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SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:
(DTK) DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ;
DTK’nın, teröristbaşı Abdullah ÖCALAN'ın Dört Ayaklı Paradigmasının 3. ayağını oluşturan bir
örgütlenme ve sözde kurucu meclis işlevi gören bir yapılanma olduğu, örgüt üyelerinden elde edilen
delillerde ve dinleme tapelerinde bir çok şahıs tarafından DTK’nın, sözde Kuzey Kürdistan
Parlamentosu/Meclisi olarak nitelendirildiği, DTK’nın, örgütün hedefi olanDemokratik Özerklik
stratejisini hayata geçirmek amacıyla teröristbaşının talimatları doğrultusundakurulduğu ve yapılandığı,
KCK/TM Parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı olduğu, faaliyetleri bir meclis gibi
yürütülen yapılanmanın Genel Kurul, Daimi Meclis, Başkanlık Divanı, Koordinasyon(Yürütme) Kurulu,
Komisyonlar gibi organlarının bulunduğu, çalışma şekline ilişkin bir tüzüğünün olduğu, DTK'nın, örgütün
hedefleri doğrultusunda demokratik özerkliği gerçekleştirmek amacıyla siyasi parti, dernek, sendika ve
STK’ları örgütlediği ve bu hususlarda toplantı/konferans/çalıştaylar düzenlediği, DTK’nın, örgütlenme
olarak KCK ile özdeşlik gösterdiği, KCK yapılanması içerisinde örgütlenen sözde kent meclisleri, ilçe
meclisleri, mahalle meclisleri ve köy komünlerinin DTK'nın bileşenleri oldukları ve sözde bu meclis
üyelerinin, siyasi parti, dernek, sendika ve STK temsilcilerinin yanı sıra seçilmişler olarak bazı
milletvekillerinin, belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin DTK'nın delegesi veya üyesi
oldukları, DTK'nın sözde Kürdistan'ın çatı yapılanması olduğuve Kürt ulusal birliğini sağlamak
amacıyla PKK/KCK ile bağlantılı olarak faaliyet yürüttüğü anlaşılmaktadır.
DTK’NIN YAPISI VE AMAÇLARI :
DTK, Demokratik Toplum Kongresi şeklinde adlandırılmaktır. Kürtçe ise; KCD (Kongreye Ciwake
Demokratik) şeklinde açıklanmaktadır.

DTK, terör örgütü elebaşısının “4 ayaklı paradigmam” diye adlandırdığı yol haritasının 3. ayağını
oluşturmaktadır.
Terör örgütü elebaşısının farklı tarihlerdeki (49) açıklamasında; DTK’nın kurulması ve
faaliyetleri ile ilgili yönlendirme talimatlarının bulunduğu, 2009 yılında Diyarbakır merkezli
başlatılan KCK/TM operasyonları neticesinde elebaşı ÖCALAN’ın DTK’nın faaliyetlerinin “gece
gündüz ibadet eder gibi gerçekleştirilmesi” yönünde ısrarlı yönlendirmelerinin bulunduğu tespit
edilmiştir.
DTK yapılanmasının; terör örgütü yönetimince hazırlanan (sözde) belgelerden KCK sözleşmesinin
17. Maddesinde tanımlanan HALK MECLİSİ yapılanması ile örtüştüğü ve ilerleyen süreçte dört parçalı
(sözde) Kürdistan’ın, Türkiye Halk meclisi olarak konumlandırılacağı değerlendirilmektedir.
Yine KCK sözleşmesinde KOMİTE şeklinde belirtilen yapılanmaların birçoğu ile aynı ismi taşıyan
DTK içerisinde KOMİSYONLAR oluşturulduğu belirlenmiştir.
Teknik takiplerde elde edilen verilerde DTK heyetinin GÜNEY şeklinde tabir edilen örgütün K.Irak’ta
bulunan kamplarına gelmesinin istendiği tespit edilmiştir.
DTK’nın 4 ana misyonu bulunduğu ve bunların aşağıdaki gibi olduğunu söyledikleri tespit edilmiştir:
Demokratik Özerkliği ilan etmek, Kürt ulusal birliğini sağlamak, Kürtlerin siyasetine yön vermek,
Türklerle Kürtler arasında arabulucu olmak
DTK yapılanma ve faaliyetlerinin, teknik takipler neticesinde elde edilen ve “Demokratik Toplum
Kongresi Tüzük Taslağı” adlandırılan (sözde) belge ile sistemli hale getirildiği belirlenmiştir.
DTK yapılanmasında; (850) Delegeden oluşan Genel Kurul, (101) kişilik Daimi Meclis, (21) kişiden
oluşan Yürütme (Koordinasyon) Kurulu, (5) kişilik Başkanlık Divanı, (3) sözcü ve (2) Eşbaşkan bulunduğu
belirlenmiştir.
Aktif faaliyet yürüten ve (7-8) kişiden oluşan (8) adet Komisyon tarafından; Panel, Çalıştay,
Sempozyum ve Konferanslar düzenlenerek faaliyet yürütülmektedir. Bu komisyonların faaliyetleri ile
(sözde) Demokratik Özerkliğin altının doldurulmaya çalışıldığı belirlenmiştir.
DTK’NIN BAZI FAALİYETLERİ:
DTK mensuplarınca, 14 Temmuz 2011 tarihinde (sözde) Özerklik ilan ettikleri,
DTK çatısı altında gerçekleştirilen Daimi meclisi, Koordinasyon vs. türü toplantılarda
“PERSPEKTİF YAZISI” adı altında KCK/PKK yöneticilerinin gönderdiği talimatları okudukları,
DTK’yı, ÖNDERLİK diye adlandırdıkları terör örgütü elebaşısı ÖCALAN’IN PROJESİ olduğu ve
aynı zamanda DTK’nın KÜRTLERİN ULUSAL PARLEMENTOSU olduğu şeklinde tanımladıkları,
Terör örgütü tarafından alınan her türlü kararların DTK tarafından nasıl uygulanacağını belirledikleri,
DTK tarafından alınan kararların Kent, İlçe, Mahalle Meclisleri ve diğer bileşenlerince hayata
geçirildiği,
Okulların boykot edilmesi, askerliğin boykot edilmesi gibi eylemlerin nasıl uygulanacağını
görüştükleri,
Terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ın desteklenmesi için kitlesel eylemler düzenleyerek
çağrılar yaptıkları,
KCK/PKK terör örgütü mensuplarını desteklemek amacıyla düzenlenen kitlesel eylemlere
katılım kararı aldıkları ve çağrılar yaptıkları,
KCK/PKK terör örgütünün, kırsal alandaki faaliyetlerinin azaltmak zorunda kaldığı kış aylarında,
örgütün güçlü olduğu izlenimi vermek ve kitleyi canlı tutabilmek için şehir merkezlerinde kitlesel eylem
yapılması kararları alarak uyguladıkları, bu bağlamda son süreçte; cezaevlerinde ölüm orucuna başladıkları
belirlenen örgüt mensuplarına destek verme kararı aldıkları, bu karar doğrultusunda yurt genelinde cezaevi
önlerinde kitlesel yürüyüşler ve basın açıklamaları düzenlenmesi ile TBMM’de oturma eylemi
gerçekleştirilmesini planladıkları ve bir kısmını da uygulamaya koydukları belirlenmiştir.
Demokratik özerkliği hayata geçirmek amacıyla devletin bölgedeki eğitim sistemini kırmak ve kendi

alternatif eğitim sistemlerinin alt yapısını oluşturmak amacıyla Eğitim Destek Evlerinin etkin hale
getirilmesi çalışmaları yaptıkları,
DTK bünyesinde kurulan komisyonlar ile bölgedeki il, ilçe, kasaba ve köylerde örgütlenerek DTK’da
alınan kararların hızlı bir şekilde eyleme dönüştürmeye çalışıldığı tespit edilmiştir.
Hizbullah dahil tüm kürt örgüt, parti ve yapılanmaların, DTK altında toplanması amacıyla çalışmalar
yapılmıştır.
14/07/2011 TARİHLİ DTK KONGRESİ(ÖZERKLİK İLANI):
Demokratik Özerkliğin ilan edildiği 14.07.2011 tarihli Demokratik Toplum Kongresinin
olağanüstü toplantısının sonuç bildirgesinde:
"Devam edecek çözümsüzlüğün, halkları şiddet ve çatışma ortamında tutup güç
kaybetmesinden başka bir sonuç vermeyecektir.Türkiye ve Kürdistan açısından her bakımdan çöküntü ve
yıkım anlamına gelecektir. Kürt sorunu Kürtlerin halk olmaktan kaynaklı haklarını kullanamamaları, statü
sahibi olamamaları her taleplerinin de baskı ve şiddetle red edilmesinden kaynaklıdır. Sorunun çözümü
Kürtlerin halk olarak tanınması, Türkiye halklarıyla birlikte eşitlik temelinde statüye kavuşmalarıyla ancak
çözüm bulabilir. Kürt halkı artık mevcut durumda ulusal varlığını tehdit eden politikalar karşısında statüsüz
bir halk olarak yaşamak istememektedir. Kürt halkı olarak inkar ve imha politikası temelinde kurulan siyasi
statüsüzlüğü reddederek, özgürlük temelinde kendi toplumsal demokrasimizi de kurarak yeni bir statüye
kavuşturmak istiyoruz. Kendimizi yönetme güç ve iradesine sahip olduğumuzu belirtiyoruz. Demokratik
özerklik, sadece Kürt halkı için değil, tüm Türkiye halklarının, farklı kimlik ve kültürlerin kendisini özgürce
ifade edeceği ve kendi kendilerini yöneteceği bir çözüm modelidir. Tüm toplumların doğal yaşam
sistemidir. Demokratik özerklik, bir devleti yıkmak, yeni bir devlet kurmak değildir. Aynı zamanda bir
devlet sistemi de değildir. Halkın devlet olmayan, kendi coğrafyasındaki öz yönetime katılma sistemidir.
Dolayısıyla öz güç ve öz yeterlilik ilkesini esas alır. Bu esaslar temelinde, tarihsel dönemlerden de
esinlenerek, uluslararası insan hakları belgelerinin tanımladığı haklar ışığında ortak vatan anlayışı
temelinde toprak bütünlüğüne ve demokratik ulus perspektifi temelinde Türkiye halklarının ulusal
bütünlüğüne bağlı kalarak, Kürt halkı olarak demokratik özerkliğimizi ilan ediyoruz.Herkesi demokratik
özerkliğe karşı sorumluluğu gereği dayanışma içinde olmaya çağırıyoruz.Uluslararası camiaya çağrımızdır,
uluslararası hukukta da yeri olan bu hak esas alınarak Kürt halkının ilan etiği demokratik özerkliği tanımaya
çağırıyoruz" şeklinde açıklama yapılarak devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla
PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedefi doğrultusunda demokratik özerklik ilan edildiği,
27/12/2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ DTK KONGRESİ:
Hendekler, sokağa çıkma yasakları, operasyonlar ve çatışmalar nedeniyle Diyarbakır’da olağanüstü
olarak düzenlenen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Olağanüstü Kongresi’nin ardından açıklanan
“Özyönetimlerle ilgili siyasi çözüm deklarasyonu” başlıklı sonuç bildirgesinde:
“Kürdistan ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu Ortadoğu son derece tarihsel ve önemli bir
süreçten geçmektedir. Günümüzde küresel kapitalizm derin bir kaos yaşamaktadır. Yaşanan bu
kaostan etkilenen bölgelerin başında da Ortadoğu, Anadolu ve Mezopotamya gelmektedir.
Dolayısıyla Dünya’nın belli başlı tüm güç odakları bölge üzerinde ciddi hesaplar yapmaktadır.
Kaos dönemlerinde yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve askeri gelişmelerin sonucu
olarak yaşadığımız yüzyılda ulusal kimlik, özgürlük ve demokrasi sorunları çözülememiştir. Bu
nedenle eskiyi ifade eden yapılanmalar bir bir çözülürken yeni alternatif demokratik modeller ortaya
çıkmıştır.
Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın 2013 Newroz’unda bütün Türkiye ve dünya
toplumlarına sunduğu tarihi açıklaması ve çağrısı böylesi tarihi bir zamanda yapılmıştı. Kuşkusuz
ülkemizin sorunlarının çözümü derinlikli ve güvene dayalı bir müzakere temelinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi onayı ile gerçekleştirilmelidir. Nitekim Sayın Öcalan 2013 Newroz’unda yayınladığı

deklarasyon sonrasında gerçekleşen diyaloglarda bunu hedeflemişti. Artık silahlar susacak, fikirler
konuşacaktı. Yeni mücadele yöntemi fikir ve demokratik siyaset olacaktı. Ancak bu gerçekçi ve doğru
çözüm yolu AKP Hükümeti tarafından oyalama ve tasfiye politikasına dönüştürülmüştür. 28
Şubat’ta hükümet yetkililerinin de hazır bulunduğu Dolmabahçe Sarayında kamuoyuna sunulan
mutabakat belgesi Cumhurbaşkanı tarafından reddedilmiştir. Bunun ardından, makul
yaklaşımlarıyla çözümleyici olduğu tüm kesimler tarafından kabul edilen Kürt Halk Önderi Sayın
Abdullah Öcalan’a uygulanan ağır tecrit ve sürecin buzdolabına kaldırıldığı açıklaması, AKP’nin
Kürt sorununda bir çözüm politikasının olmadığının, baskı ve savaşla Kürt halkının Özgürlük
Mücadelesini tasfiye etmeyi amaçladığının açık kanıtı olmuştur.
7 Haziran 2015 genel seçimlerinde ortaya çıkan halk iradesi, başta Kürt sorunu olmak üzere,
halklarımızın barış ve demokratikleşme sürecine verdiği güçlü bir yanıttı. Türkiye’nin
demokratikleşmesi ve Kürt sorununun barışçıl yöntemlerle çözümüne dair çok güçlü bir halk
iradesinin sandıkta tecelli etmesiydi. Maalesef Türkiye’yi sorunlar çıkmazından çıkaracak bu seçim
sonuçları ve halk iradesi tanınmayıp, saygı duyulmayarak tarihi bir fırsat kaçırılmıştır. Tayyip
Erdoğan ve ekibiyle, AKP üst yönetimi, bir siyasi darbe yaparak parlamentoyu çalıştırmayıp, devlete
ve bürokrasiye de el koyarak kapsamlı bir savaş politikasına örtü yapacağı bir seçim süreci
başlatarak 7 Haziran seçim sonuçlarını ortadan kaldırmışlardır.
İmralı’da yürütülen görüşmelerin sonlandırılarak varılan mutabakatın yok sayılması, savaş
kararı alınarak gerilla alanlarına yönelik hava ve kara operasyonlarının başlatılması, halklarımızın
en meşru ve demokratik taleplerinin şiddet yöntemleriyle bastırılmaya çalışılması sonucunda, bazı il
ve ilçelerde halk meclisleri özyönetim kararı almıştır. Özyönetim ilan edilen yerlerde bir yıldır sakız
gibi çiğnenen “kamu güvenliği” adı altında seçilmişlere, sivil halka, siyasetçilere ve gençlere yönelik
tutuklama ve infazlara yönelinmesi, özyönetim alanlarını hendekler ve barikatlarla savunma
durumunu ortaya çıkarmıştır. Bugün, sorunu hendeklere sıkıştıran ve bunun üzerinden geliştirilen
devlet terörünü meşrulaştıran politikalara karşı halkımızın geliştirdiği meşru direniş, özünde kendi
kendini yerelden yönetme, yerel demokrasiyi inşa etme talebi ve mücadelesidir. Kürt halkının
hukuki, siyasi ve statü talebi kabul edilmediği için Kürt halkı da kendi öz gücüne dayanan bir
mücadele sürecine girmiştir.
Bu mücadele toplumsal sorun üreten iktidarcı, merkeziyetçi ve erkek egemen yönetim
anlayışlarına alternatif olarak demokratik siyaset anlayışını, yönetim modelini ve sistemini
benimseyen, toplumsallığı ve birlikte yaşamı, Kürt sorununun siyasi statü temelinde demokratik
çözümünü esas almaktadır. Bu da, sorunun esas olarak bir demokrasi ve özgürlük sorunu olduğunu
ortaya koymaktadır. Demokrasi ve özgürlük talepleri özünde siyasi statü talepleridir. Çözümü de
siyasi müzakere zemininde olmalıdır. Bu nedenle, yaşadığımız bütün sorunların aşılabilmesi için
diyalog ve müzakere kanallarının yeniden devreye girmesi önemlidir. Bunun için de, Kürt Halk
Önderi Sayın Öcalan’ın özgürlüğünün sağlanmasını, sürecin sağlıklı ve istikrarlı yönetilebilmesi için
zorunlu görmekteyiz.
Bu açıdan daha önce DTK’nin kamuoyuna sunduğu, HDK, DBP ve HDP’nin de programlarına
aldığı demokratik özerkliğin içeriğini doldurarak kamuoyuna deklare etmek istiyoruz. Böylece
özyönetim ilan eden halkımızın amacı ne, ne istiyor soruları daha iyi anlaşılacaktır.
Bugün dünyada hakim olması gereken yönetim anlayışı tartışmasız demokrasidir. Yerel
demokrasi ve farklılıkların özgünlüğünü tanımak günümüz demokrasilerinin temel karakterini
oluşturmaktadır.
Demokrasilerde yönetimlerin meşruiyeti, artık her sokağı, her mahalleyi, her il’i ve ilçe’yi
merkezden yönetmekle değil, yerellerden özyönetimleri tanıyarak sağlanmaktadır. Dünyada farklı
toplulukların özerkliğini tanımayan tek bir demokrasi kalmamıştır. Çünkü bu özerklikleri
tanımadan demokrasiyi geliştirmek mümkün değildir.
Türkiye’nin tarihsel geçmişine, çok kültürlü ve çoğulcu toplum yapısına, kalabalık nüfus ve

büyük coğrafya gerçekliğine en uygun yönetim modelinin demokratik özerklik olduğunu rasyonel
düşünen herkes kabul etmektedir. Bu yönetim modeli aynı zamanda Kürt sorununun demokratik
temelde ve birlikte yaşama çerçevesinde çözümünü de sağlayacaktır.
Aylardır özellikle halkın özyönetim ilan ettiği yerlere tank, top, binlerce asker ve polis ile ağır
saldırılar yürütülmektedir. Katliam ve halkı sindirme amaçlı gerçekleştirilen bu saldırılar sonucu
hem ölümler, yaralanmalar yaşanmakta, hem de kentlerde tarihi-kültürel miraslarımız, ibadet
yerlerimiz yakılmakta ve yıkılmaktadır. Kürt halkı da hem özyönetimin ilan edildiği yerlerde, hem
de bulunduğu her alanda direnişini giderek büyütmektedir. Haklı ve meşru temele dayanan bu
direniş mutlaka kazanacaktır. Bu haklı ve meşru direnişe saldıranlar hem demokratik Türkiye’de,
hem de tarih ve insanlık karşısında yargılanacaklardır.
DTK olarak halk meclislerinin ilan ettiği özyönetim ilanlarını ve halkımızın her alanda
yürüttüğü bu haklı ve meşru direnişi sahipleniyor; Kürt halkının ve tüm Türkiye halklarının bu
direnişlere katılmasını ve destek vermesini demokrasi ve özgürlük mücadelesi gereği olarak
görüyoruz. Şu anda yaşananlar AKP hükümetinin gösterdiği gibi hendek ve barikat sorunu değildir;
demokrasi sorunudur. AKP’nin saldırgan politikası ise halkın iradesini ve yerel demokrasiyi
tanımayarak halkın özgür ve demokratik yaşam iradesini kırmaya yöneliktir. Demokratik siyasal
yollardan çözülmesi gereken bir sorunun çözümsüz bırakılmasının yarattığı sorunlar yaşanmaktadır.
Var olan gerilim ve çatışmalar ancak demokratikleşme zihniyeti ve çözüm yaklaşımıyla ortadan
kaldırılabilir. Kürt sorunu gibi temel bir sorunun çözülmemesinin, direnişin derinleşerek
büyümesine yol açacağı aşikardır.
DTK Genişletilmiş Olağanüstü Genel Kurulu, yaptığı kapsamlı tartışma ve değerlendirmeler
neticesinde, özyönetimin içeriğinin doldurularak sahiplenilmesini, savaş ve şiddet politikalarına
karşı bireyin ve toplumun kendi özsavunmasını almasının meşruluğunu, toplumsal inşa sürecinin de
eşzamanlı ele alınarak hayata geçirilmesinin elzem olduğunu karara bağlamıştır.
Kürt sorununun demokratik özerklik çözümü Türkiye’nin demokratikleşmesinden ayrı ele
alınamaz. Türkiye gerçeğinde demokratik özerkliğe dayalı bir siyasi ve toplumsal sistem yaratmadan
Türkiye’nin demokratikleşmesi mümkün değildir. Bu açıdan özyönetim ilanları kesinlikle Türkiye’yi
de demokratikleştirme adımlarıdır; Yerinden yönetimi sağlayan yasal demokratik adımların
atılmasını da tüm Türkiye halkları açısından gerekli ve doğru bir adım olarak görüyoruz. Kuşkusuz
yerel demokrasi her alanın, bölgenin ve toplumun ihtiyaçları ve koşullarına göre farklı uygulama
biçimlerine kavuşacaktır. Demokratikleşme, yerel demokrasinin ve farklı kimliklerin özerkliğinin
gerçekleşmesi açısından yasal imkan sağlayacağından her alanın demokrasiyi kendi koşullarına
uyarlaması zor olmayacaktır.
Demokratik özerklik, özyönetimler ve yerel demokrasi açısından spekülatif tartışmaların son
bulması için Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik şartındaki çekincelerin kaldırılması
yanında, aşağıda belirteceğimiz demokratik özerklik sorumluluk alanlarının tespiti çerçevesinde
sadece Kürt sorununun değil; siyasi, toplumsal ve idari birçok sorunun çözümüne kapı
aralayacağına inanıyoruz.
Bu çerçevede,
1. Ülke genelinde kültürel, ekonomik, coğrafi yakınlıkları dikkate alınarak bir veya birkaç
komşu şehri kapsayacak biçimde demokratik özerk bölgelerin oluşturulması,
2. Tüm bu özerk bölgelerin ve kentlerin demokratik esaslarla seçilmiş meclisler ve meclisler
içinden seçilmiş özyönetim organları tarafından Türkiye’nin yeni demokratik Anayasası’nın temel
prensipleri çerçevesinde yönetilmesi. Özerk Bölgelerin halk iradesinin ayrıca TBMM ve merkezi
yönetimde de demokratik esaslar temelinde temsil edilmesi.
3. Demokratik özerk bölgeler ve diğer idari birimlerde merkezi yönetimin seçilmişler
üzerindeki her türlü vesayetine son verilmesi, seçilmişleri görevden alma yetkisinin kaldırılması.

Merkezi yönetim organlarının, yeni demokratik anayasa ilkelerine uyulması doğrultusundaki
denetimleri dışında bölgesel ve yerel yönetimler üzerindeki her türlü vesayetinin son bulması,
4. Özerk bölge ve kentlerde şehir, mahalle, köy, kadın ve gençlik meclislerinin, farklı halklar ve
inanç toplulukları meclislerinin, sivil toplum örgütlerinin karar alma ve denetleme süreçlerine
doğrudan katılımının sağlanması,
5. Demokrasinin derinleşmesi, kapsamlılaşması, özgür ve demokratik yaşamın sağlanması
açısından kadınların meclislerde, tüm karar mekanizmaları ve özyönetim kademelerinde eşit
temsilinin tanınması. Kadınların ihtiyaçları doğrultusunda meclis, komün ve toplumsal kurumlar
kurabilmesi; kadın kurumları ve kadınlarla ilgili kararların tamamen kadın meclislerinin onayından
geçmesi. Kadının her alanda özgür ve özerk örgütlenmesinin tanınması.
6. Gençliğin karar mekanizmaları ve özyönetim organlarında yer alması. Bu açıdan gençliğin
her alanda özgün örgütlenmesi ve karar mekanizmalarına özgün kimliğiyle katılmasının sağlanması,
7. Her kademede eğitimin özyönetimlere bırakılması. Türkçe’nin yanı sıra bütün anadillerin de
eğitim ve öğretim dili olması. Eğitim müfredatında genel müfredat dışında yeni demokratik anayasa,
evrensel değerler ve insan hakları çerçevesinde yerelin tarihi, kültürel ve toplumsal özgünlükleri ve
ihtiyaçları temelinde müfredata eklemeler yapılması. Türkçe’nin yanında yerel dillerin de resmi dil
olarak kabul edilmesi.
8. Dil, tarih ve kültür alanında her türlü çalışma yapabilmek. Aynı zamanda İnanç ve ibadet
hizmetleri sunan kurumların özerk kurumlar olarak örgütlendirilmesinin sağlanması.
9. Bütün düzeylerdeki sağlık ve tedavi hizmetlerinin özerk yönetimlerce sunulabilmesi.
10. Yargı Sistemi ve Adalet Hizmetlerinin Özerk Bölge Modeline göre yeniden düzenlenmesi.
11. Toprak, Su ve Enerji kaynaklarının Ekolojik çerçevede toplum yararına
işletilmesi,denetlenmesi ve üretimden pay alma yetkisinin Özerk Bölge Yönetimine verilmesi.Öz
yönetimin tarım, hayvancılık, sanayi ve ticaret dahil her alanda genel demokratik anayasa ilkelerine
ters düşmeden her türlü üretim ve işletme birimleri oluşturma,bu tür toplumsal ve bireysel
girişimleri destekleme, teşfik etme,hibe desteği sunma yetkisine sahip olması.
12. Özerk Bölgenin yönetim alanında ve kent içinde, her türlü kara, hava, deniz ulaşım
hizmetlerini sunması ve denetimini sağlaması. Trafik hizmetlerinin merkezi trafik kurumları ile
uyumlu halde yerel yönetim organları denetimindeki birimlerce yürütülmesi.
13. Yukarıda belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için yerelde bütçelemenin Özerk Bölge
Yönetimine devredilmesi ve kadın odaklı bütçelemenin esas alınması; merkezle ve diğer yerellerle
varılacak anlaşmalara ve hakkaniyet ilkelerine bağlı olarak bazı vergilerin özyönetim birimleri
tarafından toplanması. Merkezin yerelden topladığı bütün vergi gelirlerinden yerele pay verilmesi.
Merkezin bölgelerin gelişmişlik farkını giderecek şekilde gerekli tedbirleri alması.
14. Özerk Bölge Yönetiminin denetiminde, yereldeki asayişin tümünü sağlayacak resmi yerel
güvenlik birimlerinin kurulması, bu birimlerin Anayasal kurallar çerçevesinde ihtiyaçlara bağlı
olarak kurulmuş merkezi savunma ve güvenlik birimleriyle koordineli olarak çalışması.
Sonuç olarak;
Demokratik özyönetimlerin Türkiye’nin demokratik birliği ve halkların ortak geleceği
temelinde gerçekleşmesini ve bu nitelikte demokrasiyi ve özgürlükleri güvence altına alacak
demokratik bir anayasa yapılması zorunludur. Böyle bir anayasa tüm toplumsal kesimler, farklı
etnisiteler ve inanç toplulukların özgür ve demokratik yaşama kavuşması açısından da vazgeçilemez
önemdedir. Yalnızca bir halkın, bir kesimin, bir topluluğun özgür ve demokratik yaşamını sağlayan
ama diğerlerine hak tanımayan bir anayasa, siyasal ve toplumsal bir sistem düşünülemez.
Demokratik özerklik mücadelemiz Kürtler için olduğu kadar, Türkler ve tüm diğer etnisiteler, inanç
toplulukları, dışlananlar, ezilenler, ihmal edilenler için de bir demokrasi ve özgürlük mücadelesidir.
Özyönetimlere dayalı demokratik özerklik modelimizin aynı zamanda Ortadoğu’nun içinde

bulunduğu bu karmaşa ve kaos ortamından çıkışa dönük önemli bir örnek oluşturacağı inancındayız.
Bu model bin yıldır kader ortaklığı yapmış halklarımızın ülke ve bölge meselelerinin barışçıl ve
demokratik çözümüne öncülük edecektir.
Bu deklarasyon dinamik bir tartışma ve uzlaşma arayışıdır. Öneri ve eleştirilere açıktır.
Bu çerçevede çatışmalara son verilerek, Türkiye’nin demokratikleşmesi, siyasi çözüm yolunun
açılması için, Türkiye’nin bütün demokratik ve toplumsal özgürlük güçlerini, siyasi partileri,
şahsiyetleri, kanaat önderlerini, inanç toplulukları ve kurumlarını Kürt halkının yürüttüğü meşru
ve haklı mücadeleye ve taleplerine destek vermeye davet ediyoruz. Kürdistan’daki bütün toplumsal
kesimleri ve siyasi partileri ulusal birlik ruhuyla halkımızın yürüttüğü direnişe sahip çıkmaya; dünya
halklarını ve kurumlarını halkımızın meşru özgürlük talepleriyle dayanışmaya çağırıyoruz.”
şeklinde yapılan açıklama ile demokratik özerk bölgelerin oluşturulmasının istenildiği, PKK/KCK
silahlı terör örgütü mensupları tarafından kazılan hendeklerin, barikatların ve güvenlik güçlerine
yönelik gerçekleştirmiş oldukları silahlı, patlayıcı maddeli saldırıların Kürt halkının direnişi, meşru
savunması olarak gördükleri ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla terör örgütünün hedefi
doğrultusunda gerçekleştirilen özyönetim ilanlarına sahip çıkıldığı anlaşılmıştır.
(DTK)DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİNİN YAPISI
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının 2007/996 sayılı soruşturması kapsamında yasadışı PKK/KCK
terör örgütü adına faaliyet yürüten Koma Ciwaken Kürdistan / Türkiye Meclisi (KCK/TM)’ne yönelik
yapılan operasyon neticesi yakalanan şüpheli Kamuran YÜKSEK’ten elde edilen ve aşağıda verilen “PKK’
NIN YENİDEN İNŞASI İÇİN TÜZÜK TASLAĞI.DOC” isimli sözde örgütsel belge daha net
açıklamaktadır:
PKK’NİN YENİDEN İNŞASI İÇİN TÜZÜK TASLAĞI
Birinci Bölüm: GENEL HÜKÜMLER
1- Örgütün adı, Partîya Karkerên Kurdistan (Kürdistan İşçi Partisi)’dır. Kısa adı PKK’dir.
2- Örgütün amblemi, sarı güneş içerisinde kırmızı yıldızdır. Bu amblemin kırmızı zemin üzerine
oturtulmasıyla parti bayrağı oluşur.
3- Örgütün amacı; Kürdistan üzerinde egemen devletlerin küçültülüp demokrasiye duyarlı hale
getirilmesini sağlamak, demokratik, ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum çizgisinde konfederatif esaslar
üzerinde Kürt ulusunun birliğini ve öz demokratik yönetimini geliştirmek, Kürt ulusal sorununun
demokratik çözümünü gerçekleştirmek, çağdışı feodal kalıntıları tasfiye ederek Kürt toplumunun özgür ve
demokratik dönüşümünü sağlamak, kadın özgürlüğü ve ekolojiye dayalı bir demokrasiyi geliştirerek temel
insan haklarını korumak, bölge halklarıyla Demokratik Ortadoğu Konfederasyonu hedefi temelinde ilişki
ve dayanışma içinde olmak, küresel demokratik toplumun bir parçası olarak bilimsel-demokratik sosyalist
topluma doğru ilerlemektir. Bu amaç daha kapsamlı ve ayrıntılı olarak programda belirlenmiştir.
KCK sisteminin uygulanma süreci:
PKK terör örgütü elebaşısı ÖCALAN’ın avukatları ile yaptığı haftalık görüşmeleri neticesinde
avukatlarından aldığı bilgiler doğrultusunda verdiği talimatların, terör örgütünün üst düzey yönetimince de
değerlendirilerek belirli bir formata sokulduktan sonra, terör örgütüne müzahir internet sitelerinde
yayınlanarak müzahir kitleye bilgi akışı sağlandığı belirlenmiştir. Bu bağlamda 02.04.2007 tarihli görüşme
notu olarak yayınlanan haberde elebaşı ÖCALAN’ın; “Ortadoğu’ya gelince, ben Kürtler için KCK
sistemini öneriyorum. Komala Civaka Kurdistan adıyla bir örgütlenmeye gidilebilir. Bu örgüt
kimsenin örgütü değil, tüm Kürtlerindir. İçinde KDP, YNK bulunabilir, bulunmalıdır… Kürtler bu
sistem altında bir araya gelebilmelidirler” şeklinde talimatlar verdiği tespit edilmiştir.
Elebaşı ÖCALAN’ın bu talimatından yaklaşık 2 ay sonra, 16-22 Mayıs 2007 tarihleri arasında Irak’ın
kuzeyindeki kampta, Türkiye, İran, Suriye, Irak ve Avrupa’da ki (sözde) Kürdistanlıları temsilen toplam

(213) delegenin katılımıyla Kongre-Gel 5. Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda;
KKK (Koma Komalen Kürdistan - Kürdistan Demokratik Konfederalizmi) ismi oy birliği ile KCK
(Koma Civaken Kurdistan - Kürdistan Halklar Topluluğu) olarak değiştirilerek KCK’nın kuruluşu ilan
edilmiştir.
(30) üyeden oluşan KCK Yürütme Konseyi Başkanlığı oluşturulduğu, bu konseyin başkanlığına
Murat KARAYILAN’ın, KONGRA-GEL Başkanlığına ise Zübeyir AYDAR’ın yönetici olarak seçilmiştir.
“PKK’nın Yeniden İnşası İçin Tüzük Taslağı” kapsam ve amaçlarına uygun olarak düzenlenen
KCK Sözleşmesi kabul edilmiştir.
KCK yapılanması ve faaliyetlerini somutlaştıran ve adeta anayasa niteliğinde hazırlanan KCK
Sözleşmesi, 2008 yıl Kasım ayından itibaren örgüte müzahir internet sitelerinde yayınlanmıştır.
KCK sözleşmesi incelendiğinde;
KCK sözleşmesi 1. maddesinde; sistemin adı başlığı altında “KOMA CİWAKEN
KÜRDİSTAN’dır. Kısaltılmış adı KCK’dır” şeklinde yönetim sisteminin belirlendiği,
KCK sözleşmesi 2. maddesinde; sistemin niteliği belirtilirken “ KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN
DEMOKRATİK, TOPLUMCU, KONFEDERAL BİR SİSTEMDİR” hususu belirtilerek, 3.
maddesinde ambleminin 21 ışından oluşan sarı güneş içerisinde kırmızı yıldız olduğu, bayrağının ise yeşil
zemin üzerinde, kırmızı yıldızların yer aldığı, 21 ışınlı sarı güneşten oluştuğunun ifade olunduğu,
KCK’nın 4. Maddesinde; genel örgütsel değerlendirmeler yapılarak “b” fıkrasında “Koma Ciwaken
Kürdistan; Bir Devlet Sistemi Olmayıp, Halkın Devlet Olmayan Ve Sınırları Esas Almayan
Demokratik Bir Sistem Olduğundan, Başta Kadınlar, Gençler Ve Emekçiler Olmak Üzere Halkın
Tüm Kesimlerinin, Halk Ve Toplulukların Kendi Demokratik Örgütlenmesini Yaratmasını,
Politikayı Doğrudan Ve Özgür, Eşit Kck Yurttaşlığı Temelinde Yerelde Kendi Özgür Yurttaşlık
Meclislerinde Özgür Ve Yeterlilik İlkesine Göre Yapmasını Sağlamak” şeklinde tanımlandığı,
KCK sözleşmesinin 10. maddesi “b” bendinde; sözde KCK yurttaşları için “BASKI VE
SÖMÜRÜYE KARŞI DİRENMEKLE YÜKÜMLÜDÜR”, “c” bendinde; “meşru savunma savaşı
hali durumunda yurtseverliğin bir gereği olarak yurdun, temel hak ve özgürlüklerin savunulmasına
aktif katılma yükümlülüğü vardır” şeklinde yükümlülükler getirildiği, bu şekilde kırsalda örgüt adına
silahlı faaliyet gösteren ve HPG diye bilinen silahlı örgüt mensuplarına meşru bir zemin hazırlanmaya
çalışıldığı;
KCK’nın 11. Maddesinde; bu yapının kurucusu ve önderinin yasadışı PKK terör örgütünün hükümlü
elebaşı Abdullah ÖCALAN olduğundan bahsedildiği,
KCK’nın 12. Maddesinde; örgütün sözde yasama meclisi olarak değerlendirilen KONGRA-GEL’in
yapısı ve çalışmasından bahsedilip KCK’nın 13. maddesinde örgütün sözde yürütme konseyinin yapısının
belirlendiği, anılan maddenin “e” fırkasında, yürütme konseyinin alan merkezleri ve koordinasyon esasına
göre kendini örgütleyip çalışmalarını yürüttüğünden bahsedilerek faaliyet noktalarını İDEOLOJİK ALAN,
SİYASAL ALAN, SOSYAL ALAN, EKONOMİK ALAN VE HALK SAVUNMA ALAN MERKEZLERİ
şeklinde belirleyerek devam eden cümlede “... KÜRDİSTANIN DÖRT PARÇASI VE YURT DIŞI
SAHALARARINA GÖRE KURULMUŞ KOORDİNASYONLARI İLE KADIN VE GENÇLİK
KOORDİNASYONLARIDIR. ALAN MERKEZLERİ VE KOORDİNASYONLARINA İLİŞKİN
ÇALIŞMALARI YÜRÜTME KONSEYİ BAŞKANLIĞI KOORDİNE EDER” şeklinde düzenleme
yaptığı,
KCK’nın eyalet ve bölge örgütlenmesi üst başlığındaki 21. Maddesinde; “Ülkenin coğrafi ve etnikkültürel özelliklerine göre ayrıştırılması ile eyalet-bölgeler oluştur ve bu temelde örgütlenerek
demokratik konfederalizm sistemi içinde yer alır. Eyalet-Bölgelerin karar organı eyalet-bölge
meclisleridir. Meclislerin sayı ve birleşimleri nüfus yoğunluğu ve örgütlülük durumuna göre
belirlenir. Eyalet ve bölge meclislerinin üye sayılarının yarısı doğrudan ve eyalette yaşayan halk
tarafından serbest seçimle, diğer yarısı ise söz konusu eyalet-bölgedeki özgür toplum meclisleri ve

Konfederalizm bileşen ve örgütlerinin durumlarına göre uygun düzenlenmiş kota sistemi ile
belirlenir. Çalışma sisteminde Kongregel ve HALK MECLİSİ sistemini esas aldığı,
Eyalet-bölge meclisi söz konusu eyaletteki halkın yaşamının ve mücadelesinin gerektirdiği
kararları oluşturmakla görevlidir. Yılda iki kez toplanır ve gündemini tamamlayana kadar çalışır.
Eyalet meclisleri eyalet koordinasyonunu seçer ve faaliyetlerini denetler’’ şeklinde düzenleme yaptığı,
KCK sözleşmesinin yukarda yazılı bulunan 21. Maddesindeki eyalet bölge örgütlenmesi kapsamında
aynı sözleşmenin 18 ve 22. Maddeleri gereğince bir örgütsel yapının oluşturulduğu, bu örgütsel yapının
KOMA CİWAKEN KÜRDİSTAN/ TÜRKİYE MECLİSİ (KCK/TM) şeklinde isimlendirildiği,
KCK/TM’nin ülkemizde terör örgütü adına faaliyetler düzenlemek için KCK sözleşmesinin 14.
Maddesi gereğince alan merkezlerini kurarak yapılandırdığı ve bu bağlamda KCK/TM üyelerinin
PKK/KCK terör örgütünün örgütsel faaliyetlerini organize ettikleri, eylemler ve yapmış oldukları faaliyetler
ile ilgili toplantılar yaparak karar aldıkları, yerel yönetimler üzerinde KCK yapısından kaynaklanan sözde
yetkilerini kullanarak yerel yönetimleri yönlendirdikleri, Kent meclislerini oluşturarak İDEOLOJİK
ALAN, SİYASAL ALAN, SOSYAL ALAN, EKONOMİK ALAN VE HALK SAVUNMA ALAN
MERKEZLERİ’ni kurup GENÇLİK VE KADIN ÖRGÜTLENMELERİNİ devam ettirdikleri,
KCK sözleşmesinin 37. Maddesinde; PKK’dan bahsederek “KCK SİSTEMİ İÇERİSİNDEKİ
HER KADRO İDEOLOJİK, AHLAKİ, FELSEFİK ÖLÇÜLER AÇISINDAN PKK
YAPILANMASINA BAĞLIDIR. AYNI ZAMANDA HER KADRO YER ALDIĞI ÇALIŞMANIN,
ÇALIŞMA İLKELERİ İLEDE FAALİYET YÜRÜTÜR” şeklinde düzenleme yaptığı,
Yine KCK sözleşmesinin 36. maddesinin PKK için ayrıldığı ve “PKK’nın KCK sisteminin ideolojik
gücü olduğunu, Önderlik felsefe ve ideolojisinin hayata geçirilmesinden sorumlu olduğu ve “KCK sistemi
içerisinde her çalışanın PKK nın ideolojik ve ahlaki ölçülerini esas aldığının belirtildiği tespit edilmiştir.
PKK Program-Tüzük Hazırlama Komisyonunca hazırlanan “PKK’NIN YENİDEN İNŞASI İÇİN
TÜZÜK TASLAĞI” isimli (sözde) tüzük belgesinin de KCK/KKK sözleşmeleri ile bir çok benzer içeriğe
sahip olduğu anlaşılmıştır. KCK sözleşmesinin kabul edildiği Kongra-gel genel kurulu oturum tarihi olan
17.05.2005 tarihinin, PKK’nın Yeniden İnşası İçin Tüzük Taslağı (sözde) belgesinin hazırlandığı
04.02.2005 tarihinden yaklaşık (3) ay sonra olması ve benzerlikler bulunması, KCK sözleşmesinin
PKK’nın Yeniden İnşası İçin Tüzük Taslağı esas alınarak ve yine aynı (sözde) Komisyon tarafından
hazırlandığını göstermektedir.
Bu (sözde) belgelerde KCK’nın; konfederal, üye kabul eden, İdeolojik, Siyasal, Sosyal, Ekonomik ve
silahlı mücadele yapan, yargılayan, mahalli ve merkezi teşkilatları olan, özellikle yerel yönetimler üzerinde
söz sahibi olmaya çalışan, fakat her şekilde Abdullah ÖCALAN’ın önderliğini dikte eden ve terör örgütünü
bir devlet sistemi gibi yapılandırma amacı taşıyıp sistematik bir yapıya sahip olduğu anlaşılmaktadır.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının 08.06.2010 tarihli arama kararına istinaden Barış ve Demokrasi
Partisi Hakkari Merkez bürosunda yapılan aramada elde edilen (1) adet (4) GB kapasiteli Kingston marka
Flash Bellek üzerinde, Hakkari Sulh Ceza Mahkemesinin 10.06.2010 tarih ve 2010/353 D.İş sayılı kararı
doğrultusunda yapılan incelemelerde;“dem. top. taslak” şeklinde bir word belgesi kayıtlı olduğu tespit
edilmiştir.(EK-5)
“TASLAK DEMOKRATİK TOPLUM SÖZLEŞMESİ” başlığı ile başlayan bu belge
incelendiğinde; KCK sözleşmesinde “Söz konusu Kürdistan parçasındaki halkın karar organıdır”
şeklinde belirtilen HALK MECLİSİ’nin ülkemizde oluşturulduğu ve 12-13 Ocak 2008 tarihleri
arasında yaptığı Genel Kurul oturumda da DEMOKRATİK TOPLUM SÖZLEŞMESİ isimli bu
(sözde) sözleşmeyi kabul ettiği belirlenmiştir. Bu (sözde) örgütsel sözleşmede; PKK/KCK terör
örgütünün ülkemizdeki yapılanmasının “Türkiye ve Kuzey Kürdistan Demokratik Toplum
Konfederalizmi” şeklinde adlandırılarak yapılanması ile ile ilgili detaylara yer verildiği tespit edilmiştir.
Bu (sözde) sözleşme aşağıda özet olarak verilmiştir:
“Türkiye ve Kuzey Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi, Kendisini KCK'nin parça
örgütlenmesi olarak tanımlar ve KCK sözleşmesini esas alır” şeklinde belirtilerek söz konusu

sözleşmenin doğrudan KCK sözleşmesine bağlı olduğunun belirtildiği, (DTS. BÖLÜM 1- 1. ve2. bendi)
Kongra-gel başkanlık divanı ve KCK yürütme konseyinin emri altında olduğu ve faaliyetleri hakkında
KCK yürütme Konseyine düzenli rapor verdiği, gizli bir maddesinin bulunduğu, (DTS. BÖLÜM 1- üçüncü
bölüm)
Halk Meclisi: Kongra-gel sistemini esas aldığı ve kararlarının Kongra-gel kararlarıyla uyumlu olması
gerektiği, (DTS. BÖLÜM 1- üçüncü bölüm),Türkiye ve (sözde) KuzeyKürdistan’da halkın karar organı
olduğu, Eyalet ve Bölge merkezleri oluşturulana kadar Kent Meclislerine dayandığı, yılda bir kez
toplandığı, halkın demokratik yaşamının ve mücadelesinin gerektirdiği kararları aldığı, (DTS. BÖLÜM 2a, b, c bendleri),
Daimi Komisyonlar: Sosyal, Siyasal, İdeolojik, Maliye, Kadın, Halkla ilişkiler ve Örgütlenme
alanlarına göre altı daimi komisyon örgütlenir. Komisyonlar halk meclisi üyelerinden seçilir, (DTS.
BÖLÜM 2 – Halk Meclisi (f) bendi)
Yukarıda özeti verilen Demokratik Toplum sözleşmesinin BÖLÜM-1 şeklinde adlandırılan ve
maddeler bulunan kısmında bu sözleşmenin KCK yapısı ile bağlantısının belirtildiği ve yine bu bölümde
bulunan 11 ve 12. maddelerinde: “Bu maddeler gizlidir. Hiçbir yerde veya yayın organında yayınlanamaz.
Sözleşmemizin bu gizli bölümü 12-13 Ocak 2008 tarihli oturumunda oy birliği ile kabul edilmiştir.”
Denilmek suretiyle de bu durum saklı tutulmaya çalışılmaktadır.
PKK/KCK terör örgütünün Türkiye parça örgütlenmesi olan KCK Türkiye Meclisi/TM
yapılanmasının temel hedefi ve stratejisinin; terör örgütünün nihai amacı olan (sözde) Bağımsız Birleşik
Kürdistan’ın kurulması kapsamında, dört parçada oluşturulmak istenen konfederal sistemin Türkiye’deki
ayağını oluşturacak olan (sözde) özerklik stratejisini hayata geçirmek olduğu görülmüştür.
KCK/TM OPERASYONLARI VE SONRASINDAKİ SÜREÇ (14 NİSAN 2009 VE SONRASI):
PKK/KCK terör örgütünün ülkemiz toprakları üzerinde faaliyetlerini ve örgütlenmesini hayata
geçirebilmek amacıyla oluşturduğu KCK/TM yapılanması, yukarıda belirtildiği üzere (sözde) Bağımsız
Birleşik Kürdistan’ın inşası amacı kapsamında şiddet eylemlerini yoğunlaştırması üzerine, Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığınca KCK/TM yapılanmasının faaliyet merkezi olan ve yürütülen soruşturma
kapsamında takip edilen Diyarbakır ilindeki yönetici kadrosuna 14.04.2009 tarihinde operasyon
gerçekleştirilmiş, bir çok örgüt mensubu yakalanarak tutuklanmıştır. KCK örgütlenmesinin aktif olarak
faaliyetlerine başladığı 2007 yılı ile teröristbaşının KCK’nın illegal silahlı bir örgüt olduğunu kabul ettiği
2010 yılı Mart ayına kadar ki süreç içerisinde güvenlik güçlerince KCK/TM örgütlenmesine yönelik (93)
operasyon gerçekleştirilmiş, bu operasyonlar neticesinde (1094) şüpheli yakalanmış, bunlardan (625)
şüpheli tutuklanarak cezaevine kapatılmıştır.
Sonuç olarak;
Terör örgütü PKK, 1978 yılında Diyarbakır/Lice/Fis (Ziyaret) köyünde Marksist/Leninist ideolojiyi
referans alarak kurulmuştur. İlk dönemler yapılanmasına, propaganda ve eleman kazanma faaliyetlerine
ağırlık veren ve küçük çaplı silahlı eylemler gerçekleştiren örgüt, 1984 yılındaki Eruh-Şemdinli
saldırılarıyla birlikte yoğun şiddet eylemlerine yönelmiştir.
Terör örgütü zamana ve konjonktüre paralel olarak ideolojisinde, stratejisinde, eylem metotlarında ve
yapılanma biçiminde bazı değişikliklere gitmiştir. Nisan 2002’de KADEK, Kasım 2003’de KONGRA/GEL
ve Mart 2005’de KKK şeklinde isim değişikliklerine giden örgüt, Mayıs 2007 yılından itibaren yeni
yapılanmasının KCK (Koma Komalen Kürdistan - Kürdistan Halklar Topluluğu) olduğunu duyurmuştur.
KCK yapılanmasının; ana çatı yapılanma olarak bizzat örgütün kendisi olduğu, teröristbaşı, örgüt üst
yönetimi ve örgüt kadroları ile örgüte müzahir oluşum, medya ve siyasilerin terör örgütünü KCK olarak
tanımladıkları, örgütün faaliyetlerini bizzat KCK adıyla lanse ettiği, yine KCK örgütlenmesine geçişle
birlikte terör örgütünün önceki dönemlerden farklı olarak yazılı bir (sözde) anayasa ile örgütlenmesini ve
faaliyetlerini hayata geçirmeye çalıştığı, ayrıca bu yapılanma ile birlikte alt örgütlenmelerin tamamının

yazılı sözleşme/tüzük/yasa vb. örgütsel belgelerle yapılarını tesis ettiği görülmüştür.
Terör örgütü 2007 yılında kurulan KCK yapılanmasını aktif hale getirmekle, öncelikli olarak (sözde)
özerk, daha sonra konfederal ve bağımsız bir devlet kurma amacına yönelik planlamalar yapmıştır. Bu
planlamalar kapsamında parça örgütlenmelerini (Türkiye-Suriye-İran-Irak) aktive etmeye çalışarak
ülkemizdeki parça örgütlenmesi olan Demokratik Toplum Konfederalizmi-Türkiye Örgütlenmesi olan
KCK/TM yapılanmasının alt örgütlenmelerini oluşturmuştur. Bu yapılanmalar aracılığı ile de bağımsız
kürdistan devletine giden yoldaki 1. Aşama olan (sözde) özerk bir yönetim tesis etmeye yönelik
girişimlerini yoğunlaştırmıştır.
KCK/TM yapılanmasının ve illegal faaliyetlerinin 2009 yılında başlayan operasyonlarladeşifre
edilmesi üzerine teröristbaşı Öcalan’ın, KCK’nın illegal/silahlı bir örgüt olduğunu deklare ettiği ve terör
örgütünün amaç/hedeflerini alternatif legal görünümlü başka yapılanmalar üzerinden hayata geçirmesi
gerektiği yönünde talimatlar verdiği açıklamalarından anlaşılmıştır.
Terör örgütünün; 2007 yılında ortaya koyduğu KCK sistemi ile; özellikle şehir merkezlerinde
örgütlenmeyi hedefleyen bir yapıyı benimsediği, yürütülen faaliyetlerden de örgütün kurulduğu ilk günden
bu yana “Türkiye, Irak, Suriye ve İran toprakları üzerinde birleşik bağımsız bir Kürdistan Devleti
kurma” hedefinden asla sapmadığı ve günümüze kadar bu hedefe bağlı farklı stratejilerle hareket ettiği
anlaşılmaktadır.
KCK yapılanmasını, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin 2011/30790 No’lu kararı ile terör örgütü olarak
tanımlanmıştır.
DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ YAPILANMASININ PKK/KCK - TÜRKİYE
MECLİSİ ROLÜNÜ ÜSTLENMESİ:
Yukarıda da belirtildiği gibi Demokratik Toplum Kongresi/DTK, teröristbaşı Öcalan’ın 26.09.2007
tarihli avukat görüşmesinde verdiği talimatlar doğrultusunda 26-28 Ekim 2007 tarihinde Diyarbakır’da
DTP İl binasında düzenlenen DTK Kuruluş Kongresi (1. Olağan Kongresi) ile kurulmuştur.
Bu kapsamda DTK’nın, KCK Türkiye Meclisi yapılanması rolünü üslenmesi ve bu çerçevede tüm
faaliyetlerini PKK/KCK terör örgütünün amaç ve stratejisi doğrultusunda, teröristbaşının ve Kandil
merkezli KCK Yürütme Konseyi Başkanlığının talimatları ile hayata geçirmeye çalıştığı anlaşılmaktadır.
TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞISININ AÇIKLAMA/TALİMATLARINDA KCK-TM (DTK)
YAPILANMASI:
PKK/KCK terör örgütünce (sözde) ÖNDERLİK olarak nitelendirilen teröristbaşı Öcalan’ın avukatları
ve Önderlik Komitesi aracılığıyla örgüt yönetimine ve müzahir oluşumlara vermiş olduğu talimatlar
neticesinde terör örgütünün 2000 sonrası süreçte yeniden yapılandırıldığı, özellikle 2007 yılında KCK
örgütlenmesinin teorik ve pratik olarak bizzat Öcalan’ın talimatlarıyla şekillendirildiği, KCK’nın hali
hazırda örgütün Çatı Örgütlenmesi pozisyonunda olduğu, yine ülkemizde (sözde) özerk bir bölge oluşturma
amacı kapsamında bölgesel bir meclis pozisyonunda olması hedeflenen ve KCK tarafından doğrudan
yönetilen/yönlendirilen DTK örgütlenmesinin de bizzat teröristbaşının talimatlarıyla kurulduğu,
amaç/hedef/örgütlenme/faaliyet/strateji ve eylemselliğinin de Öcalan’ın beyanları doğrultusunda
şekillendirildiği, bu kapsamda DTK’nın, teröristbaşı Öcalan ve terör örgütü PKK/KCK ile doğrudan
ilişkili/bağlantılı bir örgütlenme olduğu değerlendirilmektedir.
Teröristbaşı Öcalan’ın çeşitli tarihlerde avukatları aracılığıyla DTK örgütlenmesinin oluşturulması ve
faaliyetleri ile ilişkili hususlardaki talimatları ve beyanları aşağıda belirtilmiştir;
26 Eylül 2007 tarihli avukat görüşme notunda;
“Demokratik Cumhuriyet'in hayata geçmesi için iki önerim var; Birincisi, Demokratik
Cumhuriyet Konferansı'dır ve Ankara merkezli olmalıdır. ….İkincisi, Demokratik Toplum
Kongresi'dir. Bunun öncülüğünü DTP yapabilir; bu, Diyarbakır merkezli bir kongre olur. Bu kongre

