
 



 
 
 

Özgürlük hareketinin demokratik çözüm ve barış için 2009 Nisanın da 
tek yanlı ilan ettiği eylemsizlik kararından sonra faşist TC devleti ve 
onun tüccar hükümeti bu iyi niyete karşı her hangi bir adım atmayınca 
hatta bunu bir fırsat gibi değerlendirerek Önderlik ve halkımız üzerindeki 
inkar ve imha siyasetini daha ince ve sinsi yöntemlerle devam ettirmek 
isteyince örgüt 2010 baharından itibaren eylemsizlik kararının anlamını 
yitirdiğini açıkladı ve demokratik özerkliği ilan etme temelin de meşru 
savunma hakkının kullanılması için aldığı kararı açıkladı. Bu karar 
çerçevesinde her yerde olduğu gibi biz de saha ve bölge olarak askeri 
eylem hazırlıklarına giriştik. Tim ve küçük birimlerle yapılacak eylemlerin 
yanı sıra kapsamlı eylemler için de karar aldık. Düşmanı sarsacak, 
burnunu sürtecek ve HPG’nin gücünü ve kararlılığını gösterecek 
düşmanın kendi basınına ve kamuoyuna uyguladığı ambargoyu kıracak 
bir eylemin yapılması gerekiyordu. Ayrıca böylesi bir eylem Botan sahası 
için de gerekliydi. Çünkü botan, silahlı mücadelemizin sembolü 
durumundaydı. Ve güçlü bir eylemle yeni başlayan dördüncü dönemin 
ruhu gösterilmeliydi. 

Alınan karar çerçevesinde haziran ayının başında itibaren hazırlıklara 
başlandı. Eylem yapılacak düşman tepesi, Akir tepesiydi. Buranın hedef 
alınmasının sebepleri vardı. Pek çok tepe ve karakol üzerinde yapılan 
keşifler sonuncunda en uygun hedef bu tepeydi. Ayrıca Bestanın 
ortasında duran bir işgal abidesi gibiydi. Ve sökülüp atılması 
gerekiyordu. 

Bir ay boyunca eylem için hazırlıklar yapıldı. Tepe her taraftan en ince 
ayrıntısına kadar keşfedildi. Gündüz keşiflerinin yanı sıra gece keşifleri 
de yapıldı. Saha koordinesindeki arkadaşlar başta olmak üzere eyleme 
katılacak gücün büyük bir kısmı bu keşiflerde yerini aldı. Keşif 
hazırlıklarında en fazla emek ve çaba harcayan arkadaş Kahraman 
arkadaştı. Alanı biraz tanıyordu. Gurupların sağlam geliş- gidişleri için bu 
fedakârlığı yapıyordu. Sadece gündüz keşifleri değil, gece keşiflerini de o 
yapıyordu. 

Kahraman arkadaş küçük yaşlarında gerilla saflarına katılmış ilk 
şekillenmesini askeri ve gerilla terbiyesini Agitlerin yurdu Gabar da 
almıştı. Uzun bir süre hareketin yönetimindeki arkadaşların yanında 
kalmıştı. Ve uzun bir süre Özel kuvvetlerin içindeydi. 2007 yılında sonra 
ismini Erdal olarak değiştirmişti. Hem Şehit Erdal (Engin Sincer)  
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arkadaşın adını almak istemişti. Fakat arkadaşlar ona genelde Kahraman 
diyordu. Özellikle de eski arkadaşlar Kahraman ismi ona daha çok 
yakıştırıyordu. Đsmiyle uyuşan o kadar çok özelliği vardı ki. 

Kahraman arkadaşı ilk defa 2001 yıllında Dola Êyşe de görmüştüm. O 
zaman Başkanlık Konseyinin güvenlik sorumlusuydu. PKK 6. Konferansı 
için toplanmıştık, o zaman bende çok havalı kendisini çok beğenen bir 
izlenim bırakmıştı. Ondan sonra bir birimizi görmedik ta ki 2009 da Kato 
Jirka da görüşene kadar bu sefer gördüğüm kahraman bambaşkaydı. 
Son derece mütevazı alçak gönüllü, hoş sohbetleriyle çekici, dürüst ve 
temiz bir arkadaştı. Yıllar öncesinde üzerimde kalan bu izlenimi keşiften 
sonra Zorava sırlarından Derye Kaçe ye doğru giderken Kahraman 
arkadaşa söylediğimde kahkahalarla güldü ve ‘ aynı şeyleri bende sende 
görmüştüm’ dedi. Çünkü çok yüzeysel bakıp geçmiştik. Oysa yoldaşlığı 
derinden tanımlamak apayrı bir bakış gerektiriyordu. 

Keşifte bizim grubumuzun da öncüsü Kahraman arkadaştı. Đki gün 
boyunca gece ve gündüz keşfi çalışmamızı yaptık. Bu keşifte arkadaşın 
isteği ve kararlılığı hat safhadaydı. Eylemin başarısı hakkında en ufak bir 
tereddüdü yoktu, hatta yaptığı esprilerle keşfimize renk katıyordu. Tankı 
ele geçirmemiz halinde nasıl kullanacağımız gibisinden esprilerdi. 
Bestanın o kavurucu havasında bu şakalarla zamanımızı doldurduk. 

Keşif ve diğer hazırlıklarımız bitince eyleme katılacak güçleri topladık. 
Bazı tartışmalardan sonra, tepenin küçük toprak maketi üzerinde 
planlamayı ve eylemin nasıl yapılacağını tartıştık bu maketi de kahraman 
arkadaşla beraber yapmıştık. Maketimiz küçük bir Akir tepesi gibiydi ve 
maketimizdeki en ilginç görüntüler tank ve panzer sembolleriydi. Onları 
andıran bir şey bulamayınca yan tarafımız da kurulmuş bulunan katır 
artıklarını kullanmıştık. Kahraman arkadaş ‘bu tankın bir pislik olduğunu 
arkadaşlara gösterelim’ diyordu. Namlu yerine de boş bir BĐC kalemi 
kullanarak tankı tepe ye indirdik. Düzenlemeler eylem planlamasının 
aktarılmasından sonra arkadaşlara okundu. Büyük bir merakla ve 
heyecanla dinlenen düzenlemeler arkadaşların simalarında direk rengini 
gösteriyordu. Bir çok arkadaşın ilk defa katılacağı böylesi bir eylemde 
özelikle saldırı gruplarında yerini alacak olanlarda büyük bir sevinç vardı. 
Đsmi uzak gruplarda okunan arkadaşlarda ise burukluk ve yüz ekşimesi 
vardı. Yaklaşık yüz arkadaşın katılacağı Akir eyleminin toplantısı bittikten 
sonra, özgürlük şarkılarımızla sevinç ve başarı halayımızı tuttuk.Yılların 
geleneği olan gerilla ‘govendi ‘ eylem öncesinin, başarası ve intikam 
haykırısı gibidir. Özgürlük, yiğitlik ve intikam türkülerinin söylendiği bu 
govendler büyük hesaplaşmalar öncesinde özgürlük savaşçılarının son 
sözleşmeleri ve yeminleri gibidir. Eyleme katılacak her arkadaşın bu 
halayda yeminini haykırması gerekir. Tüm arkadaşlar bu iddia ile 
govende girdi. El ele tutuşan özgürlük savaşçılarının intikam  
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çığlıkları Katoların tarih görmüş kayalarına çarparak göğe yükseliyordu. 
Bir yeraltı şehrini andıran mağaramızın duvarlarına çarpan bu çığlıkları 
da başarı iddiası hat safhadaydı. 

Eylem, Zilan arkadaşın şahadet yıl dönümü olan 30 Haziran da ‘Botan 
Şehitlerinin intikamı’ adı ile saat 23 00 de başlayacaktı. Đki gün 
öncesinden ayrılan gruplar bu saatte eylemdeki yerlerinde hazır olacaktı. 
Đçin de iki yüz askerin bulunduğu tepe ye imha amaçlı yöneliyorduk. 5 
saldırı ve 3 saldırı- savunma grubunun yanı sıra ağır silah grupları ve 
uzak savunma grupları da vardı. Eylem saati yaklaştıkça heyecanımız ve 
merakımız artıyordu. Bu eylemde tek kaygımız vardı. O da grupların 
yerini almadan önce görüntü vermeleri ve düşmanın bizden önce 
harekete geçmesiydi. Korktuğumuz şeyde başımıza geldi eylemi 
başlatacak olan birinci savunma grubu yerini almadan görüntü verdi ve 
düşman grubu vurdu. Grup mevzilendirmesini yapmadan, düşman 
vurunca sistemleri biraz dağıldı. Ayrıca ilk tank atışı ile Sılav arkadaş 
şehit düşünce yeniden mevzilenemediler. Diğer iki savunma grubu yerini 
almıştı. Ve onlara düşmanı vurma talimatı verildi. Özelikle kahraman 
arkadaşın sorumlusu olduğu savunma grubu, düşmanın 20 çadırı ve iki 
nizamiyesine çok yakın bir yerde mevzilenmişti. Bu grup çok etkili bir 
şekilde çadırlardaki düşmanı vurdu. Bu vuruşlarda tepe komutanı da 
öldüğü için tepeleri koordinesiz kalmıştı. Kendi cihazlarındaki muhabere 
adeta Osyan’a yalvararak yardım istiyorlardı. Eylem planlama saatinden 
yarım saat önce başladığı için saldırı grupları yerini alamamıştı. 5 saldırı 
grubundan sadece en son harekete geçecek olan grup yerini almıştı. 4 
grup uzaktı ve kısa bir süre içerisinde yerlerini alamayacaklarını 
söyleyince gruplara geri çekilme talimatı verildi. Bu eylemde zorlama 
yaratan bir meselede bağlantı sorunuydu. Cihaza çıkan arkadaşlar 
yerlerini almadığını söylüyordu. Yerlerini alan arkadaşlarda cihaza 
çıkmıyorlardı. Kahraman arkadaşın cihazında bir sorun çıktığı için, eylem 
başladıktan ancak 13 dakika sonra konuşabildik. Büyük bir coşku için de 
gelen tekmilinde yoğun bir şekilde çadırları vurduğunu söylüyordu. 
Cihazları dinleyen bütün arkadaşlara moral veren kahraman arkadaşın 
bu sözleri, duyacağımız son sözleriydi. Çünkü mevziden mevziiye koşan 
kahraman arkadaş, düşmanın korku ve panik içerisindeki rast gele 
kurşunlarına denk gelmişti. Onun cihazını alan arkadaşlar kahraman 
arkadaşın yaralandığını söyleyince hemen oraya Dr.arkadaşıgönderdik. 
Meğerse birkaç dakika sonra şehit düşmüştü. Genel arkadaşlar 
etkilenmesin diye cihaz da söylenmemişti. Ertesi gün şehit düştüğünü 
öğrendik, tepe de süren çatışmada iki arkadaş şehit düşmüştü. 
Düşmanın ise 24’e yakın kaybı vardı. Gece yarısı Osyandan yardıma 
gelen çeteler de vuruldu ve 3 korucu öldürülmüştü. Ayrıca takviye 
getiren helikopterler de doçkalarla vuruldu. Ve geri dönmek zorunda 
kalmışlardı. Eylem sabote olmuş olmasına rağmen, düşman felç olmuştu 
ve neye uğradığını şaşırmışlardı. Böylesi bir eylemi hiç beklememişlerdi.  
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Eylemden sonraki havamız sabaha kadar farklıydı. Ta ki düşman kendi 
basının da ondan fazla kaybımızdan bahsedene kadar oysa akşam bir 
şehidimiz ve bir yaralımız vardı. Bu haberlerden sonra tekrardan 
gruplarla bağlantı kurmak istedik. Görüntü veren grupların sorumlusu 
arkadaşlar 8 arkadaşın kopuk olduğunu söyleyince adeta şok olduk ve 
sözlerimiz kursağımız da kaldı. Eylem gecesi tüm gruplar yerinden 
çıkıncaya kadar bağlantımız vardı. Ve kimse böyle bir tekmil vermemişti. 
Bir grubun kaldığı söylenseydi. Tepenin etrafını bırakmayacaktık ‘nasıl 
olsa onlarda gelir’ denilerek cihazlara yansıtılmak istenmişti. Fakat grup 
tepenin altında, düşmanın denetiminde bir yerde sabahlayınca 
çıkamamışlardı. Düşmanda sabah erkenden aldığı darbenin hıncı ile 
grubu kuşatmaya almıştı. Büyük ihtimalle kimyevi maddelerin 
kullanıldığı bu çatışma da 8 arkadaş şehit düşmüştü. Cenazeleri yanmış, 
parçalanmış olması ve iki arkadaş dışında cenazelerin toplu gömülmesi 
kendi vahşetlerinin göstergesiydi. 

Bazen öyle anlar olur ki: tebessüm mat olur, sevinç donar ve sözler 
boğazda düğümlenir. Sadece gözler konuşur ve sesiz bir diyalog başlar 
gözlerin dili arasında, bu bakışlarda geri de kalan birkaç gün öncesine ait 
diyaloglar, görüntüler ve anılar dolaşır. Yeminler, haykırışlar ve o anda 
orada hazır olmayanlar hatırlanır. Daha birkaç gün öncesinin coşkusu, 
morali ve gidenlerin intikam yeminleri dillenir bu sözsüz diyaloglarda, bir 
hesaplaşma yöntemimiz ve ‘keşke’lerin hüküm sürdüğü bir vicdan 
sorgulamasıdır. Militanca bağlılık, yoldaşlık dediğimiz duygu ve bilinç bu 
sözsüz diyalogun en ince derinliğidir. Sanık sandalyesinde 
pişmanlıklarımızı yargıladığımız lal olmuş diyaloglarda.Niçin oradan 
çıkmadıklarını sadece kendilerinin bildiği 8 arkadaş orada şehit 
düşmüştü. Yıllarca savaş ortamlarında kalmış Havin Çırav arkadaş, 2009 
yıllında büyük bir moralle Botana geçen Herekol Kemal, Ali ve Mahsun 
arkadaşlar iki üç yıldır. Sahadaki çalışmalara aktif katılan Azad, Hebun 
ve Şahin arkadaşlar orada şehit düşmüşlerdi. Neydi onları orada düşman 
kontrolünde bırakan sebep? Yorgunluk muydu acaba? Yoksa eylemin 
sabote olmasını mı? Gururlarına yedirmemişlerdi? Bu şahadetler kadar 
tüm arkadaşları üzen başka bir konuda bu cevapsız sorulardı işte, 

Büyük bir coşku ile başlayan Akir eyleminde böylesi talihsiz ve hak 
edilmemiş şahadetler tüm arkadaşlar üzdü. Örgütü ve halkı zorladı. 
Hatta büyük bir darbe yemiş düşmanın kayıplarını bile görmezden 
geldik. Genelkurmay başkanı ve tüm kuvvet komutanlarıyla, devşirme 
Kılıçdaroğlunun ertesi gün tepeyi ziyaret etmeleri de yediği darbenin 
göstergesiydi. Düşman gerçekten de şok olmuştu. Böylesi bir saldırıyı 
Besta da beklemiyordu.Tüm talihsizliklere rağmen düşmana intikam 
alma ve hesap sorulacağı mesajı verilmişti. Bu alandaki gerilla tasfiyeci 
ruhun artıkları değildi. Kendilerine en fazla güvendikleri, kendilerini 
taburlarla, tanklarla  
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korudukları yerde baskın uğratacak bir gerilla vardı karşılarında, sonuna 
kadar savaşarak son kurşununu kendisine sıkarak ve bombasını 
kendisinde patlatacak yürekler vardı artık Besta da, intikam yeminlerini, 
özgürlük umutlarını ve davaya bağlılıklarını namluların ucu ile faşistler 
karşısında kusan KAHRAMANLAR vardı. 

