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Sobre minha vida carcerária                 
na ilha de Imralı
Abdullah Öcalan

Em todas as minhas conversas e declarações 
de defesa até o momento, evitei falar da minha 
vida ‘pessoal. A menos que se fale de questões 
gerais de saúde e as relações com a administra-
ção penitenciária, não falei de como resisti ao 
isolamento que o sistema projetou especialmente 
para mim e se aplica somente a mim, nem de 
como suporto estar sozinho. Imagino que as prá-
ticas que desenvolvi contra esta absoluta solidão 
e inatividade são as que mais atraem curiosidade.

Quando eu ainda era um menino, um ancião 
de nossa aldeia, considerado por sua sabedoria ao 
observar meu comportamento e minhas ativida-
des, me disse algo que ainda lembro com vivaci-
dade: “Lo li ciyê xwe rûne, ma di te da cîwa heye?”, 
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que traduzido significa: “Fique quieto, você tem 
mercúrio nas veias?” Eu era tão vivaz quanto o 
mercúrio é fluido. Os deuses dos antigos mitos 
provavelmente nunca poderiam ter pensado em 
um castigo pior para mim do que amarrar-me às 
rochas de Imralı.

Ainda assim, passei doze anos [21 anos na 
época da tradução para o inglês] em confinamen-
to solitário nesta ilha. Imralı é notadamente uma 
ilha onde o alto escalão de funcionários do esta-
do foram colocados para cumprir sentenças ao 
longo da história. O clima é ao mesmo tempo 
extremamente úmido e também severo. Faz com 
que sua estrutura se deteriore fisicamente. Acres-
cente-se a este isolamento estar em uma sala fe-
chada, e o efeito debilitante sobre sua estrutura 
é ainda mais ampliado. Além disso, fui colocado 
nesta ilha quando estava começando a envelhe-
cer. Fiquei detido sob a supervisão do Comando 
das Forças Especiais por um longo período de 
tempo. Acho que faz cerca de dois anos que o 
Ministério da Justiça assumiu minha supervisão.

Eu não tinha meios para me comunicar com 
o mundo exterior além de um livro, um jornal e 
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uma revista de cada vez, e um rádio que só sin-
tonizava uma estação. Todo meu universo de co-
municação consistia em visitas de meia hora do 
meu irmão a cada poucos meses, e minhas visitas 
semanais dos advogados, embora estas fossem 
frequentemente restringidas devido a “condições 
climáticas adversas”. Naturalmente eu não mini-
mizo estes fatores quando falo sobre isso, mas 
eles não foram suficientes para me manter firme. 
Minha mente e minha vontade garantiram que 
eu permanecesse de pé e não me deteriorasse.

Eu já havia me isolado e me preparado para 
a solidão enquanto ainda estava do lado de fora. 
Pratiquei experimentos para tornar abstratas as 
relações de família, parentes próximos e até mes-
mo amigos e camaradas próximos, todos os quais 
constituem uma dependência significativa. As 
relações com as mulheres também eram expres-
sivas, e estavam entre aquelas que eu abstraía. 
Era exatamente o oposto do [poeta revolucioná-
rio muito perseguido] Nazım Hikmet. Eu havia 
prometido ter filhos. Quando ainda estava no co-
legial, recebi notas máximas do meu professor de 
literatura para um ensaio intitulado “Para mim, 
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você é uma criança que nunca nascerá”. Acho que 
queria lidar com vidas infantis que passam por 
dificuldades.

Em todo caso, estas experiências não são sufi-
cientes para explicar minha resiliência em Imralı.

Não devo seguir em frente sem mencionar 
isto: A conspiração contra mim durante o pro-
cesso em Imralı foi uma conspiração que nunca 
deixou um pingo de esperança de vida. O proces-
so prolongado e a guerra psicológica relacionada 
à sentença de morte tinham o mesmo objetivo. 
Nos primeiros dias, eu mesmo não conseguia en-
tender como poderia ser capaz de suportar. Não 
conseguia imaginar como seria capaz de passar 
nem mesmo um ano aqui, quanto mais vários. 
Tive este pensamento que me encheu de pesar: 
“Como você pode lidar com milhares de pessoas 
em uma sala minúscula”?