DTP'nin kendi kongresinden farklı bir kongredir. Bir-iki ay içerisinde yapılabilir. Delege usulüyle
400 kişi katılabilir. Mesela Hakkâri'den, Doğubayazıt'tan, her ilden, her yerden delegeler seçilir,
Diyarbakır'a gelir. İki-üç gün tartışırlar; "Bizim anayasa önerimiz budur, haklarımız da bunlardır,
kültürel haklarımızı talep ediyoruz" derler. Bunun içinde gerçekten çalışacak inançlı insanların
olması gerekir. Kariyerist, seçkinci insanlar olmamalı. Çok kararlı, çok inançlı bir çalışma olmalı.
Bunun içinde Demokrasi Platformu da yer alır. Bunların DTP Kongresi öncesinde olması lazım."
şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
9 Kasım 2007 tarihli avukat görüşme notunda;
“Demokratik Toplum Kongresi'nde demokratik özerklik ilkesini belirlemişler. Daha önce buna
demokratik konfederalizm, komünal demokrasi dedim, birileri isterse federalizm desin, verilen isim
önemli değil, içerik önemlidir. Bunun ilkeleri olur, bu ilkeler üsten kararlaştırarak değil, halkla
tartışarak belirlenmeli. Kürtlerin bulunduğu her alanda örgütlenmesidir…” şeklinde talimat ve
beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
28 Kasım 2007 tarihli avukat görüşme notunda;
“Ben Kürtler için Demokratik Özerk Kürdistan öneriyorum… Demokratik Özerk Kürdistan,
Demokratik Toplum Kongresi vesilesiyle de söylemiştim, orda vardı ….Demokratik özerklikte
Kürtler, bir nevi kendi özgürlüklerini sağlarlar. Eğitim, dil, diğer kültürel gelişimlerine ilişkin
okullarını açarlar, halkın ekonomik sorunları var, gerekiyorsa bankalarını kururlar, kooperatiflerini
kurarlar. Dilin eğitimi ve diğer konularda enstitülerini oluştururlar…. Demokratik Toplum
Kongresinin bunu hedeflemesi gerekir bu aslında etnisiteye ya da coğrafyaya dayalı bir çözüm
değildir. Diyarbakır merkez olmalı Kürtler açısından. ….Bu toprak senin ya da benim diyerek
çatışacaklar. Biz ise bu toprak benim demiyoruz kim yaşıyorsa o toprakta özgün örgütlenmesini,
özerkliğini sağlasın diyoruz.” Şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
28 Aralık 2007 tarihli avukat görüşme notunda;
“…Kürtlerin demokratikleşme duruşları devleti demokratikleştirebilirse Türkiye Cumhuriyeti
bizim Demokratik Cumhuriyet çizgimize gelmiş olacak, bu Demokratik Cumhuriyetin kuruluşudur.
… Eğer buna gelinmezse ya da aksi durumda, Kürtler kendi demokrasilerini Diyarbakır merkezli
hayata geçirirler. Demokratik Özgür Özerk Kürdistan! …Bir devlet iki demokrasi; diğerinin
merkezi İstanbul mu olur, İzmir mi olur bilmiyorum ama biri Diyarbakır merkezli iki demokrasi tek
devlet. Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi işliyor sanırım. Devletin çözüm olmadığını
düşünüyorum.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
4 Nisan 2008 tarihli avukat görüşme notunda;
“Demokratik Toplum Kongresi de komisyonlar biçiminde çalışabilir. Komisyonlara uzman
kişiler seçilir. Bu komisyonlar sivil toplum tarzıyla çalışabilirler. Bu çalışmalara gönüllü, arzulu,
coşkulu kişiler katılmalıdır. Demokratik Cumhuriyet Kongresi çalışmaları önemli. Demokratik
Toplum Kongresi ve Demokratik Cumhuriyet Kongresi paralel ve koordineli çalışmalar
yürütebilmelidir. Türkiye'ye lazım olan ant-i tekel, demokrasi ve barış: Bu üç kelime. Demokratik
güçler, güçlerini birleştirebilirler, bir çatı partisinde buluşabilirler.” şeklinde talimat ve beyanlarda
bulunduğu görülmüştür.
9 Mayıs 2008 tarihli avukat görüşme notunda;
“Paradigmanın dördüncü ayağı ise; kooperatifler hareketidir. Benim çözüm paradigmam dört
kısımdan oluşuyor: Kent Meclisleri, Demokratik Siyaset Akademisi, Demokratik Toplum Kongresi

ve Kooperatifler Hareketi.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
24 Eylül 2008 tarihli avukat görüşme notunda;
“Anayasal bir yargı süreci var. DTP kapatılabilir, bilemiyorum ama önemli olan demokratik
siyasetin geliştirilmesidir. Bu konuları daha sonra detaylı tartışılır. Demokratik Toplum Kongresi
yapılmış, burada alınan kararlar önemlidir. Çalışmaların Kongre eksenli tek çatı altında
yürütülmesi, çalışmaları geliştirecektir.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
12 Aralık 2008 tarihli avukat görüşme notunda;
“Özellikle Diyarbakır için belirtiyorum. Diyarbakır’ın onlarca sorunu var. Bu Kongre
çerçevesinde tüm sorunları günlerce, bir çözüm buluncaya kadar tartışmalıdırlar. Bu Kongre
süreklileşmelidir. Bu iyi işletilirse sorunlar çok daha kolay ve zamanında çözülür. Diyarbakır’dan
söz ediyorlar ama Diyarbakır’ı anlamıyorlar … Böylece Kerkük, Diyarbakır’ı arkasından değil,
Diyarbakır Kerkük ve Erbil’i arkasından sürüklemelidir. Bu da Demokratik Toplum Kongresi’nin
iyi işletilmesi, güçlendirilmesi ve süreklileştirilmesiyle olabilir. Demokratik Toplum Kongresi’yle
işsizlik, yoksulluk ve ekonomik vs. tüm sorunlarını tartışılabilmeli ve bu çerçevede çözüm
bulabilmelidir.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
17 Aralık 2008 tarihli avukat görüşme notunda;
“Ben tüm Kürtlerin kendi öz savunma sistemlerini kurmalarını, bu yöndeki tedbirlerini
almalarını defalarca dile getirdim. Diyarbakırlıların da kendi öz savunma sistemlerini kurmaları
gerektiğini söylüyorum. Demokratik Toplum Kongresi’ni kurabilirler.” şeklinde talimat ve beyanlarda
bulunduğu görülmüştür.
28 Mart 2009 tarihli avukat görüşme notunda;
“Konferans için şunu belirtiyorum. Diyarbakır'da Demokratik Toplum Kongresi olağanüstü
bir şekilde seçimden hemen sonra hızlı bir şekilde toplanabilir. Orada konferans için ilkeler
belirlenebilir, tartışılır, hazırlıklı bir şekilde bir heyetle konferansa gidilir. Ben Konferans için daha
önce beş ilke şartını dile getirmiştim. Bunlar konferansta tartışılabilir. Beş ilke, üç öneri yapmıştım.
Bu konferansta; 1- KNK kendini örgütlendirebilir. Güneydeki federe-yapı gibi değil, sivil ve bağımsız
bir şekilde çalışmalarını yürütebilir. KNK içinde her parçanın temsilcileri, sözcüleri olur. Böylece her
parçanın temsiliyetini kazanır. KNK, FKÖ tarzında olabilir. İçinde KDP de olabilir, YNK de olabilir.
2- Konferansta icra görevini yapan bir Yürütme Kurulu oluşturulabilir. Bu yürütme kurulu
diplomatik misyonu da içeren görevler icra edebilir. … 3- Her halkın bir meşru savunma gücü
olduğundan, tüm Kürtleri soykırım vb. şeylerden koruyan ve güvenliğini sağlayan halk savunma
gücü de tartışılabilir. 4- Bu konferansta dördüncü bir öneri olarak Adalet ve Gerçekleri Araştırma
Komisyonu kurulabilir. … Konferans İçin Beş ilke şartı;Birincisi, sosyal ve ekonomik şartlar bir ilke
şartı olarak kabul edilir. … İkincisi, kültürel şart. … Üçüncüsü, birlik şartı. Kürtlerin kendi
aralarındaki birliği ve ilişkiyi ifade eder. Tüm Kürtler birbirleriyle ilişki kurar, birlikte hareket
ederler. Dördüncü ilke, demokratiklik ilkesi. Kürtlerin diğer halklarla bir arada yaşamasını ifade
eder. Bunu daha önce demokratik konfederalizm olarak da ifade etmiştim. Beşincisi, halkın meşru
savunma ilkesidir. Her halkın bir meşru savunma gücü vardır. Bu, o halkın varlığı için
gereklidir….Bu nedenle konferansın ismi de Demokratik Uzlaşı ve Barış Konferansı olabilir. Erbil'de
yapılacak Konferansa DTP davet edilir herhalde. DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ BU
SÜREÇTE KONGRESİNİ YAPABİLİR. Katılımcı sayısını genişleterek, herkesi Kongre'ye katabilir.
Bu kongrede ilkeler tartışılır, belirlenir ve hazırlıklı bir şekilde konferansa bir heyetle katılabilinir.
…” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.

08 Nisan 2009 tarihli avukat görüşme notunda;
“Nisan ayının ortalarına doğru Demokratik Toplum Kongresi yapılabilir. Bu Kongreye, yeni
seçilen bütün belediye başkanları katılabilir. Hepsini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Belediye
seçimleri demokratik bir devrim olmuştur. Demokratik Halk belediyeciliği temelinde çalışmalarını
yürütebilirler.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
22 Mayıs 2009 tarihli avukat görüşme notunda;
“Bu Ağustos’a kadar bu iki üç aylık süre içinde Demokratik Toplum Kongresi de Diyarbakır’da
sürekli hareket halinde olur. Sürekli toplantılar yapar, kararlar alır, açıklamalar yapar. Sürekli
çalışmalıdır. Belki bir iki hafta ara vermeler olabilir ama bu sürede de komisyonlar çalışır. Tarihi bir
süreçten geçiyoruz. Herkes sorumlu davranmalıdır. Diyarbakır halkının da görüşleri alınır.
Mademki orada yüzde yetmiş oy alınmış, Belediye sende diğer kurumlar her şey sende o halde kendi
görüşünü de açıklarsın, karar altına alırsın. Demokratik Toplum Kongresi, diğer illerden, diğer
kurumlardan görüş alır, hepsinin görüşünü alır. Demokratik Toplum Kongresi’ni bir bayan bir erkek
yürütebilir.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
3 Haziran 2009 tarihli avukat görüşme notunda;
“Çatışmasızlık kararı 15 Temmuz’a kadar uzatılmış. Bu muhtemelen 1 Eylül’e kadar devam
eder. 1 Eylül’e kadar herkes sorumlu davranır. Demokratik Toplum Kongresi her gün toplantı
yaparlar, komisyonlar kurarlar,herkes çıkar konuşur. … Demokratik Toplum Kongresi sadece
birkaç gün değil her gün çalışmalıdır. Toplantılar yapabilirler, tartışabilirler, sonuç alınıncaya kadar,
çözüme kadar sürekli hareket halinde olmalılar. Sürekli konferanslar, toplantılar, komisyonlar
çalışmalı. Demokratik Toplum Kongresini önemsemek gerekiyor.” şeklinde talimat ve beyanlarda
bulunduğu görülmüştür.
30 Aralık 2009 tarihli avukat görüşme notunda;
“…Demokratik Toplum Kongresi'nin merkezi Amed'tedir. İçinde Kürtler elbette olur, ama
başkaları da olur. Demokratik Toplum Kongresi pek çok alanda siyasetten ekonomiye, spordan
sanata, kültüre kadar her alanda başta kadın ve gençlik olmak üzere, halkın içinde olurlar. Kürtlerin
demokratik temelde örgütlenmesini söylemiştim. İstanbul'da da DTK'nın içinde yer alanlar olabilir
ama bunlar Diyarbakır'a, Amed'e bağlıdır. İkinci halka Demokratik Toplum Kongresi'dir…. Kürtler
demokratik uluslaşmasını DTK yoluyla gerçekleştirebilirler. Kürtlerin demokratik temelde
örgütlenmesini, Kürtlerin demokratikleşmesini, demokratik uluslaşmasını sağlamaya yöneliktir. Biz
o yüzden DTK'nın merkezi Amed'tir dedik. Bu özellikle bölgede örgütlenir.” şeklinde talimat ve
beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
10 Şubat 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
09.11.2012 tarihinde, Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi kırsal alanında PKK terör örgütü mensupları ile
güvenlik güçlerinin girmiş olduğu silahlı çatışma neticesinde (2) terör örgütü mensubu etkisiz hale
getirilmiş, ölen örgüt mensuplarının üzerinde ve olay yerinde yapılan aramada elde edilen ve
Doğubeyazıt Sulh Ceza Mehkemesinin 10.11.2012 tarih ve 2012/2066 değişik iş sayılı kararları ile
incelenen dijital verilerde, elebaşı ÖCALAN’ın avukatları aracılığı ile örgüt mensuplarına
gönderdiği 10.02.2010 tarihli talimat yazısı olduğu, bu dokümanda DTK ile ilgili şu hususların yer aldığı
tespit edilmiştir:
“Aslında ben bunu Demokratik Toplum Kongresi’nin tümü için söylüyorum. Temel mantığı bu
olmalıdır, pratikleşme, pratik çalışmalar yapmak ve bu şekilde sorunlara çözüm olabilmektir. Ben
bunu defalarca dile getirdim. Bu noktada Yüksel Genç’ten de bahsetmek istiyorum. İşini doğru
dürüst yapmalıdır. Bu şekilde olmaz, daha derli toplu olmalılar……………… Demokratik

komünalizm diyordum. Ya da komünler demokrasisi de denilebilir. Bunun mantığında şu vardır;
küçük küçük komünler oluşturarak bütün toplumun örgütlenmesi gerekir. En tepeye kadar bu böyle
örülmelidir. Yüksel bunu yapmalıdır. Mesela bir köyde üç beş tane dürüst demokrat insan yok
mudur? İşte bunlar bir araya gelip bir komünü oluştururlar. Ortak karar alırlar, bütün sorunlara
ortak çözüm ararlar. Aynı zamanda şehirdeki mahallelerde de bu tür komünler oluşturulur. Ve
bunlar en üste kadar böyle gider. Bunu niye anlamıyorlar? Beni iyi dinleyin, iyi anlayın ve iyi anlatın.
Yoksa kızacağım. İşte Diyarbakır’daki DTK’nın amacı budur. Bu komünler bir an önce
oluşturulmalılar. Halkımız buna müsait. Binlerce köy, onlarca belediye var. Bu imkanlar
kullanılmalı. Mesela Diyarbakır’da yüzlerce bu şekilde komünler oluşturulabilir. Yüksel gerekirse eş
başkanlardan yardım alabilir. Tüm tutuklananlar da içeride faaliyetlerini devam ettirebilirler,
cezaevlerinde olmaları bir şey yapamayacakları anlamına gelmez……………. Bakın bir noktayı
ayırmak gerekiyor. DTK farklıdır, BDP farklıdır. KCK’nin ise bunlarla hiç bir alakası yoktur.
KCK’nin örgütlenmesi farklıdır. KCK dağda örgütlenmiştir, şehirde de örgütlenebilir. BDP ile aynı
bölgelerde örgütlenmeleri gerekiyor olabilir ama bu tamamen farklı oluşumlar oldukları gerçeğini
değiştirmez. KCK dört parçada örgütlenmiştir. KCK’nin kendi birimleri var. İşte Mahmur’da bir
birimi var. Ama KCK ile DTK ve BDP kesinlikle birbirine karıştırılmamalıdır. BDP kimsenin legal
uzantısı değildir………………Demokratik Toplum Kongresi, Kürt halkını komünal olarak
örgütlemek için vardır. Legal bir çalışmadır. Bu çalışmaya gereken önem verilmelidir artık. Başka
şansımız yok. BDP ise bir Türkiye partisidir. Bu gerçekten böyledir, böyle olmalıdır…….. Bizim
paradigmamız ise şudur: Halkı komünler halinde en tabandan en tepeye kadar her yerde
örgütlemektir. Pratik, günlük ihtiyaçlara da çözüm üretecek bir şekilde yapılmalıdır bu. Bakın
sosyalizmi ancak bu şekilde hayata geçirebiliriz. …………. Herkese selamlar. İyi günler. 10 Şubat
2010” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
10 Şubat 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
DTK TOPLUMSAL SORUNLARLA İLGİLENMELİ ….. KCK, DTK, BDP ilişkisine ilişkin de
şunları söyleyebilirim. KCK silahlı, illegal, yasa dışı bir örgütlenmedir. Kırda, şehirde, dört parçada,
Türkiye’de, metropollerde, Avrupa’da her yerde kendi örgütlemesini yapmıştır. DTK ise Kürtlerin
sosyal, kültürel, ekonomik, spor, sanatsal alanda örgütlenmesidir. DTK sadece Kürtleri ilgilendiren
bir örgütlenmedir. Bir sivil toplum kurumudur. Kendini bu şekilde örgütler, yasaldır, legaliteye
dayanır. İşte Adıyaman’da 16 yaşındaki kız çocuğunun dramı. DTK’nin işi bu tür sorunlarla
ilgilenmedir. Yine bu kaçırılan kız çocukları var. Kimileri sahte doktorlar falan bunu yapıyor diyor
ama işin iç yüzü böyle değildir. Hepsi öldürülüyor. DTK bu türden toplumsal sorunlarla
ilgilenmelidir, çözümler geliştirmelidir………DTK Kürtlerin sivil toplum alanıdır. BDP ise, tüm
Türkiye alanına hitap eden legal siyasal partidir, legal siyasal alanda kendisini örgütler. Siyasal
alandaki boşluğu doldurur. Siyasal temsiliyeti sağlar, taleplerini bu şekilde ifade eder. KCK ile
organik bir bağı olamaz, olmamalıdır. Ancak onlara da düşmanlık yapmamalıdır; “bizim görevimiz
onlara düşmanlık yapmak değildir” diyebilmeliler. Bu konuda net olmalılar. KCK genel tüm parçalardaki
örgütlülüğü ifade eder. Bunun içinde illegalitesi vardır, silahlı güçleri vardır. Şimdi KCK yasadışı ele
alınıyor ama süreç barışçıl yönde gelişirse demokratik sürece dahil olurlar. DTK ise Kürtlerin sivil toplum
kurumu, alanını ifade eder.
7 Nisan 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“Av. Ömer GÜNEŞ : Bu DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ BÜNYESİNDE YEREL
YÖNETİMLER KONFERANSI var. Bu ayın ortasında….
Hükümlü : … Savunmalarımda da yerel yönetimler üzerine detaylı ilkeler vardır. Bunlar çok
önemli. Bu insanları anlamıyorum.Yani,büyük bir anlam eksiliği var.Ben belediyelerin
toplumsallaştırılması, yani bu devletin uzantısı, yani bu, devletin uzantısı belediyeler değil.… O

savunmamada en çok işlediğim bir konudur. Şimdi halkın tabi, öz gücüne dayalı belediyecilik, onun
sorunlarına dayalı belediyecilik, dedik. … Yani bunun zeminini ve teorik ve pratik şeyini
programlarım geliştirmeleri gerekiyor. Kongreye de mesajımı böyle şey edebilirsiniz. … Bir de
demokratik toplum kongresi için şunu söyleyim; Onlardan dört arkadaşın isimleri o çerçevede yazılı
bir metin sunarsınız. Bu demin konuştuğum şeyi. HATİP (DİCLE), AHMET (TÜRK), AYSEL
(TUĞLUK) VE ŞEY, YÜKSEL (GENÇ). Onlarında Kürtler içindeki bu demokratik bütünlüğü,
demokratik barışı, demokratik uzlaşıyı geliştirmeleri gerek. Yalnız Türkiye içindekileri değil, Irak,
Suriye dolaşıp böyle, iç diplomasi, iç demokratik diplomasi geliştirme önemli bir görevdir.” şeklinde
talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
21 Nisan 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“Bunu önlemenin yolu hepsine tekrar çağrımı şey ediyorum bu dediğim gibi Türkiye
DEMOKRATİK TOPLUMU DA KCK ÖNCÜLÜK EDEBİLİR. Bu demokratik ulus kongresinin
geliştirilmesi gerekiyor bütün parçalanan Kürtlerin demokratik ulus olması yalnız konferans değil
demokratik bütün Kürtleri temsilen bu önemli yani o 4 teorik ilke 3'te pratik araç dediğim olay bu
yani o 4 teorik ilke 3 araç dediğim olayı mutlaka organize etmeleri gerekiyor. Aksi halde herkes
zararlı olur….” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
12 Mayıs 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“Irak'ta Barzani Talabani'ye bu bu anlattığı gerçekleri götürsünler bu Ahmet (Türk) Gelebilir
Derhal Erbil'e Gidilip Bu Temelde Biz Büro Kurulabilir. Ay yaklaşık ton da gördüğü gibi, Erbil'de
de kurabilir, o AYSELİ (AYSEL TUĞLUK) SERT UYAR YAPACAĞI ŞEY BUDUR o şeyden gelen
genç arkadaşlarla orada da ULUSAL KONGRE çalışmaları temelinde her ilde faaliyet geliştirilerek
Barzani ve Talabani'ye Suriye cumhurbaşkanına yazdığım mektuba benzer bir mektubu verelim
geliştirerek sizlerle birlikte türki ye yede Kürt meselesinin barışçı demokratik çözümü için arabulucu
en azından arabulucu taraf olmayın aksi hâlde sizde arada gidersiniz bu çete savaşlarında güzel bir
mektup ikisine gönder orada kendi BDP'ye temsilcisini kursun ve o hukuk bürosu gibi, iki hukukla
birlikte büro birlikte çalıştırılabilir.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
30 Haziran 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“…. Kendilerinin özgürlüklerini ve özerkliklerini de istiyorlar artık verseler de vermeseler de
bunları kendileri inşa etme yoluna girmiştir yani bunlar fiili durumdur. İster yargılasınlar ister
yargılamasınlar bundan sonrada pkk dağda yapar bdp şehirde yapar demokratik toplum kongresini
şurada yapar yani fiili bir durumdur onu anlatmak istiyorum…. Şimdi eğer, o arkadaşlar yetersiz
kalıyorlarsa ya yönetimi güçlendirsinler yada değiştirsinler yapamıyoruz diyorlarsa çekilsinler yani
ben daha öncede söylemiştin Mesela Demokratik Toplum Kongresinin Kürtlerin İç Birliğini
Sağlaması Gerekir, … Kürtler özgürleşmiştir bu özgürleşme örgütlenmede tabi MECLİSİ VE
KONSEY OLARAK KENDİSİNİ SOMUTLAŞTIRMAK DURUMUNDADIR buda doğal bir şey
yani hatta Demokratik Cumhuriyete bu gerekir yani bu olmadan demokratik cumhuriyet olmaz…”
şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
21 Temmuz 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
Abdullah Öcalan: “…. Nasıl bir demokratik toplum seçeneği oluşturamıyorsunuz? Çok
yadırgıyorum bunu yani. …Kendiniz muazzam yetersizsiniz. … Hepsiyle ben onlarla ilgiliyim,
elimden geleni de yapıyorum. Fakat sizde lütfen yani samimi olayı başlatalım bizim köy ve komşu
köylerimiz olmak üzere onlar bekler onu. Aksi halde ailelerimize sonra karşımıza çıkacak yüzleriniz
olmaz. Onunda sorumlusu kendiniz olursunuz. Ha yakışmıyor yani o ne? Demokratik bir güç
olacaksınız bunun anlaşılmayacak yönü filan yok ki yani. O bilinen Birecik işte bilmem, Göklü,

Halfeti o dört yanda iyi bir DEMOKRATİK TOPLUM GÜCÜ inşa edeceksiniz.…
AÖ : … Zaten ben kısa bir mektup Avrupa'ya yazıyorum. Bir de Ahmet TÜRK'lere yani
demokratik toplum şeyine yazıyorum kongresine. Onlara da tamamlayıcı nitelikte olacak….
ÖG : Murat Karayılan'ın bir açıklaması.
AÖ : He…
ÖG : Olmuştu The Telegraph Gazetesi'ne İngiltere'nin bir Gazetesi'ne, yakında
DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİ İLAN edebilecekleri…
AÖ : He he o demokratik özerkliği anladım… …
AÖ : Daha, ilan var zannediyorum örgüt var da ilan edeceğiz derken ha pratikleşmeyi mi
bahsediyor….
ÖG : Evet….
AÖ : Yani içeriği deyip herhalde şöyle demek istiyor yani şurada biz hakimiz, şurada otoriteyiz.
Bunu demek istiyor sanırım değil mi? Yani şu kasabada, şu köylerde, şu bölgelerde resmi sorumlu
gibi değil mi? Bu yani yürütmeye ilişkin bir şey onu demek istiyorum….
AÖ : He belki şey olabilir he bu kent savaşlarını girebilirler. Kentleri tutup bu Pervari misali
ha bu bir gösterge ise kentleri tutup hâkimiyet altında tutmak kent ve köyleri. Bunu demek istiyorlar
aslında. Böyle bir süreç denemek isteyecekler. …
MB : Diyarbakır'da 20 ilden gelen 460 civarında bir sivil toplum topluluğu…
AÖ : He duydum onu arkadaşlar bana özetlediler.…
ÖG : BDP 7-8 Ağustos'ta toplanacak….
AÖ : Olağanüstü kongre….
ÖG : Evet….
AÖ : DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ…
ÖG : Evet….
AÖ : 8?...
ÖG : 7-8 AĞUSTOS….
AÖ : He tamam, onlara da önerim olacak ben bu AHMET İLE AYSEL'İ EŞ BAŞKAN
OLARAK ÖNERECEĞİM. Zaten onlara ben iki sayfalık mektup yazmışım içeriğinden kısaca size
bahsedeceğim. O da çok önemli.
AÖ : … BDP'nin demokratik güçlerle ittifakı gelişiyor mu? O konuda….
ÖG : Yani çalışmaları var ama içeriği hakkında…
AÖ : Bu 450 tane sivil toplumdan demokratik…
MB : 649'dur….
AÖ : Anladım da. DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİNİN İNİSİYATİFİ VAR DEĞİL Mİ
BU KONUDA?...
MB : Var….
AÖ : ONLARIN İNİSİYATİFİ OLABİLİR….
AÖ : …Hatip'e de demokratik toplum kongresi bu eş başkan olarak öneriyorum Ahmet ve
Aysel'in durumunu önereceğim. O da kendi görüş ve katkılarını içerden sunmaları gerekecek. Aysel
şey Yü arkadaşlara da selamlar ileterek eş güdüm halinde onu ileri bir aşamaya büründürecekler.
Öyle bir önerim var. Hatip'e bizzat iletirsin kendisi sanırım uygun görmek durumundadır. … O diğer
KCK şeylerine de söylersiniz çünkü demokratik toplum birazda onların sahası… … Velhasıl
demokratik toplumu çok yetkin bir tarzda, o savunmalarıma uygun olarak işletirlerse farklı
özgünlük kazanabilir…. Anayasa ve yasalarda bir yer olursa sonuna kadar bütünleşmeye varız. Ama
bize yer vermezseniz kendi başımızın çaresine bakarız gerek demokratik toplum, gerekse KCK
şimdiden demokratik bütünlüğe evet, ama inkara hayır anayasal koruma etrafında özgür ve öznel
bir toplum olarak yani bir toplum, özne olarak pozisyon alacaklar şey tepeden tırnağa kadar
örgütleyip bütünleşmkseleye hazırız ama bize anayasada bize yer vermezseniz bu yeni demokratik

anayasada bizzat yer açmazsanız veya kendini açıkça göstermezse biz başımızın çaresine bakarız.
Size stratejiyi verdim tamam mı?” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
28 Temmuz 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“(DTK’nın Referandumu Boykot kampanyası kapsamında)
AÖ:…Sınırsal, ekonomik, siyasal yani sadece isyan boyutunda değil bütün boyutlarıyla tartışın
dedim yani, ha buna benzer sonuç bu, eğer cumhuriyet bizi kurucu öğe olarak kabul ediyorsa, bunu
anayasaya yansıtacaktır. Ve tabi özgür kalacağız cumhuriyette özgür. Ha buna da anayasada yer
verecektir. Sonuç; bu temelde Kürtlerin varlığı, özgürlüğü anayasal bir ifadeye kavuştuğunda biz
sonuna kadar bütünlükten yanayız. AKSİ HALDE ZATEN BU DEMOKRATİK ÖZERKLİK
DOĞUYOR. KENDİ BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKARIZ. VE NİTEKİM BUNU
TARTIŞACAKSINIZ KENDİ BAŞINIZIN ÇARESİNE. Ne istiyoruz peki hadi diyelim sizi inkar ve
imha siyaseti bırakılmadı. Ee ne yapacak toplumumuz? Gündem bu. Ben sizi ne kadar sert
uyarıyorsam daha birçok insanımız anlamıyor. … Şimdi BDP'li de anlayamadı, PKK'lı bir türlü
bilmem KCK'li de anlayamadı. Olay bu. Neyi tartışıyorlar, niçin tartışıyorlar? Ucu nedir, sınırı
nedir? Bilmiyorlar. O açıdan çoğu boşa çıkıyor. Ben bunun için dedim yani hiç olmazsa Ahmet
(AHMET TÜRK) için tekrar söylüyorum o DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ bünyesinde
tekrar büyük bir tartışmayı başlatabilirler. Gündemimiz budur. BİZ ÖYLE BOYKOT MOYKOT
ONLAR BİLE ÖNEMLİ DEĞİL TAMAM BOYKOT ZATEN KATILMIYORUZ BU SÜRECE. …
CÇ : Ahmet Türk, Aysel Tuğluk ve Yüksel Genc'in içinde bulundukları bir heyet bugün
Hevler'de Mesut Barzani ile görüşecek,…
AÖ : He…. …
AÖ : Şeyi biliyor mu benim 4 ilke, 3 pratik. Artık o da akıllı olmak zorunda sert uyarılarımı
iletiniz. Yani soykırım tehlikesi onlar içinde var. Bilmiyorum bunları herhalde konuştunuz veya
biliyorlar….
CÇ : Mektuplarınız filan gitmişti zaten....
AÖ : (DTK örgütlenmesi için) Gayet tabi gayet tabi çok geniş bir tabanı olmalı gerekirse bir
sivil toplum olarak tekrar icraat yapılmalı yani sivil toplumdur tekrar söylüyorum bu bir parti
değil…. Ahmet'in de artık dolayısıyla bunları bilmesi lazımdır. Bu biçimde genişletebiliyorsa kendine
güveniyorlarsa ve çok istekli arzulu iseler kendi sorumlulukları altında yeniden kongre organize
edebilirler. Yani Yüksel'de çalışabilir artık burada kime görev düşer düşmez herkese düşer. Hepsi de
yeni halinde çalışabilir bir sürü sizlerde görev alabilirsiniz. Yani bu kaldı ki bir de bu o 600 sivil
toplum diyor işte hepsinin çatı örgütüdür. 600-700 sivil toplum var diyelim orada hepsinin çatı
örgütü. Yani o sivil toplumu da ikna etsin. Hepsinin zaten buna ihtiyacı var. Çünkü hepsini tek bir
yerde giremezsin ki. Onların barışa, demokrasiye ve bölgesel soruna çözüm arayacak işte bundan
daha uygunu var mı, birde demokratik sivil bir toplum. Buna yasaların aykırı olacağını da
sanmıyorum bölücü de değil, devletçi de değil, ayrılıkçı da değil, şiddet de değil. Olur he kafana göre
bunu takip etsinler evet….
AÖ : Cemil Bayık'ın söylediği. Demokratik özerklik ilan edeceğiz zaten bu tartışmayı
yapacaksınız hani bu demokratik toplum kongresi bünyesi de dahil. Yani o daimi bir platform onu
da size söyledim, üç gün toplanıp sonra dağılacak değil. Daimi olarak demokratik toplumun
sorunlarını tartışacak, sürekli çözüm üretecek. 300-500-600-700-1000'e yakın sivil toplum daha da
yüzlerce sivil toplum kurabilir. Muazzam bir örgütlenme cihazı olmalı sivil toplum tekrar
söylüyorum demokratik sivil toplum oluşuyor. … Cumhuriyet bizi kabul ediyorsa tamam
cumhuriyet ile bütünleşiriz demokratik bir tarzda. inkar, imha ediyorsa kurucu üyeliğimiz kabul
etmiyorsa başımızın çaresine bakarız. Böyle bir tartışma ortamı yapın her şey halledilir. Ama
yüreklice, onurluca önce tartışmayı sonra çözümleri dayatmayı bilirsiniz. Zaten KCK' de dağlarda
bunun peşinde. Daha öncede dedim. PKK, KCK'de ayrıdır bu kuruluşun içinde KCK yok KCK

illegal bir örgüttür, silahlıdır. O kendisini ayrı dalda örgütler o da özerkliğini ilan eder, bu işe
karışmaması gerekiyor. Hızla ilave edeceğiniz bir şey varsa… Çünkü çok tehlikeli bir süreç gelişiyor.
Ha Diyarbakır'dasın gayri alsın, BİNLERCE SAVUNMA BİRLİĞİ KURUN. Kurmazsanız teslim
olun gidin polise sığının. Ben burada illa ayaklanın çağrısı vermiyorum size Diyarbakır halkı bütün
şehir halkı bilmeli. Polisin himayesine mi girersiniz, jandarmanın himayesine mi sığınırsınız,
KCK'nin himayesine mi? Nereye sığınırsanız, nerede, nasıl tedbirinizi alırsanız alın. Ama işte en ufak
bir kıvılcımla Dörtyol'u gördük... gördük iki günde, İnegöl ta Bursa en barışçıl, İnegöl'ü gördük.
Yarın Diyarbakır barut fıçısı gibi yani bunu gözünüz gördü. Her birinizde ayrı tartışın, konuşun
AHMET'TE (AHMET TÜRK) ONLARI DA SERT UYARIYORUM….KCK değil de demokratik
toplum esprisiyle savunmasının herhalde hazırlıyorlar şey edebilirler. DEDİĞİM GİBİ KCK Yİ
SIKMAYA GEREK YOK KCK AYNI BİR KURULUŞTUR. Ahmetler onu bilmeli. Dediğim gibi yeni
eş başkanlık sistemi gelişecekse kendi özgür, bir de katkılan olacaksa tüzüğünü de hazırlayabilirler
yeniden müracaatta yapabilirler o sizin kendi aranızda nasıl yaparsanız yapın.” şeklinde talimat ve
beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
13 Ağustos 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“İB (avukat) : Bunun dışında DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ konferansını yaptı hafta
sonu…. A.Öcalan : Nasıl geçti?....
İB : AHMET TÜRK VE AYSEL TUĞLUK SEÇİLDİ EŞ BAŞKAN OLARAK….
AÖ : Delege olarak katıldınız he. Kaç kişi katıldı?..
İB : 800 delege vardı….
İB : Bu şey kararı alındı, demokratik özerkliğe vurgu yapıldı…..
AÖ : He evet…..
İB : ÖZGÜR YANİ ÖZERK KÜRDİSTAN ÖZGÜR TÜRKİYE….
AÖ : Demokratik Türkiye, özgür Kürdistan slogan ile….
AÖ : …. BUNUN DIŞINDA KENDİLERİNİ ÖRGÜTLEME DÜZEYLERİ GELİŞİYOR MU?
YANİ SÜREKLİ DAİMİ BİR YÜRÜTME….
İB : Daimi meclis var….
AÖ : DAİMİ MECLİS İŞTE GÖREVLENDİRMELER, KOMİSYONLAR….
İB : Evet…..
AÖ : ŞİMDİ BU KONULARDA DA ÇOK ELEŞTİRİLERİMİZ VAR BİZ HALEN DÜŞÜK
YERLERDEYİZ ŞİMDİ BU ATEŞKESİ BİRAZ TARTIŞACAĞIZ. ŞİMDİ ŞU ÖNEMLİ BAŞTA
DEMOKRATİK KONGRE OLMAK ÜZERE BUNUN BUNLARIN POLİTİK ÇALIŞMAYA ÇOK
YÜKSEK DEĞER BİÇEREK ÇOK YÜKSEK DEĞER BİÇEREK YANİ YARATICI KILARAK
SONUÇ ALMALARI GEREKİYOR. AKSİNE HER ŞEY AKP'YE YARAYACAK VEYA BOŞA
ÇIKACAK TABİ. BU ARKADAŞLARIMIZIN POLİTİK ÇALIŞMAYI DOĞRU DÜRÜST
KAVRAYAMADIKLARI KANISINDAYIM….. …Ya sizin kanalınızla, ya o mektubun okunduğu
kanalla cevabı bekliyorum bu 7 sayfalık mektubun. Ahmet ile Aysel'in eline belki verebilirler ben
verilmesi gerektiğini söyledim. İstesinler ısrarla Ahmetgil mektubu verin diye biz işleyeceğiz cevap
yazmak istiyoruz. Yani okuyalım ki bir anlamlı cevap yazmak istiyoruz böyle ısrarla istesinler ve
toplu olarak sonra cevaplarım istiyorum…. Yani o anlamıyor demokratik özerkliği birisi uzun uzun
ona anlatmalı yani. Bu Demokratik Toplum Kongresi De Bunun İçin Düzenleyin Hem Akademik
Hem Pratik Çalışmayı Çok Yoğun Bir Biçimde Yürütmeleri Gerekiyor Yani onu çok açıkladım onu
Özgürlük Sosyolojisinde de var…. Demokratik Toplum Bir Vaka Sadece Sivil Toplum Değil Sivil
Toplumu Aşan, Sivil Toplumun Demokratikleştirilmesini De Öngören Ve Ama Daha Çok Da Her
Düzeyde, Her Düzeyde Demokratik Toplum Bilimleri İle Uğraşan Bir Sistemdir…. Bu çok önemli
yani KCK'nin hani demokratik toplumunda bilmem varsa eğer güçleri bu dağda işler bu diğer
diyelim. …. Şimdi tabi görüşürsünüz KCK'ye de haberi iletirsiniz. Muzaffer yolu ile Avrupa yolu ile

olacak. Mektubunuzu aldık, okuduk size kısa bir not yazmışım o şeyle herhalde ulaştı dersiniz. Bunu
basına vermenize gerek yok. Ama basına yansıtacağınız şey şudur herhalde PKK şey KCK'nin KCK
yürütmesinin şey ettiği bu 40 günlük mü oluyor artık 40 gün diyelim yani 10 şey 10 ağustos - 20 eylül
diyor mektupta o yazılı…. kaldı ki daha öncede şunu eklemiştim demokratik özerklik başta olmak
üzere bu demokratik anayasa ki demokratik toplum kongresinde şeyi karar var bu meyanda. gecegündüz hem akademik düzeyde hem toplumsal kitlesel bu dinler düzeyinde şey tartışılacak, yani
cumhuriyet ile demokratik birliğe evet veya işte diyor ya demokratik türkiye, özgür kürdistan evet
bu temelde bu sloganla doğru demokratik cumhuriyet ile bütünleşmeye evet ama özgürlük temelinde.
bu çok önemlidir.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
18 Ağustos 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“ÖG : Sürekli DEMOKRATİK ÖZERKLİK son iki haftadır tartışılıyor.
AÖ : Televizyonlarda… …
MI : Kürtler bölünmeyi istemiyor demokratik bir sistem içinde…
AÖ : YANİ DEMOKRATİK ÖZERK KÜRDİSTAN, DEMOKRATİK TÜRKİYE'DİR ÖZET
OLARAK….
AÖ : Peki bu Diyarbakır merkezli biraz daha önceki o evleri var o çalışmaları bence orada
sadece tecavüz kültürüne karşı çıkmak yetmezde bence şey üzerinde de bu DEMOKRATİK
TOPLUM BÜNYESİNDE DE Kİ ARKADAŞ DA VAR YETKİLİ. Orada bence şeyin üzerinde biraz
yoğunlaşmaları gerekiyor bu demokratik özerklik uygulamalarının kadın boyutu önemlidir.…. Bu
sahte bazı Kürt mürt grup şeyler var onlar mesela birliğe ben kasıtlı olarak ben mektupta da yazdım
AHMET TÜRK'e. …. Dolayısıyla ÖZ SAVUNMAYI bütünüyle halkımızın hukuki temelde kendi
kendine becermeyi BDP'nin de veya DEMOKRATİK TOPLUMCULUĞUNDA temel görevi budur.
Şu anda DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ diyoruz böyle pratikleşmek zorunda şimdi çok sert
konuşacağım ama gerek yok anlayın pratikleşsinler yoksa o ağlayacaklarına ki başkanda öyle
PKK'de öyleydi şeyde bol bol ağladılar. Ağlayacağınıza defalarca bir yıldır sizleri uyarıyorum öz
savunmayı derinleştirin dedim değil mi? … Yani ÖZ SAVUNMANIN ne kadar önemli olduğunu artık
anlamanız gerekiyor. ..Her tarafa kendi çağrımı böyle yinelemek durumundayım. … Demokratik
özerklik için şey doğru bu taktiği bende devletle o 150 sayfalık şeyimde olsun, bu son gönderdiğim
birkaç mektup vardı. O mektuplardan haberleri olmuş zaten arkadaşların, BDP'nin de. İşlediğim
bir konudur DEMOKRATİK ÖZERKLİK BELLİ Kİ YANİ TARTIŞILACAK. Bu tartışmayı tabi
yazıyı okumadığınız için çok iyi bilmiyorsunuz. Ama bence özellikle DEMOKRATİK TOPLUM
SORUNUDUR DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ. Onların somutunda yoğun tartışma ve
pratikleşme gündemi olarak belirlenme durumunda. … Dikkat edin demokratik haklar filanda değil
onun öyle dar değildir. Demokratik ulusu inşa etmek ki Özgürlük Sosyolojisinde okudunuz bunda
kapsamlı olarak vardır… Bunu şimdiden önlemenin yolu olarak demokratik ulus inşası. Ha
demokratik özerklik peki nedir? Demokratik özerklik, demokratik ulus inşasının yönetim tarzıdır.
Yani onun ete kemiğe bürünmüş halidir. DEMOKRATİK ULUS EĞER BİR RUHSA
DEMOKRATİK ÖZERKLİK ONUN BEDENİDİR. Anladınız mı? Bunu bol bol derginize de,
bilmem kamuoyuna da, gazeteye de benim demecim olarak da verebilirsiniz. Ve en önemlisi de
akademik tartışmaya bu şeyi hakim kılın. Evet demokratik ulus bir ruhtur. Ruh ise, zihniyet ise
demokratik ulus fikri, kavramı demokratik özerklikte onun bedene kavuşturulmuş halidir. Şimdi bu
bedeni size sayıyorum nedir bu bedenin temel organları? ÜÇ-DÖRT TANE TEMEL ORGANDAN
BAHSEDİYORUM. BİRİSİ ŞU; ÖZELLİKLE YÖNETİM TARZI OLARAK BU İŞTE BİR
MECLİSİ OLUYOR ŞİMDİ DİYELİM Kİ DEMOKRATİK…
MI : Daimi meclisi var.
AÖ : He?.