Đntikam yeminlerimiz, geride kalan yoldaşlarımızın da intikam yeminleri 
olacak,aylarcadır, yoldaşlarımız tarafından yapılan intikam eylemleri hep 
sizlerin anısına yapılıyor. Bundan sonra da bu yeminler tutulacaktır. 

Yoldaşlığınız, anılarınız ve siluetleriniz her zaman yüreklerimizin 
zirvelerinde olacaktır. 

Haci Gever 
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Agirî Đsyanı sonrası Serhat’tan Rusya’ya uzanan göçün trajik 
öyküsü... Sınır hatlarında gezinen bir hayat... 17 yıldır süren 
özgürlük arayışı... Yoldaşları uğruna kendi yaşamını feda etmeyi 
göze alan bir cesaret örneği... 
Medya Savunma Alanları’nda geçen gün dikkat çeken bir olay yaşandı. 
Gerillalardan biri, doktorların acil bir hastaya baktığını söyleyince 
aklımıza, aralıksız devam eden havan ve obüs topu saldırıları geldi. 
Haberci refleksiyle “Ne oldu?” diye soruyoruz. Olay tahmin ettiğimiz gibi 
olmasa da, hiç de olağan olmayan bir olayın yaşandığını öğreniyoruz. 
Olayın kahramanını tanıyanlar, Şîrîn’in anlattıklarını dinleyince “Tam da 
O’ndan beklenen bir şey” diyor. 
 
Ölümüne fedakarlık ... 

 
Đnanılmaz olay şöyle gelişiyor: Yeni savaşçılar temel eğitim gördükleri 
esnada, yağışlardan dolayı gevşemiş devasa bir taş, eğitim gördükleri 
okula doğru hızla yuvarlanarak gelir. Bu esnada Rênas Ermenistan isimli 
gerilla komutanı, güvenlik amaçlı gerilla okulunun hemen üstünde 
bulunuyormuş. Taşın, genç gerillaların bulunduğu yere doğru gittiğini 
gören tecrübeli gerilla, taşa doğru koşarak gider. Koca taşı tutmaya, en 
azından yönünü değiştirmeye çalışır, ama başaramaz. Fakat taşın yol 
açabileceği korkunç sonuçları da engellemekte kararlıdır. Taşın ağırlığı 
altında bir müddet dayanabilir ancak. Sonra taş, gerilla komutanını yere 
yıkar ve karın bölgesi ile bacaklarının üzerinden geçerek aşağıya doğru 
hızla yuvarlanır. Aşağıda eğitim gören gerilla arkadaşları bu esnada 
komutanlarının taşla olan mücadelesini görünce bulundukları yerden 
hızla uzaklaşırlar.Rênas, bacaklarını ağırlığın verdiği acı ve eziklerle 
hissedemez bir süre. Sonra gerillalar darbest (ağaçtan sedye) yaparak, 
komutanlarını, yaklaşık dört saatlik uzun ve yorucu bir yolu katederek, 
hastaneye ulaştırırlar. 
 
Son eğitimi de O’ndan alıyorlar 
 
Şîrîn’e, fedakar gerilla komutanını görme istemimizi iletiyoruz. Gerilla 
hastanesinden soruyoruz, ancak buradan ayrıldığını söylüyorlar. 
Doktorlar, kendisine bir süre daha gözetim altında bulunmasını,  
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her iki bacağında, ayaklarında ve böbreklerinde ezilmeden kaynaklı 
hasar  

olduğunu, bir süre dinlenmesi gerektiğini söylüyorlar. Ama fedakar 
komutan Rênas, “Yarın mezuniyet töreni var. Orada bulunmalıyım, bir  

daha görüşemeyebiliriz kendileriyle. Oraya gitmem, onlar için de moral 
olur” diyerek, eğitim alanına geri döner. 
 
Şehit Erdal Okulu’ndayız. Genç gerillalar prova yapıyor. Askeri tören için 
yapılan provaları, komutanları Rênas yaptırıyor. Đlk eğitimlerini olduğu 
gibi, son eğitimlerini de O’ndan alıyor genç gerillalar. Ancak bu sefer 
komutanlarının elinde bir baston bulunuyor. 
 
Yürümekte güçlük çekmesine, baston yardımıyla yürüyebilmesine 
rağmen gerilla komutanı gençlerle tek tek ilgileniyor, yaptıkları hataları 
söylüyor, nasıl yapmaları gerektiğini anlatıyor. Onlarla şakalaşıyor, espri 
yapıyor. Gerillaların yüzünde gülümsemeler beliriyor. Genç gerillalar; 
kendi hayatını göze alarak, yaşamlarını kurtarmak için aldığı riskin 
farkındalar. Komutanlarına büyük bir sevgi ve hayranlıkla bakıyorlar. 
“Rênas arkadaşın emeklerine layık olacağız” şeklinde duygularını dile 
getiriyorlar. 
 
Rusya Kürtlerinin ilk gerillası 
 
Norik Hasanyan, diaspora Kürtlerinden. Babası, çok yakın bir arkadaşı ve 
aile dostu olan Ermeni bir arkadaşının ismini vermiş oğluna. ‘Norik’, 
yenilik, yenilenmek demek. Ailesi Gürcistan, Ermenistan, Rusya hattında 
sürekli dolaşmak zorunda kalmış. “Her ülkede ailenin bir mezarı var. 
Geride bıraktıklarımızı ziyaret edemedik bile” diyor artık ismi Rênas (yol 
bilen, klavuz) olan Norik. 
 
Đlköğrenimini ve liseyi ile üniversite öğrenimini farklı ülkelerde görmüş. 
Ermenistan’da Kürdoloji bölümünü okumuş. Rusya’nın Leningrad 
kentinde Petersburg Üniversitesi’nin Etnografya Bölümü’nde 3 yıl eğitim 
görmüş. “Ailem hep Kürt olduğumuzdan bahsederdi. Etnografya 
okumamda belirleyici bir etken oldu bu. Çünkü devletlerin resmi 
tarihlerinde Kürtlere dair hiçbir kayıt yoktu” diyor. 
1993 yılında Rusya’dan gerilla saflarına katılmış. Kendisinden önce Cewo 
Abdal isimli bir üniversite arkadaşı katılmak ister, ancak Kürdistan’a 
ulaşamaz. Nahçıvan sınırında bir grup faşist Azeri tarafından yakalanıp, 
diri diri yakılır. Bu olay Rênas üzerinde derin izler bırakır. Rusya 
Kürtlerinin PKK mücadelesinde yaşamını yitiren ilk genci Cewo olurken, 
ilk gerillası ise Rênas olur. Daha sonra katılan kuzeni, gerillada yaşamını 
yitirir. 
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Sürpriz bir rastlantı 
 
Baba tarafı 1800’lerde sürgün edilen Rênas’ın, anne tarafı ise 1918 
katliamından sonra Rusya’ya göç eder. Aile yıllarca ülke ülke dolaşır.  

 

En son meskenleri Rusya olur. Hep ülke hasreti çeken ailenin birçok 
üyesi 1930 Agirî Đsyanı’nda katledilmiş. Öğretmen olan dedesi Rizgo 
Mamodyan, 1941 yılında gelişen Moskova Direnişi’nde subay olarak yer 
alır, gazi olur. 
 
Rusya’nın dağıldığı dönemde üniversite öğrencisi olan Rênas, o günleri 
“Birçok bedelle ve halkın kanıyla yaratılan bütün değerler, bir yılda 
yıkıldı” şeklinde tanımlıyor. Şimdilerde gerilla Rênas’ın en büyük özlemi, 
atalarının topraklarını görmek... Pasaportla Îdir’a giriş yapan Rênas, 
oradan Güney Kürdistan’a geçer. Yeni savaşçı eğitimi gördükten sonra 
öz topraklarına bir gerilla olarak döner. Serhat’ta iki yıl gerillacılık yapar. 
O zamanlar 20 yaşındadır. Bu esnada bir rastlantı sonucu akrabalarını 
tanır. Rênas, “Dedem hep iki kardeştik, birisi orada kaldı” diye anlatır 
dururdu. Aynı hikayeyi tesadüfen orada yaklaşık 90 yaşında olan bir 
ihtiyardan dinledim. Bir köye görev için gitmiştim. Ağlayarak ailesinin 
yaşadığı acıları ve ailenin nasıl parçalandığını anlattı bana. Ben de 
dedemin anlattığı hikayeyi anlattım. Parçalar birleşti. Meğer o yaşlı 
köylü, benim dayımmış“ diyor. 
 
Rênas daha sonra kuryelik yapar. Günleri, ayları bulan yürüyüşler onu 
beklemektedir. Türkiye, Đran, Irak, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan… 
Sınır tanımaz, geçer. Türkiye’ye Karadeniz’den giriş yapmak isterken 
2006 yılında yakalanır. Gürcistan’da bir yıl, Ermenistan’da da bir yıl 
tutuklu kalır. Đdamla yargılanır. Đki yıllık cezaevi döneminden sonra 
Rênas, Gürcistan’da ağır silah eğitimi görür. Aynı yıl, yönünü yine 
Kürdistan dağlarına verir. Sonrasında bulunduğu Xinêre, Xakurkê, 
Behdînan alanlarında gerillalara ağır silah eğitimi verir. 
Rênas Ermenistan, birçok alanda gerilla mücadelesinde yer almış, 17 
yıllık gerilla. Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve Rusça biliyor. Fotoğrafını 
çektiğimizde, “Belgelemek lazım tabii” diyor gülümseyerek. 
 
Kıssadan hisse ... 
Günlük yaşamdan örnek vermeyi seviyor Rênas. Bu yöntemin daha 
kavratıcı ve anlaşılır olduğu kanaatinde. “Teorik ifadelerden daha etkilidir 
hikayeler” diyor. Örnek olarak da Rus klasiklerinin, Rus halkında  
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yarattığı benzersiz gelişmeyi veriyor. “Bu romanlar bir halk yarattı, 
kişilikler yarattı” diyor. Sonra bize Rus klasiklerinden bir hikaye 
anlatmaya başlıyor: 
 
“Bir yazar ülke tarihini yazmaya karar verir. Birkaç yıl tüm zamanını 
araştırmaya ve yazmaya verir. Bir gün iki arkadaşı gözlerinin önünde 
kavga ederler. Barıştırmak için ikisini bir araya getirir. Đkisini dinler, 
sonra da kendi gördüğü kadarıyla kavganın nedenini ve kimin suçlu 
olduğunu anlatır. Yazar, her iki arkadaşını da ikna edemez.  

Sonra gider, 15 yıldır üzerinde çalıştığı tarih yazılarını getirir, yakar. 
Arkadaşları nedenini sorunca, şöyle cevaplar yazar: “Biraz önce 
gözümün önünde gelişen bir olayda kimseyi ikna edemiyorum. 
Binyıllarca önce gelişen olaylar hakkında nasıl insanları ikna edebilirim 
ki?” 
 
Çarpıcı bir hikaye... 
Rênas mütevazı bir komutan. Denetiminde bulunan gerillalarla beraber 
çalışıyor. Her işte yardımcı oluyor. Hepsiyle tek tek ilgileniyor. Dili gibi 
yaşamı da sade... 
 
CĐHAN ÖZGÜR/BEHDÎNAN 
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Ölülerimize bile tahammül edilemeyen bir zamanda, uçurumlarda 
yeşermeyi gerçekleştiren bu kadının yaşama sevincini yok etmek 
içinse her şey, o zaman daha çok sevinçle yaşamalı ve yaşamı 
uğruna yanacak, yakılacak kadar sevmeli… 

Bakmalı... Yeniden bakmalı bu resimlere… Bu karanlığın kör ediciliğinden 
aydınlığa çıkabilmek, insan olduğumuzu bir kez daha hatırlamak için 
bakmalı. Yakılmış bu güzel yüzü görebilmek, bakarken kendi yüzümüze 
dokunabilmek için… 
Bir akşamüstü, dağların zirvelerinde çıldırasıya esen rüzgara yönümü 
vermiş yürürken, sadece bu sözler dökülüyor ağzımdan. Haber bültenleri 
günlerdir bir vahşetin resimlerini geçiyor. Bu resimlere bakarken kaç kez 
insan olduğumuzu hatırladık acaba? Resimlere bakarken kendi 
yüzümüze dokunabildik mi? 
 
Milyonlar televizyonlarının başında bu resimlere bakarken, ben, aylı 
gecelerde dağ nehirlerinin başında oturup yüzünü seyretmeyi seven, 
ayin edercesine nehre yüzünü düşüren o kadının sudaki resmini 
düşünüyorum. Ah bu yüz, bu bakış nasıl da karanlık tanrılarını çılgına 
çevirdi. 
 
Bültenler, başak sarısı saçlarını kömür karası olarak geçse de, ben, bu 
akşamüzeri esen dağ rüzgarlarının saçlarını taradığını ve kokusunu 
nehirlere, dağlara taşıdığını biliyorum. Milyonlar yüzünü kapatıp bu 
karanlık resme bakamazken; ben, insanın ruhunu okşayan bir kadının 
yüzünü nasıl anlatacağımın sancısını yaşıyorum. 
 
Altı yıl önce onu Zap vadisinde ilk kez gördüğümde yine böyle bir 
Temmuz sıcağıydı. Zagrosların yüksek tepelerini, derin vadilerini aşıp 
Zap’a geliyordum. Onlarca gerillayla karşılaşıp tekrar yollarımızın 
ayrıldığı Zap vadisine ulaştığımda, ceviz ağaçlarının arasına kurulmuş 
basın mangasında beni ilk karşılayan o olmuştu. 
Hiçbir deneyimimin olmadığı basın çalışmalarına katılmak için gelmiştim. 
O ise yıllardır bu dağlarda basın çalışmaları yürütüyordu. Ve günler 
öncesinden gittiği Haftanin’den yüzlerce gerillanın yüzünü, anısını, 
yaşamını sırtlayıp gelmişti. Birlikte sıcak bir çay içip artık 
yorgunluğumun geçtiğini anladıktan sonra yanıma yaklaşıp “Zağros’tan 
geliyorsun, kim bilir ne anılar biriktirmişsin…“ dediğinde, bu çalışkan 
basıncının tuzağına düştüğümü anlamıştım. Ve bana o zaman, o ceviz  
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ağacının altındaki mangada, dağlardaki basıncılık çalışmalarının ilk 
dersini de vermişti. Hiçbir gerillayı, hiçbir yüzü, hiçbir anı 
kaçırmamalıydım… 
Üç yıl boyunca onunla aynı zeminde basın çalışmalarını yürüttük. Beni 
kıskıvrak yakaladığı ve ilk dersimi verdiği o ilk günden sonra, 
kendisinden o kadar çok şey öğrendim ki… Ben panikle ilk yaptığım 
hataları düzeltmeye çalışırken o, sakin yüzüne yerleştirdiği gülüşüyle, 
bana sabırla ama inatla işimi yapmanın sorumluluğunu öğretiyordu. Bir 
gerillanın peşinden günlerce koşup, her seferinde yollarına pusu atıp dağ 
anılarını onlardan almayı, bütün bunları biriktirdikten sonra sabırla 
başına oturup onları düzenlemeyi ve Kürt halkına ulaştırmayı nasıl büyük 
bir özenle ve ciddiyetle yaptığını gördüm. Gerillanın sözlerini, hep gizli 
tuttuğu emeği ve mütevaziliği ile Kürt halkına ulaştırdı. “Koruyamayacak 
ve sahip çıkamayacaksan hiçbir sözü almayacaksın, onlarda 
bırakacaksın” derken, söze ve yaşanmış olana saygının, bu topraklardaki 
kadim bilgeliğini her seferinde dile getirdiğini biliyor muydu acaba? 
 