Na verdade, como líder nacional curdo, eu 
tinha me transformado - ou fui transformado - 
na própria síntese de milhões. Esta era também 
a percepção que o povo tinha da situação. Se é 
impossível para a maioria das pessoas aguentar 
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a separação de seus familiares ou de seus filhos, 
sem esperança de se reunirem, como então eu 
suportaria a separação da vontade de milhões 
que estão unidos até a morte, para nunca mais 
reencontrá-los?

Cartas do povo não me foram dadas, mesmo 
aquelas de apenas algumas linhas. Até hoje, não 
recebi nenhuma carta, exceto algumas exceções 
de camaradas nas masmorras, que são submeti-
das a uma rigorosa censura e a uma forte reda-
ção, e nenhuma carta de fora. Também não con-
segui enviar nenhuma carta.

Tudo isso pode ajudar a compreender as con-
dições do isolamento até certo ponto. Mas havia 
certos aspectos exclusivos de minha posição. Es-
tou na posição de ser aquele que tem liderado 
o nascimento de muitos princípios relacionados 
aos curdos. Toda esta produção foi interrompi-
da no meio caminho, dependendo de uma vida 
em liberdade. Eu levei nosso povo a emergir em 
todos os campos sociais, mas não fui capaz de 
deixá-los em mãos de confiança ou em condições 
de segurança.
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Pense em um namorado: ele deu o primei-
ro passo por seu amor, mas quando suas mãos 
estavam prestes a se encontrarem, foram distan-
ciadas. Tais foram meus passos para a liberdade 
fora dos campos sociais, igualmente deixados a 
distância. Eu tinha me dissolvido virtualmente 
nos domínios da liberdade social. Deixei muito 
pouco para trás para chamar de “eu”. O processo 
de encarceramento, no sentido social, tinha co-
meçado exatamente em tal momento.

As condições externas, o Estado, a adminis-
tração e a própria prisão poderiam ter sido pro-
jetadas para os reis, e ainda assim não explicaria 
como seria possível suportar o isolamento criado 
para mim. Os fatores básicos não deveriam ser 
buscados nas condições ou na atitude do Estado. 
O fator determinante foi que eu tinha me con-
vencido das condições de isolamento.

Que grandes razões precisaria para poder su-
portar o isolamento, e provar que uma grande 
vida poderia ser demonstrada mesmo sob isola-
mento! Pensando nisso, eu deveria primeiramen-
te mencionar dois fatos conceituais.
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O primeiro foi sobre o status social dos cur-
dos. Para que eu desejasse uma vida livre, a so-
ciedade à qual eu estava conectado precisaria ser 
livre. Ou, mais precisamente, a libertação indi-
vidual não poderia acontecer sem a sociedade. 
No sentido sociológico, a liberdade do indivíduo 
se correlacionava plenamente com o nível de li-
berdade da sociedade. Aplicando esta hipótese ao 
povo curdo, foi minha percepção de que a vida 
dos curdos não era diferente de uma masmorra 
escura e sem paredes ao seu redor. Não apresen-
to esta análise como um artifício literário. Esta é 
a verdade absoluta da realidade vivida.

Em segundo lugar, a fim de compreender 
plenamente o conceito, existe a necessidade de 
aderir a um princípio ético. É preciso se tornar 
plenamente consciente do fato de que é possível 
viver a vida em absoluta dependência de uma co-
munidade.

Uma das crenças mais importantes que a mo-
dernidade gerou é a convicção do indivíduo de 
que ele pode sobreviver sem depender da co-
munidade. Esta convicção é uma falsa narrati-
va. Na verdade, não existe tal vida, mas imposta 
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a aceitação de uma realidade virtual fabricada. 
Qualquer privação deste princípio expressa uma 
dissolução da ética. Aqui, a realidade e a ética 
estão entrelaçadas.

O individualismo liberal só é possível através 
da dissolução de uma sociedade ética e do rom-
pimento de seus laços com aqueles relacionados 
à percepção da realidade. O fato de ser apresen-
tado como o estilo de vida dominante de nossa 
época não prova que esteja certo. O mesmo vale 
para o sistema capitalista do qual o individua-
lismo liberal é a voz. Cheguei a esta conclusão 
como resultado de meu foco no Curdo como um 
fenômeno, e na questão curda.

Há uma dualidade em minha vida que precisa 
ser bem compreendida. Esta é a fuga do Curdo 
e o retorno ao Curdistão. O genocídio cultural 
garantiu que as condições para a fuga estivessem 
sempre prontas, sob quaisquer circunstâncias.

