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BAŞBAKANIMIZ, ÖCALAN’LA BİRLİKTE NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜNE ADAY 

GÖSTERİLİYOR. İŞTE BELGELERİ. 

 

Murat Karayılan’ın Kandil’deki 

açıklamalarından sonra, Ak Parti 

Grup Başkanvekili Ayşe Nur 

Bahçekapılı, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi kürsüsünden “Bu ülkede 

bayram var bayram” diye bağırmıştı.  

Meğerse biz anlayamamışız. 

Gerçekten bayram varmış. Müjdeler 

olsun; Başbakanımız Recep Tayyip 

Erdoğan’ı, İmralı’daki bebek katili 

terörist başı Abdullah Öcalan’la 

birlikte Nobel Barış Ödülüne aday 

gösteriyorlar.  

Bir dostum kanalıyla Belçika’dan ulaştırılan belgelerin tercümeleri aşağıda 

olduğu gibidir. Bu tercümelerden sonra, belgelerin İngilizce orijinalleri de 

yazının sonunda sunulmuştur. 

Tercümeleri okurken ve belgelerin asıllarına bakarken dikkat ederseniz: 

a. Önce, Avrupa’da etkili bazı kişiler arasında, karşılıklı e-posta yazışmaları 

başlıyor. 

 

b. Böylece; altyapı oluşturulduktan sonra, Norveç Nobel Komitesine resmi 

müracaatta bulunuluyor. 

 

c. Bundan sonra, tüm okuyuculara bir çağrı yapılıyor. 

 

d. Ayrıca, Nobel Barış Ödülüne aday göstermeye yetkili kişilere ve 

Dünyanın önde gelen liderlerine gönderilmiş olan mektubun örneği 

veriliyor. 
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Birinci Mesaj: 

Sevgili ağabeyim Hans, 

Bu mesajımı olumlu karşılayacağınızı umuyorum. Aşağıdaki metni, herkesin 

işine yarayacak şekilde düzeltebilir veya kendiniz yazabilirsiniz. 

Bize göre; PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ve Türk Başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ı, bölgeye barış getirmeye ve Kuzey Kürdistan bölgesinde Kürt 

sorununu çözmeye çalıştıkları için, Norveç Nobel Barış Ödülü Komitesi, her 

ikisini de 2013 yılı Nobel Barış ödülüne aday gösterilmesini dikkatle 

düşünmelidir. 

Tarihimizdeki bu yeni dönemde, Kürt Diasporasının önemli (kilit) görevlerinin 

neler olduğunu kendi kendimize sormalıyız?  

Bizi bir amaç etrafında birleşmeye teşvik eden ve ilham veren nedir? 

Halkımızı destekleyecek şekilde uluslararası bir Kürt lobisi örgütü 

yaratabilmek için Yahudi ve Ermeni diasporalarından neler öğrenebiliriz? 

Tarihin bu çok özel ve kritik zamanında, halkımıza nasıl en iyi şekilde hizmet 

edebiliriz? 

Geçmişteki hataları ve başarısızlıkları önlemek için, sizin işbirliğiniz kesinlikle 

yardımcı olacaktır. 

Samimi Hürmetlerimle 

Profesör Alan 

(İsveç) 

İkinci (Cevabi) Mesaj: 

Sevgili Alan, 

İzlememizi istediğiniz yolu çok beğendik. Öcalan’ın adaylığı için ilk oyu 

verecekler bizler olacağız. Bugün, Norveç Nobel Komitesine, resmen yazılı 

müracaatta bulunacağız.  

Bu müracaatımız, İmre Kertesz gibi diğer Nobel Ödülü sahipleri tarafından da 

imzalanmıştır. 
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En iyi saygılarımla (Dileklerimle) 

Hans Branscheidt (MESOP) 
 
Bu mesajın altında, tüm okuyuculara şu çağrı yapılıyor: 
 
“Öcalan’ın adaylığı için sevgili okuyucularımızdan geri beslemede 
bulunmalarını rica ediyoruz. Lütfen şu adrese mesajınızı gönderiniz; 
mesop@online.de <mailto:mesop@online.de deniyor.” 

 
Ayrıca; Öcalan’ın 2013 yılı Nobel Barış Ödülüne adaylığı için gelen ilk 

uluslararası tepkilerin dökümü yapılmış. Örneğin: 

Çok teşekkürler. Gayretlerinizin çok başarılı olmasını dilerim. 

(Lucinda Kathman, Board of PEN International) 
 
Öcalan’ın açılımı, O’na sadece Nobel Ödülünün verilmesini sağlamakla 
kalmayacak, aynı zamanda Türkler ve Kürtler arasındaki barış sürecini de 
hızlandıracaktır. 
 
(Imre Kertesz – Berlin / Budapest – Nobel Ödülü sahibi) 
 
Öcalan, önümüzdeki üçüncü Kürt Dünya Kongresinin açılımını da sağlayabilir. 
 
(Dilshad Sidigh, Hewler) 
 
Bu ikna edici fikirden yanayım. 
 