Bir gerilladan anısını almanın zorluğu kadar, aldıklarını da bu halka 
ulaştırmanın hangi koşullarda yürüdüğünü, her seferinde çöken bozuk 
bilgisayarının başında bıkmadan, usanmadan yeniden bütün gerilla 
anılarını, sözlerini kendi elleri ile yazdığı zamanlarda tanık oldum. Onu 
hep elindeki sürekli bozulup çöken eski bilgisayarıyla kavga ederken 
gördüm. “Đşte bu kez de kurtardım gerillanın sözlerini bu tekniğin 
tuzağından” dediği zamanlarda yüzüne yayılan, yine o güzel gülüşü 
olurdu… 
 
Şimdi haber bültenleri bu karanlık resimleri geçerken ben, bu kadının 
güzel gülüşünü düşünüyorum. Her şey bu gülüşü yok etmek içinse, 
günün akşam vaktinde daha çok gülmeli. Öyle çok gülmeli ki, karanlık 
fotoğrafların ardındaki güzel yüzleri görebilelim…. 
Đlk görünüşte çok sakin, huzur dolu görünen ve yıllarca birlikte kalmış 
gibi sizi hemen dünyasına çeken bu kadın gerillanın, yüreğinde ne büyük 
fırtınalar sakladığını, o gözlerine ne büyük bir bakış yerleştirdiğini, onu 
tanıdıkça öğrenecektim. Yaşamın bütün sancıları karşısında kişinin asıl 
gücü de hayata ve insanlara o büyük bakışla bakabilmekten, yanıp 
yakılma pahasına da olsa ondan vazgeçmemekten gelmiyor muydu? 
Đnsanın bundan daha büyük, daha değerli neyi olabilirdi ki?.. 
Dersim’de doğup büyümüş, Ankara Üniversitesinde üçüncü sınıftayken 
okulunu ve şehir yaşamının bütün şaşaalı yaşamını terk edip dağa 
gelmiş bu kadının bütün arayışları, vurulmaları, yanmaları da, bu büyük 
bakışın sahibi olabilmek içindi… Ve o gece, on arkadaşı ile Botan 
dağlarında, on binlerce ordusu, son model tekniği ile onları yok etmek 
için her şeyini seferber eden karanlık tanrılarının bütün çaresizliklerine 
inat, o büyük bakışlarından vazgeçmediler… 
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Şu an haber bültenleri karanlık resimleri geçerken, ben Botan dağlarını, 
uçurumlarını, patikalarını sevinçle geçen, geçtiği her nehirde yüzünü 
seyretmekten vazgeçmeyen, soluk soluğa kalmış, terlemiş bu kadın 
gerillanın yüzünü düşünüyorum. 
 
Yüzlere kıyılan bir zamanda Hebûn isimli bu kadın gerillanın o güzel 
yüzü, temiz gülüşü, o zeytin karası gözleri kalıyor bende… Ve bütün 
bunlar bu güzelliği yok etmek içinse, o zaman daha çok güzelleşmeli… 
 
Ölülerimize bile tahammül edilemeyen bir zamanda, uçurumlarda 
yeşermeyi gerçekleştiren bu kadının yaşama sevincini yok etmek içinse 
her şey, o zaman daha çok sevinçle yaşamalı ve yaşamı uğruna 
yanacak, yakılacak kadar sevmeli…Bu güzel kızın yüzünü görebilmek için 
bir kez daha bakmalı bu resimlere… 
 
ZOZAN AGIRÎ 

1979 yılında Dêrsîm’in Mazgirt ilçesine bağlı Kîrzî (Yazeli) Köyü’nde 
dünyaya gelen HPG (Halk Savunma Güçleri) gerillası Hebûn Azad kod 
adlı Eylem Demirpençe, 1 Temmuz’da Sêrt’in Perwarî ilçesinde Türk ordu 
birlikleri ile girilen çatışmada 10 arkadaşı ile birlikte yaşamını yitirdi. 
Cenazesi yakıldığı ve aşırı tahrip edildiği için ailesi tarafından teşhis 
edilemedi. 
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Sınır boylarına uzanan yollar  

Zaten gerilla ömrünün büyük bir bölümü yol değil midir? Her şey 
bu yolda yeşerip filizlenmiyor mu? Umutlar, sevinçler, hüzünler, 
patikalara sinen bakışlar, özlemler, hasretler bu yolları 
anlatmıyor mu? Đşte o yüzden gerilla yaşamı ve yolu birbirinden 
ayırmak olmaz. Çünkü bu yaşamda tüketilen yollardır ve bu 
yollarda da tüketilen ise ömürlerdir. 

Yaklaşık bir yıl aradan sonra yeniden düştüm yollara. Aradan geçen bir 
yıllık zaman içersinde yazmak için hep biriktirdim. Ve hiç durmadan, 
dinlenmeden, yüreğimde, beynimde, düşünce ve duygularımda 
biriktirdim. Biriktikçe birikti ve öyle bir gün geldi ki, bu sefer de 
yazmasaydım, kendiliğinden akıp giderdi. Bir kıyıya, umudun bol ve 
sevincin yarım, gülüşlerin kırık olduğu bir kıyıya doğru akıp giderdi. Bir 
bayırı tırmanırken, bir patikadan sekerken, bir suyu geçerken, bir 
boğaza yaklaşırken hep yazacaklarımı düşünüp biriktirdim. Ve belki bir 
gün yazarım diye. Đşte nihayet o gün geldi. Ancak yazmam için yeniden 
yollara çıkmam gerekiyordu. Zira ben yolu, yolları, yol ve yollar beni 
anlatır. Onlar beni, ben onları anlıyorum. Ve zaten gerilla ömrünün 
büyük bir bölümü yol değil midir? Her şey bu yolda yeşerip filizlenmiyor 
mu? Umutlar, sevinçler, hüzünler, patikalara sinen bakışlar, özlemler, 
hasretler bu yolları anlatmıyor mu? Đşte o yüzden gerilla yaşamı ve yolu 
birbirinden ayırmak olmaz. Đstesen de olmayacak bir şeydir. Çünkü bu 
yaşamda tüketilen yollardır ve bu yollarda da tüketilen ise ömürlerdir, 
hatırlanan hayatlardır. 
Bütün bunları yazmak için yeniden yollara düşmem gerekiyordu. Çünkü 
bana yazdıran yol ve Gerillanın yaşam alanlarına yaptığım yolculuklardır. 
Sofralarında yediğim salça ekmek ve içtiğim çaydır. Ağız dolusu 
gülüşleridir. Patikalara sinen bakışlarıdır. Dört mevsim yemyeşil kalan 
hayatlarıdır. Çağlar öncesinden kurmayı arzuladıkları ve özledikleri 
yaşam sohbetleridir. Đç içe yaşadıkları sevinç ve acılarıdır. Sihirli 
yaşamları, kavgaları, sevinçleri ve üzüntüleri yazılması gerekiyor. Ben de 
o yüzden onları ve yaşamlarını yazmak için bir yıl aradan sonra yeniden 
yola çıktım. Bu seferki yolculuğum hudut boylarına doğru olacaktı. Ama 
işe bana hep mistik gelen Doğu Kürdistan sınırına yürümekle 
başlayacaktım. Ardından Kuzey sınırına doğru yol alacaktım.  
Yol için hazırlık 
 
Gezi iznini koparınca yol hazırlıklarına başladım. Çünkü o sınır boyunca 
her yerde gerilla bulunmazdı. Hazırlıklarımı ona göre yamam  
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gerekiyordu. Herhangi bir gerilla kampına ulaşmadan günlerce yürümem 
gerekebilirdi. Buna göre bir hazırlık içine girdim. Hazırlıklarımı 
tamamladıktan sonra Haziran ayı sonuna doğru yola çıktım. Bu seferki 
yolculukta Gulan Botan ve Berxwedan adında gerilla edebiyatıyla 
ilgilenen iki gerilla da bana eşlik edecekti. Gezi ekibimiz güzel ve hoştu. 
Çünkü hepimiz yazıp çizme işleriyle uğraştığımız için, konu zenginliğini 
yakalamada da sorun yaşamayacaktık. Daha doğrusu yazılacak konular 
hakkında da çok fazla sıkıntı çekmeyecektik. Aslında bana kalırsa gerilla 
yaşamının her şeyi yazılması gereken sırlarla doludur. Sırlar, düşler, 
özlemler, acılar ve sevinçlerle iç içe dopdolu bir yaşamdır gerilla. Zaten o 
yüzden her seferinde farklı ayrıntıları yakalayarak yazmaya çalışıyorum. 
Hazırlık tamamdı. Kaldığım kamptaki son gecemi geçirecektim.  
 
Gidip de gelmemek, gelip de görmemek... 
 
Kamptaki son gecemizde hazırlıklarımızı gözden geçirdik. Çünkü sınırlar 
boyunca uzanacaktık. Sınır boylarına akacaktık. Havanın aksine biz 
sıcaktan soğuğa doğru yol alacaktık. Sınır boylarına uzanan yolları takip 
edecektik. Sınır boylarınca uzanıp giden yolları arşınlayacaktık. Ne olur 
ne olmaz hiç belli değildi. Başımıza bir şeyler de gelebilirdi. Çünkü hala 
bu ülkede yani ülkemizde savaş sürüyor. Bu savaş çizilen bütün suni 
sınırlar boyunca devam ediyordu. O yüzden son gece arkadaşlarla 
oturup öküz kanı bir çay içtik, derin sohbetlere daldık. Sohbetimiz bir 
daha görüşmeyecek insanların sohbeti gibi geldi. Bu sohbet bana yıllar 
önce genç bir gerillanın ‘gidip de gelmemek, gelip de görmemek var’ 
sözünü hatırlattı. Ve gerçekten de Remzi adındaki o genç gerillanın 
dediği de çıkmıştı. Çünkü üç aylığına çıktığım alana geri döndüğümde 
onu göremedim ve iki ay sonra da girdiği bir çatışmada yaşamını yitirdiği 
haberini almıştım. Bu hatırlayış hüzne boğdu beni. Hüznümü gecenin 
siyahı içindeki gökyüzüyle paylaştım sadece. Geceyi o genç gerillayı 
düşünmekle geçirdim. Sabah uyandığımda ekip arkadaşlarımın benden 
önce kalkıp beni beklediklerini gördüm. Kahvaltımızı yaptıktan sonra yola 
çıktık. Ve yol boyunca yine aklımda genç gerilla Remzinin söyledikleri 
vardı. Yani kısacası akşamdan beri anıların çağrışımı moduna girmiştim 
ve bir türlü de çıkamıyordum. Çok da kötü bir şey değildi aslında.  
 
Yol ve biz! 
 
Kahvaltıdan sonra kampta birlikte kaldığımız gerilla arkadaşlarla 
vedalaştıktan sonra çantalarımızı sırtlayıp yeniden yollara düştük. 
Kendimizi yeniden yolların başında bulduk. Ve yeniden yollarla baş başa 
kalmıştık. Yeniden biz yollarla, yollar bizimleydi. Erkenden yola çıktık. 
Çünkü yaz güneşinin kavurduğu günlerde yaşıyorduk. Güneşe 
kalmamamız gerekiyordu. Güneşin daha yakmaya başladığı saatlere 
kadar bir hayli yol almamız gerekiyordu. Kaldığımız vadiden zirveye  
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doğru uzayıp giden patikayı takip ederek yol alıyorduk. Bir nevi 
ülkemizin kalbinin orta yerine kara bir öfke gibi çizilen sınır boylarına 
uzanan yolumuzun başlangıcındaydık. Üzerinde bulunduğumuz patika 
bizi alıp sınır boyunca uzanan yollara, o yollar üzerine dizilmiş, güneyli, 
doğulu, kuzeyli Kürtlerin köylerine, hayat mekanlarına götürecekti. 
Temmuz sıcağını yaşacağımız günlere yaklaşmamıza rağmen içinden 
geçtiğimiz yemyeşil vadinin serin yelleri yüzümüzü yalıyordu. Gürül 
gürül akan berrak suyun çağlayışı eşliğinde hiç konuşmadan yürüyorduk. 
Her birimiz ayrı bir şeyler düşünüyorduk. Kim bilir neler düşünüyorduk. 
Ancak üçümüzü de hudutlar boyunca yapacağımız gezinin heyecanı 
sardığı her halimizden belli oluyordu. Heyecanımız yol yürüyüşümüzden 
anlaşılıyordu. Adeta toprak ayaklarımızın altından kayarcasına 
yürüyorduk. Bir amaca ulaşmak isteyenlerin yürüdükleri gibi yol 
alıyorduk. Hiç mola vermek istemiyorduk. Yorulup terlediğimizde birkaç 
dakikalığına akan salkım pınarlardan birinin kenarına oturup terimizi silip 
buz gibi sularından içtikten sonra yeniden çıkıyorduk yola. Đki saatlik 
zorlu bir yürüyüşün ardından dağların zirvelerinden geçen ve bölgede 
kaçak yollar olarak tabir edilen bir araba yoluna çıktık. Gerçi araba yolu 
demeye bin şahit gerek, ancak yine de araba yolu gibi bir hali vardı. 
Burada yollar böyleymiş. Yollar ne zamandan kalma diye düşünmeye 
başlarken yolun hemen üst tarafından sarp kayalıklara gözlerim takıldı. 
O kayalıklarda birileri görünüyor gibiydi. Şahin yuvalarının olabileceği 
kayalıklardı. Asi kayalık kartallarının yuva kurabilecekleri kayalıklara 
benziyordu. Yolu geçtikten sonra Berxwedan kayalığa doğru yürümemiz 
gerektiğini söyledi. 
Berxwedan yolu bildiği için yanımıza rehber de almamıştık. Çünkü daha 
önce gideceğimiz yerlerde kalmıştı. Yılların gerillasıydı. Yıllarını bu dağ 
yollarında, bu günlerde geçmek istediğimiz yollarda geçirmişti. Yeniden o 
yollara düştüğümüzde derin bir hüzün sarmıştı onu zaten. Ve arada bir 
acı ve sevincin iç içe yaşandığı anılarının yaşandığı yerlerin yakınlarından 
geçtiğimizde işaret parmağıyla göstererek on yıl önce, on bir yıl önce, on 
iki yıl şurada bunu yaşadık, burada bunu yaşadık diye anlatmaktan 
kendini alamıyordu. 
 
Yaklaşık üç saat kadar yürümüştük. Ancak yoldan sonra kayalığa 
çıktığımız yarım saat kadar yorulmamıştık. Çünkü oldukça dik bir bayırdı 
ve patikası yoktu. Boyumuz aşan kurumuş otların içinden geçiyorduk. 
Kayalığa doğru yaklaştıkça orada gerillaların kaldığını gördük. Çünkü 
birkaç gerilla kayanın başına çıkmış, bizi karşılamak için bekliyordu. Öğle 
olmak üzereydi. Havalar da bir hayli ısınmıştı. Kan ter içinde kartal 
kayalarının altında yerlerine yapan gerillaların yanına vardık. Öğle 
yemeği vaktinde ulaşmıştık. Yemeğin hazır olduğunu ve yemek 
yiyeceğimiz yerde su olduğunu, elimizi yüzümüzü orada 
yıkayabileceğimizi söyleyerek mutfak diye kullandıkları kaya dibine 
götüren yolu gösterdiler bize. Buz gibi suyuyla elimizi yüzümüzü  
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yıkadıktan sonra öğle yemeğimizi yiyip demli çayımızı da içtikten sonra 
dinlemek için ilk karşılaştığımız yere geçtik.  
 