Esta fuga é sempre encorajada. O princípio 
moral entra em jogo justamente neste ponto. 
Quão certo ou bom é fugir da própria sociedade 
em prol da salvação do indivíduo?
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Eu cheguei ao meu último ano na universi-
dade, o que significava que minha salvação in-
dividual estava garantida na época. O início do 
meu retorno ao Curdistão, ou pelo menos o meu 
foco naquele momento, foi uma expressão de um 
retorno ao princípio moral. No sentido socialista, 
esta comunidade não precisava ser curda, pode-
ria ter sido alguma outra comunidade. Mas ain-
da precisaria se conectar com um fenômeno da 
sociedade de uma forma ou de outra para poder 
ser um indivíduo moral. Estava ficando claro para 
mim que eu não poderia ser um indivíduo imoral.

Estou usando aqui o conceito de moralidade 
no sentido da ética, no sentido da teoria ética. 
Não falo de uma moralidade que seja primitiva, 
por exemplo, uma moralidade que dite lealdade 
vitalícia a qualquer família ou grupo similar, por-
que uma conexão com os curdos como fenômeno 
e sua condição problemática só foi possível atra-
vés da moral como ética.

O estatuto absoluto de escravo que os Cur-
dos carregam - e que permanece válido até hoje 
- me impediu definitivamente de sonhar, “uma 
vida livre é possível”. Eu me convenci disso: “não 
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tenho um mundo onde possa viver livremente”. 
Aqui consegui comparar uma prisão interna com 
uma prisão externa. Cheguei à conclusão de que 
o cativeiro no cárcere externo é o mais perigoso 
para o indivíduo.

É uma grande ilusão para o indivíduo curdo 
viver na crença de que ele/ela é livre do lado 
de fora. Uma vida dominada pela ilusão e pela 
mentira é uma vida que sofreu traição e derrota.

A conclusão que tiro disto é que uma vida 
do lado de fora só é possível sob uma condição: 
que se passe cada minuto do dia lutando pela 
existência e liberdade dos curdos, e dos trabalha-
dores turcos sob as condições do capitalismo. A 
vida para um curdo com moral e dignidade só é 
possível tornando-se um lutador pela liberdade e 
existência 24 horas por dia.

Julgando minha vida de fora a partir deste 
princípio, percebo que vivi uma vida ética. É da 
natureza da guerra que a resposta a isso seja a 
morte ou a prisão. Uma vida sem guerra é uma 
vida de fraude e indignidade massivas, e como 
tal, a morte ou a prisão está na natureza da ação. 
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Seria contrário ao próprio propósito de minha 
vida não poder suportar as condições da prisão. 
Assim como nenhuma forma de luta pela existên-
cia e liberdade é evitável. Isto também é verdade 
para a prisão, porque também é uma exigência da 
luta por uma vida livre.

Quando se trata de curdos, e assumindo que 
se é socialista e não se está sob ordens do capita-
lismo, liberalismo ou fanatismo religioso defor-
mado, não há nada para viver e nenhum mundo 
para viver a não ser a luta por uma vida moral e 
ética. Olhando para a vida dos amigos na prisão 
à luz deste conceito, vi que eles tinham sérias 
concepções errôneas. Ou eles se convenciam ou 
estavam convencidos de uma vida que poderia 
ser vivida em liberdade lá fora. Uma análise so-
ciológica mostraria que o papel das prisões é 
criar uma falsa ânsia de liberdade no indivíduo. 
Sob as condições da modernidade, as prisões são 
construídas com muito cuidado para este fim. 
Quando as pessoas saem da prisão, a opção é que 
aceitem uma vida de mentiras e enganos, e nesse 
caso qualquer expectativa de ação revolucionária 
ou de uma vida moral e digna é em vão, uma es-
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perança vazia, ou como alternativa poderão con-
duzir sua luta com melhor sucesso graças à ma-
turidade que vem com a experiência carcerária.

As prisões não são apenas para a reabilitação, 
elas também são espaços onde as pessoas apren-
dem a cumprir efetivamente os deveres morais e 
voluntários para com a sociedade. O mesmo vale 
para os combatentes da liberdade que vão para 
as montanhas. Ser um guerrilheiro da liberdade 
significa cumprir seus deveres morais e políti-
cos para com a comunidade no mais alto nível, e 
assumir essa consciência e dever ético. Significa 
fazer o que for necessário para a libertação fren-
te à autodefesa. Transformar-se em guerrilheiro 
da liberdade não é uma forma de construir in-
fluência ou poder pessoal. Isso não seria a luta 
pela liberdade, mas a luta pelo poder. Para esses 
tipos de pessoas, ir para as montanhas (ou deixá-
-las) não tem nenhum valor moral ou social. Elas 
facilmente se transformam em traidores quando 
não encontram o que procuram. Essas pessoas 
não podem cumprir seus deveres para com a co-
munidade em lugar algum.