MI : Daimi meclisi var.
AÖ : Evet evet onun biraz daha somutlaştırırsam şöyle anlayacaksınız. işte BİR GENEL
KONGRESİ VAR DEMOKRATİK TOPLUM GENEL KONGRESİ DİYELİM. BİR ONUN
KÜÇÜK YÜRÜTMESİ OLACAK DEĞİL Mİ? HA BİR DE DAHA PRATİK ORGANLARI
OLABİLİR. YANİ BU BİR YÖNETİM MODELİ DİYELİM SİYASİ BOYUT BUNUN İSMİNİ
SİYASİ BOYUT KOYALIM. Yani demokratik özerkliğin siyasi boyutu, bunu başa koyun tabi. İkinci
boyut hukuki boyutu sayabiliriz. HUKUKİ BOYUTTA ŞUDUR; NE KADAR İÇ ÖZERKLİĞİMİZ
OLACAK Kİ MESELA 10 MART 1922'DE BİR KÜRT ÖZERKLİK YASASI VARDI DİYELİM
YANİ. Yani hukuk adıma siz hukuku biliyorsunuz hukuk adına gerek anayasal, gerek yasalardan ne
istiyoruz? Hukuki statü yani daha doğrusu yalın bir kelimeyle statü boyutu bu İspanya'da katalanlar
şimdi tartışıyor bunu. Statüsü .bu olacak yani hukuki boyutu tamam mı? Burada şu anda büyük bir
tartışmaya açacaksınız. Bunu kullanacak yani Türkiye cumhuriyeti anayasası ve yasalarında kurt
özerkliği, demokratik özerkliği nasıl yasalaştırılacak? Bunu büyük bir tartışmayla gündeme
getireceksiniz. ÜÇÜNCÜ BOYUT EKONOMİK BOYUT. Kendini ekonomik olarak demokratik
özerklik nasıl yaşanacak? Mesela diyelim, barajlar politikasından tutalım, yer altı yerüstü
zenginlikler kendi kendim hatta vergilerin bir kısmını alma. … DÖRDÜNCÜ BOYUT, KÜLTÜREL
BOYUTU İLAVE ETMEM gerekiyor. Kültürel boyut şu demektir yani. Tabi sanırım eğitimi de dahil
etmemiz gerekiyor. Dil, eğitim, tarih ve tabi sanat bütün bunlarda büyük bir tartışmayla nasıl
kurumlaşacağız? … Buna bir de ÖZ SAVUNMAYI DAHİL EDEBİLİRİZ. Bu ikide bir silah
bırakıyoruz, bırakmıyoruz meselesi şu. Güvenlik boyutu da diyebiliriz. Ben onu yalnız 156 sayfalık
şeyimde var. GÜVENLİK BOYUTU ÖNEMLİDİR. … Öyle ulusal kurtuluş demokratik kurtuluş
filan hikaye. Şu anda soykırımı sadece durdurma asası. Bunun iyi bilinmesi lazım. Dolayısıyla öz
savunma soykırıma karşı nasıl ayakta duracağız. Yani örtülü soykırıma karşı ki devlet içinde bir
kanat ısrarla bu politika da ısrarlı, ısrarlı…. Bu da diplomatik boyuttur. Ben belli başlı size burada
6 boyutu ekledim. Bunlar yeterli tartışmayı bilirseniz diğer ayrıntılar olursa değerlendirilebilinir.
Şimdi demokratik özerkliğin tartışmaları bu 6 BOYUT TEMELİNDE DERİNLEŞTİRECEKSİNİZ
VE BUNU SOMUT BİR MODELE DÖNÜŞTÜRECEKSİNİZ. Bu model ilerde Türkiye
Cumhuriyeti ile bir özerklik anlaşması, sözleşmesi temelinde parlamentodan geçecek bir biçimde
algılanacak. YANİ BU DEMOKRATİK ULUS ÇÖZÜMÜ DEDİĞİM OLAY BU. BUNUN
DEMOKRATİK TOPLUM KENDİ TARİHİ SORUMLULUĞU ALTINDA BÜTÜN BİRİMLER
HER VİLAYETTE, HER BÖLGEDE, HER BİRİMDE BOL BOL TARTIŞILMALI. VE SONUÇTA
BİR DEMOKRATİK ÖZERKLİK TASARISI, MODELİ, PROJESİ ORTAYA ÇIKMALI ve eminim
ki bunu devlette daha sağlıklı tartışır. Ki İspanya'da da var mesela Katalanlar böyle bir şey yapıyor.
Bizim ki daha önemli. Ve böylelikle biz yarın hazırlıksız yakalanmayacağız. … Şimdi bu netleştirdim
bu demokratik özerklik babında bunu söylüyorum şimdilik. Yeterli değil mi? … İÇERİĞİ NE
OLACAK BU DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİN DEĞİL Mİ YANİ… DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİN
TA SEÇİMLERE KADAR TÜM GÜCÜMÜZLE TARTIŞALIM, SOMUTLAŞTIRALIM VE
PROJEYE DÖNÜŞTÜRELİM. ÇÜNKÜ DİYORLAR BDP'NİN PROJESİ YOK. BUNU
DEMOKRATİK...DTK KONGRENİN TOPLUM KONGRESİ ÖNÜNE BİR ROL, BİR GÖREV
OLARAK KOYARKEN DEMOKRATİK ANAYASA TARTIŞMASINI DA DEMOKRATİK ŞEY
BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ'NİN TEMEL GÖREVİ OLARAK ŞEYEDİYORUM
BELİRLİYORUM ONUN ÖNÜNE KOYSUNLAR…
ÖG : Haftasonu da DTK' nın toplantısı var yine Diyarbakır'da.
AÖ : He oldu he onlar zaten demokratik özerkliği bizzat sizle konuşurlar bol bol. Bu
demokratik özerkliğin 6 boyutu temel tartışma ve projelendirme olarak, her birisi için birkaç
komisyon kursunlar. Komisyonlarda aydın yeteneği olan, tartışmayı bilen, geliştirmesini bilenlerle
şeyetmeli ve her taraf katılsın ve bir de bunu en az bu rakamı da vereceğim. En az 5 milyon insanımız
demokratik özerklik tartışmasının da çözümünün içine girmeli 5 milyon kitlemiz var ya o 5 milyon

kitlemizle ibadet eder gibi bu proje üzerinde gece-gündüz çalışacak. …Çünkü kendi yasanı kendin
oluşturacaksın bu çok önemli yani belki biraz peygamberce gibi oluyor ama bu böyledir başka türlü
yaşam olmaz. …PKK'ya yönelik şöyle bir eleştirim var veya KCK cephesine yönelik bir eleştirim var.
Ha şimdi KCK kendisini demokratik ulus inşasında nasıl konumlandırır bilemem o onların görevidir.
Ben demokratik özerklik boyutlarını söyledim. Onlarında bu temelde kendilerini dağda silahlı nasıl
örgütlemeleri gerektiğini kendilerinin bilmesi lazım bir bu.…” şeklinde talimat ve beyanlarda
bulunduğu görülmüştür.
25 Ağustos 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“…Diyarbakır için defalarca söyledim bir KENT KONSEYİ şart. Diyarbakır'a ilişkin bütün
kararlar bu KENT KONSEYİNDE VEYA DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİNDE veya onun
da dahil olduğu bir kent, genel konseyinde alınır onun bir komitesi de güvenlik komitesi olur ve
herkes orada alınan kararlara uymak zorunda. Eeğer Diyarbakır'ın dolayısıyla bölgenin bütün
kentlerinin selameti düşünülüyorsa böyle aygıtlara ihtiyaç var ben bunu söylüyorum siz kendi
havanıza bakmış gidiyorsunuz aşiret reisleri bile, bu kadar hovarda davranmazdı eskiden aman
başınıza öyle felaket gelir ki anlarsınız nitekim BDP’nin hepsi gitti…. Kısır döngü bir kere daha
doğabilir ama belki KCK akıllanır üstün bir duruma geçer veya kent halkı kendi BDP’ ye düşüyor
kendi demokratik siyaset hamlesini büyük bir başarıyla örgütleyip önderlik edebilirler. Siyasi
çözümü yakınlaştırır burada BDP tarihi bir rol oynayacak demokratik toplum kongresi de altı
boyutu örgütte tartışın pratikleştirin derim. Mesela; Tüccar, esnaf öyle çıkıp demokratik tüccarlar
birliği demokratik esnaf birliği demokratik sanatçılar birliği şu bu, her türlü demokratik kent
birliklerini mahalleleri kooperatifleri oluşturun…. Benim bundan sonra önereceğim belli başlı
maddeler bu ikisi olacak ve bunun için görüşmelere izin verilmesi gerekecek ve böylelikle genelde
demokratik özerklik projesinde söyledim yani demokratik ulus bir ruhtur. Zihniyettir, demokratik
özerklik bedenidir Kürtler bunu bilin gece gündüz bunu tartışın. Demokratik ulus nedir ruhtur
demokratik özerklik nedir, buda bedendir, ruh ve bedeni gece günüz tartışacaksınız bunun yerine
diğer başlıkları girerseniz zamanınızı boşa kaybedersiniz oyuna gelmiş olursunuz…” şeklinde talimat
ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
1 Eylül 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“… kendi demokratik özerkliğini her tarafta örgütlenmek zorunda. Demokratik özerkliği
sadece KCK değil, DEMOKRATİK TOPLUMDA DEMOKRATİK TOPLUM başında sivil toplumda
örgütleyebilir, müzakere temelinde devlet organları yaklaşıyorsa müzakere edebilirler… Valiyle de
müzakere edebilirler. Emniyet müdürü ile de barış içinde şu bu yok savaş tarzında yakalama
tutuklama kendi demokratik savunma mekanizmalarım geliştirecekler bunu da o sivil örgütlenme
hepsine tek tek söylersiniz Öcalan bunun dışında herhangi bir sorumluluk kabul etmiyor gerçekleri
de açıklamıştır bunun gerekenini yerine getirmiştir.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu
görülmüştür.
8 Eylül 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“… mesela Diyarbakır'ın tümüne de bir demokratik toplum birimi diyebiliriz ne dedim bunun
ifadesi örgütsel adı DEMOKRATİK KENT KONSEYİ. Zaten onu şimdi uyarı niteliğinde vereceğim
demokratik kent konseyi oluşturulup ve kentin bütün problemlerine demokratik çözümle
sorumludur fakat bağlar mahallesinin özünü düşünelim, o mahallenin de çok problemleri vardır
bunlarda daha alt düzeyde bir DEMOKRATİK TOPLUM BİRİMİ olarak kendilerini

örgütleyebilirler ve diğer Mahalleler yani bu demokratik birimler birleşe birleşe üste doğru böyle
çıkarak demokratik özerklik sistemini örgütlerler. İçeriği de şudur altı boyut söyledim, onlar kaba
hat yedi de olabilir beş te olabilir… Uzatmayacağım kültür için ne yapılır hiç olmazsa çocuklarınızı
beş altı hafta yani örneğin zulüme uğramadan veya kültür inkarına dil inkarına uğramadan o
konuda tedbir alacaksınız Kürt dili kültürünü işte ulusu toplumu onun bazı temel değer yargıları
öğreteceğiz acildir buna DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİNİN görevi bu bunu yapmazsa ağır
üzerine gideceğim onların … Çocuklar zaten kendilerini kanıtlıyor diline ve kültürüne sahip
çıkacaklar ve demokratik toplum kongresi de, en azından yani, HER MAHALLEDE BİR KÜLTÜR
VE DİL OKULU AÇILMALI. …. çocuğunu eğitmesin yahu siz zır deli misiniz öyle olursa siz beş
paralık adam olamazsınız yani iki tane kelime o olur iki tane Kürtçe sana iki tane tarihin var senin
ülken var, kültürün var evet şu anda fakiriz fukarayız ama değerlerimize de bağlıyız. Diyelim böyle
basit bir okul sistemi geliştirin her mahallede her köyde demokratik kongre bu şeylerle ulaşmalı.
Uğraşmazsa ben ağır Aysel’e de söyleyebilirsiniz. Sen bunları biliyorsun uygulamamak yarın seni
korkunç bir duruma sokar Ahmet'e de biraz hatırlatın kültürü inşa edebilirsiniz…. bugünden
itibaren savunmanın aktifi pasifi olmaz kendi can varlığınız başta olmak üzere tabi halkı da
koruyabilirseniz iyidir, demokratik özerkliği ilan edebilirler. Uygulayabilirler tamamen KCK'nin
yaratıcılığına bağlıdır. Yalnız bu konuda beni çok zorluyor bu arkadaşlar çok öfke duyuyorum onlara
yani zor bir dönemi inşa etme ve örgütlenme kendilerinin görevidir ben bu konuda fazla katkıda
bulunamam barış için olmasını istiyordum olmadı ha savaş koşullarında da demokratik özerklik
KCK sonuna kadar özgürdür kendi kararını kendi uygulamasını kendisi yapar. Savunmasını altı
boyut onlar içinde geçerli ne kadar yaparsa yapsın onların yaratıcılığına ve becerisine bağlıdır…
DEMOKRATİK KONGREYİ UYARIYORUM SONUNA KADAR HALKA SAHİP ÇIKMALI
HALKTA HER DÜZEYDE ÖZ SAVUNMA TEMELİNDE KENDİ DEMOKRATİK
ÖZERKLİĞİNİ İNŞA ETMELİDİR bu temelde onlara da başarı dileklerimi iletmek istiyorum yeni
bir döneme girilmiştir. Referandumdan sonra, çok çatışmalı bir sürece girilmiştir. Herkes, her evde
mahallede ve köyde kentte kendi öz savunmasını alarak ilerleyebilmeli haklı bir davamız vardır barış
istiyorduk hâlâ da istiyoruz ama karşı taraf imha ve teslimiyeti dayatıyor biz onurumuzla buna
boyun eğmeyeceğiz…” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
17 Eylül 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“KCK otoritesi altında veya KCK demokratik yönetimi altında halkımıza sahip çıkacağını
söylüyorlar, değil mi ilan edeceğiz şu bu kendilerinin bileceği bir iştir çünkü kendi güçleri vardır,
kendi kararları vardır bu konuda beni zorlamasınlar ısrarla rica ediyorum nasıl pratikleşirsiniz
KCK yi bir otorite olarak nasıl ilan edersiniz o sizin bileceğiniz bir iştir KCK cephesi için bunu
söylüyorum bu Osman Baydemirlerinde belediyeler birliği (GABB) vardır yasa sınırlan içerisinde ne
kadar demokratik bir güç olarak, bir ÖZ YÖNETİM BİRİMİ olarak hatta çaba harcıyorlarsa
yasalar gereği onlarda dört elle görevlerine sarılmak durumundadırlar. 99 belediye gibi falan birde
sivil toplumu bağrında toplayan DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ ONLARI DA HEM
UYARIYORUM HEM ŞEY EDİYORUM, O SİVİL TOPLUM TEMELİNDE NE KADAR
DEMOKRATİK BİRİM ÖRGÜTLEYİP SAHİP ÇIKABİLİYORLARSA ÇIKSINLAR GERİSİ
KCK NİNDİR. …. olağanüstü toplantı haline gitsin o belediyeler birliği demokratik toplum kongresi
bu bilgileri kendilerine bol bol şahsen bilgilendirirsiniz uzun uzun ve sivil toplum yetkilileriyle bol
bol görüşürsünüz olağanüstü toplantıda yapabilirler her düzeyde çünkü onlar hedeflenecek.
Onlarıda vurulma olur sabotaj çok gelişecek öz savunma için çocuklarına sahip çıkma bu camiler
meselesi imamlar meselesi (sivil Cuma eylemleri) kendi kararlar alırlar yoksa ben ağır, sert
konuşurum bana herşeyi bırakırlarsa çok ağır cevaplarım olacak onlara karşı ya bu halka sahip
çıkarsınız ya teslim bayrağını çekersiniz daha doğrusu ya demokratik Anayasa hükümlerine göre

çalışırsınız, böyle zevzeklik etmeyin denilir durum kritik pratikleşmeyi nasıl biliyorsanız bilin
demokratik özerklik boyutları da dahil benim üzerime yıkmasınlar benim yapacak birşeyim kalmadı
burada…” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
27 Eylül 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“Hükümlü : Şimdi bunların önlenmesi içinde ben söyledim ki; DEMOKRATİK KONGRE
derhal şeye geçmeli kent konseyleri ve kendi yürütme yürütme temsilciliklerimizi belli başlı il ve
ilçelere yayma durumundasınız. Hızla bazı gelişmeler oluyor onlar intikamını aldılar bu gayet
normal yani alırlar PKK ve KCK de bunu bilmek zorunda imam ölür ölmez o o kadar önemli de
değildir, açık söyleyin ben zaten Ermeni kongrenin görevi de Kürtler kendi camilerini cemlerini cami
ve cem evlerini geliştirmek zorundadır. … O Demokratik toplumun ilkeler var orada teorik görüşler
var bunları bol bol okuyun özümseyin ve son altı ilkeyi göz önüne getirin. Kendi demokratik çözüm
projenizi geliştirin…
Av. Aysel TUGLUK: DTK bu aşamada sizin perspektifiniz doğrultusunda oluşturulmuş bir yapı
değil çok şekilsel siyasi çabası…
Hükümlü : Yahu ama bu salaklara bakmayın yani bunlar politikadan falan anladıkları bir şey
yok bu temelde demokratik sivil toplumdur. Tekrar söylüyorum devletinde haberi vardır yeni bir
ruhla bu çözüme ilgili olacak öyle bürokratik mürokratik biraz öyle kendi kendini kandırma örgütü
falan değil işlevsel bir şeydir…
Av. Aysel TUGLUK
: Bir örgütsel, iç yapı gibi algılanıyor bir farklılığa tahammül yok.
Hükümlü
: Şimdi özgürlük sosyolojisini okursanız orada özün içeriğinin ne olacağı…
belli ve bu anti yasal bir şey de değildi. Fiili, demokratik bir kurumdur.. İleride de yasallaşabilir yani
DEMOKRATİK ÖZERKLİK İLKESİ UYGULANDIĞINDA DEMOKRATİK KONGRE ŞEY GİBİ
ONUN YÖNETİM ORGANIDIR. Yani yönetimi şimdiden taslak düzeyinde hayata geçirilmesidir.
Hiç uzatmayacağım. İleride bu böyle resmileşebilir yasallaşabilir ama şimdi de-faktö bir durum
hukukçusunuz bilmeniz gerekiyor de-faktö bir kurumu bir çalışmayı geliştiriyorsunuz verimli
içeriğini yapın epey başarılı sonuç alırsınız kent konseyi ya da kent kuruldu…” şeklinde talimat ve
beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
13 Ekim 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“Böyle Diyarbakır üzerinden bilmem kongre üzerinden kendi özgür demokratik politikanızı
oluşturun. birleşin şey edin dağda ilişkilerinizi şey edin ölmesin iş yerleriniz imha olmasın bunlar
tartışıp şey edebiliriz zaten Ahmetle Aysel görevleri buydu bu tip kazaları önlemekti. Osman
BAYDEMİR'de ikide bir GERİLLA’yı lanetleyeceğine bu kontrgerilla üzerine çalışmaz böyle
konuşursa o da geberir gider. Yani kendine dikkat etmesi lazım konuşmasını bilmiyor. Bunlar
kontrgerilla ile çok yakın bağlantılı şeylerdir. Onun için Ahmet yediği yumruğu çözemiyor dedim…
… Cephelerini örsünler KONGRE üzerinden olur veya Diyarbakır şehir konseyi olur ve bunu her
şehirde deneyin. Van'da da olmak durumunda ve böylece en azından tehlikeden kendinizi biraz
savuşturmuş olacaksınız. AKP den kesin uzak durun. AKP gırtlağına kadar kontrgerillanın
emrindedir. İmamlar, şey imamlar çekilsin yani yurtsever imamlar camilerde görev yapsın halkımız
onların camisine gidin. Çocuklar meselesi, çocuklarınızı korumaya alın. Özellikle kız çocuklarını
onların üzerinde büyük oyunlar var. Anlattığım gibi kadın örgütleri bundan sorumlu. İmamdan
imam örgütü grubu sorumlu bilmem ekonomide de tutarlı yurtsever esnaf bilmem tüccarlar buna
öncülük etmek yani yeni baştan kongre temelinde bunlar düzenlenebilir. Yapamazlarsa ben ahmet' i
sert eleştirim sen bir dayak yedin on dayak yarın geberip gideceksin aklınızı başınıza toplayın… …
Halk ve savaş PKK ya bırakılamayacak kadar, KCK ya bırakılmayacak önemlidir. KONGRE

özellikle kendini nasıl örgütleyecekse örgütlesin gece gündüz kahvede evde her yerde tartışın kendi
tedbirlerinizi kendiniz alın Kürtlerin demokratik cepheye yani siviller adına yapılacak işler vardır
artık KCK de kendi kendini örgütler savaştır. Bir daha benim üzerime gelmeyin, siz geldiniz Sizi
sorumlu tutacağım yarın bu açıklamayı birlikte yaparız sizinle bir daha ben buna aletolamayacağım.
…” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
01 Kasım 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“A.Öcalan/Hükümlü : Demokratik Toplum Kongresinde Bütünleşsinler. ben onların
güvenlikleri için bunu söylüyorum benim oy moy benim öyle bir derdim de yok. Demokratik Toplum
Kongresinden bütünleşsinler görüşleri farklı olabilir hatta farklı örgütleri de olabilir Ama
Demokratik Yurtsever bir örgüt olarak Birlikte hareket etmek zorunda. Aksi halde Behçet
DAĞLITÜRK'lerin durumuna sizde işte Vedat AYDINLARIN durumuna düşeceksiniz Sizin tek
silahınız Diyarbakır'ı tümüyle tevcih eden bir birlik bu çok açık halen bunu becerememeniz
başaramamanız sizin ne kadar basit politikacılar olduğunuzu ortaya çıkartıyor siz derken hepinizi
kastediyorum onları da diğerlerini de diğerlerini de Bunları çözemezseniz politika nedir
bilmiyosunuz demektir…. Bu temelde biz kendi demokratik özerklik anayasamızı çıkaracağız ve
demokratik anayasa özerklik anayasamız da cumhuriyet ile bütünlük sağlayacak, bu hayatidir. Bir
numaralı göreviniz demokratik toplum kongresinin. Hazırlayın, temsilcilerinizi seçersiniz, yani
mahalli temsilcileri, her bölgenin temsilcilerini, birkaç yüz kişilik bir demokratik özerk anayasa
konferansıdır. Ben.. .bunun düzenleyeceği.. .bütün Türkiye'ye özgüdür. Bu iki tane önemli araçtır.
Bu iki önemli araç hayatidir dersiniz. Mektupta da, mektubu yazdım BDP'ye. Bu konuşmalarımı
demokratik kongresinde siz yazılı hale getireceksiniz, konuştum ya şimdi.
Av. Aysel TUGLUK : Evet. " şeklinde beyanların geçtiği tespit edilmiştir.
12 Kasım 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“… büyük bir SAVAŞ bu da HALK SAVAŞI DEVRİMCİ HALK SAVAŞI. DİYARBAKIR'DA
10 BİN KİŞİ DE ÖLEBİLİR GENELDE YÜZ BİN KİŞİ DE ÖLEBİLİR SAYI MAYI DA ÖNEMLİ
DEĞİLDİR büyük bir çatışma başlaması da kaçınılmazdır BUNUN DA SON ÖNCÜSÜ KCK’dır.
Legal kurumlar tavsiye edilecek yakalanacak ama belki de barış gelir barış da gelirse her iki
konferans önem taşır. Hakikat komisyonu çalışmaya başlar. Eşgüdüm komitesi de şunu yapsın; kendi
konseylerini çalıştırsın. Başta bu Kürt kentleri olmak üzere Kent konseyi bir bir de Diyarbakır’ın
ilçeleri dahil bu kent konseylerine hepsi dahil olsun ticaret odakları falan bütün ilçeleri bütün
örgütler barışı ve anayasa taslağım şey edecekler Bölgesel konsey ve kent konseyini kuracaklar
DAİMİ MECLİSLERİNİ (DTK DAİMİ MECLİSİ)DE toptan şey haline getirsinler. Hem de batış
için arabuluculuk yapmak bütün konseyleri birleştirmek devlet ile halk arasında barış için verimli
çalışma yöntemine geçebilirler. Bu konuda selam söylersiniz bütün şehirleri bölgeleri gezin tekrar
söylüyorum 3 ay içinde gerçekçi bir barış devreye girecektir ya çok kapsamlı bir savaş başlayacaktır
bunun üstüne eğilin bunu bu şekilde aydınlara anlatın herkese…” şeklinde talimat ve beyanlarda
bulunduğu görülmüştür.
24 Kasım 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“… Bu din min adına namaz kılın. Kendi İSLAMİ ŞEYİNİZİ ÖRGÜTLEYİN ZATEN
DEMOKRATİK KONGRENİN DİN ŞURASI olmalı, din komisyonu... Çünkü orda din adı altında
faşizmim de örgütleniyor. O para nerden geliyor dersin. o gâvurlardan geliyor Müslüman da değil
çoğu. Ajan çok yani aldın başına bela. Hiç olmazsa İslami alet ettirmeyin, kendi örgütlenmenizi

sağlayın. Doğru İslam da nedir? Yurtseverliktir. Bu doğrultuda onlara selamlarımı iletin. Şimdi eğer
üç ay içinde belli olacak bu AKP demokratik çözüme giremezse ki çerçevesini size çizdim Türkiye
için Demokratik çerçevede BDP yürüsün. DEMOKRATİK KONGRE DE ACİLEN ÖRGÜTLEMEK
8-10 AY 1 YIL DA SÜREBİLİR. BU TARTIŞMALI OLACAK HALKIMIZLA BİRLİKTE
DEMOKRATİK ÖZERKLİK NEDİR? BEN SÖYLEDİM 6 BOYUTLA ÖRGÜTLEYİN. Bunları
ben söyledim artık tekrar etmek istemiyorum. ….BELKİ KANDİL'İN BİLMESİ GEREKEN ŞU;
İKİ ÜÇ BOMBA PATLATMAKLA OLMAZ. BU GELİŞECEK OLAN DEVRİMCİ HALK SAVASI
RUSYA’DA NASIL SAVAŞ PATLAK VERDİ. BU ONDAN DAHA BÜYÜK OLACAK. KENDİNE
SAHİP ÇIKACAK HER ŞEYİ PLANLAMALARIM 1 MART'A GÖRE YAPACAKLAR. HER ŞEY
KENDİ ELLERİYLE BOMBALAYABİLİRLER ÖLDÜREBİLİRLER AMA KENDİ ÖZGÜR
İRADELERİNİ KİMSEYE TESLİM ETMEYECEKLER. DİYARBAKIR BATMAN HEPSİ
BUNLARA DAHİL. KONSEY SÖZCÜLERİNİZ, DIŞ SİYASİLERE DE BUNLARI SÖYLERSİNİZ
DEMOKRATİK KONGREDE BUNLARIN ORGANİZASYONUNU YAPAR. DEMOKRATİK
KONGRE ANAYASASI BİR DE BU KONSEYLERİN KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ
ÜSTLENEBİLİR Yapmıyorlarsa onları Osman'dan daha fena ederim Mektupta var mektubun
cevabını bekliyorum…” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
11 Aralık 2010 tarihli avukat görüşme notunda;
“Diyarbakır'daki STK'lardan bazıları benim için “Apo'nun vesayeti var” diyorlar. Onlara
şunu söylüyorum; çözüm önerilerini sunsunlar, maddeler halinde sunsunlar, o zaman ben onların
vesayetini kabul edeyim. Madem Diyarbakır Ticaret Odası olarak sorunu biliyorlar ve anlıyorlarsa
bunun çözümüne ilişkin önerilerini de sunmalıdırlar. Bu STK'lar Kent meclislerinde bu önerilerini
açıklamalıdırlar, kent meclisleriyle birlikte hareket etmelidirler, DTK'da yer almalıdırlar, varsa
önerileri sunarlar. Hepsi koordineli ve ilişkili çalışmalıdırlar. Küçük hesaplar yapmamalıdırlar.
Yoksa onlar da şehir korucuları durumuna düşerler, AKP bunları kullanır, işleri bitince de ortada
bırakır. Kürdistan'daki bütün STK'lar konumlarını iyi bilmeli, iyi belirlemelidir……….“DTK
demokratik ulus inşaası projesini güçlendirmelidir. Savunmalarımda var. Bunları ben yedi boyut
olarak açıklıyorum, daha önce altı boyut olarak açıklamıştım ancak bunu sınırlandırmıyorum, bu
daha da genişletilebilir. Demokratik ulus inşaası projesi demokratik esaslara dayanır. Bunun
ekonomik, sosyal, politik, kültürel vs. boyutları vardır. Benim üzerinde çalıştığım model Karl
Marks'ın modelini aşan bir modeldir. Avrupa, ulus-devletten çok çekti. Üzerinde çalıştığım model
özgün ve kendi alanında bir ilktir. Üzerinde yoğunlaşmak lazım1 Mart'a kadar süre belirledik,
AKP'nin tavrına göre en fazla Haziran'a kadar beklenebilir. Eğer sorun çözülmezse dağda bir günde
yüzlerce gerilla ve askerin öleceği çatışmalar yaşanabilir. Ben buradan tehdit etmiyorum, bu savaşın
önüne geçmek istiyorum, bunun için çabalıyorum. Çözüm gelişmezse her türlü savaş gelişir, büyük
savaş yaşanır. Öncekilere benzemez. Barış ve çözüm gelişmezse çok büyük bir savaş, geçmişi geride
bırakacak bir savaş bizi bekliyor. Bunları yol haritamda da belirttim.”
02 Ocak 2011 tarihli avukat görüşme notunda;
"DTK'nın basit ve dar şekilde demokratik özerkliği kırmızı kitapçık şeklinde ele alması
tehlikeli olabilir. Bu tarz, yarar yerine zarar da verebilir. Onlar çözüm projelerini ortaya koydular,
buna karşı Türkiye'deki milliyetçi güçler ayağa kalktılar. Onların sinir uçlarına dokunmuş deniliyor.
Her iki taraf da sertleşerek çatışmaya gidebilirler, ben de her zaman olmayabilirim. Ben burada
bunun önünü almaya çalışıyorum.…….Kürtler demokratik toplum inşaalarını her alanda
gerçekleştirmelidirler. Kent Meclisleri gibi diğer örgütlenmelerini iyi yaparlarsa, Kürtlerin talepleri
konusunda birlik olurlarsa kim buna direnebilir? Örneğin bir milyonluk bir kentte, mesela Van'da

bütün kent bir olduğu zaman kim buna direnebilir? Yani birlik halindeki bir milyonluk bir kenti kim
yıkabilir, kim karşı gelebilir? DTK'nın demokratik özerklik taslağı erken, acele oldu.”şeklinde talimat
ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
7 Ocak 2011 tarihli avukat görüşme notunda;
“… Bütün Diyarbakır kendini meşru savunmaya çekmek durumunda, Anayasal haklarıdır bu
konuda. Kent konseyi dedim ya, o bir sürü işte KONGRE şeyiyle, savunma meselesi şuydu, o öz
savunma, onu da bir iki cümleyle size izah edeyim… Kent konseyi de birleştirilebilir, il konseyinde
birleştirebilirler veya kongreye temsilcileri çağrılabilir. Şeffaf, açık tartışılır, Diyarbakır'ın barışı,
insan hakları, demokrasi. Yani bütün Kürtlerin de gerçekleşir, hatta Türkiye'de de. Değillerse o
zaman kontrgerillanın uzantısı olduğu ortaya çıkar. Bu da öz savunma. Aysel onları uyarın, ya doğru
koyarsınız ya bu işten çekilirsiniz. Dersiniz. Ahmet, yapamıyorsanız çekilin yoksa hayatınız tehlikeye
giriyor. Bu işlerin altından çıkamazsınız. Ama özü bu. KONGREYİ çalıştırmayı iyi bilmeniz lazım,
örgütlenmeyi iyi bilmeniz lazım. Konseyde de Ensari şu bu kent konseyine gelirsin. Görüşlerine
saygımız vardır. Ama kent konseyine bağlı olacaksın. Arkadan milyarlar vurarak ihaleler olmaz.
Herşey Diyarbakır'ın kolektif iradesi kent konseyidir. Kürtlerin kolektif iradesi demokratik
kongredir. Bu kadar. Bunları işleteceksiniz. Şeyden çıksanız çok ağır yüklenirim…. Buna karşıda öz
savunma, anayasa hakkı olarak öz savunmayı geliştirsinler. Kürtler ayağa kalksınlar. Bunların evini
kuşatsınlar, bilmem ney, bu canilere en ufacık bir fırsat şey etmesinler. Dürüstseler, demokratlarsa
da kent konseyinde, KONGREDE birleştirsinler. Özü bu… Gece gündüz, tartışılacak, konuşulacak
özümsenecek. Aksi halde sizi sorumlu tutarım……Tüm gücünüzü ortaya koyun. Bu oyunu bitirin.
Ustaca hareket edin. Örgütlerinizi, kongrenizi, kent konseyinizi geliştirin. Aksi halde sizi
yaşatmazlar.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
14 Ocak 2011 tarihli avukat görüşme notunda;
“Diyarbakır'daki Kongre bazı çalışmalarda geç kalıyor. DTK Demokratik Özerklik
Çalışmasını eksik ele aldığını ifade etmiştim. Ben defalarca demokratik özerklik çalışmalarının
öncelikle topluma yedirilmesi, halka kavratılması, kendi içinde tartışılması gerektiğinden
bahsetmiştim. Bu altyapı oluşturulmadan, bunlar tamamlanmadan sanki ilan anlamına gelen bir
çalıştay yapıldı, bu da yanlış anlamalara yol açtı. Demokratik özerklik tartışmaları başlangıçtır, bu
bir starttır. Benim burada dile getirdiğim bazı hususlar kamuoyunda yanlış tartışılıyor, eksik ele
alınıyor. İşler bu şekilde gitmez. İşte demokratik özerklik meselesi de böyle yüzeysel ele alındı. Ben
bu projenin topluma yedirilmesi, halk içinde özce tartışmaya açılmasından bahsettim. Ancak bunlar
yapılmadan hemen kamuoyuna bir nevi ilan şeklinde yansıtıldı. Altyapısı daha iyi hazırlanabilirdi.
Hazırlıksız, altyapısı tam oluşturulmadan ele alınması yanlış anlaşılmaları da beraberinde getirdi.
Yine Hizbullah'a ilişkin değerlendirmelerim de öyle. Bu konular ele alınırken tarihsel arka planıyla,
tarihsel çözümlemelerle birlikte ele alınması gerekiyor. Sadece güncel boyutuyla ele alınırsa ne
dediğimiz de anlaşılmaz, yetersiz kalır. Yaptığımız her işin bir anlamı, derinliği
olmalıdır.”……………. Ben o çağrıyı yaparken içlerindeki tek tek bireylere, samimi olanlara çağrı
yaptım. Yani içlerinde samimi-dürüst Müslümanlar varsa, geçmişte yaptıklarından pişmanlık duyan
varsa samimi bir şekilde özeleştiri verip özür dileyip, Kürtlerin DTK, Kent Konseyleri gibi ortak
platformlarına katılabilirler. Çağrıyla bunu kastetmiştim. Bizim samimi Müslümanlarla bir
sorunumuz olamaz.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
2 Mart 2011 tarihli avukat görüşme notunda;

“A.Öcalan/Hükümlü :Yani o DEMOKRATİK TOPLUM BİRAZ KENDİSİNİ BİR BÜTÜN
OLARAK, KÜRT OLGUSUYLA BAĞLAYABİLMELİ. …DOLAYISIYLA İNANÇ KONGRESİ,
SAĞLIK KONGRESİ OLABİLİR. KOMİSYON HALİNDE İNCELENEBİLİR AMA TEK TEK
BUNLARI KONGRELEŞTİRMEK PEK ŞEY GELMİYOR. KONGRENİN ASLINDA DAİMİ
BİRİMLERİ VAR. DAİMİ BİRİMLER BU KONULARDA SÜREKLİ ÇALIŞABİLİRLER yani.
Av. İbrahim BİLMEZ : DTK bünyesinde yani,
Hükümlü: Evet, zaten benim savunmamın ana şeyi demokratik özerklikte değil. Demokratik
özerklik, demokratik ulus çözümünün bir parçası, demokratik ulus çözümünün 7-8 boyutu vardır:
7-8 boyutu sayılır. 7-8 boyutun siyasal boyutu demokratik özerkliktir. Onun yanında hukuki boyut
vardır, diplomatik boyut vardır, ekonomik boyutu vardır, sosyal boyutu vardır, kültürel boyutu
vardır, yani dikkat edilirse yine öz savunma boyutu vardır, tam böyle 7-8 boyuttur. ….
DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİNİ'DE ŞÖYLE UYARIYORUM YANİ, KİTLESELLEŞME
KENDİ ŞEYİNDE OLABİLİR. YANİ KENDİ DEMOKRATİK SİYASET ÖNDERLİĞİNİ
KÜRTLER İÇİNDE OYNAYABİLİRLER ama şimdiye kadarki gibi olmaz.” şeklinde talimat ve
beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
6 Nisan 2011 tarihli avukat görüşme notunda;
“Aysel'inde cezaevi seni seçtirmezler de. Yani, selamlarımı söylersiniz. O DEMOKRATİK
TOPLUM KONGRESİ BÜNYESİNDE O ALEVİ KESİM ÜZERİNDE ÇALIŞSIN… Seçilmeyenler
de Toplum Kongresi daha işlevsel bir kurumdur aslında. Tekrar söylüyorum, asıl toplumun
demokratikleşmesini bu kurum sağlayacak. Milletvekillerinin farklıdır biraz pozisyonları farklıdır
biraz pozisyonları ki ben bunu devlete de bildirdim..… En az, Demokratik Toplum Kongresi de, bu
BDP'den daha ağırlıklı rol oynayacaktır. İleride bunu daha iyi göreceğiz. … Yani dinsel alanı… Ben
şeyi söylemeyi unuttum, yani bu türbanlı gibi birisi de çıkabilir, bunu da söyleyeyim, BDP … Yani
adaylardan birisi de sanki türbanlı gibi bir kadın hakkı, türbanlı gibi kapalınabilinir, yani onu demek
istiyorum; bu yasakları yırtma anlamında, yani düşünülebilir böyle bir arkadaş veya böyle bir aday
düşünülebilir. Hani dinsel cemaatlerde katılıyor ya o kongreye Demokratik Toplum Kongresi’ne, o
temelde bilmiyorum düşünülebilir.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
13 Nisan 2011 tarihli avukat görüşme notunda;
“…Böyle yapacaksınız, eğer bana saygınız varsa ve gerçekten demokratik siyasette etkili olmak
istiyorsanız. Bu ciddiyeti biriniz göstereceksiniz, katılacaksınız. Bu DEMOKRATİK TOPLUM
KONGRESİ de dâhil, madem buradasın bunu yapacaksın, yapmayacaksınız ben sizi ayaklarımın
altında çiğnerim, bunu bilin yani. Gerçekten artık sağ mağ kalmanız bir şey ifade etmez… Neyse,
onlara da dediğim gibi DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ'NDE hepsi çalışsın. Özellikle o
Fatma KURTULANbenzerleri yani..Salih ÖZÇELİK, özellikle kongreye alın, o bu konuda becerikli
rol oynayabilir. Onlar bu, YAMAN da dâhil hepsi Demokratik Toplum Kongresi'nde bir grup, ilerde
onlarla bu şeyi geliştirmek istiyoruz, Kürt meselesinin çözümünü. Demokratik Toplum Kongresi
üzerinden de bir grupla temasımız olabilir. Buna da dâhil olabilirler, selamlarımı hepsine iletirsiniz.”
şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
27 Nisan 2011 tarihli avukat görüşme notunda;
“Demokratik özerklik hem şehirde hem kırda şudur; artık biz isterdik şunu anayasal özerklik,
anayasal şey ile halledelim, e olmuyor diyaloga gelmeyecek büyük bir ihtimalle, o zaman tek taraflı
olarak DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİ kırsal alanda, kentlerde ilan edersin. İlan da değil de

uygularsınız. O sürece de girmiştir.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu görülmüştür.
6 Temmuz 2011 tarihli avukat görüşme notunda;
“Av. : Evet, DTK dan kongresi olacak 30 31 inde.
Hükümlü : Kimin.
Av. : DTK’ mn temmuz ayının 30 31inde DTK’nın Genel Kurulu olacaktır. 24’ünde efendim.
Hükümlü : Kongresinde, evet.
Av. : 24ünde DTK kongresi 20 dördüne kadar genelge, seçim mi ondan sonra 30 31 birinde ise
yeniden yapılandırmaya ilişkin Genel Kurulu olacaktır.
Hükümlü
: Zaman var daha anlaşılıyor” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu
görülmüştür.
18 Temmuz 2011 tarihli avukat görüşme notunda;
“DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ SEÇİM TEMELİNDE HIZLA KENDİSİNİ
HAZIRLASIN. SAVUNMAM TEMELİNDE, ÖYLE İLANDAN ZİYADE BÜYÜK
PRATİKLEŞMEYE GİTSİNLER. ÖZELLİKLE ŞEHİRLERDEKİ ÖRGÜTLENMELERİNİ, İL
KONSEYİ VE KENT KONSEYLERİNİ HIZLA ÇOK İYİ ÖRGÜTLEMEYE ÇALIŞSINLAR.
BÜTÜN
YAN
ÖRGÜTLERİNİ,
EKONOMİK
SOSYAL,
SİYASAL,
DEMOKRATİKSİYASALAKADEMİLERİNİ ÖZELLİKLE, BDP, ÇALIŞTIRSIN. Tam bir
seferberlik ruhuyla Ekim'e kadar bu şeyi götürelim…” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu
görülmüştür.
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere: terör örgütü elabışısının; DTK yapılanması, faaliyetleri ve
yöneticileri ile ilgili yönlendirme ve uyarma gibi talimatlar verdiği, yine DTK yöneticilerinin ilan ettikleri
(sözde) Demokratik özerlikle ilgili ısrarlı yönlendirmelerinin bulunduğu, bu kapsamda terör örgütü
elabışısının DTK'nın kuruluşu ve işleyişini bizzat açıklamaları ile örgütlediği görülmektedir.
Terör örgütünün üst düzey yöneticilerin açıklamalarında KCK-TM (DTK) yapılanması:
PKK/KCK terör örgütünün amaç, hedef, strateji ve örgütlenme sistematiği doğrudan teröristbaşının
talimatlarıyla şekillendiği, ancak bu talimatları pratiğe geçirme alt örgütlenmeleri şekillendirme,
eylemselliği sürdürme, örgütsel rapor-talimat sistemini devam ettirme, alt örgütlenmelerin yöneticilerini,
üyelerini belirleme ve örgütün amaç/hedef ve stratejisi dışına çıkmamasını sağlama görevleri ise doğrudan
Kandil merkezli KCK yönetimi/yöneticilerince gerçekleştirildiği, bu kapsamda DTK örgütlenmesinin
Kandil merkezli KCK yönetimi ile organik/hiyerarşik ilişkisi bulunduğu değerlendirilmiş, bu konuda örgüt
yönetimi/yöneticilerinin talimatları ve beyanları aşağıda belirtilmiştir;
PKK/KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat KARAYILAN’ın açıklamalarında;
04.07.2009 tarihinde http://www.anf.bz/ isimli internet sitesinde yayınlanan haberde Murat
KARAYILAN: “Bir süre önce Diyarbakır’da gerçekleşen Demokratik Toplum Kongresine de değinen
KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan çalışmayı değerli bulduklarını ifade ederek Kürt
halkının bir kez daha kararlarını ve şartlarını ortaya koyduğunu vurguladı. Karayılan, bu kongreyi
demokratik ve komünal sistem için bir parlamento olarak değerlendirdiklerini belirterek sözlerini
şöyle sürdürdü: “Demokratik Toplum Kongresi gerçekleşti. Yani Kuzey Kürdistan’daki birçok örgüt
ve parti yasal bir şekilde bir araya gelerek DTK kurmuş durumdalar. Bu kongrenin geliştirdiği bu

adımı çok değerli ve onurlu buluyoruz. Bunun içinde özgürlük mücadelesinin ve önderliğimizi
fikirlerinin önemli bir etkisi var. Çünkü biz demokratik toplum kongresini demokratik ve komünal
sistem için bir parlamento gibi değerlendiriyoruz. Temel bir adım olarak değerlendiriyoruz. Kuzey
Kürdistan’da gerçekleşen bu toplantı ileri bir adımdı ve bu yüzden birçok kesim katılım gösterdi.
Belki birkaç marjinal kişi katılmamış olabilir. Bunun dışında geniş tabanlı demokratik sivil toplum
örgütleri sendikalar, partiler, kadın, gençlik ve çok çeşitli dernek ve kurumlar, Ezidiler, Asuriler,
Ermeni, Aleviler gibi farlı halklar, din ve mezhepler katılım gösterdi. Bütün Kürtleri bir araya getirdi
ve birliklerini ortaya koydu. Bu adımı çok önemli ve değerli buluyoruz. Burada ulusal birlik kararı
ortaya konuldu. Bize göre başta Kürtlerin çeşitli kesimleri birliklerini kurmalı daha sonra da ulusal
birliklerini oluşturmalı. Bu kongre Kuzey Kürtleri birliğini ortaya koyarak ulusal birlik konferans
veya kongresinin gerçekleşmesi için gerekli koşul ve şartları ortaya koydu.” şeklinde beyanların olduğu
görülmüştür.
07.11.2009 tarihinde http://www.yeniozgurpolitika.com isimli internet sitesinde yayınlanan haberde
Murat KARAYILAN: “Murat Karayılan demokratik legal siyasetin giderek önem kazanacağına,
silahlı ve çatışmalı dönemin aşamalı olarak aşılacağına inanıyor. KCK örgütlenmesi, özellikle de
Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) demokratik siyaset misyonunu yüklenmesi gerektiğini
söylüyor. Kongrenin ‘Kuzey’deki Kürt halkının demokratik iradesi’ olduğunu belirtiyor. Kongre
yönetiminin Kürt halkının bütün dinamiklerini kucaklaması çabalarından övgüyle söz
ediyor. ’Kongrede yalnızca biz ve bize yakın olanlar değil, herkes olmalı’ diyerek, çabaların sürmesini
istiyor. Her fırsatta Kürtlere demokratik katılım çağrısı yapıyor.” Şeklinde beyanların olduğu
görülmüştür.
18.08.2010 tarihinde http://www.anf.bz/ isimli internet sitesinde yayınlanan haberde Murat
KARAYILAN: “Halkımız demokratik özerkliği şimdiden kabul etmiştir. Özellikle DTK’NIN
DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİ İNŞA SÜRECİNİ İLAN ETMESİ ardından halkımız birçok yerde
kutlama gösterilerini yapmıştır. Bu doğru bir tutumdur. İnşa süreci halinde olan bir demokratik
özerkliği giderek pratikleştirmek gerekmektedir.” şeklinde talimat ve beyanlarda bulunduğu tespit
edilmiştir.
22.07.2011 tarihinde anf isimli internet sitesindeki haberde Murat KARAYILAN: “Bize göre
DTK’nin yapmış olduğu Demokratik Özerklik ilanı, zamanında ve isabetli bir ilandır. DTK bu
ilanıyla Kürdistan’daki kurum ve kuruluşları temsil eden iradi bir güç olduğunu ortaya koymuştur.
AKP’nin Kürt siyasetini bastırmak üzere 14 Nisan 2009’dan bu yana yürüttüğü KCK operasyonu
adı altındaki siyasal soykırım hezeyanına karşı ve en son çıkardığı parlamenter krizine ve ısrarlı bir
biçimde Kürt iradesini ayaklar altına alma politikalarına karşı DTK’nin ortaya koyduğu tutum, çok
şerefli bir tutumdur. Çok onurlu ve tarihsel bir çıkış ve ilandır….” şeklinde beyanların olduğu
görülmüştür.
27.09.2011 tarihinde anf isimli internet sitesindeki haberde Murat KARAYILAN: "KÜRTLER
GEREKİRSE RİSK GÖZE ALMALI. Kürt halkı mademki amacını netleştirmiş, o zaman artık
amacı doğrultusunda pratik adımlar atmalı, gerekirse risk de göze alarak hedefe yürümeyi
bilmelidir. DTK eğer Demokratik Özerkliği ilan ettiyse o zaman Demokratik Özerkliği her yerde inşa
edip, hayata geçirmek gerekmektedir. Eğer halkımız sistemini kurmuş olsaydı, AKP polisinin
saldırıları da bu kadar gelişme zemini bulmazdı. ...” şeklinde beyanların olduğu görülmüştür.
PKK/KCK Yürütme Konsey üyesi Cemil BAYIK’ın açıklamalarında;