Bülbül yuvası altında dinlenme ayrıcalığı 
 
Geldiğimiz gerilla kampında altı gerilla kalıyordu. Ancak hepsi o an orada 
yoktu. Kampta sadece iki gerilla vardı. Diğerleri nerede diye 
sorduğumuzda; göreve gittiklerini ve akşama doğru geri döneceklerini 
söylediler. Bizi karşılayan gerillalardan birinin adı Osman diğerinin ise 
Bişar’dı. Biri yıllarını Botan dağlarında, diğeri yıllarını Serhat dağlarında 
gerillacılık yaparak geçirmişti. Biri Botan dağlarının anılarıyla, diğeri de 
Serhat dağlarının anılarıyla dolu gerillalardı. Biri hala Botan patikalarının 
diğer, Serhat patikalarının tozlarını taşıyordu ‘mekap’larında. Oralardan 
gelmelerinin üzerinde yıllar da geçmiş olsa onlar hala mekaplarında 
oraların tozlarını taşıyordu. Çıkınları orada yaşadıkları anılarla doluydu. 
Đkisi de oldukça sevecen, güler yüzlüydü. Henüz genç olmalarına rağmen 
yüzleri kırış kırıştı. Yüzlerinde taşıdıkları yılların kırışıklığı değil, dağların, 
dağ yollarının, dağ gece ve günleri ile yitirdikleri arkadaşlarının izlerini 
taşıyorlardı. Belki onlarla aynı hayatı yaşamaktan geliyor, ancak ben 
yüzlerinden bunları okuyordu. Bunu fark eden Osman hele şimdi dinlenin 
daha sonra konuşuruz diyerek içimde geçenleri adeta okudu. 
 
Bunların birçoğu eski gerillaydı ve yıllarını gerillada geçirmişti. Dağ 
yollarının müdavimliğini yapmışlardı. Gölgesinde dinlenmedik ağaç, 
kovuğunda yatmadık taş, mekaplarıyla toprağını ezmedik patika 
bırakmamışlardı. Dinlenmek için her birimize ayrı bir yer gösterdiler. 
Geceleri yattıkları yerlerdi. Gerilla yatağı da denirdi buna. Gerilla yatağı 
denince kim bilir akıllara neler gelir. Oysa tamamı birkaç dal alta serilmiş 
meşe ve başucuna konulmuş çantadan oluşur. Ki gerilla dilinde buna çilo 
yaylı yatakları denir. 
Bana gösterilen Çilo yaylı yatağa uzandım. Gözlerim üzerimdeki kayalığa 
asılı kaldı. Çünkü kayalıkta yuvaya benzer bir şey vardı. Ancak ben tam 
yuva olup olmadığını anlayamadım. Osman adındaki gerillayı çağırarak 
sordum. Gülerek onun bir kaya bülbülü yuvası olduğunu, daha birkaç 
güne kadar yavrularının da içinde olduğunu, birkaç gün önce yavrularını 
uçurduğunu, ancak hala yuvayı kullandığını anlattı. Osman’a yani şu an 
bir bülbül yuvası altındaki gerilla yatağında dinlenme ayrıcalığına mı 
sahip olduğumu söyleyebildim sadece. Osman gülerek yanımdan 
ayrılırken, sen daha bunun gibi bir çok ayrıcalığa sahip olursun, ama 
şimdilik dinlen diyerek çekip gitti. Gözlerimi onunla dinlenmek için 
uzandığım yatak arasında sadece iki metre kadar mesafe olan o yuvaya 
dikerek uyumaya çalıştım. Ben daha uyumadan dişi mi erkek mi 
olduğunu anlayamadığım bir bülbül gelip önce yuvanın başına kondu. 
Önce sağa sola bakındı ardından bana da baktıktan sonra hiç 
umursamadan yuvasına girdi. Ben bülbülün ne zaman çıktığını  
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görmedim. Çünkü gözlerimi açtığımda akşam olmak üzereydi.  
 
Dağ başında bir kovboy 
 
Güneş, dağları devirmek üzereyken, akşamın kızaran ışıklarıyla dağları 
kızıla boyadığı bir vakitte uyandığımda etrafımda hiç kimseni olmadığını 
gördüm. Sadece birkaç metre ötemde Osman nöbet tutuyordu. 
Osman’ın yanına gidip oturdum. Osman herkesin yemek için mutfağa 
indiğini söyledi. Olsun, onlar yemek yiyene kadar biz de seninle nöbet 
tutar ve onların biri geldiğinde yemeğe gideriz dedim. Osman’ın yanına 
oturma amacım onu biraz dinlemekti. Ama nöbet tutuğu kayanın 
başından alt tarafımızda kalan vadiler çok güzel görünüyordu. O kayanın 
başına oturup alt taraftaki mest edici görsel manzarayı görünce, Osman 
ile konuşmayı o vadiler üzerine kaydırdım. Osman o vadilerde şu çok 
serin bir havanın olduğunu, içlerinden onlarca buz gibi pınarın olduğunu, 
her türlü göçmen kuşun yuvalarıyla dopdolu olduğunu, orada olmak 
istediğini, ancak gerillanın yerinin sürekli zirveler olması gerektiğinden 
ötürü zirvelerden de vazgeçemediğini söylemekten kendisini alamadı. 
Tam da biz Osman’la vadilerin sunduğu güzel görsel manzaraya dalmış, 
onları konuşurken alt taraftan kovboy şapkalı, elinde bastonla birinin 
önde, arkasında da iki kişinin olduğu üç kişinin bize doğru geldiklerini 
gördük. Osman işte bizim arkadaşlar geldi dedikten sonra onlara niye 
bugün geciktiniz diye sordu. Çok geçmeden aşağıdan gelenler bize 
ulaştı. Osman neden bu gün geciktiniz sorusunu tekrarladı. Gelenler 
işlerinin geç bittiği ve ancak geldiklerini söylediler. Bunun üzerine Osman 
yemeğini hazır olduğunu, yemek için aşağıya inebileceklerini söyledi. 
Bizim yiyip yemediğimizi sordular. Osman henüz yemediğimizi 
söyleyince, bir nöbetçi geldikten sonra beraber yiyebileceğimizi söyleyen 
Kovboy şapkalı gerilla oldu. Gelenlerin Zerdeşt, Abbas ve Çiya adındaki 
gerillalar olduğunu öğrenmek çok zor olmadı. Kovboy şapkalı olanın adı 
Zerdeşt’ti. Zerdeşt’in neden o şapkayı taktığını merak ediyordum. 
Kendimi tutamayarak sordum. Gülerek havaların çok sıcak olduğunu, bu 
kızgın güneşten ancak bu şekilde korunabildiğini söyledi.  
 
Osman’ın hayvan sevgisi 
Yemekten sonra kalacağımız yere döndük. Gecenin siyahı her yeri sarıp 
sarmalamıştı. Oturup sohbete başlamadan önce orada kalan gerillalar, o 
gün yaptığı işleri değerlendirmek ve bir sonraki gün yapacaklarını 
planlamak için bizden biraz uzak bir yerde toplandılar. Bunu fırsat 
bilerek bizde ne yapabileceğimizi konuştuk. Biz daha bitirmeden onlar 
bitirip geldiler. Ama yapacaklarımızı önceden planladığımız için ertesi 
gün yapmayı düşündüğümüzü onlara aktardık. Sınır boyuna doğru 
ilerlemek istiyorduk. Ve gideceğimiz güzergahta yanında bulunduğumuz 
gerillalara bağlı birimler vardı. Đlk elden yapmayı düşündüğümüz onların 
birimlerine bize rehberlik ederek bizi ulaştırmalarıydı. 
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Bışar bunun sorun olmayacağını sabah erkenden bize vereceği rehberle 
bizi gönderebileceğini söyledi. Zaten kendi işlerini de buna göre 
planladıklarını söylemeyi de unutmadı. Yani planlamalarına bizim 
haberimiz olmadan bizi de dahil etmişlerdi. Đşimiz ayarlanmıştı. Ancak 
geceyi nasıl geçirecektik. Bu konuda da kafamızda bir plan vardı. 
Oradaki grupla sohbet ederek onların anılarını dinlemekti amacımız. 
Anlarını dinlerken çaktırmadan kaydetmek de istiyorduk. Bunun farkına 
varan Komutan Bişar, dönüşte yine onların yanından geçeceğimizi, 
anılarını o zaman dinlememizin daha iyi olacağını, çünkü o zamana 
kadar anlatacakları anılarına ilişkin hafızalarını yoklayacaklarını söyledi. 
Bişar’ın söylediği bizim işimize de geliyordu. Tamam, diyerek kabul ettik. 
Ama geceyi de uyuyarak geçirmek istemiyorduk. Gökyüzü ile yeryüzü 
arasında kalmış bir yerdeymiş gibi his ediyorduk kendimizi. Çünkü 
kaldığımız yerden yıldızlar o kadar yakın görünüyordu; uzansak 
dokunabilecekmişiz gibiydi. Konuyu gerilla yaşamının güzelliklerine, 
doğayla, gökyüzü ve yıldızlarla iç içe oluşlarına getirmek istedik. Ancak 
Abbas bizden önce davranarak Osman’ın hayvan sevgisine getirdi. O an 
Osman’ın Belek adını koyduğu köpeğinin gelip dizlerinin dibine oturmuş 
olduğunu fark ettik. Osman, 19 yıl gibi bir süredir dağ başında yaşıyor 
olmasına rağmen en küçük bir fırsatı bile değerlendirerek köpek ve kedi 
besliyor. Osman, kedi ve köpek eğitimiyle ilgili hiçbir şey okumamış. 
Çünkü okuma yazması bile doğru dürüst yok. Ancak kedi ile köpeğin bir 
arada yaşayacağı ve aynı kaptan yemek yiyebileceği kadar eğittiğini 
söylüyor arkadaşları. Şu an Osman’ın köpeğiyle birlikte bir de kedisinin 
olduğu ve ikisinin bir arada yaşadığını söylüyor arkadaşları. Arkadaşları 
Osman’ın bu özelliğinden söz edince Osman biraz da mahcup bir şekilde 
bir süre önce yaşadığı bir olayı anlatmaya başladı. Osman bir gün 
arazide dolaşırken bir tane yabani tavşan yavrusunu görüyor. Yavrunun 
henüz çok küçük olduğu ve annesi tarafından terk edildiğin gören 
Osman, yavruyu alıp yanına getiriyor. Birkaç gün besleyip biraz 
büyüttükten sonra sürüsüne karışması için götürüp araziye bırakıyor. 
Belek adındaki köpeği iki gün boyunca arazide dolaşıp tavşan yavrusunu 
yakalıyor. Azının içinde hiçbir yerine zarar vermeden taşıyıp getirip 
Osman’ın dizlerinin dibine adeta bu senin dercesine bırakıyor. Osman 
köpeğinin bu akıllı davranışını görünce köpeğin kafasından tutup onu 
öpücüklere boğuyor. Olayı duyunca doğrusu biz de şaşırdık. Ciddi hiçbir 
eğitim görmeyen bir çoban köpeğinin bu kadar akıllı olması 
düşünülemezdi. Abbas yine araya girerek, Heval Osman istese her türlü 
hayvanı tıpkı köpeği ile kedisi gibi eğitebileceğini söyleyerek, Osman 
hayvanlara olan sevgisini anlatmaktan alamadı kendini. 
 
Geceyi Osman’ın hayvan sevgisiyle ilgili daha önceki yıllarda yaşanılan 
anıların anlatılmasıyla tamamladık. Erkenden uyuduk çünkü erkenden 
kalkacaktık. Bizi birkaç adım daha hudutlara ve gökyüzüne ulaştıracak 
yeni bir başka durağa götürecek yol bekliyordu. Bundan sonra  
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ulaşacağımız her durak bir öncekinden biraz daha fazla gökyüzüne yakın 
olacaktı. Çünkü yolumuz durmadan yükselerek çıkacaktı. Dağların 
zirvelerine doğru tırmanacaktık. Vadilerin içinden geçerek, kar kış 
günlerinde yanlarından bile geçilmeyecek boğazları aşarak çıkacaktık.  

 

 

Her ayrılık yeni bir buluşmadır 

Hala insanın kendi toprakları üzerinde mülteci olması ya da 
mülteci olarak anılmasına anlam verebilmiş değilim. Çünkü insan 
kendi toprakları üzerinde özgürce yaşar. Bir başkasının 
belirleyeceği sınırlar içinde ve imkânlarla yaşayamaz. 

 Sabah erkenden uyandık. Son nöbetçi çay ve kahvaltıyı hazırlamıştı. Bir 
şeyler atıştırıp yola çıktık. Kaldığımız kayalıkların bir saat kadar 
aşağısındaki araba yoluna indik. Araba yolunda yürümeye karar verdik. 
Çünkü herhangi bir riski yoktu ve belki de bir binebileceğimiz bir köylü 
arabası gelir diye düşündük. Henüz yarım saat kadar yürümüştük ki bir 
köylü arabası geldi. Nereye gideceğini sorduk. Tam da gideceğimiz yöne 
gidiyordu. Köylü bizi bir yere kadar götürebileceğini söyledi. Biz dünden 
razıydık.  
Geliyê Mahacira yani Mülteciler Vadisi 
Oraya kadar arabayla gitmeye de şükür ediyorduk. Çünkü gün boyu 
süren bir yolculuktu. Köylünün söylediği yere kadar gitsek yolumuz daha 
da kısalacaktı ve çok fazla da yorulmayacaktık. Yaylacılar öbek öbek 
çadırlarını kurmuştu dağların eteklerine. Zaman zaman uzaktan görünen 
çadırlarını izleyerek, zaman zaman çadırlarının arasından geçen yolu 
izleyerek ilerliyorduk. Yarım saat kadar yol aldıktan sonra yemyeşil,  
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çocukların cıvıl cıvıl oynadığı, köylü kadınların gündelik yaşamı 
sürdürmek için bir koşuşturma içinde olduğu kedi, köpek, inek, keçi 
koyun seslerinin birbirine karıştığı birkaç köyün içinde olduğu bir vadiye 
vardık. Ucu bucağı görünmeyen bir vadiye benziyordu. Vadinin içi insan 
emeği kokuyordu. Bir zamanlar hiçbir şeyin olmadığı bir dere olan 
vadinin içine insanlar yerleştikten sonra orayı cennet haline getirdikleri 
anlaşılıyordu. Kendi imkanlarıyla vadinin her iki yamacında yaptığı 
küçücük ekili tarlalar, karaçalıdan yaptıkları bentler ve köylerin elektrik 
ihtiyacını karşılamak için belki aylarca çalışılarak kanalı yapıldığı 
anlaşılan ilkel barajdan burada her şeyin insan emeğiyle ortaya 
çıkarıldığına tanıklık ediyordu. Hangi köyden olduklarını sorduğumda, 
arabada yanımda oturan köylü, köylerin adından çok vadinin adını 
söyledi bana. Vadinin adı Geliyê Mahacira’ydı. Yani mülteciler vadisi. 
 