O que eu quero dizer com tudo isso é o se-
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guinte: todos os lugares têm as mesmas carac-
terísticas para aqueles cuja existência social está 
em estado de escravidão absoluta e para aqueles 
que já experimentaram a dissolução. Distinções 
sem sentido como “dentro é mau, fora é bom”, ou 
“armado é mau, desarmado é bom”, não mudarão 
o esforço e o objetivo fundamental da luta pela 
existência e pela liberdade: como a vida humana 
só tem sentido quando vivida livremente, onde 
quer que se viva uma vida sem liberdade, esse 
lugar é um calabouço escuro.

O segundo conceito é o desenvolvimento de 
uma percepção da realidade em conexão com o 
primeiro. O único remédio para garantir a for-
ça para suportar nas masmorras é desenvolver 
uma consciência da realidade. A forte experiência 
da percepção da realidade relacionada à vida em 
geral é a obtenção do maior aproveitamento na 
vida, ou mesmo, o sentido da vida. Se as pessoas 
entenderem bem o que estão vivendo, podem vi-
ver em qualquer lugar sem problemas.

A vida perde seu sentido se for vivida em 
constante estado de engano e mentira, abrindo 
o caminho para a degeneração da própria vida. 
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Insatisfação, desconforto, brigas, profanação... 
Estes são resultados naturais de uma vida dege-
nerada. A vida humana é um milagre absoluto, 
para aqueles que têm uma percepção avançada 
da realidade. A vida é uma fonte de alegria e 
entusiasmo, ela detém o significado secreto do 
universo. Quando se descobre este segredo, mes-
mo em uma masmorra, a vida não representa um 
problema. Se a masmorra é para o bem da liber-
dade, o que vai crescer ali é a percepção que se 
tem da realidade. A vida que cresce desta forma 
pode transformar a dor mais forte em felicidade.

Para mim, a prisão em Imralı se tornou um 
verdadeiro campo de batalha para a realidade, no 
que diz respeito à compreensão do fenômeno dos 
curdos e da questão curda, assim como a cons-
trução de possibilidades para uma solução. Fora, 
o discurso e a ação têm mais validade. Dentro, o 
significado reina supremo. Fora, teria sido muito 
difícil para mim desenvolver as ideias relaciona-
das com a filosofia política que expressei de for-
ma mais ampla e concreta nesta defesa.

Mesmo a compreensão do próprio conceito 
de política requer um grande esforço, requer uma 
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forte percepção da realidade. É possível dizer que 
o meu entendimento da profundidade de mim 
mesmo como dogmático positivista está forte-
mente ligado ao meu ser isolado. Cheguei a com-
preender melhor, sob condições de isolamento, 
que existem concepções variadas de moderni-
dade e uma gama diversificada de modelos de 
construção de nações, e que as estruturas sociais 
são feitas pelo homem e fictícias, assim como fle-
xíveis por natureza.

A superação do Estado-nação foi importan-
te para mim. Para mim, este conceito tinha sido 
um princípio marxista-leninista-stalinista duran-
te muito tempo, estava na natureza de um dog-
ma que nunca deveria ser alterado. Quando me 
concentrei na natureza social, na civilização e na 
modernidade, percebi que este princípio nada 
poderia ter a ver com socialismo e que era apenas 
um remanescente da civilização de classe e da in-
tensa busca da sociedade pelo poder, legitimado 
pelo capitalismo. Como resultado, não hesitei em 
rejeitá-lo.

Se houvesse um socialismo verdadeiramente 
científico, como se dizia, aqueles que precisariam 
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mudar eram os mestres do socialismo real, ou 
seja, pessoas como Marx, Engels, Lenin, Stalin, 
Mao e os próprios Castro. Tinha sido um grande 
erro abraçar esse conceito capitalista, e isso cau-
sou grandes danos à causa do socialismo.

Como compreendi melhor que o liberalismo 
capitalista tinha uma hegemonia ideológica ex-
tremamente forte, comecei a analisar melhor a 
modernidade. Vi que uma modernidade demo-
crática não só é possível, mas também mais real, 
mais contemporânea e mais viável do que a mo-
dernidade capitalista.