12.09.2008 tarihinde http://www.rojaciwan.com/tr/ isimli internet sitesinde yayınlanan haberde Cemil
BAYIK: “Önder Apo geliştirdiği sistemin hangi ayaklara dayanması gerektiğini de çok net bir
biçimde ortaya koymuştur. Bunun için temel dört örgütlemeye dikkat çekmiştir. Bunlar her yerde
siyaset akademilerinin kurulması, kent meclislerinin kurulması, demokratik toplum kongresinin
kurumlaşarak çalışması ve yine her yerde kooperatiflerin kurulması şeklindedir. Kadro önderliğin
belirttiği bu dört ayağı esas alarak pratikte örgütlemeyi geliştirmesi gerekiyor. Eğer kadro buna
öncülük yaparsa, halkı buna çekebilirse sistem örgütlenir ve halklar açısından bir alternatif sistem
düzeyine ulaşabilir. Aksi taktirde bir düşünce olarak kalabilir, pratikleşmeyen, pratikte
gerçekleşmeyen bir düşünce en iyi düşünce olsa da bir değerinin olmadığının bilinmesi gerekir. PKK
kadrosu 10. kongrenin geliştirdiği eleştiri-özeleştiri, düzeltme bu temelde netleşme, kararlaşmaya
dayanarak sistemi hızla örgütlemeye girişmelidir. Meşru savunma savaşını gerilla ve serhıldan
ayaklarını oldukça yaratıcı geliştirmesi zorunludur. Meşru savunma savaşı gerilla ve serhıldan
cephesinden yürütülmedikçe ve bunda başarılı sonuçlar ortaya çıkarılmadıkça KCK sisteminin yine
sağlıklı örgütlendirilemeyeceği bilinmek zorundadır. Önder Apo’nun özgürlüğünün ve Kürt
sorununun demokratik özgürlükçü çözümünün de KCK sisteminin geliştirilip yetkinleştirilmesi ile
bağlantılı olduğunu, her PKK kadrosunun bilmesi, iliklerine kadar yaşaması ve bunun gereklerini
bütün bilinci ve yüreğini ortaya koyarak gerçekleştirmesi gerekiyor. ….” şeklinde beyanların olduğu
görülmüştür.
18.06.2009 tarihinde yayınlanan haberde Cemil BAYIK: “Amed’te gerçekleşen Demokratik
Toplum Kongresi önemli bir çalışma olarak ciddi bir biçimde ele alınmalıdır. Demokratik Toplum
Kongresi, Kürtlerin yıllardır sürdürdüğü mücadeleyle ortaya çıkan demokratik iradesini bir
kurumlaşmaya kavuşması olarak görülmelidir. Hem Kürtlerin birliği hem de demokratik iradesi
olarak demokratik çözümün temel ayağı haline gelmelidir. Başta Kürt sorununun çözümü olmak
üzere her konuda önerilerini ortaya koyarak Kürdistan halkının demokratik kurumlaşmasının ve
bu temelde sorunlarını çözmesinin kaynağı ve gücü haline gelmelidir. Bu açıdan Demokratik Toplum
Kongresinin katılımcıları bu kurumlaşmaya güçlü katılımlarla destek vermeli, halkımız da kendi
iradesi olan kurumlaşma etrafında toplanarak demokratik siyasi iradesini güçlendirip Kürt
sorununun demokratik çözümünü kaçınılmaz hale getirmelidir. Demokratik Toplum Kongresi tarihi
sorumluluk duygusuyla hareket ederse Türkiye'nin demokratikleşmesi ve bu temelde Kürt
sorununun çözümü yakınlaşır. ….” şeklinde beyanların olduğu görülmüştür.
04.10.2009 tarihli KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık’ın açıklaması: “Tüm PKK militanları
ve Kürt halkının böylesi bir savaşa hazır olması gerekiyor. Halkın öz savunmasını örgütlemesi,
serhildan örgütlemesi ve eylemini oldukça güçlendirmesi gerekiyor. DTP’nin birliğini koruyarak,
örgütlenmesinde boşluk yaratmayarak kendini güçlendirmesi, ulusal birliği esas alması, ulusal
konferans için çalışması, Türkiye’de demokrasi kongresini geliştirmesi, çatı partisini geliştirmesi ve
uluslararası alanda çalışmalarını yoğunlaştırması gerekiyor. DTK’nin tüm halkın örgütlülüğünü ve
direnişini geliştirmesi ve Önderliğin yol haritasını almak için çalışması gerekiyor. Halkı bu temelde
harekete geçirmesi gerekiyor.” şeklinde beyanların olduğu görülmüştür.
10.09.2010 Tarihli Kck Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık’ın açıklaması: ”Demokratik özerklik
ile Türkiye ilişkisi, cumhuriyeti tamamen demokratikleştirme temelinde, siyaseti ve toplumu
demokratikleştirmeyi, bu temelde yeni bir toplum, yeni bir kişilik, yeni bir yaşamı yaratmayı da
hedeflemektedir. Kürt halkı açısından ise kendi kimliğiyle, kendi iradesiyle, kendi değerleriyle
örgütlenmesinin ve kendisini özgürce ifade etmesini gerçekleştirmenin tanımı oluyor. Önder Apo
bunu “demokratik ulus ruhsa, demokratik özerklik de bedendir” biçiminde ifade etti……….. Dikkat
edilirse Kürt Halk Önderi bu projenin artık gerçekleştirilmesi gerektiğini ortaya koyup DTK ile BDP

de bu çözüm projesini en makul ve doğru çözüm projesi olarak sahiplenince Kürt halkı her türlü
baskıyı göze alarak demokratik özerkliği sahiplenip inşa edeceğini tutumuyla herkese gösterdi. Bu
tutum Kürt iradesinin ortaya konulmasıdır. …. Kürt halkının bu iradesini kabul etmeleri ve
demokratik özerkliğin gerçekleşmesi için Türk devleti ve hükümeti üzerinde baskılarını arttırmaları
gerekir…… Demokratik özerkliğin pratik boyutlarıyla tümden tamamlanması için en başta da
kendisini demokratik temelde örgütlendirerek öz siyasi iradesini ortaya çıkarması gerekir. Kendi
iradesini temsil eden, DTK’yı, siyasal partisini, kurumlarını oldukça geliştirip güçlendirmesi gerekir.
Komünlerini, akademilerini, meclislerini örgütlendirerek demokratik siyasal sistemini sağlam
temellere kavuşturması önemlidir. Komünlerini, meclislerini örgütlemeden, demokratik toplum
kongresini bu temelde güçlendirmeden, bir bütün Kürtlerin iradesini burada somutlaştırmadan
siyasal alanda kendini bu düzeyde örgütlenmeden, siyasal partisi olan BDP’yi etkili kılmadan, onu
bir bütün Türkiye partisi haline getirmeden demokratik özerkliği siyasal alanda gerçekleştiremez.”
şeklinde beyanların olduğu görülmüştür.
PKK/KCK Yürütme Konsey üyesi Duran KALKAN’ın açıklamalarında;
23.06.2009 tarihli http://www.yeniozgurpolitika.comisimli internet sitesinde yayınlanan haberde
Duran KALKAN: “DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ, KUZEY KÜRDİSTAN HALKININ EN
YÜKSEK İRADESİDİR, KARAR GÜCÜDÜR. KUZEY KÜRDİSTAN TOPLUMUNUN,
EKONOMİK, SİYASAL, SOSYAL, KÜLTÜREL HER TÜRLÜ ALANLARDAKİ YAŞAM
SORUNLARININ ÇÖZÜM KARARLARINI VERECEK ORGANDIR. bu temelde de sürekli,
ihtiyaç duyulduğunda çalışacak bir genel kurulun olması lazım. zaten demokratik toplum kongresi
böylesi bir genel kuruldan oluşur. bu aynı zamanda demokratik toplum meclisi demektir. bunun bir
üye sistemi, genel kurulu olmalıdır. yine komisyonlar esasıyla çalışacağı ilan edilmiştir ki, toplum
yaşamının, demokratik yaşamın bütün alanlarına ilişkin komisyonlar görevlendirip, uzman
kişilerden oluşturulan komisyonlarla değerli proje, plan üretme çalışmaları yapılabilir. yine pratik
işleri yerine getirecek bir yürütme organını seçip denetlemelidir. yürütme kurulu, demokratik
toplum kongresinin aldığı bütün kararları pratikte uygulayacak, bunun uygulanması için gerekli
örgütlenmeleri, çalışmaları yürütecek, koordine edecek bir kurum olmalı. BÖYLE OLURSA HEM
ARAŞTIRMA- İNCELEMEYLE PLAN, PROJELER ÜRETİLİR HEM CİDDİ BİR KARAR
GÜCÜ, HALK İRADESİ ORTAYA ÇIKAR HEM DE ALINAN KARARLARI PRATİĞE
GEÇİRECEK, UYGULAYACAK BİR YÜRÜTME ORGANI OLUŞMUŞ OLUR. bu yönlü bazı
adımlar atılmış, daha kararlıkla bu adımları atmak gerekli. demokratik halk hareketini yüksek
karar organına ve yürütme gücüne kavuşturmamız lazım. demokratik toplum kongresi sürekli
toplanma, çalışma gerektiğinde toplanmaya her an hazır olma konumunu sürdürebilmeli. bu
çerçevede örneğin, çatışmasızlık sürecinin barışa ve demokratik siyasi çözüme doğru ilerlemesi için
ne yapmak lazım? bunu tartışmalı ve bu çerçevede kapsamlı barış ve demokratikleşme projeleri
geliştirebilmeli.” şeklinde beyanların olduğu görülmüştür.
PKK/KCK Yürütme Konsey üyesi Mustafa KARASU’nun açıklamalarında;
12.10.2009 tarihinde http://www.yeniozgurpolitika.com/ isimli internet sitesinde yayınlanan haberde
Mustafa KARASU: “Önder Apo demokratik toplum için en doğru modelin Demokratik
Konfederalizm olduğunu belirtti. Demokratik Konfederalizm, tüm toplumsal kesimlerin tabandan
(köyden, mahalleden, şehirden) başlayarak tüm ilçe, il ve ülkede örgütlenmesidir. Bu örgütlenmeler
de kendi aralarında konfederal demokratik bir ilişkilenme içine girerler. Bu da demokratik
konfederalizmdir. BU ÖRGÜTLENMENİN ORTAYA ÇIKARDIĞI İL VE İLÇE MECLİSLERİ DE
BUNLARIN ÜST ÖRGÜTLENMESİ OLAN DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİNDE

TEMSİLİNİ BULARAK DEMOKRATİK ULUSUN DEMOKRATİK SİYASİ İRADESİNİ ORTAYA
ÇIKARIR. Bu yaygın ve derinliğine örgütlenmiş toplum, demokraside derinleşmiş toplumdur. Böyle
bir toplumsal örgütlenme içinde olan ulusa da demokratik ulus denilir.” şeklinde beyanların olduğu
görülmüştür.
PKK/KCK Yürütme Konsey üyesi Bozan TEKİN’in açıklamalarında;
11.09.2012 tarihinde yayınlanan haberde, KCK yürütme konseyi üyesi Bozan TEKİN’in 26.06.2008
tarihli beyanları; “Kürt halkının esas siyasi amacı, Demokratik Konfederalizmi örgütlemektir. Nasıl
ki herhangi bir İsrail partisi gidip Filistin’de örgütlenemiyorsa, Kürdistan’da da Türk siyasi
sömürgeciliğinin partilerinin Kürdistan’da örgütlendirilmesine izin verilmemelidir. Hiçbir
sömürgeci güç sömürgeleştirdiği bir ülkede böylesine rahat elini-kolunu sallayarak rahatça
örgütlenememiştir. Gelinen aşamada güçlü bir mücadele ile buna son verilmelidir. Bu konuda
ikircikli olunmamalıdır. Bunun temsili, kendisini esas olarak demokratik toplum kongresinde ifade
etmektedir. Yani her parçadaki ve yurtdışında bulunan Kürt halkının kendisini ulusal demokratik
toplum kongrelerinde ifadeye kavuşturmasıdır. Tabii böyle bir kongreleşme, ancak ve ancak tüm ililçelerde siyasal, ekonomik, kültürel, hukuksal, örgütsel vb. sorunların muhatabı ve çözüm gücü olan
meclisleşmelerin yaratılmasıyla olanaklıdır. Bunun için birkaç yıldan bu yana yürütülen tabandan
örgütlenme çalışmalarının somut kent meclislerine dönüştürülmesi hedeflenmelidir. Kent meclisleri,
kentin demokratik yönetimi olmaktadır. HER KENTTEKİ MECLİSLEŞMENİN TOPLAMI İSE,
DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİNİ OLUŞTURACAKTIR.” şeklinde talimat ve beyanlarda
bulunduğu görülmüştür.
PKK/KCK Yürütme Konsey Başkanlığının açıklamalarında;
16.07.2011 tarihli KONGRA-GEL başkanlık divanı duyurusu/talimatı; “Demokratik Toplum
Kongresi tarafından ilan edilen, halkımızın tüm eylem ve etkinliklerde sürekli ısrarla talep ettiği
“Demokratik Özerklik” halkımıza kutlu olsun. Özgürlük ve demokrasi mücadelesini büyük bir inanç
ve tutkuyla bu aşamaya getiren halkımız, aynı tutku ve inançla bundan sonra yaşamın her alanında
“Demokratik Özerkliği” inşaa edecektir. Kürdistan halkının direniş mücadelesi tarihinde çok
belirleyici bir yeri olan 14 Temmuz ruhu ile “Demokratik Özerkliğe” sahip çıkmak, onu yaşamın her
alanında inşaa etmek, herkes için en büyük tarihsel görevdir. Tüm siyasi partiler, sivil toplum
örgütleri, aydınlar, tüm Kürdistanlılar bu tarihsel görevi heyecan ve aşkla yerine getirmenin
mücadelesi içinde olmalıdır.” şeklinde talimat ve açıklama bulunduğu tespit edilmiştir.
Şüpheli, tanık, farklı isimli tanık beyanlarında KCK-TM (DTK) yapılanması
N.A. (T.C. Kim. No:
) İsimli Şahsın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK
250 SMY) 2010/521 Sayılı Soruşturma Kapsamında, 16.01.2012 Tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğünde Alınan İfadesinde;
“….Ben DTK delegesi seçilmeden önce Diyarbakır’dan gelen benim görmediğim 2 KCK/TM
üyesi şahıs Ceylanpınar İlçesine gelerek Ceylanpınar İlçesinde oluşturulacak olan Kent Meclisinin
nasıl oluşturulacağı, neye göre faaliyet yürüteceği ile ilgili KCK’nın Anayasasında belirtilen DTK’ya
bağlı olarak Kent Meclislerinin kuruluşu ile ilgili bir tüzük ve KCK Anayasasında belirtilen DTK ve
kent meclisi üyelerinin göreve başlamadan önce etmesi gereken yemin metnini bıraktılar. Bu yemin
metni şu şekildedir; “Her şart altında, halkların iradesini, esas alarak, demokratik Türkiye ve özgür
demokratik ve konfederal bir Kürdistan inşası için çalışacak, Kürdistan’da Anadolu hakları için,

kadın özgürlüğü ve ekolojiye dayalı demokratik bir toplumsal düzeni hedef alacağıma demokratik
Konfederalizm bayrağı altında örgütlü iradeli, bir halklar topluluğuve çağdaş bir toplum için
çalışacağıma demokratik Ortadoğu ve özgür Kürdistan şiarı altında barış hakları, kardeşliği ve
özgür bir günden yana olacağıma AND İÇERİM” DTK’nın ilk kuruluşunda bulunan üyeler bu
yemin metnini kürsüden okuyarak yemin ettikten sonra faaliyetlerine başladılar. Türkiye sınırları
içerisinde DTK’ya bağlı olarak oluşturulan Kent Meclisleri de bu şekilde yemin ederek görevlerine
başlarlar. …. Ayrıca DTK’ya bağlı olarak Mahalle Meclisleri, Mahalle Meclislerine bağlı olarak ta
Sokak Kominleri oluşturulacaktı. ….. 14 Temmuz 2011 tarihinde Ceylanpınar BDP İlçe Teşkilatı
tarafından DTK delegesi olmam nedeniyle Diyarbakır’ da DTK’ nın olağanüstü bir toplantının
olduğu ve kesinlikle katılmam yönünde bana bir gün öncesinden yani 13.07.2011 tarihinde söylendi.
Ben apar topar hazırlanarak 14 Temmuz 2011 tarihinde Diyarbakır İl binasının bulunduğu Vedat
AYDIN Kongre salonunda yapılan DTK’ nın olağan üstü toplantısına katıldım. Benim katılmış
olduğum olağanüstü toplanan DTK toplantısında yaklaşık 700-800 civarında Türkiye’nin bütün
illerinden gelen katılımcılar vardı. Olağanüstü toplantıya Aysel TUĞLUK ve Ahmet TÜRK
başkanlık yaptı. Divan başkanlığını Cemal COŞKUN, divan üyeliğini ise ismini hatırlamadığım 4 kişi
yapmaktaydı. Ben bu şahısların isimlerini bilmiyorum ancak resimlerini görsem tanıyabilirim.
Toplantı sabah saat:10.00 sıralarında başladı basın mensupları 10-15 dakika kadar görüntü aldı.
DAHA SONRA BASIN MENSUPLARI DIŞARI ÇIKARILDI VE DİVAN BAŞKANI CEMAL
COŞKUN TARAFINDAN KATILIMCILARA CEP TELEFONLARIN KAPATILMASI YÖNÜNDE
TALİMAT VERİLDİKTEN SONRA AYSEL TUĞLUK KÜRSÜYE ÇIKARAK “AÇILIŞ
KONUŞMASINI” YAPTI BU KONUŞMASININ ARDINDAN DİVAN BAŞKANI YAPILACAK
TOPLANTININ GÜNDEM MADDELERİNİ OKUDU. GÜNDEM MADDELERİ İÇERİSİNDE DE
DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİN İLANI VARDI. Ardından divan başkanı Cemal COŞKUN anıları
mücadelemize ışık tutacaktır diyerek, Tüm Devrim şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu
yapılması için katılımcılara anons yaptı. Saygı duruşu bittikten sonra gündem dışı konuşmalar oldu.
Bu konuşmayı İskenderun’dan Alevi Bektaşi Federasyonu temsilcisi bir konuşma yaptı. İhtiyar uzun
sakallı bastonlu bir şahıs Abdullah ÖCALAN’ın sağlığı, güvenliği ve ceza evinden çıkması için çaba
gösterilmesi gerektiği konusunda bir konuşma yaptı. Bu konuşmanın ardından Diyarbakır belediye
başkanı Osman BAYDEMİR kürsüye çıkarak; demokratik özerkliğin ilanın erken olduğunu,
koşulların olgunlaşmadığını konusu ile ilgili bir konuşma yaparken divanın bulunduğu bölümün
arkasındaki kapı açıldı ve bizim göremediğimiz bir şahıs divan başkanı ile kısa bir süre konuşma
yaptı, Osman BAYDEMİR’in konuşmasına müdahale ederek, toplantıya bir süre ara verildiğini
söyledi ve seçilmişlerin (milletvekili ve belediye başkanları) yan salona geçmesini, diğer katılımcıların
dışarıda beklemesi söylenildi. Biz seçilmiş olmadığımız için binanın dışına çıktık. Seçilmiş olan
BDP’li belediye başkanları ve BDP’li milletvekilleri toplantının olduğu yan salona geçerek yaklaşık
40 dakika gizli bir toplantı yaptılar. Biz bu esnada binanın dışında sigara içmekte iken basın
mensuplarından Diyarbakır Silvan da 14 askerin PKK tarafından şehit edildiğini öğrendik.
Kongreye verilen aranın da bu nedenle olduğu salon dışındaki katılımcılar tarafından yorumlandı
ve Demokratik Özerkliğin ilan edilmeyeceği yönünde söylemler oldu. Bizi tekrar toplantı salonunu
çağırdılar. Herkes toplantı salonunda yerini aldıktan sonra Aysel TUĞLUK kürsüye çıkarak
demokratik özerkliğin ilanı ve içeriği ile ilgili bir konuşma yaparak divana demokratik özerkliğin
oylanması için yeterli sayıya ulaştıklarını demokratik özerkliğini DTK üyeleri tarafından oylanması
için divan başkanına teklifte bulundu. Divan başkanı Cemal COŞKUN katılımcılara demokratik
özerkliğin ilanı hakkında lehte ve aleyhte konuşma yapmak isteyen var mı diye sordu. Ancak kimse
konuşma yapmadı. Katılımcıların birçoğu demokratik özerkliğinin erken olduğu düşüncesinde idi.
Ancak toplantı devam ederken olağan üstü bir şekilde verilen aranın yapılan toplantıya Kandil
Alanından müdahil olunduğu şeklinde yorumlandı. Bizler bu müdahalenin nasıl olduğunu tam
anlayamadık ancak; yapılan yorumlarda internet üzerinden iletişim kurulduğu ve kandil alanında

faaliyet yürüten üst düzey örgüt mensuplarının demokratik özerkliğin ilanı konusunda katılımcılara
yönlendirdiği ve talimatlandırdığı, Diyarbakır da yapılan Silvan saldırısının da demokratik
özerkliğin ilan ile ilgili daha önceden tasarlanmış bir eylem olduğu kanaati oluştu. Bu psikolojik
ortamda demokratik özerkliğin ilanı ile ilgili aleyhte konuşma yapmaya cesaret edemedi. Divan
başkanı Cemal COŞKUN demokratik özerkliğin ilanın ile ilgili açık oylama yaptı. Toplantıya katılan
katılımcıların büyük bir bölümü demokratik özerkliğin ilanına onay vermese de oluşan psikolojik
durumun etkisi ile demokratik özerkliğin ilanının oyladı. Bazı katılımcılar iki durumda da yanı kabul
edilmesi kabul edilmemesi konusunda el kaldırmadı. Bende demokratik özerkliğin ilanına
inanmadığım için lehte ve aleyhte yapılan oylamada el kaldırmadım. Aleyhte yapılan oylamada el
kaldırsaydım birçok kişi tarafından hain ilan edilip yaşamış olduğum sosyal alanda benim üzerimde
kuracakları baskı ile beni zor durumda bırakır ve çalışmakta olduğum Ceylanpınar belediyesi geçici
işçi kadrosundan çıkarırlardı. Toplantı salonunda arka sıralarda oturduğum için tam olarak kimin
söylediğini göremediğim esnada toplantıya katılan katılımcılara yönelik olarak demokratik
özerkliğin ilan edildiğini herkesin bunu kendi bölgesinde basın açıklamaları ile duyurması,
şenliklerin düzenlenmesi ve demokratik özerkliğin somut olarak hayata geçirilmesi için herkesin
elinden geleni yapması istenildi.” şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
E.İ. (T.C. Kim. No:
) İsimli Şahsın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK 250 SMY)
2010/2411 Sayılı Soruşturma Kapsamında, 23.12.2010 Tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğünde Alınan İfadesinde;
“DTK (Demokratik Toplum Kongresi)' nin merkezi Diyarbakırda dır çalışmaları daha özgün
ve daha kapsamlıdır. Yani BDP' nin dışında gelişen bir harekettir. BDP daha çok siyasi bir mücadeleyi
tercih ederken BDP' nin PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün vermiş olduğu silahlı mücadelede
yetersiz kaldığı düşünülerek kurulmuş bir oluşumdur. DTK direkt olarak DEMOKRATİK
ÖZERKLİK, KONFEDERAL DEMOKRATİK CUMHURİYET. (Türkiye isminin kaldırılıp
Cumhuriyetin varlığından rahatsız olmadan iki bayrak altında, iki dilli bir yaşam, iki dilli bir eğitim
ve sosyal hayatı benimseyen bir sistem) gibi bir yaşam tarzını benimsemişlerdir. Direk olarak PKK'
nin siyasi bir kanadıdır. Ayrıca DTK üyeleri ROJ TV' de haftalık olarak yayınlanan ZİNDİ ve SELA
SOR adlı programlardan terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan ve Terör örgütünün
başkanlık konseyi üyelerinin süreçle ilgili yapmış olduğu basın açıklamalarını ve durum
değerlendirmelerin dinleyerek buradan verilen talimatları günden yaparak Merkez Üzerinden il ve
ilçelere dağıtarak bu konular ve talimatlarla ilgili çalışma başlatırlar. …. Ayrıca DTK (Demokratik
Toplum Kongresi)' nin PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün talimatları doğrultusunda gündem
oluşturmak amacıyla başlatmış olduğu ANA DİLDE EĞİTİM Kampanyası çerçevesinde KÜRTÇE
DİL KURSU çalışmaları yürütmektedirler. Üst Katında Ümraniye BDP ilçe binası bulunmaktadır,
İlçe binasının Üst Katında da BDP Siyaset akademisi isimli yer bulunmaktadır….” şeklinde
beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
Besime MORDENİZ (T.C. Kim. No: 32668386394) İsimli Şahsın, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığının (CMK 250 SMY) 2010/1297 Sayılı Soruşturma Kapsamında, 18.06.2010 Tarihinde
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde Alınan İfadesinde:
DTK (Demokratik Toplum Kongresi), kendisinin örgütte bulunduğu dönem olan 2008 yılında
Abdullah ÖCALAN’ın talimatı ile Diyarbakır’da kurulduğunu, DTK‘nın kuruluş yönetmeliği,
nerede nasıl faaliyet göstereceği ve yapılanacağı, KCK sözleşmesinde de belirtildiği gibi KCK
yürütme konseyine bağlı olarak siyasi alan komitesinin bir alt yapısı olan ekoloji ve yerel yönetimlere
bağlı olarak kurulduğunu, Diyarbakır’da 2008 yılında kurulan DTK diğer illerde halen halk

meclisleri adı altında örgütlenen ve faaliyetlerine devam eden yapının üst meclisi olduğunu, Yani tüm
Kürtlerin ortak temsiliyetinin sağlandığı halk meclisidir diyebileceğini, DTK Diyarbakır’a bağlı
olarak illerde kent meclisleri, onun altında semt meclisleri, mahalle meclisleri ve sokak meclisleri
şeklinde yapılar oluşturulacak, oluşturulan bu yapılarda Diyarbakır’da bulunan DTK ’ya bağlı
olarak faaliyetlerini sürdürecek şekilde yapılandırıldığını, Kürt halkının İl, Semt, Mahalle, Sokak
örgütlemeleri eğitim çalışmaları ile Kürt halkının kendi öz irade gücünü ortaya çıkaracak çalışmaları
yürütmek. Kendi içerisinde oluşturdukları bu meclisler ile güvenliklerini sağlayacak yol ve
yöntemler geliştirmek ve Kürt halkı arasında oluşabilecek anlaşmazlıkları bu meclisler vasıtasıyla
çözülebileceğini DTK'nın amacının Türkiye Cumhuriyeti Devletinin adalet sistemi, güvenlik sistemi
gibi kurumlarının işlevsiz hale getirilmesi amacını güttüğünü beyan etmiştir.
Kadri CİHAN (T.C. Kim. No: 22972721158) isimli şahsın, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinin
(CMK 250 SMY) 26.06.2010 tarih ve 2010/425 sayılı kararı ile tutuklu bulunduğu cezaevinden teslim
alınarak getirildiği Diyarbakır terörle mücadele şube müdürlüğünde, 02.06.2010 tarihinde cumhuriyet
savcısınca alınan beyanlarında:
“Örgütün KCK-KOMA CİVAKEN KÜRDİSTAN/KÜRDİSTAN HALKLAR TOPLULUĞU
sistemini şu şekilde açıklayabilirim. Maliye, Dış İlişkiler yani demokratik ilişkiler, dış savunma, üst
yargı ortak bir şekilde yani merkezi meclis tarafından yönetilecek, bölgesel iç asayiş, alt yargı, yerel
yönetimleri, eğitim, sağlık, tarım vb. kurumlar Kürtlerin kendi iradeleri ile seçilen ve kent meclisi
olarak adlandırılan meclis tarafından yönetilecek, bölgede yaşayan tüm halklar Türk, Kürt, Arap,
Çerkez kim olursa olsun hepsi eşit haklara sahip olacak ve aynı haklardan faydalanabilecekler.
Bölgesel meclislerin çözümü konusunda sıkıntı yaşamaları durumunda bu sorunlar üst kimlik olarak
kabul edilen ülkelerin meclislere havale edilebilecektir. Bölgesel meclislerden kastım, Türkiye,
Suriye, İran ve Irak’ta oluşturulacak meclislerdir, her ülke içerisinde bulunan bölgesel meclisler o
ülkenin üst meclisine bağlı olacaktır. Bu çerçevede yapılması düşünülen ulusal Kürt konferansı
büyük önem taşımaktadır, çünkü bu konferanstan çıkacak olan Kürt siyasi iradesi birçok konuda
belirleyici ve etkili olacaktır. Tüm bu anlattıklarımın neticesinde sözde Kürdistan olarak
nitelendirilen Türkiye, İran, Irak ve Suriye ülkelerinde alt kimlik olarak örgüt lideri Abdullah
ÖCALAN’ın öngördüğü Kürdistan Konfederalizm sistemi oluşturulacaktır. Kürdistan Demokratik
Konfederalizm sisteminin Türkiye’de oturtulması ve alt zeminini hazırlama görevini
DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ yürütmektedir, BU KONGRENİN EŞ BAŞKANLARI
HATİP DİCLE VE YÜKSEL GENÇ’TİR. BU KONGRE BİR NEVİ KÜRDİSTAN DEMOKRATİK
KONFEDERALİZMİN PROTOTİPİ YANİ KÜÇÜLTÜLMÜŞ BÖLGESEL MECLİS HALİDİR.
Son dönemlerde siyesi yasaklı olan Ahmet TÜRK ve Aysel TUĞLUK’un bu kongrenin başına eş
başkan olarak geçebileceklerini düşünüyorum….” şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
K.C. (T.C. Kim. No:
) isimli şahsın, Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250
SMY) 06.12.2010 tarih ve 2010/883 sayılı kararı ile tutuklu bulunduğu cezaevinden teslim alınarak
getirildiği Diyarbakır terörle mücadele şube müdürlüğünde 09.12.2010 tarihinde cumhuriyet savcısınca
alınan beyanlarında:
“Örgütün kısa vadede üzerinde duracağı hususlar, Abdullah ÖCALAN’ın cezaevi koşullarının
iyileştirilmesi, TMK’nın (Terörle Mücadele Kanunu) değiştirilmesi, yüzde on olan seçim barajının
düşürülmesi, KCK davasında tutuklu bulunan örgüt mensuplarının serbest bırakılması, anadilde
eğitim, demokratik özerklik ve yerel yönetim sistemidir. (kendi kendini yönetme, asayiş vs.) Bu görevi
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) yerine getirecektir. BDP (Barış ve Demokrasi Partisi) bu
kongreye yardımcı olacak ve kongrede alınacak kararları düzenlenecek olan toplantı ve mitinglerde

dile getirecektir. Bir anlamda BDP bu kararları pratikleştirme görevi üstlenmiştir. DTK’NIN ASIL
AMACI; PKK’YI HALK NEZDİNDE VE ÜLKE GENELİNDE SİYASALLAŞTIRMAKTIR.
BUNLARA ÖRNEK OLARAK KADIN HAREKETİNİN 30 YILLIK BİR MÜCADELE SONUNDA
KAZANIMLAR NETİCESİNDE BU DURUMA GELİNDİĞİNİ, ÖRGÜTTEKİ KADIN KOTASI
İLE BDP İÇERİSİNDEKİ KADIN KOTASININ AYNI ORANDA YÜZDE KIRK OLMASI
TESADÜF DEĞİLDİR. PKK’NIN KIRSAL ALANINDAKİ YAPILANMASI (ASKERİ GÜÇ) İLE
SİYASİ ALANDAKİ YAPILANMASI HİYERARŞİ HARİÇ HEMEN HEMEN AYNIDIR. PKK
SON STRATEJİSİNİN DEĞİŞMESİ İLE BERABER İKİ AYAK ÜZERİNDE FAALİYET
YÜRÜTMEKTEDİR. BİRİNCİ AYAK SİYASİ MÜCADELE, İKİNCİ AYAK İSE ASKERİ
MÜCADELEDİR. BİRİNCİ AYAK TIKANDIĞI ZAMAN İKİNCİ AYAĞIN DEVREYE GİRMESİ
DÖNEMSELDİR. MEŞRU SAVUNMA MÜCADELESİ STRATEJİSİNİN ÖZÜ BUDUR.
EYLEMSİZLİK SÜREÇLERİ İLE BİRLİKTE BARIŞ DÖNEMİNE ŞANS TANIRMIŞ GİBİ
GÖRÜNSE DE GERÇEK, SÜRECİ KENDİ LEHİNE ÇEVİREREK KAMUOYUNDA KENDİ
MEŞRULUĞUNU ÖN PLANA ÇIKARMAKTIR.” şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
RUKEN / BERİTAN KOD Felek ALP (T.C. KİM. NO: 32873334890) isimli şahsın, İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığının (CMK 250 SMY) 2007/2319 sayılı soruşturma kapsamında, 22.12.2010
tarihinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadesinde:
“DTK’nın başkanlığını Ahmet TÜRK yapmaktadır. Türkiye, Irak, İran ve Suriye de bulunan
Demokratik Partilerin oluşumu ile bir çatı altında Konfederalizmi kurmak, bu Konfederalizmin
kurulması ile özerk bir yapıya sahip olmak, Avrupa da söz sahibi olmak için bir yapı oluşturmaktır.
DTK’nın bir özerk yapı olarak Konfederalizm oluşturulması Abdullah ÖCALAN’ın fikri ve
talimatıdır. Abdullah ÖCALAN bu fikirlerini ve talimatlarını Avukatları aracılığıyla sorumlu
düzeydeki örgüt mensuplarına ve bütün örgüt yapısına iletilmiştir. DTK da bu talimatlar
doğrultusunda kurulmuş, KCK sisteminin yerini alacak daha geniş kapsamlı bütün örgütlenmeleri
kendi çatısı altın toplayan bir yapılanmadır. Halen AHMET TÜRK ve Aysel TUĞLUK DTK’nın
eşbaşkanlığını yapmaktadır.” şeklinde beyanlarda bulunduğu anlaşılmıştır.
M. Ö. (T.C. KİM. NO:
) isimli şahsın, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığının (CMK 250 SMY) 2010/521 sayılı soruşturma kapsamında 29.12.2011 tarihinde istanbul
terörle mücadele şube müdürlüğünde alınan ifadesinde;
“….. DTK (Demokratik Toplum Kongresi)’ya bağlı Kent Meclisi 39 temsilciden oluşur, genelde
ayda bir olarak Diyarbakır İl BDP binasında toplantı yapılır. Bu toplantıya genelde 20-25 arasında
katılım olur. Bu toplantılara Azadiya Welat, DİHA, Özgür Halk ve Demokratik Modernite Dergileri
ile PKK/KCK örgüt ideolojisindeki yayın organlarından birer temsilcisi katılırdı. Yapılan bu
toplantılar PKK örgütünü ideolojisi ve Önderlik olarak adlandırılan Abdullah ÖCALAN’ın fikirleri
temelinde yapılır. Diyarbakır Kent Meclisinin amacı; Devletin diğer organlarını etkisiz hale getirerek
pasifleştirmek ve sosyal Ekonomik – Kültürel - Yargı ve diğer alanlarda kendi güçlerini oluşturarak
PKK ideolojisini yerel halk üzerinde etkili hale getirmektir. Toplantıda Devletin Kürtler üzerine
izlediği politika ve güncel konuların değerlendirilmesi yapılırdı. Toplantıdan çıkan sonuçlara göre
çalışmalar yürütülürdü.Toplantıdan çıkan sonuçlara göre olağanüstü toplantı kararı alınırdı. Daha
sonra BDP üyeleri ve STK temsilcilerinden oluşan 400 kişilik bir üyeden oluşan KentMeclisi İl BDP
binasında toplantı yapılırdı. Kent meclisinin yürütmesinde ise 41 üye bulunmaktadır. Kent
Meclisinin yürütmesinin toplantılarında alınan kararlar üyelere aktarılıp bilgilendirilir...” şeklinde
beyanlarda bulunduğutespit edilmiştir.

G. G. (T.C. KİM. NO:
) isimli şahsın, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığının (CMK 250 SMY) 2011/1903 sayılı soruşturma kapsamında, 29.10.2011 tarihinde istanbul
terörle mücadele şube müdürlüğünde alınan ifadesinde: (ek-46);
“SİYASET AKADEMİSİNDE GÖRDÜĞÜMÜZ DERSLER VE EĞİTİM VEREN HOCALAR
ŞUNLARDIR; 1-Kürt Dili:… 2-Toplumlar Tarihi:… 3-Felsefeye Giriş:… 4-Demokratik Özerklik :
(Ders veren Hocaları Mehmet Mesut TANRIKULU ve Mustafa POLAT) :
DTK (Demokratik Toplum Kongresi) (Ahmet TÜRK ve Aysel TUĞLUK)
EYALET MECLİSLERİ
(Serhat Eyaleti, Botan Eyaleti, Amed Eyaleti, Dersim Eyaleti, …)
İL MECLİSLERİ
MAHALLE MECLİSLERİ
Şuanda Cezaevinde yatmakta olan PKK/KONGRA-GEL terör örgütü elebaşı Abdullah
ÖCALAN’ın talimatı ve görüşleri doğrultusunda getirilen yukarıda ki şeması çizili sistemi ders
konusu olarak işledik. Ayrıca bu derste Demokratik Özerklik modelinin hangi ülkelerde kullanıldığı
“Örnek olarak İspanya”, Demokratik Özerklik içerisindeki hiyerarşik düzen adı altında Devletin
atamış olduğu Valiye ihtiyaç olmadan halkın kendi oyuyla belirlemiş olduğu Belediye başkanlarının
Vali görevini görmesi gerektiği ve bu şekildeki Özerk Bölge yönetiminin DTK (Demokratik Toplum
Kongresi)’ya bağlı olması gerektiği şeklinde ders konularını işledik. Biz bu dersi toplam 3 gün
gördük.” şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
C.S. (T.C. Kim. No:
) isimli şahsın, Hakkari Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğünde, 16.06.2013 tarihinde alınan şüpheli ifade tutanağında:
“A. ÖCALAN’ın talimatları doğrultusunda kurulan DTK (Demokratik Toplum kongresi)
içerisinde faaliyet gösteren kişilerin çoğunluğu KCK/TM’in almış olduğu kararlar doğrultusunda
siyaset yaparak yeni eylem stratejileri geliştirmektedir. Asıl amaç Türkiye’deki Kürt sorunun
çözümü için yeni ve etkin projeler üretmektir. DTK’ın Kuzey Irak yerel yönetimi yetkilileri ile,
Türkiye’de ileride oluşturulması planlanan yapının yerel bir güç olabileceklerini düşündüklerinden
ilişkilerini sıcak tutmaktadır. DTK yapısı içerisinde yer alan şahıslar, mevcut projelerini
oluşturmadan önce Kandil alanına gelerek örgütün üst düzey yönetimi ile görüşmeler gerçekleştirir,
buruda örgüt ile birlikte alınan talimatlar doğrultusunda hareket edilir. Bu yapı Sabri OK’a bağlı
olarak faaliyet yürütür. Bu yapılanma içerisinde faaliyet gösteren kişiler genellikle panel, sempozyum
gibi etkinliklere katılmak için Irak ülkesinin kuzeyine legal yollardan gelirler. Buralarda bir süre bu
faaliyetleri sürdürdükten sonra Kandil veya diğer alanlara giderek üst düzey örgüt mensupları ile
görüşerek talimat alırlar. Genellikle bu görüşmelerde gizlilik esastır. Bu görüşmeler DTK içerisinden
seçilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilir. Abdullah ÖCALAN’IN avukatları, akrabaları veya diğer
kişiler ile yapmış olduğu görüşmeler neticesi belirlenen politikalar Kandil’e bu şahıslar tarafından
aktarılır. Cevabı da aynı zamanda alınarak Abdullah ÖCALAN’a ve Türkiye içerisinde faaliyet
gösteren kurumlara iletilerek yeni siyaset politikaları izlenir. Şuanda DTK eş başkanlık sistemi ile
faaliyet göstermektedir. Eş başkanları Ahmet TÜRK ve Aysel TUĞLUK’tur bu yapı şuanda Türkiye
deki Kürt sorunu ile ilgili meselelerin çözümünde faaliyet göstermektedir. Ancak her ne kadar
KCK’dan ayrı bağımsız bir yapı olarak görünse de KCK sisteminden almış olduğu talimatlar

neticesinde politikalar üretmektedir. Kürt halkının DTK yapısı, işleyişi, hedefleri konusunda
yeterince bilinçlenmediği, asıl amacı algılamadığını DTK içerisinde faaliyet yürüten şahıslar
üzerinden destek verdiğini düşünüyorum. Ancak bölgedeki kanaat ve aşiret önderleri, DTK’nın Kürt
sorununun çözümüne katkı sunacağını düşünerek maddi-manevi her türlü desteği vermektedirler.
Bu doğrultuda en basit örneği ile Kürt halkı ve aşiretler arasında tespit edilen yada BDP’ye yada
DTK’ya intikal eden anlaşmazlıklar/kan davaları ile ilgili olarak, parti bünyesinde KCK sözleşmesi
doğrultusunda oluşturulan adalet komisyonu içerisinde yer alan şahıslar ile kanat önderleri ve aşiret
reisleri söz konusu anlaşmazlıkların çözümü için gerekli çalışmaları gerçekleştirmektedirler. DTK,
PKK/KCK ve sol fraksiyonlara bağlı sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket eder bu yapı içerisine
Türk solu tabir edilen gruplarda alınarak Türkiye’de siyasi arenada alternatif bir sol muhalefet
geliştirilmeye çalışılmaktadır. Geçmişte sol grupların Kürt sorunu ile yeterince ilgilenmediklerinden,
halkların Kürt sorununu paylaşmaları, güçlerin birleştirilmesi ve halkı devlete karşı Kürt hareketi
kapsamında birlikteliğini ve bilinçliliğini artırmak hedeflenmiştir. Ayrıca Kürt nüfusunun az olduğu
ve yeterince örgütlenemedi bölge/illerde Türk solu aracılığı ile örgütlenmek hedeflenmektedir. Ayrıca
PKK/KCK yönetimi bu amaçları doğrultusunda sol örgütlere maddi yardımlarda da bulunmaktadır.
HDK yapısının PKK/KCK üst yönetimi ve KCK/TM içerisinde faaliyet yürüten şahıslar ile bağlantılı
olduğunu, ortak kararlar aldıklarını ancak baskın olanın PKK/KCK olduğunu biliyorum. Daha önce
1992-1993 yıllarında Meral KIDIR vasıtası ile kurdurduğu Kürt kökenli ve alevi vatandaşlardan
oluşan terör örgütü DHP(Devrimci Halk Partisi) yapılanması tarzında bir yapılanmayı, HDK
yapılanması üzerinde kurmayı hedeflemektedir dolayısı ile HDK’nın PKK/KCK-BDP-DTK ile
organik bağı mevcuttur.” şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
MERCEK farklı ismi verilen tanığın, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2007/996
sayılı soruşturma kapsamında, 19.06.2009tarihinde, Diyarbakır Terörle Mücadele Şube müdürlüğünde
Cumhuriyet savcısına vermiş olduğu ifadesinde;
“Abdullah ÖCALAN avukatları ile yapmış olduğu haftalık görüşmeler neticesinde Türkiye
devlet yapısına alternatif bir idari yapılanma oluşturarak KCK/TM (PKK) yapılanması oluşturmak
için Abdullah ÖCALAN” ın dört ayaklı paradigması olan 1.Belediyeler, 2.Kent Meclisleri, 3.Siyaset
Akademisi ve 4.Kooperatiflerin bu yapının dört ayağını oluşturacağını, belediyeler ve kent meclisleri
kadroları ile diğer Kürt hareketleri önderleri ile hep beraber Demokratik Toplum Kongresi (DTK)
nin faaliyete geçirilerek en son olarak bağımsız Kürdistan devletinin kurulacağı amaçlanmıştır. Bu
yapının yerine Türkiye Meclisinin (TM) ana merkezi Diyarbakır’dadır. KCK/TM yapılanmasına
yasal bir görünüm vermek için hemde belediyelerin tek elden yönetilmesi, KCK/TM (PKK) nın sevk
ve idaresi için Diyarbakır’da YEREL YÖNETİMLER adı altında bir büro açarak yasal olmayan
görünümlerini yasalmış gibi gösterip faaliyetlerini sürdürmekti…..” şeklindebeyanlarda bulunduğu
tespit edilmiştir.
FERHAT (KOD) M. Y. (T.C. Kim. No:
) isimli şahsın,
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının Soruşturması Kapsamında, 30.04.2012 tarihinde hakkari terörle
mücadele şube müdürlüğünde alınan ifadesinde:
“…DTK (DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ): FAALİYET ALANI TÜRKİYE
CUMHURİYETİ DEVLETİ İÇERİSİNDE DOĞU VE GÜNEYDOĞU BÖLGELERİDİR. DTK
ABDULLAH ÖCALAN'NIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇERİSİNDE
SİYASALLAŞMA FAALİYETLERİNİ KOORDİNE ETMEK AMACIYLA VERMİŞ OLDUĞU
TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA KURULMUŞ BİR YAPIDIR. DTK TÜRKİYE DE KCK
SİSTEMİNİN YERLEŞMESİ İÇİN FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR. DTK HALKIN EĞİTİLİP

BİLİNÇLENMESİNİ
SAĞLAR.
SİYASET
AKADEMİSİ
KÜRT
HALKININ
BİLİNÇLENDİRİLMESİ İÇİN FAALİYET GÖSTERİR. SİYASET AKADEMİLERİNİN BU
MAKSATLA KURULACAĞI ANLATILDI. YANİ DTK, BDP (BARIŞ VE DEMOKRASİ PARTİSİ)
VE SİYASET AKADEMİSİ KCK'NM YERLEŞMESİ İÇİN FAALİYET GÖSTERİR. DTK'NIN
GENEL SORUMLULARI AHMET TÜRK VE AYSEL TUĞLUK'TUR. Yürütmenin görevi KCK
sistemi içerisinde yasama organı olan KONGRA-GEL'in almış olduğu karaları pratikte uygulayan
birimdir. … Yukarıda bahsettiğim PYD (Partiye Yektiya Demokratik), PÇDK (Partiye Çareseriye
Demokratik Kurdistan), DTK (DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ), CDK (Cıvata Demokratik
Kurdistan) ve PJAK: (Pariteya Jiyane Azadiye Kurdistan) İSİMLİ BİRİMLER 4 YILDA BİR
KANDİL BÖLGESİNDE KCK ÇATISI ALTINDA KONGRE DÜZENLEYEREK BİR ARAYA
GELİP KARARLAR ALIRLAR. Bu kongreye Kandilde bulunan örgütün üst düzey yöneticileri de
katılır. Bu toplantılara KCK Yürütme Kongresi denir.” şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
F.T. (T.C. KİM.NO:
) isimli şahsın, Van Cumhuriyet Başsavcılığına
Teslim olduktan sonra, 19.01.2011 tarihinde van terörle mücadel şube müdürlüğünde alınan ifadesinde:
“DTK ( DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ) : FAALİYET ALANI ÖRGÜT İÇERİSİNDE
KUZEY OLARAK TABİR EDİLEN TÜRKİYE CUMHURİYETİ SINIRLARI İÇERİSİNDEKİ
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGELERİDİR. DTK ABDULLAH ÖCALAN’ IN
TÜRKİYE SINIRLARI İÇERİSİNDE SİYASALLAŞMA FAALİYETLERİNİ KOORDİNE
ETMEK AMACIYLA VERMİŞ OLDUĞU TALİMATLARI DOĞRULTUSUNDA KURULMUŞ
BİR YAPIDIR. AYNI ZAMANDA KCK SİSTEMİNİ VE YAPISINI TÜRKİYE’ DE İNŞA ETME VE
HAYATA GEÇİRME İLE GÖREVLİDİR. BİLDİĞİM KADARIYLA TÜZÜĞÜ KCK
TÜZÜĞÜYLE HEMEN HEMEN AYNIDIR. GENEL SORUMLULARI AHMET TÜRK VE AYSEL
TUĞLUK’ TUR. BU ŞAHISLARI ÜZERİNDE KCK İLE İRTİBATI SAĞLAYAN VE İLLEGAL
OLAN BAZI ŞAHISLAR VARDIR. İFADEMİN AKIŞI İÇERİSİNDE DE BELİRTTİĞİM GİBİ
ULAŞ SİVEREK( K) İLE BDP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ OLAN SABAHAT TUNCEL’ İN
KARDEŞİ KEMAL( K) VARDIR. BU İKİ ŞAHIS DTK İLE KCK’ NIN ARASINDA BİR BAĞDIR.
DTK, KCK SİSTEMİNE GÖRE TÜRKİYE ‘ DE OLUŞTURULMASI GEREKEN ÖRGÜTSEL
YAPIYI İNŞA İLE GÖREVLİDİR. ŞÖYLE DİYEBİLİRİZ DTK BİR NEVİ KCK TÜRKİYE
ANLAMINA GELMEKTEDİR. DTK’ NIN İÇERİSİNDE KAÇ KİŞİNİN YER ALDIĞINI
BİLMİYORUM. DTK ADINA BÖLGE KENT KONSEYLERİ, İLÇE MECLİSLERİ, KÖY VE
MAHALLE MECLİSLERİ ÖRGÜTLENEREK FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜRLER. KCK
SİSTEMİNE GÖRE DTK’ DAN GELEN TALİMAT VE UYGULAMALAR BU MECLİSLER
TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLİR….2009 yılında Abdullah ÖCALAN’ın talimatıyla Devrimci
Halk Savaşı örgütün gündemine alınmıştır. Abdullah ÖCALAN’ ın bu konunun gerçekleşmesi için
öncelikle komünlerin, siyaset akademilerinin, Kent şehir konseylerinin kurularak halkın bu savaşı
nasıl uygulayacağı konusunda bilinçlendirme yapılması gerektiğini, Bu konunun Türkiye’ de
faaliyete geçirilmesi için DTK( Demokratik Toplum Kongresi) ‘nın öncülük yapabileceğini ve bu
konuda hazırlıklarını tamamlanması için bölgeler ve kentler ilçeler ve mahallelerde gerekli
çalışmaları yapması gerektiğini savunmaktadır. Bu konu ile ilgili şu an DTK’ nın başında olan Aysel
TUĞLUK’ un şu an için Devrimci Halk Savaşının halkımızın hazır olmadığını, çok kayıp olabilir
şeklinde açıklamalarının olduğunu duydum. Yine örnek olarak ABBAS(K) Duran KALKAN
Türkiye sınırları içerisinde Şemdinli ve Yüksekova’ da bu konunun pilot bölge olarak uygulamaya
geçirilmesi gerektiğini savunmaktaydı, ayrıca bu alanların Türkiye Cumhuriyetinin tüm otoritesini
buradan ortadan kaldırarak örgütün otoritesini hâkim kılarak bu şekilde diğer alanlarda da
konunun hayata geçirilmesini savunmaktaydı.” şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.

