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İNCELENDİ

PKK/KCK terör örgütü 1978 yılında Diyarbakır ili Lice ilçesi Fis (Ziyaret) köyünde
Marksist/Leninist ideolojiyi referans alarak kurulmuştur. İlk dönemler yapılanmasına,
propaganda/eleman kazanma faaliyetlerine ağırlık veren ve küçük çaplı silahlı eylemler
gerçekleştiren örgüt 1984 yılındaki Eruh-Şemdinli saldırılarıyla yoğun şiddet eylemlerine
yönelmiştir. Örgüt, kurulduğu ilk günden bu yana “Türkiye, Irak, Suriye ve İran toprakları
üzerinde birleşik bağımsız bir Kürdistan Devleti kurmayı” hedeflemiş ve hiçbir zaman bu
hedefinden sapmamıştır.
Terör örgütü zamana, ulusal/uluslararası gelişmelere paralel olarak ideolojisinde,
stratejisinde, eylem metotlarında ve yapılanma biçiminde bazı değişiklikler gerçekleştirmiş,
bu bağlamda; Nisan 2002’de KADEK, Kasım 2003’de KONGRA/GEL ve Mart 2005’de KKK
şeklinde isim değişikliklerine gitmiş, Mayıs 2007 yılından itibaren yeni yapılanmasını
Kürdistan Halklar Topluluğu (KCK) olarak duyurmuştur.
PKK terör örgütü sözde genel kurulunda KCK Sözleşmesi kabul edilerek 17.05.2007
tarihi itibariyle uygulamaya konduğu bu sözleşmede belirtilmiştir. Söz konusu sözleşme
incelendiğinde;
Başlangıç kısmında; “Bu sözleşme, Koma Civakên Kurdistan, Önderliğinin 1973
yılından bu güne kadar öncülük yaparak gerçekleştirdiği Demokratik Devrimin ortaya

çıkardığı birikimlerle, insanlığın binlerce yıldır verdiği özgürlük ve demokrasi mücadelesinin
yarattığı birikimin buluştuğu mekan ve zamanın ürünüdür. Halkların zamanının demokratik
devrimle Kürdistan’da zirveleşmesinin sistemleştirilmesi bu Sözleşme ile pratikleşecektir.”
ibaresinin yer aldığı görülmüş olup buradan da; her ne kadar defalarca isim değişikliğine
gidilse de terör örgütü PKK’nın, liderisının ülkemizin doğu bölgelerinde sözde devrim
yaparak kurmayı planladığı KÜRDİSTAN DEVLETİ hedefinden ayrılmadığı, uygulamaya
konulan bu sözleşmenin de belirtilen hedefe ulaşmak için yürütülen faaliyetlerin sistematik
hale getirilmesi olduğu anlaşılmaktadır.
Yine bu sözleşme ye göre;
Sözde bayrağı ve amblemi (KCK Söz. md.3). ile ilkelerinin bulunduğu (KCK Söz. md.4).
KCK’nın sözde kurucusu ve önderinin terör örgütü lideri olduğu (KCK Söz. md.11).
-Sözde YASAMA organını KONGRA-GEL’ın oluşturduğu ve KCK’nın en üst karar organı
olduğu (KCK Söz. md.12).
-Sözde YÜRÜTME organını (30) örgüt mensubundan oluşan Yürütme Konseyinin
oluşturduğu, ayrıca terör örgütü lideri tarafından atanan Yürütme Konsey Başkanının
bulunduğu.(KCK Söz. md.13)
-Sözde YARGI organının bulunduğu, Halk Özgürlük Mahkemesi, İdari Mahkemeler,
Halk Mahkemeleri (3) tür yargı sitemi olduğu, yine askeri suçlara bakan Yüksek Askeri
Mahkemesi.(KCK Söz. md.28-31) ve KCK sözleşmesinin Yargı alanında uygulanmasını sağlayan
sözde Yüksek Adalet Divanı‘nın bulunduğu.(KCK Söz. md.15)
-İdeolojik, Siyasi, Sosyal, Halk Savunma ve Ekonomik Alan merkezi olmak üzere (5)
alan merkezinden oluştuğu .(KCK Söz. md.14)
-Sözde Halk referandumu ve seçimler yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu
oluşturulduğu .(KCK Söz. md.16)
-Eyalet-Bölge Örgütlenmesi (KCK Söz. md.22), Şehir-Kasaba-Mahalle
Örgütlenmesi,(KCK Söz. md.23) Köy-Sokak, Komün-Ocak Örgütlenmeleri. (KCK Söz.
md.25,26,27) bulunduğu,
Sözde Demokratik Örgütlenme Sisteminin bulunduğu, (KCK Söz. Onikinci bölüm)
bunların;
- PKK (Partiye Karkeren Kürdistan); KCK sisteminin ideolojik gücü olduğu ve Önderlik
diye belirtilen terör örgütü liderinın felsefe ve ideolojisinin hayata geçirilmesinden sorumlu
olduğu, (KCK Söz. md.37)
- KJB (Koma Jînên Bilind); KCK içerisindeki kadın örgütlenme sistemi olduğu, (KCK Söz.
md.38)
-KCDK (Komalan Ciwanen Demokratiken Kürdistan - Demokratik Gençlik
Konfederalizmi); Bütün gençleri çatısı altında toparlayan ve KCK içinde öncü bir misyonla yer
aldığı belirtilen gençlik yapılanması olduğu.(KCK Söz. md.39)
-Partiler; Siyasal partiler serbest kurulduğu ve KCK sisteminden çıkarılmalarının ise
sözde Halk Özgürlük Mahkemeleri kararı ile olduğu.(KCK Söz. md.39)
-Dernekler; Sözde Demokratik işleyişin yerinde ve yetkince kullanılmasını esas aldığı
ve Kurulacak derneklerin sözde demokratik konfederalizme karşı yıkıcı olmamasının
arandığının belirtildiği.(KCK Söz. md.41)
-Birlikler; Üretim, tüketim, çevreyi koruma, köylüler, kadın, gençlik, belediyeler arası
birlikler ve toplumsal yaşamın her alanında birlikler kurulabileceğinin belirtildiği.(KCK Söz.
md.42)

-Sendikalar; Uluslar arası emek güçleriyle dayanışarak, bölgesel ve uluslar arası
çalışmalar yaparlar ve ortak örgütlülüklere giderler şeklinde faaliyetlerinin tanımlandığı.(KCK
Söz. md.43)
-Halk Savunma Güçleri; KCK sisteminin geliştirilip korunması ile sözde Demokratik
Toplum Konfederalizmi Önderliği ve Kongra Gel’in siyasal iradesi doğrultusunda hareket
ettikleri.(KCK Söz. md.44) anlaşılmıştır.
KCK’nın sözde Yürütme Konsey Başkanlığını CEMAL KOD Murat KARAYILAN’ın yaptığı,
CUMA KOD Cemil BAYIK, ABBAS KOD Duran KALKAN, AVAŞER-HÜSEYİN KOD Mustafa
KARASU, SÖZDAR–AVESTA KOD Nuriye KESPİR ve Bozan TEKİN KOD isimli üst düzey örgüt
mensuplarının ise KCK sözde yürütme konsey üyelerinden oldukları bilinmektedir.
KCK sistemi yapılanma olarak İran, Irak, Suriye ve Türkiye’yi içerisine alan 4 parçadan
oluştuğu, bu ülkelerde yer alan parça örgütlenmelerinde Koordinasyon veya Meclis şeklinde
adlandırılan bir yapılanma bulunduğu, KCK Türkiye Meclisi (Koordinasyonu) içerisinde de
Türkiye Yürütmesi ve Sözcülüğünün bulunduğu, bu şekilde oluşturduğu KCK/TM yapılanması
ile Türkiye’de ilk anda özerk daha sonra (sözde) konfederatif bağımsız bir devlet kurmak
amacına yönelik planlamalar ve faaliyetler yürüttükleri anlaşılmıştır.
2009 yılı içerisinde KCK/TM mensuplarına ve kadrolarına yönelik, Diyarbakır’da
başlatılan ve ilerleyen aşamalarda yurt geneline yayılan planlı operasyonlar neticesinde
KCK/TM faaliyetlerinin ciddi oranda sekteye uğradığı ancak kısıtlıda olsa örgütsel faaliyetlerin
devam ettirilmeye çalışıldığı gözlemlenmiştir.
KCK isminin ve Türkiye yapılanmasında faaliyet yürüten örgüt mensuplarının bir
çoğunun deşifre olması üzerine terör örgütü lideri ve KCK yürütme konseyi başkan ve
üyelerinin açıklamalarında; Türkiye içerisinde yürütülen faaliyetlerin KCK/TM ye göre daha
yasal görünümlü ve yeni olan DTK (Demokratik Toplum Kongresi) üzerinden yürütülmeye
çalışıldığı tespit edilmiştir.
KCK/PKK terör örgütü lideri yaptığı ve örgütün propagandasını yapan internet
sitelerinde 09.05.2008 tarihli görüşme notu olarak yayınlanan açıklamalarında; “Benim
çözüm paradigmam dört kısımdan oluşuyor: Kent Meclisleri, Demokratik Siyaset akademisi,
Demokratik Toplum Kongresi ve Kooperatifler Hareketi….” şeklinde yol haritası niteliğinde
talimatlarının bulunduğu, bundan sonra da yine zaman zaman Siyaset Akademilerinin
açılması yönünde açıklamalarının olduğu tespit edilmiştir. Ancak 2009 yılında başlayan
KCK/TM operasyonları sonrası, terör örgütü lideri yaptığı açıklamalarında; Siyaset
Akademileri’nin açılması konusunda çok daha ısrarcı olduğu, hatta bu akademilerin
açılmasını engelleyenler hakkında tehdit edici beyanlarda bulunduğu gözlemlenmiştir.
Terör örgütü liderinın bu yönlendirmeleri doğrultusunda; Operasyonlar neticesi
yaşanan tutuklamalar ve deşifre olan KCK/TM yapılanmasının zor durumda kalmasının
ardından tekrar toparlanması ve yine yeni yapıda yer alan örgüt mensuplarının örgütsel
bilince biran önce ulaşabilmesi için İdeolojik eğitim çalışmalarına ağırlık verildiği bu maksatla;
kapatılan, Demokratik Toplum Partisi (DTP) tarafından; 13 Ağustos 2009’da Diyarbakır’da
“DTP Eğitim Okulu ve Demokratik Siyaset Akademisi” adı altında Siyaset Akademisi açılışı
yapıldığı, sonrasında Van, Bitlis, Mardin/Kızıltepe’de de siyaset akademilerinin açıldığı, yine
Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından; 29 Mayıs 2010’da Van’da, 13 Haziran 2010
tarihinde İstanbul'da, 14 Temmuz 2010'da Mardin/Kızıltepe, Mersin, Şanlıurfa’da, 17
Temmuz 2010'da İzmir’de, 31 Temmuz 2010'da Batman’da, 13 Aralık 2010'da yine Van’da,
24 Ocak 2011'de Şırnak/Cizre'de Demokratik Siyaset Akademilerinin açılarak eğitime
başladığı belirtilmiştir.

KCK Sözleşmesinin 14. Maddesinde belirtilen Alan Merkezleri incelendiğinde;
İdeolojik Alan Merkezi içerisinde yer alan Bilim Aydınlanma Komitesi’nin tanımı olarak
"Önderlik tarafından belirlenen ideolojinin uygulanması ve geliştirilmesinden sorumludur.
Tarihin ve toplum yaşamının her alanına ilişkin olarak farklı zeminlerde akademik örgütlülük
temelinde yaygın ve derinlikli teorik-entelektüel çalışmalar yürütür. Temel ideolojik
mücadele kurumudur. Bilimsel çalışmalar temelinde Kürdistan ve Ortadoğu aydınlanma
hareketini geliştirir. KCK kadro ve çalışanlarının eğitimini yürütür ve halkın demokratik
eğitimini teşvik eder." ifadelerine yer verilmektedir.
PKK/KCK terör örgütü liderinın açıklamalarındaki; “Kürtlerin siyaseti öğrenebilmesi
için ‘Siyaset Akademileri’ kurulması gerektiği, demokratik siyasetin canlandırılması için
‘demokratik siyaset akademileri’nin hayata geçilmesinin önem arz ettiği, buralarda yetişecek
kadroların dalgalar halinde topluma yayılarak, demokratik toplumu inşa edecekleri”
beyanları ve KCK sözleşmesinde belirtilen Bilim Aydınlanma Komitesinin faaliyetleri birlikte
ele alındığında; BDP çatısı altında açılan ve Demokratik Siyaset Akademileri şeklinde
adlandırılarak eğitim verilen yerlerin KCK/PKK terör örgütü liderinın ideolojisini ve terör
örgütünün felsefesini halk kitlelerine yaymak amaçlı oluşturulduğu, buralarda eğitim veren
örgüt mensuplarının da Bilim Aydınlanma Komitesi içerisinde yer aldıkları anlaşılmaktadır.
Siyaset Akademisi adı altında yürütülen eğitim faaliyetlerinde, eğitime katılanlara;
PKK terör örgütü liderinın açıklamaları, PKK üst düzey yöneticilerinin özellikle örgütsel eğitim
konularındaki açıklamaları, PKK Parti tarihi, Önderlik Tarihi, Kürdistan ve Ortadoğu Tarihi,
Demokratik Özerklik, Demokratik Konfederalizm, PKK ve alt aparatlarının kongre kararları
şeklinde ana başlıkları verilebilecek konularda eğitimler verildiği, yine eğitim verenler
tarafından terör örgütü lideri kitaplarından olan “Bir Halkı Savunmak” ve “Savunmalarım”
isimli kitaplarının eğitime katılanlarca okunması yönünde sürekli yönlendirmeler yapıldığı
elde edilen bilgiler arasındadır.
Bu doğrultuda; siyasi ve ideolojik eğitim verilmesi kapsamında 24 Mayıs 2010
tarihinde İç Anadolu Bölgesinde bulunan BDP il/ilçe teşkilatları içerisinde faaliyet gösteren
bazı yöneticilerin katılımı ile BDP Genel Merkezi'nde “Ankara Siyaset Okulu”nun eğitim
çalışmasının başlatıldığı, eğitim kapsamında; "Devletin Oluşumu, Ezilenlerin Mücadelesi, Çok
Tanrılıktan Tek Tanrılığa Geçiş", "İnsanlık Tarihi ve Kültür Değişimi ve Farklılaşma", "Eğitimin
Beklentileri, İlerde Neler Yapabiliriz, Önümüze Çıkan Engeller, Zaman Yapılandırması,
Zorlukları Aşmak, Kişilerarası İletişim, Beden Dili, İletişimi Etkileyen Faktörler, Yöneticilerin
Vasıfları ve Genel Tanımlar", "Toplumsal Cinsellik", "Türkiye Siyaset Tarihi", "Parti Tarihi",
"PKK’nın 1980 ve 1984 yılları", "Örgütlü Kişilik", "Demokratik Konfederalizm", "Ortadoğu
Tarihi" konulu eğitimlerin takip edildiği bilgilerine ulaşılmıştır.
1- Terör Örgütü liderinın Beyanlarında Siyaset Akademisi Yapılanması:
KCK-PKK terör örgütü liderinın görüşme notları olarak, terör örgütü yanlısı yayın yapan
internet siteleri başta olmak üzere yazılı ve görsel basında yer alan açıklamalarda, Siyaset
akademileri ile ilgili kısamlar tarih sırasına göre aşağıda verilmiştir:
-04.04.2008 tarihli görüşme notunda:
“İki Akademi kurulabilir: Birincisi Diyarbakır'da Demokratik Siyaset akademisi, Urfa'da
da Demokratik Siyaset ve İlahiyat Akademisi. Her yerin durumuna, ihtiyaçlarına göre
akademiler kurulabilir, geliştirilebilir. Dersim için demokratik siyaset için çalışmalar
yürütülebilir. Beni suçlayabilirler, suçlasınlar önemli değil, beni sorumlu tutacaklarsa da
tutsunlar. Alevi kültürü için Dersim'de Demokratik Siyaset ve Alevi Kültürü Akademisi
kurulabilmeli. Alevilik konusunda da: Aleviliği bu kadar dejenere edeceklerine, bu kadar

bölüp parçalara ayıracaklarına Aleviliği doğru dürüst araştırmalılar. Bu konuda çalışmalar
yapılmalı."
-18.04.2008 tarihli görüşme notunda:
“İyi çalışılırsa önemli yol kat edilebilir. Ben Demokratik Siyaset akademisi'ni önermiştim. Bu
konular orada da tartışılıp geliştirilebilir. Bu Akademi kurulup çalışmalara başlanabilir. Bu
önemli bir ihtiyaçtır……….Kadınlar için Özgür Kadın Demokratik Siyaset akademisi'ni
kurabilirler. Bu akademi üzerinden kadın bilincini geliştirerek çok sayıda kadını eğitmeliler.
İlimcilik, dincilik, cinsiyetçilik ve milliyetçilik, bu dördünü de tehlikeli görüyorum, bunlardan
uzak dursunlar. Cinsiyetçilik temelinde değil, özgürlük temelinde yapacakları çok şey var,
hepsine selamlarımı sunuyorum, başarılar diliyorum."
-09.05.2008 tarihli görüşme notunda:
“Benim çözüm paradigmam dört kısımdan oluşuyor: Kent Meclisleri, Demokratik Siyaset
akademisi, Demokratik Toplum Kongresi ve Kooperatifler Hareketi…."
-16.05.2008 tarihli görüşme notunda:
"Ben iki siyaset olabilir diyorum: Biri Ankara'da demokratik güçlerin, her kesimin içinde yer
alabileceği bir siyaset tarzı. İkincisi de Diyarbakır'daki siyaset örgütlenmesi. Demokratik
kesimler, küresel sermaye istilasına karşı güçlerini birleştirebilirler. Bütün bu belirttiklerim
çerçevesinde Kürtler de Ermenilerin, Süryanilerin, Rumların durumuna düşmemek için,
Filistin-İsrail gibi olmamaları için, demokratik siyaseti geliştirmeliler. Türkiye'nin şartlarını da
göz önünde tutarak demokratik siyaseti geliştirmeleri gerekiyor. Kadınlara ve demokratik
siyasete ilişkin Akademiler kurulması gerekiyor. Demokratik Toplum Kongresi de
geliştirilmelidir…”
-30.05.2008 tarihli görüşme notunda:
2000 yılından itibaren yaptığı siyaset okulu önerisini bu kez de yineleyen Öcalan,
"Demokratik Siyaset Akademilerini bir dakika bile gecikmeksizin kurulmalıdır. Genelde
siyaset, özelde ise demokratik siyasetin yapılabilmesi için Siyaset Akademilerinin kurulması
şarttır. Bu akademilerde halk, demokratik siyaset konusunda eğitilebilir. Bu oyunların önüne
ancak bu şekilde geçilebilir. Kürtleri kandıramazlar. Bazı yazarlar, 'Apo siyaseti biliyor ama
parası yok' diyor. Doğrudur, benim param yok ama benim onurum var, benim arkamda Kürt
halkının onuru var, milyonlarca Kürt halkı var. Kimin kazanacağını, paranın mı, onurun mu
kazanacağını göreceğiz." dedi…….. Ben bu nedenle Hakkâri den Edirne'ye kadar her yerde
demokratik siyaset akademilerinin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Demokratik Siyaset
Akademisiyle birlikte bireyin demokratikleşmesini, bireyin demokratikleşmesi de toplumun
demokratikleşmesini getirecektir.”
-20.06.2008 tarihli görüşme notunda:
“Geçen 8 yıllık süre iyi değerlendirilseydi, şimdi çok daha iyi bir konuma gelinmiş
olurdu. Akademileri de bu amaçla önermiştim. Kadınlar için Demokratik Siyaset ve Kültür
Akademisi önermiştim. Gençlik için, diğerleri için de önermiştim. Bütün bunların bir an önce
hayata geçirilmesi gerekiyor. Akademilerde sürekli bir araya gelip tartışmalar yürütülmeli,
hiçbir şey olmazsa bile zihinleri açılır. Siyasetçiler buralardan çıkar. Akademi eğitimi normal
devlet okullarındaki eğitime benzemez. Açık Toplum denilen olay da budur.”
-23.07.2008 tarihli görüşme notunda:
“Brüksel'de Demokratik Uluslar Konfederasyonu veya derneği çalışmaları yürütülebilir. Bu
çalışmada tüm kesimler, tüm uluslar kendini ifade edebilir, içinde yer alabilir. Benim ulus
kavramım bilinen manada bir ulus kavramı değil, daha geniş bir kavramdır. Ben kadınları da,
çevrecileri de ulus olarak değerlendiriyorum, bu oluşumda yer alarak kendilerini ifade
edebilirler. Bu konfederasyonda devletleşmeyen uluslar yer alabilir. Bu cemiyetin

çalışmalarının yanı sıra yine Brüksel'de Demokratik Siyaset ve Kültür Akademisi kurularak
savunmalarımdan yararlanılabilir. Ayrıca çalışmaların ve benim düşüncelerimin geniş bir
çevreye ulaşabilmesi için Demokratik Modernite veya Demokratik Uygarlık isminde bir dergi
çıkartılabilir. Bu dergi farklı dillerde yayınlanabilir. Örneğin Arapçaya çevrilebilir, İngilizceye
çevrilebilir. Bu dergi üç ayda bir yayınlanabilir.”
-17.04.2009 tarihli görüşme notunda:
“KCK'nin merkezi dağdadır, Kandildedir. Buradaki yapılanma KCK değildir. İki yıldır takip
ettiklerini söylüyorlar. Ben, boşuna Akademiden bahsetmedim. Her tarafta Akademi
kurabilirler. Böyle küçük bir yerde bile üç beş kişi bir araya gelip bir Akademi kurabilir. Bütün
sorunları tartışırlar. AKP'nin bile bir sürü akademisi var, akademisyeni var. Ben Demokratik
Toplum Kongresi'nin de faal hale getirilmesinden bahsetmiştim. Demokratik Toplum
Kongresi ne istediğini, ne talep ettiğini, nasıl bir siyaset yürüttüğünü apaçık bir şekilde ortaya
koyar. Bunu yönetmeliğinde, tüzüğünde açıkça belirtir, buna göre de mücadelesini
yürütürler. Bütün diğer kurumlar da bu şekilde çalışmalarını yürütürler. Ben defalarca
Demokratik SİYASET AKADEMİSİ kurulmalıdır…."
-01.05.2009 tarihli görüşme notunda:
Siyasi-ideolojik algınız yoksa hiçbir şeyi çözemezsiniz, hiçbir şey yapamazsınız. Akademiyi de
daha önce bunun için önermiştim. Siyasi-ideolojik çözümlemeniz gelişmemişse ekonominiz
de gelişmez. Kendinizi de koruyamazsınız. Eşinizi ve çocuklarınızı bile koruyamazsınız.
-29.05.2009 tarihli görüşme notunda:
Öcalan, “Demokratik Toplum Kongresi ve Demokratik Siyaset Akademilerini bir kez daha dile
getirerek, halka sürecin iyi anlatılması gerektiğini söyledi. Öcalan şunları ifade etti:
“Demokratik Toplum Kongresi süreci halka iyi anlatabilmelidir. Hem barışa ilişkin çalışmaları
anlatabilmek hem de barış sürecini provoke edecek oyunlara gelmemelerini anlatabilmek
hayatidir. Demokratik Siyaset Akademileri mutlaka kurulabilmelidir. AKP’nin bile üç yüz tane
eğitim alanı var. Bölgede pek çok sorun var.
-05.06.2009 tarihli görüşme notunda:
“Siyaset Akademisi oluşturulmalıdır. AKP’nin siyaset akademisi olduğu için birinci parti
olmuştur. DTP’nin oyu hala yüzde beşlerdedir. Eğer Siyaset Akademileri olsaydı yüzde 1015’lerde olurdu.”
-18.09.2009 tarihli görüşme notunda:
“DTP de siyaset akademeleri konusunda çalışmalı, hatta on kat daha fazla çalışmalı.
Davutoğlu’nun daha önce belirttiği şeyler var. Bir kısmını gerçekleştiriyorlar. Benim de daha
önce değindiğim Dicle-Fırat Havzasında Ortadoğu Ekonomik Birliği önerimi alıp
değerlendiriyorlar, uyguluyorlar.”
-02.10.2009 tarihli görüşme notunda:
“Devlet ve hukuk bürokrasisi DTP’yi belli bir sınırda tutmaya çalışıyor. Bunu aşmaları için
Siyaset Akademilerinin kurulması gerekiyor. Siyaset akademilerinin kurulması çok önemlidir.
Siyaset akademileri halkımızın eğitimi açısından oldukça önemlidir. AKP’nin 300 tane siyaset
akademisi var, kadrolarını buralardan yetiştiriyor. Birçok yerde siyaset akademilerinin
açılması gerekir. DTP önemli bir süreçten geçiyor. Devlet kendilerine yönelebilir,
tutuklayabilirler. Önemli olan politik bir duruş sergilemeleridir. Bulundukları mevzileri
korumaları, bu durumlarını daha da geliştirmeleri gerekir. Siyaset Akademilerini de bu
bağlamda söylemiştim”
-16.10.2009 tarihli görüşme notunda:
“İşte demokratik Siyaset Akademisi demiştim, onlar DTP’den önce hayata geçirdiler. DTP,
demokratik Siyaset Akademilerini geliştirmelidir. Türkiye’de yüzde seksen oranında işsizlik