Como o socialismo real nunca ultrapassou a 
noção de Estados-nação, tomando-o como uma 
verdade fundamental para a modernidade, nunca 
pensamos que outro tipo de nacionalismo, por 
exemplo, um nacionalismo democrático, pudesse 
existir. Uma nação não poderia existir sem um 
Estado! Se os curdos fossem uma nação, eles te-
riam que ter um Estado! Mas quando cheguei, 
ao me concentrar nos fenômenos sociais, ao en-
tendimento de que a própria nação era a mais 
desconectada das realidades dos últimos séculos, 
que havia sido moldada sob a forte influência do 
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capitalismo, e que o modelo de Estado-nação era 
uma jaula de ferro para as sociedades, percebi 
que a liberdade e a comunalidade eram conceitos 
mais valiosos.

Compreendendo que lutar pelo bem dos Es-
tados-nação era de fato lutar pelo capitalismo, 
minha filosofia política foi profundamente trans-
formada. Uma luta pelo nacionalismo estreito e 
pelo classismo (ambos essencialmente levariam 
ao mesmo lugar) não resultaria em nada além do 
fortalecimento do capitalismo. Percebi que, de 
certa forma, eu era uma vítima da modernidade 
capitalista.

Ao ver que as ciências sociais impostas pela 
modernidade não eram verdadeiramente cien-
tíficas, mas mitologias contemporâneas, minha 
consciência da história e da sociedade foi se 
aprofundando. Minha compreensão da verda-
de experimentou uma revolução. À medida que 
rasguei o dogma capitalista, comecei a conhecer 
a sociedade e a história com mais prazer, com-
preendendo mais a verdade. Durante este tempo, 
me autointitulava “Caçador da Verdade”.
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Em turco, há um ditado: “Corra, lebre, cor-
ra! Pegue, cachorro, pegue!”, que a modernidade 
capitalista impõe aos curdos. Mudei seu signifi-
cado, transformando-o em “caçar a modernidade 
capitalista”. Quando a percepção da realidade se 
desenvolve como um todo, ela assegura o domí-
nio de um sentido que não pode ser comparado 
a nada anterior, não importa o campo que olha-
mos, seja ele social, ou mesmo físico ou biológico. 
Sob condições carcerárias eu poderia ter tantas 
revoluções diárias da verdade quanto quisesse. É 
desnecessário dizer que nada mais poderia for-
necer a força para a resistência tanto quanto isso.

O fortalecimento da compreensão da verda-
de também teve um efeito no desenvolvimento 
de soluções práticas. A mentalidade do estado 
turco é sempre considerada sagrada e única. O 
conceito de governança traz à mente o conceito 
de Estado. Esta mentalidade encontra suas raízes 
nos sumérios, e tem sido transmitida através de 
gerações tanto na cultura árabe quanto na cultura 
farsi, tendo se fundido com o divino.

O fenômeno do poder detém uma forte po-
sição na raiz do conceito de monoteísmo. Os 
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turcos, como elites formadas entre os poderosos, 
desenvolveram talvez a quarta ou quinta versão 
deste conceito. Sem conhecer suas raízes ou eti-
mologia, foram influenciados por seus resultados. 
Nas práticas Seljúcidas e Otomanas, ele teve um 
significado completamente obscuro - ou, mais 
precisamente, sem sentido. Tornou-se tal que às 
vezes dezenas de irmãos ou parentes eram execu-
tados na busca pelo poder.

Com o advento da república, este entendi-
mento não se disfarçou - ou melhor, a soberania 
nacional e o Estado-nação desenvolvidos na Eu-
ropa foram aplicados diretamente ao poder, sem 
adaptações. Isto tornou o Estado-nação turco 
um Leviatã ainda mais perigoso. Quem quer que 
interferisse nele era executado. O Estado-nação 
era a mais sagrada de todas as coisas sagradas. 
Isto era particularmente verdadeiro para a clas-
se burocrata. O problema do poder e do Estado 
tornou-se a questão social mais complicada na 
sua história.