ÖZGÜR MURAT (kod) B.K. (T.C. Kim. No:
)
isimli
şahsın, Adana
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında kapsamında, 02.12.2011
tarihinde Mersin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ek ifadesinde;
“Bu yapılanmada direk talimatlarını KCK-PKK yürütme konseyi olarak bilinen Ankara
grubundan (Murat KARAYILAN, Cemil BAYIK, Ali Haydar KAYTAN, Mustafa KARASU, Duran
KALKAN) almaktadır. DEMOKRATİK ÖZERKLİK, DEMOKRATİK KONFEDARİLİZM VE
KOMİNEL YAPILAR TÜM SOLUN BİRLEŞEBİLECEĞİ ÇATI PARTİSİ VE BU TÜR SİYASİ
YAPILANMALARIN SÖZCÜLÜĞÜ DTK TARAFINDAN ORGANİZE EDİLİR. AMAÇ OLARAK
ÖRGÜTÜN LEGAL ALANDA SİYASETİNİ VE BU DOĞRULTUDA PRATİĞİNİ SİVİL
İTAATSİZLİĞİNİ VB. FAALİYETLERLE PRATİKLEŞTİRME GÖREVİ ÜSTLENİR. DTK
YAPTIĞI ÇALIŞMALARLA İLERDE YAPILMASI PLANLANAN ULUSAL KÜRT
KONFERANSININ TÜZÜĞÜNÜ PLANLAMASINI VE ONA GÖRE BU KONFERANS İÇİN BİR
ÖN AŞAMASINI İFADE ETMEKTEDİR. PARÇALAR ARASI ADEMİ MERKEZİYETÇİLİK
YANİ YERİNDE YÖNETİMİN AKTİF HALE GEÇMESİNİ VE BU SAYEDE DİĞER
PARÇALARLA DA YANİ SURİYE-İRAN-IRAK VE TÜRKİYEDE YAŞAYAN KÜRTLERİN
KONFEDARAL YAPILANMAYA GEÇEBİLMELERİ İÇİN VE BURADA YAŞAYAN
KÜRTLERİN ÖRGÜT SİYASETİNİ BENİMSEMELERİ VE ÖRGÜT TALİMATLARI
EKSENİNDE HAREKETE GEÇEBİLMELERİNİ SAĞLAYABİLMEK İÇİN BU NOKTADA
DAHA İNİSİYATİFLİ VE DAHA ÖRGÜTLÜ, ORTAK REFLEKS GELİŞTİRİLEBİLECEK BİR
YAPININ GELİŞTİRİLMESİNİ HEDEFLER. PARÇALARIN İÇİNDEKİ HALKLAR KENDİ İÇ
YÖNETİMİNİ OLUŞTURARAK YAŞAMLARINI DEVAM ETTİREREK SİSTEMLİ BİR
ŞEKİLDE İÇTE BAĞIMSIZ OLARAK HAREKET TARZLARINI BELİRLEME, KENDİ
KENDİLERİNİ YÖNETME, GÜVENLİK DAHİL SOSYAL SİYASAL VE EKONOMİK YER ALTI
VE YER ÜSTÜ ZENGİNLİKLERİNİ KENDİLERİ ÇIKARTARAK BİR NEVİ YAŞADIKLARI
ÜLKEDEN TOPRAK OLARAK AYRILMAYACAK ANCAK YÖNETİM OLARAK
AYRILACAKTIR. SAYDIĞIMIZ DÖRT PARÇADA YAŞAYAN VE KENDİNİ YÖNETEN KÜRT
HALKININ AYRI AYRI DÖRT BAYRAĞI OLACAK, ULUSAL KONFERANS İLAN
EDİLDİKTEN SONRA KONFEDERAL YAPILANMA KURULACAK, BU YAPININ DA BİR
BAYRAĞI OLACAKTIR. BU YAPI DIŞTA BULUNDUĞU ÜLKEYE BAĞIMLI İÇTE İSE
BAĞIMSIZ OLACAKTIR. Örgüt içerisinde mensuplarına verilen siyasi ve ideolojik eğitimlerde bu
şekilde verilir. Halen KCK bu yapıyı oluşturmak için çalışmaktadır.” şeklinde beyanlarda bulunduğu
tespit edilmiştir.
T.T. isimli şahsın, Van 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 06.01.2012 tarih ve 2012/97 d.iş sayılı karara
istinaden, 29.01.2012 tarihinde, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan
ifadesinde:
“DTK (Demokratik Toplum Kongresi): Faaliyet alanı Türkiye Cumhuriyeti devleti içerisinde
Doğu ve Güneydoğu bölgeleridir. DTK Abdullah ÖCALAN’ın Türkiye Cumhuriyeti sınırları
içerisinde siyasallaşma faaliyetlerini koordine etmek amacıyla vermiş olduğu talimatlar
doğrultusunda kurulmuş bir yapıdır. DTK Türkiye de KCK sisteminin yerleşmesi için faaliyet
göstermektedir.” şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
MAHİR (KOD) S.G. (T.C. Kim. No:
) isimli şüphelinin,Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/3570 sayılı soruşturması kapsamında, 17.11.2011 tarihinde, Diyarbakır
Cumhuriyet Başsavcılığında yaptırılan teşhis tutanağında:

“Terör örgütü adına son dönemde oluşturulan yapılar arasında yer alan DTK (Demokratik
Toplum Kongresi) oluşturulmak istenilen sistemin temel yapısını oluşturmaktadır, yani kurulması
amacı güdülen Kürdistanın MECLİSİ olarak faaliyet yürütmektedir, örgüt ve örgüt yöneticileri ile
bağlantılı olarak faaliyet yürütmektedir. Örneğin SEYİT RIZA KOD C.A. isimli şahsa kırsal alandan
gelen eylem faaliyetleri N.D. aracılığıyla DTK yöneticilerine iletilmektedir. Bu talimatlar
doğrultusunda DTK da gayri resmi yollardan örneğin AMED HALK İNSİYATİFİ adı altında farazi
oluşturulan yapı ismi kullanılarak internet üzerinden ve televizyon kanallarından duyurular
yapmaktadır. ANF ve ROJACİVAN gibi terör örgütü adına yayın yapan internet sitelerinden
eylemler için yapılan AMED HALK İNSİYATİFİNDEN DUYURU başlıklı yayınlanan çağrı ve
talimatlar kırsal alandan gelen talimatlar doğrultusunda DTK bünyesinde faaliyet gösteren şahıslar
aracılığıyla yayınlanmaktadır.
Örgüt adına örgütle bağlantılı olarak faaliyet gösteren DTK bünyesinde Kent Meclisleri ve
Siyaset Akademileri deörgüt adına bir nevi legalleşme çalışmaları altında yürütülmekteydi, bütün
saydığımız bu kurumlar kurulması amacıyla çalışılan özgür kürdistan devletinin altı yapısını
oluşturma amacı gütmektedir. Zaten kuruluş ve faaliyetleri terör örgütü elebaşının talimatları
doğrultusunda oluşturulmuştur, bu konu ile ilgili direk talimatları olduğu gibi avukatları aracılığıyla
yaptığı görüşmelerin yorumlanması ile bu kurumlar çalışmaktadır.
Örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda oluşturulan yapılar içerisinde yer alan DTK
nın misyonunun tamamladığı düşünüldüğünden HDK (Halkların Demokratik Kongresi) adı altında
yeni bir yapılanmaya gidildi, DTK nın etkisiz kaldığı ve özellikle güneydoğu bölgesinde kürt halkı
üzerinden sınırlı kaldığı düşüncesi örgüt içerisinde hakim olduğundan alternatif bir yapı olarak
HDK kuruldu, bu yapı aynı zamanda kapatılması muhtemel BDP ninde yerine geçecek olan ve alt
yapısı hazırlanan bur kurum olarak oluşturulmuştur. HDK nın esas amaçları arasında kürt
bölgesinde sınırlı kaldığı düşüncesi hakim olduğundan tüm Türkiye coğrafyasını içine alacak şekilde
siyaset yapma düşüncesi ile oluşturuldu, kürt halkı mücadelesinin tüm ülkede anlaşılamadığı
düşünüldüğünden ve bölgede sınırlandığından Türkiye deki diğer azınlıkları da içine alacak şekilde
“KÜRTLER EZİLİYOR, HAKLARI YENİYOR” parolasıyla değil “AZINLIKLAR EZİLİYOR”
(çerkezler, lazlar, abazalar, göçmenler) “HAKLARI YENİYOR” şeklinde esas itibari ile kürt halkı
üzerinden yürütülmek istenen siyaseti tüm ülkeye yayarak diğer azınlıkları da desteğini almak
istemektedirler. Bu kurumun tüm alt yapısı oluşturulmuş ve faaliyetlerine devam etmektedir.
PKK/KCK terör örgütünün son dönemde girdiği süreç göz önüne alındığında genel düşünce ve
strateji; terör örgütü elebaşının yakalanmasının ardından özellikle bu güne kadar örgütün en büyük
amacı Aponun özgür kalmasını sağlamaktır, bunun yanı sıra tabiki büyük amaçlar içerisinde özgür
kürdistanın kurulması amacı hiçbir zaman bitmeyecek bir idealdir. Bu konu ile ilgili olarak daha
öncede bahsettiğim üzere örgütün son dönemki stratejisi içerisinde yer alan DEVRİMCİ HALK
SAVAŞI ile mevcut devlet yapısının tüm kurumlarını çalışmaz hale getirmek ve yerine kendi
kurumlarını yerleştirmek istemektedir, buna örnek olarak okullara yapılan eylemler neticesi
çalışmaz hale getirilecek eğitim kurumlarının yerine örgütsel faaliyetleri ile hali hazırda faaliyet
yürüten Eğitim Destek Evleri gibi kurumlar getirilmeye çalışılmaktadır, son süreçte artırılan sokak
eylemleri ile birlikte cezaevinde bulunan tutuklu/hükümlü örgüt mensuplarının yaptığı açlık grevleri
ile devlet üzerinde baskı oluşturularak bir takım tavizler elde edilmek istenilmektedir, devletin kendi
eliyle kürtlere verdiği bir takım imtiyazlar veya haklar örgüt içerisinde bulunan ve siyaset yapmakla
hükümlü olan DTK, HDK, KENT MECLİSLERİ veya siyasi partiler aracılığıyla örgütsel faaliyetler
neticesinde elde edilmiş gibi gösterilmektedir, örgütün esas amaçları arasında yer alan ve halk
üzerinde oluşturulmaya çalışılan genel hava “devletin verdiği bu haklar –kürtçe eğitim, son dönemde

ana dilde savunma, üniversitelerde açılan kürtçe bölümleri- PKK nın sayesinde olmuştur, dağdaki
gerilla sayesinde olmuştur” şeklinde yansıtılarak DEVRİMCİ HALK SAVAŞINA destek olacak ve
içine çekilmek istenen halk üzerinde etkili olmak isteğiyleyapılmaktadır…..” şeklindebeyanlarda
bulunduğu tespit edilmiştir.
REBER BESTA (KOD) S.B. (T.C. Kim. No:
)
isimli
şahsın,
Şırnak
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında, 15.06.2010 tarihinde şırnak
terörle mücadele şube müdürlüğünde alınan ifadesinde;
“… ROJ TV'DEKİ AÇIKLAMALARDAN H.D.'NİN DTK'NIN BAŞKANI OLDUĞUNU
ÖĞRENDİM. DTK ÇATI ÖRGÜTLENMESİDİR. BDP VE DİĞER TÜM SİVİL KURUMLAR
DTK ÇATISI ALTINDA ÖRGÜTLENEREK FAALİYET GÖSTERİR. DTK BİR ŞEKİLDE
TÜRKİYE'DEKİ TÜM YAPILARIN ÜSTÜNDEDİR. TÜRKİYE'DEKİ TÜM YAPILAR DTK'YA
BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTERİR.” şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
KCK/TM SORUŞTURMASI VERİLERİNDE DTK YAPILANMASI;
Diyarbakır C. Başsavcılığınca 2007/996 soruşturma numarası ile yürütülen soruşturma
kapsamında avukat S.I.’ın,
adresinde bulunan Avukatlık Bürosunda yapılan aramada, şahısın kullandığı odada bulunan
bilgisayar kasasında takılı bulunan SAMSUNG marka SP0842N model
seri numaralı 80
GB kapasiteli 1 adet hardisk içerisinde “2007-31-demokratik toplum kongresi” şeklinde kayıtlı Word
belgesi;
“GENELGE, Sayı:2007/31, Konu: Demokratik toplum kongresi, il başkanlıklarına” başlıklı
yazı içeriğinde: “Karar aldığımız diğer bir çalışma Diyarbakır’da gerçekleştireceğimiz “Demokratik
toplum kongresi”dir. Partimizin olağanüstü kongresi öncesi bu kongre gerçekleştirilecektir.
Hazırlıklarını sürdürdüğümüz siyasi program çalışması ile gerçekleştirilecek halk kongresi aynı
amacı içeren tarihi önemde bir çalışmalardır. Bu çalışmalar birbirini bütünleyen iç içe geçen,
birbirini besleyen nitelikte çalışmalardır ve birlikte yürütülecektir. Kongre perspektifi ve çalışma
yöntemi, delege bileşeni ve seçim yöntemi ile ilgili görevlendirme listesi ektedir. Gereği için
bilgilerinize rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. 02.10.2007” şeklinde açıklamaların
bulunduğu, ekte gönderilen “Demokratik Toplum Kongresi Perspektifi ve Çalışma Yöntemi” başlıklı
yazı içeriğinde ise:“Kürtlerin ortak talep ve iradelerini beyan etmek üzere Diyarbakır’da
DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ gerçekleştirme kararlılığına varılmıştır. Bu kongre
Kürtlerin anayasada yapılması gereken değişiklikler hakkında iradeleşeceği, taleplerinin
gerçekleşmesi için nasıl bir aktivite içerisinde olması gerektiğini kararlaştıracağı kongre olacaktır.
Aynı zamanda Kürt sorunun ve toplumsal sorunların çözümünde izlenmesi gereken yol ve yöntemleri
de masaya yatıracaktır” şeklinde açıklamalara yer verildikten sonra Diyarbakır’da toplanacak DTK’yı
örgütlemek ve gerçekleştirmenin Parti Meclisinin sorumluluğunda olacağını, tüm parti meclisi üyelerinin
bu çalışmada aktif görev alacaklarını ve il il görevlendirileceklerini, bu görevlendirme ile gidilen il ve ilçede
5-11 arası kişiden oluşan komisyonlar oluşturularak 4-20 Ekim 2007 tarihleri arasında kongreye katılacak
delege listesini belirleyeceklerini, aralarında DTP milletvekilleri, PM üyeleri ve belediye başkanları ile
gençlik ve kadın alanlarından toplam 190 delegenin Doğal delege olarak bu kongreye katılacaklarını, 310
delegenin ise DTP’nin oy aldığı illerden seçimle Kurum ve Halk delegeleri olarak iki grupta
belirleneceğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.
Diyarbakır C. Başsavcılığınca 2007/996 soruşturma numarası ile yürütülen soruşturma kapsamında
H.D.’nin ikametinde yapılan aramada el konulan HP Marka 7225900K seri numaralı 80 Gb lık dizüstü

bilgisayarın yapılan teknik incelemesinde “notlar 28.11.2007” tarihli word belgesinin olduğu, DTK ile
ilgili sonuç bildirgesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Bu doküman aşağıya çıkartılmıştır:
“DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ:
Kongremiz 26-28 Ekim 2007 tarihleri arasında, Türkiye'nin 50 ilinden seçilen Halk Delegeleri,
Akademisyenler, İnanç Grubu Temsilcileri, DTP Genel Merkez Yöneticileri, Milletvekilleri, Belediye
Başkanları ve İl Başkanları ile Gençlik ve Kadın Temsilcileri, Sivil Toplum Örgütü Temsilcileri ve
Muhtarlardan oluşan tüm toplumsal, sosyal ve siyasal çevrelerin katıldığı toplam 600 delege ile
Diyarbakır'da başarıyla gerçekleşmiştir.
Demokratik Toplum Kongresi, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Kürt Sorunu'nun çözümü açısından
Kürt, Türk ve Ortadoğu Halkları için tarihi bir misyonla toplanmıştır.
… Kongremiz sorunun çözümü İçin; başta Türk ve Kürt halkı olmak üzere Ortadoğu Halkları'nın
özgürlüğü ve kardeşliğini esas alan, barışçıl ve demokratik birlikteliğinin temel çözüm yolu olduğunu açığa
çıkarmış ve benimsemiştir.
... Demokratik Toplum Kongresi, bu süreçle Kürt halkının temel haklarının anayasal güvence altına
alındığı oranda Türkiye'nin bütünlüğü içerisinde Kürt Sorunu'nun demokratik ve barışçıl çözümü için
tarihsel bir fırsat yakalandığını tespit etmiştir. Kongremiz bu konuda Kürt halk iradesinin beyanı olmuştur.
Kongremiz; inkar, imha ve küresel sermayenin ihtiyaçlarını esas alan anayasal yaklaşımları reddeder.
Bu yaklaşımlardan kaynaklı halkları iradesizleştiren, meşru savunmaları ortadan kaldıran her türden
dayatmalara karşı, Kürt, Türk ve Ortadoğu halklarının çıkarlarını esas alan anayasal yaklaşımı vazgeçilmez
görür.
…Kongremiz tezkere ile başlayan Kürtlere ve kurumlarına yönelik linç girişimlerini, ülkemizdeki ve
sınır ötesine yönelik operasyonları kabul edilemez bulur.
Bu tarihsel ve güncel gelişmeler ışığında kongremiz; Kürt Halk Önderi Abdullah ÖCALAN'ın, Kürt
Sorunu'na demokratik çözüm yaklaşımının son derece belirleyici olduğu sonucuna varmıştır….. Bu nedenle
kongremiz, Kürt Halk Önderi Abdullah ÖCALAN'ın , İmralı'dan başka bir yere nakli ile sağlık sorunlarının
giderilmesi için tedavi sürecinin başlatılmasının, toplumsal barış için rolünü oynayabileceği şekilde, halkla
bağ kurabileceği bir ortam yaratılmasının, Kürt halkı kadar Türkiye demokrasisi açısından da son derece
yaşamsal olduğu sonucuna varmıştır.
Kongremiz, bu temelde Türkiye'deki siyasi-idari yapılanmanın köklü bir reformla ele alınarak
değiştirilmesini kaçınılmaz görmektedir. ...... Kongremiz, Ülke bütünlüğü içinde halkın yerelde söz ve karar
sahibi olmasını sağlayacak ve tüm farklılıkların kendini özgürce ifade edebileceği düzeyde özerklik
kazanması temeline dayanan modelin çağdaş kavramlaştırılışını "demokratik özerklik" biçiminde
tanımlamaktadır. Demokratik öz yönetim anlamına gelen demokratik özerklik, Demokratik Cumhuriyet'in
içinin doldurulmasıdır.
Demokratik Özerklik;
-Türkiye siyasi ve idari yapısında demokratikleşmeyi sağlamak amacıyla köklü bir reformu
öngörür,
-Sorunların çözümünde geliştirilecek yöntemler için, yereli güçlendirme, halkı söz ve karar sahibi
kılma felsefesinden hareket eder,
-Halkın karar süreçlerine dahil olması için demokratik katılımcılığı savunur ve tüm yerel
birimlerde meclis sistemini esas alır,
-Salt "Etnik" ve "Toprak" temelli özerklik anlayışı yerine kültürel farklılıkların özgürce ifade
edildiği bölgesel ve yerel bir yapılanmayı savunur,
-"Bayrak" ve "Resmi Dil" tüm "Türkiye Ulusu" için geçerli olmakla birlikte her bölge ve
özerk birimin kendi renkleri ve sembolleriyle demokratik öz yönetimini oluşturmasını öngörür,
-Sorunların çözümünü sadece devlet sistemini değiştirmede aramaz, toplumun öz yeterliliğini esas

alır.
Türkiyenin siyasi ve idari yapısında değişiklik öngörülürken; elbette ki öncelikle Türkiye'nin
demografîk yapısının açığa çıkarılması ve bunun için gerekli çalışmaların yapılması zorunludur.
Kongremiz tarafından İstanbul'dan Antalya'ya, Adana'dan Samsun'a, Edirne'den Kars'a kadar
kentlerin tümünde yaşanan ortak sorunlardan, farklı ve özgün yerel sorunlara kadar her türlü toplumsal
sorunun modern ve demokratik bir devlet yapılanması içerisinde çözümünü kolaylaştıracak en akılcı model
olarak tanımladığımız "Demokratik Özerkliğin" hayata geçebilmesi açısından ve yeni Anayasa çalışması
da dikkate alınarak, siyasi ve idari yapılanmada köklü bir reforma gidilmesi gerekmektedir.
Bu idari modelde ademi-merkeziyetçilik işletilerek birbiriyle yoğun bir şekilde sosyo-kültürel
ve ekonomik ilişki içinde bulunan illeri kapsayan ve il genel meclislerine benzer bir şekilde seçimle iş
başına gelen bir bölgesel meclis, merkezi hükümet adına dış işleri, maliye ve savunma hizmetleri ile
merkezi ve bölge yönetimlerince birlikle yürütülecek emniyet ve adalet hizmetleri hariç; eğitim, sağlık,
kültür, sosyal hizmetler, tarım, denizcilik, sanayi, imar, çevre, turizm, telekomünikasyon, sosyal güvenlik,
kadın, gençlik, spor gibi hizmet alanlarından sorumlu olacaktır.
Bölge meclisleri nüfus ve gelişmişlik düzeyine göre her yıl merkezi hükümetin aktardığı bütçenin
yanında yerel gelirlerden de pay alarak hizmetlerin yürütülmesini sağlayacaktır. Az gelişmiş ve yoksul
bölgelere pozitif ayrımcılık uygulanacaktır. Bölge meclisleri her yıl bütçelerin belli bir kısmını yatırım ve
hizmet oranında belediye meclisleri ve il genel meclislerine aktaracaktır.
Bu meclislere "bölge meclisi", meclislerde görev yapacak kişilere de "bölge temsilcisi" denir.
Meclis hem meclis başkanını hem de görevli olduğu alandaki işleri yürütecek yürütme kurulu üyelerini ayrı
ayrı seçer. Başkan ve yürütme kurulu üyeleri meclisin aldığı kararların icrasından sorumludurlar.
Bu yapı fedaralizmi ya da etnisiteye dayalı özerkliği ifade etmez; merkezi yönetimle iller arasında
kademelendirilmiş demokratik bir yeni idari takviyedir. Bölgelerin her biri o bölgenin özel adı veya bölge
meclisinin yetki sınırları içinde bulunan en büyük İl in adıyla anılacaktır.
Bu modelde il valileri, hem merkezi hükümetin hem de bölge yürütme kurulunun aldığı kararları
uygulamakla görevlidir. Bakanlıkların taşra teşkilatları da aynı prosedüre tabi olacaklardır. İl Genel
Meclisleri, Belediye ve Muhtarlıklar gibi diğer idari yapılar varlığını korumaya devam edeceklerdir.
Özcesi Türkiye'de kurulacak Bölge Meclisleri -ki sayısı 20-25 olabilir-, TBMM ile iller arasında işleri
kolaylaştıran, halkın yönetime daha fazla katılımım sağlayan çağdaş, demokratik bir siyasi ve idari
yapılanmadır. Kongremiz bu modelle Demokratik Cumhuriyet'in inşasında önemli bir aşama kat
edileceğine inanmaktadır….
Kongremiz, bir yandan devlet yapılanmasında reformu öngörürken öte yandan beklemeksizin
toplumun kendi örgütlenme sistemini kurmasını kararlaştırmıştır….
Kongremiz, özellikle Anayasadaki mevcut "ULUS" kavramının etnik vurgularla değil, demokratik
uluslaşmanın bir ifadesi olarak "TÜRKİYE ULUSU" ortak aidiyetiyle yeniden tanımlanmasını zorunlu
görür. Herkesi Türk olarak tanımlayan bir vatandaşlık tanımı yerine kültürel kimlikleri kabul eden ve bu
kültürel kimliklere dayalı Türkiye Ulusu'nun tümünü kapsayan "TÜRKİYELİLİK" üst kimliği
çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı esas alınmalıdır.
… Yeni Anayasa'da "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, bütün kültürlerin demokratik bir şekilde
varlığını ve kendini ifade etmesini kabul eder" hükmünün yer alması, Türkiye'nin
demokratikleşmesi ve Kürt Sorunu'nun barışçıl çözümünde ön açıcı bir yaklaşım anlamına
gelecektir. Kürt dili başta olmak üzere diğer diller ve de kültürler önündeki engellerin kaldırılması,
tekçi etnik referanslara dayalı "vatandaşlık" ve "ulus" kavramlarının demokratik bir tarzda
yeniden tanımlanması şeklinde ifade ettiğimiz siyasi hedefler, anayasa referandumunda temel
ölçütümüzdür.
… Kongremiz, demokratik özerklik talebiyle Cumhuriyetin demokratikleşmesine önemli bir
katkı sunmayı amaçlar….. Kongremiz, Kürt Halkının yoğunluklu olarak yaşadığı her dört ülkede,
sorunların çözümünde demokratik ve barışçıl politikaların esas alınmasını gerekli görür, tüm Kürt

Çevrelerinden, Ulusal Demokratik Birliği ortadan kaldırabilecek yaklaşımlardan uzak durmalarını
talep eder.
…. Türkiye'de demokrasi, barış ve halkların kardeşliğinden yana olan aydın, yazar, sanatçılar
ile tüm demokratik ve sivil toplum örgütlerini hep birlikte daha demokratik bir Türkiye için,
Diyarbakır’da gerçekleşen Demokratik Toplum Kongresi'nin tamamlayıcısı olarak, Ankara'da
Demokratik Cumhuriyet Konferansını gerçekleştirmeye çağırır.
… Kongremiz, ulaştığı kararlaşmaları takip edecek, hayata geçmesini sağlamaya çalışacak ve
kongrenin kurumlaşma biçimini netleştirecek 21 kişiden oluşan bir çalışma grubuna görev vermiştir.
Çalışma grubu kendi arasında beş kişilik sözcüler gurubunu belirlemiştir.
Özgürlük ve demokrasi mücadelesinde, büyük bedeller ödeyerek büyük değerler yaratan
halkımız, bu güne kadar tercihini her zaman barış ve kardeşlikten yana koymuş, örnek bir
sorumluluk göstermiştir. Kongremizin yakalamış olduğu kararlaşma düzeyi de, halkımızın bu güne
kadar göstermiş olduğu emek ve özverinin yansımasıdır. Kongremiz, içine girdiğimiz çözüm ve
dönüşüm sürecinde halkımızı müdahil olmaya ve dün olduğu gibi bugün de özgürlük ve demokrasi
mücadelesinde öncü rolünü oynamaya çağırır. 28.10.2007”
Diyarbakır C. Başsavcılığınca 2010/1740 sayılı soruşturma kapsamında teknik takibi yapılan bedewiarap@hotmail.com e-posta adresinde KCK/TM Sözcülerinden N.O.’ın, DTK eşbaşkanı ve o dönem
milletvekili olan A.T.'a;
29.05.2011 günü 13:43:58 zaman aralığında göndermiş olduğu e-mail içeriğinin: “DTK heyetinin
GÜNEY’e gelmesi uygun olur. Ayrıca tüm çevrelerin katıldığı heyetlerin elçiliklerini ziyaret edip
dosya vermeleri de olumlu olur. Zaten Önderliğin son perspektifine baktığınızda Kürt halkı için ne
kadar kritik bir sürecin yaşandığını anlamak mümkündür. Bu açıdan hem ulusal birlik duruşunu
sergilemek hem de ulusal birliğin oluşumuna ilişkin çalışma yapmak ve bundan hareketle uluslar
arası güçlere seslenip diplomasi yürütmek büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tür çalışmalar
önemsenmelidir.…..” şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
29.05.2011 günü, 13:44:37 zaman aralığında göndermiş olduğu e-mail içeriğinin; “SÖZCÜLÜĞÜM
Genelgesidir. Merhaba Arkadaşlar, Ekte HAREKETİMİZ’in gönderdiği son değerlendirmeyi
gönderiyoruz. Bu değerlendirme öncesinden genel durumumuz ve bazı illerde ki son durumu
raporlaştırmıştık. Talimattan da anlaşılacağı gibi bazı hususlar yazdığımız rapora cevap
niteliğindedir. Hem bir önceki notu hem de bu notu ÖNDERLİĞİN son görüş notlarıyla beraber ele
alarak KADRO yapısını ve çalışmaları çok daha hızlı bir şekilde düzene ve sonuç alıcı tarza
kavuşturmak bizler açısından olmazsa olmaz bir durumdur. ……DTK nin yaptığı planlama
temelinde heyetler oluştu. İkişer günlük çalışmalarla planlama hayata geçecek. Eğer istenilen
düzeyde geçerse önemli sonuçları olacağın inanıyoruz. Tüm gruplar katılıyor. Gidişlerindeki
uğurlama gibi dönüşleri de kitlesel karşılanacaktır…” şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Talimatların
sıralandığı bu e-mail içeriklerinde; DTK heyetinin GÜNEY diye tabir ettikleri kuzey Irak’ta bulunan terör
örgütünün Kandil kampına gelmelerinde kendilerince bir sakınca olmadığı vurgulanarak örgütün üst düzey
yöneticileri ile görüşebileceklerinin belirtildiği, DTK içerisinde faaliyet yürüten heyetinuluslararası güçler
ilediplomasi çalışması yapmalarına ilişkin olarak talimatların gönderildiği, talimatlardan da
DTK’nınörgütün bir alt yapılanması olduğuAbdullah ÖCALAN’ın ve örgütün üst düzey yöneticilerinin
emir ve talimatları doğrultusundahareketettiği anlaşılmaktadır.
PKK/KCK-TM
DİYARBAKIR,
BAĞLAR
KENT
MECLİSİ
YAPILANMASI
SORUŞTURMASI VERİLERİNDE DTK YAPILANMASI:
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010/1740 sayılı soruşturma kapsamında
KCK/TM yapılanması Diyarbakır ili Bağlar ilçesi Kent Meclisi aparatına yönelik yapılan teknik
takiplerinde elde edilen verilerde DTK yapılanması ile ilgili şu bilgiler bulunmaktadır:

09.07.2011 tarihli konuşmasında;
A.Ç.; “Divanı ve arkadaşları selamlarım. Doğrusu DTK ile başlayacağım; bizler DTK’nın
birleşeniyiz. Doğrusu DTK kendi misyonuna göre halkıyla …. DTK görevini Kent Meclislerine
devretmiştir. Kent Meclislerinden kaynaklı sorun var. Bana göre Kent Meclislerinden kaynaklı sorun
nedir? …. Bunun bana göre sistem içerisinde iki rengi var….Tabiî ki Kent Meclisleri karar verebilirler.
Hem de bu kararlar Kent Meclislerinin kararları yer tutar. Fakat herhangi bir yürüyüş olduğunda yapıları
toparlayamıyorlar, bu kararı Meclis adına veremiyorlar…. Fakat, nevrozda, seçimde, …. Olağan
dönemlerde o zahmeti görmeyip bizlerle paylaşmıyorlar. Dolayısıyla kendi kafalarına göre karar veriyorlar.
…. Bağlar mahallesinde, Bağlar Meclisinin …. Sözcülüğümüz Kent Meclislerimizin kararlarının arkadasın
da duramıyor. Dolayısıyla sadece bizler bu kararı veriyoruz ve daha sonra Bağlar meclisinde sorun çıkıyor
doğrusu ……
D.T.: DTK Genel Kuruluna ilişkin genelge. DTK 5. Genel Kuruluna girerken dünyadaki diğer
kamuoyunun gündeminde olan demokratik özerklik inşa sürecinin önemli bir aşamasında bulunmaktayız.
Bu süreçte temel gerilimin YSK da olduğu bilinciyle 3 Temmuz 2011 Pazar günü gerçekleştirilen daimi
meclis toplantısında 24 Temmuz 2011 genel seçim, 30-31 Temmuz 2011 tarihleri genel kurul toplantısı
olarak belirtilendi. Daimi meclis toplantımıza eş başkanların da içinde olduğu 15 kişilik genel kurul hazırlık
komisyonu oluşturuldu. Buna göre;
Genişlemeden sorumlu komisyonlar,
Sınav ve çalışma raporlarını hazırlama komisyonu,
Teknik komisyon,
Alt delegelerin seçimine ilişkin komisyon,
Bir; Tüm; İl, İlçe, Mahalle ve Köylerde yapılacak olan delege seçimi aynı gün içerisinde
gerçekleştirilecektir.
İki; genel kurul toplantısının sağlıklı geçmesi ve amaca uygun rolünü oynaması için aşağıdaki
hususlara dikkat etmekde yarar görüyorum.
Seçme ve seçilme yeterliliği göz ardı edilmemelidir.
%40 cinsiyet kotası esas alınmalıdır.
Seçilen delegelerin hem daimi meclisi secici kalması, hem de DTK bünyesindeki komisyonlarda yer
alacakları dikkate alınmalı, bu durumun önemi konusunda seçmenler bilgilendirmelidir.
2004 den bu yana sonraki çok eşli evlilikler delege seçimine engeldir.
Halka karşı suç işlemiş ve yüz kızartıcı suçlara karışmış olanların seçilme hakkı yoktur. Seçilecek
halk delegeleri hiçbir kurulda yönetici sıfatı taşımayacaktır.
g) Delege belirlemeye gidilirken farklı kesimlerden örneğin dernekten…..meslek odaları, işveren
çevreleri, kanaat önderleri ve benzeri delege olmaları için teşvik edilmelidir. Bütün toplumsal kesimleri
ortak paydalarda buluşturmak için gerekli özen gösterilmelidir. Genel kurula katılacak olan delegelerin
süreçle bulunan…...yaklaşımlarımızla ilgili hazırlıklı gelmeleri süreç karşısındaki tutumumuzun
belirlenmesinde önemli rol oynayacaktır. 24 Temmuz 2011 tarihinde yapılacak seçimlerde seçilen
delegelerin isimleri ve iletişim bilgileri en geç 26 Temmuz 2011 tarihinde genel kurul hazırlık komitesine
iletilmelidir.
Üç; DTK’nın bileşenlerinden olan % 60 alt delegesi, % 40 ise doğal delegeler, kurum delegeleri ve
kimi şahsiyetlerden olmak üzere toplam 850 delege ile genel kurulunu gerçekleştirecektir. Buna göre;
Doğal delegeler; Milletvekilleri, Belediye başkanları, İl Genel meclis başkanları, İl Genel meclis
başkanlarının olmadığı yerlerde İl Genel meclis üyeleriyle o ilde bulunan en az 5 delegeye meclis üyelerince
seçilecek bir delege ile temsiliyetlerini bulacaktır.
Kurum Delegeleri; Bilim sanat alanı, Siyaset Alanı, Sosyal Alan, Kadın, Gençlik, Kanaat önderleri ve
şahsiyetler. Bu genelge tüm kent meclisleri ve bileşenlerince yapılmalıdır.” şeklinde beyanlarda bulunduğu
tespit edilmiştir.
20.07.2011 tarihli konuşmasında Ö.Ö.; “…..Arkadaşlar bunu anlasınlar. Yani bu Bağlar’ındır.

Örnek verelim işte; Bağcılar, Yeniköy …. Her bir mahallenin, bir temsilcisi var. O 17(On yedi)
arkadaş Bağlar’ın delegesidir. Yani mahallelerin adına …. DTK’da 17 kişi Bağlar’ı temsil
edecek.Bunun için de arkadaşlar niye mahallelerin temsilcisi yok diye bunun üzerinde fazla
durmasınlar. O arkadaşlar Bağlar’ın temsilcisidir. Arkadaşlar kriter konusunu açtılar. Kriter
acısından da halkımız bu çalışmaları yürütecek olanları tanır. Bütün arkadaşlarımız da tanır. Yani
biz diyoruz bu çalışmaları hangi arkadaş daha fazla yürütecekse onun zamanı varsa …. Bu
yapılmasın. İkincisi de arkadaş; %40 cins kotası var. O arkadaşlar, bizim 17 taneden ben inanıyorum
7 tanesi bayandır. 7 tane bayan lazım. Oy kullanma zamanında da … elimizden geldiği kadar bu
çalışmaları yürütecek arkadaşlar bizim daimi arkadaşlarımız, gençlerimiz olsun belki bunlar daimi
mecliste yer alırlar. Onların zamanı varsa DTK’nın daimi meclisindeki bütün çalışmaları yaparlar.
Mesele bizler şey yaptık. Mesela her delege, üyeliğe başvuracaklar öz geçmişini verecek. Daha sonra
o komisyon bütün bunları değerlendirecektir. O komisyon, başvuru yapanlardan kriterleri
uymayanları çıkartacaktır…… Bugün bizim gündemiz sadece; DTK’nın çalışmalarıdır, yöntemidir.
Bunun üzerinedir. Başkasına gerek yok yani. Arkadaşların çalışmaları var. İşleri var. Siz ne dediniz?
Dediniz ki; 2(İki) gün 3(gün) kaldı. Bizlerin çalışmalarımızı yürütmesi lazım. Yoksa bizler hazım
ediyoruz arkadaş bu anlaşılsın. Arkadaşlarımız karar verdi bütün arkadaşlarımız ellerini kaldırdı.
Yine yapalım bu kararı kabul etmeyen varsa ellerini kaldırsın…..”şeklinde beyanlarda bulunduğu
tespit edilmiştir.
Kent meclisinin DTK meclisinin bir bileşeni olduğu, DTK’nın karar aldığı bundan sonraki görevin
Kent meclisi olarak bunun uygulanması olduğu, Bağlar kent meclisinde her mahallenin birer temsilcisinin
Dtk içerisinde delege olarak bulunduğu ve Bağlar Kent Meclisini temsil edeceği,
“PKK 10. KONGRE BELGELERİ-POLİTİK RAPOR” şeklinde, 27.11.2011 tarihinde
Diyarbakır ili Lice kırsalında ele geçirilen dijital dokümanlar içerisinde kayıtlı Word belgesindeki
DTK ile ilgili kısımlar:
“Üç Cumhuriyet var: Birincisi, askeri-sivil bürokratik cumhuriyettir. Bu cumhuriyet Türkiye’nin
kuruluşundan sonra CHP ile ifadesini bulmuştur. Ulusalcılar bunun içinde değerlendirilebilir. İkincisi,
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile başlayan, Demokrat Parti ile devam eden ve bugün AKP’de
somutlaşan cumhuriyettir. Liberal muhafazakâr bir anlayışa sahiptir. Üçüncüsü ise, Kürt ve Türk halklarının
ve ezilenlerin cumhuriyeti olan Demokratik Cumhuriyet’tir. Olması gereken cumhuriyettir. Fakat bu
kesimin cumhuriyeti henüz yoktur. Bunun hayata geçirilmesi için iki önerim vardı: Birincisi, Demokratik
Cumhuriyet Konferansı’dır ve Ankara merkezli olmalıdır. 700–800 kişiyle yapılacak, aydınları, sanatçıları,
her kesimi kapsayacak bir konferanstır. Kürtler, demokratik sol ve toplumun bütün birimleri burada bir
araya gelmelidir. Bu aynı zamanda bir çatı olabilir. İkincisi, Demokratik Toplum Kongresi’dir. Bu,
Diyarbakır merkezli bir kongre olacaktır. Delege usulüyle 400 kişi katılabilir. Bunun içinde gerçekten
çalışacak inançlı insanların olması gerekir. ….. Üçüncüsü, Demokratik Toplum Kongresi’dir. Demokratik
Toplum Kongresi yirmi, otuz komisyonla çalışabilir. Komisyonlara uzman kişiler seçilir. Bu komisyonlar
sivil toplum tarzıyla çalışabilirler. Bu çalışmalara gönüllü, arzulu, coşkulu kişiler katılmalıdır. Demokratik
Cumhuriyet Kongresi çalışmaları yapılmalıdır. Demokratik Toplum Kongresi ve Demokratik Cumhuriyet
Kongresi paralel ve koordineli çalışmalar yürütebilir…… DEMOKRATİK KONFEDERAL
SİSTEMİNÖRGÜTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR…… BU TEMELDE KONGREMİZ
AŞAĞIDAKİ KARARLARA ULAŞMIŞTIR: 1-HER PARTİ KADROSU ÖNDER APO’NUN
“BENİM ÇÖZÜM PARADİGMAM DÖRT AYAKTAN OLUŞUYOR: KENT MECLİSLERİ,
DEMOKRATİK SİYASET AKADEMİSİ, DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ VE
KOOPERATİFLER HAREKETİ” BİÇİMİNDE FORMÜLE ETTİĞİ DEMOKRATİK
TOPLUMUN İNŞA İLKELERİNİ HAYATA GEÇİRMEKTEN SORUMLUDUR. Bu temelde
demokratik konfederal sistemin gerçek anlamda yaşamsallaşması için özgür yurttaş, meclis ve komün

örgütlenmelerinin geliştirilmesine ve eğitim çalışmalarının örgütlendirilmesine öncülük eder. ….. J- Kürt
sorunun mevcut sınırlar içerisinde, "A- DEMOKRATİK TÜRKİYE-ÖZERK DEMOKRATİK
KÜRDİSTAN, B- DEMOKRATİK FEDERAL IRAK-FEDERAL KÜRDİSTAN, C- DEMOKRATİK
SURİYE-DEMOKRATİK ÖZERK KÜRDİSTAN, D- DEMOKRATİK FEDERAL İRAN-ÖZERK
DEMOKRATİK KÜRDİSTAN TEMELİNDE BİR ÇÖZÜMÜN GELİŞMESİ İÇİN
KÜRDİSTAN’DA DEMOKRATİK TOPLUM KONGRELERİNİN, SÖZ KONUSU ÜLKELERİN
GENELİ İÇİN DE ORTAK KONGRELERİN ÖRGÜTLENMESİ İÇİN ÇALIŞIR.” şeklinde
hususların yer aldığı tespit edilmiştir.
09.11.2012 tarihinde Ağrı ili Doğubeyazıt ilçesi Arapkışlası mevkiinde, PKK terör örgütünün kırsal
alanında faaliyet yürüten silahlı mensupları ile güvenlik güçlerinin girmiş olduğu çatışma sonrasında ölü
olarak ele geçirilen (2) örgüt mensubundan 2. Ceset üzerinden elde edilen dijital depolama aygıtları
üzerinde, Doğubeyazıt Sulh Ceza Hakimliğinin 10.11.2012 tarih ve 2012/2066 sayılı Değişik iş kararına
istinaden yapılan incelemede;
“DOKÜMANLAR\HPG\BASILAN
BAZI
KİTAPLAR\SAVUNMA
KOMİTESİ
TALİMATLARI” şeklinde kayıtlı belge: Söz konusu dokümanın (sözde) Halk Savunma Merkezinin
14 Temmuz 2009 tarihli talimatı olduğu, “HPG’nin Tüm Komutan ve Savaşçı Yapısına! ÖNDER
APO'YA ÖZGÜRLÜK HAMLESİNİ 14 TEMMUZ DİRENİŞ ve ZAFER RUHUYLA
PRATİKLEŞTİRELİM” başlığı altında yer aldığı, terör örgütünün tüm yapılanmalarına talimatlar
verildiği, bu kapsamda DTK ile ilgili olarak; “…Demokratik konfederalizmin inşası doğrultusunda önemli
çalışmaların yapıldığı bilinmektedir. Nitekim Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplanmış, demokratik
toplum örgütlenmesinin çeşitli bakımlardan geliştirilmesi için gerekli kararları alıp plan ve projeleri ortaya
çıkartmıştır. Bu çalışma süreci devam etmektedir. Yine Kürdistan Ulusal Konferansı’nın toplanması için
gerekli verileri, kararları, plan ve projeleri oluşturmuştur. Bu da Kürt ulusal duruşunun demokratik birlik
yönünde ilerlemesi için önemli bir çalışma adımını ifade etmektedir. …………. 15 Temmuz’dan sonra,
“hiçbir gücün politikalarında değişiklik yok, hatta yüzleri açığa çıkmıştır, demokratik siyasi
çözümden yana değiller, özel savaş kapsamında saldırı hazırlığı yapıyorlar” diye kendimizi
oyalamaktan çok, bu gerçekleri de görme temelinde, esas olarak kendi çalışmalarımız üzerinde
yoğunlaşacağız. Propaganda- Ajitasyon çalışmalarımızı Önder APO'nun demokratik toplum manifestosu
temelinde kendimizi ve halkı eğitmek üzere her alanda yoğunlaştıracağız. Siyasi çalışmalarımızı; ulusal
konferansın toplanması, Türkiye'de demokrasi konferansının yada kongresinin gerçekleştirilmesi yönünce
yoğunca geliştireceğiz. Demokratik toplum örgütlülüğünü geliştirmek amacıyla demokratik
konfederalizmin inşası için Demokratik Toplum Kongresi çalışmaları çerçevesinde örgütsel çalışmaların
halk içerisinde yoğunlaşması için elimizden gelen çabayı harcayacağız. Örgütsel olarak demokratik toplum
örgütlülüğünü yaratmak bu dönemin en temel görevidir ve bu görevi başarıyla yürütmek için seferberlik
halinde çalışacağız.” şeklinde talimatlara yer verildiği tespit edilmiştir.
“DOKÜMANLAR\HPG\BASILAN BAZI KİTAPLAR” içerisinde kayıtlı belge: Söz konusu
dokümanın KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve Halk Savunma Alan Merkezi sorumlusu ABBAS (Kod) Duran
KALKAN’a ait “Önder Apo’ya Özgürlük Hamlesi ve Görevlerimiz” başlıklı HPG-BİM Yayınları
başlıklı doküman yer aldığı ve DTK ile ilgili olarak; “…Dört-beş yıl geçmiş olmasına rağmen, Demokratik
Konfederalizmin inşasında çok önemli bir düzey sağlamış değiliz. Önderlik ciddi bir biçimde eleştiriyor.
Kuzeyde bu zorla geliştirilmeye çalışılıyor. Eğer seçimlerden hemen sonra bu DTP operasyonu
geliştiriliyorsa, bunun temel etkeni de bizim örgütlenmedeki zayıflıklarımızın zemin sunması oluyor.
Zemin sunulduğu için bu kadar kolay ve geniş bir saldırı operasyonu AKP hükümeti, Türk devleti
yürütebildi. Yeterli bir örgütlülük düzen oluşturulmadı, parça parça hareket edildi, herkes kendi kulvarından
hareket eder bir durumda yaşadı, bütün bunlar karşıt güçlerin böyle bir saldırı yapmalarına imkân sundu,
fırsat verdi. Bunu çok iyi biliyoruz. ……….Şimdi hala bunları yapacağız diye yeni toplanıyor Demokratik
Toplum Kongresi. Oysa yıllardır bu söyleniyor, bu dördüncü toplantısıdır. Şimdiye kadar daha bu işin

