açardı. Her şey istediğimiz gibi değil zorluklar da var.
Başka yolu da yok.
Saatler bile çok önemli. En ağır mahkumum. Buna rağmen basına devlet engel koymuyorsa, sizin ve HADEP’in fır dönmeniz
gerekir. HADEP’lilere çalışın demesi boşuna değil. Eğer Demirel’in bu lafını anlamamışlarsa geri zekalıdırlar. Bana söylenmiş
olsaydı, bölgeyi bin defa fethedebilirdim. Çalışma öyle lafla olmaz. Benim adıma telefonla arayabilirsiniz. Demirel bilerek söylüyor. Demokratik tarzda çalışın demiş. HADEP ise esnaf gibi. O
kabul, yedi yıllık çalışmanın işidir. HADEP cümleleri çözemiyor.
Demirel’in önemli mesajı var. Bölge’yi şahsınızda diyaloga kabul
ediyorum demektedir.
Belediye başkanları çalışmazlarsa halk kendilerini boğar. Demirel teşvik ediyor. Burada senin görevin yardımcı olmaktır. Yaratıcı, iradeli, çalışkan adam yok. Demirel’in dediği gibi çalışın.
Sen kendi kendine yürüyemiyorsun. İhtiyaç hisseden, sonuç çıkarabilir. Bir çay için altı saat zaman harcar, çok değerli barış için
zaman harcamaz.
Durum 1993 gibi değil. Faili meçhuller yok. Zor dönem geçti.
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Daha önce söyledim, sizin yolunuz açık. En ağır ceza bana uygulanıyor. Güneydoğu ya da Bölge Kalkınma Platformu gibi bir platformu Türkiye’de gerçekleştirmek gerekir. HADEP’in dış temsilcilikleri de kurulabilir. Biz buna öncülük edebiliriz. Türkiye’nin imkanları ile Avrupa’nın imkanlarını birleştirmek gerekir. Avrupa buna
öncülük edebilir. HADEP bunu Avrupa’da kolaylıkla yapabilir.
HADEP’in hem içeride hem dışarıda öncülük yapması gerekir.
Bölge kalkınma projesi için bölge çapında ABD kendini katacak.
ABD adım atacak. Kosova benzeri gelişmeler olabilir.
Devletten beklenmez. Devlet soyuttur. Devlet izin verir, yasak
koymaz, engel olmaz. Devletin dili budur. Aslında bunlar benim
görevlerim değil. Beni zorda bırakıyor. Basın “bu adam, bu mahkum niye bu kadar konuşuyor” diye soruyor. Bunun planlamasını
bile ben yapmak zorunda kalıyorum.
Çeşitli ön toplantılarla bu organize edilebilir. HADEP’liler niye
çalışmıyor? Sen öneri oluşturmuyorsun. İnsaf, bunların hepsi hastalıklı. Vatandaş olarak bunlar herkesin görevi. Yaratıcılık çok
önemli. Toplum istiyor, devlet istiyor. Türkiye’de çok ahlaksız bir
şey oluşmuş. Politikayı rantçılık olarak görüyorlar. HADEP’liler de
böyle; koltuğa otursunlar, maaş alsınlar istiyorlar.
(Çatışmalara ilişkin bilgi verildi.)
Haftalık bilançoydu. Radyoları dinledim. Çatışma olmayacak.
İster inanın ister inanmayın, savaş olmayacak. Dünya bizi desteklese de, savaş ya da düşük yoğunluklu çatışma olmayacaktır. Çatışmayı yanlış buluyoruz. Çözüm savaş değil demokratik uzlaşmadır.
Bu stratejiktir. Örgütün tümü bu duruma uyuyor, silahlı birliklerin
tümü buna uyuyor. 1 Eylül’e kadar bu tamamlanabilir. Bununla
bağlantılı silahları teslim etme meselesi var. Devlet buna hazır değil. Demokratik adımlar ve hukuk reformuna ilişkin adımlar atıldığında, demokratik mücadeleyi tercih edeceğiz. Gelip yasal sürece
dahil olunacaktır. Demokratik reformlara ilişkin sözler hayat bulursa biz gelir demokratik düzen içerisinde yer alırız. PKK’nin buna
göre kongreye ihtiyacı var. Bu toplantıya göre demokratik dönü-
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şüm kongresi yapacaklar. TC’nin demokratik hukuk düzenine gelip
katılabilecekler. Bundan da kuşku duyulmamalıdır. Bunun için en
doğru çözüme gidilir. Bu teslimiyet değildir; demokrasi normlarında buluşmadır.
Okyay, Silvan ve Denizer olayları adi provokasyonlardır, yanlıştır. Kesinlikle bizden bilinmemelidir. Benim açıklamalarım devletle bir pazarlık değildir. İşin önünü açmak için mahkemede verdiğim sözün bir gereği, bu sözün hayata geçirilmesidir. İnsanlar söz
verirler, sözlerini yerine getirirler. Bunu yapıyorum. Sözümü yerine getiriyorum. Savunmamın son sözünde söylediklerimi yineliyorum: Herkesi üzerine düşeni yapmaya çağırıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın, Sayın Başbakan’ın sözleri var. Burada ne bir hesap, ne
bir pazarlık, ne de bir oyun var. Herkesten ciddiyet ve sağduyu, barış ve kardeşliğe katkı bekleniyor. Taleplerimiz genel demokratik
taleplerdir. Yalnız etnik bir topluluğa özgü hakları talep etmiyoruz.
Bunlar, genel demokratik taleplerdir. Türkiye’nin acil gündemindedir. Dil ve kültür özgürlüğü vazgeçilmez demokratik haklardır. Ayrı bir kimlik ve siyasi güç dayatma durumumuz yok. Demokrasi bizim için yeterli. Ayrılıkçı değiliz. Ayrılıkçılık bizim için gerekli değil. Dünyanın silahlarını da bize verseler savaşmayacağız.
(Af ve pişmanlık yasaları değerlendirildi.)
Devlet “ben anlaştım, pazarlık yaptım” demez. Tek tek kimse
dağdan inmez. Geneli kapsamalı. Alt düzey, üst düzey yaklaşımı
sakattır. Yasanın kapsayıcı olması gerekir. Örgüt kendisi karar verir. Örgüt uyarsa toplu uyar. Kimse bu durumda uymaz. Tek tek
kimse dağdan inmez. Yasanın buna açık olması gerekir. Daha ileri
adım atılmak isteniyor.
(“Ortam müsait değil” deniyor.)
Mesela Şemdin PKK’den ayrıldım dese, pişmanlık yasasından
yararlanabilir mi?
(Uygulamalar farklı olabilir.)
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Yumuşak bir geçiş deniliyor, bunu da anlayamadık. Bu affın yargıtayın kararı üzerinde etkisi olabilir mi? Yargıtaydan önce AİHM’e gidilmelidir. Nasıl gidilir? Demirel çok bariz adım atıyor. Demirel başka adımlar da atabilir.
Beni öldürün desem de, beni idam etmezler. Çözüme gidişte benim rolüm çok belirleyicidir. Politikayı bir çocuk oyunu olarak algılamamak gerekir. Demek halen bir güç olarak görüyorlar. HADEP eşittir, PKK’nin yasal kolu olduğunu gazeteler hergün yazıyor. Gerek bizim savunmamız gerek çağrılar kabul gördü. Gelinen
nokta bir geçiş aşamasıdır. Tam net değil. Tarih açısından böyledir.
Demokratik çözüme ilişkin umutlar var. Her iki yasa açısından da
Anayasa Mahkemesi’nin konumunu değerlendirin.
16 Ağustos 1999
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Savaﬂtan bar›ﬂa geçiﬂte amaç özgürlüktür

oşgeldiniz. Üç kişisiniz. Kalktık, ortalık araba gibi sallandı. Zaten uyumamıştım. Yıkılmadım. İki gün oraya
çektiler. Ama gündem değişti. Avcılar’da oturan aile çok. Gerçekten deprem büyük mü? Bu depremin şiddetli olduğunu tahmin etmiştim. Bizim depremimizle bu deprem birleşti. Depremin ekonomik etkisi ne olabilir? Ekonomik anlamda Türkiye’nin bütçesine zararı var.
Önemli gelişmeleri değerlendirelim. Dış gelişmeler, iç gelişmeler, Ertuğrul Özkök’ün değerlendirmeleri var. Diğer gelişmeler var.
Demokratikleşmenin altyapısı mı hazırlanıyor? Bütün gazete yazı
ve yorumları birleştirildiğinde sanki demokrasinin zemini hazırlanıyor. Türkiye’nin sorunları çok derin olduğu için planlamaları gerekebilir. Zamanlama rayına oturabilir. AGİT’ten sonra süreç daha
da ağırlaşır. Bir büyük dönüşüm sürecine giriliyor. Benim gelişimle birlikte giderek kökleşecek gibime geliyor. Yapmacık olması
Türkiye’yi bitirebilir. Bu, Türkiye’nin son şansı. Gerçekçi olmak
kaçınılmazdır. Fakat farklı yapılıyor. Ne eski darbeler gibi ne de eski parlamento gibi olur.
Sabah gazetesini siz de okudunuz. Yunanlılar kullanıldı. Sanırım
Yunanlıların goril olayı vardır. Bizi dışarı atma ve dışarda ölüme
terk etme planı net değil. Yunanlılar bizim imhamıza yol açmak istediler sanırım. Yunanistan bizim Türklerle bir çatışma içine girme-
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mizi istemiş olabilir. Pangalos ekibinin ısrarla “dışarı atın” yaklaşımının sonucu ne olabilirdi? Bizi Türkiye’ye vurdurmayı düşünüyorlar. CIA orada Yunanlıları dizginliyor. Çok tehlikeli bir oyun ve
işin iç yüzü net değil. Türkiye ile uzlaşma zeminini kabul edemedi.
(Enis Berberoğlu’nun, Diyarbakır’daki MHP’liyi Hizbullah’ın
öldürdüğüne ve Hizbullah’ın PKK’nin yerine geçmeye çalıştığına
ilişkin haberleri okundu.)
Diyarbakır’daki Hizbullah’tır, Silvan’daki de. Bizim yerimize
İran Hizbullahı’nı koymak istiyor olabilir. Ama devlet içerisinde
hala bağlantıları var mıdır? Sanmıyorum, varsa da kilittir. Vurabilirler, aydınlar ve HADEP’lileri vurabilirler. MHP’yi de vurabilirler. Provokasyon yapabilirler. Bu taraftan o taraftan vurarak provokasyon yapabilirler. İkili oynamalar beklediğimiz gibidir. Aslında
çekilmekle yerinde tedbir aldığımız ortadadır. Bizim mirasımıza
konmak isteyeceklerdir. Ne kadar gelişebilirler? Pislik yapacaklar.
Bazı serseriler bizim mirasımıza konmak istiyorlar. HAMAS rolünü oynamak istiyorlar. Diyarbakır’ın dikkat etmesi gerekir. Özellikle belediyelerin çok daha dikkat etmesi lazım. Bana göre o bize
yıkmak istenilen şey netleşti.
Af tartışmasını Ecevit bilmiyor değil. Niye bu kadar hızlı? Acaba nasıl olacak? Acaba af değil indirim mi olabilir? Pişmanlık yasası deyip bir çırpıda atmamak gerekir. PKK’nin kendisi şiddete
son verdim diyor. Teröre karşı durmanın artık sakıncası yoktur. Bu
yasanın özü, şiddet örgütünü çözme değil midir? ‘Terör örgütü’nün
kendisi teröre son vermişse, mensupları bu yasadan yararlanır mı
yararlanmaz mı?
Şimdi burada siyasi karar varsa, üstten uygula diyecekler. Dağda örgüt kalmadı ki. Eylem yok. Maddenin ruhu uygulanıyor. Yani
şiddetten arınma başlıyor. Bilgi için birine danışın. Burada eski durum yok. Doğal bir durum var, bu doğal durumu değerlendirme var.
Gelecek sefer Sabrigillere de danışmak gerekir. Yasa zaten
PKK’nin yeni durumuna bakılarak düzenlenmedi ki. Örgütün yeni
kararı var. Ortada pişmanlık duyulacak bir şey yok. Zaten isteseler
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de artık silah yok. Bu bizim yeni çalışmalara özgü olur mu? Toplu uygulanabiliyorsa değerlendirilebilir. Konsey de değerlendirir,
faydalanacağız der. Ama uygulanır mı, bilmiyorum.
(Yeni pişmanlık yasasının da örgütü çökertecek bilgi vermesini zorunlu kıldığı ifade edildi.)
Sanırım devlet şunu düşünecek: Öncelikle şiddeti ortadan kaldırmak gerekecek. Herkes iki cümle kullanacak. Biz silahları bıraktık, şiddet ortadan kalktı diye bilgi verebilirler. Örgütün verdiği bir karar var. İsterlerse bile gidip silahla savaşmazlar. Meseleyi duygusallaştırmaya gerek yok. Mesela legal partiye girilebilir.
Eğer böyle toplu uygulanırsa, yeni durumu değerlendirmek gerekir. Konsey, biz yararlanabiliriz diyebilir. Mülteciler var, onlar
bulaşmamışlar. Örneğin onlar biz yararlanabiliriz diyebilirler.
MHP buna karşı çıkıyor. Örgütün bağlılığı zaten ortada. Bence
mesele siyasidir. İki yıllık bir planlama olabilir. Demokratik çözüm, devletin öngördüğü biçimde sürerse sorun çözülebilir sanırım. Ecevit, “Apo’nun kendisini bize bir taraf gibi dayatmasına
gerek yok” demek istiyor. Biz zaten gereğini yaparız şeklinde anlamak gerekir. Hem devlet hem de PKK için önerilerimi sunuyorum. İkisi de dikkate alıyorlar.
(Bayrampaşa cezaevinde kendini yakan Oktay Güvenç’e ilişkin “Bu doğru değil” dedi. Cumhurbaşkanı’nın Hacı Bektaşi Veli’yi anma töreni vesilesiyle yaptığı konuşması aktarıldı. “Olumludur. Bu tür konuşmaları sık sık yapıyor” diye karşılık verdi.
ABD’de yapılan görüşme aktarıldı.)
Belki de ABD’nin gizli bir anlaşmayla benim idam edilmemem konusunda imzası bile var. Gizli bir durum var. Nedir gerçek, belli değil. Bu yüzden o konuda, yani infaz konusunda konuşmuyorlar.
(Örgütün son çalışmaları aktarıldı.)
(Gülerek) Benden daha hızlıdırlar. Kendileri özgür iradeleriyle karar alıyorlar. Ben de mahkemede söyledim. Zaten örgütle
alakamın kalmadığını söyledim. Çağın gereklerine göre dönüşüm
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kongresi küçüklük değil bir büyüklüktür. Savaştan barışa geçişte
amaç özgürlüktür. Özgürlük için keşke siyasi yollardan olsaydı
da bir tek damla kan dökülmeseydi. Özgürlük amacının yasal zemini varsa bundan neden yararlanılmasın? Bizim tabanımızla ne
Hizbullah ne Burkay gibiler başedebilir. Konsey Silvan olayına
ilişkin bazı değerlendirmeler yapabilir. Tehlikelidir. Bu Okyay’ı
vurmak istemek de provokasyondur. İran’dan gelmiştir. Bu konuda ilginç gelişmeler olabilir. HADEP’lileri vurabilirler. İlginç
şeyler olabilir. Neyse, ileride göreceğiz.
Bizim bu son çağrımızla birlikte çalışmaları gerekir. Bir iki gazetede okudum, “HADEP artık rolünü oynamalı” diyorlar.
(Yeni parti çalışmaları ve HADEP’in durumu aktarıldı.)
Bana göre girsinler. Ahmet Türk bence katılabilir. Benim
açımdan sakıncası yok. Sırrı’nın dizginlenmesi gerekir. Biraz
bencildir, siyaseti kirletebilir. Kontrol edilmeli. Mühim olan dışlayıcı olmamaktır. Başkanlık için Feridun Yazar olmaz. Yer alabilir, ama taraf olmuş. Bu konu hassas. Bu tabanın durumunu dikkate almadan hiçbir şey olmaz. Başkanlık için bilginiz olabilir.
Takıyyecilikle, kendini kandırmayla politika yapılmaz. Bizde büyük inançla çalışacak kadro yok. Devlet dikkat ediyor. Demirel
bile kabul etmez. Ferai Tınç, “HADEP ciddi olmalı” diyor. Devleti kandırmak olmaz. Takıyye yapmak doğru değil.
Sırrı Genel Başkan Yardımcısı olamaz. Ama elli kişilik bir parti meclisinde bence yer alabilir. Ahmet gibi, Feridun gibi bunlar
da yer alabilir. Kapatılma durumu yoksa HADEP yenilenerek de
devam edebilir. Tartışın, yenisi de olabilir.
Binyılın bütün günahlarının kefaretini biz ödüyoruz. İsa’nın
kirlenmiş olanların günahını çekmesi gibi. Çok ciddi olmalıyız.
(Bazı aydınların eleştirileri, “beklediğimiz gibi oldu” sözleri
aktarıldı.)
Bu sözlerden nefret ediyorum. Lanet olsun. Bu kadar acıdan
sonra bunu yapan lanetlidir. Riyakarlık, saygısızlık olur. Devlet
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yeni bir süreç geliştirirken, takıyyeyle, eskinin Kürtçü kafasıyla
olmaz. Bir inatçılıkla, ağalıkla olmaz. Kepaze olmak istemiyorlarsa iyi düşünsünler. Devlet bizi ana eksen gibi görmüyor. Kürtçülüğünü iyi yap diyor. Devletin idama mahkum ettiği bir kişiye
gösterdiği saygı kadar bize saygı göstermediler.
Mehmet Ali Kışlalı, “devlet, yeni ciddi demokrasi sürecini geliştirmek istiyor” diyor. Bizim cephemizde takıyye olmaz. Kandırma olmaz. Eski Kürtçülük olmaz. Eski ahlak yapısıyla da olmaz. Kalkıp süreçle oynamaya ne gerek var? Ülke bütünlüğü lazım olduğu için zaten bizim de seçeneğimizdir. Burada etnik
grupları esas alan bir demokrasi anlayışımız yoktur. Demokrasi
anlayışımız esas alınır. Hem anlayacak hem içten inanacak. Dağdaki çatışma bittiğine göre demokratik siyaset yapma eğilimi gelişir. Bunca acıdan sonra bunun üzerine kofça oturmasınlar.
(Ferhan’a ilişkin) Herkes benim yeğenim bilir. Aslında Cibin
köyündendir. Avrupa için faydalı oluyor mu? Sanırım Hürriyet
gazetesinde çıkan ‘aşk yuvası’ gibi bir haber vardı. Dikkat edilmeli. Bizim ortamımızda böyle şeyler olmadığı biliniyor.
Dünyada ilk kadın partisi herhalde ileri bir adım. Güçlenmeye
çalışıyorlar. Herhalde Güney’de de konumları çok gelişkindir.
Sanat okulları var. Ona kaydolsunlar. Politik eğitim çok gerekli.
Nucan’ın grubu eğer koleji bitirmişlerse, üniversiteye gitsinler.
Bu Suriye’den herhangi bir haber yok herhalde.
Diyarbakır’da korku biraz gitti mi? Eskiye göre çok ilerleme
var; metropollerde, Avrupa’da var. Bu da bizim İmralı davasıyla
oldu. Tartışmada bir gelişmişlik durumu var. Herkes barış ortamında daha rahat tartışıyor. Dönem başlamıştır. Ertuğrul Özkök’ün dediği gibi tarihi bir dönüm noktası yaşanıyor. Şimdi plan,
program olacak, ama buna öncülük etmeliler. Bence başlatmış olmamız iyi oldu. Bu önümüzdeki dört ay daha da gelişecek. Bazıları kesintiye uğratabilirler. Dikkat etmek gerekir.
Yeni program, bütün Türkiye’yi kapsamalı. Ama bölge üzerinde yoğunlaşabilirler. Yasa uygulanırsa hepsi gelip politika yapabilirler. Ama bütün bunlar için kesin bir şey söyleyemiyorum.
260

(Alman Konsolosluğu ile ilgili görüşme aktarıldı.)
Olumludur. Avrupa infaza karşı blok halindedir. İdam Demoklesin kılıcı gibi üzerimizde sallanacak. AİHM bozabilir. Yargıtay
konusunda temkinliyim. Kapılar AB üyeliğine açılacak. ABD bunu
tam destekliyor. Türkiye ile geliştirilen çizgi belirleyici olabilir. Avrupa’daki tartışmalar daha yoğun. TV barış çalışmalarını geliştirmeli. Türkiye’den katılımcılar sağlanmalı. Sanat kişiliği geliştirilmeli. Bol bol okusunlar. Muazzam okumaları gerekir. Dağdaki eşkıya kültüründen kurtulsunlar.
Yeni dönem başlıyor. Bir aydır başlamış gözüküyor. Bunu gözlüyoruz, geri dönüşü biraz zor. Tekrar söylüyorum, çok önemlidir.
İnanıyorum, Türkiye’de dönüşüm ve etkileşim birlikte gidiyor. Burada yaşanan deprem barışa ve kardeşliğe sebep olur.
Feridun nasıl bir kişilik? Yemesinler içmesinler, çalışsınlar, halka layık olsunlar. Demirel’in sözüne katılıyorum. Af diye algılamasınlar. Onları sevmeyenler olabilir. Öbürleri çok iyi değerlendirsinler. Devleti doğru tanımak, devleti dahi dönüştürebilmek gerekir.
Biz devleti ne kadar tanırsak, kendimizi de o kadar tanımış oluruz.
İnşallah daha iyi gelişmelerle birlikte oluruz. Eğitim ve örgütlenmeyi HADEP’e önerdim. Devlet olayında da, Kürt olayında da bu
böyledir. Beni asacak devlet bile saygılı oluyorsa, bizimkiler de lütfen saygılı olsunlar. Yoğun çalışın. İsmi duyulan avukatlar biraz
dikkatli olsun.
(28 Ağustos’ta Dortmund’da yapılacak festival için mesaj istendi.)
Barışı kazanmak için her şeyinizi ortaya koyun. Barış bana göre savaştan daha zor, ama bir o kadar da anlamlıdır. Akıl ve yürek
ister. Belki eskisinden daha fazla çaba ister. Demokratik cumhuriyet ekseninde barışın bazı imkanları gelişmiştir. Bunun hem teorisini hem de pratiğini uygulamak, mücadele vermek gerekir.
Barış savaşı başlamıştır. Bu daha da zordur; irade ve başarılı çaba ister. Bazıları ne savaşı ne de barışı biliyorlar. Kendinizi elekten geçirmezseniz, milim milim eritip ilmikten geçirmezseniz, ba-
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rış insanı haline gelemezsiniz. Barışı kazanmak için her şeyimizi
ortaya koymalıyız. Barış daha inatçı, başarılı çaba ister. Özgürlük
istiyorsan, onun hakkını vereceksin. Kaba Kürt kişiliği zorluyor.
Ne savaşımı ne barışı biliyor. Kendinizi dönüştüremezseniz barış
insanı haline gelemezsiniz.
(Önümüzdeki görüşte daha kapsamlı bir mesaj verebileceğini
söyledi.)
Çatışma ortamının tamamen kalktığını, kesintisiz barışın geldiğini 1 Eylül’de yeni bir açıklamayla ilan edebilirim.
19 Ağustos 1999
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Demokrasi kahramanlar›na ihtiyaç var

(Festivale ilişkin) Barış savaşımını kazanmak gerekir. Barış savaşımının kazanılması yolunda kararlı yürümek gerekir. Aktif barış
faaliyeti herkes için kutsal bir görevdir. Sonuna kadar barış çabalarımı ve kararlılığımı sürdüreceğim. Bu savaşın barışını başarıyla
yürütmek için kutsallık değerinde emeklerin verilmesi gerekir. Bu,
savaştan daha zordur. Bunun için elinden geleni yapmamak büyük
bir körlüktür. Özgür yaşamın büyük değerini bilerek, inanarak, örgütlenerek ve büyük eylemliliğe yönelerek herkesi barış çabasına
katkıya çağırıyorum.
Bunun küçümsenmemesi, başarılması gerekir. Bu topraklar hava
ve su kadar barışa muhtaçtır. Kolay değildir. Demokratik siyasal faaliyet, büyük çaba gerektirir. Savaş dilinin barış diline çevrilmesi
büyük bir maharet ister. Herkesi büyük özlemle, büyük acıyla zor
da olsa selamlıyorum, başarılar diliyorum.
(Basın açıklamasına ilişkin) 17 Ağustos depreminin ve Güneydoğu’daki siyasi depremin sonuçlarının iyi anlaşılması gerekir. Bu
iki depremden çıkaracağınız derslerle yepyeni bir Türkiye’yi gerçekleştirmeye çağırıyorum.
Bu büyük acılara ancak toplumca sahip çıkarak dayanabilir, birbirimize kardeşlik duygularıyla bağlı olarak acıları azaltabiliriz. Bu
depremlerin olmaması için çaba gösterilmelidir. Türkiye’ye yeni
bir başlangıç diliyorum. Yeniden başsağlığı diliyorum. Acıları güce
dönüştürelim.
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(Depreme ilişkin değerlendirmeler yapıldı.)
Gündemde sadece deprem mi var? Gündem değişecektir. Deprem süreciyle Türkiye’de önemli bir anlayış değişikliği olacaktır.
Türkiye uluslararası bir sürece giriyor. Sanırsam AB’ye girme yolu
açılıyor. Bu da sorunun çözümünü getirir. Benim teslim edilmemde Yunanlıların sorumluluğu her zaman sorgulanacak.(Depremle
birlikte Türk-Yunan yakınlaşması aktarıldı. Sunday Times’in kaçırılışa ilişkin haberi okundu.)Yakalanmamda İngiltere’nin rolü çok
aktif, beni kaçıranlar İngilizlerdir. İngilizlerin parmağı Şam’dan
Atina’ya gelişle başlıyor. Ancak Yunanlılar yardım etmeseydi, İngilizler başarılı olamazdı. İngilizler üç dört Kürt bayan ajanı bize
göndermişlerdi. Bunlardan iki üç tanesini açığa çıkardık. Benim
imha kararımı 1993’ten sonra verdiler. İngilizlerin bu kadar tehlikeli uğraşmaları önemli. Kenya’ya gittiğim gün, Kenya’da olduğum biliniyordu. Yunanlılar gizli yaptık diyorlar. Başka yere de gitseydim aynı şeyler olurdu. Üzerinde araştırma yapılabilir.
(Mahmut Baksi’nin on yedi sorusu sırayla okunmaya başlandı.
Yanıtları şöyle.)
1- Yalan. Baduvas’ın üzerinde önemle durulmalı. Komploda
onun sorumluluğu var. En çok aydınlatılması gereken kişilik.
Şam’dan Atina’ya geçmemde sorumluluğu büyük. Soruları ayrıntılı verirsiniz. Sonra ayrıntılı, geniş cevaplandırırım. Ama kısaca cevaplandırayım.
2- Aynı mantık geçerli, fakat bir ihanet olduğu açık.
3- Almanya da dahil, siyasi çıkarlarıyla Kürt meselesi hakkındaki yaklaşımları nedeniyle benim etkisizleştirilmemde Avrupa’nın
hepsi uzlaşmıştır. Yaşayıp yaşamayacağımın bile önemi yoktur.
Kontrol bende değildi, onlardaydı. İstedikleri gibi hareket edebilirlerdi. Yunanistan’ın gorilleri meselesi şuydu: Yunanistan’ın bu süreçten temiz çıkmasını sağlamak için beni zorla dışarı çıkarıp Türkiye’ye vurdurmak istiyorlardı. Sadece amaçları bir Kürt-Türk çatışmasını geliştirmek, bu olmazsa beni pazarlamak istiyorlardı. Bununla Türkiye’yi de komplo içine çekmek istiyorlar. Bu komployu
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bozmak için çalıştım. Baduvas’tan başlayıp diğerlerini araştırmak
gerekir. Kalenderides Türkiye’de 6 yıl kalmış. Norveç’te bir Kürt
arkadaşı da var, sanırım işbirlikçi Kürtlerden. Onun da soruşturulması gerekir. Yunanlılar korkunç. İngilizlerin bana karşı bu kini neden? Yine kızların bana karşı örgütlendirilmesi neden? Benimle
çok ilgileniyorlar. Yatak odama kadar neden izlediler?
(Sunday Times’in haberine ilişkin) Kürt aydınları bu olayı araştırsın. Mahmut’a söyleyin, bunu yapsın. İki üç romanla açıklığa kavuştursun. Türk aydınları da araştırmalı. Cumhuriyet gazetesine gidip araştırabilirler. Bazı yazarlara, Hikmet Çetinkaya’ya, Doğu Perinçek’e de söyleyebilirsiniz. Dürüst ise araştırsın.
4- Önceki sorularda anlattım zaten.
5- PKK, bu süreçte olgun davrandı. Daha da olgun davranacakları kanısındayım. Başlangıçta belki fark edemediler, ama sonra
farkına vardılar.
6- Moskova ve Atina, Türkiye ve ABD ile pazarlık yapmışlardır.
Rusların politikası krediye dayalıdır.
7- Hem Yunanistan hem de Moskova şiddetle engelliyorlardı.
Diğer PKK’lilere yardımcı oldukları halde bana olmadılar. Manipülasyon burada başlıyor.
8- İhanet kol geziyor. Kürdistan’a dönmem hem Moskova hem
Atina tarafından engellendi. İhanet olduğu için ne istiyorlar ne de
bırakıyorlar. Basiret bağlandığı gibi gölün ortasında ne yapabilirsin? Ancak boğulmamak için çırpınma taktiği olabilir. İhanet, manipülasyon, sahtekarlık, güç, her şey vardı. Bir halk şahsımda yok
edilmek isteniyordu. Batı neden böyle vahşi davrandı? Kader ağlarını çoktan örmüştü derken bunu anlatıyorum.
9- Böyle bir araştırma PKK’nin gücünü aşar. Bilimsel bir araştırma yapılmalı. İyi yorumların yapılması gerekiyor. Rollerini yerine
getiremeyenler var. Mahir, Rozerin, biraz da İtalya’dakiler gaflet
içindeydiler. Çıkar mantığı hepsinde vardı. Özel bir durum yoktur.
10- KGB fırsat verir mi? Ne gücümüz var ki önlem alalım?
Roma’da nefes aldırmamaya ve kaçırtmaya yönelik girişimleri
vardı, zırh gibi.
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11- Ruslar, Yunanlılar; anlattım onlara.
12- Filistinlileri ciddi bulmadım. Açıkça konuşmuyorlardı. Gayri ciddiydiler, biz de çok ciddi yaklaşamadık.
(Roma’dakinin, kendisinin İtalya’dan çıkmaması için İtalyan
yetkililerin daha sonra görüş değiştirdikleri yönünde bilgiler aktardığı söylendi.)
O yanımdaydı. Ağır, hantal bir yapısı vardı. Aptalca biriydi. O
duyarlılığı gösteremedi.
13- Siyasi çalışmalara ağırlık verirdim herhalde. Buradaki işleri
orada yapardım.
14- Reel sosyalist sistem dönemindeydi. Rejimlerin yıkılmasıyla o ilişkilerin önemi kalmamıştır.
15- Belki de dürüst, bazı iyi niyetli kişiler, ihanetin olduğunu bilerek bize bu ihaneti hissettirmek istediler.
16- Arkadaş yoktu ki yanımda, sizin gibilerdi. Öyle yorum yapacak, hükmedecek, aklı başında kimse yanımda yoktu.
17- Melsa, Dilan kafalarını fazla çalıştıramadılar. Duygusal davrandılar. Örneğin Melsa tercümanlık yapıyor. Yunanlıların ihaneti
olduğunu, bunu sürdüreceklerini bana söyleyemedi.
Mahmut Baksi’ye selam söyleyin, sağlığına dikkat etsin. Fırsatım olursa ileride daha geniş yazabilirim.
Avrupa’daki süreç korkunç bir boğuşmadır. Gerillaya halen çok
öfkeliyim. Rolünü oynayamadılar. Bu biçimde savaşmaları tehlikelidir. Onun için bir an önce çıksınlar diyorum. Kendilerini iyi yetiştirmeleri geliştirmeleri gerekir. Geliştirmezlerse bıraksınlar. Barış olayı
da böyledir. Savaşı bilmedikleri için barışı da anlamıyorlar.
İngilizler en çok kadını özgürleştirdiğimi iyi biliyor. Kadının fiziki özgürleşmesinden tutalım, ruhi şekillenmesine kadar bizde
müthiş bir eğitim vardı. Yaşamın bütün alanlarında kadını müthiş
özgürleştirdim. Saptırıyorlar. Şemdi’nin savaşçılığı korkunçtur.
Bunlara müthiş karşıydım. PKK içerisinde en büyük savaşımı onlara karşı verdim. Barış için şunu söyleyeceğim: Cumhurbaşkanı
HADEP için çalışın diyor, yardım sunuyor. Bunu değerlendiremiyorlar. Siyasi bir barış köprüsü kurmaları gerekir.

266

(Sınır dışına çekilmeye ilişkin bilgi aktarıldı. Operasyonlara değinildi.)
Ordu engellemek mi istiyor? Teslim olun diyor herhalde. Operasyonların kapsamı ne? Kayıplar ne kadar? Savaşın fiilen durması önemli.
(Halkın, gerilla bizim tek teminatımızdır, gerilla çekilirse bu
olumsuz sonuçlar doğuracak dediği aktarıldı.)
Yeni dönemin dinamikleri farklıdır; uluslararası güçler, tarihi
güçler var. Bu sorunun siyasal, tarihi ve ekonomik zorunlulukları
var. Devlet bunları bilir, anlar. Haydi bundan sonra PKK HADEP’i
destekleyerek politika yapacaktır ya da bundan sonra legal faaliyet
gösteren bir siyasal parti çatısı altında mücadele edeceğiz denilirse,
buna da şaşmayın. PKK olağanüstü kongresinde bunları ortaya koyacaktır. PKK dediğini yapacaktır. Artık savaş bitti, yapanlar da
provokatörlerdir diye ilan edeceğiz. Bundan sonra yoğun bir demokratik mücadele süreci başlayacaktır. Demokratik cumhuriyeti
anlamanız için demokratik kültürünüzü geliştirmeniz gerekir. Felsefe ve demokrasi üzerine çok yoğunlaşın. Büyük araştırmalar yapmanız gerekiyor. Türkiye buna açıktır, şansınız vardır.
Hem demokrasi istiyorum diyorsun hem de devletten bekliyorsun. HADEP’te başkanından alt kadrosuna kadar hepsinin durumu yürekler acısı. Bugün bir ülkeyi büyütmenin yolu demokrasi
mücadelesinden geçer. Ben burada ne yapıyorum? Devleti biraz
yumuşatalım diye ne kadar çaba harcıyorum, bunu bile anlamıyorsunuz. Demokrasinin gereğidir, bunu unutmamak gerekir. Ortadoğu’da ilk kez yapılacaktır. O da Türkiye’de olabilir. En yakını Türkiye’dir. Eğer HADEP ciddiyse demokrasinin motoru olabilir. Demokrasi şu an deprem altındadır. İnsanlar bugün ölüyor.
Demokrasinin evleri ile müteahitlerin kurduğu evler birbirine yakındır. Bugün hem müteahidin yaptığı evler hem de demokrasi
enkaz altındadır. Müteahitler dürüst olsaydı, insanlar ölmezdi.
Demokrasi kahramanlarına ihtiyaç var. ABD’liler “Öcalan büyük
bir demokrasi mirası bırakıyor” diyorlar. Onlar bile görmüş, siz
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görememişsiniz. Demokrasi binanı sen kuracaksın. Demokratik
kültürü işleyin, yürekli mücadele edin.
(Panellere avukatların katılımları oluyor.)
Çok güzel. Sizde duygu, bilinç, ruh yok. Böyle bir fırsatım olsaydı, neler yapmazdım ki! En çok istediğim şey halka demokrasiyi anlatmaktır. (Hayıflanarak) 1993’te biraz daha derin olsaydım,
bu yapılabilirdi.
(Bir Muhatap Arıyorum kitabının yayınlandığı aktarıldı.)
Onu yoğun okuyun. Yargıtaya da götürün. Derhal ulaştırın. Demokratik kültür dediğim şey orada zaten var.
(Heyva Sor’un yardım kampanyası açtığı aktarıldı.)
Onu zorlamaları, yardımları ulaştırmaları gerekir. Bakış Gazetesi gelişiyor mu? Dönemi uygun, yoğun işlemelidirler. Medya TV’nin yayınları nasıl? Bu, KDP’nin TV’si açıldı mı?
(Açılmadığı belirtildi. Türk Solu’nun yaklaşımları aktarıldı.)
Bunu tasfiye olarak görüyorlarsa, gitsinler devrimcilik yapsınlar.
Oyunları bozuyorum, bundan kızıyorlar herhalde. Ciddi politika yapsınlar. Onlara ilgi göstermemek gerekir. Provokatörlük yapıyorlar.
Bu kadar acı çek, kan dök, ama yüzde sıfır oy al. Bunlar tarikatlardan daha gericidirler. Tarikatlar Refah’tan daha etkinler çünkü.
(Bölge’de imzaya açılan ve iki yüz on kurumun imzaladığı Demokratik Cumhuriyet Barış Deklerasyon’u aktarıldı.)
Halk yeni hamleyle daha fazla adım atacaktır. Kendinizi muazzam eğitin, eğitin, eğitin. Yoksa çok acılı olur. Türk solu gibi olmamak gerekiyor. Onların sosyalizmle alakaları yoktur. Dar Kürt milliyetçiliği de öyledir. PKK kongresi yeni gelişmelere yol açacaktır.
Türkiye’den nasıl yanıt gelebilir?
(Feridun Yazar’la yapılan görüşmede, ABD ve Türkiye’nin kuru-
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lacak barış inisiyatifine karşı olmadıklarını belirttikleri, kızını da
depremde kaybettiği aktarıldı. En kısa zamanda görüşe geleceğini
de söyledi denildi.)
Çok geçmiş olsun. Selamlarımı iletin. Gelirse görüşmek isterim.
HADEP’in Başkanı kim olabilir? Ahmet olabilir mi? O biraz kumar oynuyor. Ehveni şer olarak da olabilir. Sonra bunları yine konuşuruz. Sizler merkez yönetimine girebilirsiniz. Sizinki genel başkan yardımcılığı olabilir.
Af, Anayasa Komisyonu’ndan geçti mi? (Evet.)
Anayasa Mahkemesi’ni bağlamaz. Anayasa Mahkemesi genelleştirmez mi? Pişmanlık yasası dolaylı bir af olarak düşünülebilir
mi? Ecevit bunu düşünebilir mi? Buna ilişkin planı var mı? Bunları takip etmek gerekiyor. Gerçek niyetlerini öğrenmek için bizim
davadan ya da başka bir davadan Anayasa Mahkemesi’ne eşitlikten
dolayı itiraz yapabilirsiniz. Teknik olarak buna hazırlanın. Yararlanıp yararlanmamak ayrı şey. Denemek açısından bu bir görevdir.
Devleti de, siyaseti de tanımıyorsunuz. Karşı bile olsa, bu müraacatı yapmak gerekir. Mahkemeyi kazanalım, ama uygulayıp uygulamamak bana kalmış bir şey.
Yargıtay duruşmasını erteleyebilirseniz erteleyin. MHP infazımızda kararlı görülüyor. Demirel yumuşak tavır sergiliyor. Ekim
ayında hukuk reformu devreye girer. Avrupa Konseyi’ne verilen
moratoryum var. Avrupa’da Helsinki sürecine girilirse, aday ülke
rayına oturur artık. Ekimle birlikte adım adım uygulayacaktır. Benim durumum af ve pişmanlıktan ziyade AB süreciyle mi bağlantılıdır? PKK için bir af ileride özel olarak düşünülebilir. Bu iki yasada da herhalde PKK’ye yer yoktur.
(Bir yazı yazmayacak mısınız?)
Erkendir şimdi. Yaşadıklarım üzerinde müthiş durun. Korkunç
bir trajedi; hasret, acı, özlem var. En son depremde de görüldü, acılar her zaman insanı birleştirir. İntikamcı dönem daha geride kalabilir. Barış biraz daha gelişebilir.
26 Ağustos 1999

269

Her savaﬂ›n bir bar›ﬂ› vard›r

(Basına ilişkin olarak, 2 Eylül 1999 tarihinde müvekkilimiz Abdullah Öcalan ile bir görüşme yapılmıştır. Bu vesile ile müvekkilimiz Abdullah Öcalan, aşağıdaki hususların kamuoyuna duyurulmasını talep etmiştir.)
1- 1 Eylül Dünya Barış Günü’nün tüm insanlığa, halkımıza gerçek ve onurlu bir barış getirmesini diler; herkesi sevgi ve saygıyla
selamlarım.
Biz Türkiye’de barışın gelişmesi için önemli bir adım attık. Stratejik bir barış kararı verdik. En yakın zamanda Türkiye’ye dönüş de
bu karar temelinde gelişecektir. Bunun adımları da atılmıştır.
Böylece Güneydoğu’da barış şansı gelişecek ve bu çabamız yeni demokratik Türkiye’nin yaratılması için tarihi bir rol oynayacaktır. Buna duyduğum inancı bir kez daha belirtmek istiyorum.
Atacağımız her adımın barış ve kardeşlik temelinde yeni bir Türkiye doğuracağına olan inancımla herkesin Dünya Barış Günü’nü
kutluyorum.
2- Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden dolayı herkese başsağlığı diliyorum, acılarını paylaşıyorum.
Soruna bilimsel yaklaşımla, kaderciliğin terkiyle Türkiye aydınlığa ve esenliğe kavuşacaktır. Yaşanan depremden çıkaracağımız
derslerle ikibinli yılların Türkiyesi’nin yeniden inşasına yeni bir
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başlangıçla girilmelidir. Bu yapıldığı taktirde, Türkiye’nin daha
güçlü bir şekilde kurulacağına olan inancımı belirtmek istiyorum.
Yaşanan sorunlara bilimsel yaklaşım gösterilip kaderci anlayışlar
terk edilerek etkin ve sorumluca yaklaşılırsa, kayıplara ve acılara
en iyi cevap verilmiş olacaktır. Bu bağlamda üzerimize düşen rolü
oynamaya devam edeceğimizi bir kez daha belirterek, tüm Türkiye’ye başsağlığı diliyorum.
(Yeni gelenlerle tanışma oldu. Malatyalı arkadaşa, “Malatya’da
HADEP hiç gelişmedi. Nedenleri nelerdir? Mezhepsel, etnik çatışmalardan dolayı gelişemedi herhalde” dedi. Teknik şeyler aktarıldı. Spor ayakkabı, terlik, pil getirildi.)
1 Eylül süreci başladı. Konseyin beklentisi var. Herkes yazmamı
bekliyor, mesaj bekliyor, değil mi? Barışı, yeni yasaları değerlendireceğim. Depremle barış aynı ağırlıkta gelişebilir. Önümüzde 8 Eylül’de HADEP Kongresi var. Görevlilere de söyledim. Barış gelişecekse, doğru bilgilendirmeye ihtiyaç var. Sizin de çaba harcamanız
gerekir. Çekinmenize gerek yok. Açık konuşulabilir. Yargıtay sürecinde savunma yapabilirim. Demirel’in gerekçelerine bakılırsa veto olumlu. Siyasi anlamı da vardır.
Pişmanlık yasası konusunda Anayasa Mahkemesi’ne gidilmeli.
Eşitsizlik çok açık. Olumlu ya da olumsuz olması önemli değil. Yasayı bozmak gerekiyor. MHP çok karşıydı, eşit olmadığından bozulabilir. Hem af hem de pişmanlık yasası PKK tutuklularını dışlamak için bu hale getirildi.
(Af olası sonuçlarıyla kapsamlı tartışıldı. TİKKO açıklaması aktarıldı.)
PKK’lilere tepki olarak Dersim’de intihar eylemi yapmışlar.
Güçleri yok. Tepkisel yaklaşıyorlar. Affı bizim sorun için geliştirmek gerekiyor.
(Festival kutlaması aktarıldı.)
Çok güçlü geçti, öyle mi? Yeni türküler, yeni hamleler geliştiri-
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yorlar mı? Medya TV’yi Türkler de dahil tahminen daha yaygın izlerler.
(Katılımların devam ettiği aktarıldı.)
Halen sürüyor mu? İlginç. Siyasal güce dönüştürülmeli bunlar.
Pazartesi günü Avrupa’ya ve Konsey’e belirteceklerim olacak. Dışarıya çekilme hızla ve kapsamlı olabilir. Legal mücadeleye ilişkin
Avrupa kitlesine değerlendirme yapabilirim.
Yeni dönemde partide radikaller ılımlılar ayrımı ortadan kalkmalı. Dini unsurlar girebilir. Türkiyelilerden de girsinler. Türkiye partisi olmaya yönelik çalışmalar olmalı, ısrarlı bir demokratik mücadele yürütülmelidir. Eski tür devlete yaklaşım olmaz. Olgun devlete olgun yaklaşım gösterilmeli. Devlet çizgisine uygun hareket
edilmeli. Böyle olmazsa devlet izin vermez. Yeni bir partiye ilişkin
iyi rol oynayacaksa, bu yapı orada rolünü oynamalı. HADEP’le
olacaksa HADEP’i güçlü tutmak gerekiyor. Yenisi olacaksa oraya
ağırlık verilmelidir. Bu konuda pazartesi geniş bilgi alın. Ben de
pazartesi günü önerimi yaparım. Genel düşüncelerim bunlardır.
(Konsey’e ve genel mücadeleye ilişkin) müdahale etme imkanları olabilir. Sakınca yok. Hazırlıklarını iyi yapsınlar. Süreci derinliğine tutarlı götürsünler. Güçler kısmen içerde duracak deniliyor.
Bu sakıncalı. Pazartesi yazı gönderirim. Silvan olayı açığa çıkmadı, değil mi? Benim derinleştireceğim çalışma budur. Çeşitli çevrelerce eskiye göre daha fazla ciddi ele alınıyor mu? Depremin barışa yönelik olumlu etkisi olur, değil mi? Her bakımdan çatışma değil demokratik açılımlar hız kazanır. Eylülün sonuna doğru barış
hız kazanacak. Af yasası ekimde hukuk reformuyla olabilir. Ekim
ayı sonuç almada tarihsel bir rol oynayabilir. Pişmanlık yasası için
Anayasa Mahkemesi’ne gidebilirsiniz. Hangi davadan olursa olsun
eşitsizlikten gidersiniz. Bu yasayı bozmak lazım. Yansıtın, bunun
politik adımı vardır.
Sabri’ye söyleyin, protestocu yaklaşmamak gerekir. Barış için
bir adım dediğim şey budur. Hukuk mantığıyla yaklaşmasınlar. Barış politikasını anlarlarsa, bunu da kavrarlar. Kapsam gelişirse mu-
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azzam politik açılım olur. Sabrilerin mektubunu alamıyorum. Pişmanlık yasası aslında cezaların indirimidir, resmi adı da böyledir.
Basın pişmanlık diye uyduruyor. PKK Merkezi demokratik siyasete girme kararı almış, eskiden olsaydı bu yüzden ihanetçi olurlardı.
Zorluklar çok açık burada. Demokratik çözüm tarzında bir ilerleme
var. Çocukça şeyler istemeyin.
(Devlet ağır adım atıyor.)
Dağ gibi sorunların çözümü o kadar kolay değil. Barış savaştan
daha da zordur. Akıl ister. Her savaşın bir barışı vardır. Anlamsız
çatışma zarar verir. Teorisi kadar pratiğine de ihtiyaç vardır, küçümsemeyin. Devletle barışmak, demokratik cumhuriyet ekseninde
yol almak büyük bir demokratik hamledir. Barış bu biçimiyle kutsaldır. Türkiye’nin gelişimi zorlu olacak.
Barış adımlarımız ile af kampanyası birleşmelidir. PKK silahları bıraktı. Demokratik devlet ile bütünleşmeye gelir. Bunun için af
gerekiyor. Akademisyenler toplumsal barış için gereklidir diyorlar.
Af kampanyası böyle ele alınmalı. PKK gelecek, af köprüsü gerekiyor. Buna kilitlenebilirsiniz. Demirel tahminen bunun için yapmış olabilir. Ancak engellemek isteyenler olacaktır. Af konusunda
anayasal engelden kurtulmak için ceza indirimi yoluna gidebilirler.
Sabri’ye söyleyin, pişmanlık yasasını yazıp çizsinler, aydınlatsınlar. Bir iki tane cılız mektup geldi, Giresun’dan geldi. Fazla anlamlı
değildi. YAJK’ın mektubunu Özgür Bakış’ta yayınlayabilirsiniz.
Yaşamı üretmek için en büyük savaşı üretiyorum. Müzik, edebiyat çok önemli. Bu dönemin sanatını yakalamak gerekiyor. Ders çıkarmadan yaşarsanız sonunuz hüsran olur. İflah olmazsınız. Pazartesi Konsey için önerilerimi geliştireceğim. Kürt milletvekilleri ile
görüşün. Çok ileri adımlar atın. HADEP, CHP ile demokratik blok
oluşturabilir. Kongrelerinde de bunu tartışabilirler. Şimdiden söylüyorum, HADEP için önerim oluyor. CHP daha demokratik temelde
gelişmek zorunda. Bu blok ileride gelişecektir. Gelişirse yüzde yirmi beşten aşağı oy almazlar. Aksi halde kaybederler. Devlet, toplum, halk, hiç kimse eskisi gibi yaşayamaz. Bu tespiti ilk ben söyledim. Şimdi tüm Türkiye söylüyor.
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Sağlığı biraz kurtarıyorum. Sağlığım barışın gelişmesiyle bağlantılıdır. Tüm cezaevlerine, özelde bayanlara selam söyleyin. İleride çok güzel yaşam metinleri –bazıları yaşam ayetleri diye çarpıtıyor– yazacağım. Müthiş duygularım var. Sivas cezaevinden kızlar
korkunç güzel yazmışlardı. Güzellik üst boyutta. En büyük sıkıntım bunu paylaşamamaktır. Barışın gelişmesi de buna bağlı. Çünkü
kadın demek barış demektir.
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NTV kanalının sorularına verilen cevaplar

NTV: PKK, sizin silah bırakıp sınırdışına çıkın çağrınızı uygulamaya koyduğunu açıkladı. Pratikte gerçekten çekilme yaşanıyor mu? Bu
konuda size ulaşan bilgi var mı? Bu çağrıyı yaparken örgütün birebir
uygulayacağını tahmin ediyor muydunuz?
Abdullah Öcalan: Geri çekilmenin yarı yarıya gerçekleştiği kanısındayım. Tek bir birim kalmayıncaya kadar çekilme devam edecektir.
Önümüzdeki bir iki ay içerisinde tamamlanır. Çekilme kararı vardır.
Sınırların dışına çıkma mesafesinin uzak oluşu, operasyonların varlığı
bunu biraz yavaşlatabilir. Operasyonların olmaması halinde çekilme
daha hızlı olur. Çekilme kararı kesindir, kesinlikle olacaktır. Çekilmede ufacık bir kuşku dahi yoktur. Silahlı mücadeleye son verme stratejik kararın en önemli aşamasıdır. Doğru olan budur, pratik adımlardır,
bu adımlar başarıyla tamamlanacaktır.
– Yakalandıktan sonra PKK’de sizin yerinize bir lider çıkmamasını
nasıl yorumluyorsunuz?
– Benim pozisyonum farklıdır. Sağ da olsam, ölsem de farklı bir pozisyonum vardır. Bu rol mezarda da olsa oynanır. Ancak sağ olarak
kalmam bunu kaçınılmaz kılar. Yerime birini bulmak pek gerçekçi değil, mümkün de değil. Ne halk ne de örgüt yapısı kabul eder. Böyle bir
doğallık var. Sağ kalmayı kendi açımdan tarihi bir fırsat olarak değerlendirmeye çalıştım. Hem ulusal hem de uluslararası kamuoyu bunu
yeterince doğru anlayamadı. Bana karşı geliştirilen komplonun bir
ucunda ben, diğer ucunda Türkiye vardı. Beni Türkiye ile birlikte içi275

ne aldılar. Yaşamım bu komplonun açığa çıkmasına yöneliktir. Tasfiyem de bu komployla bağlantılıdır. Komplonun sonuca gitmemesi ülke yararınadır. Bu konuda çok kapsamlı bilgiler var; ilerde bunları
açıklarım. Benim konumum tarihsel, siyasal kurumlaşmadır. Böyle önderliksel durumlar her toplumda bir kez yaşanır. İkinci kez yaşanmaz.
Ama mezarda da olsa sürdürülür. Her toplumda bu tip önderliklerin tarihsel rolleri vardır. Toplumsal kanun gibidirler. Toplumun bakışı, zırdeli de olsam, toplum beni peygamber gibi anlar, böyle değerlendirir.
– Pişmanlık yasasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yasa PKK’nin üst
düzey yöneticilerini kapsasaydı, bu pişmanlık yasasından faydalanmak
için başvurur muydunuz?
– Aslında bu yasa antiterör yasasıdır. Fakat içeriği daraltılmıştır.
Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bir yasadır. Barış için yararlı olması ve rolünü oynayabilmesi için daha kapsamlı olması ve cezaların indirilmesinin gerekliliği vardır. Af yasası gibi bu yasa da Anayasa’nın
genellikle eşitlik ilkesine aykırıdır. Anayasa Mahkemesi bu aykırılıklardan bozabilir. Ama biz sınırlı da olsa barış için değerlendireceğiz.
Bu haliyle barışa fazla hizmet etmiyor. İkinci bir altı aylık için eğer yasa çıkarılacaksa, umarım barışa giden yolda bu yasa tasarıya dönüştürülür, düzenlenirse barış için daha anlamlı olacağı kanısındayım.
– Size göre yargılandığınız dava nasıl sonuçlanacak? Gelecekte sizinle ilgili nasıl gelişmeler olacağını tahmin ediyorsunuz? Kısacası
bundan sonra ne olacak?
– Benim sorunum bir yargılanma sorunu değildir. Demirel de çok
prematüre, hassas, karmaşık diyordu. Davam beraberinde Türkiye’de
demokratik ve siyasal gelişmeleri ihtiva ediyor. Ayrıca bölgenin demokratikleşmesinde de oldukça önemli. Bu nedenle hukuki ve siyasi
yönleri iç içe geçmiştir. Davamda Türkiye’nin demokratikleşmesinde
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ve siyasi adımda hizmet etmek için elimden geleni yapıyorum. Savunmalarım da bu temelde olmuştur. Yargıtay da umarım barış ve kardeşlik için attığımız adımları göz önünde tutar. Yargıtayın davayı demokratik, hukuki perspektif doğrultusunda ele almasında fayda görüyorum.
Kendim de bu yargılama sürecini demokratik siyasal sürece katkı olarak görüyorum. Barış için ikinci adım olarak demokratik siyasal çözüm
sürecinin gelişeceğine inanıyorum. Yargılanmamın da bununla atbaşı
gideceğine inanıyorum. Barış ve kardeşlik sözü vermiştim, bunu sürdüreceğim. Demokratik bir süreç bizi bekliyor. Demokratik gelişmelerle bir sonuca gidilecektir. Kamuoyu çarpıcı gelişmelere tanık olabilir. İnanıyorum ki, olgun devlet de Kürt sorununa demokratik çözüm
yoluna gidecektir. Devlet bunu böyle değerlendirecektir.
– Cezaevinde geçen bir gününüzü ayrıntılarıyla anlatabilir misiniz?
Depremi nasıl yaşadınız? Sizin için ne tür tedbirler alındı?
– Umarım bir kitapla bu soruya yanıt verebilirim. Çok değişik bir
kitap olabilir. Yaşamımın, özünde yaşadığım savaşımın nasıl bir barışa
dönüştürüldüğü, bunun derinliği ve çözümlenmesi ile onu barış kişiliğine dönüştürmek için yoğun bir çaba içerisindeyim. Günlerin geçmesi bu temeldedir. Yoksa başka türlü geçmez bugünler. Bu yoğunlaşmamı sınırlı da olsa dışarıya yansıtmaya çalışıyorum. Olanaklar ölçüsünde bunu yapmaya devam edeceğim.
Tek kişilik koğuş dışında ciddi sağlık sorunum yoktur. Görevlilerle
ilişkilerde herhangi bir anormallik yok. Olgun bir ilişki düzeyi var.
Saygı düzeyindedir. Bu ilişkinin Türkiye’ye örnek olmasını dilerim.
Depremde uyanıktım. Deprem sonrası birkaç geceyi havalandırmada geçirdim. Barış ve kardeşlik için yaşadığım duygu düzeyinin paylaşılmasını çok önemli buluyorum. Bu duyguların tüm Türkiye’de paylaşılması en büyük hayalim ve amaçlarımdan birisidir.
2 Eylül 1999
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Demokratik çözüm projesi
demokrat kiﬂilik, örgüt ve davran›ﬂ ister