Bu ismin nereden geldiğini sorduğumda köylü vadinin hikayesini 
anlatmaya başladı. Köylünün anlattığı hikaye şu: Vadide yaşayanlar 
Şeyh Ubeydullah isyanı döneminde Şemdinli’den göç ederek gelmişler. 
Đsyanın bastırılmasının ardından geri dönmemişler. Yıllarca oralarda 
yoksulluk içinde topraksız bir şekilde yaşamışlar. Bir dönemden sonra ev 
ve birkaç karış toprak sahibi olmuşlar. Üzerinden yüz yıldan fazla zaman 
geçmesine rağmen hala hepsi kuzeyli ve Şemdinlili olduğunu söylüyor. 
Kuzeyden geldiklerini unutmamak için kız çocuklarına Nehrîn isimlerini 
veriyorlar. Hemen hemen her evde Nehrîn adında bir kız yada kadının 
olduğunu söyleniyor. Üzerinden uzun yıllar geçmiş olması, birçoğunun 
şimdi durumunun iyi olması, bazılarının KDP’nin üst düzeyinde yer 
almasına rağmen ancak hala vadinin adı değişmemiş. O hala Geliyê 
Mahacira yani mülteciler vadisi olarak biliniyor. Köylü vadinin hikayesini 
anlattı. Ancak kafamın almadığı bir şey vardı. O da insanın kendi ülkesi 
ve toprakları üzerinde nasıl mülteci olabileceğiydi. Köylüye insanın kendi 
ülkesi ve topraklarında nasıl mülteci olabileceğini sormadan edemedim. 
Köylü güney Kürdistan’da bu durumda olan sadece bu vadinin olmadığı 
daha önce Doğu sınırında Altaş adında ve hala varlığını sürdüren 
Mahmur kampının da böyle yerlerden olduğunu söyledi. Ve kim bilir belki 
kırk ya da elli yıl sonra Mahmur’un da bir başka vadide aynı isimle 
anılabileceğini söylemeyi de sözlerine eklemeden geçemedi. Çocuklara el 
sallaya sallaya vadiden geçip gittik. Ancak hala insanın kendi toprakları 
üzerinde mülteci olması ya da mülteci olarak anılmasına anlam 
verebilmiş değilim. Çünkü insan kendi toprakları üzerinde özgürce yaşar. 
Bir başkasının belirleyeceği sınırlar içinde ve imkânlarla yaşayamaz. 
Sınırlarını çizeceği bir yaşamla yaşayamaz.  
Bir yılda iki bahar yaşamak 
Öğleye doğru başka bir gerilla grubu ve kampının olduğu bir yere geldik. 
Aslında normalde bizim daha başka bir yere gitmemiz gerekiyordu. 
Gölleriyle meşhur Güney Kürdistan’ın en yüksek ve yüce dağı Helgort 
taraflarına gitmemiz gerekiyordu. Ancak başka bir yere geldik. 
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Aslan kafası gibi başı dimdik duran ve yine gölleri, soğuk pınarları ve 
havasıyla meşhur Kelaşîn taraflarına geldiğimizi anladık. Buralara daha 
önce de gelmiştim. Ancak hiçbir zaman Geliyê Mahacira’dan geçerek 
gelmemiştim. Oradan dönüp gelmek yolun biraz da uzaması demekti. 
Ancak sonradan rehberimiz komutanının Helgort taraflarına oradan 
gitmemizin iyi olacağı ve böylelikle daha fazla yer görüp gezebileceğimiz 
için, ondan bizi oradan götürmesini istediğini öğrendik. Aslında çok fena 
da olmamıştı. Her yerde olduğu gibi burada en yüksek zirvelere ve 
kayalıklara yerlerini yapan kalabalık bir gerilla grubu bizi karşıladı. 
Arabadan indik. Karı, soğuğu, fırtınasıyla meşhur Kelaşîn’deydik. Oradaki 
gerillalar kefiyeleriyle kafalarını sarmışlardı. Çünkü gerçekten de hava 
soğuktu. Kısa bir karşılama töreninin ardından gerilla komutanı Nûrhak 
adındaki eski gerilla kendilerinin kısa bir işlerinin olduğu, bir saate kadar 
geleceklerini söyleyerek bizimle ilgilenmesi için bir iki gerilla bırakarak 
diğer gerillalarla çadırın içine girdi. Bir saat kadar sonra çadırdan çıktılar. 
O an orada bulunan gerillaları izlemeye başladım. Oradaki gerillaların 
çoğu henüz çok gençti. Kürt halkının pırıl pırıl gencecik cengaverleriydi 
bunlar. Kürt halkının en güzel çocukları bunlar olsa gerekti. Üçerli, 
beşerli öbekler halinde bir araya gelerek sohbete daldık. Benim 
bulunduğum öbeğin içinde yer alan Armanc adındaki genç ve güzel bir 
kadın gerillaya oranın havasının nasıl olduğunu ve alışıp alışmadığını 
sordum. Armanc gülerek havalar biraz serin ama biz gerillaların uyum 
sağlama sorunu yok. Buranın en güzel yanı ise bu yıl içinde ikinci 
ilkbaharı yaşamaktır. Bu ayrıcalık sadece gerillalar bir de yaylaya çıkan 
Kürtlere aittir dedi. Armanc bunları söylerken ilkbahar aylarını vadilerden 
birinin içinde geçirdiğini, karların erimesiyle ikinci ilk baharın yaz 
aylarında yaşandığı zirvelere çıkmaya başladıklarını anlıyoruz. Gerçekten 
de Temmuz ayında taze bahar yaşanıyordu Kelaşîn’de. Oysa vadilerde 
çoktan ilkbahar bitmişti. Yemyeşil otları, serin havası, çağlayarak akan 
salkım pınarlarıyla yeni bir ilkbahar yaşanıyordu. Armanc’ın söylediği 
gerçekten de doğruydu. Dünyada bir yılda iki kere ilkbahar ancak 
Kürdistan’da yaşanabilirdi. Kürdistan’da yaylacı Kürtler ve gerilla sadece 
bundan nasibini alıyordu. Armanc’a bu içindeki ikinci ilkbaharı 
yaşadığımız için mutlu olduğumuzu söylerken, kendilerinin de her dem 
taze bahar olduklarını söylemeden edemedim. Armanc utangaç bir 
gülüşle bana bakarken,” Evet gerçekten de gerilla her dem taze bahar 
gibidir, taze baharı yaşamaktır. Çünkü istemleri, arzuları, özlemleri taze 
baharı anlatır” dedi.  
 
Nûda’nın güzel gözleri 
 
Akşam olmak üzereydi. Kalacağımız yerlere çekilmemiz gerektiğini 
söyledi gerilla komutanı Nûrhak. Ertesi gün onların misafiri olduğumuz, 
herhangi farklı bir şeyin gelişmemesi halinde bizi göllere de indirmeyi 
düşündüklerini de sözlerine ekledikten sonra o genç gerillalarla  
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kalacağımız yere havalar daha kararmadan çıkmamızın iyi olacağını 
söyledi. Onlarla bir gün geçirdikten sonra hudut boyunca yapmayı 
düşündüğümüz yolumuza devam edecektik. Yaklaşık on beş kadar ama 
hepsi de gencecik olan gerillalarla birlikte kalacağımız yere doğru yola 
çıktık. Gecenin karanlığı içinden akmaya başladığımız anlarda onların 
gerillacılığa ilişkin gözlemlerini ve anılarını anlatacak sohbetler yapmayı 
düşünüyorduk. Ancak kalacağımız yere gittiğimizde yaz ortası olmasına 
rağmen havanın o denli soğuk olması beni o planımdan vazgeçirdi. 
Çünkü gerçekten soğuktu. Ve donmamak için kampta bulunan eski 
püskü ne kadar kazak, parke varsa hepsini giydim. Battaniyenin altına 
girip uyumaya çalıştım. Ama soğuktan tir tir titriyordum ve o yüzden de 
bir an önce sabah olup güneşin doğmasını istiyordum. Gece bırakalım 
ateş yakmayı avuç içinde olmadan sigara bile içmek yasaktı. Çünkü 
bulunduğumuz her huduttu.  
 
Ve Đran’ın sınır kentleri ile sınır boyunca tepelere yaptığı karakollardan 
görünüyordu. Karakol ışıkları yanı başımızda gibi görünüyordu. O yüzden 
saate de bakamıyordum. Ancak gecenin geç saatlerine kadar 
uyuyamadığımı biliyorum. Çünkü daldıktan kısa bir süre sonra Rojbaş 
diyen kadın gerillanın sesiyle uyandım. Battaniyenin altından kafa 
çıkardığımda kocaman bir ateşin yandığını gördüm. Koşarcasına ateşe 
doğru yürüdüm. O sırada muziplik yansıtan bir ses tonuyla arkamdan bir 
kadın gerillanın, “Heval gece çok mu üşüdün” diye sorduğunu duydum. 
Dönüp baktığımda dün adının Nûda olduğunu söyleyen genç, gözleri 
mavi ile yeşil tonları arasında kadın gerillanın gülümseyerek bana 
baktığını gördüm. Nûda elime bir bardak çay tutuşturdu ama öte yandan 
da muzip muzip gülmeye devam ediyordu. Nûda’nın çok güzel gözleri 
vardı. Ve gülerken gözlerinin içi de gülüyordu. Đki yıl önce Avrupa’dan 
katılmış gerilla saflarına. Birkaç dakika içinde Nûda güzel gözlerinden 
başlayıp kısa hayat hikayesini öğrendim. Nûda Mardinli ancak Mersin’de 
doğmuş. Çünkü önce köyde dedesi aranmaya başlamış. Dedesi köyü 
terk ettikten sonra bu kez devlet güçleri babasına musallat olmaya 
başlamış. Babasını birkaç kere göz altına almışlar. Bu yüzden babası da 
köyü terk ederek Mersin’e yerleşmiş. Birkaç yıl Mersin’de gizlenerek 
yaşayabilmişler. Nûda on yaşına geldiğinde ise bu kez Mersin’de de 
babası aranır olmuş. O yüzden Avrupa’ya önce babası çıkmış, beş yıl 
sonra da Nûda ile annesi ile kardeşlerini götürmüş. Nûda’nın aileden 
gelen bu serüveni onu bir yıl önce Avrupa’dan dağlara çıkma kararına 
götürmüş. Geldiği yıl Botan’da bir çatışmada yaşamını yitiren güzel ve 
yiğit Kürt kızı Nûda Karker’in yaşamını yitirdiği yıldır. O yüzden o da 
onun gibi davasına kalma sözüyle adını Nûda yapmış. O gün bu gündür 
Kürdistan dağlarında o güzel gözleriyle gerillacılık yapıyor.  
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Şiyar’la kayalar arasında bülbül yuvasını aramak 
 
Nûda bana bir yandan hikayesini anlatırken öte yandan da kahvaltı 
hazırlıyordu. Sonunda kısa hikayem şimdilik bitti hadi kahvaltıya dedi. 
Ekip arkadaşlarım da gelmişti. Onlar da tıpkı benim gibi gece boyunca 
üşümüşlerdi. Gulan’ın hali fazla üşümediğini gösteriyordu. O yüzden bizi 
bakıp bakıp gülüyordu. Tabii gece kadın gerillaların üşümemesi için onu 
aralarına aldıklarını, üzerine fazladan bir tane battaniye de attıklarını 
öğrenince bu kez kahkahayla biz gülmeye başladık. Kürt halkının bu yiğit 
çocuklarıyla dağların zirvesinde kahvaltı yapmanın tadı başkadır. Aslında 
kahvaltı yapmaktan çok onların o güzel yüzlerini izliyordum. Henüz 
sabahın erken saatleri olmasın rağmen ağız dolusu gülmeleri ve cıvıl cıvıl 
oluşları bizi de canlandırıyordu. Hepsi de birbirinde güzel çocuklardı. 
Ancak yine içlerinden en çok henüz 19 yaşındaki Şiyar dikkatimi 
çekiyordu. Çünkü o kadar çok ve güzel gülüyordu ki, herkesi kendisiyle 
birlikte sürüklüyordu. Bulunduğumuz yerin alt tarafından kocaman 
kayalar vardı. Ancak kayalardan biri tıpkı aslan kafasına benziyordu ve 
etrafında kuşlar sabah semahına durmuş gibi durmadan dönüyordu. Söz 
açmak için Şiyar’a kuşların neden öyle yaptığını sordum. Şiyar o 
kayalıklarda yuvalarının olduğunu, bu soğuk havada onların gerilla gibi 
erkenci olduğu esprisiyle cevap verdi. Benimle o kayaların arasında kuş 
yuvasına aramaya var mısın dedim. Tam karşımda duran Ronahî 
adındaki komutanına baktı. Komutanı onay verdikten sonra ne zaman 
istersen gidebiliriz dedi. Kahvaltımızı bitirdik. Kahvaltından sonra birde 
sabah çayımızı içtikten sonra Şiyar kuş yuvasını aramaya çıktık. Şiyar 
henüz on dokuz yaşında ama dört yıl önce gerillaya katılmış. Yaşı küçük 
olduğu için gerilla komutanları onu hep savaş dışı alanlarda tutmuş. O 
yüzden Şiyar’ı hep korunaklı ve ağır silahların olduğu tepelere 
göndermişler. Şiyar yaşının küçük olmasından dolayı dört yıldır 
tepelerden inmediğini ve bir tepeden iner bir başka tepeye çıktığını 
söylerken biraz yakınır gibiydi. Bir kayadan öbürüne atlayıp duruyoruz. 
Bir iki yuva bulduk. Ancak biz daha yuvalara varmadan içindeki kuşlar 
uçup gidiyordu. Zaten bizim de amacımız onları yakalamak değildi. 
Sadece onları biraz korkutmak istiyorduk. Şiyar’a, bunun benim çocukluk 
günlerimdeki yaramazlıklarım olduğunu söylerken, kendisinin de böyle 
haylazlıkları olduğunu, hatta katıldığı yıla kadar dağ, bayır demeden kuş 
yuvası aradığını söyledi. Öğle yemeği saatlerinde aşağıya indiğimizde 
herkes bize gülüyordu.  
 
Diyana’dan ziyaretçi var 
Gerilla sofrası topraktan olur. Uzun süreli kullanılan kamplarda taş 
masalar yapılır. Ancak şu an bulunduğumuz yer pratik bir kamp olduğu 
için taştan da olsa bir masa yoktu. Đçlerinden bazıları bir taş masamız 
bile yok diyerek bir yandan gönderme yaparken, öte yandan da espri 
yapıyordu. Olsun dedik, bizim için sorun değil. Yemek hazırdı.  
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Tam yemeğe oturacağımız sırada bir köylü arabası gelip durdu. 
Arabadan otuzlu yaşlarda bir kadın, on dokuz yaşlarında bir genç kız ile 
iki tane de genç erkek indi. Gerillalar gelenleri karşılayarak yemeğe 
davet ettiler. Yemek yediklerini, sadece onları görmek için geldiklerini 
söylediler. Onlar yemeğe oturmayınca biz de oturmadık. Gerillalar 
gelenlerle ilgileniyordu. Ancak herkes onların neden ve nereden geldiğini 
düşünüyordu. Gerilla komutanı Nûrhak dolaylı bir şekilde sordu. Kadın, 
gerillayı çok sevdiğini, beş dakikalığına da olsa onları görmek için 
geldiğini, onları görmek için gelmelerine ailesinin izin vermediğini, 
ailesini yayladaki akrabalarını görmeye gideceğini söyleyerek izin 
alabildiğini, onların yanında sadece yarım saat kalabileceğini, 
yanındakilerden birinin kız kardeşi, birinin eşi, diğerinin de amcasının 
oğlu olduğunu söyledi. Bir koşturma içerisinde birer çay ikram edildi. 
Kadın önüne çıkan her gerillayı kucaklıyor, yüzünü, gözlerini öpüyor. 
Yarım saat dolmadan da gitmek zorunda olduğunu söyleyerek ayağa 
kalkarken hıçkırıkla ağlamaya başladı. Kadın gerillalar onu 
sakinleştirmeye çalışıyorlardı bir yandan öte yandan da ailesini her 
defasında çeşitli bahanelerle kandırarak izin alıp gelebileceğini 
söylüyorlardı. Kadın birkaç dakika içersinde sakinleşti. Gerillalarla birkaç 
tane toplu, kadın gerillalarla ayrı, birkaç tane de farklı gruplarla fotoğraf 
çektikten sonra tekrardan hepsini ayrı ayrı öpüp vedalaştıktan sonra 
yanındakilerle birlikte arabasına binip araba göründüğü sürece el 
sallayarak gitti.  
 