ABC’si olan adımları yeni atacağız diyorlar. Bunların hepsi anlamamaktan mı kaynaklı? Bence öyle değil.
Biz yönetim olarak sürekli bunları tartışıyoruz. Bana göre anlamamazlık halk tabanında vardır tabi, üstte
ise anlamamazlıktan öte benimsememezlik var. Benimsememezliğin altında da kısmen milliyetçi-devletçi
zihniyetin etkilerinden, daha çok da görev ve sorumluluktan kaçma eğilimi var. ………..“Örgütsel alanda
görev Demokratik Konfederalizmin bütün alanlarda inşasıdır. Önderlik Kuzey için dayattı, olmazsa
olmaz diyor, Kuzey’de olduğu için orayı söyledi. Fakat bu sadece Kuzey için geçerli değil, Batı için
de, Doğu için de, Güney için de, yurt dışı için de geçerlidir. O temelde ele alarak Demokratik Toplum
Kongresi gibi halk meclislerine dayalı bir demokratik halk örgütlülüğünün bütün parçalarda
yaratılması için, KCK sisteminin her alanda inşasını alttan ve üstten tabana dayalı olarak
geliştirmemiz gerekiyor…. En son Demokratik Toplum Kongresiyle de bu halk hareketi kendisini
örgütlemek istiyor. Amed bu anlamda hem halk hareketinin toplumsal demokratik direnişin merkezi
oluyor, hem demokratik halk örgütlülüğünün merkezi oluyor, hem de önemli bir gerilla direniş sahası
olma özelliği taşıyor. Elbette halk hareketinin bu gelişiminde, halkın böyle bir iradi güç gösteriminde
dağda gerillanın Meşru savunma kuvveti olarak mevzilenmiş olması ve gerektiğinde savaşması temel
rollerden birisini oynuyor. Bütün bunlar tabi Amed’in kendine has özellikleri olduğunu gösteriyor.
Amed eyaleti de bu anlamda şehirleri olan bir alandır. Ovası olan bir alandır, dağı olan bir alan
coğrafik bakımdan zengindir.” şeklinde talimatlara yer verildiği anlaşılmaktadır.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen (CMK 250 SMY) 2011/2196 sayılı soruşturma
dosyası kapsamında 22.11.2011 tarihinde PKK/KCK - Önderlik Komitesi içerisinde faaliyetlerde bulunmak
isnadıyla yakalanan M.I.(TC:
) isimli avukatın,
yerde faaliyet gösteren avukatlık bürosunda, İstanbul 11. Ağır Ceza
Mahkemesi Tek. Tak. No: 2011/3322 sayılı Kararına istinaden yapılan aramada elde edilen dokümanda
özetle:
Rapor sunan ‘Çalışma Grubu’nun, 26-28 Ekim 2007 tarihinde DTK tarafından düzenlenen 1. Olağan
Kongrede, kongrece alınan sözde kararların hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulan 21 kişilik çalışma
grubu olduğu, bu çalışma grubunun bir nevi bakanlar kurulu tarzında çalışacağı, KCK Savunma Komitesi
üyesi Duran KALKAN’ın örgüt güdümünde yayınlanan soru cevap şeklindeki yazısında söz konusu
‘Çalışma Grubu’ ile ilgili olarak “DTK’NIN ALTIĞI TÜM KARARLARI PRATİKTE
UYGULAYACAK, BUNUN UYGULANMASI İÇİN GEREKLİ ÖRGÜTLENMELERİ,
ÇALIŞMALARI YÜRÜTECEK, KOORDİNE EDECEK KURUM OLARAK YÜRÜTME
KURULUNUN OLMASI GEREKTİĞİ” şeklindeki talimat ve açıklamalarda bulunduğu, bahse konu
talimatlardan da anlaşılacağı üzere DTK bünyesinde oluşturulan Çalışma Grubunun kurulma talimatının
terör örgütü tarafından verildiği, söz konusu dokümanın, DTK bünyesinde yürütme organı olarak faaliyet
gösteren ‘Çalışma Grubu’ tarafından yürütülen örgütsel faaliyetler hakkında DTK Genel Kuruluna
(Meclisine) rapor şeklinde sunulan örgütsel doküman olduğu, doküman içeriğinde; “Önderlik olarak
belirtilen Abdullah Öcalan’ın talimatları doğrultusunda DTK’nın 27-29 Ekim 2007 tarihleri
arasında Diyarbakır’da toplandığı, bu toplantıda Demokratik Özerkliği ilan ettiği,DTK
toplantısında Demokratik Özerkliğin ilanı kadar terörist başı Abdullah Öcalan’ın Kürt Halk Önderi
olarak kabul edildiği ve ‘Edi Bese’ hamlesinin en temel çalışmaları olduğu, DTK toplantısında alınan
kararların ‘Çalışma Grubu’ tarafından tüm alanlara (örgütsel konulara göre faaliyet gösteren
alanlar – sağlık, dil eğitim, inanç, ekoloji ve yerel yönetimler, sosyal politikalar v.s) aktarıldığı ve bu
kararların uygulanması için 6 aylık bir sürenin kararlaştırıldığı, Bahse konu DTK toplantısında
alınan kararların uygulanması ile ilgili ‘Çalışma Grubu’ tarafından faaliyet alanlarına göre 5 kişilik
bir sözcü grubunun seçildiği, Sözcülük (KCK/TM sözcülüğü) konumunda bulunan DTP
(Demokratik Toplum Partisi) Eş Genel Başkanı Nurettin DEMİRTAŞ’ın tutuklanması sonrasında
yerine K.Y.’in sözcü (KCK/TM sözcülüğü) olarak görevlendirildiği, Son 4 yıldan itibaren konfederal
sisteme göre kendi alanlarında sistemlerini inşa konusunda önemli bir düzey yakaladıkları, Kendi

alanlarının temel örgütsel yapısı olan ‘Halk Meclisinin’ ve bu temelde oluşturulan ‘koordinasyon
(yürütme) ve sözcülük’ çalışmalarının, tüm yerellerde ‘Kent Meclisleri’ ve bunlara bağlı ‘Mahalle
Meclislerinde’ yoğun bir örgütlenme düzeyi yakaladığı, DTK ile Halk Meclislerinin ve yürütme gücü
olan Koordinasyonla ilişki ve hukukunun ne olacağı konusunda gerekli perspektifin açığa
çıkartıldığı, Kongrede öngördükleri 6 aylık süreç yerine hedeflenen 1 yıllık süreci netleştirecek
mekanizmaların oluşturulmasının ‘Türkiye Yürütmesi’ (KCK/TM-Türkiye Meclisi), ‘Çalışma
Grubu’ ve ‘Halk Meclisi Başkanlık Divanı’ tarafından ortak tartışmayla oluşturulmasının
kararlaştırıldığı, Tüm sözde kurum, kadro ve halka yönelik baskı ve teslim alma politikaların 3.
Komplo süreci olarak değerlendirildiği, bu nedenle eylemsellik düzeyinin açığa çıkartılması için
DTK’nın olağanüstü toplanmasının gerekli olduğu, 8 Mart, Nevruz ve 4 Nisan gibi günlerde sözde
onurlu duruşlarını açığa çıkartarak halkın direnişçi gelenek ve pratiğine uygun olarak planlayarak
açığa çıkartmaları gerektiği şeklinde talimatların bulunduğunun tespit edildiği” şeklinde hususların
yer aldığı tespit edilmiştir.
Ağrı C. Başsavcılığınca yürütülen 2012/3873 sayılı soruşturma kapsamında, Ağrı ilinde PKK/KCK
gençlik yapılanması olan DYG-M aparatına yönelik, 20.12.2012 tarihinde düzenlenen operasyon sırasında,
Ağrı 1. Sulh Ceza Mahkemesinin 19.11.2012 tarih ve 2012/114 ve 115 sayılı kararları gereği yapılan
aramalarda elde edilen dijital verilerde kayıtlı belge:
“KÜRT SORUNUNDA ÇÖZÜME DOĞRU DEMOKRATİK ÖZERKLİK” İSİMLİ
ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL BİLİMLER AKADEMİSİ YAYINLARI” ibaresi ile başlayan Söz
konusu dokümanın içeriğinde; “Belirttiğimiz gibi hangi düzeyde olursa olsun bu ilişkide bizler için
konfederal sistemimizin doğrultusu esas alınmalıdır. Örneğin bugün kısmi ve yetersiz de olsa, işlemeseler
de kurulmuş kimi mahalle ve il meclislerimiz vardır. Bu kurumlarımız henüz oturmadığı için devletle olan
ilişkimiz siyasi parti üzerinden yürütülmeye çalışılmaktadır. Kürt halkı taleplerini siyasi partide
ortaklaştırmakta, buradan da devlete yansıtmaktadır. Önderliğin dile getirdiği Demokratik Toplum
Kongresi bu ilişkinin nasıl olması gerektiğini bizlere göstermiştir. Demokratik Toplum Kongresi Kürt
halkının Kuzey’deki iradesi olmaktadır. Kuzey’in Kongra-Gel‟i olmaktadır. Devlet Kürt halkıyla olan
ilişkisini bu Kongre ile yerine getirmek zorundadır. Kürt halkı bu Kongre çatısı altında birleştikçe ve
kurumlarını oluşturup yaşama geçirdikçe kendini bir muhatap haline getirebilecek ve devleti çözüme
çekebilecektir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi devlet ve konfederal sistem arasında görev paylaşımı veya
kimi konularda ortak iş yapma durumu olabilir. Bu, birinin merkez diğerinin çevre veya yerel olduğu
anlamına gelmez.” şeklinde hususların yer aldığı tespit edilmiştir.
16-20 Aralık 2011 tarihleri arasında, Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kurşunlu köyü Görese dağı tepe
bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında elde edilerek el konulan dijital
malzemelerden (1) adet Kingston marka 8 GB kapasiteli
seri
numaralı
flash bellek üzerinde, Dicle Sulh Ceza Mahkemesinin 22.11.2011 tarih ve 2011/194 Değişik İş sayılı
kararına istinaden yapılan incelemelerde; “PAJK 7. KONGRESİ TARTIŞMALARI” şeklinde kayıtlı
(132) sayfa word belgesi.
Söz konusu dokümanın içeriğinde; “…Demokratik toplum kongresi hedeflenirken önderliğin orada
bir eş başkanlık sistemi, birde yüzde kırk kotayı bizzat kendisinin ifade ederek söylediğinde orada kadına
biçtiği kongreyi arkadaşlar açarken de açılış konuşmasında da ifade ettiler….” şeklinde DTK ile ilgili
hususların yer aldığı tespit edilmiştir.
DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ TÜZÜK TASLAĞI İSİMLİ (SÖZDE) BELGEDE
DTK YAPILANMASI:
Yürütülen 2010/2499 sayılı soruşturma kapsamında, şüpheli C.C. tarafından kullanıldığı
değerlendirilen dtknavend@hotmail.com e-posta adresinde, 06.09.2011 tarahinde yakalanan veri

içeriğinde,“DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ TÜZÜK TASLAĞI” şeklinde başlayan ve örgüt
yönetimince DTK yapılanmasının işleyişinin belirlendiği (sözde) tüzük taslağı dokümanı elde edilmiştir.
Bu dökümanın tamamı aşağıda verilmiştir:
DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ TÜZÜK TASLAĞI
I-DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ’NİN TANIMI
Madde 1: Demokratik Toplum Kongresi, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla hayata geçirilmesi,
demokratik yaşamın ve sivil toplum bilincinin geliştirilmesi, evrensel insan hak ve özgürlüklerinin yaşam
bulması, adil ve onurlu bir barışın gerçekleştirilmesi amacıyla bir araya gelen, Kurdistan’dan seçilmiş halk
delegeleri, milletvekilleri, belediye başkanları, İl Genel Meclisi üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri,
Muhtarlar, Siyasi Partiler, Siyasi Gruplar, Sivil Toplum Örgütleri ve Kurdistan’da yaşayan tüm etnik, dinsel
ve mezhepsel grupların temsilcileriyle, akademisyenler, entelektüel şahsiyetlerve kanaat önderlerinden
oluşan sivil bir demokrasi platformudur. Platform,tartışma ve diyalog zemininin yaratılması, ayrımcılık ve
ötekileştirmeye karşı mücadele edilmesi, demokratik muhalefet gruplarının kendi özgünlüklerini koruyarak
bir çatı altında toplanması ve bu yolla toplumun temel sorunlarının çözülmesi konusunda politikalar
üretmek ile bu politikaların yaşama geçirilmesi amacıyla sivil bir demokrasi gücü olarak görev yapacaktır.
II –DEMOKRATİK TOPLUMKONGRESİNİN AMAÇ VE HEDEFLERi
Amacı Madde 2: Demokratik Toplum Kongresi, Kurdistan’da yaşayan halkların temel hak ve
özgürlüklerinin yasal güvenceye alınmasını sağlayarak, Cumhuriyetin demokratikleşmesine katkıyı
hedefler. Bu amaçla toplumun siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimi önündeki engellerin
kaldırılması ve özgür yurttaş bilincinin yerleştirilmesi için çalışmalar yürütür. Toplumun öncelikli temel
sorunlarının tespitinden hareketle,demokratik bir toplumun örgütlenmesini sağlar.
Hedefleri - Madde 3: Demokratik Toplum Kongresi aşağıda belirtilen hedefleri benimser.
a)Toplumda ezilenlerin sesi olmayı, farklı kimliklerin tanınması ve kendini özgürce ifade edebilmesi
amacıyla, barışçıl ortamda bir arada yaşama projesini oluşturmayı hedefler,
b)Son otuz yıldır yaşanan çatışma ortamının Türkiye halklarına verdiği zarardan hareketle, Kürt
sorununun barışçıl ve demokratik çözümü için mücadeleyi, en temel ve acil çalışması olarak belirler,
c) Kürdistan halklarının, Demokratik Cumhuriyet içinde Demokratik Özerklik ve Özgür Yurttaşlık
kavramları çerçevesinde öz yönetimini savunur. Kürt sorununun demokratik çözümüne katkı amacıyla,
Anayasa’da ve yasalardayerel sembollerin ve renklerin kabul edildiği güçlendirilmiş yerinden yönetim
ilkesinin kabulü için çalışmalar yürütür.Kürdistan halklarının nicel olarak ağırlıkta olduğu Bölgelerde
demokratik katılımcı bir toplumun gerçekleşmesi için çalışır,
d) Evrensel değerlere bağlı olarak, tüm ulus üstü ve uluslar arası insan hakları belgelerine dayalı,
bireysel ve kolektif hak ve özgürlüklerin eksiksiz olarak yaşama geçirilmesini ,yürürlükteki anti demokratik
1982 Anayasası yerine, demokratik, özgürlükçü, farklılıkların zenginlik olarak kabul edildiği, demokratik
bir Anayasa hazırlanmasını ve kabulünü hedefler.
e) Asimilasyonu bir insanlık suçu sayarak, başta anadilde öğrenim ve eğitim hakkı olmak üzere, tüm
dillerin yaşamın her alanında özgürce kullanımı ve gelişimini savunur. Bu amaç doğrultusunda mücadele
eder,
f) Kurdistan halkılarının demokratik birliğini esas alır ve bu hedef doğrultusunda çalışmalar yürütür,
g) Toplumsal yaşamda varolan cinssiyet eşitsizliğinden hareketle, ezilen cinsiyetlehindepozitif
ayrımcılığı savunur ve yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğini esas alır.Herhangi bir cinsiyete karşıher
türlü ayrımcılık ve şiddeti suç sayar,
h) Kültür ve sanatın gelişimini teşvik eder, tarihsel ve kültürel mirasımızın korunması, açığa
çıkarılması ve geliştirilmesi için projeler üretir,
i)Yürürlükteki baskıcı ve farklılıkları reddeden yasal mevzuatın demokratikleştirilmesi için

çalışmalar yürütür, Basın ve yayın özgürlüğünü savunur, farklı tüm düşüncelerin özgürce ifade
edilmesinden yana tavır alır, Her türlü işkence ve kötü muameleyi insanlık suçu sayar, Türkiye’de
halklarımıza karşı oluşturulan devlet içi hukuk dışı özel savaş aygıtlarının tüm kurum ve güçleriyle tasfiye
edilmesi için mücadele eder,
j) Son otuz yıl boyunca yaşanan savaşta yakılıp zorla boşaltılmışKöylerin onarılmasını, zorunlu göç
mağdurlarının güvenli geri dönüşünü savunur bu çerçevede sosyo ekonomik tedbirlerin alınması konusunda
gerekli çalışmaları yapar; bu temelde güvenli geri dönüşün önündeki en büyük engellerden köy koruculuğu
sisteminin lağvedilmesi için çalışmalar yapar,
k) Habitatın tahrip edilmesine, ormanların yakılmasına, kültürel mirasımızın yok edilmesine, baraj
yapımlarıyla çevre ve ekolojik dengenin bozulmasına karşı mücadele eder. Bu amaç doğrultusunda projeler
üretir, sağlıklı ve yaşanabilir bir kentleşmenin sağlanması amacıyla politikalar geliştirir,
l) Türkiye’nin 1 Eylül 2001’de imzaladığı Ottowa Sözleşmesinin gereklerini yerine getirmesi
hedeflenen çalışmalar arasındadır. Bu amaçla kara mayınlarının acil biçimde temizlenmesi ve bu alanların
halkın yararlanmasına sunulması için çalışmalar yürütür,
m) Hakikatleri Araştırma Komisyonu’nun kurulması ve yakın geçmişimizde yaşanan çatışma
ortamından kaynaklı gerçekleşen binlerce faili meçhul cinayetin faillerinin ortaya çıkarılması, insanlığa
karşı işlenen suçlar ile savaş suçlarının tespiti ile bu suçları işleyenlerin açığa çıkarılmasıamacıyla
çalışmalar yapar,
n) Türkiye’nin Avrupa Birliğine üyelik hedefini destekler. Ayrıca ortadoğuda yaşayan halkların
demokratik birliğini esas alır. Anılan hedef ve amaçlar doğrultusunda, ulusal ve uluslararası ilişkiler
geliştirir,
o)Toplumda savaşın yol açtığı sosyal ve psikolojik travmaların rehabilitasyonu için projeler
üretir,geleceğimiz olan çocuklarımızın ve gençlerimizin, sağlıklı ve nitelikli gelişimi için politikalar
oluşturur.
p) Bölge’de sporun bir yozlaştırma aracı olmaktan çıkarılıp, halkın ruhsal ve bedensel gelişimine
hizmet edecek şekilde toplumsallaştırılmasını savunur,
r) Özgür,iradeli ve dinamik bir gençlik yaratmak için sosyal,kültürel ve eğitsel projeler geliştirir ve
uygular. Gençliği yozlaştıran ve kişiliksizleştiren sınıflı – cinsiyetci toplum etkilerine ve geleneksel
zihniyete karşı mücadele eder. Bu eksende çalışma yürüten gençlik kurumları ve sivil toplum örgütleri ile
ortak çalışma yürütür.
s) Emekçilerin ekonomik, sosyal, demokratik, siyasi, kültürel hak ve çıkarlarının korunması ile
geliştirilmesini savunur ve onlarla birlikte emek sömürüsüne karşı mücadele ederek dayanışma içinde olur.
ş) Yoksullaştırma en ciddi insan hakları ihlallerindendir. Ekonomik kalkınmanın bir hak olduğu
bilincinden hareketle; bölgeler arası gelişmişlik farkının kaldırılması, Bölgenin son yüzyıldır maruz
bırakıldığı negatif ayrımcı politikalar nedeniyle yoksullukla mücadele, istihdam alanlarının açılması, başta
tarım ve hayvancılık olmak üzere turizm ve küçük-orta ölçekli sanayinin geliştirilmesi amacıyla,
demokratik- katılımcı ekonomik politikalar oluşturmayı hedefler.
t) Engelliler ve tüm dezavantajlı grupların yaşadığı sorunların tespiti ile çözümü doğrultusunda
politikalar üretir.
III İLKELERİ Madde 4:
a) DTK, Devletlerden ve Hükümetlerden bağımsız bir bileşendir.
b) DTK, Turkiye’de/Kurdistan’dayaşayan tüm etnisitelerin, inanç ve mezhep gruplarının, dinlerin
topluluk olma haklarını savunur.
c) Irk, etnisite, dil, din, cinsiyet, mezhep, siyasi görüş ve benzeri nedenlerle yapılan her türlü
ayrımcılığa karşı mücadele eder.
d) Savaşa ve militarizme karşıdır; halkların barış hakkını savunur.
e) İfade özgürlüğünü, Düşünce ve İnanç Özgürlüğünü dokunulmaz bir hak olarak görür.

f) Örgütlenme özgürlüğünü savunur.
g) Ezilen bireyin, cinsin, mezhep ve din gruplarının, halkın/ulusun hakları için mücadele eder.
h) Ulusların kendi kaderini tayin etme hakkını savunur.
i) Çatışmaların ve savaşların ortaya çıkardığı trajedilerin bilincinde olarak toplumsal barışın tesisinin
zorunlu bir öğesi olmasından ötürü demokratik, özgürlükçü, insancıl bir hukuk düzenini savunur.
j) Bir bütün olarak, kişisel, siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel haklar ile dayanışma haklarını
savunur, bu doğrultuda çalışmalar ve etkinlikler yürütür (panel, çalıştay, sempozyum, konferans, vb.);
Komisyonlar oluşturur.
IV.KONGRENİN İŞLEYİŞİ VE ORGANLARI
GENEL KURUL Tanımı ve Oluşumu Madde 5: Genel Kurul, Demokratik Toplum Kongresi’nin en
üst karar organıdır. En az 800 delegeden oluşur. Bunun % 60’ ı bileşenlerimize ait sivil demokratik
meclislerce oluşturulmuş ve il, ilçe, belde ile köylerin nüfus oranlarına göre belirlenmiş, seçilmiş halk
delegelerinden müteşekkildir. Geriye kalan ve % 40’ ı iseseçilmiş milletvekili, Belediye Başkanı, il genel
meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla; siyasi parti, siyasi grup, sivil toplum örgütleri ve
Bölgedeki etnik ve dinsel grupların temsilcileriyle, akademisyenler, entellektüel şahsiyetlerve kanaat
önderlerinden oluşur.Delegelerin seçiminde % 40’ ı cinsiyet kotası uygulanır. Bu ilke, Kongre’nin tüm
organlarının oluşumunda gözetilir.
Toplanması - Madde 6: Genel Kurul, yılda bir kez, Başkanlık Divanı’nın çağrısıyla Haziran Ayının
ikinci haftasında çağrıda belirtilen günlerde olağan olarak toplanır. Siyasi gelişmeleri ve bir yıllık
faaliyetlerini değerlendirir.Gerekli görüldüğünde Başkanlık Divanı ve Eşbaşkanlar veya kongre
delegelerinin beşte birinin imzalı çağrısıyla veya Daimi Meclis’in kararıyla olağanüstü de toplanabilir.
Toplantı yeter sayısı delege sayısının yarıdan bir fazlasıdır.Kararlar çoğunlukla alınır. Genel Kurul
delegeliğine müracaat veya delegelikten ayrılma, gönüllülük temelinde yapılır. Yeni delegelikler Başkanlık
Divanının teklifi ve Genel Kurul’un onayıyla kesinleşir. Toplantı yeri Diyarbakır’dır.
Yetkileri Madde 7: Genel Kurul,Demokratik Toplum Kongresinin amaç ve hedefleri doğrultusunda
kararlar alma, organları seçme,hesapları ve faaliyet raporlarını değerlendirme ve karara bağlama,Tüzük
değişikliği yapma veya yeni bir tüzük kabul etme,Yönetmelikler hazırlayıp kabul etme, fesih kararı
verme,fesih veya kapatılma halinde mallarının ne şekilde tasfiye edileceğine karar verme konularında
görevli ve yetkilidir.
DAİMİ MECLİS - Tanım ve Oluşumu - Madde 8:
Genel Kurul’un toplantıda olmadığı zamanlarda Demokratik Toplum Kongresinin Amaç ve
İlkeleridoğrultusunda ve hedeflerine uygun olarak çalışmalar yapmak,bu çalışmaları yürütmek üzere
komisyonlar kurmak,komisyon ve çalışma gruplarının çalışma ve önerilerini veya taslak ve projelerini
karara bağlamak üzere Genel Kurulcatarafından seçilen 101 kişiden oluşur.Daimi Meclis,45 günlük
aralıklarla olağan olarak, Başkanlık Divanı ve Eşbaşkanların çağrıları üzerine olağanüstü ve gündemli
olarak toplanır. Toplantı yeter sayısı,üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır. Kararlarını çoğunlukla alır.
Yetkileri - Madde 9: Daimi Meclisin yetki ve görevleri şunlardır:
a)Kongre’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda Komisyonlar oluşturmak ve komisyon üyelerini
seçmek .
b) Bu komisyonlardan gelen öneri, taslakve projelerideğerlendirerek karara bağlamak. Gerekli
gördüğü karar ve bildirgeleri basın aracılığıyla kamuoyuna deklere etmek.
c) Kongre’nin tüzükte ayrıntısına girilmemiş olan seçim ve işleyiş detaylarına dair yönetmelik
taslakları hazırlamak veya hazırlatmak ve Genel Kurul’un onayına sunmak.
BAŞKANLIK DİVANI - Tanımı ve Oluşumu - Madde 10: Genel Kurulca delegeler arasından iki
yıllığına seçilen, Genel Kurul ve Daimi Meclis Toplantılarını idare etmek ve komisyon çalışmalarını takip
ve koordine etmekle görevli kongre organıdır.En az 5 kişi olmak üzere Genel Kurulca belirlenecek sayıda

kişiden oluşur. Boşalan üyelikler,Genel Kurul toplantı halinde değilse Daimi Meclis tarafından atamayla
doldurulur. Genel Kurul toplandığında, genel kurulun onayına sunulur.
Görev ve Yetkileri - Madde 11: Başkanlık Divanı;
Genel Kurul ve Daimi Meclis toplantılarına başkanlık eder.
Eşbaşkanlarla beraber yaptığı değerlendirmelerden sonra, bu organları toplantıya çağırır.
Komisyon çalışmalarını takip eder ve koordinasyonu sağlar.
Genel Kurul ve Daimi meclis kararlarını yürütme kurulu ile birlikte yürütür ve verilen görevleri yerine
getirir.
Taşınır ve taşınmaz malların alımına,satımına ve kiralanmasına karar verir ve bu kararları yerine
getirir.
YÜRÜTME KURULU - Madde 12: Daimimeclis tarafından seçilen en az 21 kişiden oluşan kongre
ve daimi meclisin aldığı kararları Başkanlık Divanıile eşgüdüm içersinde yürütmekle görevli kuruldur.
EŞBAŞKANLIK - Tanımı ve Oluşumu - Madde 13: Demokratik Toplum Kongresini birlikte ve
ayrı ayrı temsil etmeye yetkili biri kadın biri erkek olmak üzere, Genel Kurul tarafından iki yıllığına seçilen
organdır.
Görev ve Yetkileri: Madde 14:
Demokratik Toplum Kongresini temsil ederler.
Genel Kurul, Daimi Meclis ve Başkanlık divanını toplantıya çağırırlar.
Gerekli yazışmaları yaparlar.
Dilerlerse toplantılara başkanlık ederler.
6. KOMİSYONLAR - Tanımı ve Oluşumu - Madde 15: Demokratik Toplum Kongresi’nin
Tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda, Daimi Meclis bünyesinde seçimle oluşturulan çalışma
guruplarıdır.Komisyonlar Daimi Meclis bünyesinde ve seçimle oluşturulur. Seçilen komisyonlar, Başkanlık
Divanı’nın bilgisi dahilinde çalışma yapacağı alanla ilgili uzmanlarla, kendilerini genişletme ve alt
komisyonlar oluşturma yetkisine sahiptirler. Komisyonlar, çalıştay, konferans, panel veya sempozyumlar
düzenleyerek kendi çalışma alanlarıyla ilgili politikalar oluşturur ve Daimi Meclis’ de tartışıldıktan sonra
kesinlik kazanır. Sonuçlar basın aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılabilir.
Mevcut Komisyonlar - Madde 16: Daimi Meclis bünyesinde aşağıdaki komisyonlar yer alır.
Belirtilenler dışında Daimi Meclisin gerek görmesi halinde yeni komisyonlar da oluşturulabilinir. Daimi
Meclis bünyesinde bulunması gerekli komisyonlar Şunlardır:
a-) Hukuk ve Insan Hakları Komisyonu : Hukukçular, Baro temsilcileri, bu alanla ilgili insan
hakları örgütü aktivistleri ve akademisyenlerden oluşur. Evrensel hukuk kuralları temelinde Insan Hakları,
Temel Hak ve Özgürlüklerin geliştirilmesini amaç edinir. Bu temelde hak İhlallerin önlenmesi ve koşulların
iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
Yürürlükteki Anayasa ve diğer hukuksal mevzuat yerine sivil, çoğulcu, demokratik bir Anayasa’ nın
hazırlanması, taslağının çıkarılması ve yeni Anayasa için kamuoyu oluşturulması ile anti demokratik
mevzuat unsurlarının yürürlükten kaldırılması ve yerine demokratik, özgürlükçü çağdaş ölçülere uygun
yasa ve mevzuat hükümlerinin yürürlüğe konulması için toplumdaki tüm sivil toplum inisiyatifleri ile
işbirliği yapar.Bu amaçla öneri ve taslaklar hazırlar, kamuoyu oluşturur. Siyasal yaşamda yer alan ve
demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan Siyasi Partilerle çeşitli temaslar kurar ve yapılan çalışma ve
hazırlıkları paylaşır.
b) Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komisyonu : Kongre bileşiminde Başkan veya temsilcileri bulunan
Yerel Yönetimlerle işbirliği içinde, karşılaşılan sorunların çözümleriyle ilgili ortak tartışmalar, politika
oluşturma amaçlı çeşitli toplantılar, çalıştay, konferans, panel ve sempozyumlar düzenler. Ülkemizde
sağlıklı çevrede yaşama hakkı ve ekolojik dengenin tahribatına karşı mücadele için projeler üretir.

c) Ekonomi ve İstihdam Komisyonu : Bölge’de başta işsizlik, yoksulluk ve açlık sorunları olmak
üzere tüm ekonomik sorunların tespiti ve çözümü doğrultusunda çalışmalar yapar. Demokratik-katılımcı
ekonomik politikalar oluşturmak amacıyla çeşitli projeler üretir. Bu amaçla Bölgedeki Ticaret ve Sanayi
Odaları, İşveren Dernekleri, Sendikalar, ilgili akademisyen ve uzmanlarla diyalog ve işbirliği içinde olur.
d) Dil, Eğitim ve Sosyal Çalışmalar Komisyonu : Anadille öğrenim en temel insan haklarındandır.
Devlet tarafından on yıllardır gelişmesi engellenen Türkçe dışındaki dillerin, başta eğitim ve öğrenim alanı
olmak üzere hayatın her alanında özgürce kullanımı ve gelişimi için çalışmalar yapar. Bu konuda dünya
deneyimlerini inceler, başta Kürtçe olmak üzere tüm engellenen dillerin kullanımı ve gelişimi amacıyla
projeler ve pratik etkinlikler düzenler. Toplumda savaşın yol açtığı sosyal ve psikolojik travmaların
rehabilitasyonu için projeler üretir ve bu amaçla çeşitli etkinlikler düzenler. Uyuşturucu, fuhuş, kan davası,
kadın intiharları gibi sosyal sorunlarla mücadele için çalışmalar yürütür. Başta engelliler olmak üzere
dezavantajlı grupların yaşadığı sorunların çözümü doğrultusunda politikalar oluşturur.
e) Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu : .Kadının karşıtlığı erkeğe değil; toplumu toplum olmaktan
çıkaran, onu kendisinden çalan her türlü zihniyet, yaşam ve yapısallık kazanmış devletli-iktidarcı-sınıflı,
ataerkil sistemedir. Kökleri tarihin derinliklerinden gelen ve toplumumuzda halen devam eden kadına
yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı projeler geliştirir, etkinlikler düzenler.Toplumsal cinsiyetçi
politikalara karşı mücadele eder, cinslerin eşitliği ve özgürlüğü temelinde politikalar yürütür.Bu doğrultuda
mücadele eden kadın hareketi, kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapar.
f)Kadın Komisyonu : Kadın toplumun siyasi, sosyal, kültürel gibi her alanındaki sayısız
örgütlenmeleriyle demokratik özerklik bedeninin en büyük ve en dinamik değişim ve dönüşüm gücünü
ifade etmektedir. Demokratik cinsiyet özgürlükçü paradigma temelinde örğütlenerek toplumu değiştirmeyi
ve dönüştürmeyi esas alır.Resmi toplum ve geleneksel toplumdaki eril kültür ve yapılarla mücadele eder.
Kadınların toplumsal anlamda statülerini görünür kılmak,kadın mücadelesindefarkındalık yaratmak için
çalışmalar yapar. Eğitim, sempozyum, kurultay vs. düzenler. Budoğrultuda mücadele eden kadın hareketi,
kurumlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapar. Genel olarak bütün toplumsal alanlara katılımla
birlikte, kendi özgün-özerk örgütlenme ve kurumlaşmalarıyla öz iradesini ve özerkliğini demokratik bir
şekilde yapılandırır
g) Gençlik Komisyonu : Özgür,iradeli ve dinamik bir gençlik yaratmak için sosyal,kültürel ve
eğitsel projeler geliştirir ve uygular. Gençliği yozlaştıran ve kişiliksizleştiren sınıflı – cinsiyetci toplum
etkilerine ve geleneksel zihniyete karşı mücadele eder. Bu eksende çalışma yürüten gençlik kurumları ve
sivil toplum örgütleri ile ortak çalışma yürütür
h) Kültür, Sanat ve Bilim Komisyonu : Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı coğrafyada kültür ve sanatın
gelişimini teşvik eden, tarihsel ve kültürel mirasını koruyan ve açığa çıkaran projeler üretir. Bu kapsamda
halkın ihtiyaç, sorun ve şikayetlerinitespit ederek, gündeme taşırılması için çalışmalar yürütür. Bu alanla
ilgili kurumlarla ilişki geliştirip, işbirliğini güçlendirir.
i) İnanç Komisyonu : Ülkemizde bulunan Mezopotamya merkezli tüm din, mezhep ve inanç grupları
arasında diyalog, dayanışma ve bir arada yaşama kültürünü geliştirmek amacıyla etkinlikler düzenler. Bu
cemaatlerin temsilcileriyle ilişki kurarak, ortak projeler ve işbirliği geliştirir,İnançAkademileri kurar.
j) Diplomasi ve Dış İlişkiler Komisyonu: Kürt sorununun barışçıl ve demokratik çözümüne katkıda
bulunmak amacıyla, dünyanın çeşitli ülkelerindeki benzer sorunları inceler; barış ve müzakere
deneyimlerini Türkiye’ye taşırmak hedefiyle çalıştay, konferans, panel ve sempozyumlar düzenler. Kürt
sorununun barışçıl ve demokratik çözümüne hizmet için, ulusal ve uluslar arası ilişkiler geliştirir.
k) Sağlık Komisyonu : Sağlık;fiziksel, ruhsal, sosyal ve siyasal yönden tam bir iyilik hali olarak
ifade edilmektedir. Sağlık hizmetlerinin;Eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz olması temel anlayış olmalıdır.
Sağlık bağımlılığı genel bağımlılığın bir göstergesidir.Fiziksel ve ruhsal sağlık sorunlarını çözmemiş bir
toplumun bağımlılık ilişkisi devam edeceğinden özgürleşme imkanı kalmayacaktır. Toplumun sağlık hakkı
mücadelesi, aynı zamanda egemen sömürü sistemine karşı özgürleşme mücadelesinin önemli bir yönüdür .
Sadece militarist zorun tek başına toplumu kendine bağlayamayacağını bilen sistem içinsağlık, sosyal

güvenlik ve sosyal hizmet üzerindeki denetimde hayati önem taşımaktadır
Sağlık komisyonutoplumdaki sağlık algısının değişmesi, sağlık hizmetinin sürekli ve nitelikli
yürütülmesi içingerekli çalışmalar yapar.Metalaştırılarak üretim-tüketim sarmalına alınmış sağlık algısının
değiştirilmesi için mücadele eder.Ücretsiz ve herkesin eşit şekile ulaşabileceği sağlık hizmetinin
oluşturulması için çalışmalar yürütür. Sağlık politikalarının bu amaçlara hizmet edecek şekilde değişmesini
hedefler.
l) Örgütlenme Komisyonu : Demokratik Toplum Kongresinin amaç , hedef ve ilkeleri
doğrultusunda; Il, Ilçe ve Mahalle Meclisleri ile Köylerde Köy Komünlerinin oluşumu çalışmalarını
yürütür.
YEREL MECLİSLER: Madde 17: DemokratikToplum Kongresi 2, 3 ve 4.maddelerde belirtilen
amaç,hedefler ve ilkeler doğrultusunda İl,İlçe ve Mahalle Meclisleri ile Köylerde Köy Komünlerinin
oluşumunu özendirir ve bu amaçla çalışmalar yürütür.
Yerel Meclislerin oluşumunda da Cinsiyet Kotası uygulanır,kurum temsilcisi sayısı üye
sayısının %40’nı geçmez.
İl Meclisi - Madde 18: 25 Üyeden az olmamak üzere bileşenlerin sayısı, Örgütlülük durumları, İlin
Nüfusu değerlendirilerek daimi meclisin belirlediği sayıda kişiden oluşur.İlçe meclislerinin varlığı halinde
seçilmiş üyeleri ilçe meclislerince ilçe meclisi üyeleri arasından seçilir.İlçe meclisinin bulunmaması halinde
seçilmiş üyeler seçmenlerce doğrudan seçilir.İlçelerin temsiliyet oranları nüfus baz alınarak tespit edilir.İl
Genel Meclis başkanı veya temsilen biri,Belediye Başkanları ve Belediye Meclisi 1.Başkan Vekilleri İl
Meclisinin doğal üyeleridir.İl Meclisi; İlk Toplantısında bir kadın ve bir erkek olmak üzere 2 üyeden oluşan
İl Meclisi Sözcülüğünü ve 3 kişiden az olmamak üzere meclisin belirlediği sayıda üyeden oluşan İl Yürütme
Kurulunu seçer. İl meclisleri 3 kişilik divanı seçer. İl meclisleri ihtiyaç halinde DTK bünyesindeki
komisyonları il bünyesinde oluşturabilir.
İl meclis Divanı ,
İl Meclis toplantılarına başkanlık eder.
Sözcülerle beraber yaptığı değerlendirmelerden sonra, meclisi toplantıya çağırır.
Komisyon çalışmalarını takip eder ve koordinasyonu sağlar.
İl meclis kararlarını yürütür ve verilen görevleri yerine getirir.
İl Yürütme kurulu,İl Meclisinin kararlarının yaşama geçirilmesi için gerekli her tür çalışmayı yapar
ve girişimlerde bulunur. İl Meclisi Sözcüleri, İl Meclisini temsil ederler,İl Yürütme Kurulunun kararı
üzerine veya gerekli görmeleri halinde İl Meclisini Olağanüstü Toplantıya çağırırlar,İl Meclisi adına
açıklama ve çağrılarda bulunurlar,İl Yürütme Kurulunabaşkanlık ederler.
İlçe Meclisi - Madde 19: 15 Üyeden az olmamak üzere nüfus ve bileşenlerin örgütlülük durumları
göz önüne alınarak İl Meclisinin belirlediği sayıda üyeden oluşur.Belediye Başkanları,Belediye Meclis
Üyeleri ve İlçeden Seçilen İl Genel Meclis Üyeleri İlçe Meclisinin doğal üyeleridir.Mahalle ve köylerin
temsiliyetinde nüfusları baz alınır. İlçe Meclisi ilk toplantısında bir kadın ve bir erkek olmak üzere 2 üyeden
oluşan İlçe Meclisi Sözcülerini ve 3 kişiden az olmamak üzere meclisin belirdeği sayıda üyeden oluşan İlçe
Meclisi Yürütme Kurulunu seçer. 17. maddenin 3. Ve 4. fıkra hükümleri İlçe Meclis Sözcüleri ve İlçe
Meclisi Yürütme Kurulu için de uygulanır.
Köy ve Mahalle Meclisleri - Madde20: 7 Üyeden az olmamak üzere İlçe Meclisinin Belirlediği sayıda
üyeden oluşur.Muhtar ve azalar veya Köy İhtiyar Heyeti Üyeleri meclisin doğal üyeleridir.Diğer üyeler
mahalle veya köy sakinlerice seçilir. Meclis ilk toplantısında Meclis sözcülerini ve Meclis Yürütme
Kurulunu seçer.Meclis Sözcüleri ve Yürütme kurulunun görev ve yetkileri 17.md.nin 3.ve 4. Fıkralarında
belirtilen şekildedir.
TUTULMASI GEREKLİ DEFTERLER- Madde 21: Aşağıda belirtilen defterlerin tutulması
zorunludur.1-Karar Defteri,2-Gelir-Gider Defteri.

MALİ HÜKÜMLER - Madde 22: Demokratik Toplum Kongresi, gönüllü bir bileşendir.
Yürüttüğü tüm faaliyetlerinin giderlerini, bileşenlerinin katkılarıyla karşılar.Gerekli görülmesi halinde
Başkanlık Divanı Kararı ile taşınmaz mallar edinilebilinir.Yapılan harcamalar fatura ya da gider pusulası
ile belgelendirilir.
TASFİYE; Madde 23: Demokratik Toplum Kongresinin Genel Kurul kararı ile kendini feshetmesi
veya kendiliğinden sona ermesi halinde para,mal ve haklarının ne şekilde tasfiye edileceğine Genel Kurul
karar verir.
YÜRÜRLÜK - Madde 24: İş bu tüzük hükümleri,Demokratik Toplum Kongresi Genel Kurulunca
kabulü ile yürürlüğe girer.“
Soruşturma sürecinde elde edilen verilerde, yukarıda verilen ve DTK yapılansınınkuruluş ve işleyinin
belirlendiği (sözde) tüzük kapsamında DTK faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, bu doğrultuda; Genel Kurul,
Daimi Meclis, Başkanlık Divanı, Eş başkanlar, Yürütme Kurulu ve Komisyonların oluşturulduğu, bu
aparatların tüzükte belirtilen plan doğrultusunda toplantılarını yaparak çeşitli kararlar alarak uygulamaya
geçirdikleri, yine yerel yapılanmalardan İl ve İlçe Kent Meclisi yapılanmaları ile de irtibatlı oldukları
belirlenmiştir.
DTK yapılanmasınnı bu konumu, KCK sözleşmesi ile tamamına yakının örtüştüğü tespit edilen ve
yukarıda verilen Demokratik Toplum Sözleşme Taslağında yer alan “HALK MECLISI, TÜRKIYE VE
KUZEY KÜRDISTAN DA HALKIN KARAR ORGANIDIR….HALK MECLISI, KOMISYON
ESASINA GÖRE ÇALIŞIR.” ibareleri ile birlikte ele alarak değerlendirdiğimizde, DTK yapılanmasının
PKK/KCK terör örgütünün ülkemiz topraklarında yer alan en üst yapılanması olduğu, terör örgütü
yönetiminde alınan kararların uygulamaya konulması ile yine kendilerince de, terör örgütü kararları ile
çelişmeyen kararların alınarak hayata geçirilmesi şeklinde tanımlanabilecek görevlerinin bulunduğu
anlaşılmaktadır.
DTK YAPILANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN (SÖZDE) ÖRGÜTSEL BELGELERİN
KARŞILAŞTIRILMASI:
DTK yapılanmasının Kuruluş, işleyiş, görev ve sorumluluklarının ana hatları ve detayları ile
belirlendiği (sözde) örgütsel belgeler olduğu tespit edilen; KCK Sözleşmesi, Demokratik Toplum
Sözleşmesi Taslağı ve DTK Tüzük Taslağı şeklindeki (sözde) belgelerin basit ve detaylı karşılaştırılması
aşağıda verilmiştir:
KCK sözleşmesinin, terör örgütünün diğer tüm alt örgütlenme mevzuatının temelini teşkil ettiği, bu
kapsamda Demokratik Toplum Sözleşmesi ve DTK Tüzüğünün de KCK sözleşmesi hükümlerine bağlı
olduğu,
Örgütlenme ile ilgili hükümler incelendiğinde, KCK’nın çatı örgütlenmesi,KCK/Türkiye
Meclisi olan DTK’nın da Kuzey parçası çatı örgütlenmesi olarak olarak KCK ile özdeş olduğu,
DTK’nın öncelikli faaliyet alanının (sözde) meclis örgütlenmeleri olduğu, KCK Sözleşmesi 17.
Maddede ve D. Toplum Sözleşmesinde yer alan HALK MECLİSİ yapılanmasının faaliyet ve
örgütlenme olarak karşılığının DTK yapılanması olduğu,
Komisyon ve Komite yapılanmaların benzer nitelikte oldukları ve tüm faaliyet alanlarını kapsadıkları,
Yerel meclis yapılanması açısından her üç belgede de Kent Meclisleri, İl /İlçe meclisleri, Köy,
Komün ve Mahalle örgütlenmelerine yer verildiği,
Her üç belgede de (sözde) vatandaşlık bilinci oluşturmak amacıyla Özgür Yurttaşlık kavramının
vurgulandığı ve bu kavramın çeşitli yapılanmalarla güçlendirilmeye çalışıldığı,

Bu kapsamda her üç belge genel olarak incelendiğinde; KCK’nın ve buna bağlı olduğu anlaşılan
DTK’nın Ülkemizin bir bölümünde alternatif kurumsal yapılar ve (sözde) meclis sistemi teşkil ederek
öncelikli olarak özerk, ilerleyen aşamada ise (diğer ülkelerdeki yapılarla müştereken) konfederal bir yapı
oluşturmayı amaçladıkları anlaşılmaktadır.
PKK/KCK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN, KIRSAL ALANINDA SİLAHLI FAALİYET
YÜRÜTEN
MENSUPLARININ,
KENDİ
ARALARINDA
YAPTIKLARI
TELSİZ
KONUŞMLARINDA DTK YAPILANMASI VE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ (SÖZDE)
ÖZERKLİK İLANI:
PKK/KCK terör örgütünün silahlı faaliyet yürüten mensuplarının kendi aralarında yaptıkları
görüşmelerde, DTK yapılanması ve yine DTK yapılanmasınca ilan edilen (sözde) Demokratik özerklik ile
ilgili aşağıdaki hususların geçtiği tespit edilmiştir:
07.01.2011 tarihli telsiz görüşmesi:
DİCLE telsiz kodunu kullanan terör örgütü mensubunca KCK yürütme konseyi başkanlığı’nın
31.12.2010 tarihli talimatının okunduğu tespit edilmiştir. Bu talimatın bir kısmı şu şekildedir:
DİCLE: “… süreç bir taraftan devam ederken önderiimizin mesajı elimize geçti. ama mesaj
elimize geçinceye kadar ...?? biz tartıştık hem bütün alanlarımızdaki yönetimlerimizi hemde alan
merkezlerimizi topladık, toplantılar yaptık. önderliğin persfektikleri ve mesajı temelinde tartışma
yürüttük. böyle kolay bir konu değildi. biz stratejik bir süreç ilan etmişiz. dördüncü döneme stratejik
bir dönemdir. bu dönemin hedefleri demokratik özerkliktir. artık demokratik özerkliği kürdistan'da
ilan edip uygulamamız gerekiyor. kendi gücümüzle ve direnişler bunu yapmamız lazım. halkımızın
meydanlarda kaldırdığı pankartlarda '' heybetli direniş '' içerisine girmemiz artık kaçınılmazdır. …
… nihayetin de bir kez daha önderliğinin yanına gittiler seçime kadar süre verilmesini istediler. bu
temel de çözüm zihniyetinin oluşması için çalışmamız gerekiyor şeklinde talep öne sürdüler. önderlik
bunun üzerine bize bir mektup gönderdi biz mektubu okuduk. bu mektuba yönelik kamuoyunda da
bir tartışma yürütüldü. gerçekten önderliğin mektubu bu biçimde açık olmasaydı hiç kimse bu süreci
ateşkes şeklinde devam ettiremezdi. çünkü biz yönetim olarak karar almıştık. eylül ayı toplantısında
karar aldık. eğer türk devleti gözle görülür bir adım atmazsa artık dördüncü dönemin gereklerini
devreye koymamız ve demokratik özerkliği ilan etmemiz gerektiği sonucuna vardık. … 31.12.2010
KCK YÜRÜTME KONSEYİ BAŞKANLIĞI”
14.06.2011 tarihli telsiz görüşmesi;
Telsiz kodu tespit edilemeyen örgüt mensubunca, Halk Savunma Alan Merkezi’nin 14.06.2011 tarihli
talimatının okunduğu tespit edilmiştir. Bu talimatın bir kısmı şu şekildedir:
“Halk savunma merkezi talimatı. Hpg'nin tüm komutan ve savaşçı yapısına. Değerli yoldaşlar;
uzun süredir gündemi işgal eden 12 haziran genel seçimleri yapılmış ve sonuçları belli olmuştur,
önderlik çizgisinde mücadele eden demokratik siyaset ve halkımız bu seçimlerde çok önemli ve büyük
bir siyasal başarı elde etmiştir. Hareket ve halk olarak 15 haziran'dan sonraki demokratik özerklik
hamlesini böyle büyük bir siyasal başarı temelinde giriyor olmamız hiç kuşkusuz bizim için önemli
bir şanstır, bu başarılı sonuç türkiye de demokrasi hareketinin örgütlenmesi kürdistanda ulusal
konferansının gerçekleştirilmesi ve demokratik konfederalizmin inşa edilmesi temelinde
değerlendirileceği gibi demokratikleşme ve kürt sorunun çözümünün demokratik özerklik temelinde
sağlanması için de kullanılacaktır, söz konusu demokratik özerklik çözümünün demokratik siyaset
yoluyla mı gerçekleşeceğini yoksa devletin halk savaşı yöntemiyle uyarılacağını ise akp'nin izleyeceği
politikalar belirleyecektir.”
18.07.2011 tarihli telsiz görüşmesi;
HPG ana karargah adına ROJ telsiz kodunu kullanan terör örgütü mensubunca, Halk Savunma