PKK Başkanlık Konseyi’ne ve Merkez Komitesi’ne
Değerli arkadaşlar
’e birkaç ay kala PKK tarihinin önemli bir dönemecini geçerken, yaşanan gelişmeleri sizlerle değerlendirmek büyük bir tarihi önem taşımak kadar benim için bir
görevdir. Tüm silahlı güçlerimizi Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışına çekip olağanüstü bir kongreye doğru giderken, teorik olduğu
kadar pratik gelişmelerin de yeni ve yaratıcı olmayı gerektirdiği cesur ve sorumluluğunu müdrik bir önemli mücadele döneminden
geçtiğimiz, silahlı çatışma yanı ağır basan bir devrimsel süreçten,
genelde şiddete ve özelde silahlı şiddete stratejik olarak son veren
ve yasal çerçeveyi esas almakla birlikte demokratik siyaset içerikli
evrensel bir sürece girmek biçiminde tanımlayacağımız tarihi bir
aşamayla karşı karşıyayız.
Olağanüstü Kongreniz bu aşamanın –bir anlamda 2000’li yılların– kapsamlı ideolojik açılım, ulusal ve uluslararası gelişmeler,
devrim ve evrim sorunu, yeni siyasal program ve taktik belirlemelerle birlikte, bu yeni çizginin doğru örgütsel görevlendirmelerini
ve başarılı pratik adımlarını belirlemekle karşı karşıyadır. Kapsamlı tartışma arzuma rağmen konumum gereği bu hususlara ancak kısa ana başlıklar halinde dokunabileceğim. Böylelikle gerekli katkıyı sağlayacağıma inanıyorum.
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Bu arada 1 Ağustos tarihli açıklamanızı, ondan sonra basın yayın yoluyla bireysel değerlendirmelerinizi ve kadın partileşmesine
ilişkin mesajı aldım. Sınırlı da olsa diğer bazı gelişmeleri izledim.
Bu temelde bazı düşünce ve önerilerimi sunmaya çalışacağım.
1- Uluslararası toplum, esas olarak 20. yüzyılın dünya çapındaki savaşlarının, ulusal, sınıfsal, etnik ve dinsel içerikli yoğun çatışmalarının –devrim ve karşıdevrim kadar her türlü darbe ve tarihte
eşine rastlanmayan nükleer şiddet de dahil– şiddet yanı ağır basan
sürecini aşmaya; bunun yerine 2000’li yılların esas itibariyle insan
haklarına, kültürel özgürlüklere ve toplumsal eşitliğe yeni yaklaşımlarının, genelde demokrasinin zaferi de diyebileceğimiz yeni
yüzyılın barışı esas alan perspektif ve uygulamalarının örgütsel kurumsallaşmasını öne alıp tartışarak, bu yönlü hedeflerini başarmaya çalışmaktadır. Tümüyle bir tehlike olarak ortadan kalkmamakla
birlikte, ulusal ve uluslararası ilişkilerde şiddet unsurunun giderek
etkinliğini yitireceği fazla bir çözüm değeri taşımayacağı, dolayısıyla anlamsızlaşacağı, varolan askeri güçlerin daha çok caydırıcı
ve sınırlı kullanılabileceği, bunun da ancak uluslararası iradeyle
olabileceği, bunun yerine bilimsel teknik temele dayalı ekonomik,
sosyal ve siyasal birliklerin öne çıkacağı, başarı şansının bu birliklerin demokratik düzeyiyle orantılı olacağı diğer bir deyişle ağır basacak gelişmenin barışın evrim dili olacağı açıktır. Gelişmeler her
geçen gün bunu dayatmakta, engelleri aşmakta ve başarılarını kaçınılmaz kılmaktadır.
Belki şu soruyu sorabilirsiniz: Kapitalizmle sosyalizmin mücadelesine ne oldu? Klasik anlamda özellikle 19. ve 20. yüzyılın sınıf
mücadelesi ile sosyalizmin kuruluşu şüphesiz tümüyle ortadan
kalkmıyor. Ama bilimsel teknik gelişmeye bağımlılığın zorunlu bir
gereği olarak, artık çağdışı kalmış, bir anlamda kapitalizmin faşist
diktatörlük kuram ve uygulamalarının ve onun kılıf değiştirmiş etkileriyle reel sosyalizmin proletarya diktatörlüğü biçimindeki otoriter ve totaliter yaklaşımları ve uygulamalarının çözüleceği ve aşılacağı, daha doğrusu tarihteki yerini aldıkları görülmektedir. Yeni
aşama ya da yeni yüzyıl, hem kapitalizmden hem de sosyalizmden,
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diktatörlük ve totalitarizm yerine insan hakları ve kültürel özgürlükler başta olmak üzere demokratik gelişmeye ne tür katkılar geliştirebilecekleri konusunda netleşmeye zorlamakta, bu yönlü yaratıcı olanın başarı şansını ortaya koymaktadır.
Yüzyılın sonuna doğru kapitalizmin tarihsel tecrübesi ile bu konuda attığı adımlar daha başarılı olurken, reel sosyalizmin statükoculuğu çözülüşünü beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla yeni aşama,
yüzyıl, hangi sistem ideolojik, siyasal ve kurumsal düzeyde demokratik ölçüleri geliştirirse, başarıyı da onun doğuracağını göstermektedir. Burada hangi güç, sistemlerin katı dogmatik yanını aşıp,
demokratik sistemde büyük önem taşıyan uzlaşma sanatını ilkesizliğe düşürmeden uygulama ustalığını başarıyla uygularsa, onun gelişme şansını sürekli kılacağı açıktır. Bu tanımlama çerçevesini tarihi somut örneklerle uzun uzun anlatmak mümkündür. Benim için
bunun yeri burası değildir, ama sizler uzun uzun tartışabilir ve sonuç çıkarabilirsiniz.
2- Türkiye gerçeğine bu ana tanımlama çerçevesinde bakmak
büyük önem taşır. Türkiye yüzyılın hatta birkaç yüzyılın ulusal, sınıfsal, dinsel ve etnik nitelikteki kavgalarını en çok yaşayan, belki
de bunların hepsinin izdüşümünü temsil eden minyatür bir ülke,
dünyanın sıcak odaklarından biri konumundadır. Hatta denilebilir
ki, belki de en sıcak bir ülkesidir. Doğu ve Batı’nın etkilerinin tarihsel karmaşası kadar çağın tüm önemli gelişmelerini yaşayan,
dıştan şiddetle etkilenmek kadar etkileyen, uluslaşmanın ağır sınıfsal, kültürel, etnik ve dinsel boyutlarını tam çözememiş, bunun sancılarını yaşayan, yüzyılı aşarken bu darboğazı ya klasik devlet modelinde daha da sıkışarak ve tutuculaşarak daralma biçiminde karşılayacak ya da çağdaş ve gerçek bir demokratik açılımla eskiyi yırtıp yeni bir yüzyılı, 2000’li yılları yaşamaya yönelecek bir ülke konumundadır. Çarpıcı bir geçiş ülkesidir. Dolayısıyla devlet ve demokrasi tartışmaları canlı ve somuttur. Toplum derin bir demokrasi arayışındadır. Devlet, tüm tutucu kesimlere rağmen demokratik
dönüşüm ihtiyacını şiddetle duymaktadır. Çağdaş ölçülerde gerçekçi ve kapsamlı bir demokrasi projesine şiddetli bir ihtiyaç olmakla
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birlikte programlaşma ve uygulama öncülüğünden yoksunluk büyük bir sorun teşkil etmektedir. 12 Eylül’ün daha da daralttığı anayasa ve onun bile gelişmeyen kurumlaşmaları, tutuculuğun önemli
bir hukuki dayanağı iken başta siyasi partiler olmak üzere bunu
aşabilecek sivil kurumların zayıflığı, demokratik niteliklerinin fazla gelişmeyişi ağır toplumsal sorunların demokratik çözümünü zorlamakta, hatta kilitlemektedir.
Tabii bunda yaşanan düşük yoğunluklu savaşın etkisi çok önemli olmakla birlikte, sivil toplumun sorunun çözümünü sürekli orduya bırakması, ordunun bile artık yeter dediği noktaya çoktan gelmesi, durumu daha da katılaştırmakta, sahte savaş rantına dayalı
tehlikeli kesimlerin oluşumuna yol açmakta, zincirleme etkilerle
toplum hiç de hak etmediği bir nefessizliği yaşamakta, tarihi demokratik dönüşüm şansı kullanılmamaktadır. Ordu durumun daha
da kötüye gitmemesi için kapsamlı MGK konseptleriyle siyaset ve
hatta sivil topluma dolaylı uyarıcı özgün bir denetimi dayatmakla,
bu geçiş aşamasında rolünü oynamaya çalışmaktadır. Bu bir çözüm
olmaktan çok çözüme zorlayan bir beklenti konumunu yaratmakta
ama çözüm güçlerinin mevcut hali bunu ya anlamamakta ya da daha çok çıkarlarına uygun görmedikleri için geçiştirmeye ve yozlaştırmaya çalışmaktadır.
Devlet ve toplumun demokratik dönüşüm sorunu önemini artırarak çözümü zorlayacaktır. Ekonomik ve toplumsal yapılar kadar ve
hatta onlardan daha fazla moda deyimle globalleşmenin artan gerçeği, eskiyi aşmada her geçen gün etkinliğini dayatacaktır. Dolayısıyla mevcut geçiş aşaması için demokratik dönüşüm projesi her
partinin, her sivil toplum grubunun hatta kapsamlı bir çalışma olarak ordunun gündeminde olup toplumsal dayanak ve hedeflerine
uygun çözüm peşinde koşarak eksik olmayan bir mücadeleci kimliğe bürünmektedir. Diğer bir anlamda sağ ve sol yapılanmalarda
da bu durum geçerliliğini korumaktadır. Genelde bir konsensüs
sağlanmış değildir. Arayışlar daha çok bencil çıkarlar biçiminde
yürümekte, anlamlı ve ilerletici ittifaklar gücü gelişememektedir.
Büyük sermaye ve medya bu konuda daha fazla öne çıkmaktadır.
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Ordu 28 Şubat uygulama esaslarına bağlılığını korumakta, Batı tipi bir demokratik gelişmeye açık olmakla birlikte kontrollü davranmakta fazla hızlandırıcı olmamaktadır. Böyle bir dengeleme veya
kilitlemenin aşılması büyük önem taşımakta, çözüm ve uygulamaya kavuşması halinde toplumun çok yüksek potansiyeli önemli sıçramalara yol açabilecek güç ve kıvamda bulunmaktadır.
Aslında kilit bir rol oynayabilecek sol kendini aşmak ve çözümleyici olmak şurada kalsın daha da kısırlaşması ve güçten düşmesiyle en zayıf konumdadır. Tüm grupların sağlıklı bir demokratikleşme yaklaşımı kadar ittifaka ve kapsamlı örgütlenmeye ihtiyacı
vardır. Alternatif olabilmeleri bu yönlü sorunları çözmelerine bağlıdır. Kısaca son bir iki yüzyılı her türlü şiddetle dolu geçen Türkiye’nin yeni yüzyılı, 2000’leri derin bir demokratik devlet, toplum
ve onun barışçıl gelişimiyle yükselen bir tarihi sürece muhtaç olduğu, tarihsel görevin bu olduğu açıktır.
3- PKK de gerek ulusal ve gerekse uluslararası gerçekliğin, özelde 20. yüzyılın son çeyreğinin fırtınalı bir oluşumu olarak ortaya
çıkıp bir benzer ideolojik, siyasi ve örgütsel yapılanmaları yoğun
yaşamak kadar acımasız şiddetine hem yol açtı hem de içinde ve dışında maruz kaldı. Yeni aşamada da PKK üzerinde durmak gerçekten büyük önem taşımaktadır. Hatta gerek Türkiye’nin gündeminin
kilitlenmeden kurtulması ve gerekse uluslararası ve bölgesel zorluklardan, etkileme ve etkilenmelerden olumlu yararlanması için
kendini sıkı gözden geçirmeye, dünya çapındaki dönüşümde payını görmeye ve gerçekleştirmeye şiddetle muhtaçtır. Bu, ancak bir
kongre çerçevesinde mümkündür ve zaten gelişmeler de olağanüstü biçimde buna zorlamış bulunmaktadır. Bu konuları daha önce de
vurgulamıştım, çok kısa geçeceğim.
PKK’nin klasik çizgisi aslında 1990’ların başında rolünü önemli oranda ve olumlu olarak oynamıştı. 1993 açılımları 1994 Kongresi’nde gereken ifadeye kavuşsaydı, bu olumlu yönü ağır basan
bir gelişme olurdu. İçten ve dıştan kendini aşırı dayatan, devletin
de PKK’nin de normal olmayan ve kontrolünden çıkan kişiliklerin
yoğun çeteleşme eğilimi, tüm gücümüzü ve özellikle de beni çok

282

zorladı. Yaratıcı gelişmeye fırsat bırakmadı. Bunda özeleştirel olmak önemlidir. 1998 Kongresi’yle bu kısmen aşılmaya çalışıldıysa da yine de statükocu konumdan çıkamadığı bir gerçektir. Ordunun inisiyatifiyle devlet 1995’ten itibaren kendini tekrar MGK
konseptlerine göre toparlamaya çalışırken, daha öngörülü olup buna yanıt vermede yeterince derinlikte ve uygulama gücünde olunamadı. 1993’te durum biraz böyledir. Halbuki dünya, bölge ve Türkiye gerçekliği tarihi dönüşümleri yaşamak zorunda olup buna ancak en erken öngörü ve pratikle yanıt verenler sağlam ve gelişkin
çıkacaklardı. Bu konuda dünya çapında, özellikle eski Sovyet ülkelerinde ve dört kıtada birçok trajik gelişme yaşandı. Bu trajediden PKK de payını aldı. Bunun kapsamlı ideolojik, siyasal ve pratik yönlerine girmeyeceğim. Çoğunlukla iyi bilmektesiniz. Kısaca
olağanüstü kongre sürecine böyle gelindi ve hayli tarihi ders, sonuç çıkarmak ve yeni döneme bu temelde yüklenmek gereği de
açık ve kaçınılmazdır.
4- 2000’li yılların kapsamlı bir dünya, bölge ve Türkiye değerlendirmesini bu ana çizgiler temelinde yapmakta, yeni teorik, programatik ve örgütsel pratik yaklaşımlarımızı geliştirmekte güçlük
çekmeyeceğiniz kanısındayım. Temel görev alanı Türkiye olduğuna göre güncel toplum ve devlet çözümlemelerini yapabilecek,
bunda Kürt gerçekliğinin özgün yerini derinliğine gösterebilecek
güçte oluduğunuza inanıyorum. Sonuçta kapsamlı bir demokratik
cumhuriyet projesi ile onun en önemli bir parçası olarak gerek içte
yaşanan muazzam feodal toplum yapıları ve etkilerinin, gerekse
dıştan yüklenen baskı tarzının doğru çözümlenmesi, demokratik
cumhuriyet projesiyle demokratik çözümle birlik yolunu yeni ve
çarpıcı olarak ortaya koyacaktır. Bölgenin en çok demokrasiye
muhtaç ülkesi ve halkı olarak, etkileme ve etkilenme şansının en
yüksek bir süreci yaşadığı HADEP’in çok zayıf çalışmasında bile
çarpıcı olarak ortaya çıkmıştır. Demokratikleşmede motor rol oynama söz konusudur. Kürt sorunu bu çerçevede aslında ilk defa bir
çözüm şansını da pratikte yakalamış bulunmaktadır.
Dolayısıyla geçmiş dönemlerin ütopik yanı ağır basan PKK
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programı ve ona yön veren teorik çerçeve zaten çoktan değişen, dönüşen bir dünya ve Türkiye realitesi sonucu bu biçimde aşılmak ve
çözümünü bulmak durumundadır. Unutmamak gerekir ki, eski
PKK programı en ayrılıkçı gibi gösterilmeye çalışıldığı dönemde
bile özgür birlik için bağımsızlık formülüne sıkıca bağlıydı ve esasta bu ilkeden hiç kopmadı. Ama açımlanamadı, kötü kullanılmaya
karşı kendini tedbirleştiremedi. Bütünleşmenin önemine göre uygulama geliştiremedi. Burada önemli puanlar kaybetti. O halde tüm
Türkiye temelinde teorik ve programsal açılım bu tarihi dersler temelinde kesinlikle mümkün ve gereklidir. İleri ve öncü düzeyde
bunu yapabilecek konumdasınız, karşı karşıyasınız. Kürt sorunu da
parça olarak hem ülke ve hem de devlet çapında demokratik çözümüyle yerini gerçekçi bütünlüğe oturtacak, kısıtlı yasal ortamı esas
almakla birlikte açık demokratik açılımla kendini ifade edecektir.
Eskiden her şey parçaya göreydi. Esasta olmasa da, yeni dönemde
gerçekte olması gerektiği gibi parçanın bütünlüğün içinde yasal temeli esas alması kadar onun demokratik mücadelesiyle geliştirilmesi, çözüme evrimsel olarak böyle gitmesi söz konusu olacaktır.
5- Bu anlamda geçmişte yanlışlıkları kadar aşırılığıyla da eleştirilecek temelde şiddet ağırlıklı mücadele bir demokratik devrim
sürecinin yöntemi olarak değerlendirilirken, artık buna stratejik
olarak son verileceği ve temel mücadele yöntemlerinin demokrat
çevrelerde barışçıl olacağı açıktır. En son tartışacağımız bir konu
da şüphesiz bu olacaktır. Geçmişte uygulanan şiddetin yanlışlıklarını ve aşırılıklarını önemle değerlendirmek vazgeçilmez temel
görevinizdir. Devrimin şiddet anlayışına çok ters ve çoğu suç teşkil eden gelişmeler bilinmektedir. Benim karşı çıktığım, ağırlıklı
olarak 1988-89 arası bu çizgi dışı ve giderek ürperten, büyük acılara yol açan ve bizi büyük çıkmaza saplatan esas şiddet uygulamalarındaki yozlaşmaydı. Benim açımdan bu yılların mücadelesinin yüzde doksan bu anlayış ve kişiliklere karşı verildiğini, dolayısıyla devlet yaklaşımlarını erkenden görmemek kadar çözüm alternatifini geliştirememenin de bunun en temel nedeni olduğunu
çok iyi değerlendirmek gerektiği gibi herkes bundaki payını gör-
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me ve doğruya ulaşma göreviyle, özeleştiri ve gerekli dönüşüm
çabalarıyla karşı karşıyadır.
Benim ta 1993’lerden beri aslında daha yoğun açmaya çalıştığım bu durum, mevcut konumumun bir nedeni olduğu kadar bu
konumumla bunu aşmayı da bu gerçeklik temelinde ele alıyorum.
Çok zor ve gecikmeli de olsa özünde doğrudur ve olumlu etkileri
de her alanda birçok çevrede, çok ağır ve talihsiz bir konumda olmanıza rağmen sizlerde hatta Türkiye’de bile çarpıcı bir biçimde
kendini göstermektedir. Özeleştiriler lafla olmaz. Gerektiğinde
çok trajik sonuçlara yol açsa da, bu biçimde büyük çalışmalarla
olur. Benim trajedim bu konuda yoldaş ve dost geçinenlerin inanılmaz gafletleri kadar ihanetten daha tehlikeli yaklaşımların sonucudur. Ama eğer büyümek cücelik biçiminde olmayacaksa, hele
tutuculukta çakılıp kalınmayacaksa, iddialarının çözüm gücü olmak isteyen ve hedeflerini yitirmeyen tüm kişi ve kurumların benzer konumları yaşamamaları gerekiyor. Gelişme düz olmuyor.
Kendini kandırarak hiç olmuyor.
Bu ana maddede ifade etmek istediğim, kısaca yeni programda
da ifadesini bulacak olan bu temel taktik konusunda değerlendirme
ve hedef saptamanız, böylesi bir geçmiş eleştirisi kadar gerçekçi ve
dönüşümü kaçınılmaz kılan bir özeleştiriyle anlamını ve yerini bulacaktır. Demokratik çözüm projesi ve programı demokrat kişilik,
örgüt ve davranış ister. Savaşı yanlış verenlerin aşırılıkları kadar teorik ve pratik eğitimden nasibini yeterince alamayanların savaş çözümlenmesinden doğru bir barış çözümüne geçmeleri zordur. Yaşanan savaşın teorisi ne kadar önemli idiyse ve bunda bile çok geri,
yanlış ve yöntem dışı kalındıysa, barışın ve daha genelde demokratik çözümün teorik ve uygulama yöntemlerinde de aynı duruma
düşmemek, yetkin siyasi çizgi yaklaşımıyla birlikte örgütsel uygulama yeteneği ister. Tartışma ve değerlendirmelerinizde bunun açılım çabaları içinde olduğunuza ve temel sonuçlara ulaşmakta zorluk çekmeyeceğinize inancımı da belirtmek isterim.
6- Analitik yönü olan bu temel beş madde dışında, pratik yanı
ağır basan hususlara, düşünce ve önerilerime geçmek istiyorum.

285

Birincisi, sizlerin de birçok açıklamalarınızda vurguladığınız geri
çekilmenin stratejik bir karar olması kadar tüm silahlı bireyleri
kapsamasına ilişkindir. Bizzat Genelkurmay Başkanı’nın bile olasılık dahilinde de olsa bir kısım gücümüzün kalabileceğini belirtmesi önemlidir. Yani biraz kuşku vardır. Hatta sağ basında geri çekilme için “hep yaptıkları kış geri çekilmesi hazırlıklarıdır” biçiminde propaganda yapılmaktadır. Yine her an silahlı mücadeleye
başlayacakmışız gibi tahminler de yürütülmekte; ayrıca dışta üslenme durumunuz yanlış değerlendirmelere konu olmaktadır. Bu
durum, bazı tehlikeleri beraberinde getirmektedir. Gerek yanlış
anlamalara son vermek ve gerekse bu tarihi dönüşüm sürecinin hazırlıklarını doğru ve kapsamlı yapabilmeniz için geçmişten de ders
çıkararak, stratejik kararlara tam bağlılık ve gereklerini güvenlik
içinde tam yerine getirmek önemlidir. Yani güçlerinizi mümkünse
en kısa sürede, ama güvenlik içinde tamamen sınır dışına çekme,
hazırlıkların özüne uygun olarak üslendirme, emniyet altında yeni
sürecin dersleri temelinde eğitme, bulundukları alanlarda pratik
görevlerine, esas görevlerine zarar vermeyecek biçimde katkıda
bulunma söz konusudur.
Kısaca bu adımla Türkiye’de ve dünyada silahlı mücadeleye
son vermek kadar güçlerin Türkiye’den disiplin içinde çekildikleri bilgisini gerçekçi olarak devlet, toplum ve ara güçler için inandırıcı kılmak durumundasınız. Bunda kuşku ve yanlış değerlendirmelere fırsat vermemelisiniz. Tarihi bir dönüşüm kararlılığının
olağanüstü kongre çapında yürütüldüğünü, bu adımın değerinin
böyle anlaşılması gereğini yapacağınız kapsamlı kurumsal ve bireysel açıklamalarla tüm Türkiye ve dünyaya inandırıcı ve öğretici kılmalısınız. Geri çekilmede sözde boşluğu değerlendirmek isteyen TİKKO ve Hizbullah vb grupların sonuç almaları mümkün
değildir. Ortam belki biraz provoke edilmek istenir, ama sempatizan kitleyi çekmeleri ve etkilemeleri olmaz. Kaldı ki, bunun tedbirlerini de geliştirmek zor değildir. Bu temel görevlere hazırlık
sürecinde olanların özgün ve süreklilik isteyen çalışmaları vardır.
Özellikle temel hedeflerden sapmamak, çalışmaların planlı yürü-
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mesine özen göstermek, her alanın daha artan bir etkinlikle, ama
dönemin ruhuna, çizgisine ve uygulama esaslarına başarı ölçütlerinde yaklaşım göstermek ihmale gelmez. En önemlisi de, genel ve
ağır bir eğitimsizliği yaşayan tüm güçlerin, geçmiş pratikleri kadar
yeni kongrenin gerçeklerine uygun dönüşümünü temel alan eğitimleri esastır. Geri çekilmenin temel nedenlerinden biri de bu husustur. Savaşı da, barışı da yürütemeyen kişilik mutlaka aşılmalı
ve dönem görevlerine göre formüle edilmelidir. Başka türlü birlikte yürünemeyeceği çok önceden vurgulanmıştı. Hazır görev kadrolarına ulaşmak en temel görevimizdir.
7- Türkiye’de son pratik gelişmeler ve nasıl yaklaşım gösterilmesi gerektiği daha büyük önem taşıyor. Yüksek sorumluluk ve yaratıcı yaklaşım göstermeyi bilmek gerekir.
Ağustos başındaki çağrım oldukça yankı buldu. Çeşitli yorumlar
yapıldı. Devlet daha çok pratik sonuçlarını gözleme yaklaşımını
esas aldı. Özellikle geçmişteki benzer çağrılar nedeniyle hayli kuşkulu ve ihtiyatlı olma gereğini duydu. Tavrınız ve buna katılımımızın stratejik bir çizgi gereği olduğunu daha kapsamlı çalışmalarla,
yaklaşım ve örneklerle iletilmesi gereği vardır. Aslında devletin tümü ile duyarsız yaklaştığı söylenemez. Cumhurbaşkanı, başbakan
ve genelkurmay başkanının değerlendirmelerinde, yasal çerçevede
çözüm konusunda sınırlı da olsa bazı işaretleri görmek mümkündür. Kamuoyunda, basında daha açık tutum ve beklentiler ortaya
çıktı. Her şart altında yok etmeci yaklaşım güçleri de vardı, ama
bunlar eskiye nazaran daraltılmışlardı. Uluslararası güçlerin yaklaşımlarının fazla belirleyici değeri olmayacağı, olumluysa Türkiye
üzerinde etkili olabileceği de diğer bir gelişmeydi.
Çağrım temelinde önemli bir pratik adımı daha önermeye çalışacağım. Özlü ve derinden anlamak ve takip etmek yine yaratıcı yaklaşmak sonuçların olumlu gelişmesi açısından önemlidir. Genelde
tüm kamuoyunda, özelde devlet kademelerinde, PKK adına seslendirilen yaklaşımların tutarlılık ve uygulama düzeyi belirlenmeye
çalışılıyor. Yanıtlar buna göre geliştiriliyor. Başka deneylerde pek
gözükmeyen bir çözüm dilini bulmak ve uygulamak gereği ile kar-

287

şı karşıya bulunduğumuz açıktır. Uzun uzun gerekçeleri sıralandırabilecek bu önerimin temeli, bir demokratik çözüm ve barış takımının silahlarıyla birlikte, Merkez Komite kararıyla hazırlanacak
öneri ve mektuplarla yasal demokratik cumhuriyet katılımını gerçekleştirmesidir. Bilindiği üzere son af tartışmaları ve ardından gelen veto yine terörle mücadele yasasının daha da daraltılarak basında pişmanlık denilen yasanın çıkarılması bizlerle yakından ilgilidir.
Affın dışında tutulmak kadar yönetici kesimin antiterör yasasının
dışında tutulması bunu açık gösteriyor.
Burada bir noktaya daha açıklık getirme gereği var. Antiterör yasasına pişmanlık denmesi, kamuoyu ve basının bir yaklaşımıdır.
Ayrıca savaş sürecindeki yaklaşımı ifade ediyor. Silahlı çatışmaya
son vermekle pişmanlığın bir anlamı kalmadığı gibi şiddete son
vermeyi örgütün kendisi gerçekleştirmiş olup yasal demokratik katılımını da temel ilke olarak esas almaktadır. Bundan sonra devlet
eğer ileri bir çözümü istiyorsa, şüphesiz konuya daha değişik ve bu
gelişimin ışığında bakacaktır. Olağanüstü VII. Kongre çizgisi de diyebileceğimiz gelişme esas alınacaktır. Dolayısıyla bu af yasalarına, bu gelişmelerin gereklerine göre yaklaşmak gerekiyor.
Şüphesiz iyi niyet ve barışın mesajını taşımak durumundaki bu
takımın seçilmesine dikkat etmek gerekir. Yasa gereği bunların serbest kalmaları gerekecektir. Bunun için hiçbiri hakkında şimdiye
kadar bir soruşturma ve koğuşturmanın yürütülmemiş olması, kanıtlanabilir ölüm ile sonuçlanmış bir çatışmaya girmemiş olmaları
bunun bir gereğidir. Sorumlusunun tanınmış olması, yazılı ve sözlü mesajları temsilde ve ulaştırmada güçlü, yetenekli olması uygundur. Cezaevinden çıkan arkadaşlar, bu takımın tespitini daha iyi yapabilirler. Bir kısmı bayan da olabilir. Sanıyorum kısa sürede bu nitelikte bir takımı hazırlamanız zor olmayacaktır.
Verilmesi gereken mesajlara gelince dört önemli makama ya tek
bir tane ya da konumlarına ve beklentilerinize, dileklerinize (şart
değil) göre ayrı ayrı mektup yazabilirsiniz. Bu makamlar bildiğiniz cumhurbaşkanı, başbakan, TBMM başkanı ve genelkurmay
başkanıdır. Anlamlı, fazla uzun olmayan, olgun ve saygın bir dille

288

konum ve dileklerinizi Merkez Komite adına yazmanız uygun olacaktır diye düşünüyorum. Temel esasında benim İmralı ve hatta
daha önceki çözüm ve barış çağrıma bağlılığın bir gereği ve gelinen noktada en doğru seçeneğin bu olduğu, yasal demokratik cumhuriyete katılım ve güç vermenin en doğru çözüm olacağı, genelde Türkiye’nin iç ve dış zorluklarını aşmada bu tavrın büyük değer taşıyacağı ve rol oynayacağı, ayrıca son depremin bu kadar büyüttüğü acılardan sonra başka türlü davranılamayacağı, acıların giderilmesinde en iyi katkınızın bu olacağı ayrıca gelen grubun bir
barış ve kardeşlik mesajını taşıdığı, bunda başarılı olunursa olağanüstü kongre kararıyla tüm varlığınızla demokratik cumhuriyete
yasalar temelinde katılmaya hazır olacağınız, düşünülen demokratik reformlarla genel affın veya yeniden düzenlenecek şiddete tümüyle son verme temelinde bir yasal düzenlemenin bunda büyük
kolaylık sağlayacağı önemle vurgulanır.
Gerek mektupların içeriği ve gerekse uygun görülürse hepsine
eklenecek böyle genel bir çözüme yaklaşım planımız sanırım gelişmeleri olumlu yönde hızlandırabilecektir. Eğer uygun görülürse
grup temsilciliği temelinde ve kongre sonrasında yasal çerçeveye
uygun dileklerinizi de belirtebilir, bunun ön çalışmalarını yaparsınız. Bazı arabulucular değerlendirilebilir. En geç mümkünse bu
ayın yirmisinden sonra harekete geçilebilir ve sakıncası olmazsa,
uygun görülürse ve gelişmeler bu yönde olursa, kamuoyuna kapsamlı ilan ve değerlendirmelerle sunulur. Bu girişim eğer düşünüldüğü gibi yürürse, aradaki birçok buzdağını bozacaktır. Her şeyden
önce güven sorununa karşılıklı olarak önemli bir çözüm getirilebilir. Kamuoyu ve basın daha olumlu rol oynayabilir, reform süreci
hız kazanabilir. Bunun ardından daha tarihi ve miladi adımlar atılabilir. Bu sanırım dönemin diline en uygun yaklaşımdır. Birçok
önemli gelişmeye yol açabilir. Gerekleri doğru yerine getirilirse,
bunun kaybı pek olmayan bir adım olduğu açıktır. Bu adımın da bu
temelde atılmasıyla sanırım devlet katında daha gerçekçi adımlar
planlanıp atılabilecektir. İç ve dış gelişmeler buna hayli uygundur.
Kamuoyunda önemli gelişmeler çıkar. Aslında fiili olarak devlet ve
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toplum seviyesinde tarihi bir demokratik diyalog ve uzlaşma süreci başlamış olacaktır. Dolaylı gelişmeler yerini daha güven veren
direkt yaklaşımlara bırakacaktır.
Sonuç olarak bu bir öneridir. Uygulandığında birçok husus netlik kazanacaktır. Hatta kongre sürecinizin gelişimi üzerinde de
önemli etkilerde bulunacaktır. Sonuçlarına göre kongreniz ve hatta pratik yönelimleriniz daha gerçekçi ve verimli olabilir. Bu nedenlerle bu adımı bir an önce düzenlemek ve başarıyla atmak çözümleyici bir anlama sahiptir. Teknik düzenlenmesine de dikkat
edin. Sanırım ya kapıdan resmen girilir ya da Kuzey Irak’ta bir
nokta da olabilir. Oradaki tanıdık dost güçler aracılığında hatta örneğin YNK’den bir temsilci ile birlikte resmi bir noktadan hareket
edilebilir. Olumsuz yansımamaya azami dikkat gösterilir. Sınırın
içinden de düşünülebilir. İrtibatınızın sonradan sürmesi de düşünülebilir. Grup sorumlusunu bilsem uygun olabilir. Ama haber vermeden de uygulansa bir şey olmaz. Yanlış anlaşılmaması için çalışır ve doğru yansıması için tedbirinizi çok yönlü alırsınız. Tabii
başta grup temsilcisi olmak üzere tüm grup elemanları, başta benim çağrım olmak üzere mektuplarınızın özüne uymak, bunların
devlet ve topluma taşırılmasında rolünü oynamak üzere bu adımı
attıklarını bilmek ve öyle hareket etmek konusunda yaratıcı, sorumlu ve sabırlı davranmayı bilmeli ve doğru adımlarla başarı için
yürüme gücünde olmalılar.
Ayrıca herhangi bir olumsuzluk ve başarısızlık halinde hazırladığınız belgelerin bir kopyası olmalı, gerektiğinde değerlendirmeli ve
başta HADEP olmak üzere benzeri arabulucular kanalıyla bu adımı
sonuna kadar götürmelisiniz. Yalnız esas olan öneridir. Diğer yollar sonra bilgimiz dahilinde düşünülebilir.
8- Yasal demokratik siyasi çalışmanın her alanda artan önemine
göre doğru bir tarzın tutturulması giderek önem kazanıyor. Geçmiş
kitle temeline rağmen yasal demokratik mücadeleden anlamayan,
düzenin bile gerisinde kalan çalışanlarla bu alan değerlendirilemez.
Yapılan çok yanlışlık var. Bu durum yaygın tutuklamalar ve gerile-
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melere yol açıyor. Çıkarcı ve rantçı yaklaşımlar çoğunlukla boy veriyor. Yine bu alanlar gerek kırsal ile iş yapma, gerekse kırsaldan
daha ucuz ve rahat çalışma yerleri olarak ele alınınca, bilinen olumsuzluklara, parti kapatma ve tutuklamalara yol açtı. Kısaca demokratik siyasi çözümün bu imkanı iyi değerlendirilmedi. Yönetimleriyse kendini devlet ile PKK arasında sıkışmış buldu. Halbuki sorun bu değildi. Buna gerek yoktu. Tutarlı bir demokrasi programı
ve örgütlenmesiyle çok ihtiyaç duyulan demokratik çözüm konusunda aracı rolünü oynamaları gerekir. Hiç olmazsa bundan sonra
buna destek olmak, yanlış yaklaşımlara fırsat vermemek yine
önemlidir. HADEP veya benzeri oluşumlarla yasal çerçevede demokratik rol oynamak için daha yakından ilgilenmek, geçmiş yaklaşımlara düşmelerine yol açmamak, demokratik çözümün önemli
bir halkası olarak işler kılmak, kendi içinde klasik particilik yerine
dönemin gerekli kıldığı demokratik sistemin teorik ve pratik eğitimini vermek, program ve örgütlenmesini yürütebilecek kadroları
yürütücü kılmak çözüm bekleyen temel sorunlardır. Doğru ittifaklara gidebilecek yetenek de gerekir. Demokratik bir ittifak olmadan
benzer güçlerin toplanması zordur. PKK’nin yeni dönem barış çizgisi yürürse, açık ki Türkiye’de yasal demokratik çalışmayı esas
alacak ya birini destekleyecek ya da yeni bir oluşuma gidecektir.
Eski tarz çalışmayacaktır. Adından programına kadar bir değişiklikle ancak bu çalışmalara katılabilecektir. Aslında bu tarz, halkın
olduğu her alanda, Avrupa’da bile geçerliliğini öne çıkaracaktır.
Yasal demokratik çalışmanın program, örgüt ve çalışma tarzına hazırlık ve pratik adımlara başarılı yaklaşım büyük önem taşır ve buna yanıt olmak gerekir.
9- Kuzey Irak çalışmalarınız ve oradaki üslenmeniz konusunda
fazla yeni bir şey söylemek durumunda değilim. Ama bunun giderek hassasiyet kazandığı, geri çekilmenin beraberinde sorunları
daha da ciddileştireceği beklenmelidir. Mümkünse kapsamlı bir
ateşkesle birlikte, serbest siyasi çalışma koşullarında anlaşma
olursa, yeni siyasi oluşum ve gelişmelerde rol oynamak daha doğrudur. Çatışmaya çok zorunlu olmadıkça meydan vermemek uy-
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gundur. Demokratik yanı olan cepheleşmeye gidilebileceği, katılabilineceği vurgulanmıştı. Klasik güçlerle de yeni ilişkiler mümkündür. Çünkü silahlı çatışmaya son verdikten sonra Türkiye ile
daha iyi ilişkiler kurulabilir veya buna özen göstermek hatta bu sahada dolaylı veya direkt diyaloglara fırsat bulmak mümkündür.
Türkiye esasta orada Kürt sorununda kendi çözümünü, Kürt politikasını güvenle oluşturabilmeli, uygulayabilmelidir. Çözümü devletlerle değil bizzat Kürtlerle geliştirmelidir. Klasik kuşkucu, bastırmacı ve potansiyel tehlike konumuna son vermeli, bu durum
aşılmalıdır. Bunun tam zamanıdır. Kürt politikası açısından oradan
Türkiye’yi kazanmak büyük önem taşır. Çözümde kilit rol oynar.
Ürkütme, potansiyel tehlike olarak yansıma son derece tıkayıcı,
olumsuz sonuçlara yol açar. Yeni Kürt oluşumu Irak’tan ziyade
Türkiye ile uzlaşma ile esasta şekillenecektir veya bu yaklaşım
ciddiye alınmalıdır. Irak ile uzlaşma ancak bu temelde anlam kazanabilir ve geçerli olur.
Uzun vadede eğer başarılı olunursa, Türkiye’ye dönüşle birlikte
demokratik bir eğilim, partileşme ve ittifak gücü olarak, hem halkın hem de kadro gücümüzün daha şimdiden özgüçlerine dayalı çalışmayı bilmeleri, bu gücü göstermeleri ihmale gelmez. Irak ve Suriye Kürtleri için de benzer yasal demokratik, kültürel birlikler geliştirmek, eskiden varolanlara yeni dönemin koşullarına göre biçim
vermek sonuç verebilecektir. Bölgede demokratik gelişmenin öncülüğü gibi tarihi bir rol söz konusudur. Sanat ve kültür çalışmaları ile birlikte yürütülecek demokratik mücadele son derece verimli
ürünler verebilir. Kongrenizin bu yönlü sorunlara da başarılı yanıtlar vereceğine inancımı belirtiyorum.
10- Avrupa ve uluslararası ilişkilerde de yeni dönemin ruhuna ve
çizgisine göre hareket etmek önemlidir. Her bakımdan gözden geçirilmesi gerekir. Daha derinliğine ve ülkedeki demokratik mücadeleye doğru kanalize edilmesi halinde, Avrupa’daki halk kitlesi
arasında yasal demokratik kitle çalışması rol oynayabilir. Ülkeden
kopmamak kadar düşmanlık temelinde değil demokratik Türkiye
hedefi ile hareket etmeleri, buna göre çaba sahibi haline gelmeleri,
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bunun yetkinlik ve örgütsel çalışmalarını göstermeleri gerekir. Demokratik barış çizgisini özümseme ve uygulama gücü bir sorundur.
Eskiden gözü silahta olan, çözümü bunda gören halka barışı ve demokratik çözümü göstermek, uygulamada belirleyici konumda olduklarını bilerek öz çaba sahibi kılmak, yeni dönemin gereğidir.
Çalışan kadroların da bu güçte olmaları, gerçekten başarılı bir emeğin sahibi kılınmaları, dar amir ve dernek yöneticisi çıkmazından
çıkmaları şarttır. Genelde bu tıkanmış kadro çok sorun çıkarıyor;
yasalara, demokrasinin gereklerine uymayı bilmediğinden çok ağır
tahribatlara yol açmıştır. Bu kadrolar, her bakımdan dönemin gereklerine göre kendilerini ve kitleyi eğitmeleri temelinde önemli
görevlere gelebilirler. Yanlış çalışmalar çok zarar verir. Yapılan çalışmada yasal ve demokratik olmayı çok iyi bilmelidir. Yeni dönem
buna fazlasıyla imkan veriyor.
Diğer bir husus, demokratik denilen çalışmalardır. Bu çalışmalar
da dönemin gereklerine göre gözden geçirilmelidir. Eğer barış çizgisi yürüyecekse, burada da Türkiye’yi zorlamak yerine özellikle
AB kriterlerine gelmede kolaylık sağlamak gerekir. Dışlayıcı değil
yakınlaştırıcı olmak doğrudur. Ayrıca sanki dış güçlerden medet istiyormuşuz yaklaşımında olmamak, daha çok Türkiye ile yakınlaşmada ve çözüme gitmede yaratıcı olmayı ister. Bize dayanıp Türkiye’ye, Türkiye’ye dayanıp bize politika yapma dönemine son vermek, alet olmamak çok önemlidir. Ayrıca ağırlığı direkt Türkiye ile
ilişkilere vermek bundan sonra esas olmalıdır. Yani sorunlarımızı
aramızda halletme daha doğrudur. Buna hizmet temelinde dış güç
ilişkileri anlamlıdır. Kongre sürecinde buna uygun açılımlar, pratik
adımlar daha çok sonuç verir.
11- Kadın Özgürlük Partisi’nin mesajını aldım. Derin, anlamlı
ve yüce duygu dolu yüklenimle bağlılıklarına değer biçmemek
zordur. Bu, benim için son yılların en zor çalışmasıydı. Konu hassastı, ağır duygu yüklüydü. Binyıllık sorunların kördüğüm olmuş
acımasız savaş kurallarından ve derslerden tutalım, güzellik, eşitlik ve emek yüklü yeni yaklaşım ve yaşama tarzını açıklığa kavuşturmak, bunu da özgüçlerine dayalı kılmak biçiminde bir yol tut-
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tum. Çok az cesaret edilen, ama klasik olmayan, üstünlük ve hakimiyete yer vermeyen bir yaklaşım olacaksa böyle olmalıydı. Cins,
sosyalleşme ve siyaset arasındaki bağ doğru kavranmalıydı. Ayrıca kadınla ancak güzel yaşanılabilirdi. Bunun öz ve biçim sorunlarına cevap gereklidir. Önemli aşamalar katedilmesine rağmen
bana göre eksik kalmıştı. Ayrıca benim etrafımda kendini aşırı feda edecek, patlatacak bir duygu atmosferi çok zorlayıcıydı. Son
dönemde bu daha da artmıştı.
Dolayısıyla bu kazanılan derinlikli duygu ve düşünce güçlerini,
dünyada da kendini gösteren, kadını obje olmaktan çıkarıp subje
haline getirmek, öz kimliklerine dayalı bilinç ve irade güçleri haline gelmelerini sağlamak somut gerçekliğimizde büyük önem taşıyor. Partileşme bunun iddialı bir adımıdır. Bununla şüphesiz binyılların erkek egemenlikli toplum dünyası yerine, kadının özgün ve
özgür irade ve bilincine, doğru bir toplum paylaşımına, bu temelde
alt ve üstyapıyı yeniden şekillendirmede yerlerini belirlemeye ve
sahip çıkmaya çağıracaktır. Program, örgüt ve yaşam tarzıyla kendilerini yeniden gerçekleştirmeye bu temelde ilkeli yürüyeceklerdir. Bunun gereğine inanıyorum. Buna yaşamlarını adamalarına büyük saygı gösteriyorum. Onların daha doğmadan erkeklerin karıları olmak yerine öncelikle halkın, sevginin ve güzelliğin kadını olmaları gerekir. Barış dönemlerinde bu soylu erdemleri daha çok geliştireceklerine, kölece bağımlılığın değil özgürlüğün güzelce sürükleyici gücü olacaklarına, bunun belki de 21. yüzyılın en sürükleyici devrimci çalışması olacağına ve başarmalarına çok değer
vermek kadar başarılı olacaklarına inanıyorum. Büyük fedakarlık
ve cesaret güçlerini yeni dönemin her çalışma alanında istedikleri,
inandıkları ve başardıkları oranda kullanmalarını diliyorum. Hepsine büyük özlem, saygı ve sevgilerimi belirtiyorum.
12- Kendi durumuma ve devlet yaklaşımlarına gelince, fazla bir
yenilik olmadığını söylemek gerekir. Mahkeme sonrası idam tartışması devam etti. Duygusallık yerine daha mantıklı yorumlar gelişti. Ama sonuçta gelişmelerin olumlu veya olumsuz yöne kayışta temel problem olduğu, kapsamını genişletecek bu konumun süreceği
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anlaşılmalıdır. Bana ve diğer idam verilmiş PKK’lilere infaz konusunda MHP’nin infazcı yaklaşım ve tutumu daha çok tabanı için
sürdürülmektedir; gücü yeterse sonuna kadar bu tavrını sürdürecek
hatta politik malzeme olarak diğer partileri sıkıştıracaktır. Ordu benim konumumda “işin sorumluluğu siyasilerdedir” diyor. Başbakan tutum belirlemediği gibi cumhurbaşkanı da son yılların en zor
sorunu diyor. Bu durum, yıl sonuna kadar böyle gideceğe benziyor.
İşin iç yüzünü kestirmek zordur.
Halbuki geldiğimden beri tanık olduğum, gözlemlediğim, biraz
daha derin ve olgun devlet tavrı da diyebileceğim yaklaşımını, barış ve kardeşlik yaklaşımlarını seslendirmekten geri kalmıyorlardı.
Bu halen böyledir. Ama partiler ve TBMM’ye kadar yansıyamamaları düşündürücüdür. Cumhurbaşkanı, başbakan ve genelkurmay
başkanının demeçlerinde şiddeti ortadan kaldırma istemleri var.
Çağrılarıma ihtiyatlı yaklaşıldı. Daha çok pratik değerine baktıkları, ama her makamda bir zorlanmanın yaşandığı açıktır. Çatışmalı
durum sürüyor. Bazı olumlu işaretler varsa da tam netlik yoktur.
Her tür gelişmeye açık olmak gerekiyor. Zaten bu değerlendirme ve
önerimi de gerçekten her iki tarafı hatta dünyayı zorlayan bu durumu aşmak için yaptım. Bundan sonra sonuçları beklemekten başka
yapacağım bir iş yoktur. Belki yargıtaya bir savunma hazırlarım.
Tekrar edeyim ki, kendini hissettiren hava, devlete güvenme ve yasal zemini esas almadır. Fakat bunun önünün açık olmaması da düşündürücüdür. Bizden kaynaklanan, devleti ihtiyatlı kılan gerek eski programsal yaklaşım, gerek her an silaha tekrar başvurma riski
süreci zorluyor. Biz devletten, devlet bizden bekliyor. Aslında bu
kilitlenmeyi aşmak esas meseledir. Bu arada daha tahripkar infazcı
yaklaşımlar kadar dar direnmeci yaklaşımlar da oldukça süreci zorluyor. Bu son öneri ve yaklaşımlar belki bu durumu netleştirir ve
aştırır umudundayım. Sizlere de, hatta devlete de ancak çözümleyici rolümü böyle oynayabilirim düşüncesindeyim. Bazı yazarlar buna iki tarafı idare edici yaklaşım diyorlar. Doğru değil. Mesele kilitlenmeyi aşmaktır. Öl öldür ile olmuyor. Bu arada her an yeniden
çatışmalar olabilir havasına kesin son vermek gerekir. Az da olsa,
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savunmaya da dayansa, çatışmanın zorladığını belirtebilirim. Ayrıca demeçlerde silahlı çatışmaya da, barışa da hazırız söylemi iyi
değil. Madem her şey demokratik diyalog ve uzlaşma içindir diyoruz, o zaman söz ve pratik sürekli buna hizmet etmelidir. İki anlama da gelebilecek yaklaşımları göstermemek, sürecin hassasiyeti
açısından önemlidir. Yeni dönemin kongre çizgisinin –esasta demokratik diyalog ve uzlaşma çizgisinin– gereklerini tam yaptığımızda ancak barışın kaderi belli olur. O zaman ya bir tür çözüm çıkar ya da infazcı, yok edici çizgi kendini ısrarla dayatır ki, o zaman
koşullar değişmiştir. Meşru savunma durumunuzu kendini daha
doğrultmuş, güçlendirmiş temelde kullanırsanız ki, dünyada da
Türkiye’de de bundan başka seçeneğin olmadığı daha çok kabul
görecektir. Ama şimdilik böyle konuşmak erken ve gereksizdir. Barış ve kardeşlik için şimdilik mütevazı da olsa her şeyi yapmak
esastır. Katılımı ancak böyle yapmanın doğruluğuna inanıyorum.
Sağlığımı zor da olsa koruyorum. Duyguların dayanılmaz gücünü dengeliyorum. Büyük özgürlük kişiliğinin, özleminin sonuçlarının ne olduğunu anlamak müthiş bir şey. Mezopotamya kökenli bilinen ve bilinmeyen mitoloji, din, siyaset, felsefe, hukuk, askerlik
halen çok etkileyici. Orada halk sanatının doğuşu büyülüdür. Bunu
duyumsuyorum. Özgür yaşamın doğuşu kutsal bir ürperti ve heyecanı sürekli veriyor. Savaşınızın yanlışlık ve doğruluk yanının çözümünü, bundan gerekli sanatsal ürün çıkarmanızı, yeni bir felsefi
ve ahlaki yaşamın gereğini daha vazgeçilmez görüyorum. Yaşanan
trajediye daha fazla girmek istemiyorum. Kayıp yakınlarının çocuklarına, genelde kadın ve ihtiyarlara, tüm yoksullara ve yardıma
muhtaç olanlara, acı çekenlere, özlü ve haklı olanı isteyenlere, güzelliklere, benden yana istemlerine yanıt olursanız çok memnun
olur, hepinizi tarif edilmez özlem ve sevgilerimle kucaklarım. Sonuna kadar hepinizin, herkesin istediği kadar onların olduğumu belirterek selamlıyorum.
5 Eylül 1999
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Simitis ekibi
beni Türkiye’ye öldürtmeyi esas ald›

(Girer girmez avukat Aysel Tuğluk’a yönelik) Size geldiğimizde
7-8 yaşlarındaydınız. Hatırlıyorum, Aytekin o yörede tanıdığım en
dürüst, değerli bir arkadaştı. Çok nitelikliydi. Bana göre onu yazmak, anmak gerekli. Çünkü en dürüst, en bağlı arkadaştı. Yazılmadı, aslında şimdi de yazılabilir. İlk şehitlerimizdendi. Siz uzun zamandır yoktunuz. Şimdi sizde Avrupa’dan haberler vardır.
(Doğan Erbaş’a yönelik) Gündemimizi nasıl saptayalım? Yazı tamamlandı. Yeni bir planlama, yeni bir aşamaya hazırlık söz konusu.
Barış sürecinin PKK’si oluşuyor mu? Avrupa nasıl, problem var mı?
(Genel bir rehavet var.)
Rehavet genel bir kölelik özelliğidir. İyi yaşamak, özlü yaşamak
isteyen, savaşın ve barışın değerini bilecek. Korkunç, kırk yılımı
verdim. Ama halen yetmiyor, bunun aşılması gerekli.
Avrupa kitlesi kalabalık, büyük bir güç. İmkanlar fazla, ama kullanamıyorlar. Özellikle ülkeye yönelik olarak imkanları ülkeye, örneğin HADEP gibi bir yapıya bağlamak, muazzam gelişmeler yaratır. Bugünkü görüşmede neyi tartışabiliriz? HADEP kongresini,
geri çekilişi tartışırız. Adımlar yavaş yavaş karşılığını buluyor mu?
Şu anki süreç müthiş zorludur. Yargı yılı başladı. Sami Selçuk iyi
bir konuşma yaptı. Çatak ve Gürpınar’da ne oluyor? Bence bu çok
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ilginç. Bunun açıklamasını basına yaparsınız. Orada diğerleri bunu
körüklüyor. Orada çok sivil de öldürüldü. PKK içinde kendini örtmüş biri de olabilir. Bunu telafi etmek lazım. Yerel aşiretçi biri olabilir. Kıvrıkoğlu’nun açıklamasından sonra böyle bir şey uygun değil. Bilinçli yapıyor bunu. İyi araştırılsın.
(Ertuğrul Özkök’ün, Devlet Bahçeli ile olan sohbeti aktarıldı.)
MHP’nin özellikle bana karşı yaklaşımını ordu kabul etmiyor.
MHP ordudan taviz almak istiyor. Uğursuz adam, orduyu biraz test
etmek, taviz koparmak istiyor. MHP, PKK’yi boğazlamak için orduyu bile karşısına alıyor.
(Ertuğrul Özkök’ün, Kıvrıkoğlu’nun Kürt sorununa ilişkin yaklaşımının devlet politikası haline geldiğini belirten 6 Eylül’de Hürriyet’teki yazısı aktarıldı.)
Özkök de demokratik çözüm noktasına gelmiş. Mesele yenilgiyengi meselesi değildir. (Norveç’teki festival ile Başkanlık Konseyi’nden Osman Öcalan’ın 1 Eylül tarihli Medya TV’deki konuşması aktarıldı.)
Abartılı konuşuyor, büyük konuşuyor. Fazla açık ve ayrıntıya giriyor. ABD’ye ilişkin söyledikleri gereksiz. (Nobel Barış Ödülü’nün festivali düzenleyen çevrelerce kendisine verilmesi için hazırlıklar yapıldığı aktarıldı.)
Festival’deki bağlılık görülünce bu eğilim güçlenmiştir. Daha
önce söylemiştim zaten. Sevindiricidir.
(BM kapsamında İsviçre’deki temaslar aktarıldı. Bazı parlamenterlerle yapılan görüşmeler, halk toplantıları, Avrupa’daki genel izlenimler, arkadaşlarının durumu aktarıldı.)
Halktan yeni katılımlar var mı? Kafaları karışık mı?
(Halkta bağlılıkla birlikte, sizin adada bazı görüşmelerle süreci
götüreceğiniz yönünde yaygın bir kanaat ve bu nedenle genel bir
rehavet var.)
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Bazı kadrolarda yeni dönemin pratikleştirilmesi zayıf. Teorik
tarzda anlama var, bunu pratiğe dönüştürmede zorluk çekiyorlar.
Pratik program eksikliği var. Bu her alana yansıyor. Gazete ve televizyon, parlamento, diplomasi çalışmaları kendi özgün alanlarında
bu genel sorunları yaşıyorlar. Çalışma var ancak pratikleştirmede,
çalışmada eksiklik var. Bir iyi niyet zayıflığı var. Halen de biraz
sarsılıyorlar. Sizin de yansıtmak gibi önemli bir göreviniz var. Avrupa’ya gidip geldiniz, sorun olmadı, değil mi? Tekrar gidebilirsiniz. ‘Başkan orada her şeyi yapıyor’ anlayışı doğru değildir. Bu kesin zulümdür. Halbuki bunun için büyük çaba gerektiğini anlamıyorlar. Bu, işkencenin iki yönlü yapılmasıdır. Bu, apolitik ve sorumsuz yaklaşımdır, tehlikeli ve sakıncalı buluyorum. Devletin
yaklaşımından bile daha kötü.
Tek kişilik bir koğuşta insan tek başına ne yapabilir? Bu savaştan bile zor. İnsanın gücü ne olabilir? Şeyhin kerametleri vardır, bizi de ona mı benzetiyorlar?
(AİHM ile ilgili gelişmeler aktarılarak, çalışmaların sürdürüldüğü söylendi.)
Çalışmalar devam edebilir, çalışabilirsiniz. Ancak denetim sizde
olmalıdır. AİHM esasa girebilir mi? Girebilir, esasa ilişkin karar
değişik çıkabilir. İki yönden, şekil ve esas yönünden inceleyecek.
(AİHM ile ilgili hukukçuların “infaz ihtimali yoktur” biçimindeki değerlendirmeleri aktarıldı.)
Tabii, zaten ekimdeki hukuk reformuyla birlikte idam cezası kaldırılabilir. Bu nedenle infaz olmaz.
(Almanya’daki halk toplantıları aktarıldı.)
Genelde sorular neydi? Bu yazıyı yayınlarsak –son yazıları–
hepsinin cevabı var zaten. Birçoğunun dağ gibi kişilik sorunları var.
(Kadınların özel bağlılığı gözlem olarak aktarıldı.)
Farkı gördünüz, değil mi? Bağlılar ve çalışıyorlar, değil mi? Bu

299

bağlılık böyle giderse insan korkuyor. Kadın barış, kadın özgür yaşam diyorum. Son yazılarda bir sayfalık selamlamam var. Ayrıca
ileride daha fazla açarım.
(Şemsê ile yapılan görüşme aktarıldı.)
Şemsê’nin Yunanlıların içyüzünü bana aktarması gerekir. Roma
havalanında yakalanan kimdi?
(Şemsê’nin “Yunanistan-İran ilişkileri iyidir ve gelişiyor. Buna
dikkat etmek gerekir” biçimindeki yorumu aktarıldı.)
Anlaşıldı. Daha sonra değerlendiririm. Yunanlıların bana büyük
ihaneti nasıl yaptıklarını iyice araştırmak gerekir. Bugünlerde bizden daha çok Türkiye dostluğuna giriyorlar. Bizim TC ile geliştirdiğimiz barış-kardeşlik girişimimizi boşa çıkarmak istiyorlar. Yunan boyutunu bir kitapla ortaya koymak, özellikle içyüzünü yazmak gerekir. Mahmut Baksi veya etkili dili olan biri olabilir mi?
Özellikle belgeler varsa bulunsun. Belgelere dayanılarak çıkarılsın.
Yunanlıların çoğu dost görünümlü ajanlardır. İşin ilginç tarafı, Simitis ekibi bizi Türkiye’ye öldürtmeyi esas almıştır. Yunanlılar beni Türklerin önüne sürdürtüp öldürtecekti. Bunun üzerine derin bir
araştırma şart. Operasyon karanlık. Kimin kimi kullandığı belli değil. Bizimle ilgili herhangi bir Yunanlı’ya –kim olursa olsun, önemli değil– para verilmişse, neye mal olursa olsun alınmalıdır. Hesap
sorulmalıdır.
(Almanya’daki festival ve gösterisinin halkta yarattığı coşku anlatıldı.)
Bu görüntüleri bol bol kullanabilirler. Sanırım ellerinde çok sayıda film olabilecek görüntüler vardır. Özellikle Akademi’de çekilenler olabilir, kullanabilirler. Festival sürece anlamlı bir cevaptır.
(Haluk Gerger’in katıldığı televizyon programı ve yazılarına son
verdiği aktarıldı.)
Dili yüzünden Abbas’la çok tartışmamız olmuştu. Abbas duy-
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gusal yaklaşmış. Fakat Haluk hoca romantik solculuğun izlerini
taşır. Anlamıyor, klasik solculuk yapıyor. Önemli değil selamlarımı söyleyin.
(Yeşiller partisinden bazı milletvekilleriyle yapılan görüşmeler
aktarıldı.)
Biz her şeyi Türkiye ile halledeceğiz. Yabancı devletlerin Türkiye’yi sıkıştırma politikaları doğru değildir.
(Parlamento izlenimleri aktarıldı.)
Parlamento yaratıcı değil. İşlevini yitirmektedir. Yeni dil ve üslubu yakalayamıyorlar. (Parlamento ile ilgili alınan fesih kararı
aktarıldı.)
Neden böyle bir karar alındı?
(İşlevini yitirmekte olduğu nedeniyle cevabı verildi.)
Doğrudur, işlevsizdir. HADEP’in dış temsilciliği veya bürosu gibi çalışamazlar mı? Bu araştırılsın.
Kıvrıkoğlu’nun açıklaması önemlidir, değer veriyoruz. Sürece
önemli bir katkıdır. Kültürel özgürlük ve demokratikleşme çağrısı derinleştirilmelidir. Açıklama, HADEP için daha seviyelidir.
Rant devri geçti. Ucuz dille politika yapmak sona erdi. Bunları
aşmak lazım.
(Kemal Bülbül’ün açıklaması üzerine) Sorumsuzluktur. Ahmet
Turan Demir kimdir? Nasıl, uygun görüyor musunuz? Tanıyanınız
var mı?
(Kısaca bildiklerimizi aktardık.)
Mesleği nedir? Eğitimi nedir? Türkiyeli midir? Olabilir. Hangi
parti ile sürecin süreceğine karar verilmelidir. Demokratik çözüm
ve dönem politikasına yanıt veren birinin genel sekreter olması gerekir. İleride daha ayrıntılı önerilerde bulunacağım. Demokratik bir
blok oluşturulmalıdır, CHP’yi ve diğerlerini de kapsayan bu blok
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iyi oluşturulursa, yüzde otuzdan aşağı oy almaz. Etnik veya mezhepsel temelde değil demokratik ölçütlerde gelişecek bir blok süreci daha da hızlandırır.
(Sabri ile görüşüldü. Pişmanlık yasasında yapının zorlandığını
söylüyorlar.)
Aslında bu yasa pişmanlık yasası değildir. Düşünmek lazım.
Dikkat ederseniz MHP yasaya çok karşıydı. MHP’yi boşa çıkarmak
için bu yasanın değerlendirilmesi lazım. Mutlaka yararlanalım demiyorum. Ama hukuken başvurup bozmak lazım. Anayasa’ya aykırı bir yasadır. Ne olursa olsun bu başvuruda bulunmak lazım. Bir
avukat bu işle özel olarak görevlendirilir. Yasayı bu yönüyle incelemeli ve Anayasa Mahkemesi’ne götürmelidir. Aslında bu yasadan
üst yapıda yer alan arkadaşların yararlanıp yararlanmayacağı belli
değildir. Erken tepki gösteriyorlar.
Cezaevlerinde şu anda bizden kaç kişi var? Sayı getirin. AB üyeliği tamamen desteklenmelidir. Demokratik çözüm istekleri ve Kopenhang Kriterleri yeterlidir. Türkiye’nin bu yönde desteklenmesi
lazım. Yarar görüyoruz.
(Erzurum Eyaleti’nde bazı güçlerin bırakılmasının düşünüldüğü
aktarıldı.)
Doğru değildir. Hepsinin çekilmesi gerekir.
(Melik Fırat ve Münir Ceylan’ın genelkurmay ile görüşebilecekleri aktarıldı.)
Olabilir, uygundur. Genelkurmayın son açıklamasını olumlu buluyoruz. Demokratik çözüm için bir yanıttır. Benim adıma da konuşabilirler. Öcalan barış sürecini geliştirmek istiyor diyebilirler.
PKK barış sürecine girmiştir diyebilirler. Genelkurmay bu çabaları
desteklemelidir diyebilirler. Yargıtay duruşmasını uzatabilirsiniz.
(İlk duruşmaya girmezsek, en az bir ay ertelenebilir bilgisi verildi.)
Ayarlayın, gerekirse uzatın. Yargıtaya, benim bu süreçte yazdı-
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ğım bütün yazıları, Öcalan’ın açıklamaları diye verin. Ben de hem
Yargıtay Başkanı Sami Selçuk’a hem de 9. Ceza Dairesi Başkanı’na ayrı ayrı mektup yazacağım. Burada hukuku etkilemek lazım.
Öcalan’ın silahlı çatışmaya son verdiği ve demokratik ölçütleri öne
çıkardığı açıktır deyin. Böyle bir tarihi barışı geliştirmek istiyor deyin. Önümüzdeki üç ayda her şey netleşmeye doğru gider. Çatışma
iyi değil. ABD’nin kendi rolünü oynaması gerekir. PKK konusundaki yaklaşımları çok önemlidir. Demokratik adımlar konusunda
Türkiye’yi teşvik etmesi gerekir.
ABD’nin Öcalan konusunda kendisini aydınlatması lazım. Öcalansız Kürt, Öcalansız HADEP, Öcalansız belediyeler düşünülemez. Yanılıyorsunuz. ABD’nin Öcalan’ı tasfiyeye yönelik çalışması çok tehlikeli olur. Bizim ölçülerimiz Anglo Sakson ölçüleridir. ABD’nin aksi tutumu, ABD’ye çok zarar verir. Kürtler asla affetmez.
Güney’de çatışma var mı? Yok galiba. Verdiğim yazıyı daktilo
edin, bana da getirin. Size yeni bir öneride bulunuyorum: Bir avukat, sizden biri Güney’e gidebilir. Oradakilerle görüşebilir.
PKK’nin gizli işleri için değil açıkça barış çalışmaları için arabuluculuk yapacaksınız. Orada da yasal durumları açısından elverişli
bir grup oluşturulmalı. Bu sembolik bir grup olacaktır. PKK ile
Türkiye arasında bir köprü oluşturacaksınız. Bu grubun güvenliği
asla tehlikeye düşürülmeden, bulunacak bir formülle Diyarbakır’a
veya Ankara’ya döneceksiniz. Siz oraların avukatlığını yapacaksınız. Zorlanacağınızı sanmıyorum. Uygun şartları yaratın. Basın ve
sivil toplum örgütleri ile birlikte hazırlanırsınız.
Şimdiden açıklamaya gerek yok. Eylül ayının 20’si için düşünüyorum. Bu aynı zamanda af tartışmalarına da yanıt olmak için gereklidir. Devletin yaklaşımını da görmüş oluruz. PKK Türkiye’de barışa
katkı sunar. Bu girişim güvensizliği yıkar, güveni sağlar. Bu grup soruşturmalık olmayacak. Adam öldürmemiş olacak ve topluma karışacaklar. Bu yeni bir şeydir. PKK Merkezi’nin bir iyi niyet girişimidir.
Barışa katılmak için geldik deriz. Sağın şovenizmini kırmak için gereklidir. Çok önemli bir pratik adımdır. Sizler rol alabilirsiniz. Bu planın başarısı için çok iyi hazırlanın. Grubun temsilcisi tanınmış biri de
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olabilir. Şimdilik açıklamayalım. Olacaksa kamuoyuna açıklarız.
Avukat Dündar, avukat Sidar da olabilir. HADEP’in katkıları olabilir.
Sizin rolünüz de, katkınız da olmalıdır. Devlete de söyleyebilirsiniz.
Biz gidip bir grubu getireceğiz, birçok grup hazır diyeceksiniz. Perşembe günü sizinle daha net konuşuruz. Bakalım, bu plan yürürse bir
barış grubu olur. Ayrıca bir avukat benimle bazı birimler arasında ilişki kurabilir. Bu konuyu ben de idare ile görüşebilirim.
(Van’daki çatışma aktarıldı.)
Sorumsuz yaklaşımları mahkum ediyorum. Hiçbir grubun böyle
bir şeye hakkı yoktur. Sürecin bu tip olaylara tahammülü yoktur.
Çatışma değil kendini sağ bırakmalarını önemsiyorum. Orada çok
sayıda sivil de öldürüldü. Daha önce de çok çatışma oldu. Kendisini PKK içinde gizleyen bir aşiretçi unsur mu var? Bunu da araştırmak ve telafi etmek lazım. Bu sürece denk değil. Pratik adımlar atılıyor. PKK şimdiye kadar söylediklerini yapmaya çalışıyor. Eğer
güvence verilirse güçler içerde de kalabilir. Af kapsamı genişletilirse içeride kalarak sürece katılabilirler. Ama operasyonların olmaması ve güvence verilmesi şartıyla içeride kalınabilir. Umarım af
yasasında bu gözetilir. Af ile birlikte PKK silahlarıyla birlikte gelip
yasal sürece katılabilir. Biz sürece pratikte yanıt vereceğiz. İki üç
hafta içinde bazı adımlar atacağız.
Yaşanan her iki deprem de cehalet ve ilgisizlikten kaynaklanmıştır. Sorunlara dert değil barış ve kardeşlik sorumluluğuyla yaklaşılmalıdır. Bakış, Cumhuriyet ve Yeni Şafak verilmiyor. Zor koşullarda kalıyorum. Dayanmam gerekir. Halka borçluyum. Dar anlaşılmamalı. Kadınlara da, size büyük saygısı sevgisi var; öncülük yapsınlar diyebilirsiniz.
(Ayrıca avukatlara yönelik olarak) Benimle çok görüştünüz. Size çok şey verdim. Sizin için bir şanstır, iyi değerlendirin. İyi yansıtın, okuyun. Toplantılara katılın, tartışın. Güç vermeniz gerekir.
Keşke benim sizler gibi bir şansım olsaydı.
6 Eylül 1999
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Sahte dostlar ve yetersiz yoldaﬂlar
bizim trajedimizin temel nedenidir

iye gecikme oluyor? (Aramalar vardı. Araç Mudanya’ya uğradı, o yüzden gecikme oldu. Nasılsınız, sağlığınız nasıl?)
Eskiye göre biraz standartlaşmış gidiyor. Fazla ağır değil. Dışarıda gelişmeler nasıl? Öngörüldüğü, yorumladığımız gibi mi?
Sanırım bizim istediğimiz gibi. Bu süreç, pratik ve teorik olarak
benimle başladı. Genelkurmayın açıklaması da geliştirdiğimiz
çizgiye yanıt oldu. Gelişmeler, ekim ayında daha hızlanacak. Sami Selçuk tezlerimin çarpıcı yanlarını ortaya koydu. Benim tezlerimin aslı gibidir.