Tavlada kaybeden sütlaç yapacak 
 
Ben uyuduktan sonra tavla maçı sürmüş. Ancak kendilerinden çok emin 
olan Berîvan ve Nûrhak adındaki gerilla komutanları ise iddiasına girerek 
oynamışlar. Đddia kaybedenin sütlaç yapmasıdır. Maçı Nûrhak kazanıyor. 
Berîvan lafı uzatmadan yanına bir kadın gerilla daha alarak sütlaç 
yapmak için yayla evlerinden süt almaya gidiyor. Akşam üzeri 
uyandığımda Berîvan’ın ateşteki bir tencereyi söylene söylene 
karıştırdığını gördüm. Ne o özel bir menü mü var yoksa diyerek yanına 
yaklaştım. “Ya hiç sorma ya, bir maç yaptık yenildim. O yüzden şimdi 
yapmakta olduğum sütlaçı kaybettim” dedi. Ama bunu üzülerek 
söylüyordu. Yenilgiyi kaldıramıyordu. Bende hiç sorun etme, bizim için 
zaten sütlaç yapmak istediğini, maçın buna gerekçe olduğunu söyle, 
rakibin daha fazla sevinmesin diye bir taktik verdim. Berîvan çocuklar 
gibi sevindi. Dönene kadar tencereye bakmama söyleyerek biraz ileride 
oturmuş sohbet eden gerillalara doğru gitti. Berîvan’ın gidişiyle bir 
kahkaha tufanının kopması bir oldu. Gülmekten kırılırcasına geri döndü. 
Ve verdiğin taktiğin tuttuğunu o yüzden sevinçli olduğunu söyledi.  
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Kelaşîn’in yaz yağmurları 
 
Kalacağımız yerlere çekilmesine çekildik. Ancak biz daha akşam yemeği 
üzerindeyken hava bulutlanmaya başlamıştı. Zagroslar silsilesi olan 
Kelaşîn’de havanın bulutlanmasının ne demek olduğunu iyi anlayan 
gerilla komutanı Nûrhak, gerillalara gece yağabilecek bir yağmur için 
tedbirlerini alması için çadırlarını açmalarını söylemişti. O yüzden biz de 
açılmış olan çadırların içine girmiştik. Đçimden, oh be sıcak bir gece 
geçireceğim, diyordum. Çadırların içine geçip tam yatmaya 
hazırlandığımız sırada bir anda şimşeklerin çakmaya başladığını gördük. 
Çok geçmeden de Temmuz ayı ortalarında olmasına rağmen bardaktan 
boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Yağmur gece boyunca sürdü. 
Temmuz ayı ortasında çadırımızın üstüne düşen bir ninniyi andıran 
yağmur damlalarının tıpırtısıyla uyuduk. Hava bir önceki gece kadar 
olmasa da yine de soğuktu. Ama geceyi deliksiz bir uykuyla geçirdim. 
Sabah uyandığımızda yağmur dinmişti. Ancak hala hava bulutluydu. Ve 
gece boyunca yağmur yağmasına rağmen yerler çamur olmamıştı. 
Kahvaltıdan sonra yola çıkacaktık. Nûrhak, hava yağmurlu, zorlanmaz 
mısınız diye sordu. Zorlanmayacağımızı aksine bu havada yürümenin 
daha güzel olduğunu söyledik. O zaman kahvaltıdan sonra sizi iki 
rehberle göndereceğiz dedi. Kahvaltıdan sonra oradaki gerillalarla 
vedalaşarak ayrıldık. Her ayrılık yeni bir buluşmadır. Ama yine de her 
ayrılık insanın yüreğine bir yara gibi işlenen bir hüzündür. Çünkü geride 
bıraktıklarını bir daha görüp göremeyeceğini bilmezsin ülkemde. Zira 
hala savaş sürüyor.  
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Yollar, buluşmalar ve ayrılıklar... 

Bir tepeye çıkıyorduk, yeni birine tırmanıyorduk. Durmadan yol 
alıyorduk. Kürt dağlarında, dağların Kürtleriyle yürüyorduk. 
Gecenin siyahın içinden akarcasına yol alıyorduk. Kürt 
dağlarında, dağların Kürtleriyle gecenin içinden yeni bir güne 
doğru yol alıyorduk. Aydınlık güzel bir güne doğru yol alıyorduk. 
Bu güzel çocuklarla Kürt dağlarında güzel günler, güzel yarınlar 
kurmak için yürüyorduk. 

Kuzey sınırına doğru yollardayız. Arabadan indik ve bundan sonra 
yürüyecektik. Ve hep gece yürüyecektik. Yola çıkmadan önce akşam 
yemeğimizi onbeş dakika kadar yürüdükten sonra Xakurkê çayı 
kenarında yedik. Gerilla komutanı Piling başka bir kampla telsiz 
bağlantısı kurdu. Bir şeyler konuştuktan sonra yanımıza döndü. Yarım 
saat kadar beklememiz gerektiğini çünkü iki gerillanın daha bizimle 
geleceğini söyledi. Bekleme süresi bir çay içmemize yeterdi. Ancak 
çaydanlığımız yoktu. Piling’a bir çaydan bulamaz mıyız diye sordum. Ne 
de olsa eskiden beri gerillanın kullandığı bir yerdi, bulunduğumuz alan. 
Ve mutlaka o civarda çaydanlık, bardak, çay ve şeker bulunurdu. 
Çaydanlığı sorunca Piling, “gerçekten de çaysızlık zor bir şeydir” dedi. 
Söylediğim onun da kafasına yatmış olmalı ki, çaydanlık aramaya çıktı. 
Gitmeden önce bana, “Sen bir ateş yak ben şimdi çaydanlık bulur 
gelirim” dedi. Ateşi yaktım, çaydanlık aramaya giden Piling’ı beklemeye 
başladık. Henüz on dakika kadar geçmişti ki birden baktım Piling elinde 
bir tane çaydanlık, üç bardak içinde çay ve şeker olan iki tane siyah 
poşetle çıkıp geldi. Gülüyordu. Beş dakika içinde çayımızı kaynattık. Tam 
çaylarımızı doldurduğumuz sırada bizimle gelecek olan gerillalar da çıkıp 
geldiler. Oldukça gençtiler. Birinin adı Karvan, birinin de Mervan’dı. 
Karvan daha gençti. On sekiz yaşında olduğunu söylüyordu. Bana çok 
fazla inandırıcı gelmedi, ancak inanmaktan başka da çarem yoktu. 
Çünkü genç gerillaların çoğu daha erken savaş alanına geçmek için 
yaşlarını büyük söylerler çoğunlukla. Çayımızı içtikten sonra yola çıktık. 
Karanlık çökmek üzereydi.  
 
Đnsan Evdal Kovî’yi tanımaz mı!.. 
Genç gerillalar Mervan ile Karvan bize rehberlik yapıyordu. Anlaşılan, o 
yolu onlar daha iyi biliyorlardı. Yaklaşık iki saat kadar durmadan 
tırmandık. Bir boğaza gelmiştik. Sağımızda heybetli, asi, başı dik bir dağ 
yükseliyordu. Sol tarafımızda bir tepe, tepenin devamı olarak bir sırt  
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uzayıp gidiyordu. Sağ tarafımızdaki dağın adını sorduğumda Piling 
gülerek, ayıp ediyorsun insan Evdal Kovî’yi tanımaz mı diye cevap verdi. 
Karşımızda on değişik versiyonda anlatılan hikayesiyle koskoca Evdal 
Kovî duruyordu. Ve onu tanımamak gerçekten de ayıptı. Çünkü daha 
önce defalarca görmüştüm. Ve bir kez de zirvesine çıkmıştım. Ama 
nedense o gece tanıyamadım. Belki de karanlık olduğu için tanıyamadım, 
dedim. Durumu kurtarmak için en çok bilinen hikayesini anlatmaya 
başladım. Evdal tutkun demektir. Kovî ise bölgede ve genelde de 
Kürtlerde yaban keçisine denir. Vakti zamanında Xakurkê’de bir genç 
varmış. Gencin tek tutkusu yaban keçisini avlamakmış. Adı üstünde 
‘yaban keçisi avlamaya tutkun’muş. Bir gün kurnaz bir yaban keçisi 
genci Xakurkê vadisinde peşine takarak zirveye kadar çıkarır. Keçi biraz 
aşağıya doğru inerek durmuş. Dağ keçisi, gencin uzanınca 
yakalayabileceği kadar yakınmış. Bir adım atıp eline uzatınca keçi birkaç 
adım daha ilerlemiş. Genç öne attığı ayağına yüklenince ayağının 
altındaki taş kayar ve genç vadinin içine kadar yuvarlanır. Sonunda 
gencin yaban keçisi avlama tutkusu cansız bedeninin vadinin içinde sere 
serpe uzanmasına neden olmuş. Đşte o gün bu gündür o yüksek dağ 
Evdal Kovî olarak anılmaya başlamış. O yüzden hep hüzünlü gibi durur. 
Yörede halk arasında hala dağın, o gencin yasını tuttuğu söylenir.  
 
Kürtlerin dağları, dağların Kürtleri… 
Bir tepeyi çıkıyorduk, yeni birine tırmanıyorduk. Durmadan yol alıyorduk. 
Kürt dağlarında, dağların Kürtleriyle yürüyorduk. Gecenin siyahın içinden 
akarcasına yol alıyorduk. Kürt dağlarında, dağların Kürtleriyle gecenin 
içinden yeni bir güne doğru yol alıyorduk. Aydınlık güzel bir güne doğru 
yol alıyorduk. Bu güzel çocuklarla Kürt dağlarında güzel günler, güzel 
yarınlar kurmak için yürüyorduk. Onlar yürüyordu, bizi de kendileriyle 
yürütüyordu. Kim bilir bizden önce kimler geçmemişti ki bu Kürt 
dağlarından, bu dağlardan geçen patikalardan. Hepsinin ayak izlerini 
görür gibiyim. Görmesem de, yüreğimin derinliklerinde hissediyorum. 
Çünkü onların bu dağlarda açtıkları yollardan geçiyoruz. Dağların 
yamaçlarından, vadilerin içinden geçip gidiyorduk. Nedense her 
dönemeçte, her yeni tepenin ardından, her vadinin sonunda yine 
karşımıza Evdal Kovî çıkıyordu. Biz izliyordu sanki. Meğer o, bizi değil; 
biz, onu izliyormuşuz. Çünkü yolumuz onun etrafından dolanıp 
duruyordu. Bir adak gibi Evdal Kovî’nin etrafından dolanarak gidiyorduk, 
Kürt dağlarında, dağların Kürtleriyle… 
 
Sabaha karşı biraz Evdal Kovî’den uzaklaşır gibi olduk. Piling ve bize 
rehberlik yapan genç gerillalar bulunduğumuz yere on dakika kadar 
mesafede bir gerilla kampının olduğunu, onların yanına gidip günü orada 
geçirdikten sonra gece yeniden yolumuza devam edebileceğimizi  
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söylediler. Böyle yapmak zorundaydık. Çünkü sabah olmak üzereydi ve 
geldiğimiz alanda gerilla sadece gece hareket ediyordu. Biz dünden 
razıydık. Çünkü yorgunluktan ölmek üzereydik. Kampa gitmek için yola 
koyulduk.  

 
Diyala sürprizi… 
Kampa ulaştığımız gibi nöbetçiye sadece uyumak istediğimi, 
uyuyabileceğim bir yer varsa bana gösterebilir misin dedim. Kampta çok 
fazla kimse görünmüyordu. Nöbetçi arkadaşlarımızın çoğu zaten 
görevde, yerleri boş seni oraya götüreyim diyerek önüme düşüp beni bir 
kayanın altına götürdü. Kayanın dibindeki düzlükte kuru otlarla 
hazırlanan ancak boş olan yere uzandım. Tabii yastıksız olmaz. Gerillada 
en iyi hastık ise içinde sert bir şeyler yoksa çantandır. Çantamı da yastık 
yaptıktan sonra kendimi uykunun kolları arasına bıraktım. Gözlerim 
kapanmaya dünden hazırdı. Göz kapaklarım kendiliğinden iniyordu. 
Gözlerimi açtığımda Karvan’ın beni yemek için çağırdığını gördüm. Bu 
arada görevde oldukları bu kampa ait gerillaların hepsi de gelmişti. 
Yemek yerine doğru giderken tanıdık bir sesin beni çağırdığını gördüm. 
Bana seslenen Diyala adındaki kadın gerillaydı. Ama saçları biraz 
uzamıştı. Diyala Doğu Kürdistan’lı genç bir kadın gerilladır. Dört yıldan 
beridir onu tanıyorum. Daha önce saçları benimkinden daha kısa olduğu 
için ilk etapta neredeyse tanımakta güçlük çektim. Kendisi doğulu, 
ailesinin tamamı yüz yıllardan beridir Kürtlük mücadelesini veriyor. Adını 
ise Güney Kürdistan’ın Diyala kentinden almış, şu an Kuzey Kürdistan’ın 
sınır bölgelerine yakın bir yerde gerillacılık yapıyor. Diyala’nın adı, 
kendisi ve şu an mücadele ettiği yer Kürt Özgürlük Hareketi’nin ruhsal, 
ulusal bütünlüğünü çok iyi bir şekilde ifade ediyor. Doğrusu, Diyalayı 
gördüğüme sevindim. Çünkü tanıştığım günden beri sevdiğim, 
tartışmalarım olan biriydi. Onu görmek benim için bir sürpriz oldu. Güzel 
gülüyordu. Gülünce ortaya çıkan gamzeleri gülüşüne farklı bir ifade 
katıyordu. Diyalaylla birlikte bir yandan yemek yedik. Bir yandan yemek 
yerken öte yandan da görüşmediğimiz iki yıllık süre içinde yaptıklarımızı, 
bulunduğumuz yeri birbirimize anlatıyorduk. Yemekten sonra çaylarımızı 
doldurup bir ağacın altına geçip sohbetimize kaldığımız yerden devam 
ettik. Diyalaya hala çok güzel güldüğünü söyledim. Oda ben her zaman 
güzel gülerim, asıl sen Önderliğimizin özgürleştiği günkü gülüşümü gör 
diyordu. Yola çıkacağımız vakte kadar Diyalayla sohbet ettik. Bu arada 
sohbetimize daha başkaları da katıldı. Ama asıl sohbet Diyala ile 
aramızda olan sohbetti.  

 
Gece, yol ve gerilla 
Bir günü daha bitirip yeni bir geceye doğru akıyordu zaman. Güneşin 
kızaran ışıkları dağların üzerine düşmeye başlamıştı. Dağlar, dağlar  
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içindeki bizler yeni bir geceye hazırlanıyordu. Bizim hazırlığımız yeniden 
yola çıkmak içindi. Çünkü daha gitmemiz gereken yol vardı. Daha 
ulaşmamız gereken başka bir durak vardı. Gerillada gece dendi mi, yol 
gelir akla. Yol da dendi mi, gerilla gelir akla. Gerilla geceleri yol alır. 
Varmak istediği her durağa gecenin içinde alacağı yolla varır. Normalde 
gündüz yürünür, gerilla ise gece yürür. Onun hayatı gece alınan yollarla  

geçer. Gerilla için gündüz ölü zamandır. Çünkü yaşam kural ve ilkeleri ile 
güvenlik kurallarına göre onun için gündüz sadece dinlenmek için vardır. 
Bütün işlerini gece yapar. Gece yürür. Gece eylem yapar. Gece dağları, 
vadileri, sığı suları, engin boğazları geçer. Biz de şu an onlarla hareket 
ettiğimize göre, onlar için ne ifade ediyorsa bizim için de onu ifade 
ediyordu. Biz de şimdi onlarla birlikte akşam karanlığının çökmeye 
başlamasıyla yeniden çıkacaktık yola. Gece yollara, gece yolculuklarına 
onlarla birlikte çıkacaktık. Gün battı. Biz de yavaş yavaş hareketlenmeye 
başladık. Önce geride bırakacaklarımızla vedalaşmaya başladık. 
Ardından çantalarımızı sırtlayıp gecenin başlangıcında yolun başına 
geçtik. Diyala, bir daha görüşürüz herhalde değil mi, diye sormadan 
edemedi. Evet görüşürüz, biz bu yolların, bu dağların yolcuları, bu 
yaşamın yaşayanları olduğumuz sürece bir gün mutlaka bir başka 
mekanda buluşuruz, dedim. Tabii bu sözleri söylerken gözlerim 
dolmuştu. Belki bir daha hiç görüşemeyecektik. Çünkü ülkemde hala 
savaş sürüyor, hala hava saldırıları, havan, katyuşa ve top atışları 
yapılıyor. Bu saldırılardan ben ya da Diyala payını alabilir. O yüzden, 
“görüşürüz” desek de, çok fazla görüşeceğimizin garantisi yok bu 
dağlarda. Aslında bizim için de çok fazla önemli değil. Çünkü biz hep ilk 
görüşmemizi son görüşmeymiş gibi düşünüyor, ona göre konuşuyor, ona 
göre paylaşıyoruz. Bu hayatın gerçeği biraz böyledir. Yola çıktık. Yine 
gecenin içinden akarak, dağları, vadileri, ovaları aşıyorduk.  

