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Sayın Avni Özgürel’in çözüm teklîfi üzerinde ciddiyetle durmak lâzım geldiği 
kanâatindeyim; çünkü husûle gelmeye başlayan ümitsizlik ortamının tevlîd ettiği panik 
hâlinin netîcesi olarak ortaya atılan ve bu keyfiyet devam ettiği takdirde atılacak olan 
birçok tekliflerin bir modeli mâhiyetindedir. 
 İmdi ilk “radikal” adım olarak “Öcalan’la varılacak kapsamlı bir mutâbakat” ile 
başlayan söz konusu bu teklifteki müteâkip açılımlar şunlardır:  
 1: Bu mutâbakat iki “ayaktan” müteşekkîldir:  
 1.1.: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na tartışmasız saygı taahhüdüne mukabil Kürt 
asıllı vatandaşlara bireysel kültürel hakların tamamı eksiksiz şekilde sağlanmalıdır; 
 1.2.: Şiddet eylemlerinin derhal son bulması, örgüt saflarındaki herkesin Türkiye’ye 
dönmesi sağlanmalıdır. 
 2: Terör suçlarını kapsayacak bir “genel af” çıkarılmalıdır.  
 Ancak, işbu genel affın bir de betahsis Bay Öcalan’ın şahsı ile ilgili yanı vardır ve 
bu teklif onu da şu hâl tarzına bağlamaktadır: Bu düzenleme Bay Öcalan tarafından 
benimsenmeli; cezâsını ortadan kaldırmayan, ama İmralı yerine tecrit şartlarını kaldıran, 
kendisinin bulacağı – yâni beğeneceği - bir yerde denetim açısından çevresi boş bir 
arazi veya mecbûrî ikamete dayalı bir infaz – yâni kendisinin beğenip takdîr edeceği bir 
yerde keyifli bir sürgün - düşünülebilir. 
  3: Genel seçim için konulmuş ülke barajının daha aşağılara çekilmesi sûretiyle 
Meclis’te temsil – kimler, “kim” olarak ve ne şekilde? - imkânının sağlanması gerekir.  
 4: Bütün bunların tamamlanabilmesi için de, Türkiye tarihinin en büyük eğitim ve 
yatırım paketi hazırlanarak kamu kaynakları bölgeye akıtılmalıdır. 
 5: Ve son nokta: Bunlar yapılırken göz ardı edilmemesi gereken husus Avrupa 
Birliği tam üyelik sürecidir. Avrupa Birliği’nin bu projeyi gerek siyasal, gerekse 
finansal açıdan desteklemesi sağlanmalı; Türkiye, aleyhine işlediğini düşündüğü AB 
siyasi müktesebâtını, Avrupa’yı kendi kriterleriyle bağlı kılacak şekilde kullanmalıdır. 

 
 

 
 Sayın Özgürel’in mâlûm krizimize bulduğu hâl tarzının ilk perdesinin “Öcalan’la 
varılacak kapsamlı bir mutâbakat” ile açılması çok dikkat çekici olup esâsen ondan 
sonrasını da değerden sâkıt etmektedir. Zîra, bu, yürürlükte bulunan hukuka göre 
yapılan bir mahkeme sonucunda önce îdama, bilâhare îdam cezâsının infâzının “Avrupa 
Birliği üyeliği sürecine uyum sağlamak” gerekçesi ile bilkast ayak sürüyerek 
engellenmesini müteâkiben müebbed hapse tahvîlinden sonra, daha da ileri bir safhaya 
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geçilerek, Devlet’e isyan eden, silâhlı terör çetesinin başı olduğu müseccel bir şahsı, 
aynı Devlet ile bir masaya oturtmayı teklîf etmektedir. Hâl böyle olunca, 2’nci maddede 
zikredilen hususlar da kendi içinde mütenâkız olmakla yapılacak en münâsip şeyin, 
evvelemirde Bay Öcalan’ın külliyen affı ve îtibârının ve siyâsî haklarının iâdesi ve 
bulunacak hâl tarzında birinci derecede muhâtab alınmasını kabûl etmek olduğu da 
reddedilemezdir. 
 Gelelim işbu mutâbakatın “ayak”larına: 
 1.1.: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na tartışmasız saygı taahhüdüne mukabil Kürt 
asıllı vatandaşlara bireysel kültürel hakların tamamı eksiksiz şekilde sağlanmalıdır; 
 1.2.: Şiddet eylemlerinin derhal son bulması, örgüt saflarındaki herkesin Türkiye’ye 
dönmesi sağlanmalıdır. 
 2: Terör suçlarını kapsayacak bir “genel af” çıkarılmalıdır.  
 
 İmdi: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na tartışmasız saygı taahhüdünde bulunmak, 
zâten “vatandaş” olmanın ilk ve temel şartıdır... 
  ... devam edelim. 
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