var, PKK, bu işsizlik zaafiyetini bile deşse iki milyon insanı örgütler, dağa kaldırabilir. Sorunlar
çözülmedikçe dağ da silah da son bulmaz, kendini üretir.”
-06.11.2009tarihli görüşme notunda:
“Diyarbakır, Demokratik Siyaset Akademileri diyorum, öneriyorum. Halkına bağlı,
akıllı, demokrat, Kürt olsun Türk olsun farketmez, bu sorunlara kafa yoran insanların
sorumluluk alması gerekmektedir. AKP de anlamıyor, kendisini bekleyen tehlikenin farkında
değil.” “Tarımcıoğlu, Demirel’in Cumhurbaşkanlığı’na getirilmesinden sonra darbeye gerek
kalmadığını, darbenin tamamlandığını belirtiyor. O dönemde darbe değil, zaten Demirel
onlarla uzlaştı, darbeye gerek yoktu. Zaten istediklerini yapıyorlardı, yaptılar. Ben defalarca
bunlardan bahsettim. Bunları bilmeden siyaset yapılamaz. Bunun için Diyarbakırlılara, DTP’ye
söylüyorum; DTP’nin demokratik Siyaset Akademilerini kurması gerektiğini söylüyorum.
Tarihi bilmeden siyaset yapılamaz.
-25.12.2009 tarihli görüşme notunda:
“17 bin insan faili meçhule kurban gitti. Bu faili meçhullerin iyi anlaşılması gerekir. O
yüzden kimse ucuz siyaset yapmasın. Bu nedenle Siyaset Akademisi kurulmasını ısrarla
istiyorum. Fakat hala bu konuda bir gelişme yok. AKP benim söylediklerimi alıp kendine göre
uyguluyor, bir sürü siyaset akademisi kuruyor, biz de hala bu yönde ciddi bir çalışma yok.
Siyaset Akademisi kurulup burada tartışılmazsa, 17 bin faili meçhul olayın gerçek sebebi
anlaşılamaz.”
-05.03.2010 tarihli görüşme notunda:
“Söylediğim gibi demokratik siyaset zeminine olan inanç gelişmiş olsaydı böyle intiharvari
eylemler yerine, bu gençler kendilerini yaşatıp, toplum içinde demokratik bilinç, demokratik
ruhla harıl harıl çalışırlardı. Yoksa bu kadar genç şimdi harıl harıl demokratik zeminde büyük
bir iştahla çalışmalarını yürütüyor olacaktı. Ben bu yüzden demokratik Siyaset Akademilerini
çok önemsiyorum. Bu akademiler olsaydı, buradan yetişecek gençler topluma hayat
verirlerdi. Belki anlaşılmıyor ama, demokratik bilince sahip olmak, demokratik komünler
içinde yaşamak, demokrasiyi özümsemek hayatın her alanında insana değer katar, yaşama
daha çok bağlar.”
-14.03.2010 tarihli görüşme notunda:
“Binlerce Kürt siyasetçisi tutuklandı. AKP demokratik siyaseti tasfiye edip, kendi
anlayışlarına hizmet edenleri öne çıkarıyor. Demokratik siyasetten korktukları için bu
tutuklamaları gerçekleştiriyorlar. Siyaset Akademileri önemlidir. Demokratik siyaset için
gereklidir. Demokratik siyasetin öneminin farkında oldukları için bu şekilde Kürtlerin önüne
geçmeye çalışıyorlar.”
-19.03.2010 tarihli görüşme notunda:
“Erzurum Cezaevinden Cahit İlboğa, Hüseyin Ahmet’in ortak mektubunda 1920’ler,
belgeler üzerinde ayrıntılı olarak incelenmiş, iyi sonuçlara ulaşmışlar. Ben de aynı sonuçlara
ulaşmıştım. İşte bunun için ben hep Siyaset Akademisi diyorum. Tarih bilinmeden güncel
yorumlanamaz, eksik kalır. Bütün bunların Akademilerde eğitim konusu yapılması gerekir.”
-02.04.2010 tarihli görüşme notunda:
“Eğer seçim barajı düşürülürse ve de parti içi demokrasi için yasal düzenleme olursa
AKP demokrasi blokuna dahil edilir, o zaman desteklenebilir. BDP tavrını ona göre belirler.
BDP bu tarihsel süreci anlamalıdır. Bu nedenle olup-bitenin anlaşılması için Siyaset
Akademilerinin mutlaka kurulması gerekir diyorum.”
-02.05.2010 tarihli görüşme notunda:
“Demokratik siyaseti başarıyla uygulamak için defalarca söyledim Siyaset Akademileri
oluşturun dedim ama hala belirttiğim tarzda oluşturulmadı”.

-07.05.2010 tarihli görüşme notunda:
“PKK’ye KCK’ye de şunu söylüyorum. Karayılan, Duran ve son olarak da Cemil Bayık’ın
söyledikleri ortada. Kendileri görüşlerini, düşüncelerini dile getiriyorlar. Artık bu işin
merkezinde kendileri vardır. Hepsinin görüşlerine, düşüncelerine saygım var. Kendi
koşullarını kendileri daha iyi biliyorlar. Artık bu işi onlar yürütecekler ve kararlarını
verecekler, devletle savaşırlar mı barışırlar mı kendileri karar verecekler. Yüzde seksen
oranında sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel her alanda halkın içinde örgütlenip ihtiyaçlara
cevap olabilecekler mi? Devrimci Siyaset Akademilerini oluşturabilecekler mi? İşte
belirtiyorlar, kentlerde isyanlar, şehir ayaklanmaları, yaygın çatışmalar olacağını söylüyorlar,
şiddeti orta düzeye tırmandıracağız diyorlar, bunu ben demiyorum, kendileri diyor. Bunların
hepsine kendileri karar vereceklerdir”
-14.05.2010 tarihli görüşme notunda:
“Birçok şeyde geç kalınıyor. İşte Siyaset Akademilerinde, bölge ülkelerinde
temsilciliklerin açılmasında da geç davranılıyor. Oysa 81 ilde Akademi kurulmalıydı. Komünal
bir yaşamın örnek alınması önemlidir. Komünal demokratik yaşama inanan, bunun pratiğini
iyi yapabilen birkaç kişi bunları pratikleştirebilir.”
-06.06.2010 tarihli görüşme notunda:
Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan, avukatlarıyla görüştü. Edinilen bilgilere göre
görüşmede Siyasi Akademilere değinen Öcalan, “Urfa’da akademinin kuruluşu önemli ama
sadece Akademi değil, BDP, tüm kurumlar, tüm demokratik çevreler güçlerini
birleştirmelidirler. Bir güçbirliği sağlanmalıdır. Toplumu her yönüyle dayanışma halinde
olunmalıdır, böyle hareket edilmelidir. Akademi için de acele etmelidirler,
tamamlamalıdırlar” dedi.
-11.06.2010 tarihli görüşme notunda:
“Siyaset Akademileri önemli. Hem kadromuz yok diyorlar, hem bu kadar yavaş
gidiyorlar, anlamıyorum. AKP üç yüze yakın akademi kurmuş, Ben bu Akademileri niçin
diyordum? Tartışın. Yerelde tartışın. Yörenin aydınları, yerel entellektüelleri, siyasetçileri, bu
konuyu bilenler tartışsın, her türlü tartışılsın, her olasılık göz önünde bulundurulsun, siyaset
böyle üretilsin. Kaybedecek zaman yok, hızlandırılmalıdır.”
-02.07.2010 tarihli görüşme notunda:
“Demokratik Siyaset Akademilerinde Türkiye’nin yakın dönem siyasal tarihi üzerinde
aylarca durulmalıdır. Sadece benim bu söylediklerimden yola çıkılarak bile altı ay boyunca bu
konular siyaset akademilerinde tartışılabilir. Ben demokratik siyaset akademilerini bu yüzden
öneriyorum. Verdiğim Fransa ve Rusya deneyimleri tartışılabilir. Çözüm konusunda kendime
güveniyorum, çözme gücüne ve yeterliliğine sahibim.”
-09.07.2010 tarihli görüşme notunda:
“Siyaset Akademisinin Urfa'da açılması çok önemlidir. Daha önce söylemiştim, Urfa'da
devasa sorunlar var, Irgatlık, işsizlik, yoksulluk, göç, -dünyanın dört bir yanına Urfa'lı gençler
göçüyor- kadınların durumu ortada, muazzam sorunlar var. Bu sorunların çözümü için çok
ciddi çaba ve demokratik mücadele gerekiyor. Urfa'yı çözmek bir çok şeyi, bölgeyi çözmek
anlamına gelir”
-23.07.2010 tarihli görüşme notunda:
“Kürtlere karşı 1920'lerde alınan kararlarla Kürtlerin yerlerinden sürülmesi amaçlanmıştır. Bir
halkı bu şekilde kim hukuk dışına itmiş, kim hukuk dışında bırakmış, bunda kimin ne kadar
rolü var, provokasyonların ne kadar rolü var, CHP ve diğer saydığım partilerin bunda ne kadar
rolü var? Bütün bunların ortaya çıkarılması lazım. Akademiler bunun için önemlidir. Bunlar
Siyaset Akademilerinde bol bol işletilmeli, bol bol tartışılmalıdır.”

-26.11.2010 tarihli görüşme notunda:
“Demokratik siyaseti, felsefesini anlayan birkaç kişi olsaydı, iki-üç kişi bile iyi anlasaydı
bugün bu halde olmazdık. Ben bunun için siyaset akademileri demiştim. Bu akademilerde
yüzlerce, binlerce siyasetçi yetiştirilir. Benim burada söylediklerim anlaşılmıyor.”
-14.11.2010 tarihli görüşme notunda:
“Ben buraya benimle görüşmeye gelen heyetlere de yaptığımız görüşmelerde
defalarca söyledim. “Siz bile bu sorunun nereden kaynaklandığını anlayamıyorsunuz, o
yüzden çözemiyorsunuz” dedim. Bu sorun, bir İngiliz planıdır. Daha yeni yeni beni anlamaya,
bu konularda ikna olmaya başladılar. Tabi bu durum, bu düzey kolay yakalanmadı. İşte bu
nedenle ben her fırsatta demokratik Siyaset Akademisi diyorum ne kadar yerine getiriliyor
bilmiyorum. Doğru bir siyaset ve dilin ortaya çıkması için bu Akademiler zorunludur,
gereklidir. Burada devletle olgun bir dil geliştiriyoruz. Karşılıklı saygı temelinde birbirimizi
anlıyoruz. Bu olmasaydı korkunç katliamlar gelişirdi.”
-08.04.2011 tarihli görüşme notunda:
“Halk inancını kendi anadiliyle yaşamak istiyor, inancını, ibadetini Kürtçe yerine
getirmek istiyor. Bu gayet normal bir durumdur. Demokratik Çözüm Çadırları çok önemlidir.
Bu çadırlar demokratik Siyaset Akademileridir, halkın akademileridir, bir nevi okuldur.
Çözüm çadırları Kürtlerin kendi liderliklerini sınayacakları bir alandır. Burada demokratik
önderliklerini sınayacaklar. Bu demokratik çözüm çadırları sonuç alınıncaya kadar devam
edebilir.”
-15.04.2011 tarihli görüşme notunda:
“Biz demokratik siyasette bir hamle yapmaya çalıştık. İşte bunlardan dolayı da Siyaset
Akademileri üzerinde o kadar duruyorum. Demokratik siyaset nasıl yapılır, öğretilmesi
gerekmektedir. Bu temelde aday olmuş-olmamış olan bütün arkadaşlara selamlarımı
iletiyorum.”
-08.07.2011 tarihli görüşme notunda:
“Zaten BDP'nin son seçimlerdeki Dersim ile Urfa'daki en son hali ortada. Bunun için
daha önce de demiştim. Demokratik siyaset akademileri bu nedenle çok önemlidir. Çok
güçlendirilmeleri gerekiyor. Bu akademilerde onlarca profesyonel insan yetiştirebilir. Ve her
tarafta çalışabilirler. Bu yöndeki çalışmalara hemen başlanabilir, seferberlik ruhuyla bu
çalışmalar gerçekleştirilebilir.”
DEĞERLENDİRME:
PKK/KCK terör örgütü lideri açıklamalarında, Siyaset Akademileri ile ilgili özetle:
2000 yılından bu yana Siyaset Akademileri’nin vakit kaybedilmeden kurulmasını söylediği ve
bunun için ısrar ettiği, Dört ayaktan oluşan ve “Benim Çözüm Paradigmam” dediği
yapılanmaların 2. ayağını Siyaset Akademilerinin oluşturduğunu, Halkın eğitilmesi için
Diyarbakır, Urfa ve Mersin başta olmak üzere Edirne’den Hakkari’ye her yerde bu
akademilerin kurulmasının şart olduğunu belirttiği,
Kadınlar ve gençlerin bilinçlenebilmesi için Kendi Akademilerinin kurularak burada
eğitilmelerinin sağlanması gerektiğini,
Akademilerde sürekli bir araya gelinerek tartışmalar yürütülmesini, hiçbir faydası
olması bile zihinlerin buralarda açılacağını, Siyaset Akademilerinin açılması ile DTP (BDP)
oylarının 2-3 misli artacağını belirttiği,
Siyaset akademilerinin Devrimci niteliklerinin bulunduğunu, bu akademilerde verilen
eğitimin devlet okullarında verilen eğitimlere benzemediğini,

Brüksel’de de Siyaset ve Kültür Akademisi açılmasını, kendi düşünce ve çalışmalarının
geniş kitlelere bu şekilde aktarılmasını, Kendi söylemlerinin bu akademilerde uzun uzun
tartışılmasını istediği,
Türkiye’nin yakın dönem tarihte yaşananların bu akademilerde eğitim konusu
yapılmasını, 1920’li yıllarda alınan kararlarla Kürtlerin yerlerinden sürülmesinin amaçlandığını
ve bunun akademilerde sürekli işlenmesini istediği,
Hem KADRO bulunmadığından yakınıldığı hem de bu kadroları yetiştirecek Siyaset
Akademilerin açılmasında yavaş hareket edildiğini belirttiği,
Demokratik Çözüm Çadırları adı altında kurulan çadırların Siyaset akademileri gibi
işlediğini ve bu çadırların sonuç alıncaya kadar devam ettirilmelerini istediği,
Faili meçhullerin aydınlatılması, Siyasi ve İdeolojik algının oluşması ve Siyasette olup
bitenlerin anlaşılması için seferberlik ruhuyla bu akademi çalışmalarının yürütülerek çok
sayıda profesyonel insanın yetiştirilmesi talimatını verdiği anlaşılmaktadır.
2- PKK/KCK Terör Örgütü Üst Düzey Yöneticilerinin Açıklamalarında Siyaset
Akademileri:
a) PKK/KCK terör örgütü yanlısı, internet üzerinden yayın yapan
http://www.rojaciwan.com/haber-40101.html internet sitesinde, 12.09.2008 tarihinde
yayınlanan “KCK: Cemil Bayık'tan PKK kadrolarına çağrı” başlıklı haberin bir kısmı aşağıda
bulunmaktadır:
“MEDYA SAVUNMA ALANLARI / PKK kurucu üyelerinden ve PKK Meclis Üyesi Cemil
Bayık, PKK kadrolarına çağrı yaparak, ‘’Kadrolar halkın eleştirilerini ve uyarılarını ciddiye
almalı. Halka yeniden buluşmalı, duruşuyla, çalışmasıyla, hizmetiyle halkın gönlünü
fethetmesi, kendisini affettirmeli’’ dedi. 10. PKK kongresinde alınan kararlar, yeni dönemin
siyasal ve örgütsel çalışmaları, PKK örgütlenmesi konusunda Bayık ANF’nin sorularını
yanıtladı……. KCK sisteminin temel örgütleme ayakları nelerdir? 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.”
DEĞERLENDİRME: PKK/KCK terör örgütü KCK sözde Yürütme Konsey Üyesi Cemil
BAYIK’ın yapmış olduğu açıklamalarda; ÖNDER APO dediği PKK/KCK terör örgütü liderinın
geliştirdiğini belirttiği örgütsel sistemin dört ayaktan oluştuğu ve bunlardan ilk olanının her
yerde Siyaset Akademileri açılması olduğunu belirttiği anlaşılmaktadır.
b) İnternet üzerinden yayın yapan http://www.firatnews.com/index.php?rupel
=nuce& nuceID=20278 Fırat Haber Ajansı internet sitesinde, 18 Ocak 2010 tarihinde "Zeki
Şengali: Kürt siyaseti özeleştiri yapmalı" başlığıyla yayınlanan haberin bir kısmı aşağıda
bulunmaktadır:
“Siyaset akademileri kuşkusuz kadro yetiştirme yeridir. Dar anlamda bakıldığında
devletin bu politikalarına karşı sürekli olarak yakalanan kadroların yerini daha güçlü olarak

doldurma rolünü oynayıp işlevini görebilir, görmelidir. Ne var ki Akademilerin rolünü böyle
tanımlamayıp sınırlandırmak son derece yetersizdir. Akademiler toplumun ruhudur.
Toplumun yeniden kendisini bulmasının, egemen sistemin olumsuz etkilerinden
arındırmasının temel mekânlarıdırlar. Bilimin çağımızda iktidar tekellerinin kontrolünde bir
kar sektörüne dönüştürüldüğü ve muazzam bir bilgi kirliliğinin yaratıldığı göz önüne
getirildiğinde Akademilerin, bulanıklaştırılmış suyun arıtıldığı ve yeniden insan hizmetine
sunulduğu araçlar kadar değerli bir işlevi vardır. Bu nedenle toplumsal yaşamın her alanında
Akademileri geliştirmek başarının olmazsa olmaz kabilinden koşuludur. Bunlar tarihsel
örneklerinden de görüldüğü gibi büyük geniş mekanlara ve konfora gerek duymazlar. Her ev,
her bahçe, her köy özgür tartışmaların yapılacağı hakikatin ve adaletin peşinden gidileceği bir
Akademi olabilir… Milliyetçiliğe karşı yurtseverlik, ulus devlete karşı demokratik ulus, ılımlı
İslama karşı demokratik islamı vb onların çarpıtarak kullandığı her toplumsal değeri yerli
yerine oturtup savunmak ve sahip çıkmak gerekir. Bunun için de akademiler çok temel bir
misyon ve role sahiptirler. Akademilerde yapılan analiz, tespit ve tartışmalar politik alana
taşırılarak bunların çıkar ve niyetleri tek tek deşifre edilmeli, kullandıkları kutsal kavramların
arkasında gizledikleri kirli çıkarları her kesin görebileceği çıplaklıkla ortaya serilmelidir.
Bunlarla birlikte pratik politikada Türkiye toplumundan her kesimle asgari müştereklerde
ittifak kurulmalı milliyetçi şoven cepheye karşı demokrasi cephesi inşa edilmelidir.”
DEĞERLENDİRME: PKK/KCK terör örgütü KCK sözde Yürütme Konseyi Üyesi Zeki
ŞENGALİ, Siyaset Akademilerin; KADRO diye adlandırılan terör örgütü içerisinde örgütsel
bilinçle faaliyet yürüten örgüt mensuplarının yetiştirilme yeri olduğunu, yakalananların yerini
bu akademilerden yetişenlerin dolduracağını, Köy, Bahçe veya Ev’in Akademi olarak
kullanılabileceğini belirttiği anlaşılmaktadır.
3- Terör Örgütünün Sözleşme Belgelerine Göre Siyaset Akademisi Yapılanması:
a) KCK Sözleşmesi:
“Terör amaçlı propaganda yapmak” suçundan Ankara Emniyet Müdürlüğünce aranır
iken 25.01.2011 tarihinde ilimizde Ö.
Ç.
sahte kimliği ile yakalanan ve çıkarıldığı
adli mercilerce tutuklanan E. Ç.
K’e (TC. Kimlik no:
) ait (1) Adet
Western Digital marka 4309A tipi P/N: WD3200E1M8BK-01 S/N:WXE409U55088 ve R/N:B9H
ibareli hard disk içerisinde “ERSSİN/belge-bilgi/TÜZÜKLER/Peyman/ SÖZLEŞME” şeklinde
kayıtlı word belgesinde bulunduğu tespit edilen KCK Sözleşmesinin bir kısmı aşağıda
verilmiştir:
“Üçüncü Bölüm / GENEL ORGANLAR / Madde 14 Alan Merkezleri / 1-İdeolojik Alan
Merkezi / Önderlik çizgisi temelinde gereken teorik çalışma ve ideolojik mücadelenin
yürütülmesinden, kadro ve halk eğitiminin sürdürülmesinden, kültür, sanat-edebiyat
çalışmaların geliştirilmesinden, propaganda-ajitasyon çalışmalarının yürütülmesinden ve
süreklileştirilmesinden sorumludur. Hareketimizin tüm ideolojik çalışmalarının örgütlendirip
yürütmesinden sorumlu kurumdur. Görevlerini daha etkin ve başarılı yürütmek için kendini
aşağıdaki komiteler biçiminde örgütler. Bilim-Aydınlanma Komitesi: Önderlik tarafından
belirlenen felsefik-ideolojik hattın uygulanması ve geliştirilmesinden sorumludur. Tarihin ve
toplum yaşamının her alanına ilişkin olarak farklı zeminlerde akademik örgütlülük temelinde
yaygın ve derinlikli teorik-entelektüel çalışmalar yürütür. Temel ideolojik mücadele
kurumudur. Bilimsel çalışmalar temelinde Kürdistan ve Ortadoğu aydınlanma hareketini
geliştirir. KCK kadro ve çalışanlarının eğitimini yürütür ve halkın demokratik eğitimini teşvik
eder….”
DEĞERLENDİRME: Söz konusu sözleşme incelendiğinde; PKK/KCK terör örgütünün
altında yapılandırılan ve örgütün Kandil kampında yönetim merkezi bulunan alan