N

(Sami Selçuk, uygarlık Sokrates’in yargılanmasıyla başladı tespitini yapmış. Türkiye’de de barış sizin yargılanmanızla mı başlayacak? Kullandığı kavramlar sizin savunmanızda ortaya koyduğunuz kavramlardır. Bu yönlü tartışmalar var.)
Benim gibi benimle başlattıkları açık. Genelkurmay bu konuda bizim barış adımımıza net cevap verdi. Gelişmeler kötü değil.
MHP bile Anayasa değişsin diyor. O zaman sivil kurucu meclis
mi olacak?
Ecevit, AB’ye giriş için Avrupa’dan perspektif istiyor. ABD ve
AB kredi verecek, süreci hızlandıracaklar. Dağdakiler gecikti.
Onun için bu süreci hızlı adımlarla götürelim diyorum. Son önerim
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gelişmeyi hızlandıran katalizördür. Daha cesaretli adımların atılması ve güvensizliğin aşılması zorunludur. Dördünüz de en başından
geliyorsunuz, şanstır. Deprem bile olumlu rol oynadı. Eski tarz gitmeyeceğini gösterdi. Bu devlet mekanizması ile fazla yol alınamayacağı görüldü. Dağdakiler biraz hızlansın dedim. Son verdiğim
yazı ulaştı mı? (Ulaştı.)
O dediğimi yapsınlar. Genelkurmay cesaret veriyor. 12 Eylül sürecinden farklı. Hatta 1990’lı yılların başlarına göre farklı. Sivil
oluşumlara açık. Daha kapsamlı. Kıvrıkoğlu, konuşmasını 2 Eylül’de yaptı. Benim altı maddemle bağlantılı. Bize de kısmen birşeyler yansıdı. Açıklamamdan sonra oldu. Cuma’nın bunun jest olduğunu söylemesi doğru. Bunları derinleştirmek, dönülmez bir
noktaya getirip pratikleştirmek gerekiyor. Son sunduğum çerçeve
hızlı oturabilir. Af ile beraber ele alınırsa süreci hızlandırabilir.
HADEP için Kıvrıkoğlu’nun değerlendirmesi önemli. Kürtçe
TV ve yayıncılık üzerine bir merkez oluşturmak ve geliştirmek gerekiyor. Gecikme var. Önce İstanbul’da proje geliştirilir sonra Diyarbakır’a taşırılır. Siz yine geç anlıyorsunuz. Benim hissettiğim
süreci kamuoyu ve aydınlar yeni yeni anlamaya başladılar. Çoğuna
inandırıcı gelmedi. Gelişmelerin başka seçeneği yoktur. Ama kendiliğinden de yürümez. Savunmamın yeni dönemin manifestosu olduğu doğru. Bu bizi haklı çıkardı. Başka yolu olmadığını anlıyorsunuz. Savaştan daha zordur. Sabır, ciddiyet, akıl, pratikleşme ister.
Savaştan daha fazla sorumluluk ister. Sorunlar var, tembellik var.
Burada da suçu devletten ziyade kendi kişilik yapınızda ve yaşam
tarzınızda aramak gerekir. Götürecekse devletten çok bizim tembelliğimiz yenilgiye götürür. Büyük bir suçtur tembellik. Bu eski
yaşam, ilişki, kafa tarzıyla hareket edilirse boşa çıkar. Barış sürecini üçkağıtçılar, fırsatçılar, bozguncular, rantçılar, provokatörler yine boşa çıkartabilirler. İnsan kanı üzerinde yükselen süreçlerdir.
Herkesin buna saygılı olması gerekir. İyi çalışılmazsa önüne geçilemez. Büyük acılar, işkenceler yaşandı. Ucuz duygularla olmaz.
Depremde de görüldüğü gibi toptan bilime inkarcı yaklaşılmış.
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Bu sonuç, vahşi ve acı ölümü getirdi. Temel insanlık değerleri için
bundan bazı sonuçlar çıkarılması gerekir. Bilime yabancı kurumlar
ve insanlar yozlaşmış. Bir insanın ahlakı ve vicdanı varsa bunun
için yardıma koşar. Politik çıkarlar için değil. Güneydoğu depremi
için de geçerli. Eğer halen beyinler çalışmazsa, yürekler yanmazsa
olmaz. Lanetli komplo da bizi etkisine aldı. Bizim trajedimizin nedenidir. Sahte dostlar ve yetersiz yoldaşlar bizim trajedimizin temel
nedenidir.
Kongreniz nasıl geçti? Basına pek yansımadı da. (Yasalar gereği yapıldı. Sadece delegeler düzeyindeydi. Halk katılmadı.)
Yeni oluşum çalışmaları nasıl? Türkiye’deki sol ile cephe partisi gibi bir parti geliştirmek gerekiyor. Hatta HADEP’in adı bile değişebilir. HADEP’in kongresi önemli tabii. Yeni oluşumun kararları, oluşumun planları büyük önem taşır. Adı bile farklı olabilir. Cephe tipi bir örgütlenme gerekli.
(Cumhuriyet gazetesinde kendini sözde PKK uzmanı ilan eden
Emin Gürses’in açıklaması aktarıldı. “Avrupa Öcalan’dan kurtulup PKK’yi siyasi hareket haline getirmek istiyor” belirlemesi
aktarıldı.)
Avrupa’nın eskiden beri böyle yaklaşımı vardır.
(OHAL Valisi’nin röportajı okundu.)
Mutki’deki on dört ölü doğru mudur?
(Abartıyorlar. Olasıdır denildi.)
Van’da açıklama yapıldı. OHAL Valisi süreci izleyeceğiz diyor.
Geri çekilme sürecine bakıp karar verecekler. İzleyip görecekler.
Sadece izliyorlar.
(Dış basın, Konsey’in Özgür Politika’daki röportajı, Nasır’ın
röportajı, Serxwebun yazıları okundu.)
Bana bu yazıları vermezler. Buradaki komutanlığa mı getirdi-

307

niz? Neyse, onlar okurlar, iyi olur. Sıraç Bilgin’in yaklaşımı nasıl,
anlayabiliyor mu? Dile dikkat etsinler.
(Konsey’in röportajında BM, AB gözlemcilerinin bulunmasının
talep edildiği aktarıldı.)
Anlayış biraz yüzeysel. AB’nin yapacağı bir şey yok. Çoğu suç
ortaklarıdır. Gözlemci filan da olmazlar. Fazla değinmesinler. Barış
için özgüce dayanacaksın. Geri çekilmede de özgücün olacak.
(İsveç’in Türkiye’ye karşı AB vetosu ve Kopenhag Kriterleri’ni
dayatması aktarıldı.)
Şu çıkıyor: Yirmi yıldır İsveç’in yaptığı yatırımın sonucudur.
Yunanistan’a yaptıramıyorlar. İsveç’e yaptırıyorlar.
(Reformistlerin lobi çalışmalarının etkisi olabilir mi bunlar diye
soruldu.)
Sahtekar bunlar, saygısız, kurnaz, içtenlikten uzaklar.
(İsveç, Kürt sorununun çözümü için Türkiye ile Kürt liderlerinin
görüşmesi gerektiğini dayatıyor denildi.)
Kimmiş bu Kürt liderleri?
(Sami Selçuk’un konuşmasına geçildi.)
Bu adam bu kadar cesur. Kimden cesaret alıyor?
(Ecevit’ten olabilir mi denildi.)
Peki, ordudan desteği yok mu?
(Konuşmalarına olumlu ve olumsuz tepkiler aldığı, laiklik anlayışına eleştiriler olduğu aktarıldı.)
Fransız sistemi gerici konumda. Anglo Saksonlar daha ilerici.
Demokrasi Fransız sistemine karşı Anglo Sakson sisteme kayıyor.
Daha özgürlükçü sistemdir. Fransız çizgisinin aşılmasıdır.
(Konsey’in, Sami Selçuk hakkındaki değerlendirmesi aktarıldı.)
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Fazla umutlu olmamak lazım. Abartmamak gerekir. Genelde hepinizin düştüğü şey bu. Çok karamsar olmak da doğru değil, ama
aşırı umut da yanlışa götürür, hayal kırıklığına uğratır. Demokratik
cumhuriyet kavramı bizim ana fikrimiz. Sami Selçuk ile bu kadar
örtüşmesi hayret verici. Demokratik sistemin dilinde çatışma olmaz. İlkede şiddet yoktur. Devrimcilik savaştır. Demokrasinin dili
evrim ve barıştır. Zaten demokrasinin olduğu yerde barış olur.
Çekilme sürecinde çok gizli hareket edilebilirdi. O ekip savaş
yanlıları post ellerinden gidiyor diye telaşlandılar. Bunların savaşacakları bir sinek bırakmamak gerekli. Bunlar kanla besleniyorlar.
Ben söyledim, tek bir asker ve tek bir gerilla ölmemeli dedim. Durumun vehametini kabul edip derin düşünselerdi, bunların tedbirleri alınabilirdi. Gelecekleri varsa görecekleri var mantığı hakim.
Bunlar kabul edilemez. Çatışmaya girdikten sonra sen zarar görürsün. O ekip yarın çekip gidecek.
(Kadın partileşmesine ilişkin bilgi verildi. Darlık eleştirisi ve derinlik sorunu aktarıldı.)
Darlık olarak değerlendirmemek gerekir. Kadın gerçeği konusunda biraz daha derinleşin. Tanıdığım kadın grubu biraz inatçıdır.
Erken iktidar hastası olmasınlar. Yetki delisi de olmasınlar. Asırlık
etkisi olabilecek bir çalışmadır. Benim bazı pratik önerilerim olacak. Örneğin hıristiyanlıkta aziz ve azizeler var. Ben bunu da önermiyorum. Günümüzde feminist hareketler var. Onlardan kopuyor.
Bu daha özgün, daha radikal bir oluşumdur. Aynı parti birliği içinde yer almalarını da zorlar. Kadın çalışmaları barış döneminin çalışmalarına yansır. Kadının gösterdiği korkunç bağlılık barış etkinliğine dönüşürse, muazzam infilak olur.
Erkek tarafının özgür kadın partisinin özgünlüğünü, farkını görmesi gerekir. Erkek gittikçe tepki gösterecek. Egemenliklerinden
kolayca vazgeçmeyecekler, kendilerini yere atacaklardır. Erkek tarafının hiç konuşmaması lazım. Yapacakları bir yardım varsa pratikte yapsınlar. Kadın için emniyet tedbirlerini alabilirler. Beyinsel
tedbirler olmaz. Güçleri varsa kendilerini değiştirip dönüştürmeye
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uğraşsınlar. Bu böyle gelişecektir. Ben olsam hiç konuşmam. Dinlerlerse dinlerler. Erkek ağırlıklı bir biçim vermek tepki ve öfke yaratır. Serbest bırakılmalı. Eleştiriler yapılabilir. Yoksa reel sosyalizm gibi bir şey olur. Dağlarda daha iyi tedbir alınmalı. Bu biraz
benim yürüttüğüm çalışmaydı. Tümüyle ret biçiminde gelişecek.
Erkeğin kurallarına tepki olarak patlamadır. Binyıllık erkeğin eliyle gelişmiş yaşam tarzına tepkidir. Uzun sürebilir. Bu çalışma bazı
kadın ve erkekler için zor olabilir.
Normal sosyal düzene geçebilirler. Eskiden de söylüyordum.
Ama kural haline getirmesinler. Erkek ve kadın birlikte yaşabilirler.
Diğer taraftan ayrı yaşamı dayatmasınlar. İki tarafın dayatması olmasın. Erkeğin fazla müdahaleci olmaması gerekir. Normal düzende yaşam isteyenler evlenebilir. Bir arada yaşama parti ilkesidir diye değil bunu normal yaşam, doğal süreç olarak yaşasınlar. Bu tip
kural dayatmaları, kimse evlenemez kuralı henüz erkendir. Derinleşmek isteyeni de rahat bıraksınlar. Bu işin özünde cins çelişkisi
var. Cins kinini öfkesini ortaya çıkarır. Çelişkiyi tanımak gerekir.
Onun kuvvetini tanımak gerekir. Ne sanıyorlar çelişkiyi?.. Konu
hayli karmaşık. Ne de olsa devrimci arkadaştır, cins çelişkisi o kadar önemli değil demek doğru değildir. Basit değil. Cins savaşımının özgünlüğü var. Konunun muazzam karmaşıklığı var. Kişisel
tatmine, cinselliğe indirgememek gerekir. Cinsellik bambaşka bir
tahlili gerektirir. Bunu muazzam çözmüştüm. Çözümlemelerimi iyi
okumuyorlar mı?
(Kadın hareketinin doğuş sancısı çektiği söylendi.)
Ben 40 yıldır bu sancıyla yaşıyorum. Kadının kendini değiştirmesi gerekir. Çok derin açmaları gerekir. Tanrıçalar, özel gücü çok
iyi örgütleyenlerdir. Alanın derinleşmeye ihtiyacı var. Bunun özgünlüğü var. Karşılıklı dayatmalara gerek yok. Bizim projemizin
özgünlüğü var. Özgür düşünce, özgür beyin, büyük bir düşünmeye
ve yaşamaya ihtiyaç var. Reel sosyalizm gibi olmamalı. Kadınlı, erkekli birlikte yaşayabilirler. Herkes yürütemez. Normal yaşamı yaşamak isteyenler bunu yaşayabilirler. Kaybedecekleri de var. Öz-
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gürlük arayışlarını yitirirler. Büyük özgürlükçü olamazlar. Ancak
rahatlayabilirler. Rahatlamak istiyorlarsa rahatlasınlar. Hiç bu konuda kendinizi kandırmayın. Ödenmesi gereken bedel var. Kargaşa
ve saptırma olmamalı. Acele etmesinler.
Demokratik tartışma olsun. Demokrasi gücünü getirecektir. Çok
zorlanan bazı kadın ve erkekleri tanıyorum. Onlar da normal aşiret
ilkelerine göre aile kurabilirler. Ama bunu parti ilkesi haline getiremezler. Devrimci usül olarak dayatmasınlar. Bu aşamada buna engel olunmaması gerekiyor.
(Sürece dar, tutucu ve liberal yaklaşımdan bahsedildi.)
İkisi de köleliktir. İkna ve eğitimle aşılmalıdır. Geri çekilmeyi
gerçekleştiren bölgeler neresidir?
(Yakın yerler.)
Fazla beklemek aleyhlerine olur. Kayıpsız ne kadar çekilirlerse
iyi olur. Güçleri koruma altına almaları gerekir.
(Ordu stratejik yerleri tutuyor. Savunmalarınız yapıda esas alınan metindir denildi.)
Benim savunmalarım çerçeve olabilir. Ama eğitim için kendi
imkanları oldukça geniş. Ben fazla bir şey geliştiremem.
(Üst yapı kavramış, taban anlamaya çalışıyor denildi.)
Savaşı da, barışı da anlayamama derindir. Bu yaklaşımla imha
olmaktan kurtulamazlar. Ordu bunu çok iyi çözmüş. Bu zavallılar
bunu yürütemez diyorlar. Yapabileceğim en büyük yardım burada
yaşıyor olmamdır. Daha fazla yardımım olamaz. Türkiye’de demokrasi yok. Avrupa ve Güney için de böyledir. Sonuçları ne kadar
vahim. Demokrasiyi içinize sindirin. Gerçek bir demokrasi savaşçısı olun, yeterli. Demokrasi ve barış büyük çabalar ister. Demokrasi ve barış, bireyin topluma en büyük katkısıdır.
Savaştan, silahlarla vurmadan, vurulmaktan pişmanlık duyuyorum. Mahkemede bunu söylemedim. Ama size söylüyorum. Ok
yaydan çıktı. Bunların eline silah verilmemeliydi. Bundan büyük
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acı duydum. Elinde silah vur kır olmaz. Bu gençlerin ölümünden
dolayı böyle büyük acı duydum. Sanki çok iyi savaşmışlar da ben
bunları alıkoyuyormuşum. Fırsat var. Kendilerini sosyal, siyasal,
kültürel bir insan haline getirsinler. Avrupa’da da böyle yaşayamazlar. Avrupa onları basitleştirmiş. Böyle yaşatmaz. Onlarınki ranta
dayalı bir yaşamdır. Böyle yaşamak iyi değildir. Silahın hakkını veremiyorsan bu bir işkencedir. Binlerce suçsuz insan gitti. Kendilerini müthiş eğitecekler. Şimdi bunların durumu aşiretine dayanarak,
ona dayalı yaşayan ailenin tembel çocukları gibidir. Bu böyle olmaz. Avrupa Apo’yu bu hale getiriyor, seni yaşatacaksa bu alçaklıktır. Çok büyük fedakarlık yaptık. Tek karşılığı çizgidir, demokratik platform çizgisidir. Bunun çizgisini koyuyoruz. Demokrasi ile
bilinçleneceksiniz. Buna ihtiyaç var. Bu olsaydı, depremde on beş,
yirmi bin kişi ölmezdi. Şansınız var. Barış ve demokrasi mücadelenizi çok iyi ve tutarlı verin. Durumum belli.
Klasik Kürt milliyetçiliği, Türk solculuğu bu topluma en büyük
zararı verdi. Bunlar devletten daha geriler. Bu, solculuk ve Kürtçülük değildir. 20-30 yıldır sözde mücadele veriyorlar. Bir adam bile
örgütleyemediler. Güney’de zemin rahat mı?
(Gelişmeler aktarıldı.)
Herhalde aynı şey Suriye ve İran için de böyledir. Suriye eskisi
gibi duracak. İran’ın durumu nedir, katılımlar var mı?
(HADEP’e ilişkin sohbete başlandı.)
Demokratik blok oturtulmalı. İkinci oluşumla Türkiyeli gruplar
birleştirilebilir. Demokratik blok, ittifaktır bu. Sami Selçuk’un çözümlemeleri ne olabilir? Demokrasi platformu olabilir. Demokratik
Cumhuriyet Hareketi de olabilir. Sanırım Fransız deneyiminde vardır. Parti yapıları yerinde kalıyor, ama blok halinde seçime gidiliyor.
Bu şekilde olabilir. Parti yapılarını feshederek birlik zordur. Bu yeni
parti, sınıf ve ideolojik esaslara dayanan bir parti değil kitle partisi
olacaktır. Geniş olmalı, dar milliyetçi olmamalı. Herkesi çağırın.
Ahmet Turan Demir Çerkez midir? (Evet.)
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İyi, dar milliyetçilik ayrı olabilir. CHP de dahil olabilir. Bunun
ismi temiz toplum hareketi de olabilir. Demokratik anayasa hareketi, demokratik cumhuriyet hareketi olabilir. Son 30 yıllık çalışmaların anafikri böyledir. İleride bol bol tartışırız. Doğru inşa edilirse,
yüzde yirmi beşten aşağı oy almaz. Avrupa’dan bol bol güç isteyin.
Orasını legal çalışma yeri olarak kullanmak gerekir. Burası gizli çalışma yeri değil dağa gönderme yeri değil. Dar Kürtçülük yeri olmamalıdır. Şiddeti dışlayıcı olmalıdır.
Dikkat etmeniz gereken dört husus sayıyorum:
1- Barışa ciddi inanacaksınız. Demokrasi ve barış dilini egemen
kılacaksınız.
2- Ayrılıkçılığa kesin gerek yok. Bütünlükçü olunmalı. Tezlerim var. Bütünlük demokrasi için daha çok gereklidir. Zorla ayrılma istense de, bütünlüğü savunacağız. Bu konuda inandırıcı
olmak gerekir.
3- Kültürel kimlik sorunu vardır. Kültürel kimlik, dil hakkından
taviz verilmez. Bunlar temel insan haklarıdır.
4- Ayrılıkçılığı körükleyecek MHP türü milliyetçilikten uzaklaşılmalıdır. Kürt cephesinde de öyle. Dar milliyetçilik tehlikelidir.
Cumhuriyeti yıkmıyoruz, cumhuriyeti demokratikleştireceğiz diyeceğiz. Bunun kutsallığı burada. Demokrasi savaşçılığı çok zordur.
Yüreğiniz fazla derin çarpmıyor. Demokrasi için bir saat ayakta
kalmak önemlidir. Bir günüm bile çok kutsal ve zorlu. 65 milyon
insan demokrasiden hiç anlamıyor. Tek başıma dayanmaya, bunları kavratmaya çalışıyorum. Bu çok önemli. Halen derinliğine anlayamıyorsunuz. Burada demokrasi savaşının nasıl yürütüldüğünü
bilmelisiniz. 24 saatinizi vererek demokratik çalışmayı yapacaksınız. Bir somun ekmeğe 24 saat demokrasi için mücadele edeceksiniz. Sloganımız bu olacak. Kadın hareketinin derinleştirilmesi gerekir. Sizin HADEP’e girmeniz önemli. Devlet buna dikkat edecek.
Bir yerde bir sözcüm gibi olacaksınız. Dikkat edin, üzerine yatmayın. Ucuza da ele almayın. Böylece belki kendinizi de kurtarırsınız.
Eskiden de uyardım, anlaşılamadı. Bu konuda büyük çaba harcamanız gerekir. Eğitim yapmalısınız. Düzen zaten kişilere kul ile pa-
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dişah sistemini getirmiştir. İradeniz gelişsin. Kadın hareketini de bu
yüzden açığa çıkarttım. Bu dönem yeni bir dönemdir. Sonuçta bu
yeni dönemde demokrasi de, yaşam da, kadın da kazanabilir.
(Mahmut’un genel sekreterlik yerine başkan yardımcılığını
olumlu bulduğunu diğer işlere zaman yaratması açısından da
önemli olduğunu belirtmesi üzerine)
Görüşmeye gelmeniz güç almanız açısından önemli. İki üç haftada bir gelseniz de yeterli olabilir. Sekreterlik daha uygun, gücün
varsa yaparsın. Kendini çalıştır, inisiyatifli ol. Bir hareketi dönüşüme çevirmek için bu gerekli. Hakimiyet sağlamak önemli. Hakim
olabileceğin en üst noktada olmalısın. İlkeli olursanız devlet gözetir. Sizin için serbest çalışma olanakları vardır. Demokratik diyalog
ustası olmak zorundasınız. Her çevreden insanla konuşmasını bilmeniz gerekir. Üye sayısını artırın. Kendi kadrolarınızı yaratın.
Maddi sorununuz olamaz. Avrupa size yardım yapar. Bireysel tüketime, hobilere fazla tenezzül etmeyin. Hareketinizin zaferine kadar
böyle gidin. Yarınki seçimin zaferini alın. Kadın, gençlik kollarını
oluşturun. Bol bol dış ilişki geliştirin.
(Moskova’da kendini yakan Ahmet arkadaşın son sözleri aktarıldı.)
O çocuk kutsal bir çocuktur. Anısını sürekli yüceltmek gerekir.
Bu zor koşullarda onları düşünmek istemiyorum. Kardeşi sahip
çıksın. Çok büyük bir değerdi. Kutsal bir insandı. Anısını kitaplaştırın. Kendi değerlerinize sahip çıkın. Çok kutsaldırlar. Yemeden,
içmeden kendini adamak gerekir. Değerleri barış ve demokrasi değerine dönüştürmek gerekir.
(Norveç hükümetinin Kürt Konferansı yapma isteği aktarıldı.)
Bizim Türkiye ile barış planımız var. Avrupa katkı sunacaksa iyi
olur. Yarı resmi çevreleri de katmak lazım. Örneğin eski elçi Gündüz Aktan ve benzerleriyle anlaşın. Yarı devlet, yarı PKK katılımı
olacaksa olabilir.
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(Yeni oluşum konusunda) Kürt işleri Türk orijini ile birlikte yürümeli. Türk demokratlığını açığa çıkartmak önemlidir. Bütün Türkiye’nin kazanılması hedef alınmalıdır. Kırsala da, aydınlara da açılınabilir. Türk solculuğunda devleti anlamadan devlet düşmanlığı vardır. Benim geçirdiğim en önemli değişiklik, devlet düşmanlığı temelinde değil devleti değişime uğratma temelindedir. Devlet bizim devletimizdir, ama demokratik olacaktır. Bizim kurtuluşumuz da buradan geçecektir. İçini şoven milliyetçilikle dolduranlar var. Biz onun
yerini bilimsel demokrasi ile dolduracağız. Depremle bu açığa çıkmıştır. Boşluk var. Bu boşluğu biz dolduracağız. Karşınızda 12 Mart
ya da 12 Eylül ordusu yok. Devlet ve toplum açık. Başarıyı iyi yakalayacak tarzı ve tempoyu yakalamak gerekir. Kıvrıkoğlu’nun demeci önemli. Bu konuşmayı bizim idam için yaptı. Diğer konular işin
garnitürüdür. İnfaz durumu aşılmıştır. Yapacağımız barış çalışmalarıyla bağlantılıdır bu. Yenilgi ya da zaferle bağlantılıdır. Daha önce
de söyledim: Benim için ya demokratik çözüm ya da ölümdür. Çoğunuzun beklediğinin, umduğunun çok üstünde bir gelişmedir bu.
20 Eylül’de büyük bir barış ve demokratik çözüm grubu geliyor.
Bu, sanırım diğer adımlar gibi etkili olacak. Oradan bu konuda bir
haber alındı mı? Haber bekliyoruz. Bu adım iyi niyet, barış köprüsü olabilir. Diyarbakır veya Ankara’ya getirseniz iyi olur. Bir avukat da refakat edebilir. HADEP’i daha sonra tekrar tartışacağız. Belediyeler üzerine inisiyatif kurun, yönlendirin, korkunç çalıştırın,
demokrasi okulu yapın. Her belediyeyi demokrasi okulu olarak çalıştırın. Devlet bile belediyeler için bunu söylediğine göre çalışmak
gerekir. Kafanızı çalıştırın. Televizyon, bir basın yayın merkezi İstanbul’da kurulmalı, ardından Diyarbakır’a taşınmalı. Daha önce
de söyledim. Sanat, barış akademisi Urfa ya da Diyarbakır’da kurulabilir. Buna göre işbölümü yapın.
9 Eylül 1999
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Esas mesele
insan›n do¤al de¤erlerine ba¤l›l›kt›r

(Bugün üç kişi gelebildik. Bazı arkadaşlar Ankara’da Cevat Soysal’ın duruşmasına gittiler.)
Önemli değil başlayabiliriz. Nasılsınız, gelişmeler nasıl gidiyor?
Özellikle son iki haftada önemli gelişmeler oldu. Bunları değerlendireceğiz.
(Sağlığınız çok merak ediliyor. Her gittiğimiz yerde sağlığınız soruluyor. Fakat biz sorduğumuzda pek cevap vermek istemiyorsunuz.)
Evet, bu konuyu biraz açacağım. Benim yaşamımın değerlendirilmesi deyip geçmeyin. Bugünlerde Lübnanlı yazar Amin Maalouf’un Işık Bahçeleri kitabını okuyordum. Orada Mani kişiliği var.
Bu kişiliği inceleyin, önemlidir, benimle kıyaslayın. Sağlığınız nasıl sorusuna iyiyim deyip geçmek basitlik olur. Dinler tarihini okursanız daha iyi anlarsınız. Devrimler, ideolojiler, felsefeler tarihini
iyi değerlendirin. Burada yalnız kendi başıma yaşamıyorum. Her
şeyi düşünüyorum. Bu kadar şehit, kan ve değer var. Onlar önemli;
onlar tarihin en iyi, en güzel insanlarıdır. Yaşamakta olduğum gerçeği, deryalar kadar olan gerçeği iyi anlayın. Fiziki varlığım önemli değildir. Fiziki varlığım bir kafestir. Kafesin içindekiler önemlidir. Kafesin içindekiler yalnız benim değil. Yaşanan büyük acıların
hakkını vermemiz gerekir.
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Kendinizi yanıltmayın. Kimseyi yanıltmak istemiyorum. Bu koşullarda dayanmayı mucize sayıyorum, kutsal buluyorum. Kutsallık kelimesi üzerinde özenle durulmalıdır. Çok trajik olmakla birlikte dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor. Devletin en üst düzeyinde
açıklamalar oluyor. Topluma biçim veriliyor. Şiddete son veriliyor.
Bu gelişmeler anlaşılıyorsa ben iyiyim. Başka türlü de doğru olmaz, iyi olmaz, ucuz olur.
Halka bir mektup yazmak istiyordum. Ama hala cesaret edemiyorum. Yaşadığımız trajediyi anlatmak istiyorum.
(Böyle bir mektup halkın acılarını azaltabilir mi diye soruldu.
Acıları çoğaltma durumu olabilir.)
Evet, ben de aynı kanıdayım. Bu acıları çoğaltır. Sözcükler boğazımda düğümleniyor. Onun için şimdilik yazmayacağım. Yaptığım son işler bu acıyı azaltır. Son adımlar nedeniyle yaşamaya değer buluyorum. Yanlışsa herkes uyarabilir. Son adımları coşkuyla
tartışın. Bunlarda bir teselli, bir umut çıkabilir. Dünya çapında da
böyle değerlendiriliyor. Binyılların ötesinden gelen değerleri temsil ettiğimi söylüyorum. Esas mesele insanın doğal değerlerine bağlılıktır. Bana bu yetiyor. Bu değerleri artık 2000 yılına taşıyorum.
Bunu biraz başardım. Görüşüyorsunuz, bunu iyi değerlendirin.
Bağlı olun, dürüst ve zeki olun.
Fiziki olarak yaşamam çok önemli değil. Yaşama gücü bulabilirsem, büyük Kürt ve insanlık trajedisini yazacağım. Sizin için şunlar söylenebilir: Aslında sizler bunun ipuçlarını şimdiden bulabilirsiniz. Kimse yanlış anlamasın. Türkiye tümüyle bana dayanarak dış
politikalarına yön veriyor, iç politikasında beni gözönünde bulunduruyor. Bunları iyi değerlendirin. Neden büyük değerlerle yaşamıyorsunuz? Beni sormaktan ziyade kendinizi sorun. Türkiye kaybettiklerinin tümünü bana dayanarak kazanmak istiyor. Zeki olun. Yargıtay Başkanı’nın konuşması benim savunmamın yansımasıdır.
Ona ilham veren benim durumumdur. Türkiye ile savaştık, ama
şimdi barışa gidiyoruz. Kadınlar için yaptığım tek sayfalık değerlendirmeyi cezaevlerine gönderin.
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(Jiyan Deniz ile Özgür Politika’da yapılan söyleşi aktarıldı, ilgiyle dinledi.)
Burada cins sorununun diğer sorunlarda olduğu gibi demokrasi
içinde çözüm bulacağı tespiti çok güçlü bir tespit. Hem ulusal sorunun hem de kadın erkek sorununun demokrasi modeli içerisinde
çözümlenebileceği yaklaşımı doğru bir yaklaşımdır, derinleştirilmelidir. Jiyan arkadaşın “rolümüzün ağırlığını biliyoruz, buna uygun davranacağız” söylemi de önemine uygun olarak pratikleştirilmelidir.
Sizler de YAJK’ın son mektubunu iyi okumalısınız. Orada da
güçlü değerlendirmeler vardı. Televizyon programları yapıyorlar
mı? Döneme uygun güçlü ve yeni programlar yapsınlar. Dışarıda
benden ne isteniyor?
(Gençlik için özel bir değerlendirme istendi.)
Buna gerek var mı? Bunu sizler düşünmelisiniz. Bütün yaptıklarımız ve söylediklerimiz gençler içindir. Gençler mücadelemizin
sürekli ve değişmeyen muhatabıdır. Gençlik, yaşlılara ve topluma
sahip çıksın.
(Cezaevlerinden söz edildi. Bir avukat, Bayrampaşa Cezaevi’ni
ziyaret ettiğini, Bir Muhatap Arıyorum ve Savunmalar kitabını eğitimlerde esas aldıklarını söyledi.)
Bugün burada sekizinci ayıma giriyorum. Cezaevlerinde gençler
büyümemişlerse şaşıyorum. Büyük eksikliktir. Son yaptığım çalışmalarla kendilerini olağanüstü büyütüp, bir çizgiye gelip gelişebilirler. Türkiye’deki en muhafazakarlar, MHP bile değişiyor.
1993’ten beri söyledim. Tuhaf bir kadercilik gibi söylediklerim bir
bir doğrulanıyor. Çatışma gücünün geleceği yoktur. Eğer vur kır
çizgisinde ısrar edilseydi, her şey daha kötü olurdu. Sadece öleceklerdi. Miraslarını bile kimse toplayamazdı. Halk benden ne istiyor?
Eleştirilere açığım.
(Aydınların ve Türk solunun sürekli eleştirel yaklaşımı aktarıldı.)
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Türkiye dönüşmez demek büyük bir inançsızlıktır. Onlara soruyorum: Sen ülkeni dönüştürmek zorunda değil misin? O zaman ne
yapıyorsun? En azından yargıtay başkanını örnek alsınlar. Haluk
hocanın tavrını doğru bulmuyorum. Haluk hoca ülkeyi dönüştürmek için ne öneriyor? Gündüz Aktan’ın, aydınlar ve devlet konulu
bir makalesi vardı. Onu okumuş muydunuz? Orada çok önemli değerlendirmeler vardı. Okumadıysanız bulup okuyun. Aslında Haluk
hoca devletin büyüttüğü birisidir. Haluk hoca gibiler bu pratikleriyle devletin antidemokratik kalmasına –bilerek veya bilmeyerek–
hizmet etmektedirler. Aydınların bu yaklaşımından ben de rahatsızım. Kaldı ki, Türkiye değişmez demek onların felsefesine de, diyalektiğine de aykırı değil midir? O zaman bizi de inkar ediyorlar.
Çok saygısızlar. En kötü devletçi onlardır. Onlar ellerinden giden
devlet için ağlıyorlar. Yaklaşımları doğru değil, tutucular. Kendileri bu oyun içinde oyuncudurlar. Devlet değişmez derken, bizim başarısızlığımızı ispatlamak istiyorlar. Yani sen ne silahlı mücadele
ile ne de barış ile başarılı olamazsın diyorlar. Bu rantçılıktır.
Sol da çok gayri ciddi, çok insafsız, çok sakat bir mantık yürütüyor. Biraz bekleyin, yakında görürsünüz. Bu son gelişmeler de
aslında dönüşüm değil mi? Gündüz Aktan yazısında, silahlı mücadele durunca Türkiye süratla ileri fırladı diyor. Sol çok desteksiz atıyor. Peki, solun niye gelişim modeli yok? Niye mecliste küçük bir grup bile oluşturamıyor? Bu marjinal gruplar o kadar
önemli değil. ÖDP ve CHP gibi partilerle seçim bloku olabilir. Bu
sol gruplar kendilerini sorgulamıyorlar mı? Bu son tavrımı küçümsüyorlar, aldanıyorlar.
(İBDA-C’nin son sürece ilişkin bir yazısı aktarıldı.)
Bunlar önemsiz, dürüst değiller. Fakat Hizbullah PKK’nin mirasına sahip çıkmak istiyor. Emniyet de bunu inceliyor. Genelkurmayın son açıklamasına göre eylemleri azaldı. Hakkari’deki olay doğru mu? Özgür Politika’dan çatışma haberlerini alıp getirin. Gerçek
rakamlar nedir? Daha önce de on beş denilmişti, daha sonra dört olduğu anlaşıldı. Geri çekilme başarıyla yürüyor mu? Güney’dekiler
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(KDP, YNK) PKK’nin silah bırakmasından rahatsızlar sanırım. Fiili anlamda bir sorun olmaz, ama bildiri düzeyinde bazı açıklamalar yapabilirler.
(Bazı yorumcuların silah bırakan bir örgütün Ortadoğu’da fazla yaşayamayacağı yolundaki yorumları aktarıldı.)
Evet, orada bir yanlış anlama var. Bizim Güneyli güçlerimizin,
Güney’de kalarak varlıklarını koruması mümkün olabilir. Bu, Türkiye için de bir tehlike teşkil etmez. Oradaki cephe çalışması güçlüdür. Bunu ileride daha ayrıntılı değerlendirebilirim.
(Bazı yabancı büyükelçilerin, yapılan görüşmelerde infaz olmaz
biçimindeki sözleri aktarıldı.)
AB kapıya gelip dayanmış iken idam cezasının uygulanması
mümkün görünmüyor. Bence de infaz tehlikesi yoktur. Kaldı ki,
idam cezasının kaldırılması yönünde bazı hazırlıkların olduğu da bilinmektedir. Türkiye’deki gelişmeleri az çok izleyen birisinin infazın
olmayacağını anlaması gerekir. Büyükelçilerin görüşleri doğrudur.
(Bazı Kürt islamcılarının, Mehmet Metiner’in savunmayı desteklediği, süreci olumlu bulduğu yönündeki yaklaşımları aktarıldı.)
Kürt islamcılar da ileride parti içine çekilebilir.
(Norveç’e ilişkin, Nobel ödülüyle ilgili bazı bilgiler aktarıldı.)
Türkiye de Yunanistan’la birlikte AKUT’u devreye soktu. Birşeyler mi sezdiler acaba?
(Norveç’teki çalışmaların şimdilik kapalı bir biçimde yürütüldüğü, ayrıca Roni Alasor’un Norveç’le ilgili diğer söyledikleri aktarıldı.)
Siz Norveç’tekilerle görüşebilirsiniz. (Doğan’a) Yalnız Roni’ye
söyleyin, benim ayağımı kaydıran Yunanlı Kalenderides ile ilişkisinde Roni bilinçli davranmışsa en büyük ihanetçidir. Gerçi buna
ihtimal vermiyorum. O da birçokları gibi kandırılmıştır. Ama yine
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de tespit edilsin. Muhatap konusunda en uygun araç olarak HADEP
gözüküyor. Sizlere de büyük görev düşüyor. Demokratik çözümde,
uzlaşma yönteminde HADEP’i muhatap alacaksınız.
Her ne kadar yarı resmi sayılsa da açıklamalar önemlidir. Yargıtay başkanının açıklamaları, benim savunmalarım, Demirel’in
açıklamaları ve genelkurmayın açıklamaları esas alınmalıdır. Sizler
yaratıcı olamıyorsunuz. İşadamlarından, gazetecilerden, milletvekillerinden randevu alın, öneri alın. Geç kalıyorsunuz. Bu yapılırsa
PKK’yi gidip görürsünüz. Gidip Demirel’i görürsünüz; “PKK silah
bırakıyor, karar verdi, gelecek. Siz de buna yasal çerçeve oluşturun” dersiniz. “Pişmanlık Yasası dar geliyor” deyin. Hemen genelkurmay, parlamenterler ve partilerle randevu alınabilir. Resmi başvuru ile izin alarak, “biz PKK’ye de gitmek istiyoruz” dersiniz.
Ayın 20’sindeki girişimle ilgili olarak demin birisiyle kısa bir
görüşme yaptım. Bu olay şova dönüşmesin. Basın fazlaca çağrılmasın. Mütevazı bir adım olsun. Özellikle Türkiye’de tanınan şahsiyetlerin olmaması gerekir. Daha önce bahsettiğim sivil toplum örgütlerinin katılımı da bu temelde biraz sınırlı olsun. Güven arttırıcı
önlemler gerekiyor deniliyor. Bu böyle bir adım olacaktır. Devlet
hala bizim taktik yaptığımızı zannediyor. PKK’den kuşkulanıyor.
Grubun gelmesinin parlamentoya yansıması önemlidir. Kadınlı, erkekli bir karma grup olabilir. Sözcüsü önemlidir. Belirlendi mi?
(Elimizde bu konuda yeterli bilginin olmadığı, bazı pratik zorluklar nedeniyle, belirlenen tarihi biraz aşabileceği söylendi.)
Pratik engeller olabilir. Ancak bunları aşmak gerekir. Söylediğimiz tarihten birkaç gün sonra olabilir. Fazla gecikme olmasın. Gelmeden önce bazı mektuplar ve mesajlar gönderebilirler. Sizler aracılığıyla olabilir. Bu mektupları ilgili yerlere verebilirsiniz. Buradakilerin haberi var. Rahat olabilirsiniz. Soruşturmalık bir grup olmaması gerektiğini daha önce söylemiştim.
(TCK’nin 170. maddesinin uygulanabileceği, grubun hemen salıverilmesinin çok güç olduğu aktarıldı.)
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Bu önemlidir. Bu maddeye göre örnek bir ifade hazırlarsınız.
Grubun hemen salıverilmesi de çok önemli değildir. Bunu şöyle anlamak lazım: Çatışmayla birçok grup imha oluyor. Bu şekilde grubu barış için bir tür feda etmemiz gerekir. Tutuklanmaları bu anlamda çok önemli değildir. Ayrıca devletin de ne kadar ciddi olup
olmadığını göreceğiz. Atılan adımın büyüklüğü karşısında bunları
düşünmek gerçekçi değildir. Geri çekilme kararımızın stratejik bir
karar olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Siz gelmeden önce radyodan genelkurmayın, PKK’nin eylemlerinde yüzde doksan azalma
olduğu şeklindeki açıklamasını dinledim. Bu nedenle bu adım oldukça önemlidir.
Daha önce sizlerden birinin gitmesi gerektiğini söylemiştim. Bir
kişi gidebilir, iki kişi de olabilir. Türkiye’de resmi bir kuruma başvurarak, gitmek istediğinizi, bunun için izin almak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Bu hangi kurum olabilir? İki üç gün içinde bir araştırma yapın. Pazartesi geldiğinizde tekrar değerlendiririz. Eğer o
gün gelemezseniz çalışmalarınıza devam edin. Diğer tarafla da görüşürsünüz. Bir an önce harekete geçmenizde yarar var. Sanırım gelen grupla birlikte Konsey’in mektupları da gelir. Konsey’in kapasitesi güçlüdür. Bu bir demokratik barış ve demokratik çözüm teslimiyetidir, en iyi niyetli adımdır diyebilirler.
Devlet yeni bir biçim geliştiriyor. Bunda yendim veya yenildim
mantığı yok. Ne devlet bizi zora soksun ne de biz devleti. Görüşmelerimizde bu kabul gördü. Kaba bir ret anlayışı yok. Bu adımın
başarılması lazım. Sizin diyalog grubunuzun işe başlaması önemlidir. Adı Ulusal Barış girişimi, Ulusal Barış Platformu olabilir. Bu
grup, sizin işinizi müthiş kolaylaştıracaktır. PKK’nin oyun yapmadığı anlaşılacaktır. Bu adım kapıyı açarsa diğer kapılar da peş peşe
açılır. Dışarıdaki bütün diplomasi grupları bunu destekleyebilir.
Norveç’teki ve diğer ülkelerdeki bütün çalışmalar da bu temelde
gelişebilir. Biriniz gidip PKK merkezini ziyaret edebilir.
Bazı rantçı gruplar arada bir operasyona çıkıp korucularla birlikte dünyanın parasını alıyorlar. Sanırım küçük bir grubun çekilmemesi, en çok onların işine gelir. Biz stratejik kararımızı verdik. Si-
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lahları bırakıyoruz dedik. Buna uymamız lazım. Bu nedenle savaşa
her an başlayabiliriz demek doğru değildir. Tarihte ilk defa Kıvrıkoğlu’nun bir açıklaması oldu. Yaklaşımı çok farklı. Savunmamda
söylemiştim: Ne ayrılık ne isyan ne inkar ne de imha demiştim. Bu
husus çok hassastır. İçini doldurmak gerekiyor. Fiili bir diyalog
başlamıştır. Her şey benim omuzuma yıkılmış, bizimkilerin büyük
yetmezliklerini telafi etmeye çalışıyorum. Zorlukları ve riski var.
Tarihi bir sınavla karşı karşıyasınız. İğne ucu kadar bile olsa fırsatları değerlendirin. Sizin Sinn Fein gibi bir rolünüz var. İngiliz
demokrasisini aramayın. Korkunç çalışmalısınız. Yargıtay başkanı
kadar cesur olmalısınız. Tony Blair, yirmi dört saat meselenin üzerinde yoğunlaşıyorum demişti. Siz de yoğunlaşmalısınız. Yöntem
geliştirmeli, yaratıcı olmalısınız. Sizin dostlarınız olmalı. İşadamlarına gidin, Sabancı’ya gidin, sivil toplum kurumlarına gidin. Yardım isteyin. Sanırım masa başına çekebilirsiniz. Benimle görüşüyorsunuz, gidip PKK ile görüşebilirsiniz. Göreviniz teknik çözüm
aygıtı oluşturmaktır. İşin propagandasına ihtiyaç yok. Devlet bu
konuda çok birikimli. Aslında avukatlar konusunu ilk başlarda çok
önemsememiştim. Savunmamı tek başıma da yapabilirim demiştim. Avukatlar benimle görüşmeye geliyorlar, emek veriyorlar. Herhangi bir katkıda bulunmasalar bile giderek isterlerse gelip izleyebilirler demiştim. Kendi içimden böyle düşünmüştüm. Ama devlet
‘hayır’ demişti. Avukatlar önemlidir dediler. Devlet, biz Apo ile anlaştık dese bile bu yeterli olmaz. Devlet size çok önem veriyor. Sizin bunu değerlendirmeniz gerekir. Ahmet Zeki’nin tutumunu hatırlıyorsunuz. Savaş çizgisini derinleştirseydik, yüzlerce genç ölecekti. Sorun daha da derinleşecekti. Her şeyi benden de, devletten
de beklemeyin. Sizin durumunuz elverişli. Ama şimdiye kadar hiçbir şey üretmediğinizi söyleyebilirim. Bundan sonra siz daha
önemli bir rol oynayabilirsiniz.
Devlet PKK’nin yasal çerçeveye oturmasını istiyorsa, yeni düzenlemeler yapmalıdır. Pişmanlık Yasası sınırlıdır. Bu haliyle ancak
gücün yüzde beşi yararlanabiliyor. Görüşmelerinizde bu af genişletilmelidir demelisiniz. Kilitlenmeyi çözmek istiyorum. İnandırıcı
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olmak için ne yapalım deyin. Yasa çıkarın, bitsin; PKK hazır ve samimidir deyin. Onun için büyük bir çalışma yürütün. Herkesle görüşün. Yücel Sayman da iyi açıkladı. Onunla da görüşebilirsiniz.
Ortam müsaittir. Tartışmalar var. Önerici olun. PKK dönmek istiyor, yasal çerçeve gerekli demelisiniz. Bu adımdan sonra af tartışmaları gündeme gelebilir. Bugünden buna hazır olmak gerekir.
Şimdiden bir grup geliyor diye bir açıklama yapmaya gerek yok.
Pratik adımlar önemlidir.
PKK kongresinde, Türkiye’de yasal parti kuracağız ya da bir
partide yer alacağız şeklinde bir karar çıkabilir. Kongre için kasım
ayı uygun olabilir. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur.
(Beşikçi’nin tahliye olduğu haberi verildi.)
Beşikçi hoca üslubunu değiştirsin. İçeriye yeniden girmesine neden olacak şeyler yapmasın. Biraz kafasını değiştirsin. Genelkurmay başkanının bir açıklaması var. Bizi yanlış anlamasın. Klasik
yaklaşımı terk etsin. Eğer her şey olumsuz ele alınırsa işin içinden
çıkılmaz. Tarih dağ gibi önümüzde durur. Katliamlar tarihinden demokratik çözüme gidiyoruz. Bunun başka yolu yoktur. Bizi sahte
solcular gibi suçlamasınlar. Elden gelen budur. Şunun iyi anlaşılması lazım: Devlet bizi oyuna getirip imha etmeyecektir. Ama darbe yapılır, başka bir ekip gelirse o ayrı. Fakat siyasetin gücüne de
güvenmek lazım. Biz kültürel kimlik ile onurluyuz. Bunun iyi anlaşılması lazım. Televizyon olursa, radyo olursa ne olacak, dememek lazım.
(TÜSİAD’ın açıklaması aktarıldı.)
Doğrudur. Siyasi liberalizmi hayata geçirecekler.
(AB kapsamında gelişen Türk-Yunan ilişkileri ve basın haberleri aktarıldı.)
Şu anda yaşam bizde çok daha değerlidir. Öyle Kürt mücadelesini bırakın filan demesinler. Biz özgürlüğü arıyoruz.
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(Bazı kurumlar ve bizim basınla ilgili sorunlar aktarıldı.)
Özgür Halk çözüm çizgisinde büyük bir değişim yapmalı. Yargıtay başkanının konuşmasında özgür halk diye bir kavram vardı. Tesadüf olabilir. Ama ilginçtir. Özgür halk sözcüğü bu döneme oldukça uygun düşmektedir. Gazetenin ismi Özgür Barış olabilirdi, ama
Özgür Bakış olmuş. Radyo ve TV için ileriye yönelik hazırlıklar
şimdiden yapılabilir. Anayasa değişirse hemen devreye sokulmalıdır. Devleti demokratikleştirme görevi demokratlara düşüyor. Ne
çok sabırsız ne çok duyarsız olun. Devlet izliyor. Her şey çok kritik bir noktada. Bu, bir mücadele sorunudur. Mücadele çok büyük
bir arzu, çok büyük bir emek ister. Emek, sürece mesafe aldırabilir.
Araştırma kabiliyetinizin olması lazım. Bilinçli olmanız, iyi çözümlemeniz lazım.
Benimle görüşüyorsunuz. Size hep söylüyorum: Dünyanın nabzını, Avrupa’nın nabzını, sermayenin nabzını ölçemezseniz politika
yapamazsınız. Yalnızca iyi ölürsünüz. HADEP’e gelince, devlet izliyor, ben de izliyorum. Dikkate alın. Demirel HADEP’i çağırırken
beni dikkate alır. Diyalogu PKK’den beklemeyin. Demokratik çözüm yöntemiyle olur. Eskiden korkuyordunuz. Şimdi durum müsait. Demirel ve Kıvrıkoğlu açıkladı.
Süreçte herkesin adım atması gerekiyor. Türk usulü barış adımı
da böyle oluyor. Tarihi açıdan bir Sinn Fein dönemi gelip çatmıştır.
Demokrasiye öncülük edecek kadro ve program yok. Demokrasi
öncü ve program ister. Cesur olmalısınız. Şunu unutmamalısınız:
Devlet demokratlaşmaz, demokrasiye duyarlı hale gelir. PKK kongresini yapar yapmaz adam gönderecektir. Dağdan gelinecektir.
Demokrasi ancak böyle gelişecektir.
HADEP geçmiş dönemi iyi değerlendiremedi. Siverek’te bir
başkan adayı olsaydı seçim kazanılacaktı. Şırnak ve Cizre’de nasıl örgütlenmeye gidilemiyor, anlayamıyorum. Derya gibi çalışma
olanaklarınız var, değerlendiremiyorsunuz. Devletin hemen dönüşmesini beklemeniz gerçekçi değildir, emek vermeden olmaz.
Binlerce genç var, halk denizinin içine girsinler. Silahla olmaz,
bunu biliyorum.
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(HADEP’le ilgili bazı gelişmeler aktarıldıktan sonra birinin genel sekreter olması yönünde bir kararınız var mıdır, HADEP’teki
yapı bunu merak ediyor diye soruldu. Yapı her türlü görevlendirmenin iç işleyiş içerisinde seçimle olmasını istiyor denildi.)
Seçim oyunlarıyla diğer partilerde olduğu gibi partiyi harcatmayız. Nitelikleri uygunsa, enerjisi varsa, kim en çok üretkense onu
öneririm. İsim önemli değil nitelik önemlidir. Daha iyi yapabilecek
insanlar çıkabilir mi sizce? Kim iyi yaparsa o genel sekreter olsun.
Dürüstse, bağlıysa niye olmasın. Herkes HADEP’in içine girebilir.
Kim olsun diye konuşacağınıza, demokrasi mücadelesi verin. Kadınlar da girmelidir. Emek vermeden olmaz.
Savunmamı iyi okuyun. Orada deniz dalgalarının kayaları aşındırması diye bir örnek vermiştim. Orada anlatmıştım. Devlet ve demokrasi ilişkisini böyle ele almalısınız. Kitaplarıma ilgi nasıl? Bir
Muhatap Arıyorum kitabı yeterince okunuyor mu? Sizler okudunuz
mu? Eğer dikkatle incelediyseniz, bugünkü anlayışın köksüz olmadığını göreceksiniz. Mihri Belli ile yaptığımız söyleşi kitaplaştı mı?
(Avrupa’da kitaplaştırıldığı, Türkiye’de ise çıkarılması için çalışmaların sürdürüldüğü aktarıldı.)
En kısa zamanda çıkarılırsa iyi olur. Sosyalizmde İsrar İnsan Olmakta Isrardır kitabı gözden geçirilerek, yasalara aykırı olan hususlar ayıklanarak yayınlanabilir. Bunların dağıtımını yeterince kontrol etmelisiniz.
(Bir Muhatap Arıyorum isimli kitap hakkında toplatma kararı
çıkartıldığı aktarıldı.)
Bu önemli değildir. Bundan sonra düşünce suçu olmaz. Kitaplarımın bol bol çıkartılıp dağıtımına dikkat edin. Yargıtay için yeni
bir savunma yazmam gerekir mi? Sizce kaç sayfa olmalıdır?
(20-25 sayfa olabilir dendi.)
Uygundur, en kısa zamanda yazmaya başlayacağım. Kürt Özgürlük Sorunu ve Hukuk başlıklı bir savunma olacak bu. Eski hu-
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kukta yerim yok. Yeni bir hukuk gelişiyor. Yerim burada. Zor,
ama dayanmaya çalışıyorum. Sizler de kendinizi geliştirmelisiniz. Bizim televizyonumuzda dil ve üslubunuza dikkat ederek,
bol bol program yapın. Canlı yayınlara da katılabilirsiniz. Sanıyorum gazetelere en çok siz konuşuyorsunuz. Buna devam edin.
Uzun uzun değerlendirmeler yapın. Ama kendinizi geliştirin. Dilinizin üslubunu geliştirin.
16 Eylül 1999
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Amaca ve tarihe ba¤lanmad›kça
duygular anlam kazanamaz