Concentrei-me principalmente nos conceitos 
de poder e de Estado em Imralı. Ao compreen-
der o papel que eles tiveram nas relações entre 
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turcos e curdos, senti uma forte vontade de me 
voltar para soluções mais concretas e práticas. 
Também senti a necessidade de rastrear o desen-
volvimento milenar do poder e dos arranjos es-
tatais relativos às relações turco-curdas até os hi-
titas. E como entendi melhor as estreitas relações 
geopolíticas e geoestratégicas entre as culturas de 
poder e Estado na Mesopotâmia e na Anatólia, 
e o apliquei às relações turco-curdas, pude ver 
facilmente que traçar distinções entre o Estado 
e o poder não era um método inteligente. Não 
abracei os conceitos de poder e de Estado, pois 
eram conceitos desenvolvidos contra o conceito 
de democracia. Quanto mais eu via que abando-
nar toda a governança ao poder e às forças do 
Estado era uma grande perda para a sociedade, 
melhor eu entendia a importância da democracia.

Percebendo que a negação anarquista do po-
der e do Estado levou a sérias questões de inso-
lubilidade na prática, tomei consciência de que a 
negação da divisão entre o poder e o Estado era 
incompatível com o fato histórico, ainda que este 
não fosse um método de solução que eu preferis-
se. Um governo democrático era nossa principal 
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preferência, mas entendi melhor o significado 
dos conceitos de poder e de Estado como parcei-
ros ao perceber que a negação das culturas unifi-
cadas pelo poder e o Estado através da história e 
a incapacidade de compreender os aspectos que 
tinham condições de compartilhar em termos de 
sociedade, não poderia levar a soluções saudáveis 
e práticas.

Houveram intensas relações e tentativas de 
modelos frequentemente convergentes nas polí-
ticas e estratégias de poder e do Estado na Ana-
tólia e na Mesopotâmia ao longo da história. Mo-
delos semelhantes também foram escolhidos em 
todos os períodos críticos das relações turco-cur-
das. Este modelo foi experimentado mais recen-
temente durante a guerra nacional de libertação. 
Revisei extensivamente estes assuntos em minha 
defesa. Além de apresentá-lo na forma de um 
modelo teórico, havia um imenso interesse em 
transformá-lo em um projeto prático para uma 
solução não apenas para as relações turco-cur-
das, mas também para outras crises no Oriente 
Médio, igualmente em impasse. Em particular, o 
projeto envolvia elementos que eram tanto com-
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patíveis com fatos históricos quanto mais próxi-
mos dos ideais de todos para uma solução práti-
ca contra o dogmatismo positivista imposto pela 
modernidade capitalista. Era importante que eu 
me concentrasse nos conceitos de modernidade 
democrática, Nação Democrática e Autonomia 
Democrática em relação ao poder e ao Estado, à 
luz dos fatos históricos.

Outra realidade histórica era que o governo 
central era a exceção, enquanto os governos lo-
cais eram a regra. À medida que eu compreendia 
melhor a conexão entre capitalismo e a represen-
tação do Estado-nação centralizado como o mo-
delo único e absoluto hoje, seu funcionamento 
interno se tornou mais compreensível para mim, 
tornou-se mais clara a importância de soluções 
locais para a democracia.

Cheguei a conclusões semelhantes para a re-
lação entre violência e poder. Era óbvio que não 
podíamos preferir nos tornar um poder e uma 
nação através da violência. Exceto em casos com 
uma exigência de autodefesa obrigatória, a ob-
tenção de favorecimento social através da violên-
cia também não tinha nada a ver com o socialis-
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mo. Além da autodefesa, a violência de qualquer 
natureza só poderia ser válida para monopólios 
de poder e exploração. O desenvolvimento con-
ceitual nesta direção deu grande ênfase à questão 
da paz de maneira mais consciente e significativa. 
Assim, eu havia conseguido um acúmulo concei-
tual e teórico considerável que anularia os rótu-
los de “separatistas” e “terroristas” colocados pelo 
Estado e pelas elites do poder, que pressionavam 
os curdos e todos os setores da sociedade sob 
opressão e exploração.

Nossos diálogos com as autoridades estatais 
com base neste acúmulo conceitual e teórico 
foram mais frutíferos e asseguraram a criativi-
dade para soluções práticas. Como se pode ver 
em vários pontos da minha defesa, foi possível 
desenvolver soluções teóricas e práticas com a 
contribuição de fatos na percepção da realidade 
e da liberdade da sociedade em inúmeras esferas 
semelhantes.