merkezlerinden İdeolojik alan merkezine bağlı KCK’nın sözde 4 parçası olan İran, Irak, Suriye
ve Türkiye’de İdeolojik alanlarının bulunduğu, bu alanın genel görevinin; terör örgütünün
Teorik ve ideolojik çalışmalarını yaparak KADRO (militan) ve Halk’a örgütün amaçları
doğrultusunda eğitim vermek olduğu belirtilmektedir. Buradan da; gerek terör örgütünün
merkezi kamplarında gerekse sözde 4 parçasında Akademi, seminer, kamp, konferans vs.
türü adlar altında verilen her türlü ideolojik eğitimin bu sözleşmede belirtildiği üzere
İdeolojik Alanda faaliyet yürüten örgüt mensuplarınca verildiği, özellikle Bilim-Aydınlanma
Komitesi adı altında faaliyet yürüten yapılanmada yer alan örgüt mensuplarının tüm
görevlerinin örgüt ideolojisi üzerine eğitim vermek olduğu anlaşılmaktadır.
b) 16 – 20 Aralık 2011 tarihleri arasında, Diyarbakır ili Dicle ilçesi Kurşunlu köyü kırsalı
Görese dağı tepe bölgesi alanında yapılan aramalar neticesinde elde edilen malzemelerden
(1) adet Kingston 8gb Flash Bellek üzerinde Sulh Ceza Mahkemesinin 22.12.2011 tarih ve
Değişik iş:2011/194 sayılı kararı doğrultusunda yapılan incelemede: “HPG GENEL
YÖNETMELİĞİ son halidir.doc” şeklinde kayıtlı word belgesinin bir kısmı aşağıda verilmiştir:
“…..HPG GENEL YÖNETMELİĞİ - 1.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER….. 2.BÖLÜM ÖRGÜT
YAPISI: HPG, Kürdistan Demokratik Konfederalizm içerisinde ideolojik ve askeri temelde
örgütlenen özerk bir gerilla örgütüdür. Demokratik Konfederalizm Önderliğinin çizgisini
hayata geçirir, görüş ve siyasetlerini talimat bilir. HPG, Kongra Gel ve Yürütme Konseyini
siyasi irade olarak tanır. HPG’nin Koma Komalen Kürdistan (KKK) sistemi içerisinde yer alan
bütün örgütlerle ilişkileri Halk Savunma Komitesi üzerinden olur………. 4-ANA KARARGAH
KOMUTANLIĞI …. D-AKADEMİLER KOMUTANLIĞI HPG’nin bütün eğitim faaliyetlerini
örgütleyip yürütmekten sorumludur. Kadroların ideolojik, siyasi ve askeri eğitimlerini
geliştirmek için okullar açar, eğitim programları hazırlayarak yürürlüğe sokar. Eğitim amaçlı
kitap, broşür ve doküman gibi araç gereçleri hazırlar. Akademiler Komutanlığında değişiklik
en erken yılda bir yapılır…Devrimci Selam ve Saygılarımızla …HPG 4. KONFERANSI 4 ŞUBAT
2007 ……”
DEĞERLENDİRME: PKK/KCK terör örgütünün askeri aparatı olan HPG yapılanmasının
sözde yönetmeliği olduğu anlaşılan söz konusu belgede; AKADEMİLER KOMUTANLIĞI adı
altında bir yapılanmasının bulunduğu belirtildikten sonra “Kadroların ideolojik, siyasi ve
askeri eğitimlerini geliştirmek için okullar açar, eğitim programları hazırlayarak yürürlüğe
sokar. Eğitim amaçlı kitap, broşür ve doküman gibi araç gereçleri hazırlar” şeklinde yer alan
ibareden, PKK/KCK terör örgütü içerisinde verilen her türlü siyasi (ideolojik) ve askeri (silahlı)
eğitimlerin, dokümanda belirtilen sözde AKADEMİLER KOMUTANLIĞI tarafından verildiği, bu
bağlamda KCK’nın sözde 4 parçasındaki şehirlerde verilen siyasi (ideolojik) eğitimlerinde bu
kapsamda değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.
4- Tanıkların Açıklamalarında Siyaset Akademisi Yapılanması:
a) Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 19.06.2009 tarihinde MERCEK farklı ismi
verilen tanığın alınan beyanlarında:
“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 hem de 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. ……KCK-TM YAPILANMASI ŞU ŞEKİLDEDİR: …. 6- İDEOLOJİK ALAN:
KCK/TM(PKK) Örgütün talimatı ile kurulan “SİYASET AKADEMİSİ” adı altında, örgütün
propagandasını yaparlar. Bunların içerisinde aktif olarak faaliyet yürütenler: Ünal Ahmet
ÇELEN (sorumlu), Ümit AYDIN, Nadire NERGİZ, Ahmet ZİREK, Aslan ÖZDEMİR(Sosyolog)
sürekli Önderliğin politikaları doğrultusunda DTP li Belediye yöneticilerine konferanslar
verir.……Yukarıda isimlerini söylediğim şahıslar, KCK/TM içerisinde yürüttükleri
faaliyetlerinde, Diyarbakır’da bulunan Yenişehir ilçesindeki Aliemiri-4 sokak Paşaişcanlı
Apartmanının birinci katında ki, YEREL YÖNETİMLER BÜROSU dedikleri daireyi merkez olarak
kullanıyorlardı. Burada toplantılar yapıyorlar, kararlar alıyorlardı. Önemli olan toplantıları
gizli yapıyorlardı. Bir büro görüntüsü altında ama tam bir hücre evidir burası. KCK/TM
içerisinde faaliyet yürüttüklerini söylediğim ve yukarıda isimlerini verdiğim şahısların
kendilerini veya fotoğraflarını görürsem teşhis edebilirim, …
-Fotoğraftaki şahsı ben A. Z.
olarak tanırım, Bu şahsı Büyükşehir Belediyesinde
Genel Sekreterlik yaptığını biliyorum. Encümenlere Bağlar Belediyesinde Encümenlerin görev
sahaları hakkında brifing verdiğini, kadro olarak tabir edilen çekirdekten yetişme PKK’lı
şahıslara ideolojik dersler verdiğini, bu şahısların DTP parti binalarında bulunan eğitim
odalarında DTP’ye gelen gençlere aldıkları dersleri vererek yetiştirdiklerini ve PKK/KONGRAGEL terör örgütü KCK/TM yapılanması içerisinde Siyaset Akademisi adına faaliyet
göstermektedir.
-Fotoğraftaki şahıs E. K.
'dır. KCK/TM(PKK) terör örgütü adına SİYASET
AKADEMİSİNDE faaliyet gösterir ve Ç.
I.
, A.
Ü.
ve H. YI.
ile birlikte
çalışır, KCK/TM gençlik yapılanması içerisinde yer alır, örgütün bürosunda yapılan tüm
toplantılara katılır
-Fotoğraftaki şahsı ben K. A.
olarak tanırım, R.
M.
, H.
Z.
ve S.
A.
ile birlikte Örgüt adına vergilendirme yaparak tahsilatı sağlarlar. M.
A.
, Z.
B.
, Ç.
I.
, T.
G.
, S.
Ö.
, B.
A.
, A.
Ö.
ve H. Y.
ile birlikte KCK/TM talimatlarını yerine getirilmesi amacıyla tüzük ve
genelgeleri hazırlayıp bağlı kurullara dağıtılması ve uygulanmasını sağlamaktadırlar. Büroda
yapılan tüm toplantılara katılır. örgütün Siyaset Akademisinde faaliyet gösterir, KCK/TM Yerel
Yönetimler Bürosunda yapılan tüm toplantılara katılır
-Fotoğraftaki şahsı Ü.
A.
Ç.
olarak tanırım. Kendisi KCK Türkiye
Meclisi yürütmesinin 5 sözcüsünden birisidir, ayrıca İDEOLOJİK ALAN içerisinde sorumlu
olarak faaliyet yürütür, ayrıca Siyaset Akademisinin sorumluluğunu da yapar. N.
N.
, A.
Z.
, Ü.
A.
ve A. Ö.
isimli şahıslar kendisine bağlı olarak
faaliyet yürütürler. KCK/TM Sözcüsü olarak Türkiye ‘de oluşturulan KCK yapılanmasının bütün
alanlara yayılması ve bu alanlarda faaliyet yürütecek olan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi,
sevk ve idaresi gibi görevleri üstlenir, Direk olarak KCK Yürütme Konsey Başkanı Murat
KARAYILAN’ a bağlıdır, Sabri OK ve Murat KARAYILAN ‘dan almış oldukları talimatlara göre
Türkiye ‘deki yapılanmalarını şekillendirip eylem ve faaliyetlerde bulunurlar, DTP ‘li bütün
Belediyeler ve Milletvekilleri bunlara bağlıdır, KCK Türkiye Meclisinde bulunan bu altı şahsın
vereceği Emir ve Talimat gereği hareket ederler, buna örnek olarak ise, yanılmıyorsam 2008
yılı Ekim aylarında Başbakanın Diyarbakır’ı ziyaretleri esnasında, halkın kepenk kapatması,
çöplerin toplatılmaması, öğrenci servis araçlarının çalışmaması ve Diyarbakır Büyük Şehir
Belediye Başkanı O. B.
‘in Başbakanı karşılamak için Hava alanına gittiği esnada yoldan
geri çağırarak, Başbakanı karşılamasının engellenmesi, DTP ‘li Millet Vekillerinin Türkiye’deki

ortamı germek ve bağlı kitleyi canlı tutmak için Mecliste Kürtçe Konuşma ve oturum
düzenlemesi talimatı A.
T.
’e ve S.
D.
Ş’a verildi.” Şeklinde olduğu,
DEĞERLENDİRME: PKK/KCK terör örgütü lideri 4 ayaklı paradigması doğrultusunda
Siyaset Akademisinin oluşturulduğunu, bu akademilerde terör örgütünün propagandasının
yapıldığını, Siyaset Akademisi adı altında faaliyet yürütenlerin; KADRO olarak tabir edilen
çekirdekten yetişme PKK’lı şahıslar DTP parti binalarında bulunan eğitim odalarında DTP’ye
gelen gençlere aldıkları dersleri vererek yetiştirdiklerini, KCK/TM’nin 5 sözcüsünden bir
tanesinin İdeolojik alanda yer aldığını ve Siyaset Akademisinin sorumluluğunu yürüttüğünü
belirttiği anlaşılmaktadır.
b) Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen KCK/TM soruşturması
kapsamında 19.11.2009 tarihinde (X TANIK) farklı ismi verilen tanığın alınan beyanlarında:
“……. KCK/Türkiye Meclisini şu şekilde detaylı anlatabilirim: ……. 3- ALANLAR:……….D)
İDEOLOJİK (PROPAGANDA) ALAN YAPILANMASI: Bu alanda faaliyetler şu komiteler altında
yürütülür: a) Basın Yayın Komitesi, b) Bilim ve Aydınlanma Komitesi c) Kültür Komitesi
içerisinde yürütürler. …b) Bilim ve Aydınlanma Komitesi; Bu komitenin temel amacı terör
örgütü liderinın bir çok kez dile getirdiği “Siyaset Akademisi” kurma talimatını yerine
getirmektedir. Bu bağlamda bir çalışma yürütüldü. Ancak başarılı olamayınca o alanda
faaliyet yürütenlerden özeleştiri alındı ve çeşitli yaptırımlar uygulandı. Daha sonra bunların
yerine yeni atamalar yapıldı ve onların çalışması ile Siyaset Akademisi kuruldu. …Bana
göstermiş olduğunuz (98) NOLU FOTOĞRAFTAKİ şahsı A.
Y.
olarak biliyorum.
Açık kimliğinin A.
Y.
(T.C.Kimlik No.
) Diyarbakır İli
olduğunu sizlerden
öğrendim. T.M. (TÜRKİYE MECLİSİ)’inde D.Ü. Siyasal Bilimler Fakültesinde Öğretim Görevlisi
olmasından dolayı Örgütün üst düzeyleri tarafından Siyaset Akademisinde Eğitimci olarak
görev verildi……….” Şeklinde olduğu,
DEĞERLENDİRME: KCK/TM içerisindeki İdeolojik alana bağlı olarak faaliyet yürüten
Bilim Aydınlanma Komitesinin temel amacının; terör örgütü liderinın bir çok kez dile getirdiği
Siyaset Akademisi’nin kurulması talimatını yerine getirmek olduğunu, bu talimat
doğrultusunda Siyaset Akademisin kurulduğunu ve Dicle Üniversitesinde görev yapan bir
öğretim görevlisinin bu akademide eğitimci olarak görev yaptığını belirttiği anlaşılmaktadır.
c) Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen KCK/TM soruşturması kapsamında
PAPATYA farklı ismi verilen tanığın alınan beyanlarında:
Tanık, kendisine gösterilen fotoğraflarda teşhislerde bulunmuş, bu teşhislerde Siyaset
akademilerinde faaliyet yürütenler hakkında şu açıklamalarda bulunmuştur:
“A.
Z.
, genelde A. Ö.
, Roza ve Engin isimli şahıslar ile birlikte gelir
gider ve PKK/KONGRA-GEL terör örgütü KCK/TM yapılanması içerisinde GABB ve SİYASET
AKADEMİSİ adına faaliyet gösterir.
- A.
Ö.
, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü adına faaliyet yürüten SİYASET
AKADEMİSİ’nde Roza, Engin ve ismini sizlerden öğrendiğim A. Z.
isimli şahıslar ile
birlikte faaliyet gösterdiğini biliyorum. Büroda genellikle K.
A.
ile irtibat kurar,
kendisine A. H.
diye hitap edilir.
-E.
K.
, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü adına SİYASET AKADEMİSİNDE faaliyet
gösterir ve A. Z.
, R.
E.
ve A. H.
Lakaplı A.
Ö.
ile birlikte büroda
yapılan tüm toplantılara katılırdı,
-K.
A.
, PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün SİYASET AKADEMİSİNDE faaliyet
gösterir, Büroda yapılan tüm toplantılara katılır.

-R.
E.
, PKK/KONGRA-GEL terör örgütü adına faaliyet yürüten SİYASET
AKADEMİSİ içerisinde K.
A.
, A.
Ö.
, Engin ve Ahmet isimli şahıslar ile birlikte
faaliyet gösterir.” Şeklinde olduğu,
DEĞERLENDİRME: PKK terör örgütü adına Siyaset Akademilerinde faaliyet yürüten
örgüt mensuplarını teşhis ettiği anlaşılmaktadır.
d) Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında
KAPLAN farklı ismi verilen tanığın 22.09.2011 tarihinde alınan beyanlarında:
Tanığın; PKK/KCK terör örgütünün Türkiye Yürütmesi yapılanmasında yer alan örgüt
mensupları hakkında bilgi verdiği, bu bilgiler arasında Siyaset Akademileri ile ilgili olanların
bir kısmı aşağıda verilmiştir:
-“Cavidan YAMAN, Şuanda Ergani Kent Meclisinde yönetici ve Kadın Meclisinde Sözcü
olarak görev yapmaktadır. Ergani kent meclisi yürütmesi tarafından düzenlenen toplantılarda
inisiyatif alarak eylemlerinin organizesi ve eylemlerde sorumlu olarak yöneticilik
yapmaktadır. Ergani ilçesinde kadınlar ile ilgili yapılan tüm faaliyetlerden sorumludur.
Diyarbakır ilinde bulunan Huzurevleri siyaset akademisinde örgütsel konularda
eksikliklerinin girmeleri için eğitime gönderildi ve eğitimlerinin Nevruz çalışmaları ve seçim
çalışmalarından dolayı ve eğitime katılan şahısların eğitimleri yarıda kaldığını biliyorum , C.
Y.
’ın seçimlerde mahalle çalışmalarında yer alarak aktif bir şekilde faaliyet
yürüttüğünü biliyorum…
-“K. K
, bir dönem BDP Ergani Parti üyesidir. Ergani ilçe kent meclisi
yürütmesi tarafından örgütsel konulardaki eksikliklerinin girmesi ve ileride kent meclisleri
içerisinde çalışmalarda yer alması için Diyarbakır ili Huzurevlerinde bulunan BDP siyaset
akademisinde eğitime gönderildi. Seçim ve Nevruz çalışmalarından dolayı eğitimlerine ara
verildiği ve Ergani de mahalle çalışmalarında aktif olarak yer aldı , Ergani Kent Meclisi
yürütmesi tarafından düzenlenen tüm legal ve illegal yürüyüş ve protesto eylemlerine
katılırdı…….” Şeklinde olduğu,
DEĞERLENDİRME: Diyarbakır ili Huzurevleri semtinde BDP siyaset akademisi
bulunduğunu, burada örgütsel konularda eksikliklerin giderilmesi için eğitim verildiğini, bu
eğiteme gönderilenlerin bulunduğunu, verilen bu eğitime Nevruz ve Seçim çalışmaları nedeni
ile ara verildiğini belirttiği anlaşılmaktadır.
e) Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2010/1931 sayılı PKK/KCK terör
örgütü Türkiye Meclisi Öz Savunma Birlikleri yapılanmasına yönelik olarak yürütülen
soruşturma kapsamında GÜLŞAH farklı ismi verilen tanığın 15.02.2011 tarihinde alınan
beyanlarında:
Tanık, örgüt içerisinde faaliyet yürütenlerin fotoğrafları gösterilerek bilgisine
başvurulduğunda açıklamalarda bulunduğu, bu açıklamalar arasında Siyaset Akademileri ile
ilgili olan kısmı aşağıda verilmiştir:
“E.
S.
, İlk olarak 2009 yılının sonlarında Ankara BDP Genel Merkezinde
yapılan Merkezi Kadro Eğitimi’nde tanıdım. Eğitime Serhat bölgesinden dahil olmuştu.
Eğitimden sonra yine aynı bölgede çalışmalarına devam etti. 2010 yılı yaz aylarında
Diyarbakır’da yapılan ve 3 ay süren bir eğitime dahil oldu. Bu eğitimi Bilim ve Aydınlanma
Akademisi düzenledi, eğitimin içeriğinde Toplumlar Tarihi, PKK Tarihi, Demokratik
Konfederalizm, Kürdistan Tarihi, Kadın Kurtuluş İdeolojisi gibi konular vardı. Şu an hangi
alanda faaliyetlerini devam ettirdiğini bilmiyorum.” Şeklinde olduğu,
DEĞERLENDİRME: PKK/KCK terör örgütünün altında yapılandırılan ve örgütün Kandil
kampında yönetim merkezleri bulunan alanlardan olan ve KCK sözleşmesinin 14. maddesi 1.
bendinde de belirtilen İdeolojik Alan Merkezi bulunduğu, yine bu alan merkezine bağlı

KCK’nın sözde 4 parçası olan İran, Irak, Suriye ve Türkiye’de İdeolojik alanlarının bulunduğu,
bu alanın genel görevinin; terör örgütünün Teorik ve ideolojik çalışmalarını yaparak KADRO
(militan) ve Halk’a örgütün amaçlar doğrultusunda eğitim vermek olduğu, bu örgütsel
eğitimlerin söz konusu sözleşmenin 14. Madde 1/a bendinde belirtilen ve İdeolojik alana
bağlı olan BİLİM AYDINLANMA Komitesinde yer alan örgüt mensuplarınca verildiği
bilinmektedir. Tanık beyanlarında; PKK Tarihi, Demokratik Konfederalizm, Kürdistan Tarihi,
Kadın Kurtuluş İdeolojisi gibi konularda eğitim verildiği belirtilen Bilim Aydınlanma
Akademisinin, Bilim Aydınlanma Komitesince eğitim verilen Siyaset Akademileri olduğu
değerlendirilmektedir.
5- Çeşitli Zamanlarda Yakalanan veya Teslim Olan Örgüt Mensuplarının Beyanlarında
Siyaset Akademisi Yapılanması:
a) 05.07.2010’da terör örgütünün kırsal alanına gitmek üzere iken İstanbul’da
gözaltına alınarak serbest bırakılan Ö.
Y.
’ın 14.07.2010 tarihinde alınan ek
ifadesinde Siyaset Akademileri ile ilgili şu bilgileri verdiği tespit edilmiştir:
“DYG içerisinde faaliyet yürüttüğüm sırada, yaptığımız haftalık toplantılar sırasında
terör örgütü liderinın avukatları ile yaptığı görüşmeler sonrasında düzenlenen ve örgütün
basın/yayın organları ile internet sitelerinde yayınlanan Görüşme Notlarında “SİYASET
AKADEMİLERİNİN KURULMASI” yönünde talimatlar verdiğini okuyor ve kendi aramızda
değerlendiriyorduk… Bu talimatlar doğrultusunda BDP bünyesinde şu ana kadar İstanbul’da,
Diyarbakır’da İzmir’de Siyaset Akademilerinin kurulduğunu, BDP’nin ve DYG’nin örgütlü
olduğu her ilde de kurulacağını da biliyorum… Siyaset Akademilerinde eğitmenlik yapacak
şahıslar alanlarında aktifleşmiş, kendini kanıtlamış, birçok defa Kapalı Devre Eğitimi görmüş
şahıslar arasından seçilir ve bu şahıslara örgütün Türkiye Yürütmesinde faaliyet gösteren
örgüt mensupları tarafından (45) günlük Akademi Eğitimi adı altında örgütsel bilinçlerini en
üst düzeye çıkartacak PKK örgütü ideolojisi doğrultusunda eğitim verilir. Bu eğitim sırasında
“PKK Tarihi, Meşru Savunma, önderlik, Uygarlık Tarihi, Kadın Kurtuluş İdeolojisi, Kuantum
Fiziği, Neolotik Çağ” gibi konularda üst düzey bilinçlendirme eğitimleri verilir… Aktifleşen bir
şahıs, PKK örgütü içerisinde örgütsel bilgi ve bilinç düzeyi en üst seviyeye ulaşmış örgüt
mensubu anlamına gelmektedir, aktifleşen örgüt mensupları PKK’nın şehir yapılanması
içerisinde en üst düzeyde faaliyet yürütmektedirler… Akademi Eğitimi alarak en üst düzeyde
aktifleşen ve eğitmenlik yapmayı hak kazanan örgüt mensupları tarafından SİYASET
AKADEMİLERİNE katılan şahıslara PKK terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda örgütsel
bilinç düzeylerini artırmak amacıyla eğitim verilir, buralarda örgütsel bilinç düzeyleri artan
şahıslar eğitim sonrasında mezun edilirler. Siyaset akademilerinde eğitimlerini tamamlayan
şahıslardan bazıları bu süreç sonunda aktifleşerek alanlarda yani Türkiye içerisinde gençlik
yapılanması, kadın yapılanması gibi alanlarda görevlendirilirler, bazıları da kırsal alanda
katılmaya karar verenlerde PKK örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürütmek üzere kırsal alana
gönderilirler… Bu eğitimleri alarak aktifleşen ve şehirlerde faaliyet gösteren örgüt mensupları
kırsal alanda silahlı faaliyet gösteren PKK terör örgütü mensupları ile eş değer sayılır ve bu
örgüt mensuplarına ‘Şehir Gerillaları’ adı verilir.” Şeklinde olduğu,
DEĞERLENDİRME: KCK/PKK terör örgütü liderinın talimatları doğrultusunda; İstanbul,
İzmir ve Diyarbakır’da Siyaset Akademileri oluşturulduğu, bu Akademilerde eğitim verecek
örgüt mensuplarının KCK Türkiye Yürütmesi mensuplarınca PKK terör örgütü ideolojisi
doğrultusunda eğitime alındığı, bu eğitimlerde başarılı olanların Siyaset Akademilerinde
eğitmen olarak görevlendirildiği, Siyaset Akademilerinde eğitim alan ve mezun olanların
Türkiye içersindeki KCK/TM alanlarına dağıtıldığı, bazılarının terör örgütünün kırsal alanına

gönderildiği, bu beyanlardan; BDP çatısı altında oluşturulan Siyaset Akademileri
yapılanmasının, KCK/TM’nin bir yapılanması olduğu anlaşılmaktadır.
b) 12.07.2010 tarihinde Hakkâri ili Yüksekova İlçe Emniyet Amirliğine gelerek teslim
olan ŞERVAN-DİLPAK (K) Z. H.
N.
isimli örgüt mensubu alınan ifadesinde geçen
Siyaset Akademileri ile ilgili kısım aşağıda verilmiştir:
“…… Abdullah ÖCALAN her ilde Siyasi Akademilerin kurulmasını, halkın sorunlarının
çözümünün Türkiye Cumhuriyetinden ayrı olarak burada çözümlenmesini, halkın burada
eğitilmesini ve bilgilendirilmesini istemektedir. Bu konuda örgütün lider dağ kadrosu KCK'yı
eğitecek ve bilgilendirecek, KCK da siyaset akademilerinde eğitim verecek kişileri eğitecek
dolayısı ile örgütün düşüncesinde kitleler oluşturulmaya çalışılacak. Ayrıca bu Siyaset
Akademileri yardımıyla dağ kadrosu mahalle ve sokaklara inerek halkın eğitilmesini
amaçlamaktadır.” Şeklinde olduğu,
DEĞERLENDİRME: KCK/PKK terör örgütü lideri; Türkiye Cumhuriyetinden ayrı bir
yapılanma oluşturularak kürt halkının sorunlarının burada çözümlenmesini istediğini, bu
yerlerin Siyaset Akademileri olduğunu, bu akademilerde eğitim vereceklerin KCK terör
örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından örgütün kırsal alanında eğitilerek şehirlere
gönderileceğini söylediği anlaşılmaktadır.
c) 14.06.2010 günü Şırnak/Silopi Verimli J. Karakol komutanlığına teslim olan ve aynı
gün İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen B.
M.
Z’in alınan ifadesinde;
“Abdullah Öcalanın Talimatı İle Açılan Siyaset Akademilerinin Yapılanmasını Ve
Amacını Anlatınız? CEVABEN: Kürt halkının siyaset alanında kendini daha rahat ve daha
bilinçli bir şekilde ifade etmesini sağlamak amacıyla halka siyaset biriminin öğretilmesi
amacını güder. Bilinçli olarak siyaseti öğrenen bir halkın kendi haklarını daha rahat bir şekilde
ifade edebilmesini amaçlar, dolayısıyla da siyasi bilince erişen kürt halkının ideolojik ve
siyasal anlamda nihai amacı olan kendi kürt devletini kurmaktır……” şeklinde olduğu,
DEĞERLENDİRME: KCK/PKK terör örgütü iken teslim olan Besime MORDENİZ’e terör
örgütü liderinın talimatları ile açılan Siyaset Akademileri hakkında bilgisi sorulduğunda; Kürt
halkının siyaset konusunda bilinçlendirilerek nihai hedefteki Kürt devletine ulaşmak
olduğunu belirttiği anlaşılmaktadır.
d) 17.11.2005 günü Muş Emniyet Müdürlüğünce yakalanan H. D.
’in (T.C:)
alınan ifadesinde; “…1992 yılı Aralık ve 1993 yılı Kasım ayları arasında ZELİ kampında
bulundum. Bu kampta AZİME (K) tarafından askeri ve siyasi eğitim veriliyordu. Bu kampta;
Siyasi eğitim konuları; 1- Kürt tarihi, 2- Örgüt Kuruluşu, 3- PKK tarihi, 4- Kadın hakları…”
şeklinde beyanlarda bulunduğu,
e) 24.09.2008 günü Osmaniye Emniyet Müdürlüğüne teslim olan İ.
İ.
’nin
(T.C:
) alınan ifadesinde; “…1998 İlkbahar ayına kadar askeri ve siyasi eğitim aldık.
Siyasi eğitim; Toplumlar Tarihi, Kürdistan Tarihi, PKK Tarihi, Abdullah ÖCALAN’ın
Çözümlemeleri, Yoldaşlık İlişkileri, Kişilik Sorunu dur…” şeklinde beyanlarda bulunduğu,
f) 30.10.2008 günü İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yakalanan E. A’ın (T.C:) alınan
ifadesinde; “…Siyasi eğitimde; PKK tarihi, örgüt ideolojisi ve Kürt tarihi konularında eğitim
veriliyordu ayrıca Abdullah ÖCALAN’ın yazdığı “Nasıl Yaşamalı”, “Bir Halkı Savunmak” isimli
kitaplar üzerine eğitim veriliyordu. Ayrıca bulunduğumuz noktaya gelen ve 3 gün burada