(Hiroşima Eski Belediye Başkanı Tadatoshi Akiba from Hiroshima (former 
president of Mayors for Peace) 

 
Ayrıca, Nobel Barış Ödülü Önermeye yetkili kişilere ve Dünyanın önde gelen 
liderlerine gönderilen mektupların örneği de aşağıda olduğu gibidir:  
 
Sayın (Bay/Bayan) veya Ekselansları, 
 
Aşağıda imzası olan biz akademisyenler, yazarlar ve insan hakları savunucuları 
olarak; Sayın Abdullah Öcalan’ı, 2013 yılında Nobel Barış Ödülü kazanmış 
olarak görmek istiyoruz. 
 

mailto:mesop@online.de
mailto:mesop@online.de
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Eğer Abdullah Öcalan’ı aday olarak önerirseniz, çok minnettar olacağız. 
 
Bu mektubu, Dünyanın önde gelen diğer liderlerine, politikacılarına, 
akademisyenlerine ve insan hakları aktivistlerine de gönderiyoruz. 
 
Sayın okuyucu dostlarım, 
 
Böyle bir şey hiç aklınıza ve hayalinize gelir miydi? Rüyada görseniz inanır 
mıydınız? 
 
Eğer, 40 bin kişinin ölümüne sebep olmuş bebek katili terörist bir iblisi; Beş 
vakit namaz kılardı diyerek evliya mertebesine çıkarırsanız ve barış için el de 
öpülür etek de diyerek bu kadar önünü açar ve meşrulaştırırsanız, O’nu bir 
daha şeytanlaştıramazsınız.  
 
Belki de amacınız buydu. Şimdi muradınıza erdiniz mi? Başınız göğe değdi mi? 
 
Yarın öbür gün Nelson Mandela gibi Terörist Başı Abdullah Öcalan hapisten 
çıkıp Türkiye’nin Başbakanı olursa hiç şaşırmayın. 
 
Pekiyi ama bu günlere nasıl geldik. İşte size: 
 

Ahmet Taner Kışlalı spor salonunda; 

BDP’liler ikinci kadın kongresini yaptı. 

Salonda bulunan Türk bayrağı ve Atatürk 

posteri, Öcalan posteri ve operasyonlarda 

öldürülen kadın PKK’lıların fotoğraflarıyla 

kapatıldı 

 
 
Onlar bunu yaparken; 
 İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan 

Caddesi’ndeki merkez binasının üzerinde 

bulunan  “Ne mutlu Türküm diyene” 

tabelası indirildi.  
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Batman'da bir vatandaş akillere 
gösterilen Türk Bayraklı tepkileri 
anımsatınca, Kezban Hatemi; gülerek, 
"Amaaaan, it ürür, kervan yürür" dedi. 
 
Buna karşılık, Milletvekillerinden hiç 
kimse ayağa kalkıp “İt kim, kervan kim” 
diye sormadı ve Kezban Hatemi’yi 
kınamadı. 
 

Oysaki Batman’da, Batmanlı kadınlar 
adına  “Başkan Apo’suz Dünyayı başınıza 
yıkarız” pankartları dolaştırılıyordu. 
 
 
Türk Bayrağı açanı işte böyle gözaltına 
aldılar. PKK’nın sözde bayrağını açanları 
işte böyle alkışladılar. 
 
Öcalan ve Karayılan’ın mesajları, işte 

böyle halaylar çekilerek kutlandı. 

 

Cumhuriyet Bayramını kutlamak 

isteyenler, işte böyle tazyikli su, biber 

gazı ve coplarla haşlandı. 

 

Terörist Başı bebek katili işte böyle 

kutsandı. 

Bu Devletin Genelkurmay Başkanlığını 

yapmış kişi “Terörist damgası vurularak” 

işte böyle tutuklandı. 

Habur sınır kapısından giren teröristler, 

işte böyle törenlerle karşılanıp serbest 

bırakıldı. 
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Habur’dan giren teröristler serbest 

bırakılırken, Terörle mücadele eden 

madalyalı kahramanlar, işte böyle 

tutuklandı. 

 

PKK teröristleri, işte böyle onöre 

edildi. 

 

Türk Mehmetçikleri ise, işte böyle 

küçümsendi. 

 

PKK’nın sözde bayrağı işte böyle 

meşrulaştırıldı. 

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ambleminden bile Türk Bayrağı işte 

böyle silindi. 

 

BU VATAN İŞTE BÖYLE KURULDU: 
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BU VATAN İŞTE BU HALE GETİRİLDİ: 

 

Son söz: 

Eğer, 40 bin kişinin ölümüne sebep 
olmuş bebek katili terörist bir iblisi; 
Beş vakit namaz kılardı diyerek evliya 
mertebesine çıkarırsanız ve barış için el 
de öpülür etek de diyerek bu kadar 
önünü açar ve meşrulaştırırsanız, O’nu 
bir daha şeytanlaştıramazsınız.  
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Bu yazıda sözü edilen belgelerin orijinal aslı aşağıda olduğu gibidir: 

From: Merry Fitzgerald 
Sent: Monday, April 29, 2013 10:31 AM 

To: mfitz@skynet.be 
Subject: THE NOMINATION OF ABDULLAH ÖCALAN FOR NOBELPEACE-PRICE 2014 

  

FOR INFO 
  
THE NOMINATION OF ABDULLAH ÖCALAN FOR NOBELPEACE-PRICE 2014 
  
Dear kak Hans, 
  
I hope this mail finds you well. – You can write the following text and also you can self edit 
what you like that works for everyone! 
  