Além das razões físicas que preparam o ca-
minho para problemas de saúde, não há nada 
insuportável para mim em Imralı. Minha moral, 
consciência e força de vontade não diminuíram, 
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pelo contrário, estão mais firmes do que antes, 
nutridas com estética, e enriquecidas por meio de 
um belo desenvolvimento. À medida que desen-
volvo gradualmente esclarecimentos das verdades 
sociais por meio da ciência, filosofia e estética, 
aumentam também as possibilidades de uma vida 
mais correta, melhor e mais bela. Prefiro ficar na 
minha cela sozinho até o meu último suspiro do 
que viver com pessoas perdidas, afastadas do ca-
minho da verdade, pela modernidade capitalista.

Uma questão na mente de nosso povo conec-
tado à minha vida em Imralı diz respeito onde e 
como eu viveria se eu saísse da prisão. Eu não me 
inclino a ilusões. Deveria ser bem conhecido que 
meu estilo de vida é aquele conhecido como rea-
lismo revolucionário. Tais perguntas são melhor 
respondidas olhando não para minha vida após 
uma possível libertação, mas para toda a minha 
história de vida desde a infância.

Minhas primeiras “rebeliões”, contra a auto-
ridade familiar quando eu tinha menos de 10 
anos de idade, trazem importantes pistas sobre 
este assunto. Já naquela época eu era um rebel-
de solitário. Tentei expressar minhas objeções 
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às comunidades rurais e urbanas locais em mi-
nha defesa. Qualquer pessoa interessada pode 
encontrar as perguntas e respostas necessárias 
em conjunto. Em resumo, para mim, a vida só é 
possível se for vivida livremente. Tentei explicar 
o que significa uma vida livre como fundamento 
da minha mais recente defesa de cinco volumes. 
Uma vida que não é ética, justa e política é uma 
vida que do ponto de vista da comunalidade não 
deve ser vivida.

Através do que os monopólios de opressão e 
exploração ideológica provocam, a civilização em 
geral e a modernidade capitalista em específico 
tornam possível viver e assegurar a aceitação de 
viver uma vida incorreta, repleta de todos os ti-
pos de escravidão, demagogia e individualismo, 
e cheia de muitas mentiras. É assim que surgem 
os fatos identificados como problemas sociais. 
Quer os chamemos de socialistas, pró-liberdade, 
democratas ou comunistas, todos aqueles que se 
acreditam revolucionários devem se opor e com-
bater civilizações baseadas na opressão e explora-
ção pela elite, a metrópole e o poder, assim como 
os estilos de vida dominantes dos tempos mo-
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dernos. Caso contrário, um estilo de vida justo, 
livre, democrático e comunal não pode se tornar 
realidade e, portanto, não pode ser vivido - qual-
quer vida vivida assim estaria cheia de mentiras, 
enganos, injustiças e feiura. Isto é chamado de 
estilo de vida errôneo, sem base adequada. Os 
grandes esforços que fiz ao longo da minha vida 
na rejeição deste estilo de vida, que é um proble-
ma ou que eu tornei um problema, é bem com-
preendido. Quando não é, nem meu caráter nem 
eu, como líder, posso ser compreendido. Aqueles 
que desejam se juntar ao meu caráter ou a mim 
mesmo como liderança e se beneficiar deles sem 
compreendê-los, podem sofrer grande desilusão. 
Mostrar compreensão e participação correta não 
é uma questão individual, mas uma questão social.

Outro assunto popular é sobre a vida com 
as mulheres. Tenho escrito sobre como convi-
ver com as mulheres em todos os volumes. A 
convivência com as mulheres é particularmente 
significativa sob as condições da modernidade. 
Esta não é uma questão a ser resolvida pedin-
do, procurando e enganando as mulheres, seja 
em prostíbulos ou em casas particulares, ou vi-



31

vendo juntos com ou sem filhos. Para resolver 
esta questão que ocupa um lugar de destaque no 
coração e na mente das questões sociais, a abor-
dagem deve ser científica, filosófica, ética e esté-
tica. Na época em que vivemos, sob condições de 
modernidade capitalista, uma vida igualitária e 
livre junto das mulheres é uma vida que requer 
grande responsabilidade e uma atitude firme ba-
seada na ciência, na filosofia, na ética e na esté-
tica. Sem conhecer o status imposto à mulher ao 
longo da história da civilização e na era moderna, 
sem uma abordagem ética e estética, tentativas 
de qualquer tipo de vida conjunta resultarão em 
maldade, imoralidade e feiura.