kalan Duran KALKAN bize PKK tarihi ile ilgili yaşadıklarını anlatıyordu…” şeklinde beyanlarda
bulunduğu,
g) 02.06.2010 günü Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde, K. C.
’ın (T.C:
) alınan ifadesinde; “…Örgüte yeni katılım şervanlara askeri ve siyasi eğitim olmak
üzere iki alanda eğitim verilmektedir…” Siyasi Eğitim 3 Bölümde verilmektedir. 1. Bölümü
PKK tarihi; yani partinin kuruluş ve gelişme aşamalarındaki tarihi süreci anlatılmaktadır. 2.
Bölüm Çizgi Devrimciliği; örgüt mensubu olan yeni katılımın nasıl ideoloji kazanacağı, örgütü
kendisine nasıl ideoloji edinebileceği, diğer örgüt mensupları ile nasıl ilişki kurabileceği
tarzındaki eğitimleredir. 3. Bölüm Katılım dersi; sadece fiziki olarak örgütün kırsal alanında
savaşçı olarak bulunma durumu olarak değil, aynı zamanda ideoloji olarak ta örgütle bir
bütünlük sağlanmasıdır. …Örgütün özel olarak din ile ilgili bir eğitimi bulunmaktadır. Ancak
verilen ideolojik eğitimlerde felsefe ve sosyalizm üzerine eğitimler verildiği için bir süre sonra
gelen örgüt mensupları inançsız duruma gelmektedir. Zaten bu eğitimlerin temelinde de
örgüt mensuplarını inançsızlaştırmak yatmaktadır. Yeni gelen örgüt mensuplarına kesinlikle
din ile ilgili söylemler kullanılmamaktadır. Bunun nedeni yeni katılım örgüt mensubu
toplumdan çıkarak örgüte yeni katıldığından dini hassasiyetleri olabileceği
değerlendirildiğindendir. Zaman içerisinde verilen ideolojik eğitimler neticesinde örgüt
mensupları ateizm fikrini benimsemektedir…” şeklinde beyanlarda bulunduğu,
DEĞERLENDİRME: Yukarıda belirtilen PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanında askeri ve
siyasi eğitim alan örgüt mensuplarının almış oldukları siyasi (ideolojik) eğitimlerde;
A. ÖCALAN’ın çözümlemeleri şeklindeki görüşme notları ve yazıları.
Örgüt Kuruluşu ideolojisi,
PKK-Parti tarihi,
Toplumlar Tarihi,
Kürdistan Tarihi,
Yoldaşlık İlişkileri, vs. şeklinde konularda ve yine terör örgütü liderinın “Nasıl
Yaşamalı” ve “Bir Halkı Savunmak” başta olmak üzere kitapları ve çözümlemeleri üzerine
eğitildikleri anlaşılmaktadır.
6- Değişik Tarihlerde Yapılan Aramalarda Elde Edilen Dijital Veri Ve Dokümanlardaki
Bilgilerde Siyaset Akademisi Yapılanması:
a) 10.12.2010 tarihinde ihbar üzerine Diyarbakır’da yakalanan E. İ.
(TC. Kimlik
No:
) isimli şahıstan elde edilen (1) adet SONY-VAİO marka 275150695000275 seri
numaralı dizüstü bilgisayar üzerinde yapılan inecelemede: “EL-M-1-2” isimli klasör içerisinde
“CDK 2008 Kongre” şeklinde kayıtlı word belgesinde şu bilgilere ulaşılmıştır:
“KCK YURUTME KONSEY BASKANLIGINA; 2008 YILI AVRUPA SAHASI ORGUTSEL VE
MALI CALISMALARIMIZ HAKKINDA BILGILENDIRME RAPORUDUR. …………. 30 yıla askındır
basta Reber Apo nün büyük emekleri olmak üzere; binlerce kadro ve çalışan Arkadaşların
emek ve fedakarlıkları ve on binlerce yurtsever Halkımızın değerli maddi ve manevi
katılımlarıyla Avrupa sahasındaki örgüt çalışmalarımız; Mücadelemizin başlangıç yıllarından
itibaren siyasal, örgütsel, diplomatik ve maddi - manevi olarak mevcut potansiyele ve
ihtiyaca denk olmasa da önemli bir güç kaynağı ve dayanak rolünü oynamıştır. Dolayısıyla
Avrupa Örgütümüz bu sahadaki yurtsever kitlemize ulaşarak, bilinçlendirip örgütledikçe
genel Özgürlük Mucadelemizin de daha da büyüyüp gelişmesine zemin oluşturmuş ve çok
büyük maddi ve manevi değerin kaynağı haline gelmeyi sürdürmüştür. Dolayısı ile
başlangıçtan itibaren Avrupa deki Örgüt çalışmalarımızın omurgasını oluşturan ve bu sahada

ki diğer bütün çalışmalarımızın da kaynağı ve sigortası durumunda olan; bu sahada ki
yurtsever kitlemizi bilinçlendirip örgütlü güç haline getirmek temel ve vaz geçilmez görevi
durumundadır.. Son yıllarda yaşanan örgütsel ve yönetimsel sorunlar nedeni ile nitelik ve
nicelik olarak yaşanan kadro boşluğu da eklenince bu sahadaki kitle çalışmalarımızda
gelişime, büyüme ve yeni kitlelere açılma olmadığı gibi, tersinden önemli düzeyde bir
gerileme, daralma ve küçülme yaşanmıştı. Dolayısı ile mücadelemizin varlık gerekçesi ve
temel dayanağı olan kitleden ciddi bir kopuş ve uzaklaşma yaşandığı ve örgütlü gücümüzün
önemli oranda küçüldüğü siyasal, örgütsel ve özelikle maddi sonuçlarından çok net
görülmekteydi. Dolayısıyla halk hareketi çalışma sahası basta olmak üzere; parça örgütleri,
kadın, gençlik ve derneklerimiz daha önce bu örgüt ve kurumlarımızla çeşitli vesilelerle bağ
içerisinde olan yurtsever kitlenin önemli bir bölümünden ciddi bir uzaklaşma ve hatta kopuş
yaşandığı bir gerçektir. Dolaysıyla kitleden kopuş ve uzaklaşma kadın, gençlik, parça örgütleri,
derneklerin büyük bir kısmi, Akademi ve diğer kurumların çalışmalarda ciddi bir daralmaya
neden olmuştur. 2007 Yılının basından itibaren Genel Örgütümüzün kendisini ciddi olarak
yeniden toparlaması ve EDI BESE hamleleriyle basta gerilla sahasındaki kahramanca direniş
ve düşmana karsı sağladığı tarihi zafer yurtsever halkımız nezdinde büyük bir moral ve
coşkuya yol açmış ve yurtsever halkımız cephesinden görkemli bas kadiri ve serhildanlarla
karşılık bulmuştur.
Yurtsever halkımızın bu özgürlük coşkusu, heyecanı legal demokratik siyasal sahaya
yansıması ve 2008 Newrozunda milyonlara ulasan serhildanlarla özgürlük ve demokrasi için
başkaldırması ve bu görkemli özgürlük talepleri secim çalışmaları mitinglerinde doruğa çıkıp
29 Mart ta yerel secim sandıklarına yansıyarak gerçek anlamda tarihi bir zafere
dönüşmüştür…………. 2008 Yılı Önemli bazı kurumlarımızın bir yıllık giderleri asadaki gibidir.
1- Mezopotamya (Depo) = 382.342- € dur.
14- KNK
= 212.234- € dur.
2- Teknik büro
= 449.000- € dur.
15- KONKURD= 23.712- € dur.
3- Avukatlar (Türkiye) = 197.300- € dur.
16- KNK Paris= 25.000- € dur.
4- Önderlik Komitesi = 77. 800 - € dur
17- KNK Londra= 36.536 - € dur.
5- Ermenistan
= 93.000 - € dur.
18- Roma Diş İlişki= 54.425 -€ dur.
6 –P. Y.D
= 37.560- € dur.
19- Cenevre Diş İlişki= 23.573 - € dur.
7- P.J.A.K
= 37.000 - € dur.
20- Serxwebun = 50.527 - € dur.
8- D.T.P
= 49.500 -€ dur.
21- Ajans = 34.800- € dur.
9 –Hukuk Dayanışma = 53.600-€ dur.
22- Akademi= 80.359 - € dur.
10- Kadın Barış Büro = 35.281- € dur.
23- Enstitü = 38.100 -€ dur.
11 –Kadın Vakfı Al. = 70.460 - € dur.
24- EMB = 31.270 - € dur.
12-Kadın Vakfı Hol.= 22.000 - € dur.
25- Koordinasyon = 55.800 - € dur.
13-Kadın Gazetesi= 48.500 - € dur.
26- Z. Aydar Ark. = 24.000- € dur.
Bu süre içerisinde çalışmalarımızı düzenli yaptığımız toplantılarla değerlendirdik. Var
olan pratik çalışmaları yürütmede ciddi bir sorun yaşanmasa da; halen nitelik ve nicelik
olarak tam bir ekonomi ve mali birim durumuna ulaşmış değiliz. Çünkü bu birimin görevi
sadece pratik çalışmaları yürütme ve denetlemek değildir. Ayni zamanda ticari mantığa
uygun, akıllı, yaratıcı yatırımlarla örgüt için yeni maddi gelir kaynaklarını yatmak ve bunu
istikrarlı bir üretim sürekliliğine kavuşturmaktır. Bu konuda yoğunlaşıyoruz ve imkanlar
ölçüsünde girişimlerde bulunacağız. Önümüzdeki süreçte tüm çalışmalara cevap olmak temel
görevimizdir. Bunu başarmanın cabası içerisinde olacağız. Devrimci selam ve saygılar.
Ekonomi Mali Büro (Avrupa) 08.04.09”

DEĞERLENDİRME: PKK/KCK terör örgütüne müzahir internet sitelerinde örgütün
liderinın 23.07.2008 tarihli görüşme notu olarak yayınlanan açıklamalarında; “Brüksel'de
Demokratik Uluslar Konfederasyonu veya derneği çalışmaları yürütülebilir. Bu çalışmada tüm
kesimler, tüm uluslar kendini ifade edebilir, içinde yer alabilir. Benim ulus kavramım bilinen
manada bir ulus kavramı değil, daha geniş bir kavramdır. Ben kadınları da, çevrecileri de ulus
olarak değerlendiriyorum, bu oluşumda yer alarak kendilerini ifade edebilirler. Bu
konfederasyonda devletleşmeyen uluslar yer alabilir. Bu cemiyetin çalışmalarının yanı sıra
yine Brüksel'de Demokratik Siyaset ve Kültür Akademisi kurularak savunmalarımdan
yararlanılabilir. Ayrıca çalışmaların ve benim düşüncelerimin geniş bir çevreye ulaşabilmesi
için Demokratik Modernite veya Demokratik Uygarlık isminde bir dergi çıkartılabilir.”
şeklinde talimatlar verdiği, bu talimatlara göre Bürüksel’de Siyaset ve Kültür Akademisi
açılmasını istediği anlaşılmaktadır. Yukarıda bulunan örgütsel faaliyet raporu ve ÖCALAN’ın
açıklamaları birlikte ele alındığında: Yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da ve özellikle Avrupa
ülkelerinde bir veya birden fazla Siyaset Akademisi açıldığı, yaşanan yönetim sorunları
nedeniyle örgütten ve bu akademi faaliyetlerinden uzaklaşmaların olduğunun belirtildiği,
yine de 2008 yılı için yürütülen Akademi faaliyetlerinde 80.359 € miktarında harcama
yapıldığı anlaşılmaktadır.
b) 22.09.2008 tarihinde, KCK yapılanmasının faaliyetlerinde merkez olarak kullandığı
tespit edilen Ekoloji ve Yerel Yönetimler Bürosunun yapılan teknik takibi neticesinde
hazırlanan çözüm tutanağının 12. sayfasında KCK/TM şüphelisi Ü. A.
Ç.
’in aşağıdaki
konuşmayı yaptığı tespit edilmiştir:
“Ü.
A.
Ç.
: Halk meclislerimiz, ÖNDER’İN TABİRİYLE 4 AYAKLI DİYOR YA, O
DA DİYOR Kİ; ESAS YOLUMU ÇIKACAĞIM BU ALANDA, esas alacağımız kararlaşmalar, esas
şeyler ………….. tabiriyle 4 ayaklı, biz dördünü birden yürütmeye çalışıyoruz. Meclislerdir,
Demokratik Toplum Kongresidir, Akademilerdir, Koperatiftir bunları tartışacağız, o geçmişte
planlayıp da yapamadıklarımızdan ne varsa, he bunların içeresinden çıkar kesinlikle biz bu alt
modeli veriyoruz ……… bi de eğitim konusu var ….. biz bu ekiplerle yürümüyor. Meslek eğitim
çalışması var ya örneğin birisi, ideolojiyi akademi verir, siyaseti Demokratik Toplum
Kongresi...”
DEĞERLENDİRME: KCK/TM şüphelisi Ü.
A.
Ç.
, ÖNDER diye belirttiği
terör örgütü lideri esas alınacak 4 ayaklı yol olarak belirttiği (Terör örgütü liderinın
09.05.2008 tarihli görüşme notunda: “Benim çözüm paradigmam dört kısımdan oluşuyor:
Kent Meclisleri, Demokratik Siyaset akademisi, Demokratik Toplum Kongresi ve Kooperatifler
Hareketi… “ şeklinde verdiği) talimatında 4 ayaklı yapılanmaların dördünü birden
yürüttüklerini, yürütülen bu faaliyetlerden Akademi yapılanmasının amacının örgütün
ideolojisi ile ilgili eğitim vermek olduğunu belirttiği anlaşılmaktadır.
c) KCK/TM şüphelileri Ç.
I.
, P.
I.
, Z.
B.
, E.
G'in
yakalandığı evde yapılan aramada elde edilen CROZER marka 2 GB’lık flash bellek içerisinde
“1. Kitap“ şeklinde kayıtlı word belgesinin “PKK 10. Kongre Belgeleri” üst başlığı ile başladığı
görülmüş olup Siyaset akademisi ile ilgili kısımları aşağıda verilmiştir:
“ÖNDERLİĞİN PERSPEKTİFLERİ (POLİTİK RAPOR) Önderliğimizin son olarak kaleme
aldığı Yeni Savunma, aynı zamanda kongremize sunduğu bir rapor niteliğini taşımaktadır.
Tüm arkadaşların bu Savunmayı okumuş olmalarından hareketle, Önderliğimizin görüşme
notlarından hazırlanan bu çerçeveyi buna ek olarak kongre platformuna sunuyoruz.
….Önemli olan demokratik çözümün gelişmesidir. Demokratik çözüm, demokratik siyasetin

öğrenilmesiyle gerçekleşir. Ben bu nedenle derhal Hakkâri’den Edirne’ye kadar her yerde
demokratik Siyaset Akademilerinin kurulması gerektiğini söylemiştim. Demokratik Siyaset
Akademisiyle birlikte bireyin demokratikleşmesini, bireyin demokratikleşmesi de toplumun
demokratikleşmesini getirecektir. Demokratik seçeneğin netleştirilmesi gerekir. Bunun için
çatı partisi çalışmaları hızlanmalı. Türkiyeli tüm çevrelerin kendisini içinde temsil edeceği bir
yapı şeklinde olmalı. Ben daha önce Brüksel, Belçika’da Demokratik Uluslar Konfederasyonu
demiştim. Ben yine Demokratik Siyaset ve Kültür Akademisi demiştim. Bu tür çalışmalar
demokratik duruşun gelişmesi ve benim düşüncelerimin, savunmalarımın konuşulup
tartışılması için önemlidir. Bu konfederasyon, İstanbul’da da olabilir veya hem İstanbul hem
Brüksel’de olabilir. Bu konfederasyonlar, içlerini doldurabilirler. Bu çalışmalar benim
savunmalarımın pratiğe geçirilmesidir. …….Geçen sekiz yıllık süre iyi değerlendirilseydi, şimdi
çok daha iyi bir konuma gelinmiş olurdu. Akademileri de bu amaçla önermiştim. Kadınlar için
Demokratik Siyaset ve Kültür Akademisi önermiştim. Gençlik için, diğerleri için de
önermiştim. Bütün bunların bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. Akademilerde sürekli
bir araya gelip tartışsınlar, hiçbir şey olmazsa bile zihinleri açılır. Siyasetçiler buralardan çıkar.
Akademi eğitimi normal devlet okullarındaki eğitime benzemez. Açık toplum denilen olay da
budur. …….. Ben iki siyaseti önermiştim. Biri Ankara’da demokratik güçlerin, her kesimin
içinde yer alabileceği bir siyaset tarzıdır. İkincisi de Diyarbakır’daki siyaset örgütlenmesidir.
Benim çözüm paradigmam dört ayaktan oluşuyor: Kent Meclisleri, Demokratik Siyaset
Akademisi, Demokratik Toplum Kongresi ve Kooperatifler Hareketi…….Bunların birincisi olan
Demokratik Siyaset Akademisini açıklıyorum: Ben iki Akademi önermiştim: Birincisi
Diyarbakır’da Demokratik Siyaset Akademisi, Urfa’da da Demokratik Siyaset ve İlahiyat
Akademisi. Urfa peygamberler diyarıdır. Biliyorum, Urfa halkı inançlıdır, din doğru
öğrenilmelidir. Bunun için bir İlahiyat Akademisi öneriyorum. Zaten üniversitelerimiz yok.
Üniversiteler bu işi yapmıyor. Din nedir? Gerçek din(ler) araştırılsın. Günümüze kadar kaç
peygamber gelmiş, nerelere gelmiş, bunlar araştırılmalıdır. Ben de dini ta Hz. İbrahim’den
alıp günümüze kadar getiriyorum, çözümleme yapıyorum, araştırıyorum. …… Akademi için
büyük bir yer gerekmez, ağaçlı küçük bir bahçe bile yetebilir. Buradan yetişecek insanların
zihnini demokratikleştirmek gerekiyor. Her şeyden önce bir şeyi zihinde bitirmek lazım. ………
Dersim için demokratik siyaset için çalışmalar yürütülebilir. Hemen ismini koyarak
belirtiyorum: Alevi kültürü için Dersim’de Demokratik Siyaset ve Alevi Kültürü Akademisi
kurulabilir. Alevilik konusunda da hemen şunu belirteyim: Aleviliği bu kadar dejenere
edeceklerine, bu kadar bölüp parçalara ayıracaklarına Aleviliği doğru dürüst araştırabilirler.
Bu konuda çalışmalar yapılabilir. …..Genelde siyaset, özelde ise demokratik siyasetin
yapılabilmesi için siyaset Akademilerinin kurulması şarttır. Her yerde Orhan Doğan
Demokratik Siyaset Akademisi açılmalıdır. Bu Akademilerde halk, demokratik siyaset
konusunda eğitilmelidir. Demokrasinin gelişmesini, demokratik siyasetin güçlenmesini
istiyorlarsa bu okullar şart. Bu Akademiler herkes için gereklidir. Benden ziyade herkes için,
sizin için gereklidir. Gençler için gereklidir, kadınlar için gereklidir. Siz siyaseti bilmezseniz, bu
oyunları nasıl anlayabilirsiniz. Ben aydınlanmış bir insanım, en azından bilimi biliyorum. Siz
daha çok gençsiniz; bunları bilmezseniz, farkına varmadan sizi bitirirler, geleceğinizi
karartırlar. Siyaset felsefesini anlayabilmeniz için bu okul şarttır. Sekiz yıl önce bir görüşmede
2000’de Siyaset Akademisini önermiştim. Ben o zaman onlara da kızmıştım. Eğer gelişmek
istiyorsanız, başarılı olunmak isteniyorsa, bunu açmanız şart demiştim. Ben, siyaseti, siyaset
felsefesini biliyorum, bu nedenle bu kadar güçlü durabildim. Her şeyi benden bekliyorsunuz.
Siz de beni anlamıyorsunuz, çok uyanık, dikkatli olmak zorundasınız, çok zeki hareket
etmelisiniz. Düşüncelerim halkla iyi paylaşılmalı, halka iyi anlatılmalı. …… Güney’deki silahlı

güçler Irak’taki halkımızın savunması içindir. PÇDK, demokratik çalışmalarını sürdürmelidir.
PÇDK’nin orada silahlı güçleri var. Bu güçlerini korusunlar. KDP ve YNK ile iyi ilişkiler
geliştirmeye devam etsinler, onlarla çatışmasınlar, ama bağımsızlıklarını korusunlar, onların
paralarına ve silahlarına teslim olmasınlar. PÇDK Irak için Demokratik Federalizm Partisi
oluşturabilir. Irak’taki bütün kesimler, bütün dostlar bu çalışmada yer alabilir. Benim burada
belirttiğim Demokratik Toplum Projem PÇDK onlar için de geçerlidir, kendi koşullarına bu
projeyi uyarlayabilirler. Yine DTP için söylediğim Akademiyi onlar için de söylüyorum.
Çalışmalarını güçlendirip derinleştirebilirler. Kendilerine başarılar diliyorum. …….. İsrailliler
uyanıktır. Tarım işini iyi biliyorlar. İdealist gençler buna benzer şeyleri geliştirebilirler. Bunu
kendi kongrelerinde de mesaj halinde okuyabilirler. Gençlik Akademisi çok önemlidir.
Akademi ciddi ve demokratik olmalı, demokratik ilkeler çerçevesinde çalışmalarını
yürütebilirler. Gençlik zaten hareket halindedir. Sürekli eylem yapıyor ve katılıyordur. Siz
gençler araştırma yapabilirsiniz. Ben gerçekten gençleri de severim. En çok gençler özgürlük
için mücadele etmeliler. Gelecekleri söz konusudur. Gençlere selamlarımı gönderiyorum.
Başarılar diliyorum. … Kadınlar için Özgür Kadın Demokratik Siyaset Akademisini kursunlar.
Bu Akademi üzerinden kadın bilincini geliştirerek onlarca kadını eğitmeliler. İlimcilik
(bilimcilik), dincilik, cinsiyetçilik ve milliyetçilik, bu dördünü de tehlikeli görüyorum,
bunlardan uzak dursunlar. Cinsiyetçilik temelinde değil, özgürlük temelinde yapacakları çok
şey var. … Toplanmak, konuşmak yeterli değil, pratik olmayınca, kadınlar eğitilmedikçe,
bilinçlenmedikçe, bunlar fazla anlam ifade etmez. Ben bunlar yapılmasın demiyorum, ama
önemli olan özgürleşmeye yoğunlaşmaları ve özgürleşmeleridir. Ben daha önce de Akademiyi
söylemiştim. Akademide onlarca kadın eğitilebilir, kadınlar bilinçlendirilebilir. Cezaevinden
çıkan arkadaşlar kadınların eğitimleriyle ilgilenebilir. Kadınlar kültür ve sanat faaliyetlerine
önem vermeli, kendilerini geliştirmeli, her alanda spor yapmalı, spor takımları kurmalı,
kendilerini bedensel olarak güçlendirmeliler. Fiziksel ve ruhsal gelişmeleri önemlidir.…….
Demokratik mücadelede katkı sunan, emek veren tüm çalışanlara, halkımıza, tüm alanlara,
dostlara, cezaevlerindeki arkadaşlara ve kadınlara selamlarımı iletiyorum. Abdullah Öcalan İmralı Tek Kişilik Tutukevi”
- KARARLAR / İDEOLOJİK ALANA İLİŞKİN KARAR / D-ÖRGÜTLENME ve PARTİ
ÖNCÜLÜĞÜNE İLİŞKİN……….4- Demokratik konfederal sistemin temeli olan akademi, komün,
meclis ve kooperatiflerin parti öncülüğünde kurulacağını bilerek, kadronun halktan kopan ve
kendini toplumun üstünde gören bürokratik tarz ve anlayışlarını aştırıp demokratik
kurumlaşmalara öncülük etmesini sağlamak … Bu temelde Kongremiz aşağıdaki kararlara
ulaşmıştır: 1-Her parti kadrosu Önder APO’nun “Benim çözüm paradigmam dört ayaktan
oluşuyor: Kent Meclisleri, Demokratik Siyaset Akademisi, Demokratik Toplum Kongresi ve
Kooperatifler Hareketi” biçiminde formüle ettiği demokratik toplumun inşa ilkelerini hayata
geçirmekten sorumludur. Bu temelde demokratik konfederal sistemin gerçek anlamda
yaşamsallaşması için özgür yurttaş, meclis ve komün örgütlenmelerinin geliştirilmesine ve
eğitim çalışmalarının örgütlendirilmesine öncülük eder……, SİYASİ TUTUM BELGESİ ………CÜlkemizin dört parçasında ve yurtdışında Demokratik Siyaset Akademileri kurulmasını
sağlayarak, siyasetin topluma dayalı ve demokratik temelde yapılması için tüm siyasi ve
diplomatik kurumlarımız gereken hassasiyeti göstermelidir. Bunu demokratik özgürlükçü
siyasetin en temel ilkesi olarak kabul etmelidir. KAPANIŞ KONUŞMASI …. Bu temelde başta
bütün kongre delegelerine, tüm yoldaşlara ve Kürdistan halkına başarılar diliyor, 10.
Kongremizi Önder APO ve tüm Kürdistan halkı için kutluyor, bu temelde “Ya Özgürlük Ya
Ölüm, Ya Önderlikle Yaşam Ya Hiç” diyoruz. BIJÎ BIJÎ RÊBER APO! BIJÎ BIJÎ PKK! 30 Ağustos
2008 Murat KARAYILAN”