 
Yeniden Kuzey topraklarında olmak… 

 
Sabaha karşı bir büyük bir çayın kenarına vardık. Piling fısıltıyla, işte 
sınır bu, diyerek suyu gösterdi. Kuzey ve Güney sınırını o çay 
belirliyordu. Bulunduğumuz yerden kuzeyin toprakları, kuzey 
topraklarındaki köylerin, sınır boyunca dizilmiş karakolların ışıkları 
görünüyordu. Piling biraz acele etmemiz gerektiğini, suyu geçtikten 
sonra bir süre daha yürüyeceğimizi söyledi. Suya vurmak için kol kola 
girmemiz gerekiyordu. Su geçmenin yöntemi buydu. Bir de en güçlü kişi 
grubun en başında yer alacak. Bizde de beden olarak en yapılı çalışma 
arkadaşım Berxwedan olduğu için onu başı geçirip kol kola girdik. 
Kendimizi suya bıraktık. Yaz ortası olmasına rağmen su hala fazlaydı. 
Belimize kadar ıslandık. Sorunsuz bir şekilde suyu geçtik.  
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Kenara oturmak istediğimizde Piling, “Suyun başında oturmasak iyi olur. 
Çünkü suyun başında genelde pusu atılır” dedi. Çaydan biraz uzaklaşınca 
oturduk. Birkaç dakika kadar dinlendikten sonra yolumuza devam ettik. 
Sabaha karşı gitmemiz gereken kampa vardık. Gerillada buna nokta 
denir. Kampta altı kadar gerilla vardı. Nöbetçileri vardı, diğerleri 
uyuyordu. Yatmak istediğimizi söyleyince Cesur adındaki nöbetçi, “Heval 
arkadaşları yarım saat kadar sonra kaldırırım ve biz buradan gideriz. 
Gideceğimiz yer çok uzak değil. Size önerim uyumayın, gideceğimiz yeni 
yerde uyuyun. Öğlene kadar sizi kaldırmayız” dedi. 

 Piling geldiğimiz yeni kampın komutanıydı. Cesur’u yanına çağırarak bir 
şeyler konuşmaya başladı. Bir komutanın yapması gerekenleri 
yapıyordu. Kampta bulunmadığı süre içersinde ne olup bittiğini, çevrede 
ne olup bittiğini soruyordu Cesur’a. Cesur da sorduklarına cevap 
veriyordu. Biz de bir kenara çekilip oturduk. Piling, Cesur’la konuşmasını 
bitirdikten sonra hadi arkadaşları kaldır gidelim dedi. Cesur uyuyan 
gerillaları “Rojbaş heval” diyerek kaldırdı. Her kalkan bizi karşısında 
görünce ilk önce şaşırıyordu. Ardından hoş geldiniz diyorlar, bir yandan 
da hareket için eşyalarını topluyordu.  

 
Son durak kuzey hududu… 

 
Kalacakları yeni yere geçtik. Yeni gittiğimiz yerin ormanı çok sıktı. Buz 
gibi suyu vardı. Uyumak istiyordum. Ama nasıl olsa burası bizim son 
durağımızdı ve birkaç gün burada kalıp dinlenebilecektik. O yüzden acele 
etmeye gerek yoktu. Kamptaki gerillalarla bir sabah kahvaltısı yapıp 
onlarla tanıştıktan sonra uyumaya karar verdim. Kahvaltıya otururken 
kamptakilerle tanıştık. Birinin adı Serhildan, birinin Azad, birinin Barış, 
birinin Sabri, birinin Fırat’tı. Hepsi de hoş ve güzel insanlardı. Durmadan 
bize hizmet etmeye çalışıyorlardı. Kahvaltımızı yaptıktan sonra nasıl olsa 
birkaç gün buradayız ve bol bol sohbet etme fırsatımız olur. O yüzden 
izin verirseniz ben şimdi biraz dinlenmek istiyorum dedim. Ter içinde 
uyandım. Saate baktım bire geliyordu.Terden boğulur gibi oluyordum. 
Gerillalar çeşmenin yanındaki ağacın gölgesinde oturmuş satranç 
oynuyorlardı. Gulan’ın sesinden biriyle satranç maçı yaptığını anladım. 
Yavaşça onlara yaklaştığımda, oynayanların dışında hepsi birden ayağa 
kalktı. Heval güzel uyuyordun. O yüzden seni yemeğe de kaldırmadık 
diyordu Serhildan. Önemli değil, birkaç lokma bir şeyler atıştırabilirim 
dedim. Yemekten sonra hemen alt tarafımızda bulunan derede bir güzel 
duş aldım. Ardından ben de satranç maçına dahil oldum. Ancak ben 
oynamaktan çok dışarıdan müdahaleyi sevdiğim için arkadaşların maç 
teklifini kabul etmedim. Siz Gulan’la oynayın, dedim. Amacım da kiminle 
oynarsa oynasın, Gulan’ın rakibini desteklemekti.  
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Yenilmemiz durumunda ise oyunu bozmaktı. Bu da işin çeşnisi olurdu. 
Hile, hurdayla, Gulan’ın önce Serhildan’a, sonra Cesur ve Piling’a 
yenilmesini sağladıktan sonra gece geldiğimiz yerlere bakmak için 
hemen üst tarafımızdaki tepeciğe çıktım. Hudut tam karşımda 
duruyordu. Güneşin ışınlarının parlattığı hudut karakollarının camlarını 
görüyordum.  

 
Adı gibi kalan bir gerilla: Ciwana 

 
Bir süre daha özlem içinde Kuzey topraklarına baktıktan sonra kampa 
indim. Akşam yemeği hazırlığı yapılıyordu. Herkeste yemek hazırlığına 
dahil olmuştu. Anlaşılan dahil olmayan bir ben kalmıştım. Hiç katılmaya 
niyetim yoktu. Kendime bir çay aldım. Bir taşa oturdum. Bir de sigara 
yakıp onları izlemeye başladım. Sonunda yemek hazır dediler. Elimi 
yüzümü yıkamak için dere kenarına indim. Yukarı çıktığımda yeni 
gelenlerin olduğunu gördüm. Gelenler kadın gerillalardı. Birilerini tanır 
gibi oldum. Onlar da beni gördü. Tanıdık gelenler Gulan’a bir şeyler 
söyleyip gülüyorlardı. Yaklaşınca üç yıl önce Behdînan’da gördüğüm 
Jiyan ve Ciwana olduklarını gördüm. Birbirimize sarılarak hasret 
giderdik. Ciwana hala eskisi gibiydi. Hiç değişmemişti. Ondaki tek 
değişiklik, o da benim gibi gözlük takmaya başlamıştı. Adın gibisin, adın 
gibi hep genç kalmışsın dedim. Gülerek yaşlanmak var mı ya bu 
dağlarda, bu güzel havada, bu güzel arkadaşlar içinde dedi. Ciwana’dır 
bu hiçbir lafın altında kalmaz. Ciwana bir Asuri kızı. Kürt Halk Önderi 
Abdullah Öcalan’ın düşünceleriyle tanışınca yerinin Kürt Özgürlük 
Hareketi safları olduğunu söyleyerek 2004 yılında gerillaya katılmış. Oda 
tıpkı diğer yoldaşları gibi dağların zirvelerinde, vadilerin yeşilliğinde 
özgürlüğünü arıyor. Bu uğurda dağ yollarını arşınlıyor. Kendisinden 
önceki arkadaşlarının izi üzerinde patikaları adımlıyor. 

 Gecelerin karanlıklarının içinden süzülerek yarınlara çıkıyor. Hele bir de 
kahkahası yok mu deme gitsin. Jiyan’ı ise daha önceden tanıyordum. Ve 
daha önceki yıllarda bir ablası benim bulunduğum alanlardan birinde, bir 
çatışmada yaşamını yitirmişti. Nedense onunla her görüştüğümüzde 
konu dönüp dolaşıp ablasına geliyor. Ona ablasını anlatmamı istiyor. 
Kaçıncı kezdir anlatıyorum biliyorum ama her görüştüğümüzde yeniden 
anlatıyorum. Bu sefer de konu oraya gelince yüzünde gülücüğü hiçbir 
zaman eksik olmayan Ciwana’yı da bir hüzün sardı. Hasret ve özlem 
gideriyor, acıları ise paylaşıyorduk onlarla. Birlikte yemeğe oturduk. 
Birkaç lokma atıştırdıktan sonra kalktık. Sohbetimize kaldığımız yerden 
devam ettik. Hava kararmak üzereyken komutanları olan Jiyan gitmeleri 
gerektiğini, yerlerinin yakın olduğunu ve iki gün sonra misafir etmek için 
bizi almaya geleceklerini söyledi.  

 



Ben de yanlarındaki gerillaları görmek istediğimi ve bizi götürmeleri için 
beklediğimi söyledim. Bizimle vedalaşarak yamaçtan aşağıya doğru 
karanlığın içine kendilerini bıraktılar. 

 
Geride kalan iki günü Osmanlılar döneminde Şêx Mahmud Berzencî’nin 
isyanından dolayı yakıp boşalttığı köylerin yıkıntıları arasında dolaşarak 
geçirdik. Her yerde bir yıkıntı, yüzyıllar öncesinden kalma bir duvar 
kalıntısı içindeydi. Bu kalıntı ve yıkıntılar Kürtlerin yüzyıllardan beridir 
karşı karşıya kaldıkları egemen güçlerin zulmünü anlatıyordu. Yaşadıkları 
acıların fotoğrafını gösteriyordu. Ve yakılıp yıkılan köylerinden geriye 
kalan yakılmış, yıkılmış özlemlerini anlatıyordu. Đki gün sonra Jiyan ile 
Ciwana bizi almaya geldiler. Gidip bir gün de onların kampında kaldık. 
Bize, bu mevsimin ilk balığını da yedirdiler. Güzel anılarını bizimle 
paylaştılar. Özlemlerini, sevinçlerini, hüzünlerini, acılarını anlattılar.  

 
Ve hüzün… ve ayrılık... 

 
Jiyan ile Ciwana’nın kaldığı kampta da bir gün kaldıktan sonra süremiz 
dolmuştu. Artık geri dönmemiz gerekiyordu. Hudut boylarındaki gerilla 
ve Kürtlerin yaşamını görüp incelememiz için bize verilen süre bitmişti. 
Geldiğimiz yere geri dönmek için izin istedik. Gittiğimiz her yerde ve 
kampta topladığımız hüznü yüreğimizde taşıyarak ayrıldık. Bu ayrılıklar 
olmasa, buluşmalar çok güzeldir. Ama nedense, her buluşmanın da bir 
ayrıldığı vardır. Đşte biz de şimdi bütün buluşmalarımızın ayrılıklarının 
toplamı olan ayrılığını Jiyan ve Ciwana ile yaşıyorduk. Dudaklarımızda 
yarım sözcükler, gözlerimizden taşmak üzere olan yaşlarla onlardan 
ayrılıp kampımıza dönmek için yola çıktık. Đki gün sonra bütün 
ayrılıkların toplamı olan hüznü yüreğimizde yaşayarak kampımıza 
ulaştık.  
 
  
SEYĐT EVRAN 
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Unutmak ihanettir oysa. Her unutuş soysuzluğun sığ sularında biraz 
daha yol almaktır yitişe doğru. Đhanet, belleksizliğin üzerinden kendini 
inşa ederken riyakârlık temel karakter şekillenmesi olmaktadır. Her 
anımsama, hatırlama bu ihanet çemberini kıran bir darbe olarak 
anlamsızlığın karanlık denizlerini yırtan bir çığlık demektir. Đhanetin 
ebesi olan soysuzluğun, ikiyüzlülüğün ve sahtekârlığın yüzüne inen 
şamar gibidir her hatırlayış. Toplumsallaşma aynı zamanda bellek 
tazelemedir, toplumsal hafızanın yeniden örülmesi demektir. Öyleyse 
anımsamak, hatırlamak, unutmamak, toplumsallaşmanın da bir 
gereğidir.  

Özgürlük hareketimiz otuz yılı aşkın bir mücadele tarihine sahiptir. 
PKK’nin ortaya çıkışı, Kürt ve Kürdistan tarihinde bir kırılma noktasıdır. 
Kendi tarihsel, toplumsal, ulusal değerlerine yabancılaştırılan, 
uzaklaştırılan gerçekliğin kırıldığı andır. PKK’ yi en büyük toplumsallaşma 
hareketi kılan da budur. 
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 Özgürlük hareketimiz içerisinde ise bu özü, çekirdeği şehitler gerçeği 
temsil etmektedir. Şehitler gerçeği bu toplumsallığı diri tutan, üreten ve 
kurumsallaştıran bir niteliğe sahiptir. Anlamın ve hissin en yalın, sade 
ifadesidir bu gerçeklik. Dolayısıyla şehitleri anlamak, hissetmek, bilince 
çıkarmak ve yaşamsallaştırmak en büyük toplumsallaşma eylemdir. 

Bu değerlendirme ışığında Özgür Roni arkadaşı anmak, anlamak ve 
hissetmek en kutsal görev olmalıdır. Kapitalist modernitenin kıblegâhı 
olan Avrupa’da doğup aynı sisteme karşı en amansız mücadeleyi 
yürütmesi ayrı bir anlam katmaktadır Özgür yoldaşın yaşam duruşuna. 
Sekiz yaşında Kürdistan’a gelişi, düşman gerçekliğiyle de ilk tanışması 
anlamına gelir. Đşgal edilmiş bir ülke, talana uğramış bir coğrafya, 
iliklerine kadar sömürüyü ve zulmü yaşayan, fakat içinde bulunduğu 
duruma anlam vermede zorlanan bir halk gerçekliğinin izlenim ve 
duygularıyla döner tekrar Avrupa’ya. Bir dahaki dönüşü kalıcıdır artık. 
Lise öğreniminden sonra Đstanbul Üniversitesine girer. Đlk yılında sol 
yapılanmalar içerisinde yer alır. Fakat halkının özgürlük yürüyüşü ve 
mücadelesiyle tanışması uzun sürmez ve Apocu Gençlik Hareketine 
katılır. Katılımı anlık, duygusal bir karar değil, uzun bir sorgulama 
sonucu olur. Bu ideolojik bir sorgulamadır ve Apocu Harekete ideolojik 
esaslar üzerinden katılım yapar. Katılımı kadrosal, militan düzeydedir. 
Gençlik hareketi içerisinde mücadelesinin çıtasını sürekli yükseltmesi, 
kısa süre içerisinde önemli görevler almasına neden olur. Yaşamı ve 
mücadele duruşu alanda ölçü olur. Bu kadro duruşudur, militan 
duruştur. Bu duruş, var olana eklemlenmek, mevcut olanı sürdürmek 
gibi vasat bir duruşu kabul etmemektir. Özgür yoldaşın en büyük hayali, 
özlem ve tutkusu, özgür Kürdistan dağlarında gerillacılık yapmaktır. 
Apocu Hareketin en zor mücadele sahalarında yer almak Heval Özgür’de 
temel bir yaklaşımdı. Rahatı arayan, kendini zorlamayan küçük burjuva 
ukalalığıyla kendisini kamufle etmeye çalışan, örgüt ve mücadele 
kaygısını derinden 
hissetmeyen, görev ve misyon 
almada her türlü anlayış ve 
eğilimlere karşı hem düşünsel-
ideolojik hem de pratik 
mücadelenin sahibi oldu. 
Đddiası Önder Apo’nun iyi bir 
öğrencisi savaşçısı, militanı ve 
yoldaşı olmaktı ki öyle de oldu. 
Önder Apo’yu anlamak, 
anladığı kadarını uygulamak, 
Apocu yaşam felsefesini 
kendine şiar edinmek ve 
bunun dışında hiçbir yaşam 
kabul etmemek,  
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Apocu hareketin doğrularının yılmaz savaşçısı olmak Onda ilkesel bir 
tutumdu. Bu çizgi devrimciliğidir, kendini çizgiye yatırmadır. 