Para evitar desperdiçar a vida, é imperativo 
priorizar a realização das formas de vida corretas, 
morais e estéticas juntamente com as mulheres. 
Analisar o caráter das mulheres, sobre o qual to-
dos os tipos de escravidão foram experimentados 
e impostos, e fazer das mulheres camaradas e par-
ceiras de vida na causa da liberdade e da igualda-
de são condições fundamentais para os homens se 
tornarem corretos, morais e belos também.

As razões pelas quais valorizo este tipo de es-
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tilo de vida e o considero uma questão de prin-
cípio serão melhor compreendidas se as palavras 
em minha defesa forem lidas corretamente. Um 
estilo de vida baseado na “dominação” sexista 
primitiva sobre as mulheres (como uma forma 
de relacionamento onde até mesmo a sexualida-
de biológica é degenerada), imposta pela ética da 
civilização centrada no poder da modernidade, 
cria grande imoralidade e feiura. Se com o tempo 
minha grande guerra contra isso e seus resulta-
dos forem corretamente compreendidos, a vida 
será vivida com moral e beleza junto das mu-
lheres. Todo homem e mulher que assumir uma 
parcela de responsabilidade por isso, e em parti-
cular para que as mulheres sejam fortalecidas e 
emancipadas e alcancem a igualdade em todas as 
esferas da vida social, deve desenvolver e orga-
nizar constantemente propostas e práticas cien-
tíficas, filosóficas, éticas e estéticas, e encorajar a 
revitalização da mentalidade e das instituições da 
nação democrática.

Seja dentro ou fora da prisão, no ventre da 
mãe ou em qualquer momento no tempo e no 
espaço, só de forma comunal a vida humana pode 
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ser vivida livremente, em igualdade (com diver-
sidade) e democraticamente. Qualquer estilo de 
vida fora disto é desviante e, portanto, insalubre. 
Este desvio é combatido com várias narrativas e 
ações sociais, incluindo a revolução, para reto-
mar o caminho correto e torná-lo saudável. Para 
este fim, cria-se uma mentalidade e uma vontade 
que são éticas, estéticas, filosóficas e científicas.

Assim, quando e onde quer que eu esteja, 
quando surgir uma possibilidade de libertação, 
é natural que eu esteja em constante luta com 
qualquer discurso e estilo de ação necessário, 
pois a comunalidade da qual eu me esforço para 
fazer parte, para os curdos que sofrem a realida-
de mais trágica disto, para a realização da nação 
democrática que é o caminho para uma solução e 
emancipação, para a União das Nações Democrá-
ticas que é o caminho para uma solução e eman-
cipação para todos os povos do Oriente Médio, 
começando por seus vizinhos, e para a União das 
Nações Democráticas que é o caminho para uma 
solução e emancipação para todos os povos do 
mundo do qual fazem parte, continuarei mar-
chando com meu caráter verdadeiro, que con-
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quistei em grande medida através da força ética, 
estética, filosófica e científica requerida aqui, ga-
nharei a vida, e a compartilharei com todos.

21 de dezembro de 2010

abdullah ÖCalan

Condenado em prisão solitária em Imralı
Prisão Tipo F

Para a Presidência do

Tribunal europeu de direiTos humanos,
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Sobre o autor
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Abdullah Öcalan, nascido em 1949, estudou 
ciência política em Ancara. Encabeçou ativamen-
te a luta de libertação curda como líder do PKK 
desde sua fundação em 1978 até seu sequestro 
em 15 de fevereiro de 1999. É considerado um 
importante estrategista e um dos mais importan-
tes representantes políticos do povo curdo.

Em condição de isolamento na prisão da ilha de 
Imralı, Öcalan escreveu mais de dez livros, que re-
volucionaram a política curda. Em várias ocasiões, 
ele impulsionou tréguas unilaterais por parte da 
guerrilha e apresentou propostas construtivas para 
uma solução política para a questão curda.

O chamado “processo de paz” começou em 
2009, quando o Estado turco respondeu ao pe-



dido de Öcalan de uma solução política para a 
questão curda. Este processo foi interrompido 
em abril de 2015, quando o Estado turco encer-
rou unilateralmente as negociações e retornou às 
políticas de negação e aniquilação.

Desde 27 de julho de 2011, Öcalan foi nova-
mente mantido em isolamento quase total na ilha 
da prisão de Imralı. Desde 5 de abril de 2015, a 
prisão está completamente isolada do resto do 
mundo, com exceção da visita ocasional dos pa-
rentes de Abdullah Öcalan.