DEĞERLENDİRME: Söz konusu dokümanın; PKK/KCK terör örgünün yönetici kadrosu
tarafından 30.08.2008 tarihinde gerçekleştirildiği anlaşılan 10. Kongrede terör örgütünün üst
düzey yöneticilerinin konuşma metinleri ve alınan kararları içerdiği, öncelikli olarak
ÖNDERLİĞİMİZ diye belirtilen terör örgütü lideri son olarak yazdığı ve “Yeni
Savunma”şeklinde adlandırdıkları açıklama ve talimatların ÖCALAN tarafından kongreye
sunulan rapor niteliği taşıdığının belirtildiği, ardından terör örgütü liderisının görüşme
notlarında daha önce yapılmasını istediği konuların özetine yer verildiği, ardından KCK sözde
yürütme konsey başkanı Murat KARAYILAN’ın konuşma metninin bulunduğu, daha sonra
kongreye sunulan raporlar, alınan kararlar ve kapanış konuşma metninin yer aldığı tespit
edilmiştir. Bu metin içeriğinde Siyaset Akademileri ile ilgili olarak;
-ÖCALAN’ın Siyaset akademileri ile ilgili de daha önce yaptığı açıklamalara yer
verildiği,
-Alınan kararlarda ÖCALAN’ın “dört ayaklı paradigmam” diye formüle ettiği belirtilen
aşamaların sözde Demokratik Toplumun İnşa İlkeleri olduğu ve bu ilkeleri gerçekleştirmekten
her örgüt üyesinin sorumlu olduğu,
-Dört parçadan oluştuğu belirtilen KCK’nın her bölgesi ile yurtdışında sözde
Demokratik Siyaset Akademilerinin kurulması gerektiğinin belirtildiği,
Buradan da ülkemiz sınırları içerisinde BDP çatısı altında kurulan Siyaset Akademilerinin
KCK/PKK terör örgütü liderisı ve üst düzey yöneticilerinin karar ve talimatları doğrultusunda
kurulduğu anlaşılmaktadır.
d) PKK/KCK Türkiye Meclisi yapılanmasına yönelik Diyarbakır C. Başsavcılığınca
yürütülen 2007/996 sayılı soruşturma kapsamında GÜN TV isimli işyerinde KCK/TM şüphelisi
A.
B.
’in kaldığı oda yapılan aramalarda elde edilen (1) adet HITACHI DESKTAR
marka VNVB02G2H2MP4V Seri Nolu 40 GB kapasiteli harddisk üzerinde 6. ACM’nin
14.04.2009 tarih ve 2009/525 sayılı kararı doğrultusunda yapılan incelemede; “18 Mart 2009
g.notu.doc” şeklinde kayıtlı word belgesinin bir kısmında aşağıdaki içeriğin bulunduğu tespit
edilmiştir:
“…Ben defalarca Siyaset Akademilerinin kurulmasından bahsettim. Bunlara şiddetli
kızacağım. AKP bile Urfa’da dört siyaset okulu açtı. Ben defalarca söylememe rağmen
Akademi neden açılmıyor? Aysel onlar ne yapıyor? Açılmazsa başta Aysel olmak üzere
hepsine çok kızacağım. Bu konuda seçimlerden sonra görüşlerimi açıklayacağım……….”
DEĞERLENDİRME:KCK/PKK terör örgütü liderisı Abdullah ÖCALAN’a ait görüşme notu
olduğu anlaşılan metin içeriğinde; ÖCALAN’ın defalarca söylemesine rağmen Siyaset
Akademilerinin açılmadığını belirterek bu akademilerin açılmaması durumunda başta BDP
(eski DTP) Milletvekili Aysel TUĞLUK olmak üzere tüm parti yöneticilerine kızacağını belirttiği,
buradan da ÖCALAN’ın DTP (BDP) partisi üzerindeki tesirinin görülebildiği anlaşılmaktadır.
e) V. G.
ismi ile 29.07.2011 tarihinde ilimiz Kayapınar postanesinden Diyarbakır
Emniyet Müdürlüğü TEM şube müdürlüğüne gönderilen mektup içerisinde bulunan (1) adet
Toshiba Marka 4 Gb kapasiteli 1115g7256k seri numaralı Micro Sd Hafıza Kartı üzerinde
Diyarbakır 4. ACM’nin 05/08/2011 tarih ve 2011/503 sayılı İnceleme Kararı doğrultusunda
yapılan incelemede KCK/PKK terör örgütünün teorik eğitimlerde kullandığı bilgileri içerir
belgeler bulunduğu tespit edilmiş olup “demokrasi_toplam” şeklinde kayıtlı word belgesi
içeriğinin bir kısmı aşağıda bulunmaktadır:
“……Önderlik ne dedi? Kongre gel kurulacak dedi Kongre Genel kurulu içerisinde de
bilim sanat komitesi olacak dedi. Bilim sanat komitesi ne yapacak? Bu kongrenin kuruluşuna

ideolojik öncülük yapacak onun ideolojik örgütlenmesini onun kadro duruşunu kim
gerçekleştirecek? Bilim sanat komitesi gerçekleştirecek dedi. Fakat kongre genel kurulu bunu
böyle yapmadı, böyle gerçekleştirmedi. Önderliğin dediği gibi bilim sanat komitesine Kongre
Gel örgütleme ya da demokratik konfederalizmi örgütleme görevi vermedi sıradan Kongre
Gel içerisinde bu tintang kuruluşu gibi araştırma inceleme yapacak, bazı düşüncelerini
değerlendirmelerini ortaya koyacak, bir kurum gibi ele aldı. Bu gün bizim bilim aydınlanma
komitesi içerisinde Akademi var, araştırma inceleme gurubu var aynen onun gibi sadece rolü
onunla sınırlanan bir yaklaşımı esas aldı……….”
DEĞERLENDİRME: KCK sözleşmesinin 14. maddesinde belirtilen Alan merkezlerinden
İdeolojik Alan Merkezi altında Bilim Aydınlanma Komitesinin bulunduğu ve bu komite ile ilgili
olarak: “Önderlik tarafından belirlenen felsefik-ideolojik hattın uygulanması ve
geliştirilmesinden sorumludur. Tarihin ve toplum yaşamının her alanına ilişkin olarak farklı
zeminlerde akademik örgütlülük temelinde yaygın ve derinlikli teorik-entelektüel çalışmalar
yürütür. Temel ideolojik mücadele kurumudur. Bilimsel çalışmalar temelinde Kürdistan ve
Ortadoğu aydınlanma hareketini geliştirir. KCK kadro ve çalışanlarının eğitimini yürütür ve
halkın demokratik eğitimini teşvik eder.” şeklinde açıklamaların yer aldığı tespit edilmiştir.
Söz konusu dokümanda belirtilen Bilim Aydınlanma Komitesi içerisinde bulunduğu belirtilen
Akademinin, oluşturulan Siyaset Akademileri olduğu ve ÖNDERLİK şeklinde belirtilen terör
PKK/KCK terör örgütü liderisı Abdullah ÖCALAN tarafından belirtilen ideoloji doğrultusunda
bu akademilerde eğitim verdiğinin vurgulandığı değerlendirilmektedir.
f) KCK/TM şüphelisi A.
M.
isimli şahsa ait Kensa marka kart okuyucusuna
takılı MİCRO SD adaptör içerisinde E286TN01GI08809 36080801366 seri numaralı 1 GB
kapasiteli hafıza kartı üzerinde Diyarbakır 4.ACM’nin 24.12.2009 tarih ve 2009/1081 sayılı
kararı doğrultusunda yapılan incelemede; “genelge” şeklinde kayıtlı word belgesinin bir
kısmında aşağıdaki içeriğin bulunduğu tespit edilmiştir:
“Özetle bu süre içinde halkımız önemli oranda siyasal sürecin yönlendirilmesinde
politik güç olarak ağırlığını ortaya koymuş, siyasal örgütlülüğe kavuşmuş mücadelemizin
temel vazgeçilmez değeri başta Önderliğimiz olmak üzere şehitlerine, gerillaya sahip çıkmış,
sürekli eylemlilik haliyle gereken duyarlılığı sergileyerek önemli bir düzey kazanmıştır. Bu
durumu, son birkaç yılda gerçekleştirilen eylemlerin nicelik ve nitelik düzeyi ortaya
koymaktadır. Ancak aynı düzey sistemin inşa edilmesinde temel rol oynayan Akademilerin
oluşturulmasında, meclisleşme, kooperatiflerin geliştirilmesinde ve öz savunmanın
örgütlendirilmesinde yakalandığı söylenemez. …Egemenliğin öncelikle zihinlerde ve ruhlarda
kurulduğu gerçeğinden hareketle zihinsel devrimi gerçekleştirme konusunda yerine
getirilmesi gereken görevlerin başında gelen toplumu komünal bilinçle aydınlatma
konusunda basın-yayın, eğitim, araştırma-inceleme ve kültür sanat alanında belli bir çaba
yürütülmekle birlikte aşılması gereken yetersizliklerin olduğu da tespit edilmiştir. Sistemi inşa
etmede gerekli olan kadroların hazırlanmasında, yetiştirilmesinde rol oynayacak olan
Akademilerin hala tam olarak kurulamaması ciddi bir özeleştiri konusu olmuştur. Kürdistan
toplumunun büyük bir bölümünü ve yurt dışında yaşayan halkımızı önemli ölçüde etkileyen,
harekete geçiren bir konumda olmamıza rağmen sisteme her bakımdan öncülük edecek
kadrolar yaratılamazsa yakalanan düzeyin daha ilerisine gidilemeyeceği gibi gerileme ve
daralma riski de bulunmaktadır. Bundan hareketle Önderliğimizin ısrarla üzerinde durduğu
Akademilerin kurulup işlevsel kılınması olmazsa olmaz nitelikte bir sorun olarak
tanımlanmıştır. Siyasal kazanımları kalıcılaştırmak için sadece kadroların değil, bir bütün
olarak çalışanların ve halkın da eğitilmesi gerektiği üzerinde önemle durulmuştur.

……Yakalanan Tecrübe Düzeyi ve Kararlaşma 2009 Yılını Zafer Yılı Haline Getirecektir.
Yıllardan beridir yürütülen mücadele belli bir zemin yaratmış, şimdi sorun artık bu zemin
üzerinde demokratik konfederalizmi güçlü bir biçimde inşayı gerçekleştirmeye kalmıştır.
Genel kurulun yaptığı bu tespitlerden hareketle önümüzdeki dönemde yapılacaklar alanların
özelliklerine ve sorunlarına çözüm geliştirme temelinde plan-projeler geliştirilip, karar altına
alınmıştır. Bu planlamanın ve projelerin özünü ise halkımızı her bakımdan eğitip
aydınlatmayı, politik bir irade haline getirmeyi, demokratik komünalizmi inşa etmeyi ve
Önderliğin özgürlüğünü sağlamayı hedeflemektedir. …… İdeolojik alan merkezi medya
çalışmalarının ihtiyacı olan kadroların nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi, toplumsal ve
ahlaki değerlerin dejenerasyonunda önemli bir araç olarak kullanılan televizyon dizilerine
karşı toplumsal değerlerimizi, kültürümüzün ve hareketimizin Kürt toplumunda yarattığı
sosyal değişimi işleyen dizi ve filmlerin çekimine başlanması, Kültür-sanat çalışmalarında
yaşanan yetersizliklerin aşılması ve bu alanın alt yapısını güçlendirmek amacıyla kültür-sanat
Akademilerinin kurulması ve Kürdistan’daki farklı dinsel yapılara sahip olan toplumsal
kesimlere hitap edecek ve Kürt dili ve edebiyatının geliştirilmesi için medyanın geliştirilmesi,
Önderlik Savunmalarının daha iyi kavranmasını sağlayacak bir eğitim programının çıkarılması
ve hareketimizin ihtiyaçlarını karşılayacak gerekli teorik, ideolojik çalışmaların örgütlenmesi
kararlaştırılmıştır. … Siyasi Alan merkezi çalışma kapsamı içinde, siyasal Akademilerin
oluşturulması, komşu halklarla ortak çatı partilerinin veya platformların kurulması, Ortadoğu
demokratik konfedaralizmini hedefleyen Ortadoğu demokrasi kongresinin örgütlendirilmesi
için çalışmaların başlatılması, gündemde olan Ulusal konferansının gerçekleştirilmesi için her
parçada aktif çalışmanın yürütülmesi, Batı Kürdistan’da halkımızın, göçertme, aç bırakma,
ahlaki yozlaştırma, baskı ve tutuklama terörü ile her türlü ulusal kültürel değerlerin inkarına
karşı demokratik örgütlülüğünün ve mücadelenin geliştirilmesi, Doğu Kürdistan’da toplumsal
çalışmaların güçlendirilmesi, Kampın örnek bir model haline getirilmesi, yönetim, kadro ve
çalışmaların yeniden ele alınması, Güney’de yürütülen çalışmaların yeniden ele alınarak
daha güçlü geliştirilmesi, Ekolojik ve Yerel Yönetimler komitesinin görev kapsamının
Önderliğimizin Özgürlük Sosyolojisi adlı eseri temelinde yeniden ele alınması, anti mayın
girişiminin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılması, demokratik ve özgürlükçü bir alternatif
anayasanın hazırlanması, ilahiyat ve demokratik aleviler birliği Akademisinin kurulması, Ezidi
toplumunun kendi kültürlerini ve kendilerini koruma, geliştirme, topluluğunu yönetme
inisiyatifinin geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. ……Sosyal Alan Merkezi, Kadının tüm eylemsel,
örgütsel, eğitsel vb. çalışmalarını “Azadiya Reber APO Azadiya Jineye” perspektifiyle
yürütmesi, toplumsal değişimin sağlanmasına dönük, tüm alanların ortaklaşacağı dönemsel
kampanyaların geliştirilmesi, 8 Mart’ın 100. yıldönümü vesilesiyle alanlarla ortaklaşarak
özgün bir planlama çerçevesinde daha güçlü kutlanması, öz savunma çalışmalarının
başlatılması, Kürdistan özgürlük mücadelesinde yer alan kadın mücadelesi ve öncülerine
ilişkin bir belgeselin hazırlanması, gerillaya kadın katılımlarını arttırılması, Komalen Ciwan
başta olmak üzere tüm örgütlerimizin gerillaya katılım çalışmasını kampanya şeklinde
yürütmesi, uygun alanlarda Demokratik Gençlik Akademilerinin kurulması, gençlik üzerindeki
uyuşturucu, fuhuş, spor, fanatizm gibi saldırılara karşı örgütlü mücadeleyi geliştirme,
kültürel soykırım ve oto asimilasyona karşı gençlik içinde Kürt dilinin kullanımı ve eğitiminin
yaygınlaştırılması, halkımızın bulunduğu her alanda sağlık çalışmalarının örgütlendirilerek
halka hizmet edilmesi, Kürt dilinin gramatik açıdan sadeleştirilip ortaklaşmasına dönük daha
önce kararlaştırılan konferansın gerçekleştirilmesi, her yıl Eylül ayında …… ‘Ana Dilimde
Eğitim İstiyorum’ kampanyasının yürütülmesi, dil Akademisi çalışmalarının hızlandırılması,
şehit bilançolarının çıkarılması, şehitler arşivinin merkezileştirilmesi, faili meçhul ve kayıplara

ilişkin bir bilançoya gidilmesi, gazilere ilişkin anı, belgesel programların yapılması
kararlaştırılmıştır…………. Sonuç olarak: Mücadele tarihimizin kritik bir aşamasında
gerçekleştirilen 7. Kongre Gel Genel Kurulu son yıllarda gerçekleştirilen en derli-toplu ve
başarılı bir kongre olmuştur. Gerek belirlediği gündemler, gerekse de gündemleri ele alışı ve
tartışması çözümleyici ve güçlendirici olmuştur. PKK 10. Kongresinden ve PAJK 7.
Kongresinden sonra gerçekleştirilen kadro konferanslarının ardından yapılan bu genel kurul
bir anlamda tüm bu çalışmaların Kürt sorununun çözümünde ve toplumsal kuruluş
çalışmalarını hızlandırmada bariz bir biçimde ilerletici sonuçlar açığa çıkarmıştır. ……Barış ve
demokratik çözüm, demokratik bir güç olunmadan gerçekleştirilemez. Gücü ve iradesi
olmayanın barışı da olamaz, demokrasisi de olamaz. Bundan hareketle 7. Genel Kurulumuz
öncelikle demokratik halk iradesinin açığa çıkarılıp daha derli toplu örgütlü ve yenilmez
kılmak için özeleştirisi yapılan konularda demokratik konfederalizmi her konuda inşa etmeye
yönelme kararlılığı ortaya konulmuştur. Başta öncülük, kadın, gençlik ve tüm halkımız tam
bir seferberlik ruhuyla meclisleşme, kooperatif ve Akademiler sistemiyle birlikte öz savunma
bilincini ve örgütlülüğünü geliştirme çağrısı yapılmıştır. Kürdistan halkının özgürlüğü,
demokrasisi ve barışı da buradan geçmektedir. … Bu temelde 7. Genel kurulun ortaya
koyduğu kararlaşma, planlama ve iradeleşme temelinde yüklenmemiz halinde büyük
kazanacağımızın inancıyla tüm halkımızı, kadrolarımızı, çalışanlarımızı görevlerini en ileri
sorumluluk duygusu ve başarma kararlılığıyla yerine getirmeye, ortaya çıkacak her türlü
sorun ve engelli yöntemli ve ısrarlı bir mücadele ile aşmaya çağırıyor, çalışmalarında üstün
başarılar diliyoruz. 4 Ağustos 2009 Devrimci selam ve saygılar Kongra Gel Başkanlık DivanıKCK Yürütme Konseyi”
DEĞERLENDİRME: Söz konusu dokümanın; 21-27 Temmuz 2009 tarihleri arasında
gerçekleştirildiği belirtilen PKK/KCK terör örgünün sözde Kongra-gel 7. Genel Kurul
toplantısında görüşülen konular ve çıkan sonucu içeren, KCK yürütme konseyince KCK
yapılanmasında yer alan tüm örgüt mensuplarına hitaben hazırlanan 04 Ağustos 2009 tarihli
açıklama olduğu, bu açıklamalarda, gerçekleştirilen sözde genel kurul toplantısı ile ilgili
olarak; Son yıllarda gerçekleştirilen en derli-toplu ve başarılı bir kongre olduğu, Gerek
belirlediği gündemler, gerekse de gündemleri ele alışı ve tartışması çözümleyici ve
güçlendirici olduğu, PKK 10. Kongresinden ve PAJK 7. Kongresinden sonra gerçekleştirilen
kadro konferanslarının ardından yapılan bu genel kurul bir anlamda tüm bu çalışmaların Kürt
sorunun çözümünde ve toplumsal kuruluş çalışmalarını hızlandırmada bariz bir biçimde
ilerletici sonuçlar açığa çıkardığı şeklinde açıklamalara yer verildiği tespit edilmiştir. Bu metin
içeriğinde Siyaset Akademileri ile ilgili olarak bu akademilerin; PKK/KCK terör örgütünün
istediği sistemin inşa edilmesinde gerekli olan kadroların hazırlanmasında temel rol oynadığı,
bu akademilerin tam olarak kurulamamasının ciddi eleştiri konusu olduğu, ÖNDERLİK diye
belirttikleri PKK/KCK terör örgütü liderisı Abdullah ÖCALAN’ın Savunmalarının daha iyi
kavranmasını sağlayacağı bir eğitim programının çıkarılacağı, HAREKETİMİZ diye belirtilen
terör örgütünün ihtiyaçlarını karşılayacak gerekli teorik, ideolojik çalışmaların
örgütlenmesinin kararlaştırıldığı, Siyasi Alan merkezi çalışma kapsamı içinde siyasal
Akademilerin oluşturulmasına karar verildiği, demokratik konfederalizmi her konuda inşa
etmeye yönelme kararlılığı ortaya konulduğu bu bağlamda kadın, gençlik ve tüm halkın tam
bir seferberlik ruhuyla meclisleşme, kooperatif ve Akademiler sistemiyle birlikte öz savunma
bilincini ve örgütlülüğünü geliştirme çağrısı yapıldığı anlaşılmıştır.
g) Diyarbakır C. Başsavcılığınca yürütülen 2007/996 sayılı PKK/KCK-TM yapılanması
soruşturması şüphelilerinden M
A.
(T.C. Kimlik No:
) isimli şahsın,