(Apê Musa Basın Şehitleri Ödülü için mesajı varsa iletmesi istendi. Paneller aktarıldı. Kadınların kendisine yoğun ilgisinden söz
edildi.)
Büyük yurtsever, demokrat Musa Anter’in anısı için en anlamlı
ödül, önümüzde herkesin artık kaçınılmaz gördüğü insan hakları ve
demokrasi ilkesinin her kültürden vatandaşlara eşit ve özgür verilmesi olacak, böyle anlam kazanacaktır.
Yaşamı boyunca halkı için kimlik, kültür ve demokrasi mücadelesi veren Musa Anter kişiliği, Cumhuriyet tarihi boyunca tarihten
süzülüp gelen kültür kimliğine bağlılığı ve bu kültürün özgürleşmesi için verilen amansız mücadeleyi ifade eder. Şehadeti tamamen
bu mücadenin sonucudur ve taçlanmasıdır. Katledilmesine faili
meçhul demek doğru değildir. Failleri ve katilleri malum odaklardır. Herkesin tanıdığı bu odaklar, cumhuriyetin demokratikleşmesi
önünde en büyük engeldir.
Anayasa Mahkemesi ve yargıtay başkanının en son ifade ettikleri gibi cumhuriyete yakışmayan bu olumsuz durumların sona ermesi, ancak insan hakları ve demokrasiyi esas alan, bütün vatandaşlara eşit uygulanan bir hukuk ve siyasi sistemin yeniden yapılandırılmasıyla mümkündür. Hiçbir gericilik bu yönlü gelişmelerin önünde engel olamaz. Bu sürece girilmiştir.
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Tüm aydınların bu yeni dönemin ruhuna uygun bir demokratik
hukuk ve siyaset anlayışıyla şimdiye kadar yerine getiremedikleri
görevlerini, demokratik cumhuriyet hedefine ulaşıncaya kadar kararlılıkla ve başarıyla yürüteceklerine inancımı belirtiyor, hepsini
saygıyla selamlıyorum.
(Görüşme süresinin iki saat olduğu söylendi.)
Ben iki buçuk saat diye yarbaya söylemiştim. Niye öyle oluyor,
gidin sorun.
(Basına ilişkin bilgi aktarıldı. Delil ile Emin hakkında yazılanlar
üzerine şunları söyledi)
Delil, mülk üzerine hesap yaptı. Emin de paralarla mı? Emin’in
kendisi zengin zaten fazla para alacak durumu olmaz.
(“İdama Hayır Kampanyası” aktarıldı. İki yüz bin imzanın toplandığı, subay ve polislerin de kampanyaya katıldığı aktarıldı.)
Subaylar da idamın kaldırılmasını istiyor, öyle mi?
(İstanbul’daki paneller aktarıldı.)
Güçlü geçiyor mu, kaç kişi katıldı?
(Dünkü Medya TV’deki panel aktarıldı.)
Kimler katılmıştı?
(Katılımcılar aktarıldı.)
Yeni bir hava, yeni bir ortam, yeni bir çalışma. Benim öngördüğüm gibi değil mi?
(Katıldığımız panellerde en çok kadınlar sizin sağlığınızı merak
ediyor.)
Kadınların bağlılığı ilginçtir, derin ve farklıdır. DBP’nin etkinlikleri engellendi. Bu ilginç, değil mi? Devlet eskiden bize yöneliyordu, onlara hiç yönelmiyordu. Devlet onlara fazla güvenmiyor.
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Onları biraz köksüz ve dışa bağlı buluyor. Devlet köksüz hareketleri sevmez, bizim şu andaki çalışmalarımızı reddeden geçmiş çalışmalardır. Bu görülmek zorundadır. Barış için çalışmak önemli.
Siz buraya ilk gelişlerinizde panik içindeydiniz. En zor durumda
olan bendim. Cumhuriyet tarihinin en ağır mahkumu ben iken iğne
ucu kadar da olsa barış ve demokrasi için bazı çalışmaların değerli
olduğunu, yargılamamın kaderinin de buna bağlı olacağını söylemiştim. Siz karamsardınız. Ben daha umutluydum. Etrafımdaki şoven linç psikolojisi kırıldı. Biraz daha derinleştirebilirsek, bir adıma daha ihtiyaç var. Sadece aydınlar değil yargıtay başkanının konuşması ile karşıt düşünce zayıfladı. Bunlar, ortamın biraz değiştiğini gösterir. Bana ilişkin de benim vereceğim mücadele belirleyici rol oynayacaktır. Değerlendiriyorum. Bunu yalnız benim değil
sizlerin de değerlendirmeniz gerekir. Asıl çalışacak olan aydınlardır. Bölgedekiler çalışmalarını derinleştirmeli. Polis ve asker bile
dilekçe imzalıyorsa önemli. Zaten geri çekiliyorlar.
(Askeri güçlerin konvoylar halinde bölgeden geri çekildiği haberlerine istinaden)
Eskiden kişilikleriniz savaşa engel diyordum; kişilikler savaşta
engeldi, demokrasi ve barışta da başbelasıdır. Kişilik sorunu var.
Maalesef kişilikleriniz çorak. Kendinizi adayamıyorsunuz, köksüz
ve savruk kişilik kararsız ve iddiasız kalıyor. Bu, başarıyı getirmez.
İnanıp inanmadığınız anlaşılmıyor. Türkiye lafazan bir toplum, ancak tepki gösterir. Yürek diyorsunuz, ama ortada yürek yok. Gözyaşları, ucuz sevinçler duygu değildir. Duygular, amaca ve tarihe
bağlanmadıkça anlam kazanamaz, tehlikelidir. Ortam elveriyor, fakat kişilikler savruk, yetmez, yetersiz.
Barış ve demokrasi çerçevesi harikulade bir olay. Devlet için de
toplum için de yapılması gereken en olumlu şey. Devletin yeniden
yapılandırılması, yeni anayasa, hukuk ve siyaset, yeni partiler, tüm
bunlar harikulade bir çalışmayı ifade ediyor. Kadrolar yetersiz ve
kadroların örgütlü hareketi zayıf. Devlet eskiden olduğu gibi demokratikleşme adımlarının önünde komplo kurmayacak. Devlet,
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demokratik gelişmenin önünde –olgun devleti kastediyorum, bugünkü parlamento ve belli siyasi partileri değil– engel olmuyor.
Gelişecek demokrasiyi engellemeyecek. Geçmişte çetelere gözyumuyordu. Artık devlet demokratik gelişmeye komplo kurmayacak,
teşvik edecek. Konsept dediğimiz şey budur. Kıvrıkoğlu’ndan bir
şey anlayacaksak o da budur. Demokrasiyi komplo ile yok etmeye
değil demokrasiyi teşvik etmeye ihtiyacı olan bir devlet var. 1993’ten farklıdır. Şimdi bu, önemli bir farktır. Devlet yine oyun oynuyor mu telaşı ve kaygısı yersizdir. Devletten beklemeyeceksin, ama
kuşkuyla da bakmayacksın. Devlete fazla umut bağlama değil
umudu kendi çabamıza bağlıyoruz. Sonuna kadar devlete dayanalım anlayışı değil.
Şimdiye kadar yaptığımız gibi devlete düşmanlık da yapılmaz.
Türkiye’de bu iki yanlış anlayış var. Ne çıkar temelinde devlete
yaslanmak ne de çıkarları elvermediği için devlete düşmanlık yapmak doğru değildir. Biri devrimci, biri karşı devrimci anlayış değil.
Ama doğrusu şudur: Devleti köklü demokratikleşmeye, yeniden
demokratik yapılanmaya tabi tutmak gerekir. Ortam bunun için uygundur. İçten inanan, samimi çaba harcayan kadrolar başarıya ulaşabilir. Aydınlar demokratlaşmazlarsa havanda su dövmüş olurlar.
Eski, köhne aydınlar demokratlaşmadıkları gibi demokrasiden de
bir şey anlamazlar.
Biz bu noktada PKK’yi de dönüştüreceğiz. Savaş döneminin
PKK’si yerine demokrasi ve barış döneminin PKK’sine açılımlar
geliştiriyorum. İnfazcılar, imhacılar, şahinler dedikleri unsurlar var.
Eski tarz imha anlayışları kısmen var. Onlar varoldukça öz savunma hakkımızdan vazgeçmeyiz. Ama bunlar ortadan kalkarsa, PKK
demokratik dönüşümü yapacaktır. Kongresini bu temelde yapacaktır. Eğer devlet gerekli yasal düzenlemeleri yaparsa, PKK barışıp
demokratik cumhuriyette yerini alacaktır.
(Barış Köprüsü Grubu’nun girişimleri, karşılaşılan engeller ve
teknik zorluklar aktarıldı.)
Ali Sapan uygun mudur, kendisi mi istiyor? Gönüllü olmaları
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esastır. Bu konuda hepsi gönüllü olacak. Bir birlik kurulur, gider
çatışırsa bunu kabul etmiyorum. Bunlar barış için mücadele edecekler. Kapıya ulaşır ulaşmaz siz ilgileneceksiniz.
(Bu barış adımı için dolaylı randevu talebimizin olduğu, bazı kişilerle görüşüldüğü aktarıldı.)
O çok önemli. Yarına randevu alınabilir mi?
(Bu konuda ilişkimizden haber bekliyoruz. Üçü Genelkurmay ile
görüşme talebinde bulunmuşlar. Bu konu için gündeme getirecekler.)
Keşke sonucu alsaydınız.
(Bugün itibariyle henüz sonuç alamadığımız aktarıldı.)
En önemli barış adımı olacak. Sayı verdiler mi?
(Bu konuda bilgimizin olmadığı aktarıldı.)
Önemli değil bir grup olacak, sorunu aşmak için yüklensinler.
Kapıya gelmeleri yeterlidir. Kapıdaki yetkililere, genelkurmayın
haberi var deyin.
KDP’nin engeline takılmasınlar. YNK’ye söyleyin dedim.
KDP’ye de söylemişler. İyi, söylesinler. Kapıya ulaşmaları yeterli,
bir avukat da bulunsun. KDP’liler uyarabilirler. KDP çok engellerse, grup kendi öz çabasıyla içeriye girebilir mi? Riskli olabilir, provokasyonlar geliştirilebilir.
(Çatışma mı yaratılır?)
Basın bu olayı duyacak. Mektuplar var. Devlet zora sokulmayacak, taktik diye düşünmesin. Barış isteyenlere taktik yapmayız.
Taktiği barış istemeyenlere yaparız. Şov değil ciddi bir demokrasi
ve barış adımı, onun sembol bir adımı oluyor. Bunu ben düşündüm.
Kimsenin, devletin öngördüğü bir şey değil. Devlet pişmanlık yasasını öngördü, iyi sonuç vermedi. Yoğun ilişkiye geçeceksiniz.
Kapıya kadar gidilir. Direkt Diyarbakır mı olur, Ankara mı olur?
Ankara olursa daha iyi. Basit bir karakolda tutulma olmasın. Bir
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grup terörist yakalandı diye yansımasın. Kısa bir basın açıklaması olabilir. Benim adıma, Öcalan’ın çağrısı ile bir grup PKK’li,
PKK merkezinin aldığı kararla demokrasi ve barış için silahlarıyla birlikte iyi niyet ifadesi olarak demokratik cumhuriyete güç
vermeye geldi denilir. Silahlı mücadeleye son vermenin sözde
kalmadığı, özgür irademize bağlı olduğu ve bütün yapıyı bağlayan bir kararla geliştiği, bu arada beklentilerimizin de olduğu
vurgulanabilir.
Bu iyi niyet adımını atıyoruz. Bu adımın tarihi anlamının sadece silahlı mücadeleye son verme olmadığı, demokratik cumhuriyet ve barış için pratik adım atmaya hazır olduğumuz, buna karşılık taleplerimizin olduğu –genel af olabilir– vurgulanabilir. Atılacak demokratikleşme adımlarına güç vermek artık PKK’nin buna engel olmadığını kanıtlamak için bu adımı atıyoruz.
Öcalan’ın çağrısı üzerine PKK merkezinin de buna olumlu cevap verdiği, tüm kamuoyu ve devletin de bundan sonuç çıkartması gerektiği vurgulanabilir. Bu adım üzerine demagoji yapılacak.
Hayır, bu tamamen demokratik açılımlara güç vermek için hazırlıklı olduğumuzu, kararlı olduğumuzu göstermeye yöneliktir. Bazı yasal düzenlemeler yapılacaksa, bizim durumumuz gözönünde
bulundurularak insan hakları ve demokratikleşme adımları atılacaksa, tümden gelip demokratik cumhuriyete katılabiliriz. Grup
içeriye girdikten sonra muhtemelen mektupları vardır, onları hem
Medya TV hem de Türkiye gazeteleri verir.
Sizin hiçbir resmi makamla ilişkiniz yok. Davama bakan savcılarla görüşülemez mi? Gidip görüşün. Cevdet Volkan bir ara
geldi; bana “barış niyetinizi gösterin” demişti. Yasal bir engel
çıkmaması için Cevdet Volkan ve Talat Şalk ile görüşün. Barış
için böyle adım atmaktayız, siz de bu konu ile ilgilenmiştiniz,
PKK’den bir grup, yasal sürece katılacak deyin. Hukukun gereklerinin yerine getirilmesini isteyin. Grubun güvenlik içinde gelmesi için önemlidir. İlişkileri var, bence yol gösterirler. Davayla
dolaylı da olsa bağlantılıdır. Adımdan haberiniz olsun dersiniz.
Bunlar yepyeni yol yöntemlerdir.
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Genelkurmaya bildirilmeli. OHAL Vali Vekili ile görüşün, telefonla bilgi versin. Öcalan’ın çağrısı ile oluyor, devlet bunu biliyor;
sizin için de bizim için de iyi olur deyin. Kapıda bir olumsuzluk,
provokasyon çıkmasın. Örgütlenme sizin işiniz, dört dörtlük halledin. Tarihi bir adımdır. Mutlaka başarılı olması gerekir.
(Mahmut Baksi’nin önceden sormuş olduğu soruların yanıtını
genişçe beklediği ve bir grup aydınla Türkiye’ye dönüş yapmayı
düşündüğü, üç aylık ömrünün kaldığı, kitap çalışmasını bitirmek
için muhakkak sizden yardım talep ettiği aktarıldı.)
Bizimkiler her konuda yardım etmeli. Kitap çalışmasına yardımcı olsunlar. Gelecekse iyi olur, bu topraklarda şehit olur. Büyük ihtimalle hapse atarlar, orada ölür. Selamlarımı söyleyin. Mutlaka yaşaması gerekir. Yoğun yazsın. Siz de daha önce aktardıklarımı toparlayarak verebilirsiniz. Daha özet sorular alın. Süreçler o kadar
karışık ki, ona da ben buradan tam cevap veremem.
(Can Dündar’ın, metropollerden bölgeye yoğun göçün yaşandığını irdeleyen yazısı aktarıldı.)
Dönüyorlar mı? Bundan sonra daha da hızlanır.
(Erbakan’ın siyaset yaşamına dönme çalışmalarına start verdiği
aktarıldı.)
Erbakan geride kaldı, yeni bir hamle başlatıyor.
101 kişilik Urfa davası nedir? Bence bir anlamı var. Politik bir
şeydir. Bu başlı başına birkaç yıl sürer. Yeniden İmralı sürecine gerek yok. Ankara’ya gitmeme gerek yok. Bu önemli. Eski davaya
karşı bir tedbir mi oluyor? Böyle bir yargılama varken, eski yargı
kararı meclise gitmez. Yargı, süreci kendi denetiminde tutmak istiyor. Yargıtay tedbirini alıyor. Yargıda olduğum sürece yargı süreci
bitmiyor. Bu anlamlıdır. Kendiliğinden olmuş bir gelişme değildir.
Bu dosyanın aniden ortaya çıkması bizim açımızdan olumludur. Hakaretten dolayı basın davaları ile özel olarak ilgilenmeye gerek yok.
Altemur Kılıç vb ile beni muhatap etmeyin, gerekli görmüyorum.
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Aydınlar demokratik diyalog ve uzlaşma platformu oluşturmalı. ÖDP’nin toplantısındaki aydınlar grubu bunun ön hazırlık
grubu gibidirler, ama kendilerini ifade edemiyorlar. Yapmak istedikleri budur. Sinn Fein gibi bir oluşum gerek. Bu aydınlar grubu onun prototipi. A. Melik Fırat ile A. Türk’ü ve diğerlerini alarak oluşturulmalı.
Çatışma haberlerini Şahin’den isteyebilirsiniz. Gücün nitel ve
nicel durumundan pek haberiniz yok. Geri çekilmede ciddi güç
kaybı yok. Yarısından fazlası geri çekilmiştir herhalde. KDP ile ciddi bir çatışma yok. Örgüt gücünü koruyor.
Barış pozisyonuna girilmiş. Dört köşeli bir şey oluştu: Devlet,
ben, toplum ve örgüt. Bunların arasında mekik dokuyacak bir diyalog girişimi geliştirilmeli. Demokratik ve ulusal kurumlar devreye
girerse, her taraftan girişimler hızlanırsa, PKK silah bırakıp gelir,
devletle barışır. Yasal demokratik sistemle barışın tam sağlanması
için diyalog komitesi devreye giriyor. Bunların adaylarını, programlarını, işbölümü ve koordinesini belirlemek gerekiyor.
Silahlı gücün veya barışılması gereken güçlerin yasal demokratik düzenle barıştırılması ve devlet nezdinde kamuoyu oluşturmak
için platform oluşuyor. Demokratik sistem açısından bunu gerçekleştirmek için aydınlar toplantısı bunun nüvesi. Daha da genişlemelidir. Devlet buna açık. Devlet kanalları açık. Aydınlar, TÜSİAD,
HADEP, Barolar ,diğer siyasi partilerden birer milletvekili, sendikalar, bu emekli bürokratlardan sivil veya asker mümkün mü acaba? Varsa eğer onlardan birini almak çok önemli. Örneğin Gündüz
Aktan gibi. Bu grubun oluşumundan sonra daha detaylı düşünebilirim. 20-30 kişi kadar olabilir. Ardından randevular alınır. Parlamento ve siyasi partilere, hükümet kanalına, genelkurmaya ve
cumhurbaşkanına kadar çıkılabilir. Herkes geldiği kamuoyunun tabanını hazırlar. Basın, sendikalar hazırlanır. Sizler de buraya görevli gelirsiniz. En önemlisi, dağdaki PKK’nin bir grup oluşturup silahlı mücadeleye son verme girişimi olur. Böylece şahane bir çalışma olur. İrlanda gibi bir çözüm olur. Bu, dev gibi bir çalışmadır.
Çok ciddi bir organizasyona ihtiyaç var. Bir yol tutmazsa başka bir
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yol deneyeceksiniz. Çok akılcı, zeki, yaratıcı, girişken, hırslı olmalısınız; bıkmadan, usanmadan yaratıcı olun. Çalışma, eylem programı, görevlendirme koordine etme gerekecek.
Gelecek hafta bu çalışmanın temelleri atılsın. Bizim şimdiye kadarki barış ve demokrasi çalışmalarımızın vücut bulmasıdır. Tarihi
bir çalışmadır. Bu grup geliyor. Önemli üç aylık sürece girildi; Helsinki ve AGİT zirveleri, ABD gezisi, meclis açılıyor. Bu grup, motor rolü oynayacak.
(ABD’li diplomatların İlnur Çevik’le görüşmelerinde kendisine,
“Türkiye derin bir dönüşümü yaşıyor, siz bunu hala fark edememişsiniz” dedikleri daha önce aktarılmıştı.)
Siz de ciddi olun. ABD’li diplomatların İlnur Çevik’e söyledikleri gibi çok derin bir pratik dönüşüm yaşanıyor. Hakkını vermek gerekir. Devlet bunu istemez mi? PKK yasal zemine çekildiğinde sorun çözülmez mi? Yürür, devlet olumsuz bakmaz, yürüyebilir. Koordinasyon önemli. Tembel tembel oturmakla demokrasi ve barış kurulmaz. Demirel’in HADEP’e söylediği de
budur. Ölüm kalımım bununla bağlantılı. Başka türlü yaşamayı
ben de, devlet de, toplum da kabul etmez. Hemen ilişki kurun.
Bu hafta dört gözle sizin başarınızı bekleyeceğim. Ben önünüzü
açtım. Buradaki duruşum yargılanmam, çalışmalarım önünüzü
açmıştır. Politika budur.
Kimse çarpıtmasın. Kürdistan tarihini benden fazla kimse anlamamış, yorumlamamıştır. Bu işin onuru bizdedir. Devlet de bunları biliyor. Dünya çapında bir çalışmadır. Öcalan dönek mi türünden
safsataları bıraksınlar. Onlara ucuz laflar etmemelerini söyleyin.
Ucuz hesaplar yapmasınlar. Demokrasi mücadelesini dahi biz veriyoruz. Türkiye dönüşüyor, ben dönüşüyorum. Demokratik dönüşüm var. ABD bile Türkiye’de dönüşüm var diyor. Sürecin en acımasız yerinde yer almış durumdayım.
Mesajları tüm kanallara verin, Medya TV’ye verin. Bir basın
toplantısında da verebilirsiniz.
(Yargıtay duruşmasına ilişkin) Kürtlerin özgürlük problemi ve
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hukuk adında Yargıtay’a bir yazı yazmak istiyorum. Bu arada onun
üzerinde yoğunlaşacağım.
Barış çalışmaları ve imza kampanyaları yürür. Özgür Bakış biraz
daha kapsamlı yazamaz mı? El atın, müdahale edin, demokrasi çizgisini taşırın ve her yere ulaşmasını sağlayın. İstanbul’da medya
merkezi oluşturun. Bunun fizibilite çalışmalarını yapın. Neden girişimde bulunmuyorsunuz? Daha sonra Diyarbakır’a taşırırsınız.
Bu çalışmaların yerine MKM girebilir, enstitü girebilir. Sanat çalışmaları derinleştirilebilir. Yavaş yavaş devletle aranızı daha iyi yapabilirsiniz. Yaratıcı olun. Hiçbir şey geliştirilmiyormuş gibi kördüğüm olmuş ilişkiler olmasın. Kıvrıkoğlu boşuna söylemiyor. İyi
niyetlice, dürüstçe yaklaşım olmalı. Ama sanki hiçbir şey olmamış
gibi bakmak da doğru değil. Dönem arifane, dervişane çalışmayı
gerektirir. Somun ekmek dediğim şey de bu. Sağlık durumumu sormuştunuz. Duygularımı durdurmak zorundayım. Onun önünü açsam, bir şelale gibi beni paramparça edebilir. Duygularımı dengeliyorum. Eski yaşam hayallerim var veya yeni yaşama yönelik hayallerim de var; bunları dizginlemezsem çılgına dönebilirim. Dengeliyorum, barajlıyorum. Sizler özgür ortamdasınız. Büyük hayallerimizi, büyük özgürlüklerimizi yaşayamamanız beni yadırgatıyor.
Siz özgür ortamdasınız. Hayallerinizi yaratamamanıza üzülüyorum. At buldum meydan yok, meydan buldum at yok der gibi yaklaşıyorsunuz. Özgürlük meydanlarında bir fare gibi değil bir at gibi dolaşmalarını diliyorum.
(Yazdığınız bir şeyler var mı diye soruldu.)
Bu halimle yazamam, ateş üzerindeyim. Getirdiğiniz gazetelerde Türkiye ve Yeni Şafak da olsun. Gazetesiz kötü.
(Geçen görüşmede gazeteler unutulmuştu.)
Bir iki dergi getirin. Tempo, Nokta, Aktüel olabilir. Buradaki
personel değişti. Komutan da –yarbay– değişti. Seviyeli bir ilişkimiz vardı. Yeni gelenler daha seviyeli gibi bir olgunlaşma var.
Anormal bir durum yok. Işık Bahçeleri kitabını okudunuz mu? Ma-
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ni kişiliğini iyi inceleyin. Bizim için tarihi gelişim halkası gibidir.
Zerdüşt, Mani, İsa... Bunlar kültür dehlizleri gibidir. Ramses, Musa, Atilla, Timur, Zerdüşt, peygamberlerin hayatına ilişkin kitaplar,
Kuran’ın Türkçe tefsiri, dinler tarihi gibi kitaplar getirebilirsiniz.
Avrupa gençliği için yazmak istiyorum. Gençliğe ilişkin mesajlarımı sonra veririm. Gençlik ve kadına sevgi ve saygılarımı belirtin. Halka bir mektup yazmak istiyorum, ama zorlayıcı, ağır bir durumda olduğum için seslenemiyorum. Barışla bir teselli yaratmak
istiyorum, başka kaldıramam. Cezaevlerinden mektuplar alamıyorum. Sözlü mesajları getirin, Sabri’den alın. Ben de cevap vereceğim. Şahin’den bilanço ve çalışmalar hakkında bilgi alın. Size bir
şey olmaz, kefiliniz benim. Katıldığınız panellerde, Öcalan’ın büyük sevgisi var deyin. Demokratik bir Türkiye bizim hedefimizdir
deyin. Çabalarımızı birleştirelim. Son grup hakkında bilgi istiyorum. Büyük değer veriyorum. Çalışmalarınızda başarıya kadar yürüyün. Hayal kırıklığı yok, umutsuzluk yok, barış amacımıza da giderek ulaşacağız.
20 Eylül 1999
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‹badet eder gibi çal›ﬂmak gerekir

ugün biraz hareketli. O hamleyle ilgili olabilir mi? Siz daha iyi biliyorsunuz, bir şeyler mi oluyor? Bu hamleyi devlet daha mı ciddiye alıyor? Bugün Demirel ile parti başkanlarının
zirveleri oluyor. Son hamle ile birlikte mi ele alınacak? Çağrım basında yer almış, değil mi?

B

(Basında yer aldığı, bunun genel yaklaşımları olan ‘şova çevirmeyin’ mantığının sonucu olabileceği aktarıldı.)
Hürriyet bile manşetten verdi. Bu bile yeterlidir.
Grup geçti mi? Ben geçti zannediyorum. Güvenlik konusunda
bir grup (A. Türk, Melik Fırat, Sebgetullah Seydaoğlu) Ankara’da
görüşmedi mi?
(Bu temas grubundan sonuç alınamadığı, çekindikleri, kendimizin Genelkurmay ile bizzat temas kurduğumuz aktarıldı. Genelkurmayı telefonla aradık, yaklaşımları oldukça ılımlıydı. Sizin için
kendisinin arzusu nedir diye belirttiler. Biz de grubun sağ salim gelebilmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini, bu konuda
genelkurmayı bilgilendirme gereğini duyduğumuzu, bu konuda alt
birimleri uyarmalarını talep ettik. İkinci telefon görüşmesinden bir
sonuç alamadığımızı belirttik.)
Genelkurmay kendisi mi sordu?
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(Evet.)
General mi?
(Hayır, Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü bir Binbaşı; taleplerimizi yazılı istediler dedik. Bunun üzerine yazılı bir talep aktarıldığını söyledik.)
Bu akşam tam zamanıdır. Grup geçer geçmez Konsey bir açıklama yapar. Siz de bir basın açıklaması yaparsınız. Genelkurmayın
haberi var, gecikmeyin. Gazeteleri okudum.
Havasına girmiş. Hata ve eksiklik içinde olmamak gerekiyor.
Bundan sonraki yasal düzenlemeler üzerinde etkili olabilir. Bu yasal süreç, bizimle başladı. Affın kapsamını grupla genişletmek
mümkün. Çok olmasa da bir dönüşüm şansı var. MHP bile terör biterse genel af dahil her şey görüşülebilir diyor. Hareket tarzını kendimiz yaratmamız lazım. İnisiyatif, yaratıcılık doğru yöntemlerle
geliştirilebilir. Çok tecrübesiz ve önyargılılar. Devlet barış istiyor
mu acaba? İçte ve dıştaki koşullardan dolayı galiba biraz zorlanıyor.
(Alman Başkonsolosluğu ile yapılan görüşme aktarıldı. Bu görüşmede idamın olmayacağı, PKK’nin legal sahada hangi partiye
katılacağı, Türkiye ile AB arasında belli bir konsensüsün sağlandığı ve Türkiye’nin taahhütlerde bulunulduğundan bahsedildi.)
Benim hakkımda anlaşmaları neymiş?
(İnfazın olmamasının bir şart olarak görüşmelerde yer aldığı
ifade edildi. Genelkurmayın kontrollü girmek istediği, kamuoyunun
belli çevrelerinden çekindiği dile getirildi.)
Çiller ekibi olabilir mi? Kimi kastediyor? Meclis mi, asker mi,
emniyet mi?
(Her kurumda bu tür yaklaşımlar olduğu aktarıldı.)
Genelkurmay bir yerde bu güvercin-şahin meselesinde güvercinleri mi, olgun kanadı mı temsil ediyor?
(Öyle görünüyor. Genelkurmay bizden sizin çağrınızın içeriğini
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istedi. Onu faksladık. Bu çağrının bizimle ne ilgisi var dediler? Biz
de güvenlik içinde gelişlerinin sağlanması için dedik. Tarafımızdan
genelkurmaya fakslanan yazılı metin okundu.)
Dün söylemiştiniz, bu konuyu verdiniz, tamam.
(Türk milletvekillerinin Özgür Politika’ya demeç verdiği aktarıldı.)
Eskiden korkuyorlardı. Şimdi demeç veriyorlar, öyle mi?
(İtalya’da siyasi sığınma talebi ilgili mahkemenin bir ay içerisinde karar vereceği söylendi.)
AB ile hallolmuş zaten. Türkiye, biz hallederiz diyor.
(Basın haberleri özetle aktarıldı. Cemil Bayık’ın sürece karşı
çıktığına dair Hürriyet gazetesinin haberi ile ilgili olarak şunları
söyledi.)
Cuma’yı tahrik edip konuşturmak istiyorlar herhalde. Özgür Bakış’ı ilk kez verdiler. Gazeteleri getirdiniz mi?
(Getirdik. Özgür Bakış’ı nasıl bulduğunuz?)
Özgür Bakış kendini güçlendirebilir. Demokratik platformun öncülüğünü yapabilir. Birçok inceleme, araştırma yapabilir. Manifestoyu derinliğine işleyebilirler. Süreci yüzeysel kavramışlar, eklektik kavrıyorlar. Dönemin ruhunu tam kavramamışlar. Demokratik
çözümü, demokratik cumhuriyeti, yeni anayasayı derinliğine işleyebilirler. Bunun için de tabii güç gerekiyor. Demokratik anayasa
kafalarında daha net değil.
Tartışmalar fena değil. Savunmalarım biraz tahmin ettiğim gibi
gelişti. Objektif koşullardan ziyade bilinçlidir. Çaba gelişiyor. İnisiyatif benim elimde. Çoğunuzun tahmin ettiğinden daha farklı gelişti. Aydınlar, bilim insanları, politikacılar tam anlayamıyorlar. Pek
de kendi kontrollerinde, inisiyatiflerinde olmadığı açık. Savunmalar benden damla damla Türkiye’ye yayıldı. Türkiye’nin muhtaç olduğu bir şeydi. Tarihin elverişli dönemi. Herkes hazmetmiş değil
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halen kaygılar var. Ama süreç giderek gelişecek, dalga dalga yayılacak. Herkes girecek, partiler giriyor, yeni anayasa tartışmaları gelişecek ve meclis bu sürecin içine giriyor.
AB, ABD ve deprem süreci biraz hızlandırır. Kadro ve öncü zayıf. Hiçbir parti ve kadro, perspektif düzeyinde buna hazır değil.
Yeni anayasa, onun ruhuna uygun politika, ona cevap verecek kadro, klasik politikacılıktan sıyrılmış kişilikler cevap verebilir. Yargıtay Başkanının şikayet ettiği şey de bu. Toplum yüzde 80-90 buna
hazır. Ama eski zihniyet, eski tembel kadro, eski çalışma tarzı fazla ilerletmiyor.
PKK kongresi ne zaman olur? Basına pek yansımadı. Şöyle birşey gelişecek: PKK’nin siyasallaşma seyri süreç içerisinde etkili
olacaktır. Yasaklamalara dayalı süreç aşılabilir. Süreç önemli gelişmelere gebe. Taban üzerinde etkileyici olacaklar. Bu açıdan da hazır olmak gerekir. HADEP, demokratik sol bunu kavrayıp yaparlarsa iyi olur, yoksa ayrışma olur. Süreç eskisi gibi yürümez. Yeniyi
fark edip gerekeni yaparlarsa, yeni ile bütünleşme gerçekleşirse bu
çok önemli. Yoksa eski tarzla olmaz.
PKK’nin bu grubunun gelişi öyle sıradan değil. Geliş ciddi bir
şey, politik müdahaledir. Devleti de karar almayla karşı karşıya getirir. Yeni politikalar üretilmesine yol açabilir. Biraz hazırlıksız,
aniden oluyor ama Türkiye’de bu işler planlı olamıyor. Başka türlü
mümkün değil.
Aydınlar toplantısı yetersiz. Küçük grupların yaptıkları yetersiz.
Diyalog ve uzlaşma grubu iş yapabilir. Bunun bileşimi, programı
ve planı önemli. Devreye sokmak gerekir. Muhatap sorununa bir
cevaptır. Kısmi de olsa gelişmelere yol açar. En üstten PKK’ye kadar görüşmeler yapılabilir. Uzlaşma grubu muhatap sorununu çözer. Doğrudan görüşülmez, ama bir süre ara çözüm olabilir. İnisiyatif, girişkenlik gerekir. Bıkmadan, usanmadan çare aramak gerekir.
Hep peşinde koşmak gerekir.
(Mahmut’a dönüp gülerek, “HADEP’e girdiniz, değil mi?” diye
sordu. Cevaben girdiğini ancak zor olduğunu söyledi. Son görüş-
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mede aktarılanların parti içine farklı yansıtıldığı ifade edildi.)
Öyle bir şey yok. Defalarca söyledim. Bu bir katkı meselesidir.
Kimin katkısı olacaksa o çalışır. Çekemeyenler olabilir. Halk aydınlardan daha zeki. Bazı yerlerde kıskançlık olur. Küçük bir adım
değil. Eski il başkanısınız. HADEP’te çalışmıştınız, yasal bir engel
de yok.
(İrfan’a bakıp kızarak) Kaç defa sana söyledim. Niye sorun çıkıyor? HADEP’e girişiniz, meşruiyetin kabul edilmesidir. Küçük bir
şey değildir.
(Partinin son durumlarından bahsedildi. Örgütün zayıflığı,
rapor sisteminin işlemediği ve parti içi konferans yapılacağı söylendi.)
Bu kesinlikle rant, ağalık çizgisidir. Çiller partisinden farkı yok.
Derin devlet, PKK-HADEP ilişkisini biliyor. Karşı çıkarsa toptan
karşı çıkar. Benimle de bağlantısı var. Benden tutun son şeye bakarak karar verir. Çözüm geneldir. HADEP bunun sadece bir parçasıdır. Yargıtay Başkanı’nın bile geldiği bir nokta var. Tüm bunlar arasında bağ var. İşlerinizin kolay olmayacağı açık. PKK’nin kendini
dönüştürmesi açısından, HADEP’in artık terörle işbirliği suçlamasından söz edilemez. Hiç korkmayın. Tamamen yasal demokratik
siyasete karar veriliyor. PKK yasal bir siyasete karar veriyor. İçini
doldurmak önemli. Büyük bir karardır. Büyük demokratik başarılara götürür. Herkes yasaklar açısından bakıyor, dönüştürmek, doğru
çalışma tarzına bağlıdır.
Devlet size bir şey der mi? Demokratik siyasette, pratikte yasal
olunacak mı, olunmayacak mı? Sorun budur. Yasadışı işlerden korunmak gerekir. Yargıtay Başkanı’nın geldiği bir çizgi var. Bunu
görmek gerekiyor. Kültür, kimlik konusunun içini dolduracaksınız.
Anayasa hazırlanması çalışmalarının içine gireceksiniz. Yasal ve
açık siyaset yapılır. Tembellik yapma şansınız yok. Hazır kitle potansiyeli var. Buna dayanarak politika yapılmaz. Klasik çizgiyi aşmak önemli. Yazık, bu kadar kan dökülmüş. Cizre ve Şırnak’ta parti kurmayı deneyin.
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(Merkezi olarak gidileceği söylendi.)
Provokasyonlar olabilir. Çekemeyenler binbir tuzak hazırlayacaklar. Kendinizi olağanüstü örgütleyin. Düşüncelerimi açık söylüyorum. Kendi kendini örgütlemezsen boştur. Devlet imha ederse
eder, etmezse uzlaşmadır. Sizin için devletin uzlaşma tavrı çok daha açık. Genelkurmay başkanı, Demirel açılımdan bahsediyor. Emniyetini alacaksın, örgütlenmeni yapacaksın. Demokratik mücadeleyi iyi yapacaksın. Tonlarca genç var. Dağa gideceklerine bu barış
gruplarına gitsinler. Görevlendirin, bir iki kayıp da olsa bir şey olmaz. Cizre gibi bir yerde yoksan sen bir hiçsin. Demokratik mücadeleyi orada bir coşku, moral tarzında yapmak gerekir. Siverek’te
aday olsa birinci parti olacaktı. Ayıptır, ibadet eder gibi çalışmak
gerekir. Devlet de düşman değil. Onunla görüştüğünüzü söylüyorsunuz. Ne kuşkulu bakacak ne de her şey bitmiş gibi davranacaksınız. Devlet nötrdür. Demokrasiye açık olmaya mecburdur.
Devlet nedir, demokrasi nedir? Bunları neden araştırıp sormuyorsunuz? Gece gündüz nasıl yaşıyorsunuz, size acıyorum. Korkunç boş yaşayan insanlarsınız. Bencilsiniz demiyorum. İnsanın
yüreğinin biraz büyük olması gerekir. Çözüm biraz insandır.
(Aysel, ilk kez katıldığı PM toplantısında hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Bu toplantıda iki farklı görüşün olduğunu, birinin
süreci desteklediğini diğerinin ise değişen bir şey olmadığını ve eski tarzda devam edilmesi gerektiğini söylediğini belirtti.)
İkinci görüşü belirtenler kimler?
(Örnek olarak Niyazi’nin konuşması verildi.)
Niyazi kimi temsil ediyor? Ben devlet affedecek, affetsin demiyorum. Sorun bu değil. Benim durumumun çok üstünde. Tamamen
teorik ve derin. Yasal demokratik zemini anlatmaya çalışıyorum.
Tümüyle devlet demokratikleşmiştir demiyorum. Bu tür arkadaşlar
neden böyle konuşuyorlar? Meseleyi teorik ele alıyorlar. Yasal demokratik bir çalışma nasıl olabilir? Bu kadar kan üzerinde sadece
milletvekilliğine oynama olmaz. Ne devlet ne de PKK izin verir.
Yönlendiren kim?
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(İsim verilmedi.)
Ben bir güç verdim, vermedim demiyorum. Halk anlar. Devlet
ve halk bir şey demiyor. Şimdilik yolunuz açıktır. Esnek, iş bitirici
çalışılması gerekir. Bu anlayışları dışlamamak gerekir. Hepsi kalsın. Kendinizi üzerine atın demiyoruz. Kendinizi örgütleyin. Pratiğinizi bekliyorum. Uzlaşma grubunu, aydınlar toplantısını bekliyorum.
(Gülay Göktürk’ün aydınlar toplantısında “Kürtler barış ve demokrasi mücadelesine geldiler, hoşgeldiler” yazısı aktarıldı.)
Demek ki adamların seviyesi derinlikli. Kürtlere hoşgeldiniz demesi önemli.
(ÖDP’nin aydınlar toplantısı aktarıldı.)
Birinizin ona katılması gerekli. İhtiyaç duyulacak. Benimle doğrudan görüşen birinin olması önemli. Doğan olabilir. Ahmet Türk
gibi işlevsel kişilikleri bu gruba dahil etmek gerekli. Bu grubun birbiriyle yoğun irtibatı gerekir. Kendine bir ad vermeli. Diyalog ve
uzlaşma grubu ya da barış komitesi veya platformu olabilir. Her
hafta geldiğinizde sizden bilgi almam gerekli. Bu grup Genelkurmaya, partilere ve PKK merkezine gidebilmeli. Dünya takip edecek, basına yansıyacak, kamuoyu oluşacak. Çözüm böyle gelişir.
Kültürel kimlik önemli. Anayasal değişiklikler yapılacak. Bunlara dair grup çalışması yapabilir. Komite hem benimle hem de
PKK ile görüşecek. AKUT’tan daha etkili olabilir. Durmayın, örgütleyebilirler. Bu, onun yüz katı kadar katkı sağlayabilir. Toplum
sempati duyarak güç verecek. AKUT depremle ilgilendi, bu da toplumsal depremle ilgilidir. Siz de artık oynamayın, çok esnek olun.
Bizde kişilik hantallığı var. Gençler kendilerini imha edeceklerine
demokrasi çalışması yapsınlar, okusunlar, her gün çalışsınlar. Kendilerini acıya boğmasınlar, halkı eğitsinler. Demokratik örgütlenme
ve eğitim süreci başlatılsın. Derinliğine demokratik eğitim ve örgütlenmeye ihtiyaç var. Araştıracaksınız. Demokrasiyi bilen yok.
Devlet nedir, bunu bilen yok. Onu tanımadan olmaz. Nasıl bir devlet istiyorsunuz? Nasıl çalışacaksınız? Bu, Türkiye’nin en önemli
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meselesidir. Demokratik cumhuriyet başmeseledir. Bunu kavram
olarak bilmezseniz nasıl savunacaksınız? Nasıl politika yapacaksınız? Milyonlar örgütsüzken nasıl rahat ediyorsunuz? O zaman ahlaksızsınız, vicdansızsınız derim. Eskiden bu kavramları çok kullanırdım. Halkın acısı var, acılarını gidereceksiniz.
Barışın dönemidir. Barışın anlamını bileceksiniz. Barışın düşmanları var, onları tanıyın. Pek çok anlamda dostlar var, onları iyi tanıyın. Onlarla dost olacaksınız. Devletin hepsi düşman mı? Ne aktır ne
karadır, griler de var. Hala her şeyi benden bekliyorsunuz. Bilanço
genel hattan alınabilir. Grup yarın geçer mi? Genelkurmay yarın bize yanıt verecek mi? (İrfan’a dönerek) Dikkat et, ne kadar erken olursa o kadar iyi. Bunu şöyle açıklayabilirsiniz: Bu gelişin barış arayışı
köklüdür. İyi niyetli bir barış arayışıdır. Toplumun en temel ihtiyacına bir cevaptır. Herkesi üzerine düşeni yapmaya çağıracaksınız. Bu,
üzerinde hesap yapılacak bir konu değildir. Mesajları ile geliyorlar,
değil mi? PKK tamamen kararlı. Topyekün barış şiddetidir. Yanılmıyorsam bazı mesajlar olacak. PKK merkezi gönderiyor. Parlamento
da, hükümet de üzerine düşeni yaparsa barış olur. Değer biçelim.
Bir şart yoktur. Yapılan, demokratik mücadeleye katılım niyetidir, ülkenin bütünlüğüne bağlılıktır, ona katılım niyetidir. Eğer iyi
karşılanır ve yerini bulursa, PKK’nin yönü ve yolu budur. Bu adımla Türkiye’nin AB’ye giriş süreci hızlanır. Bu büyük adımı tek taraflı özgür irademizle atıyoruz. PKK’nin tümüyle tutarlı ve yapıcı
davranacağı görülecektir. Buna inanıyorum. Benim uzun süredir
yapmaya çalıştığım bir konudur. Grup yarın girsin. Gecikmesi yanlış. Toplum biraz bekliyor. ABD gezisi öncesi anayasa ve af tartışmaları var. Zamanlama sıradan değildir. Politikada zaman önemlidir. Çok daha önemli adımlar atılmak isteniyor. PKK’nin barış istediğini onlara göstermek gerekiyor. Bu bir teslim olma değildir. Özgür iradesi ile gerçekleştirilen bir barış, iyi niyet adımıdır.
Bir önerim daha olacak. İkinci grup Avrupa’dan gelebilir. Demokratik cumhuriyet eksenli yasalara uymaya geldik diyebilirler.
Eğer başarılı olunursa yüzlercesi gelir. Amacımız buydu. Çürüyeceklerine, kaçacaklarına gelsinler. Bu grup olumlu sonuç verirse ar-

346

kasını getirirler. Dağdakiler içinde de yüzlerce sakat, zayıf kişiler
var, onlar da köylerine gelsinler. Tümüyle başarısızlığa da uğrayabilir. Aksi tutum gelişirse özsavunma hakkını elden bırakın demiyorum. Bu bir teslimiyet değil imhayı dayatırlarsa direniriz. Meşru
müdafaa tarzı devam eder. Şemdin tarzı olmaz. Şemdin rezil bir kişilik. Savaşı da bunlar bu hale getirdiler. Bunların savaşı savaş değil barışı barış değil. Bu tarih bitirilip şerefli, onurlu barış tarihi
oturtulacaktır. Kanallara da yansıtabilirsiniz. Adım önemli. Devlet
zirvesinde sanırım görüşülüyor. Barışı gerçekleştirmede kararlıyız.
Biraz duyarlılık göstersin. Barış kökünden gelecektir. Paneller düzenlenebilir. Bu konu Medya TV’de de derinlikli işlenmelidir. Bu
programların saatini daha da artırabilirler. Kültür, sanat daha iyi işlenebilir. Avrupa’dakilere de iletebilirsiniz. Televizyonlara çıkabilirsiniz. Barış programı güçlü yapılabilir. Demeçler verin.
(Dün arkadaşlar TV’lere çıktılar.)
Katılın tabii.
(Selahattin Çelik ve Şükrü Gülmüş’lerin olayı aktarıldı.)
Selahattin’e dikkat etmek gerekir. Almanların adamıdır. Dövülmesi iyi değil. Benim aleyhime düşmanlık yapan başka kim var?
Bunlardan haberim olursa dönem politikalarının nasıl olacağını ortaya koyabilirim. Avrupa’dakilerin kitle güçleri iyidir. Kadrolar
güçlüdür. Televizyon’da kimler var?
(Zelal, Şenol, Adnan denildi. Adnan’ın günlükte olduğu söylendi.)
Sıkıntı çekmezler.
Bir grup gelebilir. (İrfan’a) Şahin sana bazı bilgiler verecekti.
Bilgileri aldın mı?
(Teknik bazı aksaklıklar oldu. O yüzden alamadık.)
Hakim olmam için bilgileri almam gerekiyor. Anglosakson görüşmelerinin sonuçları ne oldu?
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(Görüşmelerin sonuçları henüz ulaşmadı.)
Güç verebilir. Türkiye’de oluşturulacak büyük medya merkezine güç verirler. İstanbul’da, Diyarbakır’da yapabilirsiniz.
MKM vb kuruluşlar kendilerini yenileyebilirler. Çekinme yerine
somut işler yapın. İsmail Beşikçi çıktı, değil mi? Dikkatli olsun.
Eskisi gibi olumsuzlukları değil de olumlu gelişmeleri öne çıkarmak gerekir. Sağlığına dikkat etsin. Yine aynı şeyleri söyleyip hapse girecek. Devlet eskisi gibi değil. Kabuk değiştirme var. Onu değerlendirsin.
(Hatip Dicle ile görüşme aktarıldı.)
Bize güç versinler. Emekleri var. Saygılı olun, fikirlerini alın.
Sabri bu adımları objektif olarak yorumluyor mu, değerlendirmesi
nasıl?
(Can’ın tutucu solu, Sadrettin’in de liberal sağ eğilimleri temsil
durumları var.)
Can ve Sadrettin o anlayışlarını terk etsinler. Dönemin ruhuna
uygun davransınlar. Eski tarz çalışmalara gerek yok. Kültür çalışmalarına ağırlık vermek gerekir. Yeni insanı yaratmak gerekir. Tarihi bol bol okusunlar. Bizim temel perspektiflerimizi okusunlar.
Bunlar savaştan daha değerlidir. Niye görmüyorlar? Barışın da savaşımı var.
Urfa davası nedir? Acaba süreci uzatmak için mi? Bu biten davanın Meclis önüne gelmesini engeller mi?
(İddianamenin size gelmesi zorunlu.)
Bana kesin gelecek mi? (Evet.)
Acaba süreci uzatmak için mi? Meclisin önüne gelişi etkiler mi?
Bu dava her açıdan bizim için olumlu olur.
(Hasip Kaplan ile Ercan Kanar’ın gelmek istediklerinden söz
edildi.)
Gelsinler, gelmemeleri aleyhlerine olur. Yapılan her şeyin bir de-
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ğeri vardır. Devlet bile bir şeyleri ciddiye alıyor. Kürt kadınlarına
ve öteki çevrelere de ciddiyetle gitmek gerekir. Konuşmalarımızın
notlarını toparlıyor musunuz? Bunları kitap haline getirebilirsiniz.
Önemlidir. Burada boşuna yaşamıyoruz. Devlet boşuna yaşatmaz.
Risklidir, tehlikelidir. Ölüm de dahil, her şeye açık bir süreç var.
Farklı bir dava. Gelinen nokta çok hassas. Büyük gelişme mümkün.
Önümüzdeki üç ay içinde netliğe kavuşur. Her şey bu kadar kötü de
değil dayanışma gerekir. Ben bunun için yaşıyorum. Yepyeni bir
Türkiye barışı, uzlaşmasıdır. Sonuna kadar direnebilirdim. Çok fazla insan ölebilirdi. Başka çaresi yok. Derinliğine anlamak gerekiyor. Diğer yollarda ısrar yanlıştır. Sırat köprüsünden geçiliyor.
Ölüm dahil her şey mümkündür. Yanlış hayallere kendimizi kaptırmayalım. Ama gelişmeleri de görmezlikten gelmeyelim.
23 Eylül 1999
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Kürt’ün demokratik tarz› büyük bir silaht›r

(Yeni gelen avukatlarla tanışma yönünde kısa bir sohbet oldu.
Gelecek grupla ilgili olarak KDP nedeniyle bazı sorunlar yaşandığı, Şemdinli’de operasyon olduğu ayrıca Türkiye’den gidecek heyeti oluşturma konusunda da bazı problemler yaşandığı aktarıldı.)
KDP engeli aşılamıyor mu? Neden bu kadar uzun sürdü? Gecikmesi iyi değil en kısa zamanda gelmeliler. Can güvenliklerinin sağlanması tabii ki önemlidir. Buradan gidecek heyet fazla kalabalık olmayabilir. Daha önce size şov biçiminde olmayacak diye söylemiştim.
Sizinle birlikte üç dört kişinin olması yeterlidir. Fazla kalabalık olmayabilir. Böyle bir sayıyı kolaylıkla bulabileceğinizi sanıyorum.
(Basında yer alan grubun seksen kişilik olacağı, Duran Kalkan
başkanlığında olacağı gibi bazı sansasyonel haberler aktarıldı.)
Evet, bunları ben de radyodan duydum. Doğru olmadığını tahmin ettim. Grubun sözcüsünde bir değişiklik yok, değil mi?
(Bir değişiklik olmadığı söylendi.)
Evet, tahmin etmiştim.
(Anglosakson alanındaki gelişmelerden söz edilerek kongrenin
beklendiği yönünde bir kanaat oluştuğu söylendi.)
Evet, doğrudur. Kongrenin bekleniyor olması doğaldır. Görüşmeleri bundan sonra aktarırsınız.
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(Devam eden operasyonlar ve bilançolar hakkında bilgi verildi.)
Operasyonlar devam ediyor, öyle mi? Gruba yönelik mi, yoksa
genel operasyon mu? Operasyona kimler katılıyor?
(Doğrudan gruba yönelik olup olmadığını bilmiyoruz. Operasyona KDP’nin katıldığı yönünde duyumlar aldığımız söylendi.)
Gelecek görüşmeye daha net bilgiler getirirsiniz sanırım.
(Çatışmalar hakkında bilgi verildi. Bilanço aktarıldı.)
1 Eylül’den önceki bilançoyu neden getirmediniz? Onu da istemiştim. (O bilgilerin sizde olduğunu sanıyorduk. Bu nedenle 1-25
Eylül arası bilançoyu getirdik.) Neyse, onu da istemiştim ama
önemli değil.
(Mutki’de 18 kişinin kayıp olduğu, öldürüldükleri konusunda kesin bir bilgi sahibi olunmadığı ancak devletin bu grup hakkında 14
ölü ve 4 teslim alma biçiminde açıklama yaptığı aktarıldı.)
Evet, ben de radyodan onu duymuştum. Gelecek görüşmede bu bilgiyi de getirirsiniz. Vurulanlar arasında isim düzeyinde kimse var mı?
(Bilinmediği aktarıldı. Götürülen kitapların listesi sunuldu.)
Evet, bunlar uygundur. Verip vermeyeceklerini bilmiyorum. Ayrıca Hz. Musa ile firavunluk adlı kitabı getirebilirsiniz.
(Bir avukat arkadaşın birkaç gün önce Gebze cezaevinde Yalçın
Küçük’le yaptığı görüşmede, Yalçın Küçük’ün süreci olumlu gördüğünü belirttiği, Öcalan’ın yeni dönem politikasının Lenin’in NEP
politikasına benzediğini, bu nedenle doğru olduğunu, ayrıca Doğu
Perinçek’in sık sık kendisini ziyaret ederek yeni sürece katılmak istediğini belirttiği söylendi. Ancak Yalçın Küçük’ün buna rağmen
Doğu Perinçek’e fazla güvenmediği şeklindeki bilgi aktarıldı.)
Yalçın Hoca’ya selam söyleyin. Doğrudur, yeni bir dönem içerisindeyiz. Elbette yeni dönemde yeni politikalar zorunludur. Uzun
zamandır kendisinden haber alamamıştım. Daha önce size gidip zi-
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yaret etmeniz gerektiğini söylemiştim. Önemli değil şimdi oldu.
Doğu Perinçek’e ilişkin söyledikleri doğru olabilir. Ama yeni dönem açısından Doğu’nun katılması uygun olabilir. Doğu birikimlidir. Yeteneklerini, bilgi birikimini yayabilir. Parlamenter çalışma
kültürü vardır. Böylelerini dışlamadan, ama bozgunculuk yapmalarına da fırsat vermeden değerlendirmek gerekir. Bunun gibi yüzde
birler düzeyinde oy alan birçok çevre var. Bunların hepsini bir araya getirmek lazım. Daha önce biz ona adaylık da teklif etmiştik.
Ancak bütün bunların HADEP’in öncülüğünde olması gerekir.
(Oktay Ekşi’nin makalesi aktarıldı. Makalede pişmanlık yasasının çıkarılmış olmasından hareketle bütün silahlı PKK güçlerinin
bir an önce teslim olmaları gerektiğinin dile getirildiği ayrıca Ecevit’in son açıklamasının Öcalan ve PKK tarafından iyi anlaşılması
gerektiğinin belirtildiği, Ecevit’in pişmanlık yasasıyla yetinmeyecekleri yönünde bir mesajı olduğu aktarıldı.)
Neymiş Öcalan’ın anlaması gereken? Daha ne yapmamı istiyorlar? Bu kadar gayriciddi yaklaşım olmaz. Kurbanlık koyun değiliz.
Bütün adımları atıyoruz. Pişmanlık yasası onur kırıcıdır. Kaldı ki,
kapsamı son derece dardır. 15 yıllık bir savaş pratiğinin böyle sonuçlanacağını düşünmek akılsızlıktır. Güvence verilmesi lazım. Bu
güvenceleri kendim için istemiyorum. Hem PKK hem de halk için
istiyorum. Herkesin bunu böyle anlaması gerekir. PKK silahları bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti’ne geldi. Bu durumda devlet ne yapar?
Af ne zaman olur? İşin çözüme gitmesi iki yıllık bir planlamaya
benziyor. Süre daha çok silahlı şiddetin durmasına bağlıdır. Oktay
Ekşi’nin bunu bana söylemesine gerek yok. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Yasal güvence olmadan bu işi bırakmayız. PKK için de,
halk için de yasal güvence gerekiyor. Bu olursa PKK ciddidir, bir
daha silah kullanmaz. Ancak yok ederiz derlerse, çok daha şiddetli
olur. Hatta benim gücüm de bu işi durdurmaya yetmez. Bu bir tehdit değil. Sizler bunu iyi anlatmalısınız.
Bence herkes ne diyeceğimi merak etmektedir. Kapsamlı bir
açıklama yapın. Televizyona uzun bir değerlendirmede bulunun.
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Gazetelere konuşun. Yarın yapacağınız açıklama önemlidir. Bu
söylediklerimi biraz daha genişleterek uygun bir üslupla belirtin.
Tabii sert olmasın. Süreci derinleştirme yönündeki kararlılığımız
ortadadır. Biz bir güvenlik ortamı yaratmak istiyoruz. Bunun altını
çizin. Bunun pratik adımlarını da atmış durumdayız. Devlet de
PKK’ye güvenmelidir. PKK bir tehdit unsuru değildir. Yasal çerçeveyi iyi oluşturması gerekir. Devletin atacağı bazı adımlar bu güven ortamını oluşturacaktır. Her iki taraf da kamuoyunu hazırlamalıdır. Bizim bu yöndeki çabamız ortadadır.
(Özgür Bakış’ta yayınlanan ve Özgür Politika aracılığıyla bizlerle ilişki kuran, Almanya’da yaşayan Türk kökenli İnci Jann’ın
kendisine gönderdiği mektuptan bahsedildi. Doğan, bu kadın hakkında net bir bilgimizin olmadığını ayrıca mektubundaki dilin çok
duygusal olmasının yeterince anlaşılamadığını, bu nedenle bazı
şüpheleri olduğunu söyledi.)
Olabilir, araştırabilirsiniz. Ancak çok da şüpheci olmayın. Almanlarla bir ilişkisi olabilir mi? Almanlarla girdiği ilişkilerden ötürü böyle bir etkilenme yaşamış olabilir mi?
(Ayrıca İnci Jann’ın son olarak kendi mektuplarının verilmemesi
nedeniyle Avrupa’da bazı protestolar geliştireceği, ama zarar vermesin diye Öcalan’ın bilgisini beklediği yönündeki notu aktarıldı.)
Yapabilir, sakıncası yok. Sizler de duyurabilirsiniz. Doğru, mektup alamıyorum. Kendisine mektup verilmiyor diyebilirsiniz. Sivas
Cezaevi’nden bayanlardan bir kart aldım.
(İnci Jann’ın mektubu okundu.)
İnci Jann, Özgür Politika’ya yazı yazsın. Hatta mümkünse Türk
basınına da yazı yazarsa iyi olur. Milliyet veya Radikal de olabilir.
Büyük ihtimalle İnci Jann’ın Almanya’nın Kürt-Türk ilişkilerine ilişkin düşünceleri olabilir. Bunun bireysel olacağını zannetmiyorum.
(Basında yer almak üzere İnci Jann’a hitaben cevabi bir mektup
yazdırdı.)
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Sevgili İnci Jann
Mesaj›n›z› ald›m. Derinli¤i olan ve do¤ru buldu¤um yaklaﬂ›mlard›r. Burada Kürt’ü anlamaktan çok Türk’ü böyle anlamaya
de¤er biçiyorum. Hakiki Türk’e lay›k olmak budur. Hakiki ve
beklenen Türk asl›nda budur. Kürt’ün oldu¤u gibi böyle bir Türk’ün do¤uﬂunda da tespit etti¤iniz rolümü anl›yorum. Gerçek Atatürkçülük buna ayk›r› de¤ildir. Cumhuriyetin kuruluﬂunda bu temel taﬂ at›lm›ﬂ, ancak eksik kalm›ﬂt›r. Demokratik Türk’ü yaratmak Atatürk’ün hedefiydi. Ne kadar ac›mas›z, zor bir sürecin
içinden geçsem de, Atatürk’ün hedefine ulaﬂmada rolümün fark›nday›m ve gereklerini büyük bir duyarl›l›kla yerine getiriyorum.
Bu benim dar yaklaﬂt›¤›m veya kendimi kamuoyuna göstermem ﬂeklinde anlaﬂ›lmas›n. Türkiye Cumhuriyeti’nde toplumun
ve bireyin demokratikleﬂmesi benim için de önemlidir. Bunu daha
önce yazd›¤›m kitaplar›mda görebilirsiniz. Benim bak›ﬂ›m tamamen Anadolu’ya, Ortado¤u’ya ve Mezopotamya’ya bak›ﬂ›m›n bir
sonucudur. Bu yönlü çabalar›m yeni de¤ildir, eskiye dayanmaktad›r. Daha önceki kitaplar›m, konuﬂmalar›m buna iliﬂkindir.
Asl›nda bunu daha özgür koﬂullarda yapmak istiyordum. Ama
ﬂu andaki koﬂullarda elimden geleni yapaca¤›m. En büyük s›k›nt›m pratikleﬂemememdir. Biraz da peygamberce bu mesajlar tarihte yerini bulacakt›r.
Sizin baﬂka gazetelerde de yazman›z› istiyorum. Politik ad›mlar atmak isterseniz bunu destekleyece¤im. Tarihi, önemli bir sürecin içindeyiz. Size ve sizin gibi olanlara büyük özlemle bu mutlak baﬂar›lmas› gereken duygu ve düﬂünceler ›ﬂ›¤›nda esenlikler
diliyorum. Sizin için de olma ve daha baﬂar›l› olma sözünü veriyorum.
Selamlar
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İnci Jann’la görüşün. Mektuplarını Almanca olarak kitaplaştırabilir. Benim adıma ona mesajlar verebilirsiniz. Bu mektubu da biraz daha genişletebilirsiniz. Başka mektuplardan da gelişlerinizde
bana bahsedersiniz. Çalışmalara devam etsin. Bu duygularını kitaba dönüştürsün. Bunlar demokrat düşüncelerdir. En iyi Türk budur.
Mesajlarını getirin. Ben de cevap veririm.
(İnci’nin kendini yakanlarla ilgili değerlendirmesi aktarıldığında)
Kendini yakanların değerini biliyorum. Çok değerlidirler. En son
Moskova’daki Ahmet’ten bahsetmiştiniz. O zaman da söylemiştim.
Bunlar kutsal şehitlerimizdir. Olanak bulursam her birisi için bir kitap yazmayı düşünüyorum.
(Bir avukat arkadaşın Leyla Zanalardan özel selam getirdiğini
söylemesi üzerine)
Vekillere ben de mektup yazmak istiyorum. Ama ulaşacağını
sanmıyorum. Bu nedenle yazmadım. Görüştüğünüzde bol bol selamımı söyleyin. Bu dönemde bol bol çalışsınlar. Biz yumuşamayı
sağlamak istiyoruz. Yeni bir tarz tutturmak istiyoruz. Onlar da buna uygun olarak çalışmalarını yoğunlaştırsınlar.
(Özgür Bakış’ta M. Tigris imzalı köye dönüşle ilgili makale aktarıldı.)
Doğru tespitlerdir. Bu alanda derinleşsinler. Köye dönüş teşvik
edilmelidir. Yazıda bahsedilen merkezi köy projesi bizce de uygundur. Göç eden köylülerin istediği yere dönmeleri sağlanabilir. Bunun için ciddi yasal çalışmalar yapsınlar.
(Bir avukat pazar günü Diyarbakır’da bir panele katıldığını ve
Diyarbakır’dan bazı izlenimler aktarmak istediğini söyledi.)
Panele ilgi nasıldı? En çok neler tartışıldı? Diyarbakır’da yaşam biraz normalleşti mi? Gelişmeler nasıl? Atanan yeni valiler
biliniyor mu? Valiler Kararnamesi’nin sürece uygun olacağını
sanıyorum.
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(HADEP’in 16 Ekim tarihinde Diyarbakır’da yapmak istediği
Barış Mitingi ile ilgili gelişmeler aktarıldı.)
Bu önemlidir. Yalnız şunu kendilerine iyi aktarın. Yeni valiyi ziyarete gitsinler, diyalog geliştirsinler. Biz devletle barışmak istiyoruz desinler. Eski protestocu tavrı bıraksınlar. Barış konusunda samimiyiz; halkımızı, kitlemizi buna hazırlamak istiyoruz, siz de bizi destekleyin desinler. Eski dili bıraksınlar. Gerginlik yaratacak
davranışlardan çekinsinler. Barış Anaları girişimi de önemlidir. Onlar da yeni döneme uygun davranmalıdır.
(Cezaevindeki olaylar aktarıldı.)
Şu anda PKK direniş tavrı içinde değildir. Kendilerini korusunlar. Zor durumda kalmasınlar.
(Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit’te depremzedelere yönelik açtığı aşevine ilişkin Kocaeli valisinin “umarım bu dayanışma
barışın sağlanmasına vesile olur” şeklindeki açıklaması aktarıldı. Diyarbakır’da da devletin eskisi gibi kitleye yönelmediği belirtildi.)
Demirel ile görüşmeden sonra bürokraside kısmi yumuşama olabilir. Belediyeler ve HADEP barışçıl etkinlikler yapsınlar. Valiler ve
emniyet müdürleriyle etkinliklerle ilgili olarak görüşsünler. Sanat,
kültür konularında yoğunlaşsınlar. Birlik kursunlar. Belediyeler yaratıcılıktan uzaktır. Tiyatro, radyo, televizyon kursunlar. Bu konularla ilgili çalışmalara destek sunsunlar. Demokratik cumhuriyet esprisine
uygun davranmalılar. Ne siyasal ne örgütsel ne de kültürel çalışmalar
yapılıyor. Yaptığınız çalışmalarda cesur olun. Kimse engelleyemez.
Bunu anlayın. Kuru kafa olmayın. MKM’yi aşan etkinlikler Diyarbakır’da yapılabilir. Ancak devlete karşı olmasın. Demokratik cumhuriyeti kurmak kendi devletimizi kurmak gibi bir şeydir. Bunu iyi anlayın. Oysa aşiret mantığı ile devlete bakılıyor. Devleti toptan düşman
görmek yanlıştır. Geçmiş isyanları da iyi değerlendirmek gerekir.
Yüzde yetmiş beş olumsuzsa, yüzde yirmi beş olumluydu. Biz bunları değerlendiremedik, kullanamadık. Ancak siz kullanabilirsiniz.
Kariyer için politika yapılmaz. Başkan olmak önemli değil. Bun-
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ların içini doldurmak gerekir. Kürtçülük budur. Eski anlayış yerinde değildir. Demokratik çalışma yapılmalıdır. Demokratik örgütlenme lazım. Zevkli olan budur. Birbirinizi beğenmeme yerine, birbirinizle kardeşçe çalışın. Bunları sizden duymak istemiyorum. Dayanışmacı olun. Beyninizi, yüreğinizi genişletirken, bunu kitleye
de yansıtın. Kürt’ün demokratik tarzı büyük bir silahtır. Onu kimseye kullandırtmayız. Herkes bunu böyle bilsin. Sorun demokratik
cumhuriyetin kurulmasının emekçiliğinin yapılmasıdır. Devlet vermez, yasakçıdır. Siz içini dolduracaksınız. Bu yeni dönemi ben tek
başıma yapıyorum. Bu kadar dar olmayın. Demokratik bilinç, kültür, eğitim ve sanatla ilgili olarak devletin yetkilileri ile konuşun.
Bunlar ekmek ve sudan daha gereklidir. Devlet Kürt’e hiç vermez.
Çok düşünerek, çok çabalayarak yapmanız gerekir. Hazır, emeğe
dayanmayan kazanımların değeri yoktur. Devlete güven verin. Gidin konuşun. Biz burada barış çalışması yapmak istiyoruz deyin.
Birçoğu izin verir.
Tabii şunu da unutmamak lazım: Devlette çete eğilimleri güçlüdür. Kaybetmek istemezler, direnebilirler. Hemen teslim olacaklarını beklemek doğru değildir. Süreç biraz böyle gelişecektir. Ama
sizi anlamıyorum. Ne yapıyorsunuz, bilmiyorum. Bütün yük benim
sırtımda. Benden de yararlanamıyorsunuz, yararlanın. Daha ne istiyorsunuz? Vermem gereken daha ne var?
(Pişmanlık yasası ile ilgili idarece verilen yazıyı okumaları için
avukatlara verdi.)
Bunu bana neden verdiler, herkese veriyorlar mı? Bu yasa eşitlik ilkesine aykırı değil mi? Anayasa Mahkemesi’ne gidebilir. Pişmanlık yasası PKK’li tutuklular vesilesiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürülebilir mi?
(Avukatlar tarafından PKK’li tutuklular için Anayasa’ya aykırılık iddiasında bulunulması durumunda devletin bunu kötü kullanacağı, PKK’lilerin pişmanlık yasasından faydalanmak istedikleri yönünde konuyu saptırabileceği aktarıldı.)
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Bunu hukuki değil siyasi açıdan söylüyorum. Daha önce de söylemiştim. Yararlanmak önemli değil bozdurmak önemlidir.
(Bir avukat böyle bir yöntemin yani yararlanmak isteminden hareketle yasayı bozdurmak yönünde bir çalışmanın teknik olarak
mümkün olmadığını söyledi.)
Sabrilere de iletin demiştim. Ne yaptılar? Bir sonuç var mı?
(Bir avukat Sabrilerin görüşünü daha önce de söylediklerini,
böyle bir başvurunun kendileri açısından imkansız denilecek kadar
zor olduğunu düşündüğünü söyledi.)
Doğru da, benim demek istediğim başka. Onur kırıcı olduğu
doğru. Herkesi kapsamadığı da doğru. Ama siyasi açıdan önemlidir. Olmazsa ben küçük bir notla yasa eşitliğe aykırıdır derim. Parlamentonun, hükümetin ve devletin yapması gerekenler var. Yirmi
gündür bir grup gelecek diyoruz. Neden bir helikopter hazırlanmıyor? Gidip alsınlar. Bunu istemek fazla bir şey değil. Devlet helikopterleriyle bir sürü masraf yaparak bombalar yağdırıyor. Neden
bir helikopter hazırlayıp gelecek grubu aldırmıyor? Hatta Ankara’ya getirsinler. Devlet adım atsın. Buzlar kırılmalı. Devlet bunu bile istemiyor. Öcalan acaba bir taktik mi yapıyor diyorlar. Demek ki
çözümsüzsünüz. Cezayir’de barış reformu yapıldı. Bir sürü ülke af
çıkardı. Türkiye de bu konuda gerekeni yapsın. Bizim dergiler savaş sürecinden barışa sürecine geçişin teorisini yapsınlar.
(Avukatlar halkın kendisinin sağlığını merak ettiğini belirttiler.)
Benim fiziki sağlığım önemli değil. Sağlığım yerinde. Doktorlar
kontrol ediyorlar. Bu önemli değildir. Çok özel olarak beynimi ve
duygularımı kontrol etmeseydim belki bir saat yaşamazdım. Mani’nin “zaman karanlığın tuzağıdır, mühim olan andır” sözü benim de
felsefemdir. Yaşamım ahlaki ve felsefi temellere dayanır; duygu ve
düşüncelerim dört bin yıllık uygarlığın, insanlığın özetidir. Bunun
ahlaki, siyasi, felsefi anlamını herkesin anlaması gerekir. Bunu insanlara vermek için yaşıyorum. Bunun dışında hiçbir şeyin anlamı
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olamaz. Halk için ileride yazacağım. Başarabilirsem, trajik yanını
yazmaya çalışacağım. Özgür kadın iradesi doğru. Erkek fazla karışmamalı. Anlaşmak için özgür olmak gerekir. Benim felsefeme göre özgür kadın yaratılmalıdır. Özgür iradeye saygılı olmak gerekir.
Başarılı olursa yücedir, selamlarız. Bir erkek olarak harem kurabilirdim, çoluk çocuk sahibi olabilirdim. Ancak ben özgür kadın çalışmasını yaptım. PJKK var. Türkiye kritik bir döneme girdi. Dönemin dilini yaratmak lazım. Önemli olan programlaşmaktır. Yeni politikalar, yeni kişilikler gereklidir. Yeni isimler gereklidir. Demokratik platform oluşmalı. CHP de olabilir. Doğu Perinçek olabilir.
Ancak HADEP’in öncülüğünde olmalıdır. Toplumun ilgisi eskisi
gibi değildir. İlgi daha da artacaktır. Oy oranı önemli değildir. Demokratik cumhuriyet programı olmalıdır. Barışın, kardeşliğin dilini kullanıyorum. İdama gidersem böyle giderim. Celllada önce
merhaba, sonra allahaısmarladık derim. Sizin yerinizde olsam, dünyanın en önemli insanı ben olurdum. Çünkü önünüz açılmış.
(Diyarbakır’dan Şükran Aydın’ın selamı iletildi.)
Benden de selam söyleyin. Kendisi şu anda bir kurumda yer alıyor mu?
(HADEP Diyarbakır il yöneticisi olduğu söylendi.)
Gerek Şükran Aydın’a, gerekse Diyarbakır’daki kurumlara tek
tek gidin. Onlara selamlarımı söyleyin. Konuştuklarımızı aktarın.
(Halk size güveniyor. Ancak devletin somut adım atacağına
inanmıyor.)
Ben burada kendileri ile görüşüyorum. Halk da, kurumlar da bu
konuda üzerine düşen sorumluluğun bilincinde olsunlar.
27 Eylül 1999
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Birbirini güç duruma düﬂürme olmamal›