In our view, the Norwegian committee for the Nobel Peace Prize should carefully consider 
the nominations of PKK leader Abdullah Öcalan and Turkish Prime Minister Recep Tayyip 
Erdogan for the 2013 peace prize since both are working to bring peace to the region and 
solve the Kurdish issue in the North Kurdistan region. 
  
In this new era in our history, we ask ourselves what are the key tasks of the Kurdish 
Diaspora? What is the motivation and inspiration that could unite us in our mission? How 
can we learn from the Jewish and Armenian diasporas towards creating an international 
Kurdish lobby organization to support our people? 
  
How can we best serve our people in this very unique and critical time of our history? Your 
cooperation will certainly help to avoid past mistakes and failures. 
  
Warm regards -  Alan 
  
Alan Dilani, Ph.D.  - Professor, Architect/Public Health – International Academy for Design & 
Health – Box 7196. 103 88 Stockholm, Sweden – T +46 70 453 90 70 | F +46 8 745 00 02 
  
ORGANIZER OF 3r KURDISH WORLD CONGRESS STOCKHOLM 
  
http://www.designandhealth.com/ <http://www.designandhealth.com/>             http://www
.worldhealthdesign.com/ <http://www.worldhealthdesign.com/>  
  
  
Dear Alan, 
  
we like very much to follow your direction. We would like to be the very first who vote for 
Öcalan’s nomination. 
  
Today we will write a formal appeal to the Norwegian Nobel committee. Signed by other 
Nobel Price owners like our friend Imre Kertesz. 
  

mailto:mfitz@skynet.be
mailto:mfitz@skynet.be
tel:%2B46%2070%20453%2090%2070
tel:%2B46%208%20745%2000%2002
http://www.designandhealth.com/
http://www.designandhealth.com/
http://www.worldhealthdesign.com/
http://www.worldhealthdesign.com/
http://www.worldhealthdesign.com/
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Best regards – Hans Branscheidt (MESOP) 
  
We ask our dear readers for some feed back about Öcalan’s nomination ! Please send 
to: mesop@online.de <mailto:mesop@online.de>  
  
  
  
ÖCALAN’S INAUGURATION FOR THE PEACE NOBEL PRIZE 2014 
  
First international reactions : 
  
Many thanks and I wish you most success in your effort! 
  
Lucinda Kathman, Board of PEN International 
  
Öcalan’s Inauguration could  not only give him the Nobel Prize – but will speed up also the 
whole peace process between Turks and Kurds: 
  
Imre Kertesz – Berlin / Budapest – Nobel Prize Owner 
  
Öcalan can be also inaugurated by the upcoming 3rd Kurdish World Congress 
  
Dilshad Sidigh, Hewler 
  
I’m in favour of this convincing idea. 
  
Ex-Mayor Tadatoshi Akiba from Hiroshima (former president of Mayors for Peace) 
  
SO LET’S BUILT UP AN INTERNATIONAL WORKING GROUP NOW! 
  
JOIN THE INITIATIVE - AND SEND YOUR FEDD BACK ! 
  
  
Letter to the Nobel Prize Nominators & prominent World Leaders 
  
Nobel Peace Prize 2014 for President for Abdullah Öcalan on Imrali Island 
  
Dear Mr (Mrs),  Or:  Your Excellency, etc. …… 
  
We, the undersigned,  academics, writers  and human rights activists, would like to see Mr. 
ABDULLAH  ÖCALAN as the Nobel Peace Prize laureate for the year 2013. 
  
We would very much appreciate if you would consider proposing Mr. Öcalan as a candidate. 
We are sending this letter to a number of other prominent world leaders, politicians, 
academics and human rights activists. 
  

mailto:mesop@online.de
mailto:mesop@online.de
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Read more + send a feed 
back http://www.mesop.de/?p=31455 <http://www.mesop.de/?p=31455>   
  
Learn about Norwegian Nobel Committee : 
  
http://nobelpeaceprize.org/en_GB/nomination_committee/members/ <http://nobelpeacep
rize.org/en_GB/nomination_committee/members/>  
  

Selam ve saygılarımla… 

Hikmet YAVAŞ (İZMİR) 

hikmetyavas@gmail.com 

NOT: Ülkemizi ilgilendiren çeşitli konulardaki yazı ve görüşleri okuyup, 

yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlerin aşağıdaki bağlantıyı tıklamaları 

önerilir;  

http://hikmetyavas.wordpress.com/ 
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