Diyarbakır ili
sayılı ikametinde 14.04.2009 tarihinde
yapılan aramada elde edilen;
1- (1) adet Western Digital Marka Sn.Wxhz07647239 seri nolu 160 GB kapasiteli
taşınabilir Hdd üzerinde Diyarbakır 6. ACM’nin 14.04.2009 tarih ve 2009/525 Sayılı Onama ve
İnceleme kararı doğrultusunda yapılan incelemede: “b.a” şeklinde kayıtlı şifreli word
belgesinin şifresi çözülerek çıkartılan içeriğin bir kısmı aşağıda verilmiştir:
“İdeolojik mücadelenin en etkili araçlarından biri de basındır. Basını iyi beslediğiniz
söylenemez. Hatta bu konuda ilgisiz ve sorumsuz bir yaklaşım vardır. Belki Akademi daha
kurulmamış, ama yine de eğitimle ilgilenen arkadaşlar bu konularda potansiyellerini harekete
geçirebilirdi. Haftalık, aylık basınımız, işitsel ve görsel yayınlarımız mutlaka beslenmelidir.
Aylığa mutlaka her ay bir tane Türkiye alanıyla ilgili ideolojik ve örgütsel yazı yazılmalıydı.
Haftalık gazete her hafta iki-üç yazı ile beslenebilmeliydi. Gençlik dergisine en az bir yazı
yazılabilmeliydi. İdeolojik çalışma ile sorumlu olan bir kurumun basınımızla bu kadar ilgisiz
kalması düşünülemez. ………. Akademinin geciktirilmesi doğru değildir. Eğitim veren
arkadaşlar aynı zamanda bu işi yürütürlerdi. S. Bu konuda değerlendirilebilir. Küçük bir
birimle işe başlanır. İlk önce bizi temsil edecek çekirdek oluşturulur. Daha sonra bu çekirdek
etrafında başkaları çalıştırılabilir. Ancak Akademinin çizgisi bu çalıştırılanlar tarafından
muğlaklaştırılması ve bir thing-tang kuruluşu haline getirilmesine fırsat verilmemelidir. Bu
konuda çok fazla bir gecikme yaşandı. Halbuki siyasi alana ilgi duyan bazıları çekilip bu alanda
çalıştırılırdı. Bu alan kişilerin ayağa kalkma alanıdır. Büyüme siyasi alanda değil, burada olur.
PKK geleneğinden gelenlerin bunu anlamaması, aslında bir zihniyet kaymasıdır. Bu hareket
eskiden de düşünce üretimine çok önem verirdi. Zaten kim üretirse, o etkili olur. Şu anda bu
gerçek daha fazla belirleyici hale gelmiştir. Buradaki Akademiyle ilişkilenilmeli. Onlar
komünal dergisini çıkarıyor, PKK sitesini hazırlıyor, çeşitli kitap ve broşürler hazırlıyor. En son
kavramlar sözlüğünü hazırladılar. Buradan çıkan tüm yazı ve belgeleri almalısınız. Biz onlara
size göndermelerini ve ilişkilenmelerini söyleyeceğiz. Genel kadro eğitimi, doğal önderler ve
halk eğitimi yanında bilinen partinin okulunda da sorumluluk alınır. Bu eğitimleri, onların
eğitim komisyonu ile sizler ortaklaşa yürütmelisiniz. Böyle daha verimli ve daha somut olur.
Zaten orada eğitimle görevli olanların çoğunluğu bizim gelenekten insanlardır. ………….Burada
yapılan bilim aydınlanma toplantısının bazı belgelerini gönderiyoruz. Belki çok faydalanacak
belgeler olmayabilir. Çünkü tartışma derinliğinin olmadığı, daha çok kendi sorunlarının
düzeltilmesi üzerinde yoğunlaştığı bir toplantı olmuştu, ama yine de bazı konularda fikir verir
ve yararlanacağınız noktalar olur düşüncesiyle gönderiyoruz. Çok aceleden yazdığımız için
sistemli olmamış olabilir. Devrimci selamlar ve saygılar 30.01.08 İ.M NOT: BASINA BİR YAZI
VAR ONU İLGİLİ ARKADAŞLARA VERİRSİNİZ NOT2: BU YAZILAR KESİNLİKLE TEKNİK
ÜZERİNDEN BİR YERE ULAŞTIRILMAMALIDIR”
DEĞERLENDİRME: Söz konusu dokümanın, KCK sözleşmesinin 14. maddesinde
belirtilen Alan merkezlerinden İdeolojik Alan Merkezinin Kuzey Irak’ta ki Kandil Kampında
bulunan yönetim merkezinden KCK/Türkiye Meclisinde yer alan İdeolojik Alan’a gönderilen
talimatlar olduğu, bu talimatlarda Siyaset Akademileri ile ilgili olarak: Akademinin
kurulmasının geciktirilmesinin yanlış olduğu, eğitim verenlerin bu işle de uğraşmaları
gerektiği, önce küçük bir çekirdek kadronun oluşturulması ve siyasi alana ilgi duyanların bu
akademilerde çalıştırılması, bu akademilerin insanların ayağa kalkma alanları olduğu, Kandil
kampında bulunan PKK sitesini ve dergilerini hazırlayan Akademi ile irtibata geçilerek mevcut
olan yazı ve belgeleri alarak kullanmaları gerektiğinin belirtildiği, yine bilinen parti denen DTP
(yeni BDP)’nin parti okulunda yer alınarak Genel kadro ve halk eğitimlerinin birlikte
verilmesini, partide eğitim verenlerin çoğunun PKK geleneğini bilen ve oradan gelen örgüt

mensupları olduğunun belirtildiği, buradan da; Siyasi Parti Okulu veya eğitimleri olarak
verilen eğitimlerin PKK/KCK terör örgütü İdeolojik alan Merkezinin talimatları ve
yönlendirmesi ile yapıldığı anlaşılmaktadır.
2- (1) adet Toshiba marka 7301J904515HM8H seri numaralı 4 GB kapasiteli flaş bellek
üzerinde Diyarbakır 6. ACM’nin 14.04.2009 tarih ve 2009/525 Sayılı Onama ve İnceleme
kararı doğrultusunda yapılan incelemede: “ Türkiye yürütmesine ” şeklinde kayıtlı word
belgesinin bir kısmı aşağıya çıkartılmıştır:
“TÜRKİYE YÜRÜTMESİNE İDEOLOJİK ALAN MERKEZİ FAALİYET RAPORUDUR Mücadele tarihimiz önemli bir aşamaya gelip dayanmış bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz
sürecin görevlerini kavramak kadar yerine getirdiğimiz oranda halkımızın özgürlük sorununa
çözüm bulmanın ötesinde, Önderliğimizin insanlığın açmazına vermiş olduğu pradigmasal
çıkışın büyük inşasını başarabiliriz. Parti ve halk olarak mücadele tarihimizin hiç bir
döneminde kıyaslanmayacak kadar zirvesel bir süreç yaşamaktayız. 1 Haziran hamlesiyle
başlayan bu süreç Edi Bes e hamlesiyle ideolojik,örgütsel, askeri, siyasi motivasyonla yeni bir
sürece girmiştir. Bu yeni dönem de Önderliğimizin direniş ruhu, gerillanın yenilmezliğinde
somutlaşarak halkımızda serhildanlara dönüşerek büyük bir moral ve güce dönüşmüştür. Bir
kez daha göstermiştir ki, Reber Aposuz, PKK’siz çözüm arayışı ve komploların Halkımızın
Reber Apoya bağlılığını bitiremeyeceği gibi, aksine Reber Aposuz bir yaşamın asla ve asla
kabul edemeyeceği gerçeğinin dost ve düşmana alenen göstergesi olmuştur. ...... B i l i m A
y d ı n l a n m a K o mi t e s i : Bu süreçte komiteye yüklenen misyon ve temel çalışmalarımız
karşısında yaşadığımız yetersizliklerin eleştiri-özeleştirisi üzerinden tüm arkadaşların
durumlarının netleştirilmesi, görev ve sorumluluklarının yeniden tanımlanmasına gidildi. Yine
sürecin açığa çıkardığı sonuçlar üzerinden yeni dönem planlanmasına gidildi..........
Bununla birlikte Önderliğimizin 7 yıldan beridir belirttiği akademi çalışmalarına ilişkin
yaklaşık bir yıldan beridir değişik defalar kendi içimizde planlamalar gerçekleştirmiş olsak da
ciddi bir yol alamayışımız toplantımızda tartışarak nedenlerini netleştirmeye çalıştığımız
temel konu olmuştur. Komite olarak temel sorunumuzun, 2 yıldan beridir yürütmeye
çalıştığımız eğitim çalışmalarımızın ve özellikle de merkezi kadro eğitimlerinin alanımız
açısından son derece önemli bir çaba ve çalışma olarak olumlu gelişmelerin açığa çıkmasına
neden olsa da, gelinen aşamada komite olarak bu çalışmaların daha da derinleştirilmemesi
durumunda giderek bir tekrara yol açacağının tespiti olmuştur. Bu temel de eğitim
çalışmalarımız Önderliğimizin belirttiği Akademi çalışmalarıyla birlikte yürütmemizi zorunlu
hale getirmiştir. Bir yıldan beridir bunu tartışıyor ve planlıyor olsak da ciddi bir gelişmeyi
açığa çıkaramamış olmak komitenin kendi içinde bir daralmayı ve tıkanma durumunu da
açığa çıkarmıştır. Son iki aydır akademiye ilişkin, alan örgütü ve hareketle ortaklaşarak
oluşturulan üç kişilik komisyonun genişletilerek bilim aydınlanmadan da durumu netleşmiş
arkadaşların katılımıyla daha ciddi yaklaşmak, bu çalışmanın sorumluluğunu üstlenmek ve
yılsonuna kadar bu süreci tamamlamak en temel görevimizdir. Şimdiye kadar eğitim
çalışmalarımızın yeterli bir örgütlülüğe kavuşamaması ve akademi çalışmaları konusunda
yaşadığımız yetersizliğin en temel nedeni olarak, Önderliğin yeni dönem zihniyeti
doğrultusunda ideolojik çalışma ve mücadele yürütecek cesaretimizin olmayışı, bunun
gerektirdiği örgütsel anlayış, tarz, disiplin ve sorumluluğu yakalamada yaşadığımız
bireysellikler olmuştur.........Sonuç olarak, ideolojik ve kadrosal netleşmede, bunun
mücadelesini yürütmede önemli bir sorumluluğu ve öncülük misyonu olan komitemizin,
bunun gereklerini yeterince yerine getirememesinin temel nedenlerini tartışıp eleştiri ve
özeleştirisi üzerinden kendisini yeniden planlamıştır. Komite olarak iki yıllık çalışma tarzımızın
yetersizliklerini tespit edip, tekrara ve tıkanmaya götürecek yanlarının eleştirisi özeleştirisi

üzerinden doğru bir çıkışı gerçekleştirme kararlılığı açığa çıkmıştır. Eğitim çalışmalarımızın
artık bir akademi tarzında ele alınması, bunun gerektirdiği ideolojik ve kadrosal netleşme
kadar, onun örgütsel sorumluluğu ve disiplinini bireysel ve komite olarak artık yakalamamızın
kaçınılmazlığı konusunda netleşme yaşanmıştır. Komitemizin bu sorumluluğu daha güçlü
yerine getirmesi için çalışmaya uygun yeni arkadaşların çalışmalara dahil edilmesi
kararlaştırılmıştır. Bu eksikliklerimizi aşarak, ideolojik alan merkezi çalışmalarındaki
sorumluluğumuzu ve görevlerimizi daha iyi yerine getireceğimizi belirtiyoruz. ........ Sonuç
olarak, İdeolojik alan merkezi olarak yaşadığımız yetersizliklerin farkında olarak bunları tesbit
edip eleştirisi ve özeleştirisi üzerinden yeni sürece giriş yapma konusunda belli bir irade ve
örgütsel düzeyi yakalamada toplantımız olumlu olmuştur. İdeolojik mücadele ve netleşmeyi
alanımızda yürütecek öncelikli çalışma alanı olarak kendi içimizde ideolojik mücadeleyi ve
örgütsel-kadrosal ölçüleri hakim kıldığımız oranda bulunduğumuz alan açısından görev ve
sorumluluklarımızın gereklerini yerine getireceğimizi belirtiyor, selam ve saygılarımızı
sunuyoruz. 4 Haziran 2008”
3- (1) adet Toshiba marka 7301J904515HM8H seri nolu 4 GB kapasiteli flaş bellek
üzerinde Diyarbakır 6. ACM’nin 14.04.2009 tarih ve 2009/525 Sayılı Onama ve İnceleme
kararı doğrultusunda yapılan incelemede: “İdeolojik alan merkezine” şeklinde kayıtlı word
belgesinin bir kısmı aşağıya çıkartılmıştır:
“İDEOLOJİK ALAN MERKEZİNE Alanımızda 4-5 Haziran tarihlerinde yapılan Türkiye
Yürütme Toplantısına ideolojik alan merkezi olarak sunduğumuz raporu ekte gönderiyoruz…
.
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SİYASET AKADEMİSİ KAPSAMINDAKİ EYLEMLER
18.01.2011 Tarihli DTK Toplantısı
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BİRİKİMLİ VE YETENEKLİ ADAYLAR OLSUN

“Seçime bağımsız adaylarla girilmesi düşünülüyormuş. Tabi bağımsız olabilir. Zaten kendi
partileriyle girseler, yüzde onu bulsalar bile barajı aştırtmazlar, bir şekilde müdahale ederler.
Bu seçim konusunda sonra değerlendirmelerim olacak ama adaylar konusunda şimdilik şunu
söyleyebilirim. Yetenekli ve birikimli adaylar olmalıdır. Böyle olursa başarı elde edebilirler.
Ben demokratik blok değil, daha önce demokratik ulus bloku demiştim. Bu şekilde
kavramlaştırmıştım. Yani demokratik ulus bloku şeklinde gidilebilir. Bütün bu kavramları son
savunmamda işledim. Son savunmanızın henüz AİHM’e de ulaşmamış. Ulaşmamışsa devlet
engelliyor, el koymuşlar, kullanacaklar, üzerinde çalışacaklar, öyle anlaşılıyor. Ben bu
savunmamda Kürt sorunu ve çözüm olasılıklarını işledim. İsmini de önce “Soykırım Kıskacında
Kürtleri Savunmak” olarak koymuştum. Daha sonra bu başlığı değiştirdim “Kürt Sorunu ve
Demokratik Ulus Çözümü” ismini koydum.”
KÜRT SOYKIRIMI KÜLTÜRELDİR
“Dokuz yerde Siyaset akademileri açılmış, bu sayı çok az. Ben akademileri bu tarzda
önermemiştim. Bu tarz eğitimler de yapılabilir ama bunlarla yetinilmemelidir, birçok konuda,
tarih, sanat, edebiyat gibi çalışmalar yapılmalıdır. Daha kapsamlı çalışmalar yapılabilir. Bu
akademilerde tarihsel konular da işlenmelidir. Buna en iyi örnek soykırım konusudur. Ben
daha önceleri de belirtmiştim. Türkiye'deki Kürt soykırımının başlangıç tarihi 15 Şubat
1925'tir. Bu tarihte biliniyor, Şeyh Sait provokasyona çekiliyor ve idamına kadar bilinen
gelişmeler oluyor. 15 Şubat 1925 Şeyh Sait provokasyonu yine 15 Şubat'ta ben komployla
Türkiye'ye getirildim. Şeyh Sait 29 Haziran'da idam edilmişti. Bilindiği gibi benim idam
kararımın tarihi de 29 Haziran. 15 Şubat 1925 tarihi Cumhuriyet Türkiye'sinde Kürtlerin
soykırım tarihinin başlangıcıdır. 1925'ten günümüze kadar tam 85 yıl geçmiş ve bu soykırım
değişik biçimlerde de olsa halen devam ediyor. Yani 85 yıllık soykırım tarihi var. Kürtlerden
önce Ermeni soykırımı var ama Ermeni soykırımından çok daha ağırı Kürtlere uygulandı,
uygulanıyor. Buna rağmen Kürtler hala ayakta, Kürtleri bitiremediler, varlıklarını
sürdürüyorlar. Günümüzde de bu soykırım uygulamaları çeşitli biçimlerde devam ediyor. Kürt
soykırımı sadece fiziki değildir, kültüreldir, ekonomiktir, siyasidir, dinidir vs. her türlü
uygulanıyor.”
SOYKIRIM OPERASYONLARI SÜRÜYOR
“Siyasi soykırım operasyonları devam ediyor. Bahsettiğim tehlikeler bunlar. Kürtler bütün bu
konuları derinlikli ele alamıyorlar. BDP, DTK bir araya gelip bunları doğru değerlendiremezse,
doğru öncülük de yapılamaz. İşte 1925'lerden bahsetmiştim. Kürtlerin soykırımı 1925'lerde
başlamaktadır. O zaman 1925'ler cumhuriyetine hakim olan hegemonik güç CHP'dir. CHP de
laik-hegemonik güçtür. Kürtlerin soykırımını başlatan bu laik-cumhuriyetçi hegemonyadır.
2000'li yıllarda ise Kürtlerin soykırımını gerçekleştiren AKP'dir. Bu hegemonik güç de Türkçüİslamcı hegemonik güçtür. Bu yönüyle günümüz AKP'si 1925'li yılların CHP'sidir. Böyle
bilinmelidir. İşte 1925'lerden 1940 arası bilinen laik-cumhuriyetçi güçle Kürtlerin soykırımı
gerçekleştirildi. 1950'lerden sonra Türkiye'nin NATO'ya üyeliğiyle birlikte bu soykırım değişik
eller tarafından değişik biçimlerde sürdürüldü. 1952 yılında Milli Birlik Komitesi'nin
kurulmasıyla birlikte gerçekleşen NATO'ya üyelik sonucunda 80'lere kadar NATO eliyle
tasfiyeler, soykırımlar gerçekleştirildi. Bilindiği gibi bu dönemden '80'lere kadar özellikle
solcuları tasfiye ettiler.”
GLADYO DÖRT AŞAMA GEÇİRDİ
“1950'lere kadar Gladio, NATO enternasyonaldi, 1950'den sonra Türkiye'de gerçekleştirilen
gladio örgütüyle birlikte enternasyonal olan gladio millileştirildi, milli gladio oluşturuldu. 27
Mayıs darbesiyle başlamak üzere 1980'lere kadar bu milli gladioyla solcular tasfiye edildi.

Kenan Evren de bu konulara değinir, der ki “daha önce milli olan gladiomuz 1990'larda
özerkleşti”. 1990'larda Güreş'in yaptığı darbe biliniyor, Çiller'in başbakanlığı süreciyle birlikte
Türkiye'de milli Gladio özerkleşti. Özal'ın ölümü de bu darbeyle alakalıdır. 2000'li yılların
başına kadar bu özerk gladioyla gelindi. 2000'li yıllarda AKP ile anlaşıldı ve AKP iktidarıyla
birlikte Gladio özelleşti. Bugün bu özel gladio sürecini yaşıyoruz. Enternasyonal gladiodan
milli gladio'ya, milli gladiodan özerk gladioya, son olarak da özerk gladiodan AKP ile birlikte
özel gladio'ya geçilmiş oldu. Buna daha önce yeşil gladio demiştim, fark etmez sonuçta
gladiodur.”
BİZİMLE SAVAŞMAK İSTEMEYENLER TASFİYE EDİLDİ
Bu Ergenekon tutuklamaları hakkında da bu paralelde yeni değerlendirmeler geliştiriyorum.
Benim '99'da Türkiye'ye getirilmemle birlikte bu özerk gladio içinde bizimle en çok savaşan
kesimler, artık bu sorunun bu yöntemle çözülemeyeceğini, bu şekilde bizi yok
edemeyeceklerini anlamışlardı. Daha farklı yollarla sorun çözme eğilimine girdiler, bu
çerçevede benimle burada görüşülmesi gerektiğini belirtiyorlardı. Bizimle artık savaşmaya
yanaşmayan, savaşmak istemeyen bu kesim dışarıda bırakıldı, yani tasfiye edildi. Savaşmayıçatışmayı sürdürmek isteyen kesimler özel gladio içinde tutularak, yola devam edildi. Bugün
Silivri'de yargılanan bazıları bizimle savaşmayı artık kabul etmeyenlerdir, bu savaşın artık
çözüm olmayacağını düşünenlerdir. Bu netleşmiştir. Kısıtlı da olsa takip etmeye çalışıyorum.
Örneğin, bu gün Silivri de yargılanan Hanefi Avcı, Kitabında, “sorunun çözümü için Apo'yla
görüşülsün” diyormuş. Yine Ersever, bizimle en fazla savaşanlardan biri olmasına rağmen,
savaş yönteminin sonuç vermeyeceğini anlamıştı, bu nedenle tasfiye edildi. Bütün bunların
altyapısı Washington anlaşmasıyla oluşturuldu, Bush-Erdoğan anlaşması. İşte bu Washington
anlaşmasıyla Bush ikna edildi. ABD, bunlardan desteğini çekti, AKP ile anlaşmaya gitti.”
ÖZEL GLADYO ÖZERK GLADYOYA OPERASYON YAPIYOR
“Yine AKP ve ordu arasında yapılan 2007'deki Büyükanıt'la Dolmabahçe anlaşması var.
Kürtlerin soykırımı konusunda anlaşıldı. Bunun karşılığında AKP'nin kendi özel gladiosunu
oluşturmasının yolu açıldı. Bugün yaşananlar AKP'nin özel gladiosunun, '90'lı yıllardaki GüreşÇiller darbesiyle oluşan özerk gladioya operasyonudur. Yani özel gladiodur. Bugün yapılan
özel gladionun özerk gladioya karşı operasyonudur. İşte bazı komutanlar ordu içinde PKK' ye
hava saldırısını engellemeye çalışmış deniliyor, Heron meselesi deniliyor. Bu komutanlara izin
vermediği için dava açılıyor. Bunları PKK ile savaşmaya yanaşmadılar diye suçluyorlar. Bunlar
savaşla bir sonuç alınamayacağını düşünenlerdir ancak bir taraftan da bunlar savaşı
isteyenlermiş gibi yansıtılıyorlar. Bunun gibi Ergenekon davasında da bazı yargılananları
çözüm karşıtı güçler olarak gösteriyorlar ama aslında bunların bir kısmı belirttiğim gibi
bizimle en çok savaşmış ancak sonuçta savaşla sonuç alınmayacağını düşünenlerdir. Burada
aldatmaca var. Taraf gazetesi uzun süre bu oyuna geldi. Hatırlıyorum buraya ilk getirildiğim
süreçte gelip benimle görüşen komutanlar “bu sorunu birlikte çözebiliriz” diyorlardı. Onlar iyi
niyetliydi. Ben onlara “ne kadar güçlüsünüz?” diye sorduğumda, “merak etme gücümüz var”
diyorlardı. En son görüşmemizde “tekrar gelecek misiniz?” diye sordum. “On gün sonra
geleceğiz” dediler ancak bir daha hiç görünmediler, gelmediler. Onların yaklaşımı iyiydi. O
arada ne oldu bilmiyorum ama bir güç onları engelledi kanısındayım. Daha sonra başkaları
geldi ancak onların yaklaşımı pekiyi değildi.”
HİZBULLAHÇILAR KÜRT KANINA GİREN KATİLLERDİR
“Sonrasında AKP iktidar oldu. Ondan sonra bilinen 2002-2004 arası tasfiye süreci yaşandı, bu
durum bana iyi aktarılamadı. Osmanlar olayıyla hareketi bölmeye çalıştılar. AKP'nin ilk iktidar
yıllarında -Irak müdahalesinin de etkisiyle- bilinen PKK'nın tasfiyesi girişimi yaşandı. Bu
yıllarda PKK' nin bölünerek, parçalanıp bitirileceğine AKP inanmıştı. O dönem geç