Değerli arkadaşlar
ugüne ilişkin gelişiniz hava muhalefeti dolayısıyla sanıyoruz gerçekleşmeyecek. Böyle duyurdular. Belki yaşanan
hassas süreci biliyorsunuz. Özellikle hem kamuoyu hem de devlet
nezdinde önemli beklenti ve tartışmalara yol açan grup meselesine
doğru yaklaşmak ve gerçekleştirmek önem taşıyor. Karşılıklı şova
dönüştürmek oldukça hatalıdır. Yani bunu dar, teknik yaklaşımlar
biçiminde sunmak yanlış oluyor. Nitekim genelkurmay bildirisine
yansıdı. Basın da çarpıtıyor. Bildiğiniz gibi amaç bu değildi; barış
sürecini, karşılıklı güveni derinleştirmek, pratikleştirmekti. Asgari
böyle yapmalısınız. Mümkünse irtibat kanallarınızla bizimle irtibata geçip grubun güvenlik birimlerine ulaşmasını mesele yapmadan
gerçekleştirmeliler. Refakatçı heyete gerek yok.
Tahmin ediyorum ki, devlet hassasiyetimizi biliyor. Basına, kamuoyuna yansımayı uygun yapacak kanısındayım. Kısaca sürecin
olumlu, güven verici, karşılıklı teşvik edici yanı sağlama alınmalı,
böyle gerçekleştirilmelidir. Birbirini güç duruma düşürme olmamalıdır. Buna benzer hususlar da dahil kapsamlı bir perspektifi pazartesi vermeye çalışacağım. Muhtemelen sizin de getireceğiniz yazılar olacak veya Konsey’den haber getireceksiniz. Bu arada perspektifi kendilerine ulaştıracağınızı, bunun pratik planlamaya önemli aydınlık getireceğini özce belirtirsiniz. Umarım pazartesi geniş
değerlendirme yaparız.
Saygılarımla.
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De¤iﬂim sorunlar› ve
görevler üzerine perspektifler

Başkanlık Konseyi’ne
Değerli arkadaşlar
ygulama sorunlarının büyük hassasiyet taşıdığı, saptırmaya
müsait olduğu, ortamın provokatif niteliğinden ötürü çarpık, sonuçsuz bırakma tehlikelerinin çok olduğu bilinmelidir. Basit
bir taktik yapılmıyor. Çok köklü ve başarılı olursa, etkisi gün geçtikçe büyüyecek tarihi bir hamle söz konusudur. Hazır çözüm olmadığı gibi dünyadaki pek benzer yönleri de fazla yoktur. Peşinen
şunu belirteyim ki, ne tutumumu klasik direnme ve klasik biçimde
değişiklikler gibi anlamakla ne de alışılageldik teslimiyetçi tavırlarla sonuç alınamaz. Tarafların bu biçimde ısrarı çıkmazı derinleştirir ve yıllardır yürüttükleri çabaları boşa çıkarır. Yeni yaratıcı yaklaşımlar gerekiyor. Bu temelde tekrar da olsa bazı hususlara açıklık
getirmeye çalışacağım.
1- Geri çekiliş ile birlikte kongre sürecine ilerlediğiniz kanısındayım. Tarihi bir hamle söz konusudur. Gelişirse büyür. Tehlikeleri çoktur. Kongre için fırsatım olursa belki yeni bir yazı yazarım.
Bu mümkün olmazsa da savunmalarım var. Savunmalarım ve sizlere yazılan değerlendirmelerin düzenlenmesi, bu rolü rahatlıkla
görebilir. Yani ayrıca beklemeye gerek yok. Çok özce belirteyim:
Çözeceğiniz en temel iki sorun, program ve eylem, şiddet yapısına
ilişkindir. Program konusundaki anlayışımız teorik ideolojik olmak
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kadar siyasi çizgi halinde de ana hatlarıyla açıklığa kavuşmuştur.
İdeolojik özümüze de ters ve çok zorlayan anlamsız ayrımcılığın
aşılması sorun olmadığı gibi doğruya çekilme olacaktır. Türkiye
gerçekliği temelinde bütünlüklü değerlendirme ve her konuda sonuç çıkarma doğru tutumdur.
2- Parçadan bütünü değil bütünden parçayı derinliğine değerlendirmek, pratiğin başarısı için şarttır. Ütopik yanı ağır basan formülasyonlar pratiği zorlar. Bu açığa çıkmıştır. Sosyalizmin demokratik açılımı bizim için zor olmadığı gibi temelimizdir. Eksikliği oldu ve saptırmalar ortaya çıktıysa, onu gidermek de sorumluluğun
gereğidir. Hem yaşanan somut Türkiye, bölge ve hatta dünya gerçekliği hem de ideolojik krizden kurtulmak ve çözümleyici olmak,
kongrenin en temel görevidir. Dünya çapındaki değişiklik kadar
Türkiye’deki dönüşüm ihtiyacının bunu oldukça zorlaması, çözüm
olanaklarının olgunlaştığını gösterir. Bunu sağlayacak güçte olduğunuza olan inancımı belirtirim. Bu ideolojik sorunlar iç içedir.
Diğer en önemli sorun şiddet konusudur. Baştan beri PKK adına
geliştirilen şiddete karşı şiddetli mücadele tavrımı biliyorsunuz.
Aslında daha 1986’da Agit ve diğer bazı arkadaşların büyük ihtimalle bir komployla şehit edilmesi yine dörtlü çete diye tabir ettiğim (Şemdin, Metin, Hogır, Kör Cemal vb) kişilerin yaklaşımı, bu
şiddete damgasını vurdu. Bir türlü de bu aşılamadı. Korkunç tahribata, acı ve kayıplara yol açtı. Savaş teorisi ve askerlikle hiçbir ilgisi olmayan, örgüt imkanlarını haince ve komplocu olarak kullanan bu çete mensuplarının, bunu insanlık dışı durumlara vardırarak
içinden çıkılmaz duruma yol açtıklarına, geri toplumsal yapıya dayanarak bunu yaptıklarına, en ucuz güdülere hitap ederek yapıyı
kendilerine bağlamaya çalıştıklarına, ideolojik politik içeriği yok
ettiklerine ve dürüst kesimin bunun önüne geçmediğine ilişkin
eleştirilerim çok kapsamlıdır. Şiddet dönemini aşmaya çalışırken,
bunun eleştirisini doğru yapmak önemlidir. Bazıları sanırım hala
kemikleşmiş bu şiddet anlayışını devrimcilik sanıyorlar. Bu kesinlikle yanlıştır ve mutlaka aşılmayı gerektirir. En azından ahlaki açıdan bile olsa, bu şiddet anlayışına karşıyım ve sorumluluğunu asla
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paylaşmam. Özce geçmişe yönelik şiddet eleştirisi çok kapsamlı ve
doğru yapılmadıkça ve gereken dersler çıkarılmadıkça, başarıyı ve
özgürlüğü bir yana bırakalım, ahlaki olarak da kendinizi kurtaramazsınız. İşin bu yönü de geçmişteki özeleştiri tarzıyla aşılamayacağı gibi köklü bir yenilenmeyi şart kılar. Bununla bağlantılı olarak
en temel sorun, şüphesiz bazılarınız zorlanacaktır, ama gerçekten
somut olarak görülmesi gereken, köklü olmak kadar stratejik bir
anlayışla ele alınması gereken Türkiye somutu için şiddetten arınmış demokratik siyasi mücadele anlayışına ulaşmaktır. Kongrenin
en temel bir görevi budur. Bazıları bu hususu benim yaşadığım İmralı sürecine bağlayıp dar yaklaşabilirler. Bu kesinlikle doğru değildir. İmralı süreci olsa olsa stratejik yaklaşım için ciddi bir fırsat ve
kolaylık sağlar. Dışarıdan net ve somut içerisine girilemeyecek –ki
buna en başta yedi yıldır ben çaba harcadım– bir doğrultuya girmede çok yönlü katkı sağlıyor. Bu anlamda sizlere paha biçilmez bir
olanak sunuyor. Böyle değerlendirmelisiniz. Kaldı ki, ben de bunun
için yaşamam gerektiğini ilk günde söyledim. Kolay olanı yine ilk
günde ölümüne direnmekti. Ama bu konuda bu gerçekten içten ve
dıştan dayatılan komploya düşmek olacaktı. Bunun üzerinde kapsamlı durulur, ama özü budur. Ve doğru anlamak kadar pratikleştirmek de yeni yaratıcı pratik adımlar gerektirir.
Tavrımın uzlaşmacı olduğu açıktır. Ama unutmayın ki, politikanın yüzde doksan dokuzu uzlaşmaya dayanır. Kendisi uzlaşma
ihtiyacından doğar. Hele çağdaş demokratik politika tamamen uzlaşmanın ürünüdür. En büyük fiziki güç sahiplerinin bile gittikçe
esas aldıkları yan budur. Dolayısıyla fiziki güçlerin politikasını
doğru yapmayanlar, en kötü politikacılar olarak adlandırılmaktan
ve başarısızlığa mahkum olmaktan kurtulamazlar. Karşı karşıya
olduğumuz en temel sorun, karşılıklı fiziki güçlerden en doğru
politik sonuca nasıl gidileceğini çok somut ve yaratıcı öneriler ve
programlarla ortaya çıkarmaktır.
Türkiye’de demokratik siyasal bir yapılanmaya gitme göreviyle karşı karşıyasınız. Somut değerlendirmeler kadar ideolojik
esaslara dayalı yani ilkeli, yeni program ve örgütlenmeye ilişkin
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de gücünüzün yetkin olduğuna inanıyorum. Bir yandan hem teorik hem pratik şiddeti aşarken, diğer yandan yaşanan ağır yasal
sorunlar var. Yasal siyaset apayrı bir eğitim ister. Buna göre kadro ve örgütlemeyi gerekli kılar. Açık belirteyim ki, HADEP vb
partiler, aynı tabanı kullanmasına rağmen üzerinde doğru yasal
demokratik siyaset yapamadılar hatta kendilerini PKK’nin yan
kuruluşu olma iddiasından kurtaramadılar. Kongreniz bu tarzda
bir dönüşümün bir platformu anlamına gelebilir. Kongre bu anlamda yeni partileşme anlamına geliyor.
Bu belki bazılarına ihanet gibi gelebilir, ama bana göre bu yönlü mevcut imkanların sınırlı değerlendirilmesi bile doğru tutumdur.
Doğada da, toplumda da değişmeyen ne var? Bir şey yok. En güçlü reel sosyalist ülkelerin doğru yapamadıkları dönüşümle ne hale
düştükleri sizler için son derece aydınlatıcıdır. Bu ülkelerin yaşadığı deneyden ders çıkarmalısınız. Başaracağınıza inanıyorum.
Dönüşte pratik zorluklar olacaktır. Son grup bunu yeterince göstermiştir. Devlet stratejik olarak silahlı mücadeleyi bırakma irademize güvenmelidir. Halen güvenmiyor. “Bir grupla bizi kandıramazlar” anlayışında olanlar var. Belki bazıları silahlı mücadelenin
bitmesini de istemiyorlar. Konunun hassasiyeti buradadır. Şu iki
anlayış süreci zorlayabilir: Bizdeki “silahlı mücadeleden vazgeçme” zorluğuyla, devlet tarafından “kayıtsız ve kendiliğinden gelsinler” anlayışı. Muhataplık sorun yapılıyor. Biraz da dar yaklaşımlar etkili oluyor. Sembolik grup meselesinden bazı sonuçlar çıkarmak bu nedenle önemlidir. Tekrar söylüyorum: Şiddet, öngörülen
sürecin aleyhinedir. Ne kadar erken aşılsa ve ortam normalleşse, o
kadar hızlı gelişir ve sayısız olumlulukları beraberinde getirir. Devletin zirvesindeki ihtiyatlı yaklaşım devam ediyor. En üst temel kurumlar bazı olumlu, sınırlı açıklamalar yaptılar. Siz de yaptınız.
Devlet bunu propaganda yanı ağır basan bir taktik olarak değerlendiriyor. Bunu aşmak gerekir. Bu açıdan pratik planlamanın yönü ve
özelliklerini netleştirmelisiniz. Buna göre adım atmaya kesin ihtiyaç var. Karşılıklı olmasa da, makul karşılanabilecek bir pratik hat
üzerinde yürüme sorunu var. Kendi üzerimden biraz ilerletmeye ça-
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lıştım, ama bu sınırlı olmaktan kurtulamadı. Sizlerin BM gibi kuruluşlarla arabuluculuk istemleriniz bile tepkiye yol açıyor. Özellikle
yabancı güçlerin işin içine karıştırılması istenmiyor. Bazı yetersiz
aydın girişimleri var. Böylesine büyük uğraş isteyen girişimler, nicel ve nitel güçlendirmeyi gerektirir. Bunun üzerinde durmaya çalışıyorum. Sanıyorum mevcut kilitlenmeyi aşacak, bu arada güvensizliği giderecek, tarafların durumuna realist yaklaşacak bir temas
veya diyalog grubu en doğrusu olacak. Bu hususu netleştirmek ve
pratiğe yoğunca sevk ettirmek gerekecek.
3- Pratik bir çözüm hattına sahip olmak, bunun adımlarını yerinde ve zamanında atmak, bundan sonraki ağırlıklı çalışma olacaktır.
Tarafların şu hususları net görmeleri gerekir:
a- PKK bütün varlığıyla stratejik şart ileri sürmeksizin, yeni politik tavizler peşinde olmaksızın, neredeyse hakkında bir konsensüs
oluşan ‘demokratik cumhuriyet’ için yasal zemine çekilme, demokratik yaşam hakkı için mücadelesini yasalar çerçevesinde verme
kararına bağlıdır. Bundan kuşku duyulamaz. Bunun için hem inandırıcı olmak hem de devletin bunu görmesi, bu çalışmanın stratejik
temelidir. Kongre bunun için gerekli ideolojik örgütsel açılımla güven vermede belirleyici rol oynayacaktır. Bunu göstermek gerekiyor. Gerek bizzat yapacağım çalışmalar, gerekse Temas Grubu kanalıyla amaca ulaşılabilir.
b- Daha önemli görülen silahlı güç ve mücadeleyi terk ettiğimize ilişkin de karar düzeyinde sorun yoktur, ama gerçekleştirme biçimine ilişkin planlama gereğini gerçekçi kılmak gerekir. Bu husus
tek tek gelmelerle olmayacağı gibi klasik pişmanlık mantığı ile de
olmaz. Bunun onurlu bir barış uğruna ve demokratik cumhuriyete
güç verme temelinde yapıldığı anlaşılmak durumundadır. Burası
önemlidir. Bu dar, teknik bir konu değildir. Devletin de bunu görerek, kabul ediliyorsa gelinir, edilmiyorsa zaten anlamı kalmaz. Temas Grubu’nun çalışmaları ve yürütülecek tüm çalışmalar bu yönlü aydınlatılmalı ve öyle hareket edilmedir. Demokratikleşmeye
bağlı hareketlilik söz konusudur. Burada şu kadar demokratikleşme
sağlansın, Kürtçe eğitim, radyo, TV vs biçiminde talepler dayatıl-
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mıyor. Bunun mücadelesi hatta önemli oranda devrimciliği de yapılmıştır. İstenilen, artık yasalara uygun, barış içinde mücadele
hakkını kullanmaktır. Sanıyorum ilkede de devlet zirvesi bu konuda tavrını özellikle olumlu biçimde vurgulamıştır. İzlediğiniz için
açma gereğini duymuyorum. İstenilen, payımıza düşeni meşru ve
yasalara uygun yerine getirmektir.
4- Antiterör yasasındaki değişiklik yeterli olmadığı gibi eskiden
kalma pişmanlık yasası esprisi saflarda bir karşı tavır yaratmıştır.
En ciddi yasal sorunlardan birisi budur. Normalde birçok ülkede
denenen, “barış için af yasası”dır. Devlet şimdilik bunu erken gördüğü gibi “tüm silahlı hatta silahsız gücün gelip adalete sığınmasından sonra düşünürüz” demekle yetiniyor. Politik yapıda bazı güçler
buna da karşıdırlar. Sanıyorum bu problem çözülmezse, bazı tarihi
adımlar boşa gidecektir. Çözüm için tarafların bu hususta son derece duyarlı ve gerçekçi olmaları gerekiyor.
a- İlkede adalete başvurmadan çekinilmiyor. Düşünülen barış
için af niyeti tatminkar kılınmalıdır. Yani şu anlayışları aşmak gerekir: Devlet, “hele hepsi gelsin sığınsın sonra düşünürüz,” PKK,
“tatminkar bir barış affı çıksın, ondan sonra geliriz” diyor. Bu iki
yaklaşım meseleyi kilitler. Yine “antiterör yasası çıkmış. Niye yararlanmıyorlar? Demek ki iyi niyetli değiller” yaklaşımı da doğru
eleştirilir. Kapsamı dardır; kurucu, merkez ve silah kullanan dışlanıyor. Geriye kim kaldı? Ayrıca ceza ağırlıkları bu sorunlarda ağırdır, fazladır. Kaldı ki, devlet 1991’de tek taraflı ve bundan daha gelişkin bir tavır göstermişti. Oysa kapsamı dar, yararlanacakların
oranı azdır. “Şartlı salıverme” biçiminde veya ceza indirim yasasında göstermişti. Buna benzer bir çözüm üzerinde durmak daha doğru olur. Gündemde bir af yasası var, bu yasa ‘terör’ için galiba genişletilmeyecek. Aslında bu bir fırsattı. Üzerinde yine de durulabilir. Bu olmazsa, antiterör yasasındaki değişiklikle kolaylık sağlanmak istenirse, yasanın genel uygulanması ve cezanın makul bir düzeye getirilmesi talep edilir. “Ceza İndirim Yasası” bundan daha da
tercih edilebilir. 1991 benzeri yaklaşım üzerinde durulabilir.
b- Burada diğer önemli bir husus, örgüt kendi rızasıyla şiddete
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tümüyle son verdiğine göre artık ayrımsız, özel incelemeye tabi tutmaksızın, tüm mensuplarına yasanın uygulanmasıdır. İster dağdaki,
ister Avrupa benzeri yurtdışında ve cezaevlerindeki herkese uygulanması gereği vardır. Uygulamanın eşit olması en doğrusudur.
Muhtemel bir rehabilite yani sosyal ortama uyma için denetim
altında kalma reddedilemez. Bu süreçte hem ruh hem adaptasyon,
bunun için eğitim hem de yeni yaşama bir meslek temelinde hazırlanmak için bir süre toplu veya gruplar halinde uygun ortamlarda
kalınabilir. Bu, güven sorununu da halledebilir. Örneğin Güneydoğu’da bir çiftlik çalışması, yeni köy kuruluşlarında çalışma, belediyelerde projelerde yer alma biçiminde öneriler geliştirilebilir.
5- Eğer anlayış düzeyinde taraflar bu konuda sağlam pozisyona
gelirlerse, gerisi biraz daha ayrıntılı uygulamalara ihtiyaç gösterecektir. En pratik ifadesini ne kadar güç inecek, yasal olanlar cumhuriyete katılacak, ne kadarı bırakılacak, yasal düzene dahil olacak? Burada yine süre ve nicelikler kullanılabilir. Antiterör yasasındaki değişikliğe iyi niyetli yaklaşımın bir gereği olarak, sanırım en
yakında hazırlanan grup sağlam bir biçimde ilgili yerlere ulaşır. İyi
niyetle, sürece de hizmet edecek biçimde uygulanırsa, sanırım birkaç adım daha atmak mümkündür. Yasal indirimden yararlanacak
ve yaşama en kısa sürede katılım sağlayacak biraz daha kalabalık
bir grup 29 Ekim’de, bir grup da 2000’in başında katılım gösterebilir. Bu adımların atılmasından sonra yetkililerin de ifade ettikleri
gibi sıra düşündükleri adımları atmaya gelir. Genelde zaten insan
hakları ve demokratik adımlar atılıyor. Buraya kadar hem kamuoyu hem de siyasi kuruluşlar son derece olumlu bir konuma gelir.
Dolayısıyla diğer adımlar kolay atılır. 2000’e kadar hem kongrenize ilişkin programsal hem de pratik planı böyle düşünüyorum. Bu
arada unutulan bir husus, halen seçme bin kişilik birimin içeride
hazır tutulduğudur. Devlet bunu ciddiye alıyor. Sanmıyorum, ama
varsa bile, çıkışı riskli olabilir ve gerekirse demin düşünülen gruplara dahil edilebilir. Yani genel dönüşte bu gruplardan da parça parça eklemeler olmalı. Kısaca bu ülke için güç meselesi hassastır. Genel çözüm önünde engel teşkil etmeyecek bir düzenlemeye tabi tut-
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mak önemlidir. Bunlar yerine, yoğun demokratik siyasi faaliyet sorunu vardır. İsteyen bu çalışmaya katılabilir. Eskisi gibi böyle kırsala çekilme doğru değildir.
6- Nihai çözüme şüphesiz 2000’lerde ulaşmak isteriz. Buna göre hazırlanılır da. Ama gerçekten artık devletin atacağı adımlar bunu hızlandıracaktır. Temas Grubu yoğun çalıştırılabilir. Yine bizzat
güçlerinizi ve kitle tabanınızı eğitimle hazırlayabilirsiniz. Ülke
içinde ve dışında yasal demokratik siyasal çalışmaları bu doğrultuda yenilenmiş siyasal çizgi temelinde daha yoğun ve başarılı kılabilirsiniz. Devletle en temel çözüme gidilirken, içinizde ve toplumda eğitim, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama doğru katılım temelinde tedbirler alınır, bu yön öne çıkar. Daha önce de söyledim:
Suriye ve İran’da da benzer çalışmalar programlanır. Çok güç var.
Yasal konuma yakın hareket etmeleri önem taşır. Bölgede giderek
kendini hissettiren rüzgar bu yönlüdür, önünde durulamaz, ama
gerçekçi hareket etmek gerekir.
Irak’ta durum daha farklıdır. Sizler için hassastır. Genel Irak muhalefeti dünyada resmen tanınmaya gidiyor. Kürt oluşumu çözümünü bulamamıştır. Çok önemli bir gücünüz hakim pozisyonda üslenmiştir. Sanırım Barzaniler otoriter tekçi aileciliği bırakmıyorlar. Yapılması gereken, genel muhalefet içinde olmanın yanı sıra, Kürt muhalefeti içinde de ve hatta uygunsa rejimle diyalogta da demokrasi
pozisyonundan vazgeçmemek kadar ya bazı örgütlerle birleşilir ya da
bir cephe olarak bağımsızca, ama marjinalleşmeden yer tutmak, üslenmenin sağladığı askeri gücü politize etmektir. O kadar halktan şehidiniz var; Barzani veya diğerleri bilmeli ki, şehidi ile halkıyla ve
gücüyle bir alan gücüsünüz. İktidar olma hakkınız vardır. Esnek uzlaşmalar kadar zorlarlarsa en uygun ve başarılı karşılıkları verebilecek konumdasınız. Kısaca bu alana ilişkin de program, örgüt ve pratiğinizi dönemin ruhuna uygun kılmanız çok önemlidir ve başarıya
açık birçok yol ve imkanlar vardır. Aynı zamanda oyuna da çok açıktır. Aleyhinize planlar gelişebilir. Tüm bu hususları öngörerek, öz savunma, doğru politik çalışma yürütülebilir. Türkiye bu faaliyetleri
halen kendisi için ciddi bir potansiyel tehlike olarak görüyor.

368

7- “Kışın gittiler, yazın yine gelirler” deniliyor. Böyle olmadığını göstermek için gayri resmi de olsa yetkilileri davet edersiniz.
Politik pratik olarak eğer çizdiğimiz çözüm planında samimi yürürsek, Güney’deki çalışmalarımız potansiyel tehlike olmak şurada kalsın, gerçek olumluluğu geliştiren ve bu anlamda Misak-ı
Milli çizgisinde Türkiye’yi tamamlayan ve güçlendiren bir çizgidir. Diplomatik faaliyetlere de bu dönüşümle birlikte dikkat etmek gerekir. Türkiye diğer devletlerle, özellikle Avrupa ülkeleri
ile ilişkisinden hep kuşkuludur. Karşı faaliyet yürütmek kadar
Türkiye ile anlaşıyoruz demek de sakıncalı bulunuyor. Bunun yerine, bence AB çizgisi desteklenmeli ve ilişkide bulunduğumuz
güçlerden bu çizgiye, yapmaya çalıştığımız dönüşüm ve dönüş
çabalarına yardımcı olmaları sağlanmalıdır. Anlaştık biçiminde
değil irademizle bu çizgiye geldik, siz de yardımcı olun denmelidir. Hem AB hem AGİT hem de ABD, hatta varsa ilişkilerimiz
BM organlarından da bunu isteyebilirsiniz.
Türkiye, bazı güçlerin içte ve dışta kışkırtmasıyla kendisini siyasi kuşatmaya aldığımız hissine kapılıyor. Bunu doğru anlamalı, kuşatma değil çözüme gitmede dostlukların doğru ele alınarak yürütülen bir çalışma olduğuna güvenebilmelidir. Bu esnekliği ve yeteneği göstermek gerekir. Faydası olacaksa ve bizzat güvence verebiliyorlarsa, bazı güçler Türkiye ile de anlaşarak arabuluculuk, gözlemcilik vb yardımlar yapabilirler. Ama tekrar vurguluyorum: Bu
yönlü problemlerin doğmaması, varolanların aşılması önemlidir.
Ayrıca Türkiye kamuoyuna da bu dönüşüm ve dönüş temelinde
doğru, yeterli, güçlü ve inandırıcı bir temelde seslenmek gerekir.
Türkiyelileşmenin ortak bir vatan ve demokratik cumhuriyet altında nasıl zenginleştirilip güçlendirileceğine ilişkin program ve çalışma tarzını yenileştirmek yüksek değere sahiptir. Genel demokratik
platforma en güçlü biçimde oturmak söz konusudur. Program ve
yaygın kadro örgütlenmeleri ile tüm Türkiye halkına ulaşmak, aradaki yabancılaşmayı kırmak, ruhen ve pratik olarak birliği sağlam
kılmak temel bir görevdir. Unutmamak gerekir ki, Türkiye halkının
emekçi kesiminin gerçek demokratik gücü oluşturulamamıştır. De-
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mokrasinin en temel sorunu da budur. Bundan sonra en temel bir
çalışma, Türk emekçilerinin yaygın demokratik gücünü ve sivil inisiyatiflerini demagojik politikacıların ağzından kurtarıp öz kimliğine ve çıkarlarına dayalı, iradesini bağımsız politika ile ortaya koyan, barışın ve kardeşliğin –özde güçlüdür– sağlam halkası haline
getirmek olmalıdır. Deprem sonrası süreç, bu durumu ciddi bir ihtiyaç haline getirmiştir.
Bir anlamda belki de tarihte ilk defa hem Doğu’dan hem de Batı’dan aynı hedefe yönelik büyük bir demokrasi hareketi söz konusudur. Bunu birleşik yürütmek kesinlikle demokrasi tartışmalarına
en temel cevabı vereceği gibi tüm sorunlara, bu arada Kürt sorununa da en gerçekçi ve kalıcı çözümünü verecektir. Politik platformlarını, kadro ve doğru çalışma esaslarını kesinlikle beklenen tarihi
demokratik cumhuriyet aşamasına götürebilecektir.
8- Sonuç olarak demokratik çözüm için somut ve uygulanabilir
bir planı kendi anlayışım, düşünce ve tecrübelerimle böyle ortaya
koymam en uygun yoldur kanısındayım. Uçlar arasındaki büyük
fark ve uzaklık, insanın gönlündekine, daha uygun olanına fırsat
vermiyor. Kalkış zeminleri her iki taraf için de çok katı, bu nedenle politik gerçeklik şarttır. Mühim olan yaptığın direnişin, döktüğün
kanın, çektiğin acının en adil ve doğru politikasını yapabilmektir.
Bu tüm taraflar için böyledir. Politikada haklılık, kendine özgü bir
anlama sahiptir. Tümden haklı, tümden haksız ayrımı idealistçedir.
Akıllı politikanın, demokratik politikanın en önemli yönü uzlaşma
noktalarını yakalayabilmektir. Bunu başaramadın mı, kazanılmış
bir savaşı bile kaybedirsin. Şunu demek istiyorum: Emeğinize karşıt bir şey söylenmiyor. Onun mümkün olan en anlamlı uygulanabilir sonucuna ulaşılmak isteniyor. Bu plan, bu anlamda belki bir
katkı sağlar umarım. Ama yine de ustalık gerektiği açıktır. Burada
diğer önemli bir husus, örgütün yaratıcılık pratiği sergilemesi gereğidir. Gücünüzün teslimiyetinden bahsedilmiyor. Tersine, onun en
anlamlı ve mümkün amaçlarına, temel özgürlüğe ve eşitliğe ulaşmasına mümkün olan yol öneriliyor. Şüphesiz bu bir yoldur. Buna
demokratik sistem altında barış ve kardeşliğin çözüm yolu diyoruz.
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Hem devlette hem de toplum içinde çözüm isteyen küçümsenmeyecek bir güç var. Ama istemeyen de var. Dolayısıyla süreç çatışmalı işliyor. Çözümün makul ve hızlı gelişmemesinin nedeni de budur. Ama bunların giderek azınlığa düşmesi kaçınılmazdır. Objektif olarak, fırsat bulurlarsa açık engel olmak isterler. Bunlar geçmişte çoklardı, şimdi epey azaldılar, ama yine de dikkat etmek gerekir.
Uçların bükülüp birleşmesi gereken aşamada, kırma ve tersine bükme eğilimlerine dikkat etmek önemlidir.
9- Diğer bir yol daha var, aslında bahsetmek istemiyorum, doğru da bulmuyorum. Varsayalım ki, kuşkular var, güvensizlik aşılamadı. Öngörülen çözüm istenmiyor da, sonuna kadar fiziki ve manevi yok etme tavrı ısrarla sürdürülüyor. Yine katı bir direnmecilik
var, hiç dönüşüm gereği duymuyor. Bu durumda şüphesiz kadercilik yapılamaz. Meşru savunma her şart altında geçerlidir. Doğruca
hatalarından ders çıkarılarak, ama yine doğru çözümlü meşru savunma her yönüyle sürdürülür. Kaldı ki, normal düzen içerisinde
meşruiyet var, savunulması hukukun bir gereğidir. Bu asla yadsınmıyor. Ama gücünüzün ne kaba anlamsız sonuna kadar direnişçilik
adına ne de anlamsız, boş bir teslimiyet adına çarçur edilmemesi
gerekir. Bunun ne kendisine ne de karşısındakine yararı yoktur. Her
an bunun bilinciyle hareket etmenin önemi var. Akıllı ve kendini
kandırmayan bir politika hatta son kişi silahıyla geldiğinde, demokratik uzlaşma, barış ve kardeşlik temelinde amacına ulaşmış demektir. Değişim ve dönüşümün esası da budur. Zamanında akıllı
pratiği yapmamak epey zarar verdi. Bu şanstır. Bu sefer başarılı
olursa iyi olur. Olmazsa yine bu amaç için daha doğru yaşanır. Eğitimde, örgütü bu amaçtan uzaklaştıran ne varsa ondan uzaklaşarak,
doğruya ve sonuçta başarılı çözüme gelinir. Koşullar ne kadar eşitsiz ve dengesiz olsa da, tarihin ilerleyen tekerleğinin bu yönlü döneceğine ve hedefine ulaşacağına inancımı bir kez daha belirtiyorum. Umarım tersi gelişmeler olmaz, süreç uzamaz. Bunun için gelişmelerin yakından takip edilmesi önemlidir.
10- Kendi durumuma gelince, doğru anlaşılmayı ister ve bunu
önemli bulurum. Sizler, tüm taraflar, değişik de olsa, sübjektif yan-
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ları hayli fazla yaklaşımlar içine düşerek, gerçeklerden çok uzak hareket edebileceğimi sanıyorsunuz. Bunlar yanlış yaklaşımlardır.
Mezarda da olsa, önemle yapılacak işlerim olacak. İyi anlaşılırsa,
roller iyi tanımlanırsa, daha az sancılı ve başarılı sonuçlar alınır. Buna her zaman özen gösterdim. Tarihin en karmaşık bir sorununda,
ilah da olunsa, herkesin istediği bir çözümü bulmak zordur. Hiçbir
insandan beklenmeyecek kadar insani, politik ve demokratik çabalarla geliştirip bu sorunları çözüme götürmek istedim. Sonuçta neredeyse herkes ve her taraf bencilliğinden kurtulmadığı için ya bize
taktik yapıyor ya da mucizeler göstermeli diyor. Bu da tabii trajedilerle, kördüğümlerle sonuçlanıyor. Tüm gücümle yine de bir şeyler
vermeye çalışıyorum. Yaşam gerekçemin bu yönlü olduğunu biliyorsunuz. Başka ne bir anlamı ne de imkanı var. Belli bir süre böyle devam eder. Yargıtay sürecinin yaklaştığını biliyorsunuz.
Yeni bir savunma hazırladım, size de gelir. Yargıtay süreci bittikten sonra, TBMM’nin denetimindeki politik süreç başlayacaktır.
Bana ilişkin bazı kararların gelişmesi gerekiyor. Sizler de dikkatle
takip ediyorsunuz. Yine umarım kararlar çözüme imkan verecek temelde olur. Sadece benim için değil tüm PKK için imhacı ve infazcı yaklaşımları gelecek yüzyılın da kaybı olacaktır. Bu uğursuz gelişmeyi önlemek ve altındaki oyunları bozmak için yaşama gereğini anında fark ettim ve bugüne kadar başardım. Ama tüm çabalara
rağmen bu anlamdaki yaşam yetmez veya buna fırsat tanınmazsa,
aslında doğru ve güçlendirilmiş yaşamı mümkün kılan fiziki ölümü
de bir ölüm olarak değerlendirmeyeceğim. Mühim olan son ana kadar doğrunun gereğinin yapılmasıdır. O andan sonra her şey farklı
olur ve gelişir. Bu hepimiz, herkes için geçerlidir. Yaşamım bu temelde kolay ve zor sözcüklerinin ötesinde, kendine özgü geçiyor.
Özüm, çok genel ifade edersem, çocukluktan beri emeğe dayalı,
kutsallığın, yüceliğin ve güzelliğin gereklerine göre düşünebilmek
ve yapabilmektir. Önemli süreçleri katettim. İmralı süreci de bunun
yoğunlaşmış, benim için olmasa da, sizler için ve hatta toplum ve
devlet için trajik de olsa en verimli günlerimdir.
Acının büyüklüğü, başka yerde ve tarihte yer tutan kişilerin dü-
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zeyine uygun olarak en büyük gelişmelerin ilacı rolünü oynar. Şimdi bu diyalektik işliyor. Çarpıtmayan ve gereklerine yanıt veren, diyalektiğin de bir gereği olarak, bu kutsallık, yücelik ve güzellik gereklerine ulaşmada büyük güç bulacaktır. Böyle anlamaya ve bunun güçlü doğuşlarını, büyütüşlerini başarmaya çalıştığınızdan
kuşkum yoktur. Bu zor son satırlarda yine halkı, çok ilgi ile bekleyenleri selamlamakta güçlük çekiyorum. Ne kadar istiyorlarsa yine
o kadar onların ve hepinizin olduğumu belirtirken, daha kutsalca,
yücelerde güzel yaşamanızı, büyük özlemle bastığınız toprak, içtiğiniz su, soluduğunuz hava ve yediklerinizin helal olanıyla birlikte
sevgi ile selamlıyorum.
3 Ekim 1999
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Baﬂaramayan politikac›l›k politika de¤ildir

asılsınız? Grup ulaştı mı? Bazı yeni şeyler olabilir. (Grup
ulaştı.)
Basına yansımadı mı? TRT’de dinledim, bir haber yoktu.

N

(Basına sınırlı yansıdığı, grubun güvenlikle geldiği belirtildi.
İsimleri okundu.)
Serhat’ı tanıdım. Nasıl karşılandılar?
(İrfan gruba ilişkin bilgilendirmeler yaptı. Şemdinli Tugay Komutanı Tuğgeneral ile gruba ilişkin görüştüklerini, grubun can güvenliği için generalin iki çocuğu üzerine teminat verdiğini, bunun
üzerine grupla temasa geçmek için gerekli kolaylıkları sağladıklarını, grubun da bunu uygun gördüğünü, bunun üzerine varılan anlaşma sonucu generalin bizzat kendisinin helikopterle köyün ortasına inerek grubu aldığını, daha sonra general ile yapılan telefon
bağlantısında yerleri hakkında bilgi veremeyeceğini söylediğini
ancak sağlıklarının iyi olduğunu aktararak, bundan sonra olabilecek hukuki gelişmeler üzerine bilgiler verdi.)
Bundan sonrasını kendileri (genelkurmay) planlayacak. Gidip
görüşürsünüz. Bırakılma ihtimalleri var. Mektuplar falan yanlarındadır sanırım, değerlendirirler. Genelkurmayın haberi var. Mühim
olan da budur. Sağlıkları ile ilgilenirler sanırım, yeni hava uygun.
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(Grubu almak için bölgeye gittiğimiz ilk gün, sizin pazartesi günkü biraz sert olan açıklamanız olmuştu. Sanırız bununla bağlantılı
olarak genelkurmayın da sert açıklaması oldu. Ancak sizin perşembe günü avukat arkadaşlarla gönderdiğiniz mesaj ortamı yumuşattı.
Grubun gelebilmiş olmasında mesajınızın belirleyici rolü oldu.)
O yazıdan hemen sonra oldu, öyle mi? Burada da sertleşmeler
oldu. Bizi ciddiye alma durumları var. Doğrudan değil, ama bir nevi diyalogtur. En üstten emir ile geliyor. Grubun hukuki yanlışlıklar yapmaması gerek.
(Basının grubun gelişiyle ilgili tavrı aktarıldı. Basın gelenlere
ilişkin olumsuz değerlendirme yapıyor.)
Barış ve demokratik çözüm grubu içinde yer alanlar yirmi yıllık
kadrolardır, değerli arkadaşlardır. Bizi temsil edebilme durumları
vardır. Yasada silah kullanmamış olan diyor, bunlar aslında eski
kadrolardır. Burada zorlamak gerekir. Antiterör yasası buna izin
vermiyor. Bundan sonra yasaya dayanın, zorlayın. Yasanın dar geldiğini, ceza indirimi ya da farklı yasal değişiklikler olursa olumlu
gelişmeler olur.
(İrfan, bölge izlenimlerini aktardı. JİTEM’in bölgede kendileri
ile gezdiğini, Başkan’ın savunma kitaplarını okuduklarını ve üzerinde tartıştıklarını, JİTEM’cilerin bizlerden daha iyi analizler
yaptıklarını, Başkan’ın Türkiye’nin demokratik cumhuriyete nasıl
ulaşacağını tarihsel toplumsal yönleriyle ortaya koyduğunu belirttiklerini, askeri çevreler ve halk ile yaptıkları sohbetlerde herkesin
barışa büyük özlem duyduğunu söyledi, ancak nasıl bir barış olacağı konusunda kafaların net olmadığını aktardı.)
Siz de onlara, barış için sizlerin de çalışmanız gerekir deseydiniz. Tek taraflı barış çalışması olur mu? Bu JİTEM’ciler beni oldukça iyi izliyorlar. Politikalarımızı takip ediyorlar. Cem Ersever’den bu yana bu böyledir.
Grubun gelişi olumludur. Bu politika şimdiden etkisini gösteriyor. Bizim çalışmalarımızla iki aydır yürütüyoruz. Yani tipik bir
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politik çözüm yönteminin ipuçlarıdır. İyi izlenip iyi değerlendirilmelidir. Olumlu olursa devam eder. En dikkatli, en uyanık biçimde
politikanın ipuçları gözetlenmelidir. Bu politik tarz ilginçtir. Devlet
açısından bazıları ‘oyuna mı geliyoruz’ diye soruyorlar. Yeni bir
adımdır. Türkiye’de barış dili ancak böyle gelişiyor.
Avrupa’da nicel durum nasıl?
(Avrupa’daki arkadaşlardan ABD’ye resmi temaslarda bulunmak üzere gitmek isteyen arkadaşlardan söz edildi. ABD’nin arkadaşlara, Öcalan’ın ABD’ye gideceklere ilişkin olarak “beni temsil
etmiyorlar” şeklindeki bir söylemi olduğunu belirttiği, bundan dolayı vize vermediği söylendi. ABD gitmek isteyenlerin temsil yetkisi olmadığını söylemiş.) Ben mi ABD’lilere onlar beni temsil etmiyor demişim? Hiç konuşmadım ki, hayret! ABD direkt atadığım
bir temsilci mi istiyor? Tabii onlar da görüşememişler, öyle mi?
(Avrupa’daki bazı devletlerin resmi düzeyde tanımak istedikleri
aktarıldı.)
Önümüzdeki günlerde görüşmeler, tanıma olabilir.
(İlnur Çevik ile Fehmi Koru’nun pazar günü Kanal 7’de bir
programda PKK’nin son adımlarına yönelik yorumları aktarıldı.)
Belediye başkanlarının siyasi şeyleri yok ki. Bundan sonra terörizm sayfası kapatılmış mı? Öyle bir yorum mu yapmış?
(Milliyet gazetesinden Yasemin Çongar’ın, ABD’nin Türkiye büyükelçisinin konuşmasında “Türkiye’de terör sayfası kapatılıyor”
dediğini, hükümetin pişmanlık yasasını da çıkardığını söylediğini
belirten yazısı aktarıldı.)
Pişmanlık yasasını çok önemli buluyorlar; devlet de, ABD de
öyle. Bizimkiler de bu yasayı farklı değerlendiriyorlar.
(Başkan’ın ve genelkurmayın karşılıklı yapılan basın açıklamaları ve grubun gelişine ilişkin yaşanan gerginlik aktarıldı.)
Orada bir kriz gibi oldu.
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(Kendisi adına yaptığımız son basın açıklamasından söz edildi.)
Gerginlik yaratıcı cümleler olması yanlış olmuş. Biraz aşırı olmuş. Sonra benim son mesajımla biraz ortam yumuşamış gibi oldu,
öyle mi?
(KDP’nin yaklaşımları aktarıldı.)
Çok kurnazlar, değil mi?
(Serxwebun’da çıkan Konsey’in “En keskin militanlık bu dönemi kazanan militanlıktır” yazısı aktarıldı.)
Bu iki eğilim vardı zaten. Var mı bu eğilimin öne çıkan temsilcileri?
(Daha önce de belirtmiştik. Cezaevlerinde bu yönlü şeyler var.)
Yüce’ye en çok Kemal Pir kızıyordu. Görüşün, ona söyleyin,
kendisini öyle olumsuzluğa itmesin. Meral de öyle mi? Dürüstçe
bir yaklaşım değil. Ben onlara bir parça ekmek bile yedirmem. Savaşta işi gücü bozguncu olmaktı, barışta da öyle. Kemal Pir onun
için bozguncu diyordu. Bu işler öyle onların sandığı gibi değil. Ne
mücadele sandıkları gibi başlamış ve yürümüştür ne de barış sandıkları gibi gelişmiştir. Bunların meselesi politika yapmak değil.
Bizim politikalarımızın kaba direnişçilik veya teslim olmakla ilgisi yok. Ordun bile olsa, bundan fazla ne yapabilirsin? “Biz sonuna
kadar savaşırız” tavrı olursa, bu mahalle kavgası gibi olur ve anlamlı değildir.
Benim burada en zor koşullardaki sekiz aylık pratiğim bile Türkiye’yi dönüşüme uğratıyor. Türk solu klasik tavrında devam ediyor. Bunca yıldır politika yapıyorlar, her şeyi sağa teslim ettiler.
Yirmi otuz yıl politika yapacaksın, emekçilere hiçbir şey vermeyeceksin, en ufak bir hak sağlamayacaksın: Bu vicdansızlıktır, sorumsuzluktur. Başaramayan politikacılık, politikacılık değildir.
(M. Karasu’nun, grubun mektuplarını propaganda yapmamak
için şimdilik yayınlamayacaklarını belirten görüşü aktarıldı.)
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Şimdi yayınlamaya gerek yok. Görüşün, sonra yayınlansın.
(Almanya’da yaşayan Feleknaz’ın gelen grupla görüşmek üzere
bir heyet oluşturmak istediği aktarıldı.)
Tabii gelsinler. Grupla ilgilensinler. Grubun mesajları hayli
önemlidir. Grupla görüşmezlerse bile gereğini yaparsınız, sizinle
görüşürler.
(Operasyona ilişkin son bilgiler aktarıldı.)
Türkiye olumlu yanıt verirse, bu barış adımında samimiyse, bu
operasyonlar kendileri için de zararlıdır. Birkaç yüz gerilla öldürmekle ne elde edebilirler? Bu operasyonlar dursaydı iyi olurdu. Gelişecek diyalog süreciyle yüzlerce kişi gelip katılacak. Bunu görmüyorlar mı? Güvenilir bir biçimde bir süreç başlatmak, işte grubun gelişi bunun bir adımı oluyor.
İleride komplo gibi konular açılır, çok açılacak. Vaktim olursa
açacağım. Çok şey yaşadım. Dünya bambaşka aslında. Eğer yaşarsam, bir yazarın “Ey zaman! Ya seni hiç yaşamayacağım ya da özgürlüğü nakşederek yaşayacağım” dediği gibi yaşayacağım. Biz
elli yıldır yaşamadık, yaşayamadık. Bu koşullarda yaşamak, yaşamak değil. Yargıtay için yazdığım yazıda da belirttim. Bizim yaşamımızın felsefi yönü önemlidir, trajiktir. Mevcut durumda yaşayacaksak, bu gelişmeler önemlidir. Yaşamın ipuçları yakalanmışken,
bunları biraz değerlendirmek gerekir.
Savaşı olduğu gibi barışı anlamayanlar, süreci geliştiremeyenler
var. Büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklar var, ama nakşetmeyi
bilmiyorlar. Savaşı bilmeyen kişilikler barışı da anlamıyor, geliştiremiyorlar. Vicdan azabı duymamak elde değil. Keskin devrimcilikmiş, savaşçıymış; Zeki’nin, Hogir’ın devrimciliğidir bu! Bunlar
bizim de emeklerimizi heba ettiler. Barış için de yaşamak gerekiyor. En kahırlı koşullarda yaşamama rağmen bunu gerçekleştirmeye çalışıyorum. Kürt yine uykudadır. Türkiye’de gericilik bu süreci boşa çıkarmaya çalışıyor. Güven vermek istiyorum. Yine en iyi
karşımızdaki ordu anlayabilir diye düşünüyorum. Ordu anlayabilir.

378

Çünkü savaşın bir tarafı olarak savaşı yaşadılar. Onların da güven
sorunu, politika yapma sorunu var. Savaşan güçler barışı anlar. En
çok onlar barışı anlar. Bunlar öyle ayrı şeyler değil. Savaşla barış
etle tırnak gibi iç içedir. Birinin gereğini yapamayan, diğerini de
yapamaz. Kafası ve yaşamı karışık olan, barışı da savaşı da anlamaz. Sakık tarzı kişilikler ortada. Şemdin yüzlerce insanın kanına
girdi, ama halk adına tek bir değeri savunmuyor.
Ecevit geldi. ABD biraz daha pratik adım bekliyor. Avrupa ile
görüşmeler gelişecek. Amerika süreçte sorumluluğu biraz Avrupa’ya yükledi.
(Davaya ilişkin konuşuldu.)
Herhalde Yargıtay kararını verir.
(Yeni açılan davaya ilişkin gelişmeler aktarıldı.)
Yargıtay duruşmasını uzatmak madem lehimizedir, uzatalım.
Herhalde karar da verse, AİHM’e kadar bekleyecek. Galiba FBI
buraya büro açıyor. Kontrol dışı şeyler çıkabilir. Bu ara iyi gidiyor.
Tansiyonun yükselmesi iyi olmaz. Benim yargıtaya yönelik bir savunmam var. Küçük düzeltmeler yapabilirsiniz. Üç savunmayı birlikte basın, mektupları, sizinle yapılan röportajları da ekleyin. İyi
bir kitap olur. Buradaki görüşmelere ilişkin tuttuğunuz notları değerlendirin. İlk tuttuğum notlar olsa iyi olurdu. Onlar kayboldu.
Ben de yazabilirim. Yazacağım şeyler arzulanan bir eser olabilir.
Buradaki sekiz aylık süreç, binlerce yıllık tarihin çözümlenmesidir. Ben bile halen yazamıyorum. Basit bir süreç yaşanmıyor. Şiddetle ihtiyaç da var herhalde, anlamını derinliğine vermek gerekir.
Tarihi anlamına bakmak gerekiyor. Burada geçirdiğim sekiz ay, yılların tarihi çözümlemesidir. Konu öyle sıradan bir şey değil. Basit
bir olay, basit bir süreç yaşanmıyor. Benim burada bir günüm bile
tarihin yenilenmesidir. Eğer bu değerlendirilirse binyıllık şeydir.
Kitaba, Barış Umudu ya da Barışa Doğru adını koyabilirsiniz. Bu
çalışma, arzulanan bir barışın gelişi olabilir.
On altı sayfalık önemli bir yazı var. Konsey’e yazdığım bir ya-
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zıdır. Bu işlerle, süreçle uğraşıyorum, hızlandıracağımı söylersiniz.
Yazı hazırsa alırsınız.
(Askeri yetkililer henüz incelemedikleri için alamayacağımızı
söylediler.)
Perspektif biraz daha netleşiyor. Dar bir plan mıdır? Türkiye
eğer demokratik çözümde karar kılarsa iyi olur. Görüşmede ipuçları var. Ecevit’in ve genelkurmayın konuşmalarında bunların ipuçları var. Ben de açıklamalarımla bunu sürekli geliştiriyorum. Değerlendirmelerim incelenerek açıklamalar yapılıyor. Bu son yazı da
onun biraz daha planlanmış biçimi oluyor.
Temas Grubu ve Öneri Grubu diye iki grup olabilir. Temas ve
Diyalog Grubu oluşturuldu mu? Bu Küçükaydınlar fena değil.
Abdullah Öcalansız olmaz. Orayla diyalogta resmen siz olursunuz.
(Avni Özgürel ile görüşüleceği aktarıldı.)
Doğrudan görüşme önemli. Yaklaşımlarında belli bir derinlik
bulunuyor.
Öneri Grubu hem bize hem de devlete öneri yapsın, herkes yararlansın. Grup önemli. İleride gidip PKK merkezi ile görüşmesi
mümkün. Ama bence HADEP’lilerle mi, milletvekilleriyle mi
olur, onlar görüşebilir. Bu aydın grubu öneri geliştirebilir. Bunlar
grubun görüşlerini TBMM, genelkurmay ve hükümete iletirler.
PKK ile uluslararası kurumlar nezdinde görüşmeler yaparlar. Bu
şekilde barışı biraz geliştirme olabilir. İkili çalışılabilir. Bir, araştırma ve öneri sunma olur, aydınlar çözüm önerilerini geliştirir.
İki, politikacılar ve sivil toplum örgütlerinden bir pratik yürütme
grubu ziyaretler yapabilir, pratik işler yürütür. Direkt temas olamıyor, arabulucu grup gerekiyor. Tartışın. Bu iş oldukça ciddi.
Abdullah Öcalan ve devlet bağımsız değil. Devlet, Abdullah Öcalan’ın önerilerine göre hareket etmez, devlet geliştirilecek önerilere karşı değil. Ordu direkt çözüm geliştiremez. İşi de bu değil.
Bu aydınların rolü değil mi?
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(Turgut Kazan ve Savunma Bakanı’nın avukatlara yönelik olumsuz açıklamaları aktarıldı.)
Bunlar niye böyle diyorlar? Biri sağ, biri sol. Aynı noktada buluşuyorlar. Sizin bu tip tartışmalarınıza kapı aralanmış durumda.
Bunu tartışın. Sanırım Avrupa ve devlet bu adımlara ciddi bir imkandır diyor. Bunu ciddi olarak değerlendirmek gerekir. Rolünüz
son derece hayatidir. Siz de sürecin hayatiyeti ve derinliğinin farkında değilsiniz. Bunu iyi değerlendiremediğinizi düşünüyorlar.
Sizi öğrencim gibi görüyorlar. Ama hepinize aynı gözle bakmıyorlar. Bir kesim yapabileceğimiz bu kadardır diyor. Başarınız sizin maharetinize kalmış. Örneğin; buraya general geldi. Kapıyı
açtım, sadece bir kelime konuştu. Sanırım o da korktu. Kanımca
sağ bunu kötü kullanıyor. Çözüm isteyenler, örneğin Çevik Bir bile çok gizli, korkarak ancak bir şey yapabiliyor. Bunu istemeyenler, sevmeyenler var.
Sizin bu işi ne kadar yaptığınız önemli. Kendinize sorun. Ağırdır. Tarihin en büyük sorumluluklarından biridir. İki kelimeyi söylerken bile çok sarsıcı olmalısınız. Öğrenci gibi konuşmayın. Olağanüstü dikkat etmek önemli. Bir oyun değil bir imkan olabilir. Niyazi doğru anlamamış. A. Zeki, kötü ve tersten anladı. Devlet ilişkiyi kesebilir. Hiçbir gelişmeyi sağlamayabilir. İlişki olmazsa bu
imhadır. Bu daha mı iyi?
Devlette çelişki var. Bazıları barış ve çözüm için ortaya bir şey
koymuşlardır demek istiyorum. Burada sizinle her bir görüşü tartışmak oldukça önemli. Bir girişim, bir adım olabilir. Derya kadar
zorlukları var. Burada bekleyenler için de aynı zorluklar var. Bin
beş yüz kişi bu adayı koruyor. Küçümsemeyin.
Temas Grubu önemli. Her hafta çalışmalarını size soracağım. İki
yönlü gelişebilir. Demirel HADEP’lilere “Telefonum 24 saat açıktır” dedi. Oluşacak bir diyalog grubunda HADEP yer alabilir. Genelkurmaya telefon açtınız, size cevap verildi. Parlamento ve hükümette de olmalı. Grupların şansı olur. Doğrudan diyalogu devlet kabul etmez, engeller. Devlet ile PKK arasında görüşmeler direkt olmaz, diyalog grubu ile olur. O da gelişmeleri hızlandırır. Devlet bu
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yönde en üst düzeyde karar vermiştir. Bana öyle geliyor. Gelen grubu devlet en üst düzeyde kabul etmiştir.
(Şemdinli’deki generalin bu grubun gelişi için bizzat genelkurmayca görevlendirildiği aktarıldı.)
Bundan sonra 29 Ekim’de bir grup gelebilir. Demokratik cumhuriyeti güçlendirme hamlemizdir. Bu defa da Avrupa’dan mı gelsinler? Onlar orada ne yapıyor? Avrupa veya dağdan olabilir. Demokratik cumhuriyete katılım 2000 yılında da olur.
Yasayı değerlendiriyoruz. Genelkurmay ve cumhurbaşkanının
çağrıları var, bunları değerlendiriyoruz. Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyarak gruplar gelebilir. “Barışı geliştirmeye çalışıyor” deyin.
Bu adımlar ciddidir.
Ya af yasasında değişiklik ya ceza indirimi; bunları gündemleştirin. Antiterör yasasındaki ceza azaltımı bundan sonra ağırlık noktanız olsun. “Elverişli bir yasa değil dardır” deyin. “Yasa genişletilmelidir” deyin. “Cezalar 5-6 yıldan fazla olmamalıdır” denilmeli.
Demokratik Cumhuriyet Projesi’nin içini dolduruyoruz. Atılan
adımlar önemli. Yasal boşluk var; giderilmesi gerekir. Ya yasa genelleştirilir, ceza düşer ya da ceza indirimi olur. Barış gelişecek, barış için yasal bir imkan yok. Partiler, İHD, HADEP görüşebilirler.
Parlamento ile de görüşün. Arkadaşların elinde gerekçeler fazladır.
Devlet bu fedakarlığı yapabilir. PKK gelebilir fazla bir şey istediği
de yoktur, ciddidir. Bu kadar büyük bir hareket bu kadar mütevazı
adımlarla barışa geliyor. Dünyada da bu ilktir. Makul olan budur.
Sert adımlar değil. Gelenler seçme kadrolardır. Silahtan uzaklar. Silah kullanana yasa uygulanmıyor. Silahsızlar gelmiştir. Yasanın yetersizliğini vurgulayın. Ayrımsız yasal düzenleme olursa 2000 yılında tümüyle katılabilirler. Demokrasi gelişecek. Zaten başka çaresi yok. Kürtlerin hakları verilecek. Bunun önünde kimse duramaz. Belediyeler ve HADEP fizibilite çalışmalarını yapar.
Devlet istemezse ne olur? Gelecek yüzyıl boşa çıkar. Bu barış
yürümezse 21. yüzyıl boşa çıkar, kaybedilir.
Grup da devreye girmişse, yasalar bu kadarına izin veriyor de-
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mektir. Yasalar elverirse, PKK tümüyle gelir. PKK demokratik
cumhuriyete katılım gösterecektir. Yeni yasama yılında önemli bazı görüşmelerimiz olacak. Devlet bazı adımları düşünüyor, ama kesin değil. Barışı istemeyen taraflar var. ABD ve AB, devleti barışa
mı zorluyor? Ters bir hava esebilir mi? Bazı çevreler (Çiller vb) bunu bozabilirler mi?
Grup yeni, onun olumlu dalgalarını beklemek gerekir. ABD ve
Avrupa destekliyor. Bu süreç bu hale geldi. Bundan sonra olumsuz
gelişebilir mi? En sağ kesimin dayattığı şekilde gelişebilir mi? Sağın hakim olacak gücü yok. Benim davam üzerinden gelebilirler.
İnfaz konusundan gelmek istediler, güçleri yetmedi. MHP biraz
bastırılmış gibi. Bir de dünya var. Herhalde yürür. Son gerginlik bu
son grupla birlikte aşıldı.
Eylül’de gönderdiğim mektup yayınlandı mı? Özgür Politika’da
yayınlanır herhalde. Demin aktardığınız röportajda da görülüyor.
İsteyenler var, istemeyenler var. Çıkarları bozulur. PKK’nin demokratik dönüşümü çok büyük bir olaydır. Ben politik yapıyı olağanüstü zorluyorum. Bu havayı kırmamak lazım. Bana kim yardımcı oluyor sizce? Biraz medyadan, biraz ordudan var sanırım.
Sorgu sırasında tanık oldum. Bir sorgucu, Tansu Çiller’i kastederek, “bozarsa tek o bozacak” diyor, adeta ona diş biliyordu. Ama onu sarsacağız, düşüreceğiz diyordu. O kadar netti. Bozguncudur diyordu. Bozguncuları tanıyorlar. Bu açıdan çok duyarlı
olmanız gerekiyor. Biraz farklı bir olay. Şiddetli bir mücadele yürütürken kimin bozacağını da biliyorlar. Çatışmalı gidiyor. Duyarlı
olalım. Bazıları iyi mücadele etmiş, bazıları da bozmak istiyor.
O bizim içimizde de var. Sizin işiniz salt avukatlık değil. Bakanlar bile sizi polemik konusu yapıyorlarsa dikkatli olmak gerek. Zorbela atılan bu adımların değerini iyi bilmeniz gerekir.
Grubun gelişi ile olumlu adımlar olabilir. Her türlü temsil güçleri var. İlginç olacak. Basının önüne çıkmaları, açıklamaları, mektuplar önemli. Haberlerini iletin.
(Çarşamba günü görüşeceğimizi belirttik.)
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Perşembe günü getirirsiniz.
İkili çalışma grubu önemli. Temas grubu gerekli. Gerekirse yeniden oluşturulur. Benim merkezimde devlet kadrolarını ve PKK’yi zorlayın. Bu yeni bir girişimdir. Devlet burada deniyor. Siz yaptınız da devlet karşı mı çıktı? Bazıları boşa çıkarmak isteyecek.
Bunlar Apo’nun elçileri, bunlar da kim diyebilirler. Şiddetle üzerinize gelmeye çalışacaklar. Yılmamalısınız.
Yarın Avni Özgürel ile görüştüğünüzde, onun görüşlerini bol bol
alın. Gülay Göktürk akıllı kadındır, onunla görüşün, ona da götürün. İşbölümü yapın. Toplu bilgiler ve girişimin sonuçlarıyla gelin.
Devlet açısından önemli. Muhtemelen devlet de olumlu bir yaklaşım gösterir.
Mahmut ne yapıyor? (Çalıştığı aktarıldı.)
Bizim avukatımız olarak görülmesi önemli bir güçtür, meşruiyettir. Değerini iyi bilmek gerekir. Kitlelerin üzerinde etkili olur.
Ona katkı sunar. Benimle ilgili hiçbir şey basite alınamaz. Benimle ilişkili olarak legal kurumda yöneticilik yapmak önemlidir. Köklü, tarihi bir rol üstlendiğinizi bilmek zorundasınız. Dikkatle, öncelikle yeni bir başlangıç yapıldığını hissettirmelisiniz. Eski şeylere
karışmayın yoksa başarılamaz. Herhalde barış kazanır. Yolumuzu
bulacağız. Demokrasi kazanır.
Demokratik birliktelik tek yolumuzdur. Bunun dışında yolumuz
yok. Barış için de dost olunması önemli. Başarılırsa tarihi bir başlangıçtır. İş çok ciddi, çok anlamlı. Zor yürüyor. Bizimkilerin de
dudak bükmemeleri gerekir. Serserilik yapmasınlar. Kapkara yürekleri ve beyinleri var. Başka ne yapabilirim. Halk da bunu dört
gözle bekliyor. Ama fazla hayalci olmayalım. Tarihin en acımasız
bir sürecini sizlerle birlikte yaşıyoruz. Siz de bunun bir sempatizanı olarak hakkını verin.
4 Ekim 1999
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Suçtan ar›nm›ﬂ bir Türkiye
birçok çevrenin ortak özlemidir

ugün iki kişi gelmişsiniz. Neden? (Yargıtay duruşması nedeniyle arkadaşlar başka yerlerde duruşmalar var demişlerdi. Buraya gelmeleri doğru olmazdı. Bu nedenle iki kişi geldik.)
Tamam, o zaman önemli değil.