Merkezi’nin 11.07.2011 tarihli talimatlarının okunduğu tespit edilmiştir. Bu talimatın bir kısmı şu
şekildedir:
ROJ: “halk savunma merkezi talimatı. Hpg'nin tüm komutan ve savaşçı yapısına; Değerli
yoldaşlar;Demokratik toplum kongresi tarafından 14 Temmuz günü kuzey kürdistan halkı adına
demokratik özerklik sistemi ilan edildi, bu tarihi adım 15 Temmuz günü yaptığı açıklamayla KCK
yürütme konseyi tarafından da desteklenip sahiplendi, başta KONGRA-GEL ve KNK olmak üzere
kürdistandaki halk meclisleri tarafından da bir bir sahipleniyor, halkımız demokratik özerklik
temelinde özgür ve demokratik yaşamın inşasını başlatmanın coşkusunu yaşıyor. Hiç kuşkusuz
demokratik toplum kongresinin aldığı kararla halkımızın attığı adım tarihi öneme ve değere sahiptir,
özgürlük mücadelemizin kilometre taşlarından biri olan 14 Temmuz büyük ölüm orucun direnişinin
29 ncu yıl dönümünde böyle bir adımın atılmış olması elbette çok daha anlamlı ve değerlidir, ulusal
onur günümüz şimdi artık ulusal özgürlük günü haline gelmiştir, demokratik özerkliğin ilanıyla
birlikte artık özgür kürdistanın önü açılmıştır, bu temelde 14 Temmuz büyük ölüm orucu şehitleri
şahsında tüm kahraman şehitlerimizi saygıyla minnetle anarken özgürlük kürdistanın inşasını
başlatan demokratik özerklik ilanında önder Apo'ya halkımıza ve tüm yoldaşlara kutlu olmasını
diliyoruz. Değerli yoldaşlar; Demokratik özerklik ilan edildiği 14 Temmuz 2011 tarihinden itibaren
artık yeni bir sürece girmiştir, yaşanan mücadele temelinde yeni durum ve karar ortaya çıkıncaya
kadar bu süreç devam edecektir, bu süreç hareketimizin ve halkımızın önüne demokratik özerkliği
inşa etmek gibi hayati öneme sahip tarihi görevler koymaktadır, demokratik özerklik temelinde sekiz
boyutlu demokratik ulus çözümünde kendi öz gücümüzü de yaratmak görevini yüklemektedir,
halkımızı kendi yeterli ve paylaşıcı bir ekonomik sistemi yaratmakla başta eğitim ve sağlık olmak
üzere tüm sosyal yaşamı kendi örgütlü gücüyle yürütmekte toplumsal ahlaka dayalı kendi hukuk
sisteminde örgütleyip işletmekle pozitif toplum çizgisinde demokratik siyaseti geliştirmekle öz
savunma örgütlüğü temelinde kendi güvenliğini sağlamakla her türlü asimilasyona karşı kendi dil ve
kültürünü geliştirmekle kendini özgürce temsil edecek bir diplomasi ve doğa ile barışık bir ekolojik
bir toplum yaratmakla hükümlü kılmaktadır, dünyada benzeri fazla yaratılmamış yeni bir sistem
demokratik konfederal sistemini yaratarak öncülük etme görevini yüz yüze getirmiştir. … …
HPG'nin hem sömürgeci soy kırımı rejimini yıkma mücadelesi görevidir, hem de halkın demokratik
öz yönetimini inşa etme ve koruma görevidir, kuşkusuz bu mücadele sürecinde halkın ve demokratik
siyasetinde dolaylı görevleri olacaktır, fakat gerillanın görev kapsamı kuşkusuz çok farklı ve geniştir,
eskiyi yıkmak ve yeniyi savunmanın yanında demokratik konfederalizmin inşa ederken halka bilinç
ve örgütlenme alanında destek sunma gibide görevi vardır, en temel ve geniş örgütlenme alanlarından
biri olan savunmayı örgütlemek görevi de hiç kuşkusuz HPG'ye aittir. …Demokratik özerklik
ilanıyla birlikte kürdistandaki sömürgeci devlet ile keza AKP örgütlenmesi suçlu durumuna
düşmüştür, etkinlik durumuna göre suçlular tutuklanacak ve KCK adaletinde yargılanacaktır. …11
Temmuz 2011 Halk Savunma Merkezi”
Okunan bu talimat üzerine RÜSTEM telsiz kodunu kullanan ve üst düzey yönetici olduğu
değerlendirilen terör örgütü mensubunun kendi talimatlarını ilettiği, ERDAL, ZIRVE ve ZINARIN telsiz
kodlarını kullanan terör örgütü mensuplarınca da talimatların gereğinin yapılacağının belirtildiği
anlaşılmaktadır. Bu görüşmelerin bir kısmı şu şekildedir:
“RÜSTEM: Arkadaşlar bu talimatı sonra hem kürtçe hem de Türkçe sizlere okuyacağız tüm
arkadaşların bu talimatı kayıt etsin yapı olarak bu talimat üzerinden tartışın. 29 yıllık
mücadelemizde DTK örgütü demokratik özerklik ilan etti 14 Temmuz da, özgürlümüz açısından
önemli bir adımdır bu adım şehitlerimiz nezlinde atılmıştır mücadelemiz sonucunda atılmıştır, onun
için 14 Temmuz daki şehitlerimizi minnetle saygıyla anıyoruz, bu ilan önderliğimiz ve tüm kürt
halkına ve hareketimize hayırlı olsun kutlu olsun, bu adım bizim öncülüğümüzde atılmış bir adımdır
ya özgürlük ya özgürlük mücadelemiz özgürlüğümüz için olacaktır, ………………Biz demokratik

özerkliği ilan ettik. bundan sonra mücadele etmek gerekir pratik anlamda arkadaşlar ne gerekiyorsa
yapacaklardır pusu olsun sızma olsun ne gerekiyorsa ne tür eylem gerekiyorsa bu mücadele için
verilecektir … … gönderilen talimatlara uyulacak öyle hesapsız kitapsız işler lazım değil her şey
planlı olacaktır, bu esaslar çerçevesinde demokratik özgürlük mücadelesini top yekun yapacağız
onun için her alan kendi çalışmasını ve katılımını yapacaktır, öyle aceleci yaklaşımlar olmasın, geçmiş
süreçlerde bir performans bir çaba verildi … … devletin yöneticileri halkımıza cevap olmadıkları
çarı olmadıkları görülmektedir, namussuzluk ediyorlar, halkımıza zarar veriyorlar bunları
engellemek gerekir, bunlar KCK tarafından yakalanıp yargılanacaklardır, onun için yanlışlıklar
olmasın arkadaşlar uyanık olsunlar önder Apo'nun paradigması adalet her kes içindir, Türk devleti
haksız yere demokratik özgürlük hareketi çerçevesinde mücadele veren siyasilerimiz tutuklamakta
ve yargılamaktadır….
ERDAL : Heval bir şey belirtmiyoruz talimat okundu gerekli önlemler alınacak tüm deryalar olarak
tüm arkadaşla öyle konuşabilirler yani biliyorsun bir önceki eylem güzel oldu yani ona paralel olarak
demokratik özerkliğin ilanı kürt halkı için ilan edildi yani bu eylemde güzeldi zaten Farkin de olan eylemde
buna paralel gelişti yani bu şekilde devam etmelidir, …
ZINARİN: Heval talimatı dinledik arkadaşların dile getirdikleri noktalara katılıyoruz bu çerçevede
tüm arkadaşlar olarak hazırız ve motive olmuş durumdayız yani talimatta belirtilen hususlara tüm
arkadaşlar olarak katılıyoruz bu yeni süreçte askeri anlamda iyi bir eğitim den geçildi ve konular konuşuldu
yani diyebilirim ki vurma tarzında ortaya çıkan motivasyon öyledir zaten talimatta da bu noktalara dikkat
çekilmiştir, zaten askeri anlamda bir darbe yediler birde demokratik özerkliğin ilan edilmesi genel olarak
halkımızın üzerinde olumlu bir hava yaratmıştır onun için bu mücadele önemlidir onun için arkadaşların
belirttiği noktalara katılıyoruz, (ses derin) yani her deryamız belirtilen ROJHAT arkadaşta belirttiği
konulara katılıyoruz …
ZİRVE : … artık seçimlerin bundan sonra bir anlamı da kalmadı bu da halkımız tarafından
değerlendirildi ama hala halkımız üzerinde imha ve inkar politikalarını sürdürmeye çalışmaktadırlar zaten
bunlar için talimatta da okundu kürt iradesi olarak biz kendi sistemimizi kurmak istiyoruz onun için 14
Temmuz demokratik özerkliğin ilanı imha ve inkar politikalarına karşı ilan edilmiştir ve halkımız tarafından
olumlu karşılanmıştır kürdistanın her tarafında kutlanıyor önemli olan bunun için çoğun katılımıdır
ROJHAT ta belirti yavaş yavaş acele etmeden bu nereye kadar gidecekse gitsin biz kendimizi ona göre
hazırlayacağız demokratik özerliğin ilanı olan 14 Temmuz'u tüm arkadaşlara kutlu olsun
RÜSTEM: …kürdistanın özgürlüğü içindir önderliğimizin özgürlüğü içindir hakikatlerin doğruluğu
içindir bu mücadele halkımızla hareketimizle kahramanlarımızla verildi her arkadaşımız ben inanıyorum
ki bun layık olacaktır, bu esaslar çerçevesinde ya özgür kürdistan, özgür önderlik, demokratik özerklik tüm
arkadaşlara kutlu olsun tüm arkadaşlara selamlar ve saygılarımızı sunuyoruz.” (Frekans: 5.816.000 Khz,
Saat: 08:00-90:25)
11.12.2011 tarihli telsiz görüşmesi;
AVAŞIN telsiz kodunu kullanan teror örgütü mensubunun, tarihi belirlenemeyen KJB Koordinasyon
Talimatı’nı okuduğu, bu talimatın bir kısmının şu şekilde olduğu;
AVAŞİN: “Tamam herkez hazırsa talimatın kjb koordinasyon talimatını okuyorum. … önderlik son
savunmasında, devrimci halk savaşını; öz savunma savaşıyla içiçe demokratik özerk yöntemlerin ekonomik
sosyal kültürel hukuksal ve diplomatik boyutlarda geliştirilmesi olarak tarif etmektedir. Kürt sorununun
çözümünü kürt halkının her halukarda demokratik özerklik temelinde kendisini yönetmesinin kabulünü
öngörmektedir. Halen eğer demokratik siyaset temelinde bir çözüm gelişmezse devrimci halk savaşı
stratejisinin temel kimlik ve özgürlük aracı olarak denenmek zorunda olduğuna ilişkin inancımı
korumaktayım. … devrimci halk savaşının öz savunna savaşı ile iç içe geliştirilmesi aynı zamanda
demokratik özerkliği inşa etme çalışmalarında öz düzeyini aşan bir pratik ortaya çıkarmayı gerekli
kılmaktaydı. İlanın ötesinde bir iradesel anlayış tutum yaklaşım ve pratikle inşa çalışmasının geliştirilmesi

gerekmekteydi. Demokratik özerklik projesini önderliğin ön gördüğü temelde tüm boyutları ile anlamak
kavrama ve uygulamada tam bir kısırlık yaşandı. Anlama kavrama düzeyinin yetersi oluşu idda düzeyini
ve pratikleşmesini etkiledi engelledi. Demokratik özerkliği inşagörevi ile bizzat sorumlu ve yükümlü olan
alanlarımız söz konusu kısır döngüyü aşarak ..?? Meclis kooperatif çalışmalarında ciddi bir gelişme
yaratamadı. Bazı parçalarda düşmanın psikolojik savaşı ve saldırılarıda bu yetersiz yanlış durumun açığa
çıkmasında önemli bir etken olmuştur. Sosyal ekonomik kültürel hukuksal ve diplomatik alanda
yürütülmesi gereken inşa çalışmaları var olanı düzeyi ve devletten bekleyen durumu aşamadı……….
Halklar arası kardeşliği geliştirme çabası olan demokratik çatı kongresi çok büyük bir heyecan ile
karşılanmış ve yoğun ilgi görmüştür. akp devleti önderliğimizin geliştirdiği bu proje karşısında ciddi panik
yaşamış ve türkiye'de özgürlükçü ve demokratik birliğin gelişmesi adına da hiç bir muhalif ses bırakmamak
temelinde ...?? sindirme temelinde tutuklamaların kapsamına akademisyenleri de dahil etmiştir……… kürt
halkının demokratik özerklik talebini daha yüksek sesle dillendiren kitlesel radikal gösterilerin
yayılmasının yanı sıra demokratik konfederal örgütlenme esastır…… kadın özgürlük hareketi olarak 2011
yılının ilk altı ayı içerisinde tüm bileşenleri ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz kongre ve konferanslar
temelinde yıla giriş yapmış olmamız önemli bir avantaj oluşturmaktaydı. bu çalışmalarımızda süreç
tanımlanmış dönemin görevi somutlaştırılarak bu temelde gerekli kararlara ve planlamaya ulaşılmıştı
önderliğimizin üzerinde ki esareti kaldırarak özgürlüğünü gerçekleştirmek demokratik özerkliğin inşaası
temelinde halkımızın ve kadınların demokratik özgürlükçü çözümünü buluşturmak ve devrimci halk
savaşının geliştirmek temelinde öncülük görevleri somutlaşmıştı.”
17.12.2011 tarihli telsiz görüşmesi;
DİCLE telsiz kodunu kullanan terör örgütü mensubunca KCK yürütme konseyi başkanlığı’nın
04.12.2011 tarihli talimatı olduğu değerlendirilen yazıyı okuduğu tespit edilmiştir. Bu talimatın bir kısmı
şu şekildedir:
DİCLE: “Hedefimiz önder aponun özgürlüğü ve demokratik özerk kürdistan’ın
yaşamsallaşmasıdır! …… … seçim sonrası kürt siyasetinin de bir nevi bu protokollere katılım
anlamına gelebilecek şekilde DTK’nin 14 temmuz’da demokratik özerkliği ilan etmesi, türk devleti
açısından artık bardağı taşıran son damla oldu. bu durum karşısında akp’nin gerçek yüzü ve esas
niyeti bütün boyutlarıyla açığa çıktı. bir yerde önderlik, hareket ve siyaset halk bütünlüğü
sağlanmıştır. o adımın böyle bir özelliği de vardı. …… bu yüzden biz bu saldırılar karşısında
dışımızdaki tüm kürt örgütlerinin tavır sahibi olmasını istedik. çünkü hareketimiz şahsında bütün
kürt halkının çıkarlarına karşı bir saldırı söz konusudur. buna yurtsever olan tüm kürdistani örgüt
ve kurumların karşı çıkması gerekmektedir. Bu yüzden biz ulusal birliği önemli gördük ve ulusal
birlik çağrısını yaptık. tarihin bu önemli döneminde kürt halkı bir ulusal kongre veya konferansla
demokratik ulusal birliğini kurarak, ortak bir strateji ile kürdistan halkı üzerindeki sömürgeci
emelleri boşa çıkarabilir ve bu önemli dönemde kürt halkının çıkarlarını temsil ederek, … önderliğin
kararlı olduğunu, ilkeli davrandığını, hareketin ve kürt siyasetinin arkasında durduğunu ve bir
bütünlük oluşturduğunu gördüler, o zaman savaş kararını kesinleştirdiler ve yeni savaş sürecini
başlattılar. mesele budur. peki, bizim cephemizde bu süreç nasıl yaşandı?pkk savaşa hazırlandı ve
süreci bozdu diyorlar. bu doğru değildir ama şu var ki pkk de tek eksen üzerinde çalışmadı. biz
yüzlerce kere sömürgeci devletler tarafından kandırılmış, katliamlarla yüz yüze bırakılmış bir
halkız. biz her zaman tedbirimizi almak durumunda olduk, olacağız. bunun için önderliğimiz iki
eksen üzerinde çalışacağız. birinci eksen anayasal demokratik çözüm eksenidir, tercihimiz budur. bu
olmazsa devrimci halk savaşı ikinci eksen olarak devreye girer dedi. … yetersiz durumların yaşandığı
ikinci bir saha da serhildan sahasıdır. yaşadığımız sorunlar sadece gerillada değil, serhildan alanında
da benzer durumlar söz konusudur. serhildan alanı aslında süreci tam kavramadı, onun için de
sürece girmedi. basite aldı. örneğin demokratik özerkliği ilan etti, daha sonra zamanı mıydı, değil
miydi diye onu tartışmaya girişti. yani bu kadar tereddüt, sürece girmeme,zamanı mı değil mi diye

tartışıp, kendini oyalama ne yapar? taktik süreci kaçırtır. …milyonluk bir halk var, gençlik var,
kadın hareketi var ve o kadar kurumlaşma var. halk meclislerinin oluşturulması, onun eksen
alınması, onun eğitim organlarının akademilerinin doğru dürüst donanımı olmuş olsa bu kendisini
sürekli üretir. …belki legal toplumsal alandır, bir ölçüde olur ama kendini yeterince döneme
sokmama, yeterince serhildan sürecine girmeme durumu yaşandı. böyle olunca orada da bir takım
tutuklamalar oldu. adeta devlet şimdi istediği yerde istediği şeyi yapacak biçimde bir manevra ve
hareket alanına sahip duruma gelmiştir. …”
21.03.2012 tarihli telsiz görüşmesi;
HPG ana karargahı adına ROJ telsiz kodunu kullanan terör örgütü mensubunca, PKK Yürütme
Komitesi Nevruz mesajı’nın okunduğu, tespit edilmiştir. Bu talimatın bir kısmı şu şekildedir:
ROJ: “PKK Yürütme Komitesi Nevruz Mesajı. Direniş ve özgürlük bayramı nevruz tüm
halkımıza kutlu olsun; … … Gelinen noktada Türk devleti ya tüm kürt halkının meşru hakkı olan
demokratik özerkliği tanıyacak ve önder Apo'yu özgürleştirecek ya da kürt halkı kendi kararını
verecek kendi sistemini kuracaktır, bu durumda tek yol halkın kendi toplumsal direnişini büyüterek
kesintisiz sürdürmesidir, ertelenecek zamana bırakılacak tek bir görev yoktur, bu bakımdan her bir
günün önemi fazlasıyla açıklık kazanmıştır, açıkça 2012 yılı kürt halkı için önder Apo'nun özgürlüğü
temelinde ulus olarak kendi geleceğini tayin etme yılı olacaktır. ………… Gün bu kutsal günü
sahiplenme günüdür, gün demokratik ulusu inşa etme günüdür, gün nevruz ateşini daha da
gürleştirmek günüdür,20 Mart 2012 PKK Yürütme Komitesi”
18.07.2012 tarihli telsiz görüşmesi;
MEDYA telsiz kodunu kullanan ve KCK Yürütme Konsey başkanı Murat KARAYILAN olduğu
değerlendirilen terör örgütü mensubunun tüm telsiz operatörlerine hitaben konuşma yaptığı, bu görüşmenin
bir kısmının şu şekilde olduğu;
MEDYA: “… Bütün deryalara selamlar. 14 Temmuz ruhu çerçevesinde PKK komitesi
toplantısında üzerinde duruldu, KCK konseyi toplantısında üzerinde duruldu, bu toplantılarda
konuşuldu nasıl 14 Temmuz ruhuna ulaşırız nasıl önderliğimize cevap oluruz nasıl kahraman
şehitlerimize layık oluruz, nasıl cevap olacağız bu konularda çok önemli konular konuşuldu
toplantılarımızda. Ortaya şu çıktı ki; hedefimize ulaşırken nasıl bir planlama yapmalıyız nasıl
başarıyı yakalamalıyız. PKK meclisi toplantısında öne sürülen planlamalar doğrudur şimdi biz
hepimiz bütün kadromuzla perspektif esasları üzerinde PKK meclisi mücadele vermektedir
çalışmaktadır bahar dan şu ana kadar bu haklı mücadelemizde ve çalışmalarımızda bayağı sonuçlar
netleştirilmiş ve sonuca ulaşılmıştır. …… geçen sene kürt siyaseti demokratik özerklik ilan etti 14
Temmuz demokratik özerkliği ilan tarihidir. O günden bu güne AKP hükümeti önderimiz üzerinde
ağır bir tecrit uygulamakta işkenceli bir siyaset vardır, yok etme siyaseti vardır imha siyaseti
vardır………….. şimdi köleliktenbaş kaldırma zamanıdır saygınlığımızı kazanma çalışmaları
önümüzdeki günler yoğunlaşacak 14 Temmuz da Amed de demokratik özerklik ilan edilde bu da net
gösteriyor ki halkımız sabrediyor, 14 Temmuz ruhu kürdistanda var hem halkımız hem de kürt
siyaseti bu çerçevede devam etmektedir, (ses derin) onun için bir baş kaldırı zihniyetinin oluşması
gerkir bu eksiktir, zihniyet nedir halkımızın buna inanması gerekir arkadaşlar, baş kaldırılarla
düşman kırılır ama olmuyor halkımız protesto ediyorlar önemli günlerde katılıyorlar yani baş kaldırı
protesto dan öte bir şeydir yani protesto ile serhıltanlar gerileme değil ilerlemelidir bu dönem
serhıldanlar dönemidir bu sizleri güçlendirecektir size güç kuvvet olacaktır onun için serhıldanlar
büyük bir rol oynayabilir…“
KCK TÜRKİYE MECLİSİ/DTK ÜST ÖRGÜTLENMESİ:
DTK-Genel Kurul yapılanmasının KCK örgütlenmesi bünyesinde faaliyet gösteren (sözde) Yasama
organı olan KONGRA-GEL Genel Kurul yapılanması ile aynı nitelikte yapılandığı, KCK sözleşmesinde bu

hususun ayrıntılı şekilde ele alındığı, terör örgütünün (sözde) meclis tarzı örgütlenmelerinde Genel Kurul
yapının teşekkül ettirildiği, teröristbaşının talimat ve beyanları ile KCK üst yönetimi/yöneticilerinin
açıklamalarında DTK ve Genel Kurul yapılanmasına ilişkin doğrudan talimat nitelikli ifadelerin yer aldığı,
bu ifadelerde Genel Kurul’un görevleri, alt ve paralel oluşumlarına değinildiği tespit edilmiş olup, DTK
Genel Kurulunun yapılanma, görev ve faaliyetleri incelendiğinde;
DTK yapılanmasının en üst karar alma organı olduğu,
KCK sistematiğinde ve alt örgütlenmelerinde genel prensip olarak görülen cinsiyet kotasının
uygulandığı,
Delege sistemi üzerinden yapılandırıldığı, delegelerin %60’ının KCK alt ve paralel
örgütlenmelerinden, geriye kalan %40’ının ise siyasilerden ve yerel yöneticilerden vd. oluşumlardan
seçildiği, bu kapsamda Genel Kurulun doğrudan doğruya KCK bünyesinden oluşturulduğu,
Merkezinin Diyarbakır olduğu,
Genel Kurulun görevlerinin DTK’nın amaç/hedef ve ilkeleri doğrultusunda kararlar almak, bu
kararları hayata geçirecek örgütlenmeleri teşkil etmek, denetim mekanizması işlevini sürdürmek ve
DTK’nın idari işlerini sürdürmek olduğu anlaşılmaktadır.
DTK ÖRGÜTLENMESİNİN TEMEL ORGANLARI İLE KCK ÖRGÜTLENMESİ
BÜNYESİNDEKİ KONGRA-GEL YAPILANMASI MUKAYESESİ AŞAĞIDA VERİMİŞTİR:
KCK terör örgütünün (sözde) YASAMA organı olan KONGRA-GEL örgütlenmesinin yapıları ile
DTK örgütlenmesinin yapıları arasında mukayese yapıldığı, bu mukayese neticesinde, DTK
örgütlenmesinin KONGRA-GEL yapısının prototipi olduğu, alt örgütlenmelerin aynı nitelikte oldukları,
her iki yapının da (sözde) Meclis fonksiyonu icra ettiği, KCK sözleşmesi ve DTK tüzük taslağının
mukayeseli değerlendirmeleri çerçevesinde DTK yapılanmasının KONGRA-GEL örgütlenmesine göre
şekillendirildiği anlaşılmıştır.
DTK komisyonlarının terör örgütü KCK Alan Merkezleri altında faaliyet yürüten
komitelerle birebir aynı olduğu, bu kapsamda DTK komisyonlarının KCK Alan Merkezleri-Komitelerinin
faaliyetlerini Ülkemiz içerisinde sürdürmeyi hedefledikleri, DTK komisyonlarının toplumsal tabanda
örgütlenme ve faaliyet yürüterek bölge halkını KCK sistematiğine kanalize etmeye yönelik bir örgütlenme
sistemine sahip bulunduğu anlaşılmıştır.
DTK komisyonlarının KCK-KONGRA-GEL (Sözde Yasama Organı) Daimi komisyonları
ile aynı nitelikte teşekkül ettirildiği, nitekim örgüt yönetimi ve yöneticilerinin açıklamalarında ve elde
edilen delillerde DTK’nın KONGRA-GEL’in Ülkemizdeki prototipi olarak inşa edilmeye çalışıldığı, bu
kapsamda terör örgütü KCK-KONGRA-GEL yapısı ile DTK arasında yapısal bağlantı bulunduğu
anlaşılmıştır.
DTK komisyonlarının, KCK çatı örgütlenmesine bağlı olarak faaliyet yürüten KCK/TM
yapılanmasına bağlı Alan Merkezleri ve Komiteler ile birebir aynı olduğu, bu kapsamda DTK
komisyonlarının (sözde) Yürütme faaliyetini sürdüren Alan Merkezleri ve Komitelerin (sözde) YasamaMeclis ayağındaki muadilleri/karşılığı oldukları, bu kapsamda DTK’nın ve komisyonların KCK terör
örgütü ile örgütlenme açısından bağlantılı olduğu anlaşılmıştır.
DTK örgütlenmesinin Yerel (Kent) Meclisleri yapılanması olan (sözde) Demokratik Kent
Meclisleri yapısının Alan Merkezleri ve buna bağlı Komisyonları ile DTK komisyonlarının söz konusu
yapıların Tüzük ve Yasalarında belirtilen şekliyle yapılan mukayesesi sonucu, yapılanmaların birbirileriyle
aynı nitelikte oldukları DKM’lerin yapısal olarak DTK örgütlenmesinin komisyon örgütlenmesinin
prototipini oluşturduğu, aynı zamanda Alan Merkezleri yapısı ile KCK ve KCK/TM yapılanmalarının da
yereldeki uzantısı olduğunun anlaşıldığı, bu kapsamda DTK’nın KCK terör örgütüne bağlı ve
teröristbaşının talimatları neticesinde teşkil edilen Kent Meclislerinin komisyon yapısı ile aynı nitelikte
komisyonlara sahip bulunduğu, bu nedenle KCK terör örgütü ve alt örgütlenmeleriyle iltisaklı olduğu
anlaşılmıştır.

DTK yerel meclisleri ile KCK (sözde) eyalet ve bölge meclisleri yapılanmaları mukayeseli
olarak incelendiğinde, DTK yerel meclislerinin işleyiş ve yapılanmasının KCK meclis yapılanmaları ve
işleyişleri esas alınarak oluşturulduğu, bu kapsamda DTK örgütlenmesinin KCK terör örgütü ile (sözde)
yerel meclis yapılanmaları çerçevesinde de bağlantılı olduğu anlaşılmıştır.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmekte olan 2014/8409 sayılı soruşturma ile ilgili
olarak, DTK toplantılarının yapıldığı tespit edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi
binasında, Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 2016/2401 sayılı kararına istinaden 26.12.2016 tarihinde
yapılan aramada ve daha sonradan yapılan değerlendirme tespit tutanağında numaralandırılan;
1 nolu fotoğrafta, 1 adet yaklaşık 70-200 cm ebatlarında üzerinde "ME AXA XWE BI XWİNNA
XWE AVDA... BERNADIN" ibareli pankart,
2 nolu fotoğrafta, 1 adet yerde sarılı vaziyette yaklaşık 150-400 cm ebatlarında üzerinde DBP,
DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ, KJA, HDP logoları ve "TOPRAĞIMIZA, SUYUMUZA,
COĞRAFYAMIZA, İRADEMİZE DOKUNMA" ibaresinin yazılı olduğu pankart,
3 nolu fotoğrafta, 1 adet 2m-5m ebatlarında üzerinde "DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ"
yazılı ve logolu, "TOPRAĞIMIZI, SUYUMUZU, ENERJİMİZİ KOMİNLEŞTİRELİM
DEMOKRATİK ÖZGÜR YAŞAMI İNŞA EDELİM!" ibareli pankart,
4 nolu fotoğrafta, 1 adet üzerinde aram, gerilla anıları, ölen terör örgütü mensubu Sakine CANSIZ'a
ait fotoğrafın bulunduğu "Hep Kavgaydı Yaşamım" isimli kitabın 3. cildine ait fotoğraf, gerilla anıları kitap
seti ve fotoğraflarının bulunduğu afiş,
5 nolu fotoğrafta, 10 adet üzerinde KOBANE ibareli cd,
6 nolu fotoğrafta, 1 adet üzerinde İŞKENCEYİ GÖRDÜK ibaresi bulunan dvd,
7 nolu fotoğrafta, 10 adet ŞENGAL&KOBANE "ORTAK YAŞAM ALANLARI BELGESELİ"
ibareli cd,
8 nolu fotoğrafta, 1 adet üzerinde "Özgür Halk" 15 Kasım 2015 yıl 2 sayı 15 ibareli dergi,
9 nolu fotoğrafta, 1 adet üzerinde "Özgür Halk" 15 Temmuz 2016 yıl 26 sayı 200 ibareli dergi,
10 nolu fotoğrafta, 1 adet üzerinde "Özgür Halk" 15 Ağustos 2016 yıl 26 sayı 201 ibareli dergi,
11 nolu fotoğrafta, 3 adet üzerinde DİHA, www.diclehaber.com ibareli, PKK/KCK terör örgütü
mensuplarının güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği yol kapama ve saldırılara ait fotoğraflar ve ölen
örgüt mensuplarından bahsedilen dergi,
12 nolu fotoğrafta, 2 adet üzerinde "Özgür Halk" 15 Şubat 2016 yıl 26 sayı 195 ibareli dergi,
13 nolu fotoğrafta, 1 adet üzerinde "Özgür Halk" 15 Haziran 2016 yıl 26 sayı 199 ibareli dergi,
14 nolu fotoğrafta, 1 adet DEMOKRATİK ÖZ YÖNETİM ibareli kitapçık,
15 nolu fotoğrafta, aralarında aynı dosya kapsamında şüpheli olan C.L., H.Z., M.B. ve A.T. isimli
şahısların da bulunduğu 5 (beş) kişiye ait, üzerinde "ACİL DURUMDA ARANMASI GEREKENLER"
yazılı, isim soyisim ve telefon numaralarının bulunduğu doküman elde edilmiştir.
Ele geçen ve suç unsuru olduğu değerlendirilen malzemeler ile ilgili olarak;
1 ile numaralandırılan "ME AXA XWE BI XWİNNA XWE AVDA... BERNADIN" ibareli
şeklindeki pankartta bulunan yazıların "BİZ TOPRAĞIMIZI KANIMIZLA SULADIK ...
BIRAKMAYIZ!" olduğu,
2 ile numaralandırılan fotoğrafta yer alan afişin üzerinde"TOPRAĞIMIZA, SUYUMUZA,
COĞRAFYAMIZA, İRADEMİZE DOKUNMA" şeklindeki yazıların, 02.12.2012 tarihli DTK
toplantısında "O zaman demin arkadaşlarımızın işaret ettiği gibi irademe dokunma mitingleri basın
açıklaması yapmamız lazım. Bu konuda kararlı biçimde bir sivil itaatsizlik eylemleriyle birlikte
yapmamız lazım"şeklindeki konuşmalar içerisinde yer alan faaliyetler çerçevesinde hazırlanmış bir
pankart olduğu,
3 ile numaralandırılan fotoğrafta yer alan"TOPRAĞIMIZI, SUYUMUZU, ENERJİMİZİ
KOMİNLEŞTİRELİM DEMOKRATİK ÖZGÜR YAŞAMI İNŞA EDELİM!" şeklindeki yazıların
terör örgütü mensupları tarafından sözde anayasa olarak kabul edilen KCK SÖZLEŞMESİNDE;

"KÖY VE SOKAK ÖRGÜTLENMESİ
Madde 25
Komün
Söz konusu köy ya da sokaktaki halkın örgütlü duruşudur. Çeşitli çalışma ve iş sahalarında iş ve
rol komünleri de örgütlendirilir. Doğrudan demokrasinin uygulanma biçimidir. Halk yaşamının
ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel, sağlık, eğitsel, öz savunma alanlarına ilişkin temel kararların tüm
halkın doğrudan katılımı ile alınmasını ifade eder. Köy veya sokak komünleri, halk yaşamının ihtiyaç
duyduğu her an toplanarak gerekli kararları alır. Komün toplantılarını, seçilmiş başkan ve
yardımcılarından oluşan başkanlık divanı düzenler. Komün işleyişi demokratik esaslar temelinde ve
doğrudan demokrasi yöntemiyle gerçekleşir. Kararlarını, aleni ve komünün kurulduğu yerleşimdeki on
altı yaşından büyük herkesin katılımı ile alır.
Komün pratik görevlerinin yürütülmesini koordine edecek bir yönetim seçer ve faaliyetlerini
denetler. Yerel yöneticiler bu yürütme kurulunda yer alırlar." şeklinde belirtilen KOMÜN yapılanması
olduğu,
4 ile numaralandırılan reklam afişinin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütürken hayatını
kaybeden Sakine CANSIZ isimli şahsın fotoğrafının basılı olduğu kitabın reklamı ve PKK/KCK terör
örgütünün propagandasının yapıldığı afiş olduğu,
5 ile numaralandırılan fotoğrafta bulunan DVD'nin yapılan incelemesinde, PKK/KCK terör
örgütünün Suriye yapılanması olan YPG/PYD adına faaliyet yürüten örgüt mensuplarını övücü ve bu örgüt
mensuplarının eğitim ve yaşamlarını gösteren görüntülerden oluştuğu, bu şekilde örgütün propagandasının
yapıldığı,
6 ile numaralandırılan fotoğrafta bulunan DVD'nin; PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet
yürütürken adli mercilerce tutuklanarak cezaevlerine konulan şahısların, cezaevlerinde sözde işkence,
şiddet ve kötü muamele gördüklerini belirterek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kötüleyip halkı kin ve
düşmanlığa sevk etmek için propaganda amaçlı kullanılan DVD olduğu,
7 ile numaralandırılan ŞENGAL VE KOBANE ORTAK YAŞAM ALANLARI BELGESELİ isimli
DVD'nin Suriye ülkesindeki savaştan Türkiye'ye sığınan kişilerle yapılan röportajlarda, PKK/KCK terör
örgütünün ve kolu olan YPG/PYD'nin, kendilerine sözde yardım ettiğini, onları kurtardıklarını belirterek
terör örgütünün propagandasının yapıldığı DVD olduğu,
8,9,10,12,13 ile numaralandırılan fotoğraflarda ÖZGÜR HALK isimli dergilere ait fotoğraflar
gösterilmiş, söz konusu dergilerin farklı mahkemeler tarafından TOPLATILMASINA VE DAĞITIMA VE
SATIŞA SUNULMASININ YASAKLANMASINA dair kararların olduğu anlaşılmış,
13 ile numaralandırılan fotoğrafta yer alan ÖZGÜR HALK isimli derginin kapak fotoğrafında
Türkiye, İran, Irak ve Suriye ülkelerinin bir bölümünü içine alan sözde kürdistan haritasının yer
aldığı, söz konusu haritanın PKK/KCK terör örgütünün nihai amacını gösteren, DTK toplantılarında da
sıkça geçen örgütün parça örgütlenmelerini gösterir harita olduğu,
14 ile numaralandırılan fotoğrafta bulunan DEMOKRATİK ÖZYÖNETİM isimli kitabın yapılan
incelemesinde sonuç olarak; TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ İÇERİSİNDE BİR KÜRT
SORUNU OLDUĞU VE BU SORUNUN ÖZ YÖNETİM İLE AŞILABİLECEĞİNDEN bahsedilmekte
olduğu, devletin, milleti ile bölünmez bir bütünlüğüne aykırı bir anlatım sergilediği,
15 ile numaralandırılan fotoğrafta yer alan döküman ile ilgili olarak; bu şahısların acil durumda
aranması gerektiğinin yazılı olduğu görülmüş olup, bu şahısların DTK içerisindesorumlu düzeyde faaliyet
yürüten şahıslardan oldukları, söz konusu isimlerin aynı dosya kapsamında şüpheli olan şahıslardan; A.T.,
C.L., H.Z, M.B.isimli şahıslar olduğu,
Düzenlenen arama, değerlendirme ve tespit tutanağında suç unsuru olduğu değerlendirilen
malzemeler bir bütün olarak göz önüne alındığında; 14.07.2011 tarihinde DTK tarafından ilanı yapılan
sözde DEMOKRATİK ÖZERKLİK/ÖZ YÖNETİM inşa faaliyetleri kapsamında, DTK içerisinde faaliyet
yürüten şüpheli şahıslar tarafından, kitlesel eylemlerde ve örgütsel ideolojinin geniş kitlelere ulaşması,

yayılması, terör örgütünün kırsal alan yapılanmasına örgüt mensubu kazandırılması veterör örgütünün
hedefine ulaşması amacıyla kullanılmak üzere temin edildiği ve kullanıldığı, DTK içerisinde faaliyet
yürüten şahısların birbirleri ile ortak ideoloji doğrultusunda birlikte hareket ettikleri değerlendirilmektedir.
DTK'nın Daimi Meclis ve komisyonlarında faaliyet yürüten E.C. isimli şahıs hakkında yürütülen
Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2017/19028 numaralı soruşturması kapsamında, şüphelinin adresinde
ve 03.05.2017 tarihinde yapılan aramada ele geçirilen örgütsel dökümanın içeriği aynen aşağıdaki
gibidir.
"KUZEY KÜRDİSTAN VE PARÇA ÖRGÜTLENMESİ:
Bilindiği gibi Kürdistan ülkesi dört parçaya ayrılmış bir ülkedir. Her dört parçada da Kürtler
yaşamaktadır. Ayrıca Avrupa ve Kafkasya bölgelerinde yaşayan Kürtlerde mevcuttur. DTK sistemi tüm bu
Kürtleri çatısı altında toplar. Her dört parça ve Kürtlerin yaşadığı diğer yerlerde DTK sistemi kendisini
örgütler.Parça örgütlenmesi de yasama yürütme ve yargı üçlüsüne dayanır.Parça örgütlenmesinin en yüksek
karar organı Halk Meclisidir. 100 ila 250 kişiden oluşur ve iç örgütlenmesinde ve çalışma düzeninde DTK
düzenini esas alır. Kararlan DTK kararlarıyla çelişmez. Kendi içinden yürütme ve yargı kurumunu
oluşturur.Demokratik Ekolojik Toplum Koordinasyonu bu parça örgütlenmesinin yürütmesi görevini yerine
getirir. Görevini alan merkezleri ve komitelerini oluşturarak yerine getirir. DTK ve kuzey Kürdistan halk
meclisinin ve yürütme konseyi başkanlığının genelgelerini hayata geçirir. Faaliyetleri hakkında DTK
Yürütme Konseyi Başkanlığına. Halk Meclisinin yıllık ve ara dönem toplantılarına düzenli rapor verir.
Çalışmalarını yürütürken Yürütme Konseyi ile düzenli görüş, alışverişi içinde olur. Demokratik ekolojik
toplumun koordinasyonu olarak kuzey Kürdistan yürütmesi kendi içinden 3-5 kişilik bir sözcülük seçer. Bu
sözcülük yürütme konseyi başkanlığı parça örgütlenmesi içinde oynar. Parça örgütlenmesinin bir alt
örgütlenmesi Eyalet - Bölge örgütlenmesidir. Eyaletler de eyalet - bölge meclislerini ve bu meclisler içinden
eyalet - bölge koordinasyonlarını ve yargı kurumlarını belirlerler. Bu kurumlar da DTK ve yürütme
konseyinin esaslarına göre örgütlenir ve işler.Eyalet bölge sisteminin altında şehir, kasaba ( ilçe ) ve mahalle
örgütlenmesi gelir. Şehir, kasaba ve mahalle birimleri de yasama, yürütme ve yargı olarak örgütlenirler. Bu
kurumların oluşumları, örgütlenmeleri ve işleyişi de üst kurumlar gibi olmaktadır. Köy ve sokak
örgütlenmeleri de komün olarak örgütlenir.
DEMOKRATÎK ÖRGÜTLENME:
DTK sisteminin ideolojik öncü gücüdür, önderlik felsefe ve ideolojisinin hayata geçirilmesinden
sorumludur. Ayrıca kadın ve gençlik örgütlenmeleri özgün örgütlenmeler olarak DTK iki temel
bileşenini oluşturur. DÖKH: Kadının komünal-konfederal topluluk sistemidir. DTK 'nin temel
organları, komiteleri, alan merkezleri içinde özgün, özerk yer alır ve örgütlenir. DTK üyeleri hem
kendi organlarına karşı sorumludurlar hem de içinde bulundukları DTK organlarına karşı
sorumluluk taşırlar. DÖKH, DTK sisteminin konfederal bir bileşeni olarak DTK sistemine karşı
sorumludur.
YDG-H: Bütün gençleri çatısı altında toparlayan, değişik gençlik gruplarının içinde yer aldığı
kültürel/siyasal/sosyal bir örgütleme olarak DTK içinde öncü bir misyonla yer alır. DTK'nin tüm
organları, alan merkezleri ve komiteleşmelerinde özgün ve özerk örgütlenir ve yeralır. Tüm çalışma
sahalarına yönelik kendi örgütlenmelerini geliştirir. En üst karar organı iki yılda bir gerçekleştirilen kongre
ve icra organı da bu kongreden seçilen Komalan Ciwaıi Koordinasyonudur. Demokratik Gençlik
Konfederalizm görevlileri hem kendi organlarına karşı hem de içinde bulundukları DTK organlarına karşı
sorumluluk taşırlar. Demokratik Konfederal sistem olarak DTK' yi böyle tanımlamamız mümkün. En alttan
en üste birçok meclisin bir araya gelerek oluşturduğu bir sistem olmaktadır. Bu sisteme ilişkin belirtmemiz
gereken diğer önemli bir nokta bu meclisler arası ilişkidir. Meclisler arasında bir birleriyle kopmaz bir bağ
vardır. DTK sistemini bir bütün insan bedenine belirtebiliriz. Nasıl ki tüm organların bir işlevi varsa tüm
meclislerin de işlevleri vardır. Her meclis kendi bulunduğu alanın koşullarına göre örgütlenir. Bu durum bu
meclisin özgünlüğünü oluşturur.Nasıl ki insan bedeni tüm organların bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyorsa

konfcderal sistemde tüm meclislerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bir organı bedenden ayırdığımızda hem
beden hastalıklı hale gelir hem de o organ ölür. Meclisler de kendilerini bütünden ayırmaları halinde
işleyemezler. Bütüne katıldıkları oranda anlam kazanır ve işlevlerini yerine getirirler. Yani meclisler
arasında et ve tırnak gibi kopmaz bir bağ vardır. Yukarıdaki idari yapılanmalardan da anlaşılacağı gibi
demokratik konfederal sistem bir meclisler sistemidir. En alttan en üste kadar tüm meclisler aynı mantığa
dayalı olarak örgütlenir ve işlerler. Demokratik konfederal sistemin tüm bileşenleri DTK sisteminin
sözleşmesini kabul etmek ve uygulamak zorundadır.
KENT, İLÇE VE MAHALLLE MECLİSLERİ
Kent meclisi o şehrin en yüksek karar organıdır. Bileşimi bünyesindeki ilçe ve mahalleden gelen
temsilci yada delegelerden oluşur. Tarihsel komünal değerler ile günümüz mücadele birikim ve değerlerine
dayanır. Demokratik Ekolojik ve cinsiyet özgürlükçü toplum pradigmasına göre şekillenen, tabandan
gelişen, komünal demokrasi anlayışını benimseyen yerel halk yapılanmalıdır. Bu açıdan doğrudan katılım
esası üzerinden halkın sosyal, kültürel, siyasal, ekonomik ve tüm toplumsal sorunların her alanda kendi
kendini yönettiği ve iradeleştiği DTK sisteminin kentteki en üst örgütlenme ve karar organıdır. Bütün
bu nedenlerden ötürü kentin bütün yerleşim alanlarına ilişkin etkin politikalar üretme ve tüm sorunların
tartışılıp çözüme götürüldüğü kentin en üst karar organıdır. Halkın kendi delegelerini geri çekme hakkı
vardır. Eğer delegeler sözleşme ilkelerine aykırı kalıyorlarsa halk (tarafından,geri .çekilirler)..Meclisler
başkanlık divanı tarafından idare edilir. Başkanlık divanının üye sayısı ve seçim biçimi kent meclis
tüzüğünce belirlenir. Örneğin şöyle olabilir. Bir başkan iki yardımcıdan oluşur. Başkanlık divanı DTK da
olduğu gibi seçilir.Kent meclisinin alacağı kararlar eyalet meclisinin. Kuzey Kürdistan Halk Meclisinin ve
son olarak da DTK kararlarıyla çelişmez. Kent meclisi çalışmalarım DTK esasına göre yürütür. komisyon
esasına göre çalışır. DTK daki yedi daimi komisyon kent meclisinde de Sosyal. siyasal, ideolojik, maliye)
kadın, halk savunma, ve halkla ilişkiler- örgütlenme komisyonları kent meclislerinde de oluşturulur.
Komisyon üyeleri meclis üyeleri içinden seçilir. Bu komisyonlar her alanda kendilerine gelen önerileri,
projeleri toparlayarak meclis gündemine sunulacak hale getirirler. Komisyonların kaç kişiden oluşacağı
alan özgünlüğüne göre belirlenir. Bu sayı az 3 en çok 7 olabilir.Kent yürütmesi meclis içinden seçilir.
Yürütme kendi içinden 3 kişilik sözcülüğünü seçer. Yürütme ve sözcülüğün görevi meclisin aldığı
kararların koordine edilmesi ve pratikte denetlenmesidir.Yürütme komiteler esasına göre örgütlenir ve
çalışmalarını bu komiteler üzerinden yürütür.Bu komiteler İdeolojik Alan komitesi (Kültür. Basın. Bilim
Aydınlanma), Siyasi Alan Komitesi (Siyasi Partiler. Hukuk, Ekoloji ve Yerel Yönetimler, Azınlık ve İnanç
Grupları), Sosyal Alan komitesi (Dil ve Eğitim. Halk Sağlığı. Emekçiler. Komelen Civvan, Özgür Yurttaş
ve YJA). Öz Savunma Alanı, Ekonomi ve Maliye Alanı komiteleri ve Kadın komiteleridir. Her komisyon
3- 5 arası üyeden oluşur. Yargı alanı da, meclisin seçeceği bir disiplin kuruluyla işletilir. Disiplin kurulu
kendisine gelen disiplin olaylarını soruşturup karara bağlar. Yine kent meclisi periyodik olarak 3 veya daha
az bir zaman olabilir olağan toplantılarıyla 6 aylık ara dönem ve yıllık toplantılarını yapar. Kent meclisinde
yer alacak olan delegeler üç biçimde olur. Halk delegeleri; halk tarafından seçilir. Kurumsal delegeler:
kurumların kendi iç işleyişine göre kurum üyelerince seçilirler. Doğal delegeler ise; yerelde seçilen belediye
başkan ve belediye meclis üyelerinden demokrat olanlar, demokrat olan parti il başkanları ve sivil toplum
örgütleri başkanlarıdır. İlçe belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri ilçe meclislerinin doğal
delegeleridir. Büyük şehir belediye başkanları ve meclis üyeleri ise kent meclisinin doğal
delegeleridir.İlçe ve mahalle meclisleri de yukarıda kent meclisi için belirttiğimiz esaslara göre oluşurlar.
Hem ilçe hem de mahalle meclisleri oluşturulduklarında meclis komisyonları olan sosyal, siyasal, ideolojik,
maliye, kadın, halk savunma ve halkla ilişkiler - örgütlenme komisyonlarını oluştururlar. Başkanlık divanını
ve kendi içlerinden disiplin kurullarını ve yürütmelerini seçerler.Yürütme seçildikten sonra komite tarzında
kendisini örgütler. Kendi İdeolojik Alan komitesi (Kültür. Basın. Bilim Aydınlanma). Siyasi Alan Komitesi
(Siyasi Partiler, Hukuk, Ekoloji ve Yerel Yönetimler. Azınlık ve İnanç Grupları). Sosyal Alan komitesi (Dil
ve Eğitim. Halk Sağlığı.; Emekçiler, YDG-H. Özgür Yurttaş ve DÖKH). Öz Savunma Alanı, Ekonomi