bilgilendirilmiştim. Ancak öngörülü yaklaşımla bu oyunları boşa çıkardık. Tabi ben burada
günlük olarak yoğunlaşıyorum. Bu günlük yoğunlaşmamın etkisi de oldu. Osman kaçtıktan
sonra basına yansıyan AKP'yi olumlayan açıklamaları olmuştu, olmaya devam etti. O dönem
AKP böyle bir tasfiye politikası yürütüyordu. O dönem bu tasfiye başarılamayınca “zamana
yayarak çürütme” politikasını devreye koydular. Son olarak da 2007 Dolmabahçe
anlaşmasıyla Hükümet ve Cumhurbaşkanlığı karşılığında Kürtlere karşı topyekün her türlü
yönelime onay verdiler. Bu anlaşma karşılığında AKP'nin kendi özel gladiosunu yaratmasının
önünü açtılar. Şimdi yaşadığımız budur. Bu Hizbullah tahliyeleri de bu kapsamda ele
alınmalıdır. Geçmişte halkımıza karşı canice cinayet işleyenler bugün bırakılırken Kürtlere
karşı siyasi soykırım operasyonları da devam ediyor. Şimdi çıkıp bu katillerin, canilerin
affedilmesinden, siyasallaşmasından, bunların önünün açılmasından bahsediliyor. Bazı
yazarlar da yazısında kalkıp cinayetler işlemiş tetikçilere, katiller için siyasallaşabilirler, aktif
siyasete girebilirler diyor. Ne demek bu? Bunların böyle bir örgütlülüğü mü var, siyasi bir
örgütler mi ki değişip dönüşsünler. Bunların yaptığı işlere bakın, hep özgür Kürtleri
hedeflemişler, katletmişler. Bunlar Kürt kanına girmiş, cinayet işlemiş suçlulardır. Bunlar
örgüt değil, tamamen o dönem Kürt siyasetinin tasfiyesi amacı için kullanılan katiller,
tetikçilerdir. Tek faaliyetleri buydu, öldürme dışında başka ne yaptılar, ne faaliyetleri olmuş?”
HİZBULLAH KÜRT HAMASIDIR
"Ben Kürt Hamas'ı derken bunları kastetmiştim, bu tehlikelere işaret etmiştim. Bu politikaları
anlamadan bu oyunlar nasıl boşa çıkarılabilir? Eski jitem yeni jitemden bahsediyorlar.
Farkında mı değil mi bilmiyorum, bilerek ya da bilmeyerek bu oyunlara alet olabilirler. Bu
yazarlar işte bir yandan da Özdemirlere olan sevgisinden bahsediyor. Özdemirlere layık
olmak istiyorsa bu oyunları görmelidir. Hizbullah'ın bağımsız adaylarla girecekleri tartışılıyor.
Yine söylüyorum bu politikaları anlamadan bunlar nasıl boşa çıkarılacak, yarın öbür gün
bunların ilk hedefleri yine Kürtler olur. Ben siyaset akademilerinden bahsederken bunlar
tartışılsın, halkı aydınlatılmalı diyorum. Tarihsel boyutlarıyla, derinliğiyle bu meseleleri ele
almalısınız. Hizbullah için “bunlar üç-dört kişiden ibarettir, çok ciddiye almamak gerekir,
güçleri yok” demek doğru değil, bana göre bu yaklaşım doğru bir yaklaşım değil. Hizbullah
sadece bu derin organizasyonun görünen çok küçük bir kısmıdır, asıl arkasındaki derin gücü,
planları görmek gerekir. Önemli olan bu konularda tarihsel değerlendirmeler yapıp
günümüze ilişkin sonuçlar çıkarmalısınız.”
AKP’NİN AMACI TASFİYEDİR
“AKP'nin asıl amacı tasfiyedir. Bu açık ve nettir. Bugüne kadar klasik yöntemlerle Kürtleri
tasfiye edemediler, şimdi yeni yöntemler geliştiriyorlar. Bunlar yeni soykırım politikalarıdır.
İşte ordunun bir kısmı savaşı istemiyor, savaştan bıkmış, ağır ve hantal bir duruma gelmiş,
bunlarla istediği savaşı veremiyor, daha hareketli işte 50 bin kişilik kendisine bağlı özel ordu
kuruyor, her birine bir buçuk iki milyar maaş da vereceklermiş. Yine 15 bin kişilik imam
ordusunu da bölgeye gönderiyor -ki bunlar da klasik anlamda imam değildir, özel görevlidir.İşte paralı ordu kurmadı mı, özel görevli imamlar atamadı mı, Hizbullah'ı tahliye ederek
yedek güçler oluşturmuyor mu? Kürtlerin tasfiyesi çeşitli şekillerde yürütülüyor. Bölgenin
birçok yerinde imamları-Hizbullah'ı kullanırken, Dersimde bunu sol adı altında
gerçekleştiriyor, Dersimi bitirdiler. Ne kaldı? Dersimin Kürtlüğü mü kaldı, burada bitirilen
Kürtlük kimliği oldu. İşte KCK operasyonu, 2000 Kürt siyasetçi tutuklanmadı mı? Bütün bunlar
tasfiye, fiziki, siyasi, manevi soykırım değil de nedir?”
ŞAHİN GÜVERCİN AYRIMI İLE KÜRTLERİ BÖLMEK İSTEDİLER
“AKP de “biz yapmadık” diyor. Peki, o zaman kim yaptı? Ne demek ben yapmadım, sen
iktidarsın, hükümetsin, sorumluluğun var, bundan kaçamazsın. İşte Hizbullah konusunda da

önce bırakıyorlar ve bunu yargıya yüklüyorlar, sonra da sözde arıyorlar. Bunların tümü
hükümetsiz olabilir mi? Bir tek direnen Kürtlerdir, onları da etkisizleştirerek tek hakim güç
olmaya çalışıyorlar. Kürtler üzerinde tasfiye amaçlı birçok oyun oynanıyor. Kullanılan
yöntemler çok ince. Önce bazı Kürt siyasetçilerini güvercin ilan ettiler, bazılarını da şahin ilan
ederek parçalamaya çalıştılar. Böyle bir oyun oynadılar. Tabi devlet böyle diyor, onu ifade
ediyorum, burada bir tehlikeye işaret ediyorum, bu tehlikeleri görmek gerekir. Tabi bu sorun
AKP'yi de aşan bir sorundur. AKP meselesi tek başına bir parti meselesi değildir, komple bir
meseledir. AKP Aysberg'in sadece görünen küçük bir yüzüdür. Esas organizasyonun çok
küçük bir parçasıdır. Bir ucu ta ABD'ye dayanıyor. Yaşanan tasfiyecilik büyük bir
organizasyondur, salt AKP organizasyonu olarak görmek yanıltıcı olur. Arkasındaki büyük
organizasyonu görmek gerekir.”
MART AÇIKLAMALARIM SAVAŞ ÇAĞRISI DEĞİLDİR
“Devlet heyetiyle görüşmeler devam ediyor. Mart ayının sürecin olumluya mı çevrileceği
yoksa bir tıkanmaya mı dönüşeceği konusunda belirleyici bir ay olacaktır. Kürt Sorununun
çözümünde güvenlik ve Demokratik çözüm boyutları çok önemlidir. Ben konumum gereği
burada müzakere yürütemem. Hatta Beşikçi'nin de bu konuda benzer bir açıklaması vardı.
İmkânlarım oldukça sınırlıdır, ağır hükümlülük koşulları altındayım. İmkânlarım oldukça kısıtlı.
Bir örnekle açıklayabilirim durumumu; “havuz var su yok, susuz havuzda yüz deniliyor, ben
susuz havuzda nasıl yüzeyim? Daha doğrusu tam susuz da demeyeyim, diz kapaklarıma kadar
su var havuzda, bana bu suda yüz deniliyor, ben bu kadarcık suda nasıl yüzeyim? En az
çenemin altına kadar su olmalı ki rahat rahat kulaç atayım, yüzebileyim”. Bu denetimli bir
şekilde de olabilir. Aksi takdirde böyle olmazsa mevcut koşullarda sorunun çözümü
konusunda rolümü oynayamam, kimse de bunu beklemesin, doğru da olmaz. Ben burada
ancak sorunun çözümünde kolaylaştırıcı bir rol oynayabilirim. Devlet de bu süreçte üzerine
düşen rolü oynamalıdır. Yok, eğer bu çabalarımızdan sonuç alamazsak, çözüm
gerçekleşmezse bu benim bu durumda rol almamın bir önemi kalmaz ve böylesi bir durumda
Mart'la birlikte aradan çekilebilirim. Böylesi bir durumda Mart'la birlikte nelerin
gelişebileceğini daha önce ifade ettim. Mart'a ilişkin yaptığım açıklamalar da bir savaş çağrısı
değildir.”
.
.
.
Şiyar (K) Mehmet ÇAKMAKÇI: Diyarbakır’da Milyonlar Toplanırsa Barış Gelir. Bundan sonra
geliştirilecek olan ÖZSAVUNMA ANLAYIŞI, halkın her türlü örgütlenmesidir, halkın içinde yer
aldığı bir ÖZSAVUNMA ANLAYIŞI geliştirilmelidir. Bir de ben ÖZSAVUNMA derken hep silah
anlaşılıyor. En demokratik toplumların bile kendisini savunmaya ihtiyacı vardır. Bu silah
demek değildir. Demokratik kitle gösterileri de bir ÖZSAVUNMA biçimidir. Örneğin
Diyarbakır'da halk, Mısır'daki gibi günlerce sokaklardan ayrılmazsa, taleplerini dile getirirse,
işte o zaman barış gelir, bakın bakalım o zaman AKP kalır mı kalmaz mı, işte o zaman
Erdoğan'ın kendisi bu sorunun çözümünü talep edecektir. Ayrıca Diyarbakır'da milyonlarca
kişiyi bir araya toplayacak güçleri de vardır. Bu yöntem de bir ÖZSAVUNMADIR. Ben burada
tahrikçilik yapmıyorum. Kürt sorunun demokratik-barışçıl çözümünün yollarını arıyorum. Yeri
gelmişken belirteyim; bu Tunus ve Mısır'daki gelişmeler de şunu gösterdi; Ben yıllar önce ve
savunmalarımda 2000'li yılların halkların baharı olacağını belirtmiştim. Gelişmeler bu
öngörümü doğruluyor.”

ÇÖZÜM İÇİN DEMOKRATİK KANALLAR AÇILSIN
“Ortadoğu'daki diktatör rejimlerin Demokratik Konfederalizm sistemiyle aşılacağını çok
önceden beri söylüyoruz.Demokratik Konfederalizm çözümü tek çözümdür. Ayrıca Mart
değerlendirmem de yanlış anlaşılıyor, Mart başı vurgusu da bir isyan günü ilanı değildir. Tam
tersi buradaki amacımız sorunun çözümünü sağlamaktır. Demokratik çözüm kanalları
tıkanırsa ister istemez şiddet tırmanacaktır, bu bir durum tespitidir. Demokratik çözüm
yolları tıkanırsa bu ne demektir, ayrılmaya kadar giden bir dönemin başlaması demektir. Biz
bunun önüne geçmek demokratik çözümü sağlamak istiyoruz. Bütün çabamız bunun içindir.
Silahların devreden çıkarılması için demokratik kanalların açılması gerekiyor. Silahsızlanmayı
böyle ele almak gerekiyor. Demokratik kanallar açılmadan silahsızlanmadan bahsetmek bir
tehlikedir. Bu konuda daha önce Mardinli mağdure örneğini vermiştim, Bir kıza iki yüz kişi
tecavüz etmiş ve bunların hiç biri ceza almamış, üç dört ay sonra hepsi dışarı çıkmış, kimse
tutuklanmamış. Bu konuda yargı yok, devlet yok, jandarma yok, yani bu kızı koruyan hiçbir
şey yok. Bu kadına yapılan aslında bütün Kürt kadınlarına yapılmış bir şeydir. Bu başka
yerlerde de uygulanan bir politikadır.”
İLK KÜRTLÜK BİLİNCİMİ ARAM OLUŞTURDU
“Zihinsel bir değişim yaşanmıyor deniliyor ancak bunu yapacak olan yine Kürt siyasetçileriöncüleridir. Halkın beklentilerini boşa çıkarmaya hiçbirisinin hakkı yok. Bunu başarmak
zorundalar. Bir zamanlar Öcalan'ın onuru Kürtlerin onurudur deniliyordu. Evet, öncülerse,
liderlerse, halkın onurunu kendi onurları olarak görebilmelidirler, bu bilinçle hareket
etmelidirler. Bunun için de öncelikle Kürtlük bilinçleri sağlam olmalıdırlar. Ancak Kürtlük
bilinciniz sağlam temellere dayanmıyor, evet Kürtler, Kürtlüklerini inkâr etmiyorlar ama kaba
bilinçle de bunlara yanıt olamazlar. Kendi tarihlerini iyi bilmelidirler. Özel onurlu Kürtlerdirler
ama bu da yetmiyor. Kendi hakikatlerini iyi bilmelidirler. Bu konuda müthiş bir kirlilik var,
kökeni ta Gılgamış'a kadar gidiyor. Bu konuda şu anda ismini hatırlamadığım ünlü bir Osmanlı
sadrazamının sözü var. Karşısındakine “saf kirden ibaretsin, bütün kirlerini silsem ortada bir
şey kalmayacak” der. Şimdi Kürtlerin durumu da buna yakındır. Bu kirden kurtulmak için
kimlik bilincini, anlamını kavramak gerekir. Bu kavrama tek başına siyasetle, bilimle de
olmuyor. Bu Kürtlük bilinci bende nasıl gelişti onu anlatayım. Hatırlıyorum Lise'ye
gidiyordum, 1966-67'li yıllardı. Elime ilk defa Aram Tigran'ın bir kaseti geçmişti. Onu ilk
dinlediğimde “bravo işte bu” demiştim. Benim ilk Kürtlük bilincim Aram'ı dinlediğimde
oluştu. Gerek bestesi, gerek sözleri, güftesi verdiği duygu beni çok etkilemişti. Ve gerçek
anlamda Kürtlükle bir müzik sayesinde tanıştım. Yine yıllar sonra televizyonumuzun ilk
açıldığı yıldı. Telefonla bağlanmıştım. Aram o zaman iki kıtalık “delal delal” parçasını
söylüyordu. Bu parça Dervişe Evdi ile Adule'nin hikâyesini anlatıyor. Bu hikâyeyi bestelemişti.
Bu hikâye genel hikâyenin çok küçük bir parçasını ifade ediyordu. Aram bunu dile getirmişti,
belki tam vermiyordu ama yine de çok etkileyici olmuştu. İnsanı tarihle buluşturuyordu.
Hikâyede bundan yüzlerce yıl öncesi anlatılıyor. Osmanlı dönemidir, o dönemde bugünkü
anlamda sınır yoktur, yani Suriye ve Irak'ı da içine alan bölgede yaşanan bir aşk hikâyesi ama
özünde bir tarihi veriyor. Dervişe Evdi Şengal'li bir ezidi Kürdü'dür. Ahmet Türk'ün de bildiğim
kadarıyla kökeni Ezidilere, Viranşehir'e dayanıyor. Bir müzik eserini bile dinlerken kürdün
tarihine ait bir şeyi öğreniyorsun. Onun hakikatine varıyorsun. O an o parça bile o kadar
etkileyici ve öğretici oluyor ki kendi hakikatinin farkına varıyorsun.”
PKK TARİHİ ANLAŞILMALI
“Hakikate sadece bilimle ulaşılmaz, sanatla, müzikle de hakikate ulaşabilirsin. Bir hikâye bile
seni kendi hakikatinle, kimliğinle buluşturabiliyor. Yeri gelmişken söyleyeyim kendi Kürtlük
orijinini en saf biçimiyle yaşayanlar, ifade edenler sırasıyla Ezidi Kürtler, Alevi Kürtler ve ovalı

Sünni Kürtlerdir. Ezidi Kürtlerin kimlik temsiliyetleri başta geliyor. Biliniyor en çok baskıya
maruz kalanlar da onlardır, göçertildiler. Yine Dersimde Baran vardı, bir sanatçı. Hatırlıyorum
onun da güzel eserleri vardı, orijinal, anlamlı eserleri vardı. Güzel keman çalıyordu. Tabi
sonraları Dersimde de kirlenme-yozlaşmalar yaşandı, yaşanıyor. Şimdiki sanatçılar ne kadar
bu orijinalliği, anlamı derinliğiyle verebiliyorlar? Şimdiki müziklerde bu etkileyiciliği
göremiyorsun, sanatla uğraşanlar bu konular üzerinde durabilmeliler. Bugünlerde bir kitap
okuyorum, ikinci defa okuyorum bu kitabı. Kürt hakikati konusunda da bizim PKK' nin
deneyimi oldukça çarpıcıdır ve önemlidir. PKK tarihi araştırılmadan, anlaşılmadan bugün
Kürtlerin siyasetini yapamazsınız, yapsanız da eksik kalır.”
XİZRİ’NİN HESABI MUTLAKA SORULUR
“İran'da idam edilen Hüseyin Xiziri'nin ailesine ve İran'daki halkımızı çok özel selamlıyorum.
Xiziri'nin hesabı mutlaka sorulur.”
KADINLAR ORTADOĞU’DA ÖNCÜLÜK YAPMALI
“Kadın sorunu önemlidir. Beş bin yıllık sınıflı uygarlık tarihi kadına sadece doğurma ve
emzirme rolünü vermiştir, burada kadın bundan ibarettir. İşte Erdoğan üç çocuk doğurun
diyor ya. Kadınlar bu anlayışa karşı mücadele ediyorlar. Kadınlar Ortadoğu'nun çağdaş kadın
temsiliyetini gerçekleştirebilirler. Bu temsiliyeti gerçekleştirmek önemlidir. Binlerce yıl sonra
kadın tanrıça kültürünün Ortadoğu kadınında temsil edilmesi çok önemli ve değerlidir.
Kendisini bu düzeye getiren kadın da sevilir, o kadınla birlikte anlamlı yaşanır. Bu bağlamda
mücadelemizdeki kadınlar Ortadoğu kadınlarına öncülük edebilirler, kadınları etkileyebilirler.
Bu konuda önemli gelişmeler kat edebilirler. Bu çalışmaları daha ileri aşamalara
taşımalıdırlar.Tüm kadın arkadaşlara selamlıyorum, başarılar diliyorum.”
“Kars, Ağrı, Doğubayazıt, Van, Tatvan, Hakkâri, Şırnak, Mardin, İzmir ve diğer kentlerdeki
bütün halkımızı selamlıyorum. Ayrıca Dersime selamlarımı iletiyorum.” … şeklinde olduğu,
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İLETİŞİMİN TESPİTİ VE DENETLENMESİ KAPSAMINDAKİ EYLEMLER
Şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI’nın kullandığı 05
numaralı telefonun
ilgili mahkeme kararlarına istinaden sayılı Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının (Terör
Suçları Soruşturma Bürosu) 2014/18407 soruşturma sayılı dosya kapsamında yapılan

İletişimin Tespiti, Dinlenmesi ve Kayda alınması sonucunda örgütsel görüşmelerde
bulunduğu tespit edilmiş olup bazıları şunlardır;
1- 18.03.2011 günü 0
nolu gsm hattı üzerinden Mehmet ÇAKMAKÇI isimli
şahsa gelen ve 1002206953 tape kayıt numarası ile kayıt altına alınan sms’in;
“Şiar toplantıdayız, sen gelmeyecen mi?”
Şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
Şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI'ya gelen sms içeriğinde şüpheli şahsa “ŞİAR” ismiyle hitap
edildiği, bu ismin de terör örgütü içerisinde yürütmüş olduğu faaliyetler neticesinde örgüt
mensuplarının kullandığı KOD isim olduğu, toplantıdan kastedilen yerin ise Abdullah
Öcalan'ın talimatları doğrultusunda kurulan Siyaset Akademisinin faaliyet yürüttüğü yer
olduğu kanaatine varılmıştır.
2- a) 20.03.2011 günü şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI isimli şahsın 1004089520 tape kayıt
numarası ile kayıt altına alınan
nolu gsm hattını kullanan açık kimlik
bilgileri tespit edilemeyen şahıs ile yaptığı görüşme;
BİLİNMEYEN ŞAHIS : ŞİAR NE YAPIYORSUN?
MEHMET ÇAKMAKÇI: VALLAHA OTOBÜSÜN ÖN TARAFINDAYIZ
BİLİNMEYEN ŞAHIS : OTOBÜS, NE OTOBÜSÜ
MEHMET ÇAKMAKÇI:YÜRÜYÜŞ
BİLİNMEYEN ŞAHIS :HE SİZ DAHA SİZ YENİ Mİ ÇIKTINIZ
MEHMET ÇAKMAKÇI:YOK ÇIKTIK TAA İSKAN EVLERİNE GELMİŞİZ, ŞİMDİ KOŞUYOLU PARKINA
DOĞRU YÜRÜYORUZ, YANİ YÜZBİNLERCE KİŞİ YÜRÜYOR
b) 20.03.2011 günü şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI isimli şahsın 1004107843 tape kayıt
numarası ile kayıt altına alınan
nolu gsm hattını kullanan açık kimlik bilgileri
tespit edilemeyen şahıs ile yaptığı görüşme;
BİLİNMEYEN ŞAHIS : ŞİAR NERDESİNİZ?
MEHMET ÇAKMAKÇI: VALLAH POLİS OKULUNUN ORDAYIZ
BİLİNMEYEN ŞAHIS : HATBOYUNDAN MI GELECEKSİNİZ?
MEHMET ÇAKMAKÇI: HATBOYUNU KAPATMIŞLAR ŞİMDİ DAHA KİTLE İLE ŞEY KARŞI KARŞIYA
GELMEDİ, YA EMEK CADDESİ YA HATBOYU İKİSİNDE BİRİ OLACAK
BİLİNMEYEN ŞAHIS : HEE
MEHMET ÇAKMAKÇI: HE YANİ POLİS KAPATMIŞ YOLU
c) 20.03.2011 günü şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI isimli şahsın 1004145772 tape kayıt
numarası ile kayıt altına alınan
nolu gsm hattını kullanan açık kimlik
bilgileri tespit edilemeyen şahıs ile yaptığı görüşme;
BİLİNMEYEN ŞAHIS : ALO NERDESİN ŞİAR?
MEHMET ÇAKMAKÇI : VALLAH OFİSİN GİRİŞİNDE OTURMA EYLEMİ VAR HERKES GELDİ
YÜRÜYÜŞ BİTTİ, OTURUYOR ŞİMDİ HERKES, OFİSE GİRMEK…(BULUNDUĞU YERDEKİ GRUP
TANAFINDAN- DİŞE DİŞ KANA KAN SENİNLEYİZ ÖCALAN- ŞEKLİNDE SLOGAN ATILIYOR)
Şeklinde olduğu,
d) 06.04.2011 günü şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI isimli şahsın 1021543036 tape kayıt
numarası ile kayıt altına alınan
nolu gsm hattını kullanan SERDAR isimli şahıs ile
yaptığı görüşme;
SERDAR
: ŞİAR
MEHMET ÇAKMAKÇI: HE NE YAPIYORSUN SERDAR

SERDAR
: VALLAH CENAZE MERASİMİNDEYİZ
MEHMET ÇAKMAKÇI: HE NERDE YENİKÖYDESİNİZ
SERDAR
: HEH
MEHMET ÇAKMAKÇI: HEE YA BENDE O TARAFA DOĞRU GELİYORDUM DA O YÜZDEN
SERDAR
:HE
MEHMET ÇAKMAKÇI: VALLAH ŞİMDİ İLDEN ÇIKTIM O TARAFA DOĞRU YÜRÜYORUM
SERDAR
: EY TAMAM
Şeklinde olduğu,
e) 07.04.2011 günü şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI isimli şahsın 1022650399 tape kayıt
numarası ile kayıt altına alınan
adına kayıtlı kullanıcısı tespit edilemeyen
şahıs ile yaptığı görüşme;
MEHMET ÇAKMAKÇI: VALLAH OTURUYORUM KOŞUYOLUNDAYIM, DUYUYORMUSUN BENİ
BİLİNMEYEN BAYAN: …….
MEHMET ÇAKMAKÇI: VALLAH BENDE İYİ KOŞUYOLUNDA ARKADAŞLA OTURUYORUM
ÇADIRIN ORDA
BİLİNMEYEN BAYAN: ……
MEHMET ÇAKMAKÇI: EY ÇADIRIN ORDA
Şeklinde olduğu,
f) 15.05.2011 günü şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI isimli şahsın 1063089952 tape kayıt
numarası ile kayıt altına alınan
nolu gsm hattını kullanan D.
Ç.
isimli şahıs ile yaptığı görüşme;
DEVRİM ÇAKMAKÇI : PATRON NERDESİN?
MEHMET ÇAKMAKÇI: VALLAH ŞİMDİ BATIKENT CİVARINDAYIZ, YÜRÜYÜŞTEYİZ
DEVRİM ÇAKMAKÇI : HE YÜRÜYÜŞTESİN
MEHMET ÇAKMAKÇI: İŞTE KONUKEVİNİN ORAYA GİDECEZ
Şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
Şüpheli Mehmet ÇAKMAK’ın örgüte müzahir internet sitelerinden yapılan çağrılarla birlikte
bazı resmi kurumlardan yapılan çağrıları da dikkate alarak izinsiz gösterilere ve bazı
eylemlere katıldığı, bu eylemler münhasıran suç oluşturmasa da tamamının terör örgütü
propagandasına dönüştüğü kanaatine varılmıştır.