B

(Bir avukat, Avni Özgürel ile yaptığı uzun görüşmeyi ayrıntılarıyla anlattı, ilgiyle dinledi. Temas Grubu’nun idamı engelleme yönünde bir çalışma yapmak istediği aktarıldı.)
Yalnızca benim idamımı engelleme yönünde politika yeterli değildir. Bu biraz ucuz politika yapmak olur.
(Avni’nin infaz ile ilgili olarak, infazın düşünülmediği, yöntem
olarak da dosyanın parlamentoya gönderilmeyeceği ayrıca ikinci
bir yöntem olarak da AİHM sürecinin bekleneceği şeklindeki yorumu üzerine)
Doğrudur, tahmin ettiğim gibi. En makul yol bu görünüyor. Diğer dosyalar ile birlikte beklettiler.
(Avni’nin 2000 yılı mayıs ayında tecrit koşullarının hafifleyeceği biçimindeki yorumu üzerine de)
İlginç, nasıl böyle bir zamanlama yapıyor?
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(Avni’nin söylediğinin sadece yorum olmadığını, bir bilgiye de
dayandırıldığını söyledik.)
Olabilir. Fakat burada bir seçim dönemi söz konusu olabilir. Bir
de benim tutumum hızlandırıcı olabilir. Hatırlarsınız, siz Yalçın Küçük’ün ilk getirildiğim günlerde kesinlikle infaz olacak dediğini,
ama daha sonraki dönemlerde infazın olmayacağını söylediğini aktarmıştınız. Doğrudur, kimse sürecin bu şekilde gelişeceğini düşünmemişti. Ne ABD, ne devlet, ne de bizimkiler bu sürecin bu şekilde
gelişeceğini düşünmediler. Onların sistematik senaryosu şöyleydi:
Guzman tipi bir süreç olacak. Guzman gibi yıllarca sürecek bir tecrit ve kaba bir marksist tavır bekliyorlardı. Guzman gibi bitirmeye
yönelik uzun bir süreç veya Şemo tipi bir yaklaşım; kaba direnme
veya değerlere saygısızlık, alçakça bir yaşam düşkünlüğü düşünüyorlardı. Bizimkiler dahil kimse farklı bir şey beklemiyordu.
Devlet beni zorlayarak bir şeyler elde etmek istiyordu. Fakat ben
tavrımı kendim geliştirdim, siyasal yaratıcılığımı ortaya koydum.
Tırnakla, özveriyle bir süreci geliştirmek istedim. Aslında ABD
bundan rahatsız. ABD, tip olarak beni kaba, kafası fazla çalışmayan
biri olarak görüyordu. Daha sonra süreci izledi. Fakat yavaş bir gelişim bekliyordu. Onlar da yanıldılar.
(Talabani’nin PKK yönetimine “süreç olumlu, fakat siz çok hızlı gidiyorsunuz” biçimindeki yaklaşımı aktarıldı.)
Bu, aslında Talabani’nin görüşünden ziyade bence ABD’nin Talabani’ye söyledikleridir. Yanılmıyorsam Talabani ABD’deydi.
(Doğru, oradaydı. Döndükten sonra konuşmuş, Mahmut Baksi’nin, bazı PKK karşıtı Kürt çevrelerinin Burkay-Barzani öncülüğünde, Demokratik Cumhuriyet Projesi’nde Kürtlere yer verilmediğinden, yeni bir oluşuma gitmek için biraraya geldiklerini belirttiği
aktarıldı. Burkay, eski DDKO’cular, Şerafettin Elçi, İsveç çevresinden bazıları, Barzani vb. Ayrıca bize gelen bir bilgiye göre bunun
içinde Türkiye’den birkaç gün önce Güney’e giden Kürt milletvekilleri de var.)
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Milletvekilleri de mi onun için gitmiş? Peki, onların yaklaşımı
ne olmuş? Ona ilişkin bir bilginiz var mı?
(Milletvekillerinin tutumlarına ilişkin net bir bilgimiz yok.)
Bu, ilginç bir gelişme. Bu aslında erken bir doğum. Başarılı olamazlar. Bu yanıyla önemli değil. Fakat aslında benim size ilk başta anlattığım, hala da çok iyi anlatamadığım komplonun bir başka
uzantısı var. Buna biraz ayrıntılı değinmek istiyorum. Sorguculara
da anlattım, onlarla da tartıştım, mahkemede de anlattım. Fakat yeterince anlaşılamadım. Uzun uzun anlatılması gereken bir konudur.
Şimdi anlatacaklarımı Avni ile paylaşırsınız. Avni’ye bu konuda
bilgi verin. Çünkü hiç kimsenin bilmediğini o da bilmiyor. Ben de
ayrıca ayrıntılarını yazacağım. Bir roman konusu olacak kadar çok
şey var. Bu komploda, öncelikle Yunanlıların tavrı iyi araştırılmalıdır. Yunanlılar beni imhacı tarzda teslim etmek istiyorlardı. Fakat
benim üzerinde durmak istediğim şudur: Bu yöntemi kim biliyordu, kim denedi? İyi araştırılsın. Selahattin Çelik buradan çıktı. Ben
teslim edildiğim günlerde Kemal Burkay Atina’daydı.
(Bunu ilk defa söylüyorsunuz dendi.)
Hayır, daha önce de söylemiş olmalıyım. O günlerde Simitis’in
bir açıklaması vardı. “Apo’nun dışında da Kürt liderler vardır. Yalnız Apo Kürt lideri değildir” demişti. Yine o günlerde Yunan Dışişleri çevrelerinde benim özel yaşamıma ilişkin bazı spekülasyonlar
başlatıldı. Bunların hepsi bir bütündür. Bu oyunda ABD, Yunanistan ve kısmen Londra var, Kemal Burkay var. Şimdi Kürt unsurunu vurgulamamışız diye toplantı yapıyorlar. Barzani ile eski oyunu
tezgahlayacaklar. Benim teslimimden sonra bu defa Yunanlılar,
benden birebir ölümüne direnme tavrını beklediler. Şimdi de Yunanlılar bu tarihi ihanetten en az zararla çıkmak için Türkiye ile yakınlaşıyorlar. Papandreu’nun şov tarzındaki açıklamaları bunun belirtisidir. Bu komplo sayesinde bizimle Türkiye arasında bir kör çatışma yaratacaktı. Benim infazımdan sonra da Avrupa’ya dayalı bir
Kürtçülük geliştirilmek istenecekti. Kılıf da hazırdı zaten. Kana bu-
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laşmamış bir Kürt lider bulunacaktı. Bu, Kemal Burkay olabilirdi.
Pusuda bekleyen Selahattin Çelik gibi başkaları da vardı.
Şuna dikkat etmenizi istiyorum: Bu, kan üzerinden politika yapmaktır. Hem beni imha edeceklerdi hem de şiddet yanlısı olmayan bir
Kürt ile iş yapacaklardı. İhanetin püf noktası burasıdır. Bunu iyi anlayın. Türkiye’nin de bunu iyi anlaması için elimden geleni yaptım. Fakat yeterince anlaşılmadı. Avni gibilerle bunun için çalışın diyorum.
Bu süreçte Talabani de uzun süre sessiz kaldı. O da benim bu süreçten çıkamayacağımı düşünüyordu. İşte aşağılık olan şu: Ben imha edileceğim, onlar Avrupa’ya dayalı olarak gelip oturacaklar.
Şimdi burada benim tutumum iyi anlaşılmalıdır. Benim tutumumla
bütün bunların çıkarları bozuluyor. Ben üniter devlet ve Kuvayi
Milliye’yi bunun için ifade ettim. Bunun iyi anlaşılması gerekir.
Genelkurmay da aptal değil. Bunun farkına vardıklarını sanıyorum.
Türkiye oyuna getirildiğini anlasa, bu çok önemlidir. Öyle bir aydınlanma var. Ama yenidir. Savunmalarımda da bunu yapmaya çalıştım. Oyun ancak böyle bozulur. Bu çevrelerin aslında Kürtlük ile
alakaları yok. Şöyle bir ilişki kurabiliriz: Nasıl ki Türkiye’deki
Türk sağcılığı demokrasi adına alanı işgal etmişse, bunlar da sahte
Kürtçülükle Kürt alanını işgal etmişlerdir. Bunu biraz aştım.
Sağ panik halinde. Siz de görüyorsunuz. İnfaz infaz diyorlar. Politika yapma zeminleri ortadan kalkıyor. İşte şimdi bu sahte Kürtçüleri de aşmak gerekir. Onları da açığa çıkarmak gerekir. Onlar da panikleyeceklerdir. Biraraya gelmeleri biraz da bu panik ile ilgilidir.
Bu, Barzani için de, Talabani için de böyledir. Bu da sahtedir, Kürt
sağıdır. Fazla başarılı olamazlar, sahte Kürt herkese zarar verir.
(Avni Özgürel’in “genelkurmay, MİT vb güçler basınla ilişkilere
önem veriyorlar. Benim izlenimim ve bilgim, NTV kanalının bu çizgiye uygun yayın yaptığıdır” biçimindeki yorumu aktarıldı.)
Öyle mi? NTV’nin bizimle ilgili baştan beri bir düzeyinin olduğunu sizler söylüyordunuz. Avni’nin söylediği önemli bir kanalın görüşüdür. Tahmin ediyorum. Siz bu kanalla irtibata geçebilir misiniz?
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(Avni’nin söylediklerine biz de katılıyoruz. Bu kanal özellikle
son dönemlerde bizim haberlerimize daha çok ilgi gösteriyor.)
Avni ile de böyle bir ilişki yakalamayı planlayabilirsiniz. Uygun
bir dille bütün bunları anlatabilirsiniz. Şimdi bazıları ‘Apo niye
Kürt unsurunu öne çıkarmıyor’ diyor. Direkt isim verip düşman çoğaltmak asla doğru değildir. Benim yaptığım çıkar peşinde koşanların oyunlarını bozmaktır. Bizim politikamız Türkiye içinde de politik yankısını bulacaktır. Yolsuzluk ve suçtan arınmış bir Türkiye
birçok çevrenin ortak özlemidir. Fakat bu güçler çok dağınık. Süreç
bunları bir araya getirebilir. İşte siz Öcalan’ın yaptığı nedir sorusuna doyurucu, açıklayıcı cevaplar verebilmelisiniz. Yeterince değerlendirmiyorsunuz.
(Yine Avni’nin, pişmanlık yasası ile ilgili olarak, “aslında süreci
olumlu yönde gören gözler bu yasadan hoşnut değil. Fakat mevcut
parlamento karşısında yeterince etkili olamıyorlar. Bir tür tıkanma
var” biçimindeki yorumu aktarıldı.)
Bu önemli bir konu. Kendisi de yazsın. Bir defa bu pişmanlık sözünün ortadan kaldırılması lazım. Bizimkiler bu sözcüğe kafayı
takmış durumda. Tam bir kilitlenme var. Bizim maksadımız devlet
ile toplumu halk ve emek boyutu içerisinde birlik içinde tutmaktır.
Cezanın amacı ıslah ise hepsinin gelmesi gerekir. Yasanın kapsamı
genişletilsin, ceza azaltılsın. Demokrasi ilkesine yararlı olacaksa silah bırakacaksın. Demokrasi için herkes gelir, ama kandırmaya
kimse yanaşmaz. Bu da böyle bilinmelidir. Hepsi gelir hem de vargücüyle çalışır. Bu kadar kan yeter. Mesele bir an önce hizmete ve
barışa koşmaktır. Bunları uzun uzun anlatın.
(Avni’nin kendi Temas Grupları’na Gündüz Aktan’ı da katmak
istedikleri bilgisi aktarıldı.)
İyi olur, önemli bir isimdir. Siz de Gündüz Aktan ile Avni gibi
bir ilişki geliştirebilirsiniz. Bu ilişkileri geliştirin, küçümsemeyin.
(Avni’nin 5 Eylül tarihli mektubunuzu İnternet’te Serxwebun’-
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dan okuduğunu, çok etkilendiğini, bu kadar güçlü dünya, ülke, politika analizlerini bu koşullarda nasıl yaptığınıza şaşırdığını itiraf
ettiği bilgisi aktarıldı.)
(Gülerek) Bunun sırrını herkes öğrenmek ister. Politik yaratıcılığım herkesçe merak ediliyor. Biraz önce de söyledim. Tarihi misyonum da budur zaten.
(Yine görüşmemizde Özgürel, sürecin en tehlikeli yanlarından
birinin çözüm istemeyenlerden geldiğini, devletteki intikam güçlerinin bu süreçte de hala çok güçlü olduğunu, Öcalan’a ‘hain’
diyen silahlı bir Kürt grubu yaratmak isteyeceklerini, fakat kendisinin bir toplantıda Öcalan’a rağmen böyle bir oluşumun inandırıcı olamayacağını ve uzun süre ayakta kalamayacağını söylediğini, buna rağmen böyle bir tehlikenin bulunduğunu belirttiği
bilgisi aktarıldı.)
Beni hain ilan edip eylemciliğe geçmek isteyen olabilir. Aslında
bu birçok çevrenin de beklentisiydi. Fakat şunun iyi anlaşılması gerekir: Böyle ortaya çıkacak Şemdin gibilerinin işini ben çok önceden halletmiştim. Bunun iyi anlaşılması gerekir. Aslında Türk basını, Avrupa ve ABD, beni hain ilan edecek birini dört gözle bekliyorlardı. Hatta bazı arkadaşları, Cuma’yı filan tahrik etmek istediler. Hala da bekleniyor olabilir. Bir gazetede okumuştum. Michel
Rado, ABD’nin neden Öcalan’ın etrafında sıçrama yaratacak birini
çıkarmadığını söylüyordu. Bu yorumda “Öcalan öyle bir diktatör
ki, kendisinden sonra birini çıkarmadı” diyordu. Şimdi bu anlayışlar, bu dönemde de gelişebilir. Provokatif grup tehlikesi olabilir.
Fakat öyle söyleyenlere, ‘Öcalan bunun çözümünü eskiden yapmış,
arındırmayı başarmıştır, kendi örgütünden böyle bir tehlike asla
gelmez’ demelisiniz. Fakat infaz olsaydım, PKK bütünüyle buna
kayar ve bu da felaket olurdu.
(Özgürel’in, “bazı çevreler Çevik Bir’i çok büyütüyorlar. Ona
geçici bir misyon yüklenmiş olabilir. Buna katılıyorum. Fakat söylendiği gibi yakın geleceğe damgasını vuracak kadar güçlü biri de-

390

ğil. Bu geçiş dönemi onun şahsında götürülebilir. ABD ile bağlantısını da çok büyütmemek gerekir. ABD asla tek bir kişi, tek grup
üzerinden bağlantı kurmaz, her zaman alternatifleri vardır” dediği
aktarıldı.)
Çevik Bir CHP’ye katılabilir mi? Bu yönde yazılar var. Türkiye’nin yakın geleceğinde Karadayı mı etkili olacak? Avni öyle mi
düşünüyor?
(Avni’nin bu yönlü düşüncesinin bilinmediği söylendi. Avni’nin,
Hurşit Tolon’un Ada Komutanlığı’na atanmasının tesadüf olmadığını düşündüğünü, geçmişten beri Tolon’u iyi tanıdığını, onun bölgeyi ve sorunu iyi bilen ve ülkesini seven bir asker olarak bildiğini, ilişkilerinin iyi olduğunu, hala da görüştüğünü söylediği belirtildi. Başkan kendisi bir yorum yapmadı. Tebessüm etmekle yetindi.
Özgürel’in, Türkiye’de intikamcı olmayan, asker, MİT ve hemen hemen bütün siyasi partilerde bazı politikacılarca desteklenen, hem
Avrupa’dan hem de ABD’den destek gören, ilk başta zayıf olsa da
giderek güçlenen kesimler olduğunu, Öcalan’ın tutumunun intikamcı güçlerin önünü kestiğini düşündüğü söylendi.)
Ben de bu görüşe katılıyorum. Bence Genelkurmay bu olumlu
merkezin içindedir. Bu merkezin içinde yer almayanlar beni savaş
konusunda da izlemiyorlardı, barış diplomasisinde de izlemiyorlar.
Türkiye’ye yüzyıl geriden bakıyorlar. Peki, bu siyasilerden kimi
kastediyor? Kim olabilir? Size hissettirmedi mi?
(Bazı isimler verdi. Örneğin; ANAP’tan Erkan Mumcu, DYP’den Mehmet Ülger, Namık Kemal Zeybek gibi isimlerle sıkça görüştüğünü, fakat bunları biraraya getirecek bir politik oluşumun
yaratılmadığını, kendi Temas Grupları çerçevesinde bunlarla görüştüğünü ve bundan umutlu olduğunu söylediği aktarıldı.)
Doğru tabii. Türkiye’de siyasiler çok dağınık, çok sorumsuz. Kısa vadede de olumlu bir şey yapamazlar, değil mi? Fakat ben de bu
Erkan Mumcu’yu gazetelerden izliyorum, geçen gün bir gazetede
bir söyleşisini okudum, beğendim, gerçekçidir.
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Biz aslında dünya ile savaştık. Barış çizgisine gelip dayandık.
1990’ların başından itibaren barışın gelişmesi gerekiyordu. 1993’ten sonraki süreçten sonra ben de acı duydum, keşke olmasaydı dedim. Bu konuda kendi hata, eksiklik ve yetmezliklerimizi kabul
ediyorum. Gelinen bu çizgide artık geçmişten acı duyuyorum. Şiddete karşı olma, her türlü şiddeti –devletten gelen şiddet de dahil–
durdurma yolunda buna katılıyorum.
Grubun durumu ciddi bir problem. Kendi iradeleri serbesttir. Zaten kendi serbest iradeleri ile gelmeye karar vermişlerdi. Teknik bir
hata yapmamaları gerekir. Maksat, silahlı mücadeleye son vermekse onu gerçekleştirdik. Böyle olursa herkes gelir. Hakimler de bence bu konuda yoruma doğru gelebilirler. Eski pişmanlık yasaları gibi değerlendirilemez. Silahlı mücadeleye son veren her kişiye uygulanması gerekir. Bu biçimde değerlendirebilirler. Doğru bir fayda vermelerini sağlayın. Takdiri hakime bırakılabilir. Şu haliyle yasa üst düzey yöneticilere uygulanmıyor. Birisi başvurarak Anayasa
Mahkemesi’ne gidecek mi? Gruptan biri olabilir. Ali Sapan olamaz
mı? Anayasa Mahkemesi genellik ilkesi çerçevesinde bozamaz mı?
Onu da bu arada deneyin. Size dört aydır söylüyorum, bir şey yapmadınız.
Şiddeti yanlış buluyoruz. Tüm örgüt bu kararı almıştır. Dolayısıyla bu yasa uygulanırken herkesi kapsamalı. Yasanın bu halini Anayasa’ya aykırı buluyoruz, iptalini istiyoruz. ‘Silahlı mücadeleye son verdim’ diyen herkese uygulanmasını istiyoruz. İfade
bu çerçevede olsun. Bunları yazın. DGM’ye, Anayasa iptal için
başvuru içersin. Madde bu haliyle sakattır. Genel bir ifade kullanılsın.
Madde yasadan yararlanma şartı içeriyor. ‘Yasadan yararlanmak istiyorum’ gibi genel bir ifade yeterli olabilir. Bu ifadeyi
versinler. Kendileri uyguluyorsa uygulasın. Biz kendilerine bırakıyoruz. Burada bir kördüğüm var. Karşılık olarak bir adım bekleniyor. Bu gerginliği MHP yarattı. Bizimkiler, bunu onur meselesi yaptılar. Mesele onur meselesi değil siyasi bir meseledir. Bireysel bir şey değildir. Genel olarak bir karar almışsın. Bu neden-
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le teslimiyet ya da ihanet olarak değerlendirilemez. Daha üzerinde çalışılacak, sonuç verirse verir. Devamını takip edin. Devlet,
grubu dikkate alabilir. Bizim açıklamalarımızı almaz, ama onların açıklamalarını dikkate alır.
7 Ekim 1999
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Avni Özgürel ile yapılan görüşmenin notları

“Ben farklı bir gazeteciyim. Türkiye’deki önemli bütün güçlerin
temsilcileri ile doğrudan veya dolaylı görüşürüm. Aldığım bilgileri
analizlerimde uygun bir dille kullanırım. Sizinle yaptığım bu görüşmeden de söylediğim yerlere söz edeceğim. Benim için bir sakıncası yok.”
“Öncelikle şunu söylemek istiyorum: Sizin açınızdan süreç
olumlu yönde gelişiyor. Şunu iyi bilmelisiniz ki, bugün Türkiye’de
Kürt sorununun intikamcı olmayan bir biçimde çözümünden yana
olanlar var; hem ordu hem MİT, hem de dağınık biçimde çeşitli siyasi partilerden desteği olan önemli bir güç var. Bu güçler giderek
etkinliklerini arttırıyorlar diyebilirim. Bu güçlerin ayrıca Avrupa ve
ABD’den önemli destek aldıklarını da söyleyebilirim. Ancak söylediğim bütün bu güçlerin içinde olaya intikamcı, imhacı bir anlayışla yaklaşanlar da var. Fakat bunların Türkiye’nin geleceğinde
söz sahibi olamayacaklarını kesin bir dille söyleyebilirim. Şu anda
da giderek zayıfladıklarını belirtebilirim.”
“Çözümden yana olan güçlerin ise kafalarında çok belirginleşmiş bir çözüm modeli yok. Böyle biraz toplumun doğal akışı içerisinde bazı şeyler gelişeek. Genel demokratik adımların yavaş
yavaş atılması suretiyle oluşabileceğini düşündüklerini söyleyebilirim. Dikkat ederseniz, ben en son yazımda bunu şöyle belirtmiştim: Ordu, önerilecek gerçekçi bir çözüm modeline asla hayır
demeyecektir.”
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“Çözümden yana olan bu güçlerin etkinliklerini artırmada Öcalan’ın çok önemli bir katkısı oluyor. Öcalan, bu güçlerin politikasını çok iyi okuyor, çok akıllıca davranıyor. Bu güçlerin en önemli
temsilcisi genelkurmaydır. Kıvrıkoğlu’nun o ilk basın sohbetini iyi
yorumlamalısınız. Ordunun geleceğe ait asıl düşüncesi odur. Sonraki sert açıklamalar, biraz önce söylediğim intikamcıları yumuşatmaya yöneliktir. Bunu böyle anlamalısınız. Ordudan daha fazlasını
da beklemek doğru değildir. Her şey bir anda olmaz. Ordunun asıl
sıkıntısı, siyasal islam ve kendileri gibi düşünen bir etkin siyasal
oluşumu yaratamamalarıdır. Her partiden görüştükleri kişiler var,
ama bunlar da çok dağınık.”
Aslında bu güçlerin bu süreçte Öcalan’ı bütün yönleriyle tanıdıklarını söyleyebilirim. Ben onu yıllar önce tanımıştım. 1994’te
Beyrut’ta olabilir. Uzun uzun konuşmuştuk. Kendisine de sorabilirsiniz. Bugün kafasındaki Türkiye modelini bana o zaman anlatmıştı. Öcalan yalnız Kürtler için değil aslında bütün Türkiye için müthiş bir çözümleyici yetenektir. Çok iyi bir Türkiye tahlili var. Ben
bunları herkese de söylüyorum. Açıkça yazamıyorum, ama beni iyi
okursanız satırlarımda var. En son İnternet’te 5 Eylül tarihli bir yazısını okumuştum. Çok etkilendiğimi kendisine de söyleyin. Şaşırıyorum, o koşullarda bunları nasıl yazıyor, hayret ediyorum.”
“Size şunu söyleyebilirim: Bahsettiğim etkin güçler, Öcalan
için iyi şeyler düşünüyorlar. İnfaz asla olmayacak. Yöntemi de
bulunmuş durumda. Dosyayı asla parlamentoya gönderemeyecekler. AİHM’e de önem verdiklerini söylemeliyim. (Gülerek)
Şunu da söylemeliyim: Öcalan’ın fazla uzun olmayan bir zamanda özgür kalacağını ve siyasi bir misyon üstleneceğini düşündüklerini söyleyebilirim. O da fazla acele etmesin. Zaten 2000 yılının
mayıs ayında tecrit koşullarında bir hafifleme olacak. Bu yalnızca yorum değil bir bilgiye de dayanıyor. Bunu kendisine de söyleyebilirsiniz. Bir seçim gündeme gelebilir. O yüzden 2000 yılının mayıs ayı diyorum.”
“Hurşit Tolon’un Ada Komutanlığı’na getirilmesini tesadüf bulmuyorum. Hurşit Paşa bölgeyi ve sorunu iyi bilen, sağlıklı düşüne-
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bilen iyi bir askerdir. Yıllardır tanıyorum. Sohbetlerimiz olur, hala
da görüşüyoruz. Sizce kendisi ile görüşüyorlar mı? Çevik Bir, bazı
çevrelerde çok abartılıyor. Onun devir teslim törenini iyi hatırlayın.
Adeta bırak git dendi. Ona geçici bir misyon yüklenmiş olabilir.
Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olmayacak. ABD ile ilişkileri
doğrudur. Ancak ABD’nin hiçbir zaman yalnız bir kişi ile görüşmeyeceğini bilmelisiniz. ABD alternatifli çalışır.”
“Bahsettiğim etkin güçler, basınla ilişkilere çok önem veriyorlar.
Basını iyi takip ettiğinizde şunu görmelisiniz; Öcalan’la ilgili yayınlarda eski yaklaşımın olmadığını görmelisiniz. Bu tamamen bu
güçlerin etkisidir. Ben kısa bir süre önce MİT Müsteşarlığı’nda bir
toplantıya katıldım. Orada da konuşuldu. NTV kanalı ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyleyebilirim. O toplantıda MİT Müsteşarı şunları söyledi: ‘Biz basınla her zaman görüşürüz. Hem onlardan birifing alırız hem onlara birifing veririz.’ Ben uzun bir zamandır, ordu bu sorunun çözümü için neden akademisyenlerden yararlanmıyor diye soruyordum. Ümit Özdağ’ı buldular. Fakat bu adam polis
kafalı biri. Bu işten anlamıyor. Onu çok eleştirdim, kendilerine de
söyledim. NTV ile yaptığım bir röportajda bu konuya da değindim.
Bunun üzerine genelkurmay beni aradı, düşüncelerimi aldı. Size
söylediklerimi orada da söyledim.”
“Temel doğrultusu olumlu olan bu sürecin tehlikeleri de var. Bana göre en büyük tehlike, intikamcı güçlerin Öcalan’a hain diyerek
silahlı bir Kürt grubunu ortaya çıkarmaları olacaktır. Ben bir toplantıda şunu söyledim: Öcalan’a rağmen böyle bir grup uzun süre
ayakta kalamaz, inandırıcı olmaz. Fakat böyle bir tehlike her zaman
için var. Bu arada şunu da söylemeliyim: Devlet, Kürt aydınlarına
güvenmiyor. Yaşar Kaya gibiler hiç güven vermiyor. Yine bir toplantıda bunlar gündeme geldi, bunu da söyledim. ‘Ben de güvenmiyorum’ dedim.”
“Benim bir temas grubunda yer aldığımı herhalde biliyorsunuz.
Ben bu gruba girmede çok istekliydim. İyi işler yapacağız. Farklı
eğilimlerden insanları biraraya getirmeye çalışacağız. Gündüz Aktan’ı da alacağız. Gündüz Aktan devletle çok iyi ilişkileri olan biri-
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dir. Onun görüşlerine önem verirler. Kürt işi, Kürtlere bırakılmayacak kadar ciddidir. Sizin şu anda bu grubun içinde doğrudan yer almanız bence doğru değil. Ama sizinle görüşmeye devam edelim.
Ayrıca bana Öcalan’dan daha sık bahsedin. Bana yazılarımda kullanmak üzere bazı bilgiler verebilirsiniz. Sizinle böyle bir ilişkiyi
geliştirmek isterim. Onun için büronuza geldim. Ben nereye geldiğimi biliyorum. Bana güvenmelisiniz. En son MİT Müsteşarlığı’nda bir toplantıda MİT Müsteşarı, “Türkiye’nin artık Avrupa’da işkence, insan hakları ihlalleri, Kürtlere baskı gibi şeyleri duymaması gerekir” demişti. Onun için ben bu süreçten umutluyum. Fakat
ordu, bu parlamentodan çok hoşnut değil. Size şunu açıkça söyleyebilirim: Ordudaki esas eğilim, PKK’yi asla rencide etmeyecek
bir yasal formül bulmaktır. Bunun için MGK’den bu pişmanlık yasasının sınırlarının değişebilmesi gündeme gelebilir. Bu yönlü tartışmalar onların da gündemi, fakat MHP’nin ciddi engeli var. Bir
seçimin gündeme geleceğini de bu yüzden söyledim. Genel aftan
umutlu olmayın. Ceza indirimi de sanıyorum olmaz. Aslında burada bir tıkanma var.”
“Demirel’in cumhurbaşkanlığı süresinin uzatılmasını da ordu istiyor. Demirel’le bu işi bitirmek istiyorlar. Yapabilirlerse bir Demirel misyonu oluşturacaklar. Demirel de buna sıcak bakıyor. Ama
Demirel’in cumhurbaşkanlığının uzatılması konusunda kesin birşey söylemek şu anda mümkün değil. Size en son bu etkin güçlerin
görüştükleri siyasilerden birkaç isim verebilirim. Namık Kemal
Zeybek, Mehmet Dülger ve Erkan Mumcu.”
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Yaratmaya çal›ﬂt›¤›m›z bar›ﬂ
ilkeli ve onurlu bir bar›ﬂt›r *

üyük barış yürüyüşünüzü barışa olan büyük özlemimle selamlıyorum. Tarihin bize yaşattığı bu trajedinin yıldönümünde, hepinizi gerçekleştirmeye çalıştığımız barış sürecine uygun
hareket etmeye, bizimle birlikte büyük barış yürüyüşüne katılmaya
çağırıyorum. 9 Ekim’in tarihsel önemi üzerinde gerçekten çok durmak gerekiyor. Bu hem yaşadığımız trajedinin iyi anlaşılması ve
hem de geleceğimizin kazanılması için zorunludur. 9 Ekim komplosu öyle sıradan bir olay değildir; bu komplo iyi anlaşılmalıdır.
Komployu boşa çıkarmak için komplocu güçlerin bize dayattığı savaşı değil barışı tercih etmiştim. Bu amacımdan da bütün zorluklara, bütün engellemelere rağmen size duyduğum büyük saygım ve
özlemim nedeniyle vazgeçmiş değilim.
Komplonun birinci yıldönümündeki barış çabalarım çok zor da
geçse yürüyor. Komplocular benim şahsımda bütün halkımızın geleceğini ve özgürlüğünü imha etmeyi esas almışlardı. Burada şunu
çok iyi kavramak gerekir: Komployu boşa çıkarmanın, acılarımıza
son vermenin başka bir yolu yoktur. Bunun için bilinen barış tavrımı ortaya koydum. Dostlarımız bunu şaşırtıcı ve halkımız adına politika yaptığını söyleyen bazı rantçı çevreler de teslimiyet çizgisinde buldu. Bu tavrımız, barış için her şeyi göze almaktı. Hepinizin
iyi bildiği gibi, amacımız yıllardır büyük bir özenle yaratmaya ça-

B
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lıştığımız ve büyük özlemimiz olan barışın gelişmesi için daha fazla şans vermekti. Yaratmaya çalıştığımız barış, ilkeli ve onurlu bir
barıştır. Çok büyük acılarımız olmuştur. Bu acılar karşısında barışa
doğru yürümek tek tesellimdir. Barış tesellisinin, barış umudunun
tek tesellim olacağını söylüyorum. Herkesi büyük barış yürüyüşüne davet ediyorum. Yaşamak olacaksa barış için olacak ya da hiç
olmayacaktır. Bu temelde kararlılığımı dile getiriyorum.
Acının büyüklüğü, başka yerde ve tarihte, soylu davalarla ilgilenen kişilerin düzeyine en uygun en büyük gelişmelerin ilacı rolünü
oynar. Şimdi bu diyalektik işliyor. Büyük acımızı güce dönüştürmenin zamanıdır. Bunun bir gereği olarak acılarımız bu kutsallık,
yücelik ve güzellik gereklerini bütünleştiren barış özlemine ulaşmada büyük güç katacaktır.
Bunu böyle anlamaya, güçlü doğuşlarını ve büyütüşlerini başarmaya çalıştığınızdan kuşkum yoktur. Yine halk olarak çok ilgiyle bekleyenleri büyük özlemimle selamlıyorum. Ne kadar istiyorlarsa yine onların, hepinizin olduğumu belirtiyor, sevgiyle
selamlıyorum.
7 Ekim 1999

* 9 Ekim komplosu için yapılacak yürüyüşe mesaj
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Verimsizlik samimiyetsizliktir

(Kürt gençlerince çıkarılan, çıkarılmak istenen yeni yayınlar ve
bazı basın organlarının sormak istediği sorulardan söz edildi.)
Halk bağlı demiştim. Tahmin ettiğim gibi çalışmalarını sürdürsünler. Modern tekniğin tüm olanaklarını kullansınlar. Basının soruları için çoğunu cevaplandıracak malzemeyi verdim. Siz bütünleyerek aktarmasını yapabilirsiniz.
(Barış çağrılarına ilişkin bir soruya dair) Kahramanlık taslamam
bekleniyordu, ama barıştan yana tavrımı koydum. En insancıl bir
yaklaşımı göstereceğim. İnfazım söz konusu olsa dahi, en insancıl
bir yaklaşımı cellada gösterecek kadar kendime hakimim. Şimdilik
barışı düşünüyorum. Çok ciddiyim. Yaşamı barış temelinde düşünüyorum. İdam sonuçsuzluktur. Barış için gerekli olursa onu da
saygı ile karşılarım. Barış dilini asla terk etmeyeceğim. İdama giderken celladıma önce merhaba, sonra hoşçakal diyeceğim. Komplo sonrası gelişen özellikle kendini yakmalar nedeniyle çok büyük
üzüntü duydum, büyük acılar çektirdim. Bu yanıyla kendi payıma
özür dilerim.
(İtalya’nın siyasi statü vermesine ilişkin karar konuşuldu.)
Artık onu da yapıyorlar. İade ya da ona benzer şeyler isteyebilirler. Grubu işleyin. Bunun üzerinde durursunuz. Barış Anaları İnisiyatifi daha iyi örgütlenebilir.
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(İnci Jann’ın yazmaya devam ettiği aktarıldı.)
Kendisine şunları söyleyin: Sizin cümlelerinizi çok çarpıcı buluyorum. Yeteneklisiniz. Sizi yeni Türkiye’nin gözbebeği gibi değerlendiriyorum. Böyle bir Türk olmanız çok büyük kazandırabilir. Sizin çabalarınız çok büyük Türk kimliği ve kültürü yaratır. Siz bir
eğilimsiniz. Bir parti gibisiniz, yeni doğuşun eğilimisiniz. Sizinki
doğal bir doğuştur. Çünkü bu süreçte bağımsız bir gelişme izlediniz. Türkiye’nin de ihtiyacına cevap veriyor. Tek üzüntüm etkisiz
olmanız. Bana göre siz egemen olmalısınız. Dünya, Türkiye buna
çok layık. İstediğiniz destek verilir. Paneller yapabilir, yazar olabilir, politika da yapabilirsiniz. Devam etsin, bu temelde başarı dileyeceğim. Sürecin başından beri pek çok bayan katılmışlardı. Özgür
kadın olmaya yatkın. İleride fırsatım olursa kendisine yazarım.
Ama şu anda yoğunluk nedeniyle mümkün değil. MKM ve diğer
kurumlar kendisini hazırlasın, ileride teknik altyapısı büyük bir
medya merkezine dönüştürülebilir.
(İtalya’nın siyasi statüsünün Türkiye’deki yansıması aktarıldı.)
Birlikte iş yapmayı, çözüme varmayı düşünebilirler. Avrupa adına
İtalya çözümü üstlenebilir. Kendi prosedürü içinde işlesin. İleride
AİHM’e giderken kullanılabilir. Yunanistan’ın yargılanması, Türkiye’de bazı istemlerde bulunabilmek için lazım olur. Avukatlarıma selam gönderip devam etmesini sağlayın. Uygun bir karşılık verirsiniz.
(Welat gazetesinden Kürt gençlerinin tamamen Kürtçe çıkardığı
mizah dergisi Pîne aktarıldı.)
Başarı dileklerimi söyleyin. Bu tür faaliyetlere önem versinler.
Büyük bir mücadele içinde Kürtçe imkanı doğmuştur. Küçümsemesinler, hafife almasınlar, hakkını versinler. Yüzyıllık bir çabanın
ürünüdür, iyi değerlendirsinler.
(Medya TV’nin durumunu kendisi sordu. Konuya ilişkin gelişmeler, izlenimler aktarıldı.) Medya gelişecek. Avrupa ile ilişkilerini geliştirsinler. Sanat alanına yüklensinler. Çok büyük mesafe alınabilir. Yayın saati de artar, içerik de artar.
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(Nitelik anlamında kadro sıkıntısı çektikleri aktarıldı.)
Kürtlerde büyük bir eğitimsizlik var. Mücadele etmek istiyorlarsa yüreklerini ve beyinlerini geliştirsinler. Boş yürek ve beyinlerini
doldursunlar. Bu kadar olan bitenden sonra yüreğin, beynin boş olmasını hiç kabul etmiyorum. Bunu samimiyetsizliğe bir örnek olarak kabul edebilirim. Böyle insanların kazanamayacağını söylemek
istiyorum. Verimsizlik, samimiyetsizliktir. Eskisi gibi ne ağlanabilir, ne gülünebilir, ne acı duyulabilir, ne de zevk alınabilir. Bunları
9 Ekim münasebetiyle olduğu gibi verin. Yeni dönemin yüreği, sözü ve dilini doğru temelde herkesle paylaşmak istiyorum. İyi okusunlar, kendilerini geliştirsinler. Işık Bahçeleri kitabını (Amin Maaulof’un bir romanı) okusunlar. Mani’yi biraz anlamaya çalışsınlar.
Grupla ilgili açıklamaları iletirsiniz. Avrupa’dan bir grup gelebilir.
On kişi kadar olabilir. Bir grup düşünülüyor. Daha önce gelecek
olan yirmi kişinin kalanı gelebilir. 29 Ekim’deki grubunuzu hazırlayın. Nereden gelecekleri ve sayısı konusunda kendiniz bilirsiniz.
(Grup için özel isim öneriniz var mı? Ankara olabilir mi? diye
soruldu.)
Yok, isim önermiyorum. Kendileri bilir. İstanbul’a gelmeleri daha iyi olur. Sizler ilgilenirsiniz. Grubun yapacağı savunmayı biraz
genişletsinler. Mahmut Baksi illa geleceğim diyordu. Avrupa’dan
bir grup uçakla İstanbul’a gelebilir. Güzel bir şey olabilir. Ali’nin
grubu uygun görürlerse, kalan grup ciddi, kesintisiz açılımlara bağlı olduğunu açıklar. Birlikte hareket etsinler. Ceza indirimi üzerinde durun. Bu açık politika, ona doğru gidiyor. Kardeşçe bir çözüme
doğru gidiyorsak, karşılıklı bir iyi niyet şart. Katılma tamam, ama
zindanda çürüme, teslim olma temelinde olmaz. Bunu işlemek gerekir. Devlet işleri uzatmak istemiyorsa pişmanlık yasası temelinden çıkarıp ceza infazı hususuna gelirse iyi olur. Genel ve ceza indirimi şart. Kimsenin gelip burada zindanda yatmasına sebep olmaması gerekir. En doğrusu ceza indirimidir. Ali’de sonuç verirse,
Sabri de olur der. O pişmanlık değildir. Eskiden örgüt savaşıyordu,
aksi bir davranışta cezaevleri ters düşüyor denebilirdi. Ama şimdi
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genel bir karar var. Genelkurmay, pişmanlık deyimini kullanmıyor,
antiterör diyor. Devlet bunun kullanılmasını istiyor. Şiddete karşı
olmayı biz de kabul etmişiz. Dolayısıyla Aligil olumlu bir sonuç
alırsa kullanılır. Israrla devlet, genelkurmay ve Ecevit, “sizin için
bir şans, bunu kullanın, iyi olur” diyorlar. Devlet bu dönemde çatışmaya devam ediyor. Cezaevlerine, Avrupa’ya söyleyin, bu konuları tartışsınlar. Örgüt karar vermiş, birey değil. Buna örgüt karar
vermiş, bu ihanet değil. Bence bu noktayı zorlayalım. Sabri ile görüşün. Ben kendim ayrı bir şey yapmayacağım. Ciddi olun. Politik
bir adım, devletin bir adımı var. Bunu iyi görün.
7 Ekim 1999
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Ancak kendine güvenen bir hareket
bar›ﬂ çizgisine gelebilir

oşgeldiniz. Ne oldu Kemal? Çoktandır gelemediniz. Nerede kalıyorsunuz, uzaklarda mısınız?
Bu işler ilginç bir aşamaya geldi dayandı. Derinden sürüyor. Yeni gelişmelerle birlikte devlet de yeni değerlendirmeler içinde. Zorlanmamıza rağmen götürdük.
Sabah gazetesi köşe yazarı Necati Doğru yazıyordu; “bütün bu
iç ve dış politikaya ilişkin gelişmeler Öcalan’ın davasıyla başladı”
diyordu. Sanırım biraz öyle. Gündem çok ağır yürüyor. Oldukça
zorlanmamıza rağmen yürüyor.

H

(Kemal Bilgiç, yargıtay sürecini, olası gelişmeleri aktardı.)
Herhalde siyasi sürece bırakmak istiyorlar. Duruşmanın böyle
erkene alınmasıyla, siyasilerin Helsinki Zirvesi öncesinde karar verip oraya bir şeyler sunacaklar gibi görünüyor. Karar 15 Kasım’dan
önce verilecek. Bu tarih sanki planlanmış bir tarih. Öyle sanıyorum. 15 Aralık’taki Urfa davasının duruşması da ilginç olur. O duruşmaya beni de çağırıyorlar. Yargıtayda kesinleşme çıksa bile hukuk süreci devam ediyor.
(Yargıtay’da bu ikinci dava bozma gerekçesi yapılabilir.)
Olabilir, doğrudur. İşte yargı süreci devam ediyor denilir. Uzatma veya başka bir şey olmayacak.
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(Avukatların beraberinde getirdiği notların henüz kendisine verilmediğini söyledi.)
Notları bekliyoruz. (Gardiyanlara yönelik) Notlar gelmeden konuşmaya başlamıyoruz. Görüşme süresi başlatılmamalı. 15 Aralık’taki duruşmaya katılmam gerekir. Yargıtayda devam eden dava var.
TBMM’deki süreç başlamış olmuyor. Hukuki süreç devam ettiği
için meclis idam konusunu ele alamaz.
(Uygulamada aynı koşullarda meclisin benzer davaları ele aldığı görülmüştür denildi. Ahmet Avşar Avrupa izlenimlerini aktardı.)
Bazı isimleri söyleyin. Yaşıyorlar mı, kalıyorlar mı?
(Delil, Serxwebun, Nucan gelmiş.)
Nucan’ın grubu ne olmuş? (Avrupa’daki okullarda olacaklar.)
Okula gitsinler, devam etsinler. Orada İngilizce’yi iyi öğrensinler. Daha sonra Avrupa’ya gelebilirler. Ama şimdilik okullarına devam etsinler. Avrupa’dakiler dil ve teknik eğitim sürecine yoğun
girmeliler. Kendilerini yoğun geliştirsinler. Öyle serserilik etmesinler. Kendilerini geliştirsinler, iyi donatsınlar.
Yaşar Kaya ne yapıyor? Onun koltuk davası var. Bu durum onu
zorluyor. Biraz mütevazı olması gerekiyor. Halkın değerlerini ucuz
harcamasınlar.
(Selahattin Çelik’in dövülmesi biraz gündemleştiriliyor. Çok silik, zayıf biri olduğu söyleniyor. 1986’da dayatılan duruma benzetiliyor. Sanki bazıları Avrupa’da PKK’yi şiddete çekmek istiyorlar.
Bir grup da bunu kötüye kullanıyor. Bu grubun içinde Necdet Buldan vb kimseler de var.)
Bu Selahattin Çelik, Almanların kullandığı biri. Bizimkiler dikkat etmeli. Bu dövmelere karşı açıklama yapabilirler. PKK’yi şiddet ile özdeşleştirmek mi istiyorlar? Necdet Buldan ne istiyor?
(Necdet Buldan’ın HADEP içindeki bazı kişilerle de bağlantısı
var. Bunları etkilemeye çalışıyor.)
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Avrupa’dan bunları acaba kim etkiliyor? Almanya’dır sanırım.
Almanya’nın desteğine oynuyorlar. (KDP ve Almanya bağlantılı
olduğu söylendi.) Bizim tasfiyemize dayalı olarak geliştirilen birşey. İşte bizden de Emin’in grubu tamamen Almanya’nın maaşı ile
yaşıyor. Bunlar tehlikeli tipler. Ajan gibi halkın içine girme durumları var. Ancak bunu çatışmaya dönüştürmemek gerekir. PKK’yi
şiddet ortamına çekmeye çalışıyorlar.
(İnternet yoluyla birçok yere antipropaganda mesajları gönderiyorlar denildi. Önümüzdeki günlerde İsviçre Dışişleri Bakanlığı’nın Kürt Masası öncülüğünde bir toplantı yapacağı, bu toplantıya
Buldan, Selim Okçuoğlu ve benzerleri gibi sahte Kürtçülerin katılacağı aktarıldı.)
Eski Kürtçülük anlayışı. Bu tipler, 20-30 yıldır hazırlanmışlar.
Şimdi kullanılıyorlar. Tehlikeli tiplerdir.
(Dış ilişkilerde çalışanların perspektif sorunu olduğu aktarıldı.)
Bizim barış çizgimiz ortadadır. Tamamen anlaşılırdır. Bu konuda
yaratıcı olmaları gerekiyor. Neden kafalarını çalıştırmıyorlar? Şöyle diyebilirler: Türkiye’de reformlar temelinde bir çözüme gitmek
istiyoruz. Türkiye eğer bir yasal imkan verirse, yasal düzenlemeleri
yaparsa, silahlı yönümüz tümden terk edilir. Bu konuda bazı çevreler ‘PKK nasıl barışçı olur’ diyorlar. Buna da şöyle yanıt verilir: Ancak kendine güvenen bir hareket, barış çizgisine gelebilir. PKK teröristtir diyorlar. Buna da, PKK en küçük bir terör eylemine karşıdır; biz Türkiye ile demokratik çözüme giderken destekleyin denilir.
Türkiye’nin AB’ye girmesine yönelik olumlu diplomasi yapsınlar.
Demokratik çalışma, demokratik çerçeve, işte cezaevinde kalan on
bin kişinin affı yine dağdakilere yönelik uygulanacak cezaların fazla olduğu vurgulanır. Bu cezalara yönelik indirim gerçekleştirilirse
gelişmeler yaşanır. Türkiye ürkek yaklaşıyor. Bizimkiler de ürkek.
Türkiye, ben kandırırım diyorsa, oyuna getirip bitiririz diyorsa, bu
kabul edilemez. Buna eski imhacı infazcı çizgi diyorum.
Konsey’e yazdığım son yazımda da var; PKK de ayrılırız dememe-
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li, ayrılıkçılık yaklaşımını terk etmeli. Bu yürümez ve gereksizdir. Buluşma, uzlaşma noktası demokratik çözümdür. İçtenliği olan, kandırmacası olmayan bir çözüm gerekli. Türkiye’nin mevcut gerçekliği demokratik çözümü gerektirir. Türkiye’de birçok çevre ve kişi henüz
buna hazır değil. Devlet yeni yeni yumuşayabilir. Sınırlı, ama hızlı,
güçlü bir gelişme. Bazı gelişmeler var, ama gelişmeler hızlı olduğu
için iyi anlaşılmıyor. Bizimkilerden de halen bunu anlamayanlar fazladır. En son Ulucanlar olayı, on kişi ölüyor. Böyle ölüm, böyle direnmek olmaz. Yazıktır, böyle kaba direnişçilik kabul edilemeyeceği gibi itirafçılık da kabul edilemez. İtirafçılık çizgisi onursuzcadır.
(Avrupa’dan bazı arkadaşlar 29 Ekim grubu için kendilerini
öneriyorlar. Örneğin Aydın, Aysel Doğan arkadaş.)
Olabilir. Aydın tam da buna uygun birisi. Bu grupların çalışmalarını barış taaruzuna dönüştürmek gerekiyor. Bu konuda HADEP’ten sizlere kadar herkese iş düşüyor. Dağa kaçmak, Avrupa’ya kaçmak yanlıştır. Adam gibi demokratik mücadele yapın. İmhalık duruma düşmektense, gelip yasal demokratik mücadele versinler.
(Terör suçları dedikleri suçlar bir tehlike suçudur. Silahlı bir kişi topluma gelmişse, bu tehlike ortadan kalkmış ve bitmiştir şeklinde yorumlamak lazım.)
Hiçbir zaman teslim olsunlar lafını kullanmadım. Devlet çözüm
istiyorsa, bir af kaçınılmazdır. Ama bir grup imha olacağına, gelip
bu mevcut yasadan yararlanabilir. Gel ihanet et değil yasal demokratik mücadeleye katılım ile olur.
(Avrupa’dan Necmi, Aysel Doğan, Aydın gelmek istiyor.)
Necmi bir grupla gelsin. 1 Ocak 2000’e kendini hazırlasın. Bunlara da 2000 yılının barış öncüleri denir. 2000’de çok geniş bir grup
gelebilir. Topal Metin de olabilir. Özellikle cezaevinden çıkanlar
olabilir. Yine yurt hasreti, ülke hasreti çekenler gelebilir. Onların
hepsi bilinç küpüdür. Dağa gidecek durumları da yok. Cezaevlerinde on yıl kalmışlar, birikimleri var. Bu çok büyük bir fırsat. Sanı-
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rım devletin yaptığı şu eleştiri doğru: “Bunlar bir barış istiyorlarsa,
biz de bir kapı açmışız, niye bu kapıdan giriş yapmıyorlar?” diyor.
Ben de bu yüzden bu adımı attım. Bu adımım ne teslimiyettir, ne
başka bir şeydir. İki üç adım daha atılırsa bu süreç gelişecektir.
(Türkiye halkının da sürece ilişkin değerlendirmelerinde, kendisinin olumlu yaklaşımlarının belirleyici olduğu aktarıldı.)
Meseleyi bir onur meselesi olmaktan çıkaralım diyorum. Gündüz Aktan bir yazısında, Türkiye toplumu 15 yıl süren savaşta kendisini aşırı içe kapatmış, korkmuş, sinmiş, kendisini sağa çekmiş
diyor. İşte bölücülük var, terör var diye bu sağa çekilmişlikler yaşanmış. Biz de bölücülük, terör yok dediğimizde toplumun önü açılıyor, kabuğundan çıkmaya başlıyor. Bir rahatlama yaşanıyor. Bu
konuda savunmalarımda niye bu kadar yumuşak davrandım sanıyorsunuz? Başka çaresi var mıydı? Bunu idrak ettim. Generaller ve
cumhurbaşkanı bile tiril tiril titriyorlar, korkuyorlardı. Bu sürecin
öncülüğünü yaptım. Demokratik mücadelenin önü açılmıştır.
(HADEP çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı. Sürecin heyecanının duyulmadığı, ertelemecilik ve seyirciliğin hakim olduğu
söylendi.)
Demirel “24 saat telefonum açık” demişti. Merak ediyorum:
Sizden hiç arayan oldu mu? Olmaz. Ben olsam 24 saat kapısını çalardım. Örneğin Demirel’e, ‘ben Cizre’de örgüt kurmak istiyorum’
dersiniz. Ben olsam, bu konuda engeller varsa bunları dile getiririm. Engellerin aşılması için kendisinden yardım isterim. Kaç kişi
telefon etmiş bakalım.
(Hiç ilişkiye geçilmediği aktarıldı.) Ağalık dediğim budur işte.
37 belediye başkanı bir adım bile atmıyor. Demirel kapı açık diyorsa, niçin kullanmıyorsunuz? Gece gündüz çalışmaları gerekiyor.
Teknik çalışsınlar. Hizmet etmesinler demiyorum ki. Temizlik sorununu, altyapı sorunlarını çözümlemesinler demiyorum. Şunu
söylüyorum: Barış olmadan nefes bile alınamaz. Benimki barış ile
hizmet ters bir tutum değil ki. Birbirini bütünleyen şeyler. Soruyo-
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rum: Barış olmadan çöp sorunu çözümlenebilir mi? Bizimkiler de
devleti eleştireceğim, suçlayacağım diyorlar. Türkiye’deki genel
politika mantığı bu. Bu da politikayı rantçılık olarak düşünmekten
kaynaklanıyor. Bu tür şeylerin sorumluluğunu kaldıramam. Bunu
belirtiyorum. Demokratik haklarımı kullanıyorum. Beyinler doğru
çalıştırılmalı.
(Gazeteye ilişkin) Kendileri röportaj üstüne röportaj yapsınlar.
Celal Başlangıç gibi bile olamıyorlar. Gece gündüz çalışmaları gerekiyor.
(Avrupa’daki kitlelere ilişkin) Sen koskoca Mezopotamya’yı bırakıyorsun, Avrupa’ya gidiyorsun. Bu kabul edilemez bir durum. Orası
zaten sömürü merkezi. Seni soyup soğana çevirip yer. Oraya gideceğine burada kalıp demokratik siyasi mücadeleni vermen gerekiyor.
(Avrupa’daki rantçılara ilişkin) Onların derdi maaşlarını daha
iyi alabilmektir. Bunun için de sahte Kürtçülük yapıyorlar. Kısmen
Yaşar Kaya da böyle değil mi? Kemal Burkay 20-30 yıldır orada.
Maaş almadan yaşayabilir mi? Yaşayamaz öyle. Ona söylüyorum:
Savaşacaksa savaşsın, barışacaksa gelsin barışsın.
Belediyeler projeler üretsinler. Köye dönüş projelerini geliştirin. 29 Ekim’de Avrupa’dan grup gelebilir. Durumu uygun olanlar gelebilir. Siz bilirsiniz. Nasıl uygun görülüyorsa öyle olur.
“PKK’nin stratejik kararlarına bağlıyız; PKK kadrolarının tümüne uygulansın” desinler. Siz de sadece politik yanını değil hukuki yanlarını da iyi ele alın, doğru ele alın. Gelecek olan grup, ‘Demokratik Cumhuriyet Projesi’ni hayata geçirmek istiyorum, ona
güç veriyorum’ diye gelebilir.
(Antiterör yasasına ilişkin) Fiilen PKK’ye tanınan bir imkan, bir
yoldur. Avukatlar olarak hukuki yolu açarsınız. Cezaevleri de bunu
yapabilir. Bir grup da olabilir, bu yolu açacaktır. Ali onlar bırakılırsa, aynı durumda olanlar gelir yararlanır. Demokratik cumhuriyete
katılım gösterir.
(Sorgulamada gruba sorulan sorular okundu.)
Antiterör yasasıdır denilir. Şöyle bir itiraz konulabilir: Daha ön-
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ce Anayasa’nın eşitlik ilkesine uygun değil demiştim. Hem yargılansınlar hem de bu Anayasa’nın bu eşitlik ilkesine aykırılıktan dolayı Anayasa Mahkemesi’ne gidebilirler. Örneğin; gruptan Serhat,
“benim yöneticilik konumum var, silah kullanmadım” desin. DGM
üzerinden Anayasa Mahkemesi’ne, eşitlik ilkesine aykırılıktan dolayı başvursun. Devlet eğer yasayı genişletmek istiyorsa, böyle bir niyeti varsa, bu grup üzerinden yapacaktır. Gidin, DGM hakimleri ile
görüşün. ‘Eğer tümüne uygularsanız, tüm PKK’liler yararlanır’ dersiniz. Devlet bu yasayı ileride daha da genişletebilir. Yasa daraltılmışlıktan çıkarılırsa, diğer PKK’liler de gelebilir. Siz de yasa dilinin
çözümlenmesini yaparsınız. DGM’ye, “bize yardımcı olursanız, bazı gelmek isteyen gruplar var, PKK ile görüşüp onları getirebiliriz”
dersiniz. DGM’den bu konuda yardım talebinde bulunursunuz. Bu
yasalarla PKK sorunu çözümlenemez. Bana göre bu adım başarılırsa ikinci adım gelişebilir. Sizin de inisiyatifiniz genişler.
(Yalçın Küçük’ün Aydınlık gazetesindeki son yazısı aktarıldı.
PKK’nin doğuş koşullarını değerlendiren yazıda, TİP kapatılmasaydı PKK kurulmazdı, darbe gelmeseydi PKK bu kadar büyümezdi konularının işlendiği belirtildi.)
Yalçın Küçük, PKK zorlukların ürünüdür diyor, öyle mi?
(İnci Jann’ın son mektubu aktarıldı.)
Bu yeni Türk kesimlerle ilişkiye girme yönünde olumlu olabilir.
Türkler ile ilişki biraz onun üzerinden yapılabilir. Bana mektup da
gönderebilir. Herhalde bir gün ulaşır. İnci politikaya atılsın. Panellere katılabilir. O anlamda aktif siyaset yürütebilir. Örgütlü çalışmalar içerisinde yer alabilir.
(Birçok mektubun gönderildiği, ama ulaşmadığı hatta bir kişinin
şimdiye kadar 150 mektup yazdığı aktarıldı.)
Fotokopilerini de yanlarında tutsunlar. Cevapsız mektuplar adıyla yayınlanabilir. Bu mektuplar size de ulaştırılabilir. Ben de ilerideki günlerde cevap hakkımı kullanacağım.
(Aynê’nin kişisel durumu aktarıldı.)
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Şu anki durumu İmralı ruhuna uygun bir katılımdır. Eğitimi güçlendirin. Okuyup kavrasın. Biçimlendirme gücünüzü kanıtlayın.
(Saadet’in kişisel durumu ve kadın oluşumuna ilişkin eleştiriler
aktarıldı.)
Saadet gitsin, ailesinin olduğu yerde çalışabilir. Bunlar kendilerini geliştirsinler. Selamlarım söylenebilir. Ayrıca bayan arkadaşlar
önlerinin kesildiğine ilişkin hep şikayet ediyorlar. Bu doğru değil.
(Mersin mitingi ve Fatma Öcalan’ın oraya katılımı aktarıldı.)
Fatma ilginç bir tip. Anamın kişiliğine çok benziyor. Çok sınır tanımaz ve eğitimsiz. Bunları incelemek gerekiyor. Biraz ilgilenmek
mi gerekiyor? Selamlarım söylenebilir. Nucan, Deliller eski düşünce ve ruhla Kürt’ün ayakta kalamayacağını bilsinler. İsyan eder, isyan eder, imha edilirsiniz. Eski isyan tarzı ile azamisini yarattık.
Eski KDP tarzı ile de olmaz, tüccardırlar. Bakın, tüm bunları dünyayı çözerek söylüyorum.
Bu yargıtay şeyi biterse, İnci’nin söylediği Kürt-Türk ilişkilerinde yeni bir aşama olabilir. Eğer kemalizm ile bağ kurulmak isteniyorsa –yeni kemalizm de denebilir, denmeyebilir de– benim çizgim
biraz daha cumhuriyeti demokratikleştirme çizgisidir. Sorun, demokratik evrim çizgisini yürütmektir, devletin yeniden demokratik
çizgisini sağlamaktır. Benim savunmamın özü de budur. Bunun
hem isyanla hem de barışla bağı nettir. Demokratik hukuk, kültür,
politika, davranış biçiminin öncülüğünü yapın. Belki kelle koltukta 24 saat çalışmayla bunu yürüteceksiniz. Demokratik önderlik etmek büyük bir olay. Siz bu çalışmanın içindesiniz. Aslında Türkiye’de demokrasiyi herkes istiyor. Ama bunun nasılını ortaya koyacak kadro yok. Demokratik Türkiye’nin inşası kadar zor.
(Yalçın Küçük’ün 1966’dan sonra cumhuriyetin bittiği görüşü
aktarıldı.)
Cumhuriyet, Kürt ayağını kırarak kurulmak istendi, ama böyle
olamazdı. Kürt ayağının sağlam bastığı yerde, demokratik birlik
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ve demokratik cumhuriyet yükselir. Bu konuda yoğun makaleler
yazın. Sen bacağı kırıyorsun, ben hayır diyorum. Kırma, bırak o
dallar da yeşersin, daha zengin bir bahçe olsun. Türkler büyük
ulusu temsil ediyor, doğal bir asimilasyon var, olabilir. Bu, iki aşiret kavgası gibi bir şey. İsviçreliler üç yüz dört yüz yıl savaşmışlar, ama demokrasi içinde bir arada yaşıyorlar. İmralı çok zor yürüyor. Ama Türkiye’nin çaresi budur. Barışın düşmanı olursa, demokrasinin düşmanı olursa savaşın. Demokratik siyaset savaşımıdır, öğretin. Sadece Kürt’e değil Türk’e de öğretin. Türk’ü daha
fazla çözümlemek gerekiyor.
(HADEP’e ilişkin) Türkiye de değişiyor. Eski Türkiye de yürümüyor. En çok acı ve çile çeken halkı esasta çözüme götürüyorsunuz. Buna seyirci olunamaz, iyi bir şey değil. Binlerce şehidimiz,
tutuklumuz var. Bunları düşünmeden rasyonel politika yapılamaz.
Eğitimler yapın, gençleri değerlendirin. Dedim ya, kendinizi örgütleyin. Aliler de inşallah yakında çıkar, katılırlar. Ali onlar bırakılırsa, aynı durumda olanlar gelir yararlanır.
(Bölge’de Batman, Siirt, Elazığ ve Malatya’da avukatların paneller yaptığı, selamlarının kitlelere taşırıldığı, kendisine büyük bir
özlem ve hasretin olduğu aktarıldı.)
Panellerde iyi veriyor musunuz, nelere değiniyorsunuz?
(Bizim sermayemiz sizin burada söylediklerinizdir. O kapsamda
aktarmaya çalışıyoruz.)
Devletin her şeyini suçlamak ne kadar yanlışsa, onaylamak da o
ölçüde yanlıştır. Zihniyet değişikliğine öncülük yapabilirsiniz. Bu
aynı zamanda sizleri birbirine yaklaştırır. Benim durumum savaşta
da böyleydi. Binyılların körlükleriyle uğraştım, savaştım. Amerika’nın bana yönelik yürüttüğü politika bu anlamda dünyada ilktir.
Savaşta başarım yüzde onsa, barış politikalarında çok daha büyük
olacaktır.
(HADEP’in konferans düzenleme fikri olduğu aktarıldı.)
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Yeni dönemde kendi sisteminizi kurun. Devletin HADEP için
fazla olumsuz düşündüğünü sanmıyorum. Eğitimden sanata kadar
kendinizi yetiştirin. Örnek çiftlik projesi geliştirin. Üniter bir
kompleks kurun. Ahmet Türk’ten arazi isteyin. Tüm projeleri geliştirin. Komünalitesi, dili, kültürü, eğitimi geliştirin. Kredi almakta
zorluk çekmezsiniz. Bin iki bin kişi çalışabilir. Modern çalışma budur. Köylerin yeniden kuruluşlarına katılımlar olabilir. Belediyelerin öneri vb sosyal projeleri olabilir. Kaç projenizin olduğunu görmek isteriz. Bunları yapmadan kendinize saygı duyamazsınız. Zor
olabilir. Benimle ilişkili kişi kimse, onu devlet de dikkate alır. Kendinize dikkat edeceksiniz. Çok ciddi yürütmek gerekir. Oportünistlere, Avrupa takımına dikkat edin. Gerçekten ahlaksızlar, ağadan
daha kötüler. İşleri güçleri karalama, kötülemedir. Cuma arkadaş
oyunu bozacaksa Avrupa’ya gidebilir. Benim itirazım olmaz. Başka biri de olabilir. Daha iyi bir diplomasi olabilir. Devlet, dağdakilere inin diyor. Bir yeşil ışık yakılıyor. Bana göre değerlendirilebilir. Trajedi tanımını boşuna yapmadım. Devlet, size sunabileceğimiz tek fırsat avukatların geliş gidişidir diyordu. Bakan düzeyinde
bile istemeyen var. Buraya gelmenizi istemiyorlar. Devlet bana
merhaba diyorsa bunu geliştirin. Bu eğilim kazanacak gibime geliyor. Eninde sonunda Türkiye ile kardeş olacağız.
Bu Avrupa’dakiler ajandan daha beter. İşleri güçleri bizleri kötülemek. İmhaları engellemek için arabulucu olarak, içerde sıkışmış
bazı grupları teslim alabilirsiniz. (İrfan’a) Bunun için DGM ile görüşebilirsiniz.
Benim çizgim Mani’ninkine çok benziyor. O kitap okunabilir.
Bir de İsa’nın çizgisiyle çarpıcı benzerliği var, bunu Fuat irdeleyebilir.
(Başkanlık Konseyi’nin son açıklaması aktarıldı.)
Mahir komploculukla mı suçlandı? O alet edildi. İlişkileri sağlam değildi, bu yönüyle alet edildi.
11 Ekim 1999