ve Maliye Alanı kck komiteleri ve Kadın komitelerini oluştururlar. Her komite 3-7 arası üyeden oluşur.
Ayrıca sokak ve komün örgütlenmeleri de yukarıdaki mantığa göre oluşturulur. Belki bir kent veya ilçe,
mahalle meclisi gibi. kurumlaşmaya bilir ama mantık olarak DTK sistem mantığını esas almalıdır. Bu tarz
örgütlenmiş bir meclisler sistemi anlaşılacağı gibi çoklu yapıya dayanmaktadır. Farklı kimlik ve kültürler
kendilerini bu sistem içinde ifade ederek kendilerini yöneteceklerdir. Bu ise devletçi merkeziyetçiliğin ve
anti - demokratizmin aşılmasını beraberinde getirecektir. Bu sistemin oturması devletçi sistemin aşılmasını
beraberinde getirecektir. Devletçi temsiliyete dayalı toplumu irade yapmayan demokrasi anlayışı
aşılacaktır. Bunun yerine komünal demokrasi yaşam bulacaktır. Halk kendi temsilcilerini seçecektir, fakat
bu temsilciler halk adına karar almayıp halkın alacağı kararları yaşama geçiren memurlar olacaklardır.
Örneğin mahalle meclisinde alınan bir kararı kent meclisine götüren bir temsilcinin işi orada sadece bu
kararı aktarmak ve kendine, tanınan çerçevede tartışmaktır. Mahalle meclisine aktarır ve yani kararı mahalle
meclisi verir. Yani temsilci halk adına karar alamaz. Halkın alacağı kararları sadece uygulamakla
yükümlüdür. Öz olarak örgütlenme biçimini böyle ifade edebiliriz.
Azınlık ve Kültürel konfederasyonlar
Ülkenin herhangi bir parçasında bulunan herhangi bir azınlık veya etnik-kültürel-inanç kesimi kendi
özgünlüğü içerisinde demokratik özgür örgütlülüğünü geliştirerek kendi kendini yönetirken, aynı zamanda
demokratik toplum konfederalizmi içerisinde temsilini bulur. DTK sistemi içinde farklı kimlikler yer
alabilir. İdeolojik olarak farklı kimlikler bulunabilir. Bu kesimlerin DTK sistemi içinde yer almalarının
koşulları şunlardır, ideolojik olarak ayrı olsalar bile politik olarak ortak bir çizgi izlenmelidir. Yani DTK
sistemi içinde yer almak isteyen bir kesimin politik çizgisi demokrasi ve demokratikleşme olmalıdır.
Sorunlara demokratik yollarla çözüm olma yaklaşımını esas almalıdır. Diğer bir koşul DTK sözleşmesini
kabul etmelidir. Kürt halkının temel değerlerine başta önderlik olmak üzere saygı göstermelidir. Bu koşullar
yerine getirildiğinde farklı kimlikler bu sistemi içinde yer alabilirler. Demokrasiyi islemeyen kesimlerin
böyle bir sistem içinde yer almalarının bir anlamı olamaz. Bu sistemin sözleşmesini kabul etmeyen ve Kürt
toplumunun değerlerine saygı göstermeyen kesimlerin böyle bir sistemde yer almaları söz konusu olamaz.
SİYASİ PARTİLER
DTK sistemi meclislere dayalı bir sistemdir. Partilere dayalı bir sistemi değildir. Bu sistemin temel
girişimi meclistir. Bunu söylerken partiler demokrasilerde işlevsizdir veya partilere gerek yoktur dernek
istemiyoruz, Fakat benimsediğimiz partilerin de mevcut devletçi sistemdeki partiler gibi olmayacaklarını
da bilmeliyiz. Partiler devlet odaklı olmayan, toplumsal talepleri esas alan, toplumu bilinçlendirme ve
örgütlemeyle görevli olup, toplumu devlet karşısında sürekli güçlendiren ve toplum taleplerini devletle
dengeleyen kurumlardır. Bu tarz partiler DTK sistemi içinde yer alınabilir. Bu partiler için politik olarak
ortak hareket etmek ve sistemini kabul etmek esastır. Bu koşullar yerine getirildiği oranda sistem içinde yer
alınabilir. Partiler konusunda özgün olarak yaklaşmamız gereken diğer bir konu ( BDP ) Barış ve Demokrasi
Partisidir. Hem genelde hem de yerelde bu parti meclislere tabidir. Meclisler içinde temsilcileri vasıtasıyla
yer bulur. Bu genel halk meclisinde de böyledir yerel e kent meclisinde de böyledir. Örneğin il başkanlıkları
kent meclislerinde, ilçe başkanlıkları ise ilçe meclislerinde .temsillerini bulurlar. Ayrıca siyasi parti siyasi
alan merkezinde yer alır. Yani sistemdeki ilgili kurumlarda temsilini bulur, siyasi parti meclisler arasındaki
ilişki konusu önem taşımaktadır. Örneğin siyasi partinin de eskiden oluşturmuş oldukları mahalle
komisyonları vardı. Bugün bu komisyonlarla meclisler arasındaki ilişki nasıl olacak ? mahalle ölçeğinde
değerlendirdiğimizde bu ilişki nasıl olmalıdır. Öncelikle şunu tekrar da olsa ifade etmemiz gerekir ki Kürt
Halkının mahalledeki iradesi mahalle meclisidir. Ve bu meclisler geçmişin mahalle komisyonları değildir.
O gözle de bakılamaz. Siyasi parti kendi bünyesinde komisyon çalışması yapsa dahi bu komisyonlar
mahalle meclisine bağlıdır. Mahalle meclisi bünyesinde oluşurlar. Şunu da ifade etmeliyiz. Bu siyasi
partiyle mahalle veya kent meclisleri arasında nasıl bir fark var. Siyasi partinin programı ve hedefleriyle ve
dayandığı anlayışla kent ve mahalle meclislerinin dayandığı anlayış, hedef ve program arasında ne fark
vardır, ikisi de demokratik ekolojik toplum paradigmasını esas almıyor mu? Meclislerle partinin halk tabanı

aynı değil mi? İki oluşum da aynı amaçlar için mücadele etmiyor mu? Mevcut parti bu sistem içinde olup
da farklı bir eğilimi mi temsil ediyor? Tabi ki hayır. Siyasi partinin genel içindeki konumlanması konusunda
sanıyoruz bir anlaşılmama sorunu yok. Sorun daha çok yerelde ortaya çıkıyor. Bir mahallede meclis ve
komisyon nasıl örgütlenecek, hukuku ne olacak sorunudur. Mahalle meclislerinin olduğu yerlerde siyasi
partinin temel yaklaşımı mevcut meclisi güçlendirmek olmalıdır. Ayrıca kendi komisyonlarını da istiyorsa
oluşturabilir. Fakat son noktada bunlar da meclise bağlı olacaklardır. Meclislerimizin olmadığı mahallerde
parti meclis çalışmalarını kendisi yürütebilir. Bunu toplumsal alan çalışmaları yürüten ilgili kurumlarla
koordineli yapabilir. Sorun sonuçta örgütlenme sorunudur. Sonuçta bu partide bu halkın bir örgütüdür,
komisyonlar da bu halkın bir örgütüdür, bu meclislerde bu halkın örgütüdür. Tüm bu kurumlar aynı işi
görecek farklı örgütlenmeleri farklı adlarla kuracaklarına meclis adına çalışarak daha örgütlü ve etkili bir
kurumlaşma ortaya çıkarabilirler. Komisyon tarzı örgütlenme halkın demokratik katılımı söz konusu
olduğunda yeterli gelmemektedir. Onun için komisyon tarzı örgütlenmeyi de aşarak meclis tarzı
örgütlenmeyi ifade ettiğimiz kurumlarımızla ortaya çıkarabilmeliyiz.
KENT MECLİSİ TÜZÜĞÜ
KENT MECLİSLERİNİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:
Kürt halkının 35 yıllık demokratik uluslaşma temelindeki demokrasi ve özgürlük mücadelesi özünde
ezilen halklar adına evrensel bir çıkışı ifade ederken. Ortadoğu ve Türkiye'deki temel tarihsel, siyasal ve
toplumsal sorunların çözümüne de büyük bir açılım sağlamıştır. Demokratik."
Muş Cumhuriyet Başsavcılığının 30.09.2013 tarih ve 2013/4382 sayılı kararı doğrultusunda
30.09.2013 tarihinde Muş Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar doğrultusunda Muş İlinde B.A. sahte
kimliği ile yakalanan M.Ç. (TC:
) isimli şahsın üzerinden ele
geçirilen "MİCRO SD COZG TAİWAN TOSHİBA" ibareli 2 GB hafıza kartının üzerinde yapılan teknik
incelemeler neticesinde silinen word dosyasının geri getirilmesi sonucu elde edilen dijital doküman içeriği
incelendiğinde; word dosyası içerisinde 34 sayfadan oluşan, "Değerli yoldaşlar" şeklinde başlayıp,
"Devrimci selam ve saygılar" şeklinde sonlanan ve PKK terör örgütünün faaliyetlerini anlatan örgütsel
faaliyet raporu niteliğinde hazırlanmış bir dijital doküman olduğu anlaşılmaktadır. Elde edilen doküman
içeriğinde DTK ile ilgili belirtilen kısımlar aynen aşağıdaki gibidir;
“Değerli yoldaşlar.
Önemli bir tarihsel süreci yaşıyoruz. Süreci çok tartışılan boyutlarıyla tekrarlamak yerine daha çok
önderliğin “Demokratik kurtuluş ve Özgür Yaşamı İmha etme” adını verdiği bu sürecin nasıl geliştiğini
içinde bulunduğumuz durumu süreçle bağlantılı yaptığımız çalışmalar ve önümüzdeki dönem görevleri
üzerinde durmak istiyoruz Ortadoğu üzerinde siyaset yapmak isteyen hiçbir güç kürdistan özgürlük
mücadelesinin özel olarak PKK hareketinin gerçekliğini gözetmeden ne bir plan ne bir strateji ne de bir
siyaset yapabilir.…..
(Doküman 8 Sayfa) …Zaten Önderlik de söyledi; süreç yeni bir mücadele sürecidir belki şekli
değişiyor ama özü aynıdır. Bu açıdan önderlik zaten kızdı sanki bir şeyden vazgeçmişim gibi
değerlendirmeler yapılıyor. Önderlik çok tepki gösterdi ben hiçbir şeyden vazgeçmişim ne bağımsızlıktan
ne federasyondan ne de özerklikten bir mücadele sürecidir dedi…
(Doküman 9 Sayfa) …Özellikle Türkiye’ye ve Kuzeye benzeyen Avrupa ve Rojova da gerçekleşen
toplantılarla bu alanlarda sistem örgütlenmesi tümüyle değişti. Avrupa kendi kongresini gerçekleştirdi.
Avrupa örgütlenmesi artık yeni bir aşamaya geçti. Legalleşiyor artık. DTK Avrupa Örgütlenmesi adı altında
legal çalışmalarını artık yürütecektir. Yani Avrupa yapılanması DTK sistemi biçiminde kendisini
örgütleyecek...
(Doküman 10 Sayfa)…Kadro bundan sonra yönetimde yer almayacak iktidar anlamına gelen
bölge yönetimleri vs. gibi toplumu ilgilendiren iktidar organı anlamına gelen yerlerde kadro gerektiği
kadar kalacak. Diğer bütün kadro o alanlardan çekilecek. Kadro nerede çalışacak kadro ideolojik
alanda, ideolojik faaliyet yürütecek, propaganda yürütecek, halkı örgütleyecek, halkı eğitecek. Bir bu
birde savunma alanında çalışacaktır. Yani kadro iki alanda yer alacak. İdeolojik alan ve askeri savunma

faaliyetinde. Tabi askeri tecrübesi olan kadrolar bunu yapacaktır. Ama yönetim bölümü işte meclislerdir
partidir, ekonomi ve siyaset, hatta ticaret, vb. gibi bütün konularda kadro gerektiği kadar yer alacak…
(Doküman 17 Sayfa)…Önderlik diyor ki; benim sistemim 4 temel ayak üzerinde örülmelidir. Nedir
bunlar? Genel Kurul, Bölge Meclisleri, Akademiler, Ekonomi ve Kooperatifler. Genel kurul DTK oluyor.
Diğer bölge meclisleri ve onların bağlantısı olarak komünlerdir. Önderlik genelde meclis diyor. Bir de
akademiler. Ekonomide bir gelişme yok. Henüz “ha şimdi yapalım” dersek biraz abartı olur. Fakat bizim
için can alıcı olan gerçekten DTK’yı doğru oturtmak bölge meclislerini doğru işlemek ve bir de
akademileri güçlü işletmek lazım…
(Doküman 18 Sayfa)…Şimdi yani sistemin 4 ayağını DTK’yı Meclisleri, yine akademileri hemen
örgütleyelim. Ekonomi şimdi gündemde olmayabilir. Biraz daha konu üzerinde çalışmaya örgütsel
olarak toparlanmaya ihtiyaç vardır. O zaman ekonomik sistemimiz de gündemde olabilir. Daha önce
gündemleştirdik olmadı. Şimdi öyle hemen yapalım destek de zordur. Ama bu üç ayağı oluşturalım.
Gereklidir çünkü. Bunlar olmadan zaten toparlanmayı da yapamayız. DTK önemlidir. Orada yönetim
olma elbette önemli ve sıradan ele alınmamalıdır. Eş başkan arkadaşların durumu var. Eğer kendileri
istemiyorsa- ama onlara önderlik görev verdi- biz onlara da söyledik. Önderlik size görev verdi, o zaman
önderliğe bildirin çekilebilirsiniz. Kendileri bilir, zorla böyle görev yaptırılamaz. Fakat oradaki sorun
şudur: yani orada mesela 1-2 arkadaş var, isimleri biliniyor. O arkadaşlar her şeyi merkezileştiriyor
kendisinde. Örneğin eş başkandır ilgili not gitmiş, eş başkanların haberi yok. Böyle de olmaz ki. Orada
kadro diktası vardır. Tabii ki orada DTK, DTK olmaz Kadro orada, kolektif olacak tartışacak. Ama
yaklaşım tersidir. Bu böyle olmaz. Bu kadro arkadaşların da değişmesi lazım. Bu anlayışla olmaz. Bu
kadrodaki zihinsel değişim çok çok önemli. Paradigmamıza göre zihinsel değişim mutlaka olmalıdır.
Olmazsa olmaz. Kadro orada her şeyi eline almış…
(Doküman 19 Sayfa)…Yeni bir mücadele dönemi başladı. Demokratik özerklik bizim temel bir
amacımızdır, ama şimdiki diyalog ve müzakerelerde bu kabul edilmeyebilir. Fakat biz bundan vaz geçecek
değiliz. Kendi öz yönetimini oluşturma bizim temel amacımız. Hiçbir şeyden biz vazgeçmemişiz.
Bazılarını belki müzakerelerde kabul ederler, bazılarını kabul etmeyebilirler. Edilmeyenleri biz siyasal
hamleyle elde etmeyi önümüze koyuyoruz.. Yani bitmiyor iş. Mesela Demokratik Özerklik istemini öne
çıkarma anadil eğitimini ortaya koyma önemlidir. Anadili yaygınlaştırmamız lazım artık biz kendimiz
geliştirmemiz gerekiyor. İşte bir arkadaş da not yazmış; mesela biz geçen yıl anadil için okullara
gidilmemeli dedik ama olmadı. Bu yıl en azından anadilde eğitim için okulların açılışına şimdiden
hazırlık yapmak lazım Çeşitli etkinlikleri geliştirmek yürütmek gerekirse bu milli eğitim müdürlüklerini
geçici işgal etmek gerekir. Bunlar şimdiden planlanmalı “Türkçe eğitim istemiyoruz eğitim kürtçe olsun
artık” diyelim. Yani kitlenin gücünü temel amaçlar üzerinde yoğunlaştırmak, bu eksende harekete
geçirme çalışmalarını şimdiden yürütmek lazım… İkinci aşama başladı. Yani devlet öyle görülüyor ki hiç
hazır değil. Zaten Amed’de konferans olacak Amedde yapılacak olan konferans öyle olmamalı. Mesela
Ameddekini önderlik bir nevi DTK gibi düşünüyor yani bir nevi daimi meclis gibi. Sürekli toplanacak.
Mesela ayda bir toplanıp süreci gelişmeleri gözden geçirmeli. İsimlerini oluşturmalı çözüm şöyle olmalı
deyip hükümete sunmalı anayasa böyle olmalı deyip bunu konferansın talebi-kararı olarak TBMM’ye
sunmalıdır. En az çözüm bölümü net olmalı. Sonra toplanıp ne kadar yapıldı, yapılmadı “ bundan sonra
biz ne yapabilmeliyiz” yani bu konferans öyle bir kere toplanıp dağılacak bir konferans değil. Çözümün
sonuna kadar işlev görecek. Bu açıdan iyi hazırlanmak önemli. Daimi meclis aynı zamanda iyi bir işlev de
görebilecek yapılanma olur. Yani her an toplanabilir. Daha önceki dönemde birkaç sefer yürütmeyi onlar
seçti. Sonra artık o da aşıldı. Biraz da baskılar biraz da kayma oldu, ama esasen yürütme DTK nın
yürütmesidir. Yani özü böyleydi. Yani DTK yapılanması ekseninde bir örgütlenme yapılanma olur. Bu yeni
dönemde madem daha legal biraz örgütleneceksek veya süreç gereği eğer karşı taraf da devlette
baskılarını hafifletirse, tutuklama yapmazsa, o zaman tamamen DTK nın yürütmesi tarzında seçimle
olur…
(Doküman 20 Sayfa)…Cuma namazlarına (DTK organizesinde gerçekleştirilen Sivil Cuma Namazı

eylemleri) ilişkin de kısaca şunları belirtmek gerekir. Her halde ramazana 1 ay kalmış Oruçta sivil Cuma
namazlarını bırakmışlar. Fakat görevleri bitmez. Camilere yönelmelidirler. Camileri Fetullaha ve
Hizbullah’a bırakmayalım. Cuma namazları aslında amaçlarına ulaştılar. Kürtçe fetva veriyorlar.
Aslında bir toplantı yapıp “biz amacımıza ulaştık ve bunun için bu eylemi sona erdiriyoruz camilere
gidiyoruz” demeleri lazımdı. Niye öyle tutuk kalıyorlar anlamadık. Zaten önce kürtçe olmadığı için tavır
aldılar. Şimdi kürtçe oldu bir. İkincisi ya bizim daha güçlü bir biçimde namaz kılanları oraya çekmemiz
gerekiyor. Camileri boşaltma hedefini önümüze koymamız lazım. Yâda o camileri onlara bırakmamamız
lazım. Yoksa o camilerin her birisi bir Hizbullah karargâhı olur….
(Doküman 34 Sayfa)… Bu tarihi süreçte gerçekten hareket olarak biz burada herkes olduğu her
yerde ama hepsinden önemlisi de kuzeyde örgütümüz ayakları üzerinde sağlam durup süreci doğru
kavrar, düşündüğümüz ve planladığımız biçimde cevap olursa hakikaten biz iyi başarılara ulaşırız. Halk
ve hareket olarak başarıya ekmek-su ve hava gibi ihtiyacımız vardır. Çünkü başarırsak var olup,
önderliğimizin özgürlüğü ve halkımızın özgürlüğü temelinde özgür geleceğimizi kendi topraklarımızda
kurabileceğiz. Aksini düşünmek dahi istemiyoruz. Bu temelde sürece yüklenip kazanacağımıza olan inançla
tüm arkadaşlara çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Devrimci selam ve saygılar.
30.6.2013”
DEĞERLENDİRME: PKK/KCK terör örgütünün kuruluşundan günümüze kadar döneme ve şartlara
göre strateji değiştirdiği yapmış olduğu kongrelerden bilinmektedir. Yukarıda belirtilen doküman
içeriğinden de anlaşılacağı üzere terör örgütünün, ülkemiz topraklarının bir kısmını da kapsayan bölge
içerisinde kendine göre sözde bağımsız kürdistan devleti kurma stratejisinde, DTK (Demokratik Toplum
Kongresi) yapılanmasına önemli bir misyon yüklediği ve kadro örgüt mensuplarıyla örgütlediği DTK
yapılanması kapsamında terör örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttükleri anlaşılmaktadır.
06.08.2016 tarihinde saat 09.00 sıralarında, DTK(Demokratik Toplum Kongresi) organizesinde,
İlimiz Yenişehir İlçesi Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonunda bütün delegelerin katılımı ile DTK
GENEL KURUL TOPLANTISI düzenlenmiştir. AMED başlığıyla canlı yayın yapan ÖZGÜR GÜN TV
isimli televizyon kanalında, DTK EŞ BAŞKANI SIFATIYLA L.G. isimli şahsın yapmış olduğu
konuşmasında:
"BİZ DTK OLARAK, KÜRDİSTAN’IN BİR ÇATI ŞEMSİYE ÖRGÜTÜ OLARAK ROLÜMÜZÜ
OYNUYORUZ... Mesela bazen DTK üzerinde tartışmalar oluyor, DTK’nın görevi nedir, nasıl yürümeli,
ne yapmalı diyorlar. Arkadaşlar bu zaten bellidir. SAYIN ÖCALAN DTK’YI ÖNERDİĞİ VAKİT,
MECLİSİN BİR PROTOTİPİ GİBİ OLARAK YANSIMIŞTI. Peki, neden prototiptir? Çünkü henüz
demokratik özerklik Kürdistan’da inşa edilmediği-kurulmadığı için, tamamen yürürlüğe girmediği için
prototiptir. Yarın eğer demokratik özerklik tamamen oluştuğu vakit, yani sistem tamamen inşa edildiği
vakit BİZİM MECLİSİMİZ O ZAMAN KÜRDİSTAN’IN MECLİSİ olacak. Yani şu anda biz
birbirimizden farklı değiliz. Yani ben devamlı diliyorum. DTK’nın 59 milletvekili var, 501 diğer
milletvekili var, 2 siyasi parti var, 106 belediye başkanı var yani TÜM SİYASİ OLUŞUMLAR DTK’NIN
ÇATISI ALTINDADIRLAR. Bunun için DTK’nın bu siyasi oluşumlara politika üretmesi gerek edebilir.
Yani nasıl yürüyeceğiz, nasıl hareket edeceğiz, bunun için politika yürütecek. Biz de önümüzü daha iyi
görebilmemiz için bunun için çaba sarf edeceğiz. Bunun için de sizin kentlerinizdeki rolünüz ve
misyonunuz çok çok önemlidir..." şeklinde ifadelerde bulunarak DTK yapılanmasını tanımladığı tespit
edilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen 2018/5079 sayılı soruşturma kapsamında; 09/10/2018
tarihinde
adresinde bulunan Demokratik Toplum Kongresi(DTK)
binasında yapılan arama neticesinde, çok sayıda örgütsel nitelikte ve terör örgütü tarafından
gönderilen perspektif/talimatların bulunduğu dokümanların ("Partiya Jiyana Azad a
Kurdistane/Kürdistan Özgür Yaşam Partisi (PJAK), ulusal birlik çerçevesinde Rojhilat'ta bulunan partileri
kapsayan öneriler sundu" şeklinde başlayan; "Değerli yoldaşlar" ile başlayıp "Devrimci selam ve saygılar.

17.05.2016" ile biten; "Değerli yoldaşlar" ile başlayıp "-Kahrolsun Faşist-Sömürgeci Soykırımcı
Diktatörlük! -Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi Mücadelemiz! -Yaşasın Devrimci Halk Savaşımız! -Biji
Reber APO! 12 Aralık 2017 PKK YÜRÜTME KOMİTESİ" ile biten; Demokratik Halk ve Kurumlar
Çalışmaları İçin Perspektif isimli ve "2017 DEVRİM YILINI ÖRGÜTLÜ VE MÜCADELE
GÜCÜMÜZLE MUTLAKA KAZANACAĞIZ" ile başlayan; Son Talimat isimli; "TÜM ALAN
YÖNETİMLERİNE; 8 MART, 15 ŞUBAT GÜNLERİ BAŞTA OLMAK ÜZERE BU DÖNEME
YAKLAŞIM, EYLEMLİLİK VE PLANLAMALA İLİŞKİN" ile başlayıp "Devrimci selam ve
saygılarımızla AZİME KOO 5 Ocak 2018" ile biten; "PKK'nin Tüm Kadro ve Sempatizan Yapısına! AFRİN
DİRENİŞ GERÇEĞİNİ NEWROZ ZAFER RUHUYLA TÜM KÜRDİSTAN'A YAYALIM" ile başlayıp "Kahrolsun Faşist-Sömürgeci Soykırımcı TC Diktatörlüğü! -Yaşasın Özgürlük ve Demokrasi Mücadelemiz!
-Yaşasın Devrimci Halk Savaşımız! -Yaşasın Afrin Direnişinde Somutlaşan Newroz Özgürlük ve Zafer
Ruhu -Biji Reber APO PKK YÜRÜTME KOMİTESİ 11 Mart 2018" ile biten; "TÜM ALANLARA VE
KOMİTELERE! KJK ÖNDERLİK HAMLE KOMİTESİNİN DEĞERLENDİRME VE PLANLAMASI"
ile başlayıp "DEVRİMCİ SELAM VE SAYGILAR. 30 Aralık 2017 AZİME ROJ hamle KOMT" ile biten;
"Demokratik Halk Çalışması Yürüten Tüm Kadrolara! DEMOKRATİK ULUS ÇİZGİSİNDEN
DEMOKRATİK ÖZERK SİSTEMİ KURMAK STRATEJİK GÖREVİMİZDİR" ile başlayan; Kadro
Perspektifi isimli, "Bakure Kürdistan Devrimi, PKK Çizgisini Hakim Çizgi Haline Getirmek ve Zafere
Kilitlenmekle Gerçekleşecektir." ile başlayıp "Devrimci Selam Ve Saygılar" ile biten örgütsel dokümanlar)
ele geçirildiği tespit edilmiştir.
HUKUKİ NİTELENDİRME:
DTK’nın, teröristbaşı Abdullah ÖCALAN'ın dört ayaklı paradigmasının 3. ayağını oluşturan bir
örgütlenme ve sözde kurucu meclis işlevi gören bir yapılanma olduğu, örgüt üyelerinden elde edilen
delillerde ve dinleme tapelerinde bir çok şahıs tarafından DTK’nın, sözde Kuzey Kürdistan
Parlamentosu/Meclisi olarak nitelendirildiği, DTK’nın, örgütün hedefi olan sözde demokratik özerklik
stratejisini hayata geçirmek amacıyla teröristbaşının talimatları doğrultusunda kurulduğu ve
yapılandırıldığı, KCK/TM Parlamento yapısını oluşturan sözde yasama organı olduğu, faaliyetleri bir
meclis gibi yürütülen yapılanmanın Genel Kurul, Daimi Meclis, Başkanlık Divanı, Koordinasyon
Kurulu(Yürütme), Komisyonlar gibi organlarının bulunduğu, çalışma şekline ilişkin bir tüzüğünün olduğu,
DTK'nın, örgütün hedefleri doğrultusunda sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek amacıyla siyasi
parti, dernek, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını örgütlediği ve bu hususlarda
toplantı/konferans/çalıştaylar düzenlediği, DTK’nın, örgütlenme olarak KCK ile özdeşlik gösterdiği, KCK
yapılanması içerisinde örgütlenen sözde kent meclisleri, ilçe meclisleri, mahalle meclisleri ve köy
komünlerinin DTK'nın bileşenleri oldukları ve sözde bu meclis üyelerinin, siyasi parti, dernek, sendika ve
stk temsilcilerinin yanı sıra seçilmişler olarak bazı milletvekillerinin, belediye başkanlarının, belediye
meclis üyelerinin DTK'nın delegesi veya üyesi oldukları, DTK'nın sözde kürdistan'ın çatı yapılanması
olduğuve sözde Kürt ulusal birliğini sağlamak amacıyla PKK/KCK ile bağlantılı olarak faaliyet yürüttüğü
anlaşılmaktadır.
DTK tarafından, 14 Temmuz 2011 tarihinde, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak amacıyla
PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedefi doğrultusunda sözde demokratik özerklik ilan edildiği,
27/12/2015 tarihli Olağanüstü DTK Kongresi sonucuyapılan “sonuç bildirgesi” şeklindeki açıklama ile
demokratik özerk bölgelerin oluşturulmasının istenildiği, PKK/KCK silahlı terör örgütü mensupları
tarafından kazılan hendekleri, barikatları ve güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirmiş oldukları silahlı,
patlayıcı maddeli saldırıları, sözde Kürt halkının direnişi, meşru savunması olarak gördükleri ve ülke
bütünlüğünü bozmak amacıyla terör örgütünün hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen öz yönetim ilanlarına
sahip çıkıldığı anlaşılmıştır.
Ayrıca 2014/8409 sayılı (DTK Soruşturması) soruşturma kapsamında başlayan yargılamalarla ilgili
olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2019/7385 sayılı (A.T. hakkında) ve 2020/1360 sayılı (S.I. hakkında)
kararları ile DTK organizasyonun silahlı terör örgütü olduğu Yüksek Mahkeme tarafından da karara

bağlanaraksanıklar hakkında verilen mahkumiyet kararlarının onandığı bilinmektedir.
ŞÜPHELİ HAKKINDA ELDE EDİLEN DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE
PKK/KCK terör örgütü adına yurt içerisinde faaliyet yürüten örgüt yanlısı oluşumların koordinesini
sağlamak, örgüt kararları doğrultusunda gerçekleştirilmesi planlanan her türlü eylemi organize etmek için
kurulan KCK/TM (Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası) yapılanmasına yönelik 09/10/2018
günü yapılan operasyon kapsamında DTK’nın (Demokratik Toplum Kongresi) bulunduğu Peyas Mahallesi
249 Sokak No:17 Kayapınar/Diyarbakır sayılı adresinde yapılan arama sonucu elde edilen FİZİKİ ve
DİJİTAL dokümanların yapılan incelemesinde;
1-) Fiziki dokümanların yapılan incelemesinde kolluk tutanağında 1, 2, ve 3 nolu doküman olarak
belirtilen dokümanlarda;
" HATİCE ŞAHİN - İSTANBUL - DİYARBAKIR - 16/11/2017- THY -200",
" HATİCE ŞAHİN - DİYARBAKIR - İSTANBUL - 06/12/2017 - ONUR - 185",
" HATİCE ŞAHİN - İSTANBUL - DİYARBAKIR - 14/12/2017 THY - 240",
" HATİCE ŞAHİN - DİYARBAKIR - İSTANBUL -12/11/2017 - THY - 280",
" HATİCE ŞAHİN - DIY - İST - 22/09/2017 - THY - 243",
" HATİCE ŞAHİN - İST- DİY - 11/10/2017- THY - 225" şeklinde uçuş tarihi, uçuş illeri ve uçuş
firması ve ücretlerinin yer aldığı dokümanlar elde edilmiştir.
Değerlendirme: Yukarıda belirtilen dokümanlarla ilgili şüpheli yönünden yapılan uçuş bilgileri
araştırmasında şüphelinin;
" 11/16/2017 tarihinde Turkish Airlines ile İstanbul - Diyarbakır"
" 06/12/2017 tarihinde Onur Air ile Diyarbakır - İstanbul"
"14/12/2017 tarihinde Turkish Airlines ile İstanbul-Diyarbakır"
" 22/09/2017 tarihinde Turkish Airlines ile Diyarbakır - İstanbul"
" 10/10/2017 tarihinde Onur Air ile İstanbul - Diyarbakır" şeklinde uçuş yaptığı iller, tarihleri ve
firmalara ait bilgiler elde edilmiştir.
DEĞERLENDİRME: Elde edilen dokümanlardaki bilgiler ile şüphelinin uçuş bilgileri
karşılaştırıldığında dokümanda yer alan 11/10/2017 tarihli uçuş bilgisinin şüpheli uçuş bilgilerinde
10/10/2017 tarihli olduğu, dokümanlardakinden 1 günlük bir fark olduğu görülmüş olup, bütün itibariyle
bilgiler birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin DTK adına faaliyetlerde bulunmak üzere İstanbul Diyarbakır arasında uçuş gerçekleştirdiği, DTK adına faaliyetlerde bulunduğu anlaşılmıştır.
Telefon Tapeleri:
Şüphelinin kullandığı
numaralı gsm hattının yapılan adli teknik takibinde suç unsuru
olduğu anlaşılan görüşmeler yaptığı tespit edilmiş olup bazıları şunlardır:
1-) 10/06/2018 tarihinde Perihan KAYA isimli şahıs ile yaptığı ve 3419100177 tape numarası ile
kaydedilen görüşmenin ilgili kısmının;
" PERİHAN KAYA
: HIMM YA ŞEY KADER DEDİ SİZ YANIMIZA GELİN BEN ONUN İÇİN
ARADIM
HATİCE ŞAHİN
: KADER DEDİ SİZ YANIMIZA GELİN
PERİHAN KAYA
: HII
HATİCE ŞAHİN
: NE ZAMAN
PERİHAN KAYA
: VALLA İŞTE BİLMİYORUM DEDİ NE ZAMAN GELİRSENİZ
HATİCE ŞAHİN
: HI E TAMAM III O ZAMAN BİZ NE ZAMAN SAAT BİR GİBİ
OLUR MU
PERİHAN KAYA
: TAMAM

HATİCE ŞAHİN
: (NOT:HATİCE ŞAHİN İLE AYNI ORTAMDA BULUNAN BAYAN
ŞAHIS;"SAAT ŞİMDİ KAÇTIR" DER) SAAT ON BİRİ GEÇİYOR SAVAŞ DA GELİR O
ZAMANA KADAR İŞİMİZ DE BİTER O ZAMAN BEN GELİRİM
PERİHAN KAYA
: TAMAM OLUR
HATİCE ŞAHİN
: TAMAM
PERİHAN KAYA
: BEN BİR DE ORDA OLURUM
HATİCE ŞAHİN
: E TAMAM TAMAM BİRDE BEN DE GELİRİM" şeklinde olduğu
tespit edilmiştir.
Değerlendirme: Yukarıda belirtilen görüşmeyi aynı dosya kapsamında şüpheli olan Perihan KAYA
isimli şahıs ile görüşme yaptığı ve görüşme içerisinde bu şahıs ve başkaca şahıslarla yüz yüze görüşmek
üzere anlaşarak görüşmeyi sonlandırdıkları anlaşılmıştır.
2-) 21/06/2018 tarihinde H.K. isimli şahıs ile yaptığı ve 3428777446 tape numarası ile kaydedilen
görüşmenin ilgili kısmının;
" F.K.
: ALO
HATİCE ŞAHİN
: MERHABA
F.
K
: MERHABA
HATİCE ŞAHİN
: NE YAPIYORSUNUZ
F. K
: VALLA BEN İŞTEYİM
HATİCE ŞAHİN
: E TAMAM İŞİNİ BİTİRDİĞİNDE TAZİYEYE GEL
F.
K.
: TAMAM
HATİCE ŞAHİN
: TAMAM HADİ KOLAY GELSİN SANA
F. K
: TEŞEKKÜRLER" şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
Değerlendirme: Yukarıda belirtilen görüşme içerisinde şüphelinin görüşme yaptığı kişiyi taziyeye
davet ettiği görülmüş olup söz konusu taziyenin örgüt mensubu şahsı ait taziye ziyareti olduğu
değerlendirilmiştir.
Hakkındaki Gizli Tanık Beyanları:
1-) 03.07.2018 tarihinde “EZEL” farklı isimli tanığın Diyarbakır Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğünde Cumhuriyet Savcısı huzurunda vermiş olduğu fotoğraftan teşhis ve ifade beyanında;
“94 NOLU FOTOĞRAF: Ben bu şahsı HATİCE olarak biliyorum. Açık kimlik bilgilerini burada
sizlerden; Hatice ŞAHİN (T.C. Kimlik No:
) Kars ili Digor / Kilittaşı
nüfusuna kayıtlı, İ.- F. kızı, Digor - 1.01.1983 doğumlu şahıs olarak öğrendim. KCK’ nın toplumsal alan
yapılanması içerisinde çok önemli faaliyetler yürüten D.A., P.A. , B.E. , Z.K. , K.S.Y., S. A. gibi şahıslardan
oluşan gizli toplantılara katılır. KCK yapılanması içerisinde faaliyet yürüten çoğu kişi bu kadının varlığını
dahi bilmez. Faaliyetlerini son derece gizli olarak sürdürür. Terör örgütüne müzahir basın yayın organlarının
sözcüsü konumundadır. Diyarbakır ilinde 2014-2015 yıllarında meydana gelen Kobani ve Hendek barikat
olayları zamanında il merkezinde meydana gelen illegal gösteriler gerçekleşmeden önce haberi olur ve
olayların gerçekleşeceği bölgeye giderdi. Bu şahıs gittikten sonra olaylar başlar ve bu şahıs bunları haber
yapar böylece topluma karşı baskı yapıldığı, işkence yapıldığı izlenimi vererek halkın halkı devlete karşı
kin ve nefrete sürüklemekteydi. İdeolojik olarak eğitim almıştır. KADRO olarak bilinen örgüt
mensuplarındandır. Halen aktif olarak illegal faaliyetlerine devam etmektedir. Özellikle KCK’ nın dar gizli
toplantılarına katılmaya devam eder. Bu örgüt mensubu gizliliği ön planda tuttuğundan dolayı sabit bir
ikamette kalmaz, sürekli olarak güvenli ev olarak tabir edilen evlerde kalır.” Şeklinde şüpheli hakkında
beyanlarda bulunmuştur.
2-) 12/09/2018 tarihinde “FİRAR” farklı isimli tanığın Diyarbakır Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğünde Cumhuriyet Savcısı huzurunda vermiş olduğu beyanda;
46 NOLU FOTOĞRAF: Ben bu örgüt mensubunu HATİCE olarak biliyorum. Açık kimlik bilgilerini burada

sizlerden; Hatice ŞAHİN (T.C. Kimlik No:
) Kars ili Digor / Kilittaşı nüfusuna kayıtlı, İ.F. kadın, Digor - 1.01.1983 doğumlu şahıs olarak öğrendim. PKK/KCK terör örgütünün elebaşısı Abdullah
ÖCALAN’ın görüşleri doğrultusunda kurulan terör örgütünün çatı yapılanması olan devlet biçiminde
örgütlenmiş KCK yapılanmasında kurumlar koordinasyonuna bağlı olarak Basın Alanından sorumlu
olduğunu biliyorum. Bu şahıs terör örgütü elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ın ve terör örgütünün ideolojisi
doğrultusunda ve örgütün menfaatlerine yönelik basın çalışmalarında bulunur. Basın sayesinde halkı
devlete karşı kışkırttığı gibi terör örgütüne halkın sempati duymasını sağlar. KCK/TM kurumlar
koordinasyonuna bağlı olarak Basın Alanında faaliyet yürüten Kibriye EVREN isimli şahıstan talimat alır
ve basın alanında faaliyet yürüten S.A., Esra Solin DAL, Perihan KAYA, M.A. gibi bu alanda faaliyet
yürüten örgüt mensuplarını yönlendirir ve bu şahıslara talimat verir. İdeolojik olarak örgüte aşırı derecede
bağlıdır." şeklinde şüpheli hakkında beyanlarda bulunmuştur.
Hakkındaki Fiziki Takip Tutanakları:
İlgili mahkemelerden alınan kararlar doğrultusunda şüphelinin yapılan fiziki takibinde; 06/06/2018
tarihinde A1 ve A2 olarak belirtilen erkek şahıslarla, 04/06/2018 tarihinde S.A., R.B., A1 ve B1 isimli
şahıslarla, 06/06/2018 tarihinde S.A., V.Y., A1 ve B1 isimli şahıslarla, 13/06/2018 tarihinde B1, B2 isimli
şahıslarla, 18/06/2018 tarihinde A1, F.A. isimli şahıslarla, 19/06/2018 tarihinde S.A. ve E.T.isimli
şahıslarla, 18/06/2018 tarihinde B1, A1, A2, F.A., E.T., Ş.G. isimli şahıslarla, 22/06/2018 tarihinde Savaş
ASLAN isimli şahıs ile, 22/06/2018 tarihinde A1, A2, A3, A4 isimli şahıslarla, 23/06/2018 tarihinde A1,
A2, A3, A4, A5, S.A. isimli şahıslarla, 24/06/2018 tarihinde Semiha ALANKUŞ, Perihan KAYA, S.A., A1
isimli şahıslarla, 01/07/2018 tarihinde V.Y., S.A., A1, A2, A3, B1 isimli şahıslarla, 10/06/2018 tarihinde
S.A., B1, A1isimli şahıslarla, 07/06/2018 tarihinde S.A., A1, A2, isimli şahıslarla, 08/07/2018 tarihinde
Semiha ALANKUŞ, A1, A2 olarak adlandırılan şahıslarla çeşitli zamanlarda ve mekanlarda görüşme
yaptığı tespit edilmiştir.
Hakkındaki Dernek Kayıt Sorgulaması:
Hakkında yapılan dernek kayıt sorgulamasında şüphelinin ÖZGÜR KADIN KONGRESİ
(KONGREYA JİNEN AZAD KOMEL) DERNEĞİ -KJA isimli 22/11/2016 tarihinde Kanun hükmünde
Kararname ile kapatılan derneğe üye olduğu tespit edilmiştir.
Hakkındaki İhbarlar:
1-) Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne internet üzerinden gelen 19.09.2018 tarih ve 2037860
ihbar numaralı “KOLAY GELSİN. KCKLILAR BİŞEYLER YAPIYOR ABİ. GİZLİ TOPLANTILAR
YAPIYULAR. IRAKA KANDİLE ARBİLE GİDİP GELİYOLAR. BAZEN PASAPORTLA BAZEN
KAÇAK GİDİP GELİYULAR. ORDA TOPLANTI YAPIP EMİRLERİ TÜRKİYEYE GETİRİYOLAR
AVRUPAYADA GİDİP TOPLANTI YAPIYOLAR. DİYARBAKIRDA ÇOK FAZLA EVLERİ VAR. BU
EVLERDE GİZLİ TOPLANTILAR YAPIYOLAR. DURDURUN” şeklinde yapılan ihbar yapılmıştır.
Şüphelinin yapılan yurt dışı çıkış giriş sorgulamasında Şırnak Habur sınır kapısından 24/09/2016 ve
03/07/2017 tarihinde çıkış yaptığı tespit edilmiştir.
2-) Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğüne internet üzerinden gelen Ve 1961711 numara ile kayıt
altına alınan ihbar içeriği“TJA MERKEZ MEMUR BEY İYİ AKŞAMLR. SİZE PKK HAKINDA Bİ KAÇ
BİŞEY ANLATACAM. BUNLARIN KADINLARININ TAKLIDIĞI KJA VARDI MÜHÜRLENİNCE
TJA OLDU. KADINLAR BURADA TOPLANIR. OFİS TARAFINDA. İŞLERİ GÜÇLERİ TOPLANTI
YAPIP ÖCALAN VE TECRİT KONUŞMAK.EN AZILILARI BURAYA GİDER. BAŞKA BİŞEY
DUYARSAM TEKRAR MESAJ ATARIM.” Şeklinde ihbar yapıldığı tespit edilmiştir. (Yukarıda da
belirtildiği üzere şüphelinin kapatılan KJA yapılanmasına üye olduğu tespit edilmiştir.)
Şüphelinin kaldığı yönünde bilgiler elde edilen

adreste yapılan aramada örgütsel notlar olduğu anlaşılan ajanda ile sigara kartonuna yazılı şekilde
dokümanlar ve dijital materyaller elde edilmiş, söz konusu dokümanlarla ilgili yapılan yazı örneği
karşılaştırılmasında dokümanların şüpheli tarafından yazılmadığı anlaşılmıştır.
Sigara kartonundaki dokümanın;
" Merhame Ben Yüksel. Dersimden geliyorum oradaki dağıtımcı ark (Ezo) ın kalma sorunu var. Dört
aydır gazete gitmiyor. Gazete saat üçte bile ulaştırılsa iyidir diyor. Elazığ üzeri yarım saatte bir araba var.
Burdan il karaba 10.30 da kalkıyor. M.A dan semra ark ı arayıp onunla diyalog kurun. Not: Saat şimdi
10.00 Azad ark'ı aradım tlf'u kapalıydı" şeklinde olduğu,
Ajanda içerisinde yapılan inceleme neticesinde 403 sayfalık doküman inceleme ve tespit tutanağında
görüldüğü üzere ajanda içerisinde el yazısı ile yazılmış tutanağın 3. Sayfasında " ...Özgecan Aslan'ın
katledilmesinin gerçekleştiği günlerde örgürlük Hareketinin Türkiye'nin ve Kürdistan'ın genel politik
gündemini belirleyen bir durumda vardı..." tutanağın 9. Sayfasında " ... Bir keresinde, Adana - Mersin'de,
Çukurova'nın genelinde çok yoğun bir Kontr-Gerilla örgütlenmesi var ! Diye belirtmişti önderlik. Kürt
nüfusun burada yoğunlaşmasından ve örgütlenmesinden çok korkuyorlar...", tutanağın 11. Sayfasında "...
Bilge insanın sohbetlerde sıkça değindiği konulardan biride ulusal kongre konusuydu. Önderlik; Ö.
Hareketinin ulusal kongrenin toplanmasını istemesindeki amacı başka, Barzani'nin ise amaçladığı daha
başkadır. Ö. Hareketi, ulusal kongre ile Kürt ulusal birliğinin ve kürt ulusal stratejisinin belirlenmesini
isterken, Barzaninin amacı ise Ö. Hareketini tasfiye etmektir ..." tutanağın 16 sayfasında "... PYD'nin
Rojova güçlerimizin halkın Türk Devleti konusunda eğitmedikleri anlaşılıyor. Kobani savaşı sürecinde
olsun, ondan önceki dönemde olsun, Rojova'dan çok rahatlıkla insanlarımız Türkiye'ye göç edebiliyordu.
Türk Devletinin düşman olduğunu; Rojova devrimine karşı esas savaşan Türk Devleti olduğu konusunda
halkımız eğitmiyorlar..." şeklinde devan eden örgütsel ve ideolojik yazıların olduğu tespit edilmiştir.
Söz konusu elde edilen dokümanların ele geçirildiği adresle ilgili olarak 01/11/2018 tarihinde
bilgisine başvurulan L.B. isimli bilgi sahibi " Ben yukarıda belirtilen adreste arkadaşım olan S.A. isimli
şahsın ricası üzerine geçici olarak bulunuyorum. Kedisi burada Yeni Yaşam isimli gazete yöneticiliği
yapmaktadır. Kendisi eşinin rahatsızlığı nedeniyle burada değil. Bana göstermiş olduğunuz fotoğraftaki
şahıs Hatice ŞAHİN isimli şahıs olduğunu biliyorum. Bu ikamete kendisi çalışmaktadır. Ben bu adrese gelip
gittiğim süre zarfı içerisinde kendisini burada görmekteyim. Kendisinin burada tam olarak ne iş yaptığını
biliyorum fakat gazeteci olduğunu biliyorum." şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
Şüphelinin alınan savunmasında; E.T. isimli şahsı tanımadığını, Semiha ALANKUŞ isimli şahsı
basından tanıdığını, Perihan KAYA isimli şahsı basından tanıdığını, DTK içerisinde herhangi bir faaliyet
yürütmediğini ancak etkinliklerine basın mensubu olması sebebiyle katılmış olabileceğini, aramada elde
edilen materyaller ile ilgili olarak,
adresinin kendi ikamet adresi olmadığını beyan ederek atılı suçlamaları kabul etmediğini beyan
etmiştir.
Tüm dosya kapsamı ve özellikle ele geçirilen doküman ve belgelerdeki şüphelinin adının geçtiği
kısımlar ve şüpheliye ait uçuş bilgileri ile yine şüpheli hakkındaki gizli tanık beyanları, telefon tapeleri,
fiziki takip tutanakları birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin yukarıda bahsedilen amaçları
gerçekleştirmek üzere DTK sözde tüzük taslağı ve yine sözde anayasa olarak kabul edilen KCK sözleşmesi
doğrultusunda sözde karar alma mercii olan DTK'nın çalışmaları kapsamında örgütsel nitelikteki
eylemlere katılarak; diğer DTK üyeleri ile birlikte dört ülke toprakları üzerinde sözde kürt ulusal birliğini
sağlamak amacıyla devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, toplumsal ayrışmaya sebep olmak ve halk
kitlelerini etkilemeye varan eylemleri amaçladığı, DTK'nın, KCK yapılanmasının çatı örgütü ve sözde
en üst karar alma yetkisi bulunan bir üst meclis yapılanması olduğu, eylemlerindeki süreklilik,
yoğunluk ve çeşitlilik de gözetilerek tüm bu gerekçeler ile şüphelinin, üzerine atılı silahlı terör örgütüne
üye olma suçunu işlediği hususunda kamu davası açmayı gerektirir nitelikte yeterli şüphe oluşturacak delil
elde edildiği anlaşılmakla,
Şüphelinin yargılamasının mahkemenizce icra edilerek, eylemlerine uyan ve yukarıda zikredilen sevk

maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA ve TCK 53 tatbiki ile hakkında uygun görülecek
GÜVENLİK TEDBİRLERİNE HÜKMEDİLMESİNE karar verilmesi,
Kamu adına iddia ve talep olunur. 23/10/2020
AHMET ŞAHİN
190285
Cumhuriyet Savcısı
e-imzalıdır