3- a) 27.06.2011 günü şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI isimli şahsın 1109650244 tape kayıt
numarası ile kayıt altına alınan
nolu gsm hattını kullanan açık kimlik bilgileri
tespit edilemeyen şahıs ile yaptığı görüşme;
BİLİNMEYEN ŞAHIS :
MEHMET ÇAKMAKÇI:
BİLİNMEYEN ŞAHIS :
MEHMET ÇAKMAKÇI:
BİLİNMEYEN ŞAHIS :
MEHMET ÇAKMAKÇI:
BİLİNMEYEN ŞAHIS :
MEHMET ÇAKMAKÇI:
BİLİNMEYEN ŞAHIS :
MEHMET ÇAKMAKÇI:
BİLİNMEYEN ŞAHIS :
MEHMET ÇAKMAKÇI:

Şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
Şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI isimli şahsın yaptığı görüşmede, kendisinin daha önceden
muhabir olduğunu ve daha sonradan bu mesleği bırakarak parti faaliyetlerinde bulunduğunu,
bunula birlikte “SİYASET AKADEMİSİNDEYİM / DERSLERE FALAN GİRİYORUM YANİ” şeklindeki
söylemi ile de –sözde- KCK Sözleşmesinde yer alan hususlar doğrultusunda hareket ederek
derslere katılması ile Siyaset Akademisi içerisinde aktif bir şeklide faaliyet yürüttüğü
değerlendirilmektedir.
b) Şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI’nın kullandığı
@hotmail.com e mail adresin,
ilgili mahkeme kararlarına istinaden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının (Terör Suçları
Soruşturma Bürosu) 2014/18407 soruşturma sayılı dosya kapsamında 03.03.201103.06.2011 tarihleri arasında yapılan (msn) yazışmaları tespit edilmiş olup dosya arasında
mevcuttur.
Şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI isimli şahsa gönderilen maillerde şüpheli şahıstan bilgi ve belge
talebinde bulunulduğu, ayrıca talep edilen bilgiler arasında en dikkat çeken hususların “1999
15 Şubat Eylemlikleri” ile “Diyarbakır DTK çalışmaları” adı altında olduğu tespit edilmiştir.
c) Şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI’nın kullandığı
@hotmail.com e mail adresin,
ilgili mahkeme kararlarına istinaden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının (Terör Suçları
Soruşturma Bürosu) 2014/18407 soruşturma sayılı dosya kapsamında 02.06.201102.09.2011 tarihleri arasında yapılan (msn) yazışmalarından elde edilen bilgili ve belgelerin
bir kısmının,
¸
Şeklinde olduğu tespit edilmiştir.
Şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI'nın göndermiş olduğu mail içeriğinde ilan edilen –sözdeDemokratik Özerklik sonrası Ülke genelinde meydana gelen yasadışı eylem ve etkinlikleri
işaret ederek “15 Haziran savaşın başlayacağı gün / ateşkes bitiyor” şeklindeki söylemleri ile
söz konusu yasadışı eylemlerin olmasını beklediği ve bu durumdan da memnun olduğu tespit
edilmiş olup ayrıca şüphelinin Abdullah Öcalan'ın talimatları doğrultusunda kurulan Siyaset
Akademilerinde aktif olarak rol aldığı kanaatine varılmıştır.
MÜNHASIRAN SUÇ OLUŞTURMAYAN ANCAK ÖRGÜT PROPAGANDASINA DÖNÜŞEN
EYLEMLER
1- 15.02.2009 günü PKK/KCK terör örgütü güdümünde internet üzerinden yayın yapan
sitelerde ve yurt dışından yayın yapan ROJ TV kanalında örgütün gençlik yapılanması olan
Komalen Ciwan Koordinasyonu ve AMED HALK İNİSİYATİFİ tarafından örgüt lideri Abdullah
ÖCALAN’ın sözde esareti ile sonuçlanan uluslararası komplonun 10. yıldönümünde protesto
eylemleri düzenlenmesi, Şubat ayının eylemlerle karşılanması, kepenklerin kapatılması,
SERHİLDAN (BAŞKALDIRI) eylemlerinin en üst düzeye çıkarılarak tüm yurda yayılması ve bu
eylemlerin Abdullah ÖCALAN’ın özgürleşinceye kadar devam ettirilmesi yönündeki çağrılar
kapsamında yasadışı olayların meydana geldiği, "Gençlik aponun fedaisidir" yazılı
pankartların taşındığı, Abdullah Öcalan posterleri ile terör örgütüne ait bayrak ve flamaların
taşındığı, "Yaşasın başkan apo, başkansız yaşam olmaz, Amed ovası apocular yuvası, yine yine
başkaldırış başkanımız öcalan, dişe diş kana kan seninleyiz öcalan, şehitler ölmez, PKK halktır
halk burada, geliyor geliyor apocular geliyor, selam selam imralıya bin selam, gençlik aponun
fedaisidir, öcalan canımız feda olsun kanımız" şeklinde sloganların atıldığı tespit edilmiştir.
2- 26.09.2009 günü Mezopotamya Sosyal Forumu organizesinde 25-30.09.2009 tarihleri
arasında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde İlimiz Park Orman’dan başlayarak Sümer Park’a
doğru izinsiz yürüyüş düzenlendiği, "Biji Serok Apo (Yaşasın Başkan Apo)”, “Öcalan”, “Be

Serok Jiyan Nabe (Başkansız Yaşam Olmaz)”, “Vur Gerilla Vur Kürdistan ı Kur”, “Disa Disa
Serhildan Seroko me ÖCALAN (Yine Yine Başkaldırış Başkanımız ÖCALAN)”, “Faşizme Karşı
Omuz Omuza”, “Jin Jiyan Azadi (Kadın Yaşam Özgürlük)” şeklinde sloganların atıldığı,
"Kürdistanda ve her yerde nato savaşlarına karşı savaş" yazılı pankartın taşındığı, terör
örgütünü simgeleyen bayrak ve flamaların taşındığı tespit edilmiştir.
Şüphelinin örgüte müzahir internet sitelerinden yapılan çağrılar kapsamında düzenlenen ve
terör örgütünün propagandasına dönüşen bu eylemlere katıldığı (şüphelinin izah edilen
eylemler sırasında olay yerinde bulunduğuna ilişkin görüntüler de dosya arasında mevcuttur)
kanaatine varılmıştır.
KAPLAN isimli Gizli Tanığın 22.09.2011 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün Türkiye Meclisi
diye adlandırılan yapı içerisinde bulunan şahıslar hakkında bilgi verdiği Fotoğraf Teşhis
Tutanağında 43 NUMARALI FOTOĞRAFTA şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI ile ilgili olarak “Bu
şahısta benimle birlikte eğitim alan şahıslar arasındaydı. Derslere aktif katılım sağlıyordu.
Sınıfta bizden sorumlu şahıs buydu. Bizim herhangi bir sıkıntımız olunca direk bu şahıs ve G...
Y... isimli arkadaşlar sorumluydu” şeklinde beyanlarda bulunduğu tespit edilmiştir.
Şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI'nın 12/07/2017 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan
savunmasında, "Uzun yıllardır Diyarbakırda gazetecilik yapmaktayım. Hakkımdaki
suçlamadan şuan haberdar oldum. 2011 yılında BDP nin düzenlediği siyaset akademisi
toplantılarının olduğunu hatırlıyorum. Gazeteci sıfatıyla birkaç kez katıldığımı hatırlıyorum.
Doğduğumdan beri lakabım Şiyar Dicle'dir. Habercilik alanında da Şiyar Dicle ismini
kullanırım. 2011 yılında bahsettiğim siyaset akademisi isimli toplantılara katılmış olabilirim
ancak toplantılarda konuştuğumu hatırlamıyorum. Sadece soru sorup cevap almış olabilirim.
Konuşmalar bana ait değildir. Kaplan isimli gizli tanığın hakkımdaki beyanlarını kabul
etmiyırum. Bana sormuş olduğunuz şahısların hiçbirini tanımam. 0535 897 7666 numaralı
telefonu o tarihlerde kullanmış olabilirim. Ancak hatırlamıyorum. Görüşme içeriklerini
dinledim. Gazetecilik faaliyetleriyle ilgili olarak gösteri yapılan yerlerde bulunmuş olabilirim.
Onlarla alakalı konuşmalardır. 27/06/2011 tarihli görüşmeyi dinledim. Böyle bir konuşmayı
hatırlamıyorum. Ben o tarihlerde gazeteciydim. Siyaramed21@hotmail.com isimli mail
adresini kullanıp kullanmadığımı şuan hatırlayamadım. Dolayısıyla mail içeriklerini de kabul
etmiyorum. 2009 yılında katıldığım söylenen 2 gösteride de ancak gazetecilik sıfatıyla
bulunmuş olabilirim. Benim kesinlikle PKK/KCK silahlı terör örgütüyle bir bağlantım yoktur.
Örgüt adına herhangi bir faaliyet yürütmüyorum. Örgüte üye değilim. Örgüte yardım
etmiyorum." şeklinde savunma yaptığı tespit edilmiştir.
Şüpheli Mehmet ÇAKMAKÇI'nın ikametinden elde edilen dijital malzemeler gerekli
incelemelerin yapılabilmesi için Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edilmiş
olup inceleme neticesinde tanzim edilecek rapor bilahare gönderilecektir.
PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünce sözde Önderlik olarak nitelendirilen Abdullah Öcalan’ın
26/09/2007 tarihinde avukatları ve sözde önderlik komitesi aracılığıyla terör örgütünün
yönetimine ve müzahir oluşumlara vermiş olduğu talimatlar neticesinde terör örgütünün
2000 yılı sonrası süreçte yeniden yapılandırıldığı, özellikle 2007 yılında KCK örgütlenmesinin
teorik ve pratik olarak bizzat Abdullah ÖCALAN’ın talimatlarıyla şekillendirildiği, bahsi geçen
süre zarfında KCK nın PKK/KCK silahlı terör örgütünün çatı örgütlenmesi pozisyonuna ulaştığı,
yine yurdumuzda sözde özerk bir bölge oluşturma amacı kapsamında bölgesel bir meclis
pozisyonunda olması hedeflenen ve KCK tarafından doğrudan yönetilen/yönlendirilen DTK
örgütlenmesinin de bizzat Abdullah ÖCALAN’ın talimatlarıyla 26-27-28/10/2007 tarihinde
Diyarbakır ilinde Demokratik Toplum Partisi (DTP) il binası içerisinde bu partiye ait

milletvekilleri, çevre il ve ilçelerden gelen DTP Belediye Başkanları ve delegeler ile birlikte
yaklaşık 500 kişinin katıldığı sözde 1. Olağan Genel Kurul ile kuruluş aşamasına geçtiği
bilinmektedir.
PKK-KCK terör örgütünün 2007 yılında KCK sistemine geçişle birlikte önceki hedeflerini
kısmen değiştirerek ''devrimci halk savaşı'' stratejisi doğrultusunda yeni bir formülasyona
gittiği ve sırasıyla özerk yönetimler oluşturulması, demokratik konfederalizm oluşturulması
ve en nihayetinde bağımsız birleşik demokratik kürdistan adı altında devletleşme planını
devreye sokmaya çalıştığının KCK sözleşmesi ile terör örgütü lideri ÖCALAN'ın görüşme
notları ve sözde terör örgütünün diğer yöneticilerinin açıklamalarında anlaşılmaktadır. DTK
yapılanmasının ise PKK-KCK terör örgütünün Türkiye'de oluşturmayı hedeflediği özerk
yönetimin sözde yasama organı şeklinde işlevlendirilmeye çalışıldığı, DTK yapılanması ile
legal görünüm altında terör örgütü tarafından kırsalda yürütülen terör faaliyetleri ile paralel
şekilde şehirlerde terör örgütünün amaçladığı faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan
bir organ olarak hareket ettiği hatta bu yapılanma altında bölgesel parlamento oluşturulması
ve özerk yönetimin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği DTK'nın 2007 yılında avukat görüşme
notlarında anlaşılacağı üzere terör örgütü lideri ÖCALAN'ın talimatları doğrultusunda kuruluş
çalışmalarının başlatıldığı ve 2011 yılında yapılan sözde genel kurulunda temel hedefin
özerkliğin inşası olduğunun sonuç bildirgesinde açıkça belirtildiği, DTK tarafından yapılan
açıklamalarda PKK-KCK terör örgütünün hedeflediği demokratik özerk yönetimlerin
oluşturulması gerektiğine vurgu yapıldığı nitekim 2015 yılı sonlarında terör örgütünün çağrısı
ile özerk bölgeler oluşturulması hedefi doğrultusunda Türkiye'nin doğu ve güney doğu
bölgesinde bir kısım ilçe ve illerde özerklik açıklamalarının yapıldığı güvenlik güçlerinin
güvenliği sağlamasını engellemek adına hendek ve barikatların oluşturulduğu terör
örgütünün eylemlerinin sonlandırılması için güvenlik güçleri tarafından operasyonlar
gerçekleştirildiği sırada yasa dışı bir organizasyon olan DTK tarafından hendek ve barikatlar
kurmak suretiyle terör faaliyeti yapan terör örgütü üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin
desteklendiği, yine PKK-KCK üst düzey sözde liderler tarafından DTK yapılanmasının KCK
çatısı altında faaliyet yürüten bir organ olduğu ve faaliyetlerinin desteklenmesi gerektiği
yönünde açıklamalar yapıldığı netice olarak DTK'nın KCK-TM örgütlenmesinin bir parçası
olarak hareket ettiği ve sözde kurucu meclis görevini yürüttüğü dolayısıyla bu yapının PKKKCK terör örgütünün bir alt yapılanması olduğunun anlaşıldığı ve DTK içerisinde faaliyet
yürütenlerin örgütsel faaliyet yürüttüğü konusunda bir çekince de bulunmamaktadır.
DTK örgütlenmesinin amaç/hedef/örgütlenme/faaliyet/strateji ve eylemselliğinin Abdullah
ÖCALAN’ın beyanları doğrultusunda şekillendirildiği, 14/07/2011 tarihinde sözde Demokratik
Özerklik ilanı ile başlayan 24/07/2011 tarihinde özerk kürdistan parlamentosunun
toplanması ve 43 ilde yapılan yasadışı seçimlerde 484 adet sözde halk delegesinin seçimi ile
sonuçlanan, sözde özerk yönetimin ilk adımlarının atılmasıyla devam eden ve 30-31/01/2011
tarihinde sözde ilk meclis toplantısı ile fiiliyata geçen demokratik toplum kongresinin (DTK)
Abdullah ÖCALAN ve terör örgütü PKK/KCK ile doğrudan ilişkili/bağlantılı bir örgütlenme
olduğu hususunda kuşkuya yer yoktur.
Terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN’ın talimatları doğrultusunda Siyaset Akademilerinin
açıldığı, BDP siyaset akademisi tabelası altında faaliyet gösterse de, bu akademilerin;
“Abdullah ÖCALAN SOSYAL BİLİMLER AKADEMİSİ" şeklinde adlandırılarak buraların PKK
İdeolojisinin anlatıldığı bir tür OKUL ve PKK terör örgütünün alternatif eğitim sistemi olarak
tanımlandığı, eğitimlerde: KCK/PKK terör örgütünün ölen mensuplarını ŞEHİT olarak
adlandırılarak anıları için saygı duruşunda bulunulduğu, Terör örgütü elebaşısı Abdullah
ÖCALAN’ın görüşme notlarının okunduğu, KCK Yönetim Konseyi üyelerinin talimatlarını ve

açıklamalarının okunduğu, Yürütülen faaliyetlerle ilgili ÖNDERLİK şeklinde adlandırılan terör
örgütü elebaşısı ve (sözde) ŞEHİTLER adına söz verildiği, eğitimlerin plan dahilinde ve
devreler şeklinde gerçekleştirildiği, resmi görünüm altında ancak terör örgütünün ideolojik
eğitiminin verildiği, Akademilerin PKK/KCK-TM yapılanmasının alt yapılanmalarından olan
Kent Meclisleri yapılanması ile irtibatlı olarak faaliyet yürüttüğü, KCK sözleşmesinin 14.
maddesinde belirtilen Alan merkezlerinden İdeolojik Alan Merkezi altında örgütlenen Bilim
Aydınlanma Komitesinin: “Önderlik tarafından belirlenen felsefik-ideolojik hattın
uygulanması ve geliştirilmesinden sorumludur. Tarihin ve toplum yaşamının her alanına
ilişkin olarak farklı zeminlerde akademik örgütlülük temelinde yaygın ve derinlikli teorikentelektüel çalışmalar yürütür. Temel ideolojik mücadele kurumudur. Bilimsel çalışmalar
temelinde Kürdistan ve Ortadoğu aydınlanma hareketini geliştirir. KCK kadro ve çalışanlarının
eğitimini yürütür ve halkın demokratik eğitimini teşvik eder.” şeklinde görev tanımının
yapıldığı, Bilim Aydınlanma Komitesine bağlı örgütlenen Siyaset akademisinde verilen
eğitimlerle, terör örgütü tarafından örgüt kamplarında verilen siyasi eğitimlerle paralellik
gösterdiği bilinmektedir.
Silahlı terör örgütüne üye olmak, TCK'nın 314/1. fıkrasında nitelikleri belirtilen örgüte
katılmayı, bağlanmayı, örgüte hakim olan hiyerarşik gücün emrine girmeyi ifade etmektedir.
Böylece bir örgüte katılmakla kişi, örgüt üyeliğini kabul etmiş sayılmaktadır. Örgüt üyeliğinin
gerçekleşmesi, örgüte katılma iradesinin herhangi bir somut davranışla ortaya konulması ve
bu iradenin devamlı katılmaya yönelik olması gerekmektedir. Bu itibarla TCK'nın 314/2.
fıkrasında yazılı örgüt üyeliği suçunun oluşması için, bu maddenin 1 .fıkrasında yazılı suçları
işlemek için oluşturulan silahlı bir örgütün bulunması veya böyle bir örgütün yöneticilerinin
herhangi bir duraksamaya yer vermeyecek şekilde durumlarının hukuken belirgin olması
gerekmektedir. Örgüte katılanların, örgütün gayesini bilerek ve benimseyerek bu örgüte
girmiş olmaları ve yapıya dahil olma ve örgütün amacına yönelik eylemlerde bulunma
kastıyla ilişki içerisine girme kastıyla hareket etmeleri gerekmektedir.
Bir şahsın terör örgütü üyesi kabul edilebilmesi için, kuruluşu, örgütün amacı, stratejisi,
yapılanması ve faaliyetleri itibariyle, 3713 sayılı Kanunun 4928 sayılı Kanun ile değişik
1.maddesinde tarifini bulan cebir şiddet kullanarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya
tehdit yöntemlerinden biriyle Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki,
sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye
düşürmek, Devletin otoritesini zaafa uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek amacıyla kurulmuş
terör örgütünün varlığı şarttır. Ancak bilindiği üzere terör örgütlerinin yapılanması genelde
farklıdır. Kimi terör örgütleri tim sistemini kimi terör örgütleri ise hücre tipi yapılanmayı
benimsediklerinden örgüt üyeliğinin her terör örgütünün yapısına göre ayrı ayrı belirlenmesi
gerekir. Bu bağlamda örgüt üyeliğinin her olayda ayrı tartışılarak kişinin terör örgütüne
katılma iradesinin bulunup bulunmadığının saptanması bu irade var ise örgütün hiyerarşik
yapısına dahil olunan noktada suçun oluştuğunun kabul edilmesi gerekir. TCK'nın 220.
maddesinin gerekçesinde belirtildiği üzere, örgüte üye olmak fiili bir katılma olup, örgüte üye
olmak için örgüt yöneticilerinin rızasının varlığına gerek yoktur, tek taraflı iradeyle bile örgüte
katılmak mümkündür. Bu nedenle örgüt üyeliği suçunun oluşumunda temel ölçü olarak
kişinin rızasıyla örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmasıdır.
Silahlı örgüte üye olmak suçunun manevi unsurunu, örgütün belli amaçlarını gerçekleştirme
gayesini bilerek ve isteyerek örgüte girme iradesi oluşturduğuna göre; failin konumunun
örgüt üyesi sayılmasını gerektirecek boyuta ulaşıp ulaşmadığı hususunun, örgütün amacını
benimsemesinden ibaret bu kastını dışa yansıtan - açığa vuran hareketlerinin, fiilin
gerçekleştiği yer ve zaman, şartlar (somut olay) göz önünde bulundurulmak, Yargıtay’ın da

bir çok kararında işaret ettiği gibi gerçekleştirilmek istenen amaç suç (tehlike suçu) ve tüm
koşullar nazara alınmak ve kişi tarafından gelinen içinde bulunulan aşamaya göre
belirlenmesi, herhangi bir duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptanması gerekmektedir.
Terör örgütü lideri Abdullah ÖCALAN’ın talimatları ve yönlendirmeleri doğrultusunda, Siyaset
Akademisi/Okulu adı altında merkezlerin kurulduğu, bu akademilerde verilen eğitim
programlarının içerikleri, katılımcıların KCK yapısını oluşturan alan örgütlenmelerinden
geliyor oluşları, ortam konuşmalarından elde edilen tespitler, dökümanlar, tanık beyanları ve
örgüt mensuplarının ifadeleri birlikte değerlendirildiğinde; siyaset akademilerinde verilen
eğitimlerin, merkezi PKK/KCK terör örgütünün Kandil kampında bulunan İdeolojik Alan
Merkezi yöneticileri tarafından planlanıp müfredatının belirlendiği, PKK/KCK terör örgütü
lideri Abdullah ÖCALAN'ın fikir ve ideolojisi doğrultusunda terör örgütü kadrosu/militanı
yetiştirme amacıyla düzenlenen bu eğitimlerin yasadışı örgütsel eğitim faaliyeti olduğu,
şüphelinin de ortam dinleme ve iletişim tespit tutanaklarından siyaset akademilerinde
dersler verdiği, örgütün ideolojik propagandasını yaptığı, örgütün Türkiye'de gösterdiği
faaliyetlerin sosyolojik analizlerinde bulunarak eğitim alan şahısları yapının sadece silahlı bir
terör örgütü olmadığı konusunda yönlendirmeye çalıştığı kanaatine varılmıştır.
Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2015/2770 E. 2016/3770 K. Sayılı kararında silahlı terör örgütüne
üye olma suçunun "...terör örgütü liderinin yakalanmasının yıl dönümü, terör örgütünün
kuruluş yıl dönümü, yapılan askeri operasyonları protesto, örgüt üyelerinin cenazelerine
katılma, örgüt üyelerinin cenazelerini aramaya gitme gibi nedenlerle düzenlenen basın
açıklamalarına, terör örgütünün propagandasına dönüştürülen ve güvenlik görevlilerine taşlı,
molotoflu saldırıların yapıldığı etkinlik ve eylemlere katılma, bir kısım etkinlik ve protesto
gösterilerinde toplanan müzahir kitlenin eylemlere katılmasını organize etme, sağlama ve
grubu yönlendirme, birden çok eylem ve etkinlik hazırlığına iştiraki, evinde yapılan aramada
demokratik kent meclislerinin kuruluş ve işleyiş yasası konulu doküman ve yasaklanan kitap
ve dergilerin ele geçirilmiş olması gözetilerek çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk gösteren eylem
ve faaliyetlerinin terör örgütü üyeliği boyutuna ulaştığının anlaşılması karşısında, sanığın
silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi gerekirken..."
şeklinde de oluşabileceği izah edilmiştir.
Şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün amaçlarını gerçekleştirme gayesini bilerek ve
isteyerek örgüte girme iradesiyle hareket etmesi, örgüt tarafından gerçekleştirilmek istenen
amacı benimsemesi, örgüt liderinin talimatları ve yönlendirmeleri doğrultusunda oluşturulan
siyaset akademilerinde özerk kürdistanın temellerini atan, ideolojik boyut taşıyan, ileride
şekillenecek muhtemel ayrı bir devlet yada özerk bölgenin yönetiminde görev alacak yetişmiş
kadroların oluşumuna yönelik dersler vermesi, münhasıran suç oluşturmamakla birlikte terör
örgütünün propagandasına dönüşen gösterilere ve cenaze merasimlerine katılması hususları
ile siyaset akademilerinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin gizli tanık beyanı buraya kadar izah
edilen diğer hususlar ile birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin savunmasının suçtan
kurtulmaya yönelik olduğu, eylemlerinin süreklilik arz ettiği, bu eylemleriyle örgütün
hiyerarşik yapılanmasına dahil olduğu kanaatine varılmıştır.
Şüphelinin yargılamasının mahkemenizce yapılarak yukarıda belirtilen eylemlerine uyan sevk
maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA, TCK 53/1 maddesi uyarınca belirli hakları
kullanmaktan YOKSUN BIRAKILMASINA karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur.
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