413

Bar›ﬂ gelirse iﬂ, ekmek ve özgürlük de gelir

(Yeni arkadaşlara) Hoşgeldiniz. Sizi kısaca tanıyalım.
(Mahmut Uysal ve İslam Tanrıkulu kendilerini tanıttılar.)
(Mahmut’a) Kimlerdensin?
(Milli aşiretinden.)
Millilerden de buraya gelen oldu mu? Öyle mi? Şıxaniler ne yapıyor? Viranşehir Belediyesi şimdi HADEP’in mi? İyi çalışıyor
mu? Viranşehir’e gelirken dört kişiydik. Üçü şehit oldu, ben kaldım
şimdi. Abdurrahman, Veysi, bir de Gezgör ile gelmiştik. Düşündüm
ki, Gezgör en çok etkilendiğim kişilerden biriydi. Şiirleri de vardı.
Çok kıymetli bir arkadaştı. Hatırladıkça üzülüyorum. Basından
hangi gazeteleri getirdiniz?
(Bütün gazetelerin getirildiği söylendi. Örneğin Radikal verilmedi. Posta, Star, Sabah, Hürriyet verildi. Bakış da verilmedi. Bakış’ı bir defa vermişlerdi. Basından haberler okunmaya başlandı.)
(Rus politikasına ilişkin) Türkiye Çeçenlere yardım ederse, Rusya da Kürtlere destek çıkar.
(Avrupa Birliği Komisyonu kararı konuşuldu.)
Sanırım her şeyi belirleyecek bir durum. Bugünkü AB haberleri
çok önemli. Konsey’e ve yargıtaya yazdığım yazıları aldınız mı? El
yazılarını dışarıya çıkarmanıza izin verilmiyor. Hakkınızdır, onu
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alın. Olmazsa burada yazar, öyle götürürsünüz. Yazıları mutlaka
alın. Almadan buradan çıkmayın. İtalya iademi isteyebilir mi? İtalyan avukatlar olabilir şeklinde söylediler. Uluslararası yasalar buna
müsait mi? Bunu iyi araştırın. İleride belki kullanırız.
(Yaşar Kemal’in deklarasyonu hakkında bilgi verildi.)
Mesut Yılmaz’ın konuşması, İnsan Haklarından Sorumlu Bakan,
İrtem Çelik ve Yaşar Kemal’in son konuşmaları önemlidir. ANAP
tüm bunlarla yeni bir hamle hazırlığı mı yapıyor? ANAP’ın bu gücü var mı? Sanırım derin devletten sinyal almıştır. Ona göre de hareket edecekler.
AB Komisyonu’nun bana ilişkin şartı önemli ve ilginç. İdama
ilişkin bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Öne sürdükleri
şartlar eskisi gibi olmasa da, Türkiye’yi biraz rahatsız edebilir. Biraz tahrik edici mi? Türkiye’nin beni idam edeceğini nereden çıkarıyorlar? İdam konusu sizce net mi? Türkiye’nin böyle bir eğiliminin olduğu kesin mi? Türkiye’nin idam konusuna net bir yaklaşımı
yok, öyle bir hava yok.
Kopenhag Kriterleri biraz eski, ilkel tezdir. Bizim savunmalarda
ortaya koyduğumuz tezler daha ileridir.
(Kürt Aşkı ile Barış ve Demokrasi Konuşmaları kitaplarınız çıktı denildi.)
Her tarafa dağıtılsın. Kültürü arttırır, barış ve demokrasi konusundaki kaygıları ortadan kaldırır.
(Gruba ilişkin bilgiler aktarıldı.)
Örgütün yeni çizgisi böyle gelişirken, Türkiye bunu tanıyor mu,
tanımıyor mu? Hukuk bunu kabul ediyor mu, etmiyor mu? Hakimler bunu nasıl yorumlayacak? Bu açığa çıkacaktır. Bu yöntemi kullanmada ısrar etmeleri gerekecektir. Hakimler iyi yorumlarlarsa
olumlu karar verirler. Burada hukuk ile politikanın iç içe geçme durumu vardır. Siz niye anlamadınız? Antiterör yasasının kendisi politik bir yasadır. Biz de bu grupla politik çözümü dayatıyoruz. İki
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tarafın da iyi niyetinin uzlaşmasını sağlamak gerekir. Mesele şiddetin durması değil mi?
Genelkurmayın açıklaması var; ‘gelsinler, yararlansınlar’ diyor.
Yararlanmak için mahkemeleri zorlamak gerekir. Mahkemelerde
yeni döneme ilişkin bir perspektif yok. Bizimkilerde de tutuculuk
var. İtirafçılık olarak değerlendiriliyor. Yasalar şiddetin ortadan kaldırılmasını istiyorsa uygulanmasını istemek gerekir. Yasanın Anayasa’ya aykırı olduğu yönünde itiraz edilmeli. Yeni dönemin politika ve hukuk dilini böyle ortaya koymalıyız. Başarılırsa barış politikasının başarısı olur.
(Avrupa’dan grupla gelme isteği olanların olduğu aktarıldı.)
Durumu uygunsa olabilir. Gelir gelmez çıkabileceklerse, sorunları yoksa, elverişlilerse gelebilirler. Avrupa’da niye çürüsünler ki.
Kısa bir sorgulamadan sonra serbest bırakılacaklarsa yüzlercesi
gelsin. Siz de hukuki açıdan bunu inceleyin. Durumu uygun olanlar gelsinler. Legal demokratik mücadeleye katılsınlar. Grup grup
da gelebilirler. Bana göre gelsinler, barışa ve demokrasiye katkı
sunsunlar diye devlet açık kapı bırakıyor. Bizim dilimiz ayrı, onlarınki ayrıdır. İsterlerse içeri atsınlar. Bir iki yıl içerde kalınır. Barış
ve demokrasi mücadelesinin içinde hapis de olur. Bu kadar acıya
dayanan, bir iki yıl cezaevine de dayanır. Demokrasi ve barış mücadelesidir bu.
Hizan’daki çatışma olduğu doğru mudur? Kayıplar ne kadar?
(Bu konuda net bir bilgi alamadık denildi.)
Avrupa’dakiler de laklak edeceklerine, gevezelik edeceklerine,
demokratik kültürlerini geliştirsinler ve bu konuda da bilinçlerini
geliştirsinler.
(Diyarbakır’dan gelen avukatlara yönelik olarak) Diyarbakır’ı düşünün: O kadar kahvehane var, zamanlarını boşa geçiriyorlar.
Oraları demokrasi ve barışın kalesi yapmak gerekir. Hepsi büyük
acı, işkence ve açlık çekmişler. Demokrasi, devlet, barış nedir,
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bunu kavrayamıyorlar. Bunun kavgasını vermek gerekli. Kürtler
açısından da tam bir demokratikleşme sürecidir. Barış gelirse iş,
ekmek ve özgürlük de gelir. On binlerce işsiz güçsüz ve aç kalanlar rezillik içerisinde yaşama mahkum edilmiş. Bir şey de yapamıyorlar. O kadar acıyı, lanetli durumu ortadan kaldırmak için bu
mücadele verildi.
Şimdi benim durumum nedir diye sorarsanız, lanetli bir toplumun günahını çekiyorum derim. Yeni bir dinin doğuşu gibi ortaya
çıkardım. Bizim biraz barış militanı olmamız gerekiyor. Bu altmış
yazar ve sanatçı, dünyanın en büyük yazar ve sanatçılarındandır.
Dünyanın yüreğidirler. Bu aydınlar ne diyorlar? Barış diyorlar. Sekiz aydır buradayım; Avrupa çaba harcıyor, bizimkiler herhangi bir
çaba harcayamıyorlar. En büyük acıyı burada ben çekiyorum. Eski
zihniyetle olmaz dediğim budur. Eski zihniyetle kurumlarda bürokratlık yapan bazılarının çıkarları olabilir. Bunda bizim çıkarımız
yoktur. Eski zihniyet terk edilmelidir. Tüm Türkiye bunu söylüyor.
Eski zihniyetle olmaz diyor. Bizim toplumumuzun buna öncülük
etmesi gerekir. Yeni siyasal süreç, yeni hukuksal ve kültürel süreç
dediğim budur. Bu konuda sarsıcı olmamak, büyük bir eksikliktir.
Tüm militanlara, Avrupa’dakilere hatta Türklere ve Kürtlere bunu
söylüyorum. Dönem bu dönemdir. Tam da 2000 yılına girerken, bunun tarihi bir başlangıç olması uygundur.
(Elekdağ’ın bölge gezisine çıktığı aktarıldı.)
Bölge sivil toplum örgütlerinin kararlı görüş ve önerilere açık
olacaklarına inanıyorum.
(Muzaffer Oruçoğlu’nun geçen Özgür Politika’da çıkan barışa
ilişkin değerlendirmelerini konu alan yazısı aktarıldı.)
Yeni dönemin temel dinamiklerinin kitle ve diplomasi olduğu
doğru.
(Özgür Politika’da çıkan Zeynel Abidin’in yazısı okundu. Negatif, aşırı mezhepçilik olarak değerlendiriyor.)

417

Bu konuda iki çizgi var. Bu iki anlayış da döneme cevap vermez,
zarar verir. Birinci çizgi, temiz, barışı isteyen çizgidir; Avrupa’da
oturur, yerinde söyler, pratiğini de yapmaz, iki kişiyi örgütleyemez.
Diğer çizgi, basit barış isteyen, yaşamı da çok basit, toplumda zavallı bir konumda olan anlayıştır. İki anlayış da birbirini tamamlıyor. Biri müridi, biri de müritlerin şefini temsil ediyor. İsterseniz
siz de güçlü bir makaleyle cevap verin. Makaleler yazın, niye yazmıyorsunuz?
(Niyazi’ye) Sen niye yazmıyorsun? Avukatlarım olarak makaleler yazın. Üzerinize bir yük düşmüştür. Bu Selahattin Çelik’lerin
durumu nedir? (Pratikleri aktarıldı.)
Sorunun boyutları nedir? Günay da mı bunu söylüyor? Bu tipler
basit bir yaşam uğruna tüm değer yargılarını çiğneyecek tiplerdir.
PKK dağılıyor mu diyorlar?
(Özgür Bakış gazetesinde dönemi kavramayan yazılar, dönemin
diline uygun olmayan yazı ve haberler çıkıyor.)
Özgür Bakış’a yazılan üretici olmayan, döneme denk olmayan
yaklaşımlar, yazılar terk edilmeli. Genel sorun şudur: Aslında kitle
boyutunda duyarsızlık, aydın boyutunda da bir inkarcılık anlayışı
vardır. Türkiye’de devletin tanımlaması eksik yapılıyor. Bu tüm aydınlarda görülüyor. Türkiye faşist bir ülkedir gibi yaklaşımlar var.
Kaldı ki, böyle olsa da, devleti doğru tanımlamak gerekiyor. Eskiden beri devletle karşı karşıya gelen aydın ya devlet tarafından yok
edilmiş ya da devletten kaçmıştır. Bu, devletle anlamlı bir mücadele değildir. Demokratik kültür bilincinden yoksunluk var. Kitle tabanı da fazla anlam veremiyor. Demokrasi bilincinden yoksun kitle olmak ne kadar yanlış ise devlet ile böyle bir mücadele de yanlıştır. Savunmamda da en çok bunları ortaya koymaya çalıştım.
Siz avukatlarım olarak makaleler yazın. Üzerinize ağır bir yük
düştü. Aydınları da aydınlatın. Müthiş gelişmeler ortaya çıkmıştır.
Ben illa idam olmaz demiyorum, olabilir. Ama attığımız adımlarla
Türkiye’de büyük ölçüde Anayasa reformlarına gitme yönünde görüşlerin ortaya çıkması yine AB sürecinin hız kazanması, kitlelerin
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yeniden demokratik mücadeleye katılımının önünün açılması, korkunç şoven dalgaların kırılması, aydınların adım atmaları, Türkiye
için içte ve dışta düşmansız yaşama olanaklarının doğmuş olması,
tüm bu gelişmeler bizim çok zor koşullarda yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkmıştır. Bunların görülmesi gerekir. Bana göre herkesin
kendisine çekidüzen vermesi gerekir.
Türkiye’de her şeye mutlak anlamda hakim devlet diye bir şey
yoktur. Adımlarımıza çoğu kesimler teslimiyet veya hiç umut yok
dedi. Bazıları bizden kaba direniş bekledi. Direnişin ne olduğunu
onlar da bilmiyor. Şimdi bunu yaptık. Eşitlik ve özgürlük ilkesinin
hayata dönüşümüdür bu. Öyle silahlarla, bu güç dengeleriyle, bu
dengesizlikle silahta ısrar etmek fazla gerçekçi değildir, doğru da
değildir.
Aydınların bildirisi, İrtem Çelik’in konuşması çok iyi ortaya
koymuş; İrtem Çelik demokratik cumhuriyeti taçlandırmak diyor.
Türkiye’de bir İnsan Hakları Bakanı’nın geldiği nokta buysa bu
önemlidir. Mütevazı olmakla birlikte durumu iyi değerlendirmek
gerekiyor. Binyıllık çelişkilerin çözümünü kısa bir tarihe nasıl
sığdıracaktım? Burada bunu yapıyorum. Verdiğim yanıtlar oldukça açıktır. Yeterince faydalanılmıyor, anlaşılmıyor. Bu tarzda barış ve demokrasi mücadelesi kazanılamaz. Bunun önündeki engel
direkt devlet değildir. Şunu görmüyorlar: Devleti bu kadar azdıran benim demek gerekmiyor mu? Onurlu bir insan hiç bu kadar
zayıf olabilir mi? Devleti niye bu halde bıraktım demiyor. Bu
devlette bu kadar yaşadın, niye dönüştürmedin? O zaman suçlu
sensin denilmez mi?
Nedir benim durumum? Bu devletle savaşımı en fazla ben verdim. Ama şimdi devlet ile barışmaya çalışıyorum. Bu zorlu ve görkemli bir mücadeledir. Bunun ilkesi, sabrı, bilinci, yüreği var. Bundan daha büyük bir direnmecilik mi olur? Sekiz aydır tek kişilik bir
hücrede kalıyorum. Ölmek direnmek değildir. Ölmek benim için
kurtuluştur. Ölüm istiyorsan, üç dakikalık sıkıntı çekersin, o kadar.
24 saati üç dakikaya bölün, günde yüzlerce ölüm çıkar. Kaldığım
süreyi hesaplarsanız o zaman her gün ne kadar öldüğüm anlaşılır.
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Onlar için yaşamak niye teslimiyet olsun. Devlet ile demokratik çözüm için anlaşılırsa çok önemli ve güzel olur. Bu kolay değildir, ilke ister, beyin ister. Türkiye’de bunun militanı ve politikacısı yok.
Geldi benim omuzuma bindi. Devlet, bu savaşı sen yaptırdın diyor;
bunun barışını da bana yaptırmak istiyorlar. Bunu bizimkiler de
böyle algılıyor. Bu büyük barışı da bana yüklüyorlar. Kürt’ün ve
Türk’ün onyıl önce, yüzyıl önce yapmış olması gereken barışı bana yaptırıyorlar.
Yeğenim Aynê bana gönderdiği mektupta İsa’nın bir sözünü yazmış. “Lanetli bir toplumun çarmıhta kefaretini ödedin” diyordu.
Çarmıha gerilmiş halde barışın mücadelesini veriyoruz. Bunun için
zor da olsa nefes alıyorum. Kaldı ki ben savaşı da verdim. Sahte
Kürtçülerin yürekleri varsa gelip savaşsaydılar.
(Demirel’in 24 Ekim’deki bölge belediyelerini ve bölgeyi kapsayacak gezisi hakkında perspektif talep edildi.)
Dileğim Diyarbakır’ın demokrasi ve barış kalesi olmasıdır. Demirel, barış ve demokrasi adına karşılanmalıdır. Barış ve demokrasi mitingi şeklinde karşılanabilir. Bunu yapın. Görkemli bir hazırlık yapılsın. Demirel de buna büyük bir anlam verir. HADEP’e daha önce 24 saat kapım açıktır demişti. Karşılama hazırlıkları
Cumhurbaşkanlığına danışılarak, misafirimizsiniz diye yapılır.
Kesinlikle devleti zorlamadan, demokrasi ve barışın yeni bir başlangıcı olarak ele alınmalı. Ülkenin bütünlüğüne kimsenin bir şey
yapmadığını göstermelisiniz. Asker, sivil herkes görsün ki, farklılıklar ve özgürlükler temelinde birlik cumhuriyetin en temel gücüdür. Ne kendini inkar etme ne de bu farklılıklardan dolayı korkutma olmalıdır.
Adına demokratik birlik mitingi denilsin. Gerçek kardeşlik budur. Halkı da duyarlı olmaya çağırıyorum. Cumhuriyet, kardeşlik
ve barış temelinde birleşmeye çağırıyorum. Yeni grup da zaten 29
Ekim’de geliyor. Bu, Cumhuriyet Bayramı mesajı da olmalı. Bir
demeç olarak yayınlayabilirsiniz. Cumhuriyet ile barışmaya, cumhuriyete barış ve kardeşlik temelinde güç vermeye geliyoruz deni-
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lir. Bu çerçevede Cumhuriyetin yıldönümünü selamladığımı da
söyleyebilirsiniz. İş giderek netleşiyor. Ancak bir darbe olursa infazım olur. Öyle tahmin ediyorum. Şu anki koşullar da buna uygun
görünmüyor, değil mi?
İrtem Çelik’in konuşması, AB sürecine girişin tersine gidişini
engelliyor. Sürecin terse gitmesi için darbe gerekir. Aksi halde olmaz. Demokratik gelişmelerin önünü kesen en gerici odak Çiller’dir. Yargıtay’ın karar vermede acele etmesinin nedeni, benim durumumu gündemden düşürmektir. Yine bir an önce yasal düzenlemelerin, uyum yasalarının sürecini hızlandırmaktır. Tahminime göre
karar verilirse, siyasallaşma hız kazanacaktır. Çoğu, süreci hala anlayamamış, sindirememiş. Bu sürecin özümsenmesi gerekiyor.
Hassas bir süreçtir. Çoğu allak bullak oluyor. İnsanın beyni, yüreği
zor kaldırıyor. Bunu ancak ben yapabilirdim.
(Diyarbakır Barosu ve bölge barolarının affa ilişkin deklarasyonları aktarıldı.)
Diyarbakır Barosu, insan hakları örgütleri yine HADEP öne çıkabilirler. Önünüz açıktır. Genel bir ceza indirimi gündemdedir.
Genel af biraz erken midir? Sanırım cumhurbaşkanı seçimi olursa
olabilir. Genel af, barış kalıcı olursa olabilir. Devlet, ‘PKK her an
bir şey yapabilir’ diyor. Halen tehdit olarak görüyor. Avni’nin söylediği gibi mayısa kadar değişiklik olabilir mi? Ev hapsi gündeme
gelebilir mi? Burada benim durumum özel. Eğer demokratik cumhuriyet Türkiye’de taçlanırsa bu odadan çıkarım, yoksa burada kalırım. İdam da herhalde çılgınlık olur. ABD ağırlığını koyacaktır.
Siz de adımlarınızı yürekli, cesaretli atmalısınız. Bunun mücadelesi doğru verilirse kimse bir şey yapamaz. Devletin tüm şeyine karşı olunamaz. Devletin gerekli olan yönlerine ihtiyaçlarımız var. Siz
de sürece girdiniz.
(Yeni gelen avukatlara yönelik) Benim mesajlarımı kitlelere siz
de aktarın. Bu boynunuzun borcu olsun. Bu insanlar çok acı çekti.
Barıştan, demokrasiden korkmayın. Bunun mücadelesi verilebilir,
ama devlete oyun ve komplo yapılamaz. Devletin her şeyine karşı
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olunamaz. Devletin içinde kötü olan şeylere karşı olunmalıdır.
Devlet ile demokratik cumhuriyeti kuracağız. İyi bir çizgiye girildi. Devlet bundan sonra adım atacak. İnandırıcılık gelişirse devlet
adım atar. Bölgede rahatlama var mı?
(Önemli oranda hissedilir biçimde yumuşama var. Ancak polis
sürecin dışında kalıyor denildi.)
İçişleri Bakanı’nın olumsuz yaklaşımıyla oluyor herhalde.
PKK’ye böyle hakim olacağımızı beklemiyorlardı. Hem devlet
hem de toplum bunu beklemiyordu. Ecevit, Clinton’a söyledi zaten, bekliyoruz, izliyoruz dedi. Mesut Yılmaz derin devletten işaret
almazsa bunu söyler mi? Diğerlerine de söylettirir mi? Ya da sezmiştir, üstüne konmak istemiştir. Bu yeni sürece kim daha iyi liderlik yaparsa o kazanacaktır.
PKK’den birisinin Avrupa’ya gelmesini daha önce de söylemiştim. Benim açımdan sakıncası yok. Daha önce söyledim zaten. Cuma mı gider, Rıza mı olur, temsil düzeyi açısından biri gidebilir. Bu
konuda bilgi alabildiniz mi?
(Gidiş koşullar açısından zor olabilir. Gidişe ilişkin bilgi alamadık.)
İtalya’ya girebilirler.
(İtalya ve Polonya’nın PKK’yi resmi düzeyde tanımak için hazırlık yaptıkları, Avrupa’ya gidişi de büyük ihtimalle kongreden sonra
yapabilecekleri aktarıldı.)
Gidiş kongreden sonra da olabilir. Orada kongre kararlarını da
okur. Kongreden sonra Avrupa’ya ve dünyanın dört bir yanına dağılıp süreci anlatabilirler. Hatta birisi Türkiye’ye de gelebilir. Eğer
devlet gelecek olana bir şey yapmam diyorsa gelebilir. Demirel ile
HADEP’in ilişkisi önemlidir. İyi davet etsinler, tarihi karşılasınlar,
hediye versinler. Çiçeklerle karşılasınlar.
Cumhuriyetin yıldönümü geliyor. Belediyeler, cumhuriyeti sizin
şahsınızda demokratik birlik adına kutluyoruz desinler ve bu birlik
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bozulmayacaktır mesajını versinler. Bu konuda geziye ilişkin Özgür Politika, Özgür Bakış, Medya TV olumlu yaklaşsın. Cumhuriyeti bölge halkı ilk defa sizin şahsınızda demokratik cumhuriyet ruhu ile karşılıyor deyin. Demirel’in geçmişi şöyledir, böyledir, bunu
bırakın. Yeni dönemin selamlarını verin. Seni geçmişte imha etmiş
de olabilir. Ama bugün barışa gidiyorsun. Dün çatışıyordun, bugün
barışırsın. Çıktığınızda yargıtaya ve Konsey’e yazdıklarımı alıp götürürsünüz. Hazırladığım yazıyı yargıtaya da okuyun. Yargıtay
Başkanlığı’na ve 9. Ceza Dairesi Başkanı’na da verin.
14 Ekim 1999
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Türkiye için ciddi bir lider gerekiyor

erhaba, hoşgeldiniz. Arkadaşlar ilk kez geliyorlar, değil
mi? Hemen kendinizi tanıtın.
(Diyarbakır’dan gelen Metin Kılavuz ve Muharrem Erbay kendilerini tanıttılar.)
(Gardiyanlara yönelik) Notları verdiğinizde başlayacağız.

M

(Nasılsınız, sağlığınız nasıl diye soruldu.)
Gerçeklerle bağlantıları kuracak bir yürüyüş tarzım var. Yaşanan
duyarlılıklar çok fazla. İnsanlar sanıldığından fazla kendi gerçekliği ile ilgilidir. Anlatabilirim. Ders çıkarılmalıdır. Acaba düşünebiliyorlar mı? Onu da benden istemeleri doğru değil. Geçmişin çözümlenmesini benden istemeleri doğru değil.
(Hazrolu avukat arkadaşa) 1970’de tapu memuru iken Hazro’da
bir arkadaşım vardı. Enver miydi, neydi? Soyadını tam hatırlamıyorum.
(Diyarbakır Cezaevi’nden selamlar iletildi.)
Ben de onları selamlıyorum. Mevcutları ne kadar?
(Altı yüz, yedi yüz kişi kadar. Bir kısım da itirafçı var.)
Geçmişi yorumlamak gerekir. (İtirafçıları kastederek) Onlarla bir
diyalog geliştirilebilir. Demokratik çözüm diyalogunu kendi arala-
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rında başlatabilirler. Bir kısmını kendisini itirafçı kılacağı yerde demokratik çözüm ve demokratik anlaşma tavrı ile toptan bir çözüme
götürmeye gidilmelidir. Birbirine karşıtlık değil şiddetten arınarak
bir süreç başlatılabilir. Bu konuda çalışmalar yapılıyor mu? Bu Sabrilerin işidir. İtirafçıları da çözümsüz bırakmamak gerekir. Genel demokratik gelişimde bu perspektif herkese verilebilir. Uzlaşma sağlanabilir. Hemen sonuç alınmayabilir, ama amaç şiddetten uzaklaşmak ise toptan bir çözüme gitmek gerekir. Birbirine karşıtlık değil
şiddetten arınarak çözüm gelebilir. Şiddeti bırakacağız dedik, bıraktık. Devlet eski itirafçılık değil de yeniden düzenlemeyle ele alırsa,
şiddetten arınma temelinde bu sorun çözülecektir. Mesele politiktir.
Dar hukuk çerçevesinde ele alınmamalıdır. Devlet terörün bitirilmesini istiyorsa, bunun yolunu yordamını gösterdik. Cezaevleri çalışsın, çözümsüz bırakmamak gerekir. Mesele makul bir çözümdür.
Herkes er ya da geç bu yöne gelecektir. Devlete çözümler sunduk.
İşi çözümsüz bırakmamalıyız. Devlet de bu konuda adım atarsa süreç gelişir. Müvekkiller de, devlet de politik yaklaşıyor.
(Gruba ilişkin) Müvekkil ve devlet ile görüşülürse sonuç alınabilir. Sadece hukuksal açıdan bakmamak gerekir. O yasa adı bile
pişmanlık değil. Devlet hemen kabul etmeyebilir, ama bu, yeni bir
şey. Sabri onlar girişim yapabilir.
(Sabri arkadaşların kapsamlı hazırlıkları var.)
Şimdi benim söylediklerim kendilerine pişmanlık yap diye mi
algılanıyor? Hayır, ben onu söylemiyorum. Mesele o değildir. Devlet de, arkadaşlar da buna yaklaşmıyor. Eski tarz çözümsüzlüğün
devam etmesi durumu var.
(Barış Grubu’nun getirdiği mektupların yayınlanması düşünülüyor denildi. Ayrıca gruba ilişkin son gelişmeler aktarıldı. Gruptan
bayan arkadaşların mektubu okundu.)
Mektupları yayınlama konusunda fazla acele etmesinler.
(Konsey’in mektubu okundu.)
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3 Ekim’deki yazının tamamını alıp gönderemediniz, öyle mi?
(Özetini almıştık sonra tamamlayıp gönderdik.)
Sorun çıkaran İsa mıymış? Şehadetlerin hepsi oradan, öyle mi?
(Grubun, “devletin bize yaklaşımı netleştikten sonra Başkan yeni adımlar atsa daha iyi olabilir” önerisi aktarıldı.)
Tabii, biz de onlara karşı devletin tavrını bekleyeceğiz.
(Dış basın aktarıldı.)
Yunanistan’ın tavrı iyi anlaşılmadı. Yunanistan, niye ölmedi diye üzülüyor. Yunanlıların beklentisi imha olacak, ortalık karışacak
biçimindeydi. Bizim kitlemiz bunu biliyor mu? Bilince çıkarmış
mı? Devlet de biliyor mu acaba? Yunanistan’ı iyi tanımalı, bilmeli.
(Taha Akyol ve Doğu Perinçek’in Amasya Tamimi üzerine olan
yazıları aktarıldı. Bu yazıda Amasya Protokolü’nün 80 yıldır sansürlenen kısmı açığa çıkarılıyor. Perinçek bu protokolde Kürtler ile
Türklerin ortak vatanından söz ediyor ve Kürtlerin gelişmeleri gerektiğini söylüyor.)
Taha Akyol iyi düşünüyor, derinliği var. Tüm MHP’liler onun
gibi düşünse! Perinçek’in yazısında da “yeni anayasa yazılırken
Amasya Protokolü esas alınmalıdır” diyor. Biz bunu savunmamızda zaten detaylarıyla belirtmiştik. “Yeni anayasa geliştirilirken demokratik esaslar ile başlangıç esasları birleştirilmelidir” diyor, öyle mi? Tabii Türkiye kabuk değiştirmek zorundadır. ABD ile Türkiye ilişkisinde bize yönelik tasfiye süreci yaşandı. Şimdi farklı bir
durum var. Acaba bu farklılığı kim yarattı? Öcalan’ı değiştiren ne?
Görüştükleri mi değiştirdi diyorlar?
(Basını kastederek) Bu durumda tüm göstergeler Türkiye için felaket olacağını gösteriyor. Türkiye kendisinden çok beni korumak
zorunda. Bana bir şekilde yönelme olursa, bu devletin sonu olur.
Ben kendime bir şey yapsam onlar zarar görür.
(Yalçın Küçük ile Gebze cezaevinde görüşen avukat arkadaşın
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kendisine getirdiği notlar aktarıldı. Yalçın Küçük önümüzdeki üçdört ayın zorlu geçeceğini söylüyor. Doğu Perinçek’ten aldığı bilgilere göre olumlu gelişmeler olabilir deniliyor. Yalçın Küçük bu
gelişmelerin de İmralı ile ilişkili olabileceğini düşünüyor.)
Durumum benim girişimimle bağlantılı. Yalçın Küçük’ün dediği
gibi ABD başta beni tasfiye etmeyi düşünüyor. Ama şimdi girişimlerim sonucu süreç olumluya gidiyor, değil mi? Akın Birdal suikastı benzeri bir ihtimal çok zayıf olur, değil mi? Resmi eğilim olmamakla birlikte, bu eğilimleri unutmamak lazım. Bir komplocu çevre çıkar mı? Bu süreci kim durdurabilir? İşin özünde çok farklı yaklaşımlar var. Bazı güçler başkalarını tahrik ederek beni yok etmek
istiyorlar. Clinton buraya gelirse farklı bir şey, olumsuzluk gelişir
mi? Clinton ile Ecevit’in başbaşa görüşmelerinde Clinton’un beni
konuşması hayli önemlidir. Yalçın Küçük’ün söylediği üç dört ay
budur. Karanlık güç sizce kimdir? Orduda, poliste kim olabilir?
(Poliste çeteleşmelere karşı yönelimler var. Ordu hakimiyeti sağlamak istiyor.)
Orduda bu yönlü çeteleşmelere yönelim var. Yüksekova, Çermik çeteleri tutuklandılar değil mi? Son iki ayı göz önüne getirirsek, olumlu bir ortam değişikliği yaratılmıştır. Halk da bunun
devamını ve kalıcılığını istiyor. En temel köşe taşı ve süreci yürütme benimle oluyor. Demirel’in Diyarbakır’a gidişi ile çok şey
değişebilir. Çok iyi karşılanması gerekir. Türkiye rotasını Avrupa’ya doğru yöneltmiştir. Avrupa idamımı şarta bağladı. En geç
aralık ayında netleşir. Tüm gelişmeler olumludur. Devlet dokuz
aydır isteseydi süreci tersine çevirebilirdi. Çünkü bu süreç, devletin desteği ile oldu. İktidar hesaplarıyla benim üzerimde politika yapma durumları var, ama devlette hakim olan görüş, Akın
Birdal’a yapılan şey olmaz şeklindedir. Bütün gelişmeler benim
üzerimde. Durumum en geç aralık ayında netleşir. Devlette işin
özünde çok farklı iç tartışmalar var. Bazıları istiyor, bazıları istemiyor. Biz de eskiden bu tür tartışmalar yapıyorduk; yani devlette kim istiyor, kim istemiyor tartışmasını yapıyorduk. Siz de bu
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konularda kafanızı çalıştırın. Birçok not almışsınız, aktarıyorsunuz, ama notlarınıza hakim değilsiniz. Okuduğunuzda irdeleyerek okuyun. Yargıtay süreci çok uzun sürmez. Yargıtay sürecinin
bitmesi sorunu gündeme getirecek. Yargıtay’dan sonra sis dağılır, çözülür. AGİT, Helsinki sürecine yetiştirmek istiyorlar. Planlama var. ABD çözüm istiyor, tavrı o yöndedir. Türkiye, AGİT
meselesinde daha olumlu mesajlar verebilir. Şunu diyecekler:
Hukuk kararını vermiştir artık siyasiler konuşacak. Siyasiler de
AGİT toplantısında, “biz idam etmeyiz, zaten 15 yıldır idamı uygulamıyoruz” şeklinde bildirimde bulunabilirler. Sanırım bu yüzden hukuk kararının sona ermesini istiyorlar. Kriterler meselesi o
temelde masaya yatırılacak. Sanırım yargıtay, kararını kasımın
ilk veya ikinci haftası açıklar. Sizce durum nasıl olur?
(Her arkadaş görüşünü açıkladı. Genel eğilim, kararın mecliste
bekletileceği yönünde olacağı, Türkiye’nin infazı göze alamayacağı yönündeydi.)
Bazı güçler benim infazımın gerçekleşmesini tahrik konusu yapmak isteyeceklerdir. MHP veya Çiller özel ve öncelikle ele alalım
diyecekler. Ancak olumlu yönde çok güçlü ve planlı bir eğilim bence vardır. Sizce bunun önünde kim durabilir? Durabilecek güçleri
var mıdır? Sanmıyorum.
(Biz de sanmıyoruz.)
Öcalan eşittir Kürt meselesi, o da eşittir demokrasi meselesi, o
da eşittir hukuki mesele, o da eşittir anayasa meselesidir. Türkiye
çocuk değildir. Benim idamımla AB hatta ABD ile ilişkisi olumsuz
yöne gider. Herkesin eğilimi herhalde budur. Yalçın Küçük de herhalde bunu söylüyor. Ama açık olmayan bazı şeyler var. Genelkurmay çok önemli bir açıklama yaptı. Daha sonra bu olumlu hava biraz azaldı. Herhalde kara kuvvetleri olumsuz etki etmiş diyorlar. İlnur Çevik de böyle söylüyor.
Sanırım genelkurmay da her şeye hakim olamıyor. Olumlu
şeyler var, ama lider yok. Türkiye için ciddi bir lider gerekiyor.
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İkinci bir Atatürk gerekiyor. Dışarıdayken de hep liderlik sorunu
var diyordum.
Devlet beni neden burada böyle tutuyor? Korkunç bir güvenlikte tutma durumu var. Çünkü Türkiye için kilit bir mesele olduğu ortada. Önemli görüyor. Çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Günde
dört beş doktor gelip kontrol ediyor. Bunlar çok açık.
(İmha olan gruplara ilişkin) Siz onu Konsey ile görüştünüz mü?
(Henüz görüşmedik, ama önümüzdeki günlerde görüşeceğiz.
Grubun gelme sürecinde pratiğimizden de anlaşıldığı üzere genelkurmayın söylemi ile pratiği farklı gibi. Sizin deyiminizle devletin
dili böyle oluyor herhalde.) Ama genelkurmay şunu söylemek istiyor: PKK değil de ben barışı yaptım demeye getiriyor. Böyle bir
bakış açısı var. Bizce sorun değildir. Ben yaptım, sen yaptın, bunlar sorun değildir. Barış olsun da kim yaparsa yapsın demek gerekir. Tabii barışı bana mal edeceklerini düşünmemek gerekiyor. Bizim tavrımız bu. Tarih bunu bilir. Kimin barış yanlısı, kimin savaş
yanlısı olduğunu bilir. Türkiye ortamında resmi kabul ve benzeri
şeyler zordur. Gelecek olan grup cumhuriyetin demokratikleşmesine katkı olsun diye geldik diyecek. Bizim söylediğimiz her şey tüm
partilere mal oldu. ANAP demokratik cumhuriyetin taçlandırılmasından bahsediyor. Bunlar oldukça önemlidir.
(Diyarbakır’dan gelen yeni avukat arkadaşlara) Halk ne düşünüyor? Belediyeler ne yapıyorlar?
(Belediyeler hizmet vermeye çalışıyor. Bu dönemde halkın da
beklentisi barıştı.)
Belediyeler en güzel barış kalesi olsun. Taçlandırmanız lazım.
İyi çalışın, hizmet verin. Demirel 24 Ekim’de geliyor, iyi karşılanmalı, belediyeler örnek belediyeler olmalı.
(Şimdiye kadar yolsuzluk ve benzeri şeyleri yok.)
Türkiye’de bu yolsuzluk ve yiyicilik en temel sorunlardan biridir. Bu kirli savaşın sonucudur. Bir soğan ekmek bile maaşınızın en
büyük karşılığı olmalıdır. Cebinizi parayla doldursalar bile kabul
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etmeyin. Felsefeniz, yaşam tarzınız bu olmalı. En büyük kötülük,
cahillik ve yiyicilik yapmaktır.
(Yargıtaya yazılan, ama eksik kalan yazıya ilişkin) Hepsini yazın, tamamlayın. Yargıtaya verirsiniz. Yargıtay’da okuyun. Yazıda
anlamsız sözcükler olabilir. Kafamı tam toparlayamadığım yerler
oldu. Onları da düzeltirsiniz. Diğer savunmalarımla birleştirerek
yayınlayabilirsiniz. Demokratik cumhuriyetin temeli oluyor bunlar.
Ayrıca yargıtaya, bana gönderilen, ama ulaştırılmayan mektuplara
ilişkin de ulaşsın diye başvuru yaparsınız.
(Konseyin mektubunda adları geçen Can Yüce ve Cemil Gündoğan’a ilişkin)
Kemal Pir, M. Can Yüce’yi hiç sevmedi, affetmedi. Meral onun
yanında kalıyordu, değil mi? Bayrampaşa, Sadrettin, Meral için
tehlikelidir diye daha önce söylemişti. Bunlar marjinal solla beraberler, öyle mi?
(Konsey Mahir’e ilişkin durumları açıkladı. Can’a ilişkin açıklaması henüz olmadı.)
En değerli arkadaşlar Moskova’da kendilerini yaktılar. O Mahir
mafya ile işbirliğine girerek komploda rol aldı. Mahir şerefsizdir.
Can için de Kemal Pir’in vasiyeti vardı. Kemal’in iki kişiye ilişkin
vasiyeti vardı: Biri Can’a ilişkin, biri de Kesire’ye ilişkindi. Her
ikisini de affetmeyin diyordu.
Cemil Gündoğan tehlikeli. Halk onlara inanmamalı. Ayrılmak
zarar verir. Karşı kutba karşı hazırlıklı olun. Dün niye savaştık diyorlardı, bugün barışıyoruz yine niye diyorlar. Ne yapalım? (Burkay ve benzerlerine ilişkin) Kemal Burkay utanmıyor mu, nasıl konuşuyor? Kendisinin bir muhtarlığı bile yok, ama konuşuyor. Gelsin çalışsın. Kim onu tutuyor? Yirmi yıldır Avrupa’da ne yaptı?
Gelsin bu süreçte çalışsın. Onlar ne yaptı, belediye mi kazandılar?
Hayır! Gelsin belediyede çalışsın. Kıymetini bilmek gerekiyor. Barış savaştan daha zordur diyorum. Barış hem ideolojimize göre hem
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dinimize göre hem de insanlık ölçülerine göre en doğrusudur. Bu
marjinal sol kadar felaket bir şey yoktur. Kendileri yirmi yıldır Avrupa’da ne yapıyorlar? Bunu sormak lazım. Bunların Kürtçülüğü
de, solculuğu da son derece çarpık.
Benim idamım olur mu, olmaz mı? Benim için idam kurtuluştur.
Ama siz yaşayanlar kutsal değerlerimizi çiğnetmeyin. Yine bazıları solculuk adına hareket ettiğini sanıyorlar. Kaldı ki bunlar daha
önce PKK niye savaşıyor diyorlardı. Alın “Savaş ve Barış” romanını okuyun. Napoleon’un savaşı ne oldu? Demokrasi ile sonuçlanmadı mı? Büyük savaşın büyük barışı olur derken ben bunu söylüyorum. İşte Diyarbakır Belediyesi’ni almışsınız. İşte size en büyük
devrim. Devrim oldu işte. Belediyeler halk iktidarı. Ağayı, şeyhi
kovduk, gittiler. Türkiye Cumhuriyeti buna engel değildir. Benim
burada cumhuriyete hizmet edeceğim diye söylemem boşuna değildir. Hizmet edeceğim şey demokratik cumhuriyettir. Gericiler için
değil halk için çalıştım. Keskin solculuk yapanlar solculuk adına ne
yapıyorlar? Biz aynı zamanda en büyük savaşı verdik. Hz. İsa gibi
acı çekiyoruz. Onların solculukları yanlıştır. Emeğinizle, bilincinizle demokrasi mücadelesini yürütün. Büyük beyniniz olacak.
Barış daha önemlidir. Dinimize, siyasete, örfe, her şeye göre barış daha önemlidir, gereklidir. Kardeşlik iyi bir şeydir. İğne ucu kadar gelişme iyidir. Kendim için değil benim can kurtarma gibi bir
derdim yok. Leyla Zanaların Ulucanlar’daki tavrı iyi olmuştur. Bu
ihanet değildir. Oyuna gelmemek gerekir. Belediyeler barışın kalesi olsun. Cumhuriyete en iyi katkıyı yapın. Okuyun. Özgür yayın,
kültür, özgürlük temelinde demokratik haklarınızı sonuna kadar
kullanın. Ulucanlar’daki direnme çok mu iyi? Böyle direnme mi
olur? Doğrusu, en büyük savaşı biz verdik. Bu savaşın sonucunda
kazanan yine siz oluyorsunuz, biz Hz. İsa gibi yine en acılı süreci
yaşıyoruz. Onların söyledikleri solculuk da değildir.
(Can için) Bunu bir de PKK adına söylüyorlar. Bana göre iyi bazı şeyler olabilir. Aklınız varsa, emeğinizle, bilincinizle hareket
edersiniz. Beyin, halka bağlılık, siyasal bilinç gerekiyor.
(Gruplara ilişkin) Devlet keşke daha iyi adımlar atabilse. Bun-
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dan sonraki süreç daha özgün gelişebilir. Yargıtay’dan sonra farklı
gelişmeler olabilir.
(Perşembe günkü görüşmeye ağırlıklı olarak bayan arkadaşların geleceği aktarıldı.)
Biz de kadınlara ilişkin değerlendirme yaparız. Halka sonsuz
sevgi ve saygılarımı iletin. Kurumlara, çocuklara, kadınlara, onları
sevgi ile saygı ile kucakladığımı aktarın.
17 Ekim 1999
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Özgürlük ruhun ve akl›n g›das›d›r

(Üç kadın avukat arkadaş gittik.) Siz mi geldiniz? Hoşgeldiniz,
buyurun. Radyo dinlediniz mi, duruşma devam ediyor mu? (Evet,
duruşma devam ediyor.)
Ahmet Taner Kışlalı’ya Uğur Mumcu’ya yapıldığı gibi suikast
düzenlenmiş. Bir odak yaptı. Bir odak harekete geçti. Bu barış sürecine yanaşmayanlar var. Zorluk çıkaracaklar. Güçleri nedir, nereye kadar gidebilirler? Önemli bir hedef, beni de hedefleyebilirler.
Onların temel hedefi benim. Ama barışı hedefleyen diğer taraf daha hakim. Aslında o diğer yazılarımda biraz söylemiştim. Sözlü de
olsa sanırım bazı şeyleri iletirsiniz. (Konsey’e ilişkin) Barış ortamı
eğilimi güçlendi. Süreci bu yönüyle anlamak gerek. Barış ortamı
güçlendi. Giderek gelişim eğilimi, barış ortamı eğilimi yürüyor,
ama ikili yürüyor. Bunu boşa çıkarmak isteyen bir kesim var. Düz
bakmamak lazım. Siyasi partiler, ordu içinde bana kadar uzanabilir. İçten ve dıştan olabilir. Ama barış eğilimi giderek güç kazanıyor. AB’ye girmek isteyenler bu barış eğilimini hızlandıracak. Milliyetçi sağ kesimin yaptığı olaylar var. Bizimle süreci götürmek isteyen kesim de var.
(Merve Kavakçı ve Yeni Asya olayından söz edilerek, bunun barış ve AB sürecini baltalamak isteyenlerin işi olduğu genel kabul
görüyor denildi.)
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Kim olabilir?
(Mehmet Ağar ve çetesi.) Provokasyon kesimi ve bunların çete
artıkları ittifakı olabilir. (Kontrgerilla olabilir) Kontrgerilla, yalnız
onlar dışlanıyor. Asıl devlet onları, Çiller gibi sürekli asalım diyenleri de dışlıyor. Asıl devlet bizimle süreci götürmek istiyor. Dışarıdakiler daha anlamıyor. Devlet adım atsın demek kolaydır.
(Barış grubunun cumhurbaşkanlığına gönderdiği mektup Başkanlık Konseyi tarafından açıklandı.)
Neden yaptılar? Erken oldu. Neyse.
(İran ve Türkiye’nin PKK’ye karşı eşzamanlı operasyon yapacağı haberi aktarıldı.)
Fazla önemli değil.
(NAVEND toplantısı ve katılan isimler, Necdet Buldan’ın durumu aktarıldı.)
Kimdir bunlar, kim bunları öne sürüyor? PKK mi tehdit etmiş?
(Buldan öyle diyor.) Bunlar ben oradayken de aynı durumdaydılar.
Bunlar baştan beri böyledir. Önemli olan kimin adına hareket ettikleridir. Bunların hiçbir zaman bizimle doğrudan ilişkileri olmadı.
Eskiden beri sövüp sayıyorlar. Bunlar hiçbir zaman dürüst olmadı.
Cemil Gündoğan yirmi yıldır PKK’ye direndi. Bu Almanların bilgi
toplama merkezi gibi bir oluşumu var. Dev-Yol’dan Taner Akçam’la da bir dönem örgütlenmişlerdi. Türk solu içinde örgütlenmişlerdi. Bilgi toplama gibi. Günay Aslan on yıldır bunlarla ilişkide. Selahattin Çelik zaten onların adamı.
(Toplantının konferans niteliğinde olduğu söylendi ve Avrupa’daki genel duruma ilişkin bilgi verildi.)
Bu bir sistem dönüşümüdür. Kaldı ki, kişilerin şahsının çok
ötesinde bir sistem dönüşümü. Bu Türkiye için de böyle. Kimin
içinde veya dışında yer alacağı farklıdır. Türkiye dönüşüyor, kişilerle ilgili değil benim tavrımla da ilgili değil. Türkiye, PKK ve
Avrupa’da da dönüşüm yaşanıyor. Bunu basite indirgememek ge-
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rek. En önemli adımı attım. Yargılama, infaz bunun ötesinde. Artık kim derinliğine anlarsa. Bu süreçte üç beş kişinin etkisi olmaz.
Bu benim idamımla da ilgili değil. Kim demokratik cumhuriyete
gelir, kim karşı durur, kim etnik milliyetçilik noktasında takılır,
kim demokratik cumhuriyette açılım yapar? Bunlar yoğun tartışılan şeyler. Türkiye ve PKK’de bu yaşanıyor. PKK daha kolay dönüşüyor, uyum sağlıyor. Çok büyük çatlaklıklar yok. Ama tartışma olmalı. Tartışmanın zararı yok. Şahsa yönelme yerine, fikre
yönelsinler. Savaş konusunu da açtım. Barış ve savaş konusunda
düşüncelerime yönelsinler. Tartışmayı kişisel boyuttan çıkarmak
gerek. Kafayı çalıştırsınlar. Akıllı olanlar gereğini yapar. Sürecin
içerisindeyse gereğini yapar, dışında olan tartışmaları yapar. Teze
karşı tez ileri sürsünler. Ama bu fazla bir derinlik sağlamaz. Bunların kişiliği demokrasiye, barışa yabancı. Biz üzerimize düşeni
yaptık. Demokratik cumhuriyet için bir şeyler yapmak gerek dedim ve yaptım. Demokratik cumhuriyet bizimle başladı, derinleşiyor. Fakat kolay geçmeyecek. Yanlış değil doğru bir süreç. Ya
demokratik cumhuriyet ya ölüm dedim. Demokratik cumhuriyet
yaklaşımı bana daha uygun geldi. Demokratik cumhuriyet büyük
yol aldı. Dolaylı olarak Demokratik Cumhuriyet Projesi denen
olay bizimle başladı, derinleşiyor. Fakat kolay geçmez. Teslim olmuş, olmamış tartışmaları aşağılık bir yaklaşım. Buradaki bir
günlük yaşamım onların tüm hayatına bedel. Bunlar olsa olsa Ebu
Cehil’in taifesindendir diyebilirim.
(Rauf Tamer’in 20 Ekim 1999 tarihli Sabah gazetesindeki devletin sürece ilişkin yöneliminin ne olduğunu bilemediğini ve devletten
akıl istediğini konu alan yazısı aktarıldı.)
Rauf’un ilk defa bu kadar net olması Sabah grubunun anlayışı
mıdır? Sabah’ı netleşmeye götürüyor. İki haftaya kadar ilan edilir.
(Yargıtay kararını kastederek) İki hafta sonra netleşme olur. Bu tarih, önceden kesinleşmiştir. Belli bir plan çerçevesinde yürür. Devletin bir planı var, ama ne olduğunu kestirmek zor; ancak gün ışığına çıkan yönleri var. (Rauf Tamer’in yazısına atıfta bulunarak) Çö-
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züm, barış mı gelecek, sorunu çürütecekler mi, o noktaya gelip dayandı. Mesut Yılmaz’ın tavrında da bunu görüyorum. İnfaz sorunu
önümüze gelecek diyor. Öncü gazetesi “Mesut Yılmaz korkuyor”
diye haberler yaptı. Ecevit tavrını açık koymak zorunda. Ecevit ve
Demirel, 1978’e göre daha güçlü, üzerlerinde ordunun hakim tavrı
var. Benim durumumda infaz tartışmalarında gerginleşme olur. Barış olacak mı olmayacak mı, ne yapacağız? Bu konuda devlet tedirgin. Bu, büyük bir mesele, devlet bunu tehlikeli buluyor. PKK sorunu pişmanlık yasasıyla çözümlenemiyor, af gündeme gelmiyor.
Bunu aşacaklar mı, bu belli değil. Bu en büyük engel. Biraz tartışılabilir. Sizin görüşleriniz de alınabilir.
(PDK Kongresi ve Mesut Barzani’nin yönetime girdiği aktarıldı.) Bu sefer de oğlu giriyor, şehzade yetiştiriliyor. İkiyüzlüler, aşağılık adamlar.
(Günlük basın aktarıldı.)
Bu gazeteleri veriyorlar, önemli bir şey var mı? Dış basına geçin.
(AB konusu ile ilgili haberler aktarıldı.)
Bu konu basında çok derin yazılıyor. Yazılar ulaştı mı? (Evet,
Konsey’e ilişkin yazılar.) Dışarı çıkma şeyi önemli. Bitlis’te öldürülenler doğru mu? (Doğrulandığı, onun dışında haber alınamayan
gruplar olduğu aktarıldı.) Başka not yok mu? En son bize gelen
mektuptu herhalde. Yeni bir notları yok mu? Ortadoğu’ya ilişkin
yeni bir gelişme yok mu?
(Bize iletilen yeni bir gelişmenin olmadığı söylendi. Başkanlık
Konseyi’nin 9 Ekim ve sonrası komploya ilişkin yazılı açıklaması
aktarıldı.) Onların kaynağı nasıl? Duran Kalkan derinliğine bilmeyebilir. Hangi bilgilere dayanıyorlar? Bunu derinliğine yapanlar bilir. Bu konu öyle sıradan değil. Bu konuyu CIA, MOSSAD derinliğine bilir. MİT’in bilgisi dahi sınırlıdır. Rasgele aktarımlar ile yazılamaz. Bunu tarih çok yazacak.
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(Basın aktarımı bittikten sonra kendisiyle kadın sorunu üzerine
sohbet etmek istediğimizi söyledik.) Keşke bu konuları yargıtay süreci sonrasına bıraksaydık. Bırakmak istiyorum, daha rahat sohbet
ederdik. Fakat bu kişilik düzeylerinizle anlayamazsınız. Anlayabilir misiniz? Dışarıda yüzlerce sayfa konuştum, bunları inceleyin.
Yeterince değerlendirmiyorsunuz. Fırsatım olursa bu konuyu daha
sonra da tartışırız. Daha önce gönderdiğim metinde kadına yönelik
bir sayfalık çerçeve çizdim. Kadına şunu öneriyorum: Kendini mal
olmaktan çıkarsın. Bütün pozisyonumda bu benim için felsefi özgürlük yaklaşımıdır. Bu yaklaşımı halen de sürdürüyorum. Kadın
en derin, en etkin, ince, kapsamlı egemenlik konusu olmuş, mal olmuştur. En eski sınıf, en eski metalaşma ögesi olmuştur. Duygularının kölesi kadın öyle bir olay ki, para gibi bir şey; mal ve kadın,
para ve kadın arasında sıkı bir ilişki var. Kadın ile barış arasında,
özgürlük arasında sıkı bir ilişki var. Ticaret ve devlet daha çok erkek işi, kadının toplumdan dışlanmasını getirir. Bu, erkeğin işine
geliyor. Bu klasik anlamda biraz erkeğin öldürülüşü ile anlaşılabilir. Ben biraz aştım, iddia ettim.
Buna gücünüz var mı? Ne kadar özgürlük istiyorsunuz? Ne kadar gücünüz var? Özgürlük istiyor musunuz? Birçok kızımız kendini yaktı. Çok üzüldüm. Bu yaklaşım özgürlükle ilgili, bu yüzden
oldu. Yine de bana göre bu özgürlüğe saygı duymak gerek. Özgürlük aktüalite haline gelmiştir. Yaşamınızdaki küçük bir şeyi dahi
oturup düşünün. Yaşamda en basit maddi bir ihtiyacı giderdikten
sonra oturup nasıl bir kimlik sahibi olacağınızı düşünün. Kendinizi
nasıl kimlik sahibi kılacağınızı düşünün. Kimlik sahibi olmak gerek, ama buna ilgi duyulmuyor. Güç meselesidir. Süren yaşam ilişkinizin dışına çıkarsanız yalnız kalırsınız. Özgürlük ruhun ve aklın
gıdasıdır. İnsan özgürlük gıdası ile insan olur. Ama cefası çoktur.
Tarihte değişik biçimlerde gelişir. Bu yüzyılda da böyle oldu. Sizler konferanslarda, panellerde tartışabilirsiniz. Benim kadınla kurduğum arkadaşlık güzel bir şey. Çok iyi bir diyalog kurmuştum
ama yarım kaldı. Zeki olan devam ettirebilir. Ne demek istediğimi
anlayabilirsiniz. Cins çok çirkinleştirildi. Kadınlık manevi işkence
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haline getirildi. Bu konudaki yanlış yaklaşımlar yani sadece cinsi
yaklaşım çok çirkin. Bu konu ile mücadele ettik, aşmak istedik. Aşmak çok önemli. Klasik evlilik ve aile üzerinde durduk. Dipsiz kuyu gibi olan aile çözülmeden sorun çözülmez. Ekmekten, sudan daha çok özgürlüğe ihtiyaç var. Kadın erkeksiz olmaz, erkek kadınsız
olmaz. Benim için ise olur. Kendi kendinizle mücadele etmeniz gerekir. Kendinizi tepeden tırnağa yenileyeceksiniz. Fiziki olarak bunu söylemiyorum. Kadının bu düzeyde erkekle olması cinayettir.
Cinselliği ve namus kavramını derinden işlerseniz, “başkasına yar
etmem, başkası göz koyarsa ezerim, malımdır, namusumdur” anlayışının altını eşelerseniz, sınırsız egemenlik ve mallaşma düzeyi ortaya çıkar. Kadın kendisinin değil birileri ona sonsuz sahip. Aşkını
yerle bir eder, bir çocuk bile annesine bunu yapar. İkiyüzlülük etmemek lazım. Kadınsılığınızı yenmelisiniz. Erkekleşmiş kadınların
durumunu da değerlendirmek lazım. Kendi kimliğinizi yenmelisiniz. Kendi kendinizi yenmeniz gerek. Erkek kadına karşı acımasız,
kadın kendine karşı daha acımasız.
Erkek ve kadına karşı nasıl savaş vereceksiniz? Uyanık, akıllı,
dikkatli ve büyük bir mücadele gerekir. Bu, tamamen demokratik
bir mücadeledir, düşünce eylemidir. Özgürlük, barış militanlığı gerekir. Ama kadınlar zorbalığa karşı kendilerini donatmalı, güçsüzlüğünü aşmaya çalışmalıdır. Kadın güçsüzlüğünden ötürü bu anlayışı ortadan kaldıramıyor. Kızlar bunu fark ettiler, ama güçsüzlüklerinden vazgeçmiyorlar. Herhalde özgürlük kocadan daha değerli
ve iyidir. Çocuklardan da daha iyi ve önemlidir. Özgürlük olmadan
her şey haramdır. Namusu burada doğru bir anlayışa oturtmak gerekir. Asıl namus burada başlar. Benim için namus özgürlüktür. Erkek çok kurnaz, kadın da bu süreç içerisinde kurnazlaşmıştır, ama
erkek hakimdir. Bunu aşmak irade ve güç ister. Bunun için demokratik çalışma yapılabilir. Siyasi partiler ve benzeri platformlarda çalışmak ve mücadele etmek gerekir. Demokratik savaş vermek gerekir. Önce kendiniz olmalısınız. Bunu mektup haline getirin, cezaevlerine, kadınlara ve dergiye gönderin. Onlara karşı olan duygularımı sözlerle ifade edemem. Hem kafamda hem de yaşamda bir ar-
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kadaş olmaya çalıştım. Düşüncemle, irademle arkadaş olmayı doğru ortaya koydum. Benimki ancak arkadaşlık olur. Bu konumda
başka bir şey olmaz. Gelen mektuplar değerli ve anlamlıdır. Bu koşullarda ancak bir selam olabilir. Bu çektikleri acılar en güzel yaşamı hakettiriyor. Barış çabalarım onların özlemlerine yanıttır, onların özlemlerine cevap vermek için çalışıyorum.
(NAVEND’de yer alan bazı kişilere ilişkin) Bunlar feodal ve gericidirler. Korkunç çirkin adamlar. Günay Aslan’ın işi gücü kadın
kaldırmak. Selahattin Çelik de öyle. Yakın ilişkilerine bakın, çirkincedir. Ne vermişler çevrelerine? Kürt gericiliğini epeyce değerlendirdim. Çok zalimler, hala veliaht yetiştiriyorlar. Bunlara anladıkları dilden cevap verdim. Kadın için birtakım düşüncelerim var,
yapılacak çok şey var. İlerde mektup ve kitap yazabilir ve bu konuda çalışabilirim. Gençsiniz, insanlık için kendi cinsinizin kurtuluşu için çalışın ve savaşın. Yalnız kendi sorunlarınıza değil başkalarının sorunlarına da cevap ve çözüm gücü olun. İsa zamanında da
aziz ve azizeler gibi müslümanlıkta da müminler vardır. Bunların
durumu çarpıtılmıştır. Bunlar insanlığın kurtuluşunu hedefleyenlerdir. Bunun anlamı budur. Sizlerin buraya gelmeniz anlamlıdır. Aslında epey özgürlük mücadelesi verildi. Yetiştiler herhalde. Umarım daha çok gelişirler, çok sayıda yetiştiler. Onların içinde ihanet
edenler olmadı. Analar ve kadınlar daha çok barış insanıdır. Zaten
savaş önce kadına karşı geliştirilmiştir ve erkek işidir. Kadınlar barış insanıdır ve sosyal insandır. Kadının doğası, savaşı ve sınıflaşmayı kabul etmez; doğallığı gereği sosyalist bir kişiliği vardır, sosyalist yaşama yatkınlığı vardır. Erkeğin yaşam ilişkisi ise zorbalıktır. Erkeğin egemen kimliği ile ilgisi var. Barış kadının en çok serpileceği bir dönemdir. Savaşsa erkeği geliştirir. Sürekli yoğun barış
militanlığı yapılmalı. Kadının barış hareketine militan düzeyde katılması önemlidir. Barış ve demokrasi hareketlerine ilgi gösterin,
öncülük edin. Barış kadın işidir. Barış ve demokrasiye öncülük
ederseniz, militan bir kişilik yaratırsınız.
(Nasıl bir yöntem gerekir diye soruldu.) Kadının amacı güneş
kadar net ise yöntemini bulur. Özgürlük tutkusu güçlü ise her yol
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ve yöntem bulunur. Özgürlük konusunda lafazan olmamak lazım.
Kafanızın içinde erkek egemen düşünceler varsa şeytan olursunuz.
Nasıl yapacağız, önümüzü tıkıyorlar yakınmasına çok kızıyorum.
Önümü açın diyenlerden nefret ediyorum. Bunu diyerek erkekten
yardım istiyorsunuz. O zaman kocasına sığınan kadından ne farkın
kaldı? Başkalarından yardım istemeyin. Sen önce Kaf dağını aş,
beynini ve yüreğini geliştir. En büyük yoldaşın özgürlük tutkusudur. Beyin ve yüreğini çalıştır, ama iyi yoldaşlar gerek. Çocuklar
ağlar. Çocuklar gibi ağlamayın. Akılla kendinizi yaşatın, geliştirin.
Unutmayın, benden daha tehlikeli bir çarmıhtasınız. Kendisini özgür sananlar hiçbir şey olamaz. Çarmıhta olduğunuzu anlarsanız,
özgürlüğün iğne ucu kadar da olsa değerini bilirsiniz. Devlet, baba,
koca bana bir şeyler versin demek çaresizliğin ifadesidir. Özgürlüğü çok istiyorsan kendini yetiştir. Gücün varsa bunun gereklerini
yerine getir. Gücün sınırlıysa bu güç kadar sınırlı çalış. Gücün kadar iş yap. O zaman iddialı olmayın. Bu konuda açık olun. Tabii ki
gücün oranında kaldır, şunu bunu her şeyi yap. Haddini, ölçünü iyi
bileceksin. Kendi kaderinizi, durumunuzu tartışın. Kendi kendini
iyi kullanmayı bileceksin, iyi kullanmazsan bitersin. Beş yüze yakın kitabım var. Bunları incelemelisiniz.
(Kürt Aşkı adlı kitaptan bahsedildi.)
İçeriği güçlü mü? Özgürlük üzerine yazmıştım. Liberal özgürlük düşünceleri gelişiyor. Günümüz Türkiye’sinde de bu işleniyor.
Basında bu konuda güzel yazılar var, okuyorum. Gülay Göktürk
iyi yazıyor, bizden etkilenme var. Kadın hareketi barış için rolünü
oynayabilir. Çok düşünürseniz, kalan eksikliği görüp tamamlayabilirsiniz. Bu, insanlık kavgasıdır. Biz insanlık savaşı veriyoruz.
Bu daha çok kadını ilgilendiriyor. İşin özünden ileri geliyor. Ezilen halklar ve insanlarla özdeşleşmişlerdir. Kadınlar iyi insanlardır. Kadınla yoldaş olmak güzel bir şey. Kadın düşünce açısından
erkekten geri değildir. Hiç bir kadın beni klasik hale getiremez.
Bunu deneyenler oldu. İyi koca veya aşık gibi olmaktan nefret ediyorum. Buna asla gelmem. Kendimi köle kadına bulaştırmam. Ki-
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şiliğimin en çarpıcı yönü budur. Önemlidir. Benim kişiliğimi ve
düşüncelerimi iyi işleyin. Yazıları toplayın. (Barış Anaları hatırlatıldı.) Analar için biraz daha yazabilirdim. Analar için konuşmak
istemiyorum. Onlar için çok üzülüyorum. Ucuz ve basit laf söylemek kolay. Yaptıklarımla bilinmek istiyorum. Kadınlar için yaptıklarım onlara da atıftır. Kadın erkek ilişkisini yerle bir ettim. Bu
iki yüz yıllık kirliliği yıkamıştım. Sınırsız kadın özgürlüğü yaratmaya çalıştım. Bunu daha da geliştirmek mümkündü. Kadınla çok
doğru temelde arkadaşlık yaptım. Erkekler tehlikelidir, ikiyüzlüdür, aldatır. Kadın kadınsılaştırılmıştır.
Bu konuda çarpıcı sonuçlara vardım. Bekledikleri ve istedikleri
kadar onların olduğumu söylüyor, selamlarımı iletiyorum. İnsanlık
bunlarla olacak; aşk, arkadaşlık, yoldaşlık bunlarla olacaktır. Anlattıklarımı bana tekrar ettirmeyin, her şey orada var. Kendini yakanlar, büyük kopuşun bu şekilde gerçekleşeceğini düşündüler. Onlar
özgürlüğü yakalamışlardı. Kendilerini ifadenin yolu olarak bunu
gördüler. Öyle kendilerini yakmalarını istemiyorum. Kendini yakmalar, sabırsızlığı, güç getirememeyi ifade eder. Korkunç acılar
içerisinde kendinizi bitireceğinize barış militanı kılın. Barış ve demokrasi savaşını kazanın; barış için dekmokrasi için cayır cayır
kendinizi yakın. Kendinizi militan kılın, onda kendinizi eritin. Haksızlık yapmayın, örnek olun. Çıkarılacak sonuç budur. Bu da kendini yakmanın bir başka ifadesidir. Bunların sayısı onlarcadır. Bunlar büyük kişiliklerdir. Büyük kişilikler, değer haline gelin, bu durumda dinlenir kişilikler olursunuz. Kendilerini yakanların anısına
bağlılığınız, demokrasi ve barışın kazanmasını sağlayacaktır. Bu
düşüncelerimi herkese ulaştırın. Onlar için en güzelini düşünüyorum. Mani ve İsa kişiliği ile benzerlikler kurulmalı. Ama kendime
özgü yanlarım da var. Mani de ‘resme bakın her şeyi anlarsınız, bir
duruma bakın her şeyi anlarsınız’ der. Benim de bir anıma bakarsanız her şey yeterince anlaşılır. Yaşamıma, bir özgürlük anıma bakın, her şeyi anlarsınız. Ölmem ya da kalmam sorun değil. Böyle
bir kişilik yaşadı demeniz en doğrusu olur. Anama hiçbir şey veremedim. Bir ara benden pazen istemişti, almadım. Ama önemli de-
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ğil. Ona büyük bir saygı ve sevgi duyuyorum. Önemli olan insanlık için bir şey yapmak.
Ben kendim ucuz yaşamak istemem. Ucuz yaşamak alçaklıktır.
Her türlü ölüme hazırım demek bana fazla ucuz geliyor. Yaşamayı
da fazla önemsemiyorum. Koskaca sınırsız gelecek, bir anda gizlidir. Koskocaman bir yaşam ve o anı yaşadım. Bu anı korudum,
kimseye teslim etmedim. Kimseye ihanet ettirmedim. Ölüm de, infaz da gelse umrumda değil. İdam, infaz beni korkutmuyor. Barış
için bir şeyler yapmak lazımdı; barış için yaşamak bana doğru geldi. Barış için kardeşlik için konuştum. Kaba bir direnme anlamlı
değil. Bu teslimiyet değildir. İnfaz da edilsem, Türk düşmanlığı yapın demem. Bu taktik değil. Kötüler var, halk için mücadele ediyorum. Mücadelede bir eksiklik vardı. Parti çok aşırı bir uca kaymıştı. Savaş zarar veriyor, sağa kayıyordu. Kendimi kurtarmamla alakası yok. PKK içerisinde de eksiklikler oldu. Her gün öl, öldür yerine kendin yaşa, yaşat ilkesi daha doğru geldi. Buna dönüş yapın.
Ölüme de gitsem bu ilke eksikti, bu eksiklik giderildi. İnfaza da,
yaşamaya da hazırım. Sürekli bir savaşla her iki tarafı da zora sokan durumu aşacağıma inanıyorum. Attığım adımla her iki tarafı da
zor durumdan kurtardığımı düşünüyorum. Barzani yirmi yıl rant
peşinde yiyicilik yapıyor. İlk adımı attım. Ama hala yapılması gerekenler var. Cumhuriyetin demokratikleşmesi önemli. Ölsem de
bir şeyler yaptım. Ölüme karşı da, yaşama karşı da hazırım. Tüm
toplumda çıkarı olanlarla bunu yapacağız. Korktuğumdan değil
doğru bulduğumuzdan yaptık. Kim ne demiş önemli değil? Ufukta
görülen barış eğilimi güçlü. Rauf Tamer iyi yazmış, durumun hassasiyetinden ötürü kendiliğinden konuşmaz. Benim yaşamam, eşittir, barışın kazanmasıdır. Bu süreci dinamitlemek isteyenler beni
infaz edebilir. Ama bu dıştan bir iki kişinin yapacağı şey değildir.
(Ahmet Taner Kışlalı’nın ölümü için)
Ahmet Taner Kışlalı’ya yönelik yapılan suikast. bir provokasyondur. Barış sürecini dinamitlemektir. Bu oyuna gelmemelerini istiyorum; ısrarla barış ve demokrasi diyorum. (Konseye ilişkin) Ba-
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rış ortamı biraz geliştirildi. Devlet ve toplumda barış ve demokrasi
yanlıları güçleniyor. Ama karşıtları da var. Bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Çelişkili ve ikilidir. Keyfimize göre devlet adım atmaz. Af ve pişmanlık yasası bu haliyle bir handikaptır. Şu ana kadar iki aşamayı geride bıraktık. Birinci aşamayı mahkeme süreciyle geride bıraktık, ikinci aşama 2 Ağustos kararı ile geride bırakıldı. Üçüncü aşama barış sürecidir. Yargıtay kararından sonra siyasi
süreç başladı. Bunda da çatışmalar olacak, biz yine de barış diyeceğiz. Demokrasi ve cumhuriyet için tavrımızı sürdüreceğiz.
Provokasyonlara, suikastlara ve her türlü şeye hazırlıklı olunmalı. Her yerde öz savunma halinde kendinizi iyi koruyun. Birlikler kendilerini iyi korusunlar. İlle de kalacaklarsa avare, asi çeteler gibi davranmasınlar. Süreci zorlamasınlar, ölmesin ve öldürmesinler. Benim yüzümden kimseye zarar gelmesin. Bu dönem
barış dönemidir, bunu geliştirmek istiyorum. İlla çıkmak için ölmesinler, bunu dayatmıyorum, serbest bırakıyorum. Şu köye gir,
çatışma yap yaklaşımı doğru değil. Bu dönemde barış sürecini geliştirmek istiyoruz. Ölmeleri beni üzer. Bunların sorumluluğunu
almıyorum. Benimle ilgili gelişmeler hızlanacak. Barış için burada da çürürüm. Dokuz aydır buradayım, durumum sağlamdır.
‘Teslim oluyor’ diyorlar. Bu insanlar da görüyor; bir insanın en
güzel davranışlarını göstermek istedim. Bağırıp çağırarak her gün
olay mı çıkaracağım? Ölmem gerekirse ölürüm, ölüm gelirse ben
gülerek giderim. Daha başka ne isteyebilirler? Büyük değerlere
böyle yaklaşılmalı. Kirli savaşı yürütmek istiyorlarsa, beni infaz
etsinler. O zaman savaş eskisinden yüz kat büyük gelişir. Bundan
da ben sorumlu değilim. Barışa da, savaşa da hazırım. Barış güzel bir şey, Türkiye ile bütünleşmek güzel bir şey, yer bulmak ve
kardeşleşmek çok güzel. Bizim iddiamız, tüm insanlıkla iyi geçinmektir. Günahtır, hiç kimse savaş diye iki kelime edemez.
Şemdin tarzı, avare, asi, serseri savaş tarzını da kabul etmem. Bu
tarzla sonuna kadar savaştım. Korkum, eksikliklerimin ve yanlışlarımın kalmasıydı. Bunu bu duvarlar içinde biraz aştım. Devlet
beni bu şekilde kazanmak istiyorsa iyi bir şey. Ben devleti kaza-
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nırsam bu da iyi bir şey. Ben kendim için birçok şeyi yaptım. Savaş isteyenlere karşı öz savunma hakkı kullanılır. Teslim olmayın,
sonuna kadar savaşın, bu meşru bir haktır. Yarın anayasal düzen
kurulur, özgür yasalar ihlal edilirse, orada da meşru müdafaa hakkımı sonuna kadar kullanırım. Halk, dil ve kültür için de öz savunma hakkını kullanılır. Savaşı bu temelde yaptım.
Türkiye’nin geleceği demokratik cumhuriyettedir. Bunu herkes
gördü. AGİT’ten önce karar açıklanabilir. Bol bol tartışacaklar. Kısa sürede barış beklemeyin, bu iş biraz uzayacak. Devlet barış için
adım atsın diyerek olmaz. Bu, aceleci bir yaklaşımdır. Olsa olsa
devlet barış ortamının zeminini hazırlayabilir. Bu konuda sabırlı olmak gerekir, barış hemen olmaz. Acele edilmesin. Öz savunmalarını iyi yapmaları gerekir. Devlet de ciddi adım atıyor, biz de ciddi
atıyoruz. Atmaya devam edeceğiz. Bu adımlar provoke edilmemeli. Barış isteyenler var. İki üç yıl önce ordudan gelen mesajda da öz
savunmanızı iyi kullanın dediler. PKK de üzerine düşeni yapmalı.
Dediğimizi yapmazlarsa yeniden savaşırız demek yanlış. Barış ortamını zorlayacak davranışlardan kaçınsınlar. İmha olmasınlar, halka sığınsınlar. Ölme ve öldürmelere fırsat vermesinler. Devlet gelsin masaya otursun demek yanlış, gerçekçi değil. Bu aşamaya gelmek önemli. On yıllık barış savaşını dokuz aya sığdırdım. Üçüncü
aşama uzun sürer yani siyasi süreç bir yıl ya da beş yıl sürer. Kolay
barış olmaz. Uzun sürer, çatışmalı geçer, barış için her şey yapılır.
Ölme ve öldürmeden kaçınmak gerekir. Ülke içinde iyi, cesur ve
bilinçli diplomasi yapın. Öncülük edebilirsiniz. Avrupa’da Kopenhang Kriterleri çerçevesinde diplomasi yapsınlar. Ülkede çocuklar
ve analar eylemler yapabilir, toplantılar yapabilir, korkusuzca yapın.
(ÖDP’ye ilişkin) Türkler ile ilişkileri geliştirin, ortak davranışları geliştirin. Sorarlarsa selamlarımı söyleyin. Bu ortamı bir günde
ortaya çıkarmadım. Otuz kırk yıllık demokrasi savaşımı yapıyoruz.
Bende kardeşlik taktik değil stratejiktir. Bu proje, aslında onların
göreviydi, ama onlar yapmadılar. Onu da herkes bana yaptırıyor.
Tembel, örgütsüz, samimiyetsiz ve inançsız yaklaşıldı. Barışta da
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gereğini yerine getiremediler. Barışta rol almak önemli. Yalçın Küçük’e gidin, haberi vardır; geçen hafta gönderdiği notları netleştirin. Doğu ne diyor, onu öğrenin. Pazartesi günü bekliyorum. Yeni
kitaplar çıkmış, daha sonra listeyi veririm.
(Demokratik Çözüm ve Barış Grubu’na ilişkin)
Sizleri selamlıyorum. Kendileri de acele etmesinler. Duruşmalarını bekleyeceğim. (M. Can Yüce için) Can’a söyleyin, sen savaşı
bilmiyorsun deyin. Bozgunculuk yapmasın, kendisine yazık. Kendisiyle görüşün, bunları aktarın. Düzeleceğini düşünüyorum. (Abdullah Kanat için) Abdullah Kanat’ın yazdıkları anlamlı. Mektubunu almıştım, yazılarına devam etsin. Serpillere de selam söyleyin.
Kadınlara, analara tek tek iyi bir sevgi geliştirdim. Kadınlara, analara iyi bir saygı geliştirdim. Bunu sunuyorum. Kadına en büyük
armağanım bu çalışmalarımdır. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.
(Mektup haline gelecek metin için)
Beni güç duruma getirmeyecek hale getirin. Bir nevi benim sunuşum olur. İdam sehpası da olsa, cesaretle yürüme gücüne sahibim. Kendimi ona da hazırladım.
21 Ekim 1999
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Demokratik bilinç en yo¤un donan›md›r

(Karşılıklı selamlaştık. Yeni arkadaş kendisini tanıttı. Diyarbakır’dan Remziye Efe’ye sordu.)
Diyarbakır’ın neresindensiniz? Dicle’den mi? Köyünüzü ve geçmişinizi biliyor musunuz? Bilemezsiniz tabii. Diyarbakır gezisi nasıl oldu, haber aldınız mı? Neden arayıp ayrıntıları öğrenmediniz?
(Basına yansıyanlar aktarıldı. Katılımların binlerle olduğu ifade
edildi. Medya TV’ye telefonla katılan İl Başkanı’nın da sayıyı onbinlerle ifade etmesine rağmen net rakam verilemedi.)
Sayı o kadar az olamaz. Yüzbinler ile olmalıydı.
(Hazırlık çalışması iyi yapılamamış olabilir.)
Bu koşullarda en küçük bir çağrı bile yüz bin kişiyi bir araya getirmeliydi.
(Gezinin siyasi yorumunun köşe yazılarına sonra yansıyacağı
söylendi.)
Neyse. Ortamla ilgili yeni yeni şeyler gelişiyor. A. Taner Kışlalı
suikastı var; bundan daha büyük olay olabilir mi? Hangi merkezden oluyor bunlar?
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(İstikrarsızlık sağlamak için yapıldığı yolunda kamuoyundaki
yaygın kanı aktarıldı.)
Önemli olan hangi merkezden yapıldığı. Merkez kim?
(S. Bucak’ın, Uğur Mumcu ile A. Taner Kışlalı’nın anti Kürt
yanları güçlü olan iki kemalist aydın olmalarının benzerliğine dikkat çekerek, devlet içinde kemalist olmayan kanadın bir eylemi olacağı şeklindeki yorumu aktarıldı.)
Kimdir? Bu eğilim Abdi İpekçi ile başlayan, Özal’ın tasfiyesi ile
devam eden –hatta Uğur Mumcu’yu da buna ekleyebiliriz– suikastleri düzenlemiş olabilir mi? Bir eğilim var. Bu çözülmeli, çözülmeden yorum yapmak güç. O fazla anlam ifade etmiyor. Biraz kemalistleri hedef alıyor. Kemalist aydınlarda bize karşı çıkma geleneği
var. Ancak benim savunmamda esas aldığım demokratik çözüm
çizgisi onları da etkiliyordu. Onlarda da bir değişme gündeme geliyordu. Barış eğiliminin gelişmesini biz istiyoruz. Kemalistlerle
yakınlaşma oluyor, bu bazılarını rahatsız ediyor. Kemalist aydınlarla Kürtlerin cumhuriyet tarihinde ilk kez bir buluşması var; bir buluşma ve uzlaşma noktasına geliyor.
Ben 1993 sürecinde de şunu söylemiştim: Baba İnönü’nün yapamadığı şeyi yani Kürtlerle cumhuriyeti birleştirme başarısını göstermeyi acaba oğul İnönü gösterebilecek mi demiştim. Bu önemlidir. Sorunun çözümü için kemalist eğilim temel bir dinamiktir.
CHP ile ittifak gelişebilir demiş, hatta bir seçim ittifakından bahsetmiştim. Bu ittifak demokratik cumhuriyetin gelişmesi için kaçınılmazdır. Böyle bir ortaklaşmanın iktidar seçeneği olma ihtimali
mevcuttur. Zaten 1993’te HEP’i de bu amaç için kurduk.
Şimdi o nokta tekrar gündemleşebilir. Demokratik çözüm noktasını yakalayabilmede kemalist solun etkisi önemlidir. Bu eğilim
CHP’de ve sanırım aydınlarda var. Son süreç siyasal gelişme seçeneğini güçlendirebilir. Fakat epeyce provokasyon geliştiriliyor.
Ama kim bunlar, onu daha henüz çözemedim. Şahinci kanat mı denir, ne denir, bunlar güçlüdür. Bu önemlidir ve bizi direkt ilgilendiren bir konudur.
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(Bir arkadaşın M. Ali Kışlalı ve A. Taner Kışlalı’nın tavrı aynı
paralelde değerlendirilmeli biçimindeki yorumu aktarıldı.)
Bunlar bir ekiptir. Benim yaklaşımımı kabul edebilirler. Anlaşmaya gelirler. M. Ali Kışlalı terörün bitmesini önemli buluyor, ciddi buluyor. Bunlar devletin çözüm kanadıdır. Bunlara tavır konuyor. Üstlenen dinci ya da faşist sağ olsa da, daha derin bir şey var.
Şemsi Denizer olayındaki gibi bir yaramaz adam çıkıp bu olayı da
üstlenebilir. Çözüme gitmeye baraj koyuyor. Bağımsız, dinci bir
grubun bağımsız bir eylemi olduğunu sanmıyorum. Bu çok güç.
(Devlet Bahçeli’nin çok sudan bir bahaneyle cenazeye katılmadığı aktarıldı.)
Oradan da bana tehditler savuruyor. Bu ekip benimle ilgili kararı olumsuz yönde halletmek için epey provokasyon geliştiriyor. Bunun gücü ne kadar bilemiyorum. Hem demokratik islamın hızının
kesilmesi var; hem demokratik seçeneğin önü kesiliyor. Bu, islamcıların işi olamaz. Şemsi Denizer olayında da var. Devlet biraz Ecevit’i tehdit eder gibi. A. Taner Kışlalı ve Şemsi Denizer Ecevit’e yakın isimler oluyor.
(Çetin Altan’ın yazısı aktarıldı.)
İslamcıların büyük bölümü daha çok iç gelişmeyi kesmek için
AB’yi istiyor. Abdi İpekçi’den beri gelişen bir eylem çizgisi söz
konusu. Hatta Turgut Özal’ın tasfiyesi bile öyle. Trendi aynıdır. Dışa açılmanın, demokratikleşmenin önünün kesilmesi hedefleniyor.
Bunlar karışık şeyler. Sonra anlarız.
(R. Tayyip Erdoğan ile ilgili olarak bir yorum aktarıldı.)
Ilımlı, liberal islama mı oynuyor?
(Abbas arkadaşın yargıtay duruşmasıyla ilgili olarak söyledikleri aktarıldı.)
Bu yorum doğru değil tahrik edebilir. Ciddiyetten düşürür. Yargıtay kararını bu kadar büyütmek doğru değil. (Can için) Bu kadar

448

emekten sonra kim bu mücadeleden dönebilir? Türk solu gibi mi
yapıyor? Barış sürecinde katılmadığı yan nedir?
(Can’ın bir bildiri yayınlayarak kendi karşıtlığını ilan ettiği,
ABD öncülüğündeki yeni dünya düzeninin PKK’yi tasfiye etmek istediğini iddia ettiği, Başkan’ın savunma anlayışının da buna hizmet
ettiği yolundaki görüşleri aktarıldı.)
Serseri adam, seviyeyiz, edepsiz. Bunları bizden daha mı iyi biliyor? İsa’dan beri en büyük provokasyonu ben yaşadım. Benden
iyi mi biliyor? Politika böyle yapılmaz. Bunu yıllar önce fark ettim.
Etrafımda adım adım bir ağ örüldüğünü görüyordum. Roma İmparatorluğu’nun Hz. İsa’ya yaptığını ABD de bize yaptı. ABD’den bir
gazeteci ile röportajımda var. Bu değerlendirmeyi üç yıl önce yaptım. Duyarlılıklarım, psikolojim, çabalarımla bunun farkındaydım.
Benim buna tavrım nedir? Bunlar çok açık. Yurtsever, Kuvayi Milliyeci herkesi düşman göremeyiz. Bunları görmezlikten gelemeyiz.
ABD ne kadar üzerimize geliyor, ne kadar çözmek istiyor, ne kadar
çözebilir, göreceğiz.
Can’a ilişkin olarak, bir yıl önce yazdığı yazılardan dolayı isim
vererek bazı çözümlemeler yapmıştım. Yanılmıyorsam söylediklerim Avrupa’da yazıya dökülmüştür. Onları bulun, yayınlayın. O zaman da bu yaklaşım dogmatiktir, tehlikelidir demiştim. Benim yazılarımı okuyarak bunları çıkarabilirsiniz. Siyaset böyle değil pratik politika farklıdır. Dünyanın, ABD’nin kontrol alanına girmesi
dünyanın sonu değil. Bu süreçte de yeni çelişkiler ortaya çıkacak,
yeni dönüşümler ve mücadeleler yaşanacaktır. 1985’te Ekim Devrimi’nin 70. yıldönümü kutlamalarında yaptığım değerlendirmede
bunlar var, bu değerlendirmelerimi bulun. Gorbaçov SSCB’nin başına geldiğinde, 1970’li yılların sonunda nükleer dehşet dengesi
bütün insanlığın gelişmesini durdurmuştu. Bu bloklaşma çözülmelidir demiştim. Gorbaçov bu bloklaşmayı sağdan çözdü. Sosyalizmi, sosyalist değerleri koruyamadı. Bu değerlendirmemi içeren yazıyı bulun. Nükleer dehşet dengesinin bozulmasını olumlu buldum.
SSCB’nin çözülmesini bu yanıyla olumlu buldum. Reel sosyaliz-
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min bir de bu yanı var. Bu bloklaşmanın çözülmesi gerekiyordu.
Böylece eski dünya çözülmüştür. Dengeler iç içe geçmiştir. Kapitalizm bile eskisi gibi değildir; değişmiştir. Mali finansın ABD eliyle global hakimiyeti kuşkusuz olumsuz bir şey. Ama bu, dünyanın
sonu değil. Çünkü yeni çelişkileri de beraberinde getiriyor. O çelişkilerden yararlanmak lazım. Günümüz dünyasında adeta bir sistem
harmanlaşması yaşanıyor. Birbirinden etkilenmeler söz konusu. Bu
sistem harmanlanışı içinde kendi yerini bulman gerekir. Sosyalizmi
kurarsın, liberal demokrasiyi denersin. Senin en temel meselen
olan ulusal meseleyi çözersin.
PKK’nin eski programı soğuk savaş döneminin programıdır.
Dünyanın üçte biri çözülmüş. Bu gerçeği kabul ederek program yaparsın. Ulusların kendi kaderini tayin hakkı ilkesi eskisi gibi uygulanamaz. Bloklar anlamında dünyada destek alınacak güç kalmadı.
Artık Vietnam tipi ulusal kurtuluş hareketleri gerçekleşemez. Kaldı ki, ABD’nin farklı tarzları var. İnsan hakları ve demokratikleşmeyi öngören yaklaşımları da var. Bunları görmezlik edemeyiz.
Demokrasi genişletilerek bu sorunun çözülmesi, kültürel haklar ve
kimlik sorunu bu çerçevede çözülebilir. Eski sistem yerine yeni
dünya düzeni var. ABD güçlü gibi görünüyor. Fakat Çin ve Avrupa
da var. Sen bunu görmezden gelemezsin. Buna uygun çözüm getireceksin. PKK programını aşıp yenileyecek. Yeni dünya düzeni
gerçek değil mi? Marksistlerin bir görevi de somut durumun tahlilini yapmak değil midir?
Biz ilk programımızda farklılıklarımızı yaratmayı hedefledik,
farkı yarattık. Kürt kimliği ortaya çıktı, kabul edildi. Ayrılıkçılık da
ortadan kalkıyor. Zaten bunu dayatmanın da anlamı yok. Dünya çapındaki gelişmelerle bağlantılı olarak demokratik çözümde uzlaşma zemini yaratılmıştır. Bu, sosyalizmin demokratikleştirilmesidir.
SSCB demokrasiyi geliştiremedi. ABD ve Batı geliştirdi. Bundan
onlar karlı çıktı. Can Yüce klasik solculuğu aşamadı. Reel sosyalizmin etkisindedir. Yeni dönemi anlamada güçlük çekiyorlar. Bir müridi kolay kolay demokrat yapamazsın. PKK’de dogmatik sosyalizmin etkilerinin kırılması yaşanıyor. PKK kendini bu temelde yeni-
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lemeli. Dünyada da bu böyledir. Barış sınırlı bile olsa PKK bunu
önüne koyabilir. Dünya değişmiştir. ABD ve Avrupa bu çözüme
mecburdur. 15 yıllık silahlı mücadele ile gerçekleştirilen demokratik devrimin öncüsü biziz. Bana göre demokratik devrim başarılmıştır. Bunun üzerine gelişen süreç, demokratik devrimin evrimleşmesidir. Bunun anlaşılması lazım. PKK’ye ufuk kazandırmak için
bütün bunları yaptım. Bunlar birden, aniden karar verilmiş şeyler
değildir. Oldukça ilkelidir. Akıl ve birikim bunun için kullanılır.
İmkan olsa barış olur. Türkiye’deki tüm partiler ve HADEP bunu
yapabilirler. Kongre de yapılırsa, yeni programa ulaşabilirler. Koşullardan çok bununla PKK’ye ufuk kazandırmak istedim; PKK’yi
çok önemli bir eksiklikten ve yanlışlıktan kurtardım. PKK’deki
mevcut savaş tarzı tehlikeli bir noktaya doğru gidiyordu. Çeteleşme eğiliminden her zaman söz etmiştim. Bunlar suçsuz insanları ve
kendi yoldaşlarını vuracak kadar vahşiydi. Sakık’ın yüze yakın kişiyi böyle katlettiğini sanıyoruz. Kendine rakip olacak, sivrilen kişiler kayıptır. Kör Cemal denilen adam “hoşunuza gitmeyenleri çatışmada öldürün, sonra ne yapalım, çatışma ortamıdır dersiniz” diyordu. Agit arkadaşın şehadeti de böyledir. Bunların insanlıkla ilgisi yok. Bu şiddet anlayışı, PKK’nin dünyada terörist sayılmasının
sebebidir. Bu şiddetin eleştirisi anlamında bunları yıllardır dile getirdik. Barış için de söyledim. Savaş barış ilişkisini kurdum. Eksikti, bunu tamamladım. PKK’nin öz savunma hakkı dağda silahla da
olur, başka türlü de olur. Benim kimliğimi inkar edersen kendimi
savunurum. Anlaşılırsa, kimlik kabulü temelinde anlaşacaklarsa, bu
teslim olma değildir.
Devlet bunu birden kabul etmez. Ama Avrupa ve dünya bunu
böyle istiyor. Devlet kabul eder, etmezse mücadele devam eder.
Burada benim durumum da böyledir. Bunu kabul etmezseniz asın
diyorum. Çözümden yana olurlarsa yaşayacağız, inkardan yana
olurlarsa yaşamayacağız. Devlette bir güç var. Zayıf, karanlıkta
olan bu güç bize ulaşabilir mi, bilmiyorum. Ama bir güç var, bunu
görelim. Çözüm benimle daha iyi yürür, dağdakilerle uzun sürer.
Bizimkilerin kafası buna uzak. Devlet de buna uzak. Ortamı yumu-
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şatmaya çalıştım. Süreç demokratik çözüm modeline uygun görünüyor. Olmazsa bir mevzi kazanılmış olur. Dağdakiler bu temelde
direnirler. Doğru temelde kazanabilirler. Can Yüce niye bunu anlamıyor? Keşke süreci hızlandırabilsek. Kuru söz çürütür. Kendimi
eleştiriye tabi tutuyorum. 1993’ten beri neden demokratik çözümü
geliştiremedim? Geliştirebilirdim. 1996’dan beri içtenlikle denedim. Hoca’nın aktarımları var, ancak çözüm birden gelişmez. Keyfimiz oranında da gelişmez. Hızlandırabilene aşk olsun. On yılda
geliştirilebilecek barış sürecini dokuz ayda yaptım. Bir devlet yok,
kaç tane devlet var, görülmüyor mu? Siyasi partiler var, içlerinde
kanatlar var, bu görülmüyor mu?
Ahmet Taner Kışlalı’yı katledenler hepinizi katledebilir. Onun
için demokrasiyi ciddiye alacaksınız. Uğraştığım, boğuştuğum sorular bunlardır. Anlamadan konuştular, eylem yaptılar, altından kalkamadılar. Bana dayanarak politika yapmasınlar. Politika yapma
tarzım farklıdır. Anlayıp kavrayarak inananlar yapsın. Pek çok
özelliğim var. Bilimsel, sanat gibi politika yapıyorum. Bağnaz değilim. Tarz ve tempo sahibiyim. Böyle devam ediyorum ve bir ekol
yaratmış durumdayım. Devlet beni ciddiye alıyor. Can gibileri niye
önemsemiyor? Halkın değerleri ile onuru ve özgürlüğü ile bu kadar
oynanmamalı.
En zor koşullarda yaşayan benim. Biraz daha dayanabilirim.
Yaptıklarım bugün anlaşılmasa da, demokratik çözüm yarın zaten
zafere ulaşacak. Başka yolu yok. Politik çıkar için çözümsüzlüğe
körce koşanlar var. Bunlar iç veya dış, ulusal veya uluslararası
alanda olabilirler. Bu süreçte bizden yana olan, kendini ortaya koysun. Karşı olan da maskesini indirerek açığa çıksın. Yapacağını
açıkça yapsın.
Can Meral’in etkisinden çıksın. Sadrettin onlar Meral’i iyi tanıyorlar. Bir ara kapıştılar. İş öldürmeye kadar gidecekti. Ben
önledim. DHKP-C’nin kendisi provokasyona açık, kuşkulu bir örgüt. Kendi içindeki tüm devrimcileri öldürdü. Dediğim oluşuma
bağlı kalması ihtimali çok yüksek. Meral kadınlığını kullanıyor.
Can’ı kontrol altına aldı. Ben Can’ı tanıyorum. Kemal Pir’in vasi-
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yetiydi; “Can’a güvenmeyin” diyordu. Meral kendisini mirasa hazırlıyor. Can üzerinde sadece maddi değil manevi etkisi de açık.
Yalnız kalır, yazık olur. Yalnız kız kışkırtıcıdır. Kendi arkadaşları
hakkında netleşmeyen bir sürü şey var. Tedbir alsınlar. Türkiyeli
yüzlerce arkadaşın emeği var. Arkadaşların emeğine yazık etmesinler. Ben yine çok karanlık demiyorum. Karşı çıkma tavrı vardı. Meral yirmi yıldır bu konumda. Kışkırtmayın, daha da çirkinleşmesin.
Beni eleştirmek için çok erken.
Avrupa’dan grup 29 Ekim’de geliyor demek ki. Zaten Avrupa’da ne yapacaklar? Çürüyeceklerine gelsinler. Yalçın Küçük nasıl
geldiyse onlar da gelsinler. Demirel, Ecevit ve Akbulut’un birlikte
Diyarbakır’a gitmesi mektuplara bir cevap gibi düşünülebilir. Doğrudan değil de genel bir cevaptır. Demokrasiye vurgu yapan bir tavırdır, Demirel’i karşılamadır. Resmi olarak Konsey’in mektuplarına bir çağrı olabilir. İyidir, bölge üzerinde epey yumuşatıcı etkisi
olur. Halk ve platformlar bunu olumlu bulur.
(Basında özellikle Demirel’in, kısmen Ecevit’in halkın barış
çağrılarından etkilendiğine dair bir yorum aktarıldı.)
Demirel ve Ecevit olumlu etkilenirler. Bir uzun savaş sonrasında yumuşamanın önemli bir adımıdır. 1990’lardan sonra önemli bir
adımdır. Bu sürece denk gelmesi cumhurbaşkanının barış eğilimini
mi belirtiyor? Demokratik katılım olacaktır. Bu ziyaretten sonra
bölge halkı kendini biraz daha iyi hissedebilir mi? Çok zorlu bir savaşımdan sonra gelişen adımlar kolay değil. Amansız bir sürecin
adım adım evrimleşmesidir. Demokrasi mesajı gibidir. Kışlalı türü
provokasyonlar yürüyor. Atılan adımlara dikkat edip derinleştirmek
gerekiyor. Her kesimin, her örgütün katılımı önemli. Savaş için fazla bir şey yapmadınız, bari barış için yapın. Benden yana devletten
her şeyi beklemeyin. Ben burada tutsağım, siz orada özgürsünüz.
Barışa yönelik kendi adımınızı atın. Buradaki süreci iyi anlatın. Bu
bir adımdır, karınca kararınca bir adım. Devletin yaklaşımları nasıl
gelişecek, bakalım. İleride daha iyi anlaşılır. 169’un af kapsamına
alınması iyi olur, ama yetişeceğini sanmıyorum.
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(Gelecek gruba bir şey diyor musunuz?)
Daha sonra, gelecek görüşmede söylerim. (Diyarbakır’dan gelen yeni arkadaşa dönerek) Her zaman okumayı ve anlamayı öneririm. Korkunç bir cehalet var. Her zaman bunun tehlikesine dikkat
çekmiştim. Diyarbakır Belediyesi çerçevesinde dil, sanat, kültür
çalışmaları gelişmeli. En çok üzerinde durulması gereken çalışma
dil ve kültür çalışmasıdır. Yavaş yavaş küçük bir çözüm modelini
geliştirmeleri gerekir. Küçük adımlarla kendilerine bir model üretmeleri önemlidir. Demokratik bilinç en yoğun donanımdır. Bunu
kullanamazlarsa çok acı duyarlar. Diyarbakır belediyesi çok şeye
önderlik yapabilir. Dünyanın gözü üzerlerinde. Eski kafa ve bilinçleri aşın. Yeni döneme uymayanlar tasfiye olur. Bu dönüşüme uymazsanız kupkuru kalırsınız. Kemal Burkay ne yaptı? Bu adam için
ne söylenebilir? Siyasi mülteciliğe dayandı. Bir ses bile olamadı.
HADEP’in önü açılıyor. Kitlesel gelişme var. HADEP tek başına
bile seçimlerde yüzde 10’u aşabilir. Gelişmeler o yönde olabilir.
Benim yazılarımı düzenleyip basına öyle verin. Benim için maddi
ölümle manevi ölüm arasındaki fark çok önemli değildir. Bu görevimi halk için yerine getiriyorum. Çok zor bir sürecin içinden geçiyoruz. Dayanmak gerekir. Eskiden yıllarla ifade edilebilirdi, şimdi
bir gün bile benim için önemlidir. Bugün söylediklerimi iyi anlayın.
Bazı çatlak sesler ne olduğunu anlayıp ona göre konuşsunlar. Sözlerin özünü yakalamak önemlidir. Büyük duruşları doğru anlamayanları anlamıyorum.
Bakışınızı derinleştirin. Mani’yi tekrar tekrar okuyun, benimle
kıyaslayın. Orada şöyle bir cümle var: “Ben bugünün insanı değilim. Söylediklerim yüz yıl, iki yüz yıl sonra anlaşılabilir.” Bazen
kendimi ona benzetiyorum. Can Yüce tipi yaklaşımlar bana bazen
bunları hatırlatıyor.
25 Ekim 1999
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Zenginlik ve bütünlük demokrasiden geçer

(Nasılsınız?)
Farklı bir şey yok, belli bir düzey yakalandı, öyle gidiyor. Bazı
gelişmeleri hızlandırmak gerekiyor. Sizin de gelişmeleri gözle görmeniz lazım.
(Mümtaz Soysal’ın 26 Ekim 1999 tarihli Hürriyet gazetesinde
yayınlanan yazısı aktarıldı.)
Son önerilerim de vardı. Devrimci Platform önemlidir tabii. Birçok
belirleme yapıyoruz, akıllı olanlar anlıyor, kadro geçinenler anlamıyor. Mümtaz Hoca akıllıdır. Devrimci demokrat kitlenin motoru sizin
içinde yer aldığınız harekettir. Kuvayi Demokrasiye’yi boşuna söylemedim. Bu hareketi yeni anayasanın, yeni cumhuriyetin temel harcı
yapacaksınız. Bunu belirtmiştim. Ordu kısmen istiyor, ama sağ blok
engel demiştim. Ancak çözümsüz olduğu için yapacağı bir şey yok.
Türkiye’nin başka ilerleme şansı bulunmuyor. Bunun için önderlik
gerekli. Birçok güç var aslında. Bunları ortak cephede birleştirmek
önemli. Hepsini sipere almak, ilk seçimde birlikte olmak gerekli.
CHP önemli rol oynayabilir diğer sol geçinenler, demokrat islam olabilir. Organizatör yok. Derin bilinçli, pratik, çok kucaklayıcı bir dil,
esnek bir dil, politik, olgun ve çekici bir dil gerekli. Bunu Cumhuriyetin 76. yıldönümüne ilişkin değerlendirmem olarak iletirsiniz.
Cumhuriyetin 75. yılında burada olmamın anlamı budur. Savun-
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mam bu temeldedir. Türkiye, devrimci demokratik cumhuriyete dönüşüyor. Ben de bunun mücadelesini verdim. PKK ile oligarşik
cumhuriyete isyan edilmiştir. Biz cumhuriyetin özüne karşı değiliz.
Türkiye’nin aydın devrimci güçleri de Türkiye’nin oligarşik cumhuriyetine karşı çıkmışlar, Atatürk cumhuriyetinin yozlaştırılmasını kabul etmemişlerdir. Devrimci gençler bunu kabul etmemişlerdi.
Oligarşik cumhuriyette yerimiz yoktur. Çıkış, devrimci demokratik
cumhuriyetin yeniden inşasını sağlayacak anayasasının kurulmasıdır. Dönüşüm için dil şiddet dili değil demokratik evrim dili olmak
durumundadır. 1970’lerin dili ne kadar şiddet ise 1996 sonrasının
dili de o kadar demokratik evrim dili olmak zorundadır.
Kürt olayı da kesinlikle burada çözümünü bulmalıdır. Kürtler
devletin asli bir kurucu öğesi olarak yeni demokratik cumhuriyet
içinde yerini almalıdır. Türkiye bu yol ayrımındadır. Benim tutsaklık sürecim buna katkıda bulunuyor. Bunu bilinçli sergiledim. Bu,
bazılarının anladığı gibi ABD çizgisi veya döneklik değildir. Bunu
söyleyenler aşağılık kimselerdir, güç olmayan kişiliklerdir. Bunlar
ucuz değerlendirmelerdir. Demokrasi ve halkla ilişkisi olmayanların değerlendirmeleridir. Bunları ucuz değerlendirmeler olarak görüyorum. 1970’li yılların devrimci şiddeti rolünü oynamıştır. Son
yirmi beş yılın şiddeti yanlışı ve doğrusu ile rolünü oynamıştır.
Ahmet Taner Kışlalı olayında olduğu gibi ortamı gergin tutmak,
şiddeti devrede tutmak isteyen güçler var. Biz her ne kadar bu süreci hızla götürmek istiyorsak da, onlar PKK’yi öz savunmaya itmek istiyorlar. Bunun aşılması gerekir. Bunun aşılması için demokratik güçlerin devreye girmesi ve inisiyatiflerini ortaya koymaları
gerekir. Şiddet ortamını diri tutanlara izin verilmemesi gerekir. Demokratik güçler ağırlıklarını ortaya koymalılar. Demokrasi düşmanı güçlerin eskisi kadar güçleri yoktur. PKK bu konuda adım atmıştır. Bunu engellemek istiyorlar. Ama eskisi kadar güçlü değiller.
Bunun aşılması için demin bahsettiğim güçler devreye girmelidir.
76. yıla girerken demokratik cumhuriyetin toplumsal zemini, aydınlanması ve kadroları vardır. İlhan Selçuk’un dediği gibi bu noktada ben de demokratik platform içinde herkesi yer almaya çağırı-
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yorum. Demokratik Türkiye, demokratik cumhuriyet içine girmişiz. 76. yılın bu noktada dönüm noktası olduğunu söylüyorum. Bu
temelde kutluyorum.
(Demokratik Cumhuriyet Partisi girişiminden bahsedildi.)
Demokratik Cumhuriyet Partisi gibi bir oluşumun tam zamanı.
İçinde demokratik islamın temsilcileri de olabilir. İslam demokratikleşmeyi yeniden tanımlayamazsa yanlış yapar. Demokratik islam çağdaş bir kavramdır. İsmail Nacar, Melik Fırat, Mehmet Metiner gibiler
burada rollerini oynayabilirler. Şu ana kadar oynayamadılar. CHP demokratik seçim blokuna gelemez mi? Fiili seçim bloku şimdiden örülemez mi? Liberal Parti de olabilir. Liberal bir düzen isteyen herkes
gelebilir. Gericilere karşı demokratların birliği olabilir. Böyle bir platform gerekiyor. Demokratik reformcu bir birlik geliştirilmelidir.
HADEP ister kapatılsın ister kapatılmasın, parti olmasa bile platform olabilir. Yüzde bir ile yüzde sıfır virgül beş ile kim ne yapabilir? Demokratik Cumhuriyet Platformu gereklidir. İsmi böyle olmalı. Fiilen tüm güçleri içine çekmeniz gerekli. Reformistini de,
devrimcisini de içine almalısınız. Kültürel, siyasi tanımıyla cevap
vermeli. Blokla seçime girmelisiniz. Değerlendiremezseniz beş para etmezsiniz. Demokrasi önünde engel yok. Pratik içine girilmeli.
Fiilen bu kurulur, bütün güçleri çekmeniz gerekir. Özü, cumhuriyetin tarihi duruş niteliğine cevap vermedir. Dönem yaşam tarzıyla,
örgütlenme tarzıyla barışçıl, esnek olma dönemidir. Bunu güncelleştirmek gerekir. Kim bu blokla seçime giderse kazanır. Köylere
kadar girip bunu anlatmak gerekir.
Burada Türk-Kürt ayrımı da olmamalı. Türkiye ile bütünleşme
esas alınmalı. Demokratik siyaseti başarıya götürmenin yolu budur.
Farklılıklar ortaya çıkmıştır. Farklılıkların bütünleştirilmesidir bu.
Bir mozaik gibi bütünleştirmek önemlidir. Bütün güçlerin demokratik cumhuriyet projesine çekilmesi gerekir. Marjinal gruplar, reformcu gruplar da bu grupta yer alabilir. Kürt vurgusunu öne çıkarmaya gerek yok. Yeterince fark ortaya çıkmış zaten. Mesele bunları bir mozaik gibi birleştirmektir. O da platformdur.
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(Mesut Yılmaz ile HADEP görüşmesi aktarıldı. Yılmaz’ın siyasiler için ceza indirimine olumlu baktığı belirtildi.)
Bu olumludur, iyidir. 1991 gibi ceza indirimi olabilir.
(ANAP ile yapılan görüşmede bize, “siz ülke bütünlüğüne bol
bol vurgu yapın, biz de bireysel hakların sağlanmasına vurgu yaparız” dedikleri, bu anlamda da rollerin değişimine dikkat çektikleri
aktarıldı.)
ANAP’ın yeni çizgisini olumlu buluyorum. Şayet CHP Demokratik Cumhuriyet Projesi’ne destek sunmaz, buna gelmez ise
ANAP’la demokratikleşme yolunda işbirliğine gidilebilir. Bunun
hiç sakıncası yok. Savunmamda da birlik bütünlük noktasını ortaya koydum. Artık herkes bu dili kullanmaya başladı. Hepsinin konuştuğu dil, savunmamın dilidir. Bizimle liberal reformlar temelinde ittifak gelişir. Kim ne derse desin, ANAP’a liberal reformlar
noktasında, bütünlük noktasında da garanti biziz. Biz bu noktada
ideolojik anlamda aydınlandık deyin. Bu taktik değildir, doğru bir
modeldir. Çok çok iyi işlemek gerekir. Medya TV’de bu konuda
programlar yapın. Hem Kürt’ün hem Türk’ün çıkarına olan bu durumdur. Kürt bu biçimiyle Türk’ten ayrı düşerse kaybeder. Kazanacağı bir şey olmaz. Bir blok olursa yüzde yüz kazanır. Kürt olayında zorla ayırmak isteseler de biz ayrılmayız. Bunu bilimsel olarak
ortaya koyun. Politika böyle yapılır. Biz de bütünlükten yanayız diyeceğiz. Zenginlik, bütünlük ve demokrasiden geçer. Bütünlük ve
demokrasi birbirini tamamlar. Diyalektik bütünlük var. Kürt Türk’ü dışlar veya Türk Kürt’ü dışlarsa kaybeder.
Kürt Aşkı’nı okudunuz mu? (Okuduk.)
Nasıl buldunuz?
(Kadın üzerine çözümlemelerin derin ve etkileyici olduğu ancak
Türk kadınını etki alanına alamadığı ifade edildi. Oraya taşırılması üzerinde duruldu.)
Kadının özgürlüğü ile ilgili Kürt Aşkı kitabındaki değerlendirmeler çok kapsayıcı ve anlamlıdır. Yeni toplumun oluşumunda bu
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düşüncenin taşırılması gerekir. Barış ve Demokrasi Konuşmaları
kitabında da Kürt-Türk ilişkileri gözden geçiriliyor. Kitaplarımı
partilere, gazetecilere, aydınlara hediye biçiminde gönderin.
(HADEP’in bölge gezisi aktarıldı.)
İlk kez böyle bir giriş oldu, değil mi? Bu konuda üç yıl önce 28
Şubat süreci mi deniliyor, o süreçte bize gelen notlardan birisinde,
PKK eşittir HADEP deniliyordu. Devlet PKK ile görüşemez deniliyor. Ama yasal bir parti ile rolünüzü dönüştürebilirsiniz. Tüm
devlet mi? Hayır! Ama devleti dönüştürmeye çalışan kesim. Onun
değeri şimdi daha iyi anlaşılıyor. PKK kendisini gizli bir örgüt olarak örgütleyemez. PKK’nin yasal olarak örgütlenmesini kimse engelleyemez. İki yıl önce komutanlara yazdığım mektupta, Türkiye’nin bütünlüğü temelinde çözüme gidebiliriz demiştim. Bana göre bu düzenlemenin en önemli yolu PKK’nin yasal bir partiye geçmesidir. Türkiye’nin bütünlüğü çerçevesinde, ama demokratik dönüşüm temelinde çözüme gidilebilir. Yasal bir demokratik partileşme olayı gereklidir. Yasal demokratik temelde partileşme çözümün
yarısıdır. PKK tarafından legal politika kararı veriliyor. PKK ve kurumları demokratik cumhuriyete bağlı bir dönüşüm kararını almıştır. Bu uygulanmaktadır. PKK tabanı, elemanı vb aşıldı. Bu bir tuzak olur. PKK’ye yakındır, buna kim ne diyecek? Bunu ne kadar
örgütleyebilirsiniz? Açık çek veremem. Burada kim iyi çalışırsa
önder kadro olur. Feodal usülle olmaz. Devlete karşıtlık ve feodal
yöntemlerle bir yere varmak mümkün değildir. Cumhuriyetin demokratik inşası esastır. Mesut Yılmaz ve diğer partiler de zaten yeniden inşa ve yapılanmayı savunmaktadır. Partiler hızla buna gelmektedir. Devlete karşıtlık aşılmıştır. Cumhuriyete karşıtlık yoktur.
Biz cumhuriyeti demokratikleştiriyoruz. Kongrelerinde bunun kararını almaları gerekir. Buna en çok hakkı olan kimdir? Bunun acısını en çok çekenlerdir, kavgasını en çok verenlerdir. Bunun acısını çektik.
(Bölgede vali, kadrolar ve idari elemanların değişiminin olumlu
yanlarının olduğu aktarıldı.)
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Değiştirilenler savaşçı unsurlardır. Bölgede tasfiye ediliyor ve
temizleniyorlarsa doğrudur. Eski savaşa kuralsız katılmış kişileri
tasfiye ederek yerine yenilerin atanmasıdır. Bu cinayetler bu tasfiyenin tepkisi, acısı olabilir. Kaos yaratmaya yönelik olabilir. Demirel sanırım demokratik katılımı destekliyor.
*
(29 Ekim’de gelecek olan gruba ilişkin bilgi verildi. Bazı yasal
sorunların olduğu söylendi.)
Grup fiili durum yaratıp gelsin. 29 Ekim olsaydı iyi olurdu. Uygunsa yarın gelsinler. Gelenler genelde Dersim kökenli. Gidip orada çalışsınlar. Alevi boyutunun iyi işlenmesi lazım. Aysel gelsin, iyi
çalışıyor. Orada gidip il başkanı olur. Tanıyorum, bilinçlidir. Aydın
da iş yapar. Gelsinler, bir bakalım.
(İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile yapılan görüşme
aktarıldı.)
Gidin kendisine söyleyin; ABD çizgisinde olmadığımı, bu değerlendirmesinin yanlış olduğunu belirtin. Öcalan yaptığın değerlendirmeye kızıyor deyin. Bir daha böyle konuşmasın. İktidar olunacağı
açıktır, bu söylentileri ile engel olmasınlar. Eski tutuculuklarını bıraksınlar. Doğu Perinçek ile görüşülürse, yeni sürece o da katılabilir.
Ona söyleyin, kendisini Diyarbakır’dan milletvekili bile yapabiliriz
hatta bakan da yaparız. Söyleyin, hazırlıklarını yapsın. Kuvayi Milliye fikrini ben ortaya attım. Yeni anayasanın inşası Amasya Tamimi
temelinde yeni siyasi oluşuma tam destek veriyoruz.
(Can Yüce ve Meral Kıdır provokasyonuna karşı kendini yakan
Bedriye Yıldız aktarıldı.)
Tasfiyeye karşı, Can’a karşı kendini yaktı, değil mi? Aslında
Sema Yüce olayı da Can’a ve Meral’e karşı bir çıkış olabilir. Meral yirmi yıldır uğraşıyor. Kariyerist ve dönüşememiş. Sema’nın
anısını korumak gerekir, bu anıya sahip çıkmak gerekir. Bedriye
Yıldız’a da sahip çıkılsın. Bu tür şeylere gerek yok. Sağlığına
dikkat etsin. Bu tür şeyleri istemiyorum. Bunlara karşı değmez.
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Kadınlara ilişkin yazdığımız mektubu Bedriye’ye iletin, selamlarımı söyleyin.
Can ne demek istediğimizi anlamalı. Neye karşı çıkıyor? Neyi
ne kadar anlamış? Karşı çıkışı onu bitirir. Orada ince bir ayrım var.
Her savaşın bir barışı vardır. Savaş ve barış birbirine karşı değil.
Bizi yanlış lanse etmesinler. Kendileri kaybederler. Böyle giderlerse cahilce bir yaklaşım olur.
(Özel olarak İmralı’nın genelkurmay tarafından yönlendirildiği
tezi hakim.)
Bu bana iftiradır. Saygısızlık etmesinler. Bu ileride olumsuzluklara yol açar. Barış çizgisinin bilimsel temeli var. İlla benim çizgime gelsinler demiyorum. PKK’ye de bunu diyorum. Kendilerinin
zarar görmesinden endişeleniyorum. Avrupa için de öyle.
(NAVEND toplantısı için) Barış çizgisini biliyorum. Çok önemli kitaplar okudum. Canımı kurtarmak için bunu yapmıyorum. Bu
teslimiyet değildir. Bir eksiklik vardı. Kendi eksikliğimi gideriyorum. Bunlar bu anlayışlarıyla kendileri teslimiyeti yaşıyor, kendilerini bitiriyorlar. Doğru yaklaşsınlar. Savaş ve barış formülünü bulsunlar o zaman. Yeniden okusunlar, anlamaya çalışsınlar. Klasik sol
da öyle yaptı, ama sonuç ortada. Dogmatik yaklaşmasınlar. Bunlar
büyük mü oynuyorlar? Bizden kimseyi koparamadılar.
Sadrettinlerin daha önce de bunlara ilişkin değerlendirmeleri
vardı. Onların söyledikleri doğrulanıyor. Can Yüce’nin durumunu
onlar daha iyi bilir. Sadrettin gazeteye yazı da yazabilir.
(Mektup alıp almadığı soruldu.)
Hiç mektup alamıyorum. Uzun süredir böyle. Bu konuda bazı
hukuki girişimlerde bulunmalısınız. O mektupların tarihi değeri
vardır. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Açıklamalarım aslında onlara bir cevaptı. Çok mektup geliyordur bana, değil mi? Bu mektupları size de göndersinler, kitaplaştırın. Kitap haliyle bana getirebilirsiniz. Mektuplar geldikçe ciltler haline getirin. Bunlara ileride
cevap verebilirim. Bana gelen mektuplar kolektiftir, cevabı da za-
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ten genel oluyor. İleride bu mektuplar verilir inşallah. Bu mektupların tarihi değeri vardır.
(İnci Jann’ın mektubunun Özgür Politika’da yer aldığı aktarıldı.)
İnci Jann yaklaşımlarımızı derin buluyor. Yeni Türk’ü temsil
ediyor. Kendisine yeni Türk’ün en güzel tanımını temsil ediyorsunuz deyin. Geleceğin yeni toplumunu, birlikte yaşamın güzelliğini
temsil ediyorsunuz. Derin anlayış ve derin sevgi ile temsil ediyorsunuz. Bu mücadelenin en temel amacı da böyle bir birlikteliği yakalamaktır. Yazdıklarına çok değer biçiyorum. Bizim mücadelemizde birçok Türk kızı yer almıştır. Onların değerleri benim için
çok önemlidir. Kadının özgürlüğü çerçevesine dikkat edersiniz.
Davanızı ve manevi gerçekliğinizi doğru anlamışsınız. Siz bunu
yakaladınız. Kadının özgürlüğü konusunda söylediklerimi özümserseniz gerçekliği yakalayabilirsiniz. Bol bol tarih okuyun, tarihi
kişilikleri okuyun. Mani, İsa kişiliklerini okusun. Fırsat olursa kendisine cevap veririm. Selamlarımı iletin.
Bölge gezisinde HADEP iyi karşılandı mı, güçlü müydü? Şırnak’ta parti örgütü kurulamıyor mu? Vali değişti, yönetimler değişti. Yeni dönemin barışını birlikte geliştirelim denilir. Bu konularda
görüşmeler yapılabilir. Bütünlük üzerine çalışırsınız. Blok, siper,
herkes istiyor. Mümtaz’ın blok değerlendirmesi, Fikri Sağlar’ın yazıları iyi. Gün, birlik ve bütünlük günüdür. HADEP’in pratik somut
projeleri olmalı. Uygar, yapıcı, inandırıcı yaklaşmak gerekir. 25
Kasım tarihi AB’ye giriş sürecine göre ayarlanmış. AİHM esasa girecek mi? (Girebilir.)
Esas çok kapsamlı olacak. Bu kapsamda yeni kararlar çıkarabilirler. Uluslararası hukuk ileri düzeyde çiğnendi. Avrupa’da yeni şeyler
gelişecek. AİHM sürecinde uluslararası komplo açığa çıkmalı.
15 Aralık mahkemesi bir tedbir olarak mı düşünülüyor? Ben öyle görüyorum. Türkiye AB’ye katılabilirse, kendisinden Kopenhag
Kriterleri’ne uyması istenecektir. İçeride kalan gerillalar kendilerini korumalılar. Ölümün üzerine gitmelerini kesinlikle onaylamıyorum. İnsanlar ölmesin. Yirmi sekiz kişinin öldürülmesi olayı doğru
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mu? Haberlerde Ağrı ve Çatak’ta teslim olan olduğu söylendi. Bu
doğru mu? İmhalık durumlar yanlıştır. Kış geliyor. Çekilmeleri zor.
Bu süreçte kalırlarsa, avare asi çeteler gibi yapmasınlar. PKK çatışıyor şeklinde bir duruma girmesinler. Ama imha temelinde üzerlerine geliniyorsa kendilerini savunma hakları vardır.
Bakış gazetesi verilmedi. Ama siz getirin. Çizgisini yeni döneme
göre uyarlamalılar. Basın yayının önü açılacak. Musa kitabını getirebilirsiniz. Bask Milliyetçiliği kitabını getirebilirsiniz. Vedat Türkali’nin Güven adlı romanı çıkmış, biliyor musunuz? Artık 25 Kasım’ı bekleyeceğiz. Bugünlerde biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Oyunlara gelmemek gerekir.
28 Ekim 1999
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