Kadrolaşma düzeyimizin, bulunulan alanda ölçü yaratabilmek, kişilere 
ölçü kazandırabilmekle paralel olması gerekir. Yani gittiğimiz alanda 
ideolojik duruş, yaşam ve anlayışımızla, değiştirici, dönüştürücü, 
etkileyici bir güç olabiliyorsak ruh yaratabiliyorsak kadro sıfatını 
kullanmada iddia sahibi olabiliriz. Aksi duruş edilgen, pasif bir duruşun 
temsili olmanın ötesine geçmez ki bu da kabul edilemez. 

Özgür yoldaş, geleceğini Önder Apo’nun özgür yaşa 

 

Jir Özgür 
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“Eylem tahminen saat 5’te olur. 6’da benim için BBC’yi dinleyin. ‘Deli bir 
kadın kandırılarak patlatıldı’ diyecekler.”  

Şahadetin ötesine uzanan bir öngörüyle zafere ışıltısı vardı gözlerinde. 
Şimdi 96’nın 30 Haziran’ı, akşam saat 6 ve BBC aynı yorumu verdi bir 
Türk yetkilisinin ağzından. Nasıl da bilmiştin düşmanın senin gücünü 
inkar edeceğini. Tıpkı ölümünle yaşamı yarattığını bildiğin gibi. Hamile 
bir kadın görüntüsüyle gidecektin eyleme. Düşman hamile kadınlardan 
da çok korkacak, ama korksunlar! Çünkü “Her doğan çocuk ülkesinin 
özgürlüğünü arayacak, bu topraklarda.” demiştin.  

Sen eyleminle bir ülke doğururken tüm hamile kadınlar sorgulandılar, iki 
kez arandılar ve bundan gururlandılar kendilerinden korku luyor diye. Ve 
bu kadınlar, seni anarken her biri bir parça özgürlük doğurdu, senin 
eşliğinde.  

Đki gün sabredip bizi gözlemledin. Kim bilir ne okudun gözlerimizde, -ki 
hep mütevazı ve utangaç gülümsedin. Akşama doğru çayımı zı ateşe 
koyarken soruverdin; “He val, neden bomba yapımına başlan madı 
daha?” Kaçamak, bir parça da panikçi bir cevaptı bizimkisi; “TNT’ler 
nemli, onları güneşe koyup kurutuyoruz. Suyun kaynamasına az kaldı, 
ben gidip çay getireyim.” Bir diğeri; “Ben de şekeri” bir diğeri; “Ben de 
bardakları.” Hepimiz ortadan kaybolduk. Seni tek başına bırakarak. Geri 
döndüğümüzde ise her birimiz büyük bir hevesle konuyu değiştirmeye 
koyulduk. Ama izin vermedin, yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız 
sohbeti devam e dişimize rağmen; “Heval ben bom bayı sordum.” Ciddi 
bir askerin soğuk kanlılığıyla başka bir eylem için hazırlayacağımız 
bombadan söz eder gibiydin ve devam ettin; “Ken dimle birlikte 
hepinizin umutlarını kattığım şeyin ne kadar sağ lam ve etkili olduğunu 
bilmem gerekir. TNT’ler nemli olmasın, içine çok fazla alçı parçası 
yerleştirelim. Çok şiddetli ve etkili olmalı, içinde zerre bırakmamalı.” Ne 
diyeceğimizi şaşırdık. Ortada zerresi kalmasın dediğin şey senin 
bedenindi, yani arkadaşımızın. Söz söyleyemedik. Öfkeyle kimimiz 
elimizdeki çubuk la közleri, kimimiz toprağı karıştırdık. Üzüntümüze 
dayanamadın ki, havayı yumuşatan yine sen oldun. Kimimizin utangaç 
talimat veren komutanlığı, kimimizin beceriksizce yaptığı yemekleri, bir 
ötekinin her şeyi aşırı ince eleyip sık dokuyan yaklaşımlarını taklit ve 
esprilerinle anlattın.  

Zaman, közün başında gecenin bilmem hangi saatine ulaşmıştı. Ön ce 
çocukluğun, sonra gençliğin, annen, kardeşlerin, arkadaşın, kimlik 
sorunun, militanlıkta karar kılışın, kısa gerilla deneyimin ve Önderlik.  
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Her şeyden daha fazlası da Önderlik! Bir o kadar da halkın ve kadınlığın 
özgürlüğüne yol alışın ve tabii ki eylem kararın. Anlatımla zaman 
sonsuzlaşıyor; coşkun, sözleri bütün zamanlara ait kılıyor. Eylem anını 
tasarımlarınla anlatırken zaman avuçlarının içinde ve eylemini 
gerçekleştirmiş olan birinin huzuru ve büyüklüğüyle, her şeye meydan 
okuyan derin bir sessizliğe gömülüyorsun. Sonra tekrar dalıyorsun 
yaşamının ayrıntılarına; tabii seninle birlikte bizler de dalıyoruz.  

“Çocukluğumda beni en çok zorlayan, yoksullarla zenginlerin arasındaki 
farktı. O yüzden hep yoksullarla arkadaşlık kurmayı severdim. Ulus 
bilincim zayıftı, ailede hiç tartışılmadı. Alevilik - Sünnilik tek kimlikti. Đşte 
kimliksiz sol bu gerçeğe dayalı olarak yaratılıyor. Üniversite yıllarında 
kökenimi araştırdım ve ulus kimliğimle tanıştım. Sonrası mı? Buraya 
kadar getirdi beni.... Nerede ezik bir Kürt görsem duruşuna tepki le 
nirdim. Ona sahiplenerek kendisine güvenmesini istedim. Kimliğimi en 
çok Ada na faaliyetlerinde hissettim. Susamış casına halkımla oldum. 
Onlar en güzel şeyleri fazlasıyla hak ediyorlar.”  

Kelime kelime sadık kalamadıysam da söylediklerine halkının insanlık 
ailesi içinde yerini alması için eyleminle en güzel varlığını ortaya koydun. 
Bu bir kadının halk sevgisiydi. Köleliği, halkıyla at başı gitmiş olan 
kadının bundan daha güzel bir özgürlük arayışı olabilir miydi?  

Demiştin ki; “Annem beni faz la anlamadı. Neden PKK’ye katıldım, neden 
tercihim farklı oldu? Yanında olmamı istiyordu. Eylemimi anlayacak mı? 
Oysa acı değil, mutluluk duymasını isterdim. Keşke şu an ya nımda 
olsaydı da tartışabilseydim. Ey lemimin onun için de olduğunu 
söyleyebilseydim.” Er tesi gün yaz dığın mektupta kadın özgürlüğünden, 
anne olmanın güzelliğinden, halkına çocuğunu sahiplenmesi gibi 
yaklaşması gerektiğinden, kadının kurtuluşunun ülkenin kurtuluşundan 
geçtiğinden ve onu ne kadar çok sevdiğinden bahsettin. Eylemin ülkeye 
dönüştü, yani a naya, özgürlüğe dönüş. A MAR GĐ... Bu kavramın 
anlamını o zaman bilmesek de eylemin bunu tanımlayacak, tanımın 
ötesinde ifadelendirecekti.  

Huzurlu ol Heval Zilan. Annen seni sahiplendi; ülkeye, anaya dönüşüne 
sevindi ve bundan gurur duydu. 5000 yıllık köleliğine rağmen onunkisi 
yine bir kadın yüreğiydi. Başka türlü davranabilir miydi bu büyüklük 
karşısında? Duruşun kadınca, eylemin kadınca.  

Gerillacılığın, o eşsiz acılarla kut sanan askerliğin... “Beynim ve 
yüreğimle bir askerim ben. Eylemim vurucu olmalı, sıradan değil. Kürtler 
hep başkasına iyi asker olur diyorlar. Onlara Kürtlerin kendileri için 
askerliği nasıl yaptığını göstereceğim.  
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Düşman çok korkmalı. Bu topraklara bastığına bin defa pişman olmalı. 
Neye uğradıklarını şaşıracaklar. Artık çok korkacaklar, değil mi heval? 
Çok panikleyecekler.”  

Tıpkı söylediğin gibi oldu. Son tellerine kadar emre amade bir askerin, 
varlığını havaya uçurmasından nasıl etkilenilip korkulursa öyle korktular. 
Bombanın patlaması sonucu ölümle tanışırken yaşamla ölüm arasındaki 
o birkaç saniyede, onların olmayan bir ülkede bulunmanın o derin 
pişmanlığını eminiz ki yaşadılar.  

 “Başkan Apo!” Büyük bir özlem ve bağlılıkla sarfettiğin iki kelime. 
“Keşke görebilseydim, bir kez sarılabilseydim.” derken ilk defa ağladığını 
gördük, uzun ve sessiz bir ağlayış. Sana ve ağlayışına o an, böyle bir 
imkan yaratamamanın ezikliğiyle katıldık. Sen bir taraftan Başkan’ı 
göremeyişinin acısını düşmana ifadelendirirken, bir taraftan da en güzel 
sevgi sözcükleriyle Başkan Apo’nun yüreğindeki varlığını daha da 
güçlendiriyordun. Anlatımlarının çoğunluğu Başkan’a dairdi. Fakat şu 
cümleni hiç unutmadık; “Hissediyorum, Başkan bu eylemi 
gerçekleştirirken ki nedenlerim ve amaçlarımı çok özgün ele alacak ve 
beni her şeyimle anlayacak.” Önderlik, eyleminden sonra; “ZĐLAN BĐR 
TANRIÇADIR!” söylemiyle sonsuzlaştırdı seni. Aslında sen hislerinin 
ötesinde Başkanı anlamış ve kendini ona adamıştın.  

Kutlu olsun Tanrıçalığın. Kutlu ol Tanrıçamız ZĐLAN!  

Hele şehitlerimiz; “Mazlumlara arkadaş olmak istiyorum. Onların 
ideolojik gücü ve fedailikleri beni çok çekiyor.” Şehitlerle olan yoldaşlığını 
nasıl güçlü yaşadığını anlatabilir miyiz? Tek bildiğimiz şey çoktan onlarla 
yaşamaya başladığındı. Her gece gördüğün rüyalarda Hakiler, Kemaller, 
Beritanlar, Mazlumlar vardı. Yalın bir anlatımla özetlerdin; rüyalarını 
yorumlayamazdık; sadece susardık. Zaten sen de gözlerindeki ifadeyle 
sesli yorumlamayın der gibiydin. Yorumun ötesinde, seninki 
paylaşılmaya başlanmış bir dünyaydı ve bunun üstüne söyleyecek söz 
olamazdı elbette. Duygu yoğunluğun tarifsizdi. Anlatımların ve 
duyguların at başı gidiyor. Sosyalizme inancın teorik bir söylem değildi. 
Ruhun coşuyor, ellerin hararetle sallanıyor ve heyecanlanıyorsun. 
Sevgiyle söz ettiğin an, her şey yumuşak bir dokunuşa dönüşüyor. Hele 
Başkan’dan söz ettiğinde tam bir çocuk gibisin. Ço cuklar sevginin 
gücüne sonsuz inanır ve masumlaşır, tıpkı sende olduğu gibi. Sonra 
öfken gözlerinde şimşek gibi çakıyor, her şeyi bir yumrukta parçalayacak 
gibi oluyorsun. Üzüntün, hemen gözlerimdeki yaşlarla ifadeleniyor. 
Şaşkın başlarımız altında; “Đnsan üzüntülerine ağlamaktan çekinmemeli; 
tabi eğer üzüntünün nedenini aşacak gücü varsa. Eğer yoksa bu 
gözyaşları zavallıca olur.” diyorsun. Her çeşidinden bir duygu fırtınasına 
kapılmış gidiyoruz,  
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yüreğimiz sıkışıyor, bilincimiz almıyor. Dayanamıyoruz... Tam da bu 
noktada müthiş bir tarihsel öngörüsüzlük. O an, yoldaşını randevulu bir 
ölüme göndermek istememenin duygularına sığınarak; “Heval Zi lan bu 
eylemi yapmayalım. Bombayı Dersim merkezine gönderelim, yine etkili 
patlatırız. Sonra sen de hep saldırılara gidersin, bir değil on eylem 
yaparsın” Sen; “Beni seviyorsunuz, sevgi beni sonsuz mutlu eder. Ama 
duygularımdan korkmayın. Bombayı patlatacağım an bu duyguların 
hepsini birarada yaşamalıyım. Beynim silahımsa duygularım tetiktir. 
Üzülmeyin desem de üzüleceksiniz. Ama rahat olun. Güvenin bana, bu 
eylem gerçekleşecek. Özgürlüğün bedeli şahadetse, hepimiz de bu bedel 
ödemelerin adayıyız. Öyleyse fark yok aramızda.” demiştin. Sonra 
sessizlik... Engelleme çabalarımıza rağ men birbirinden saklamaya 
çalışılan göz yaşları. Zaman her şeyi süzgeç ten geçirdi o an. Süzgecin 
yüzeyinde kalan sadece senin sözlerin ve o an. Duygular tarifsiz, o an 
artık her şey.  

Eylem keşfi ve hazırlığı, her şey tamamlanmıştı. O gece saat 3, çığlık 
çığlığa bağırıyorsun. Panikle seni uyandırıyoruz, ama sen yine 
ağlıyorsun. O an çaresiziz, o an öfkeli, o an bütün dünyayı yerle bir 
etmenin istemi. Seni zorluyoruz; “Heval Zilan ne olur söyle, ne gördün?” 
Çok ısrar ediyoruz ve sen hiç de beklemediğimiz bir cevap veriyorsun 
bize; “Rüyamda bombayı patlatacağım, ama patlamıyor. Düşman beni 
yakalıyor ve her şey boşa gidiyor. Zafer onların oluyor.” Karanlıkta 
yüzümüzü görebilseydin ne kadar dehşete kapıldığımızı görürdün. 
Karanlığa sığındık... Onu her zamankinden daha çok sevdik. Sabah 
gördüğün rüyanın etkisiyle daha tedbirli olmaya karar verdin. “Đki el 
bombası götüreceğim. Eğer bomba patlamazsa el bombalarının etkisiyle 
patlarım. Đşimiz şansa kalmasın, düşman sevinmesin.” Daha nice 
şeylerle tamamladık, birkaç günü. Saçlarını kat kat kestik, elbiselerini 
tamamladık. Her şeyiyle ülke doğuracak bir kadın görünümündesin. 
Vedalaşmayı anlatmayacağım, bizden zafer işareti yaparak uzaklaşmanın 
dışında. Arkandan tekrar tekrar aynı cümleler; “Bir sorun çıkarsa lütfen 
geri dön, kendini riske atma, seni bek leriz.” Üç defa dönüp kocaman 
gülümsedin ve rahatlatıcı bir el salladın, sonra koşarak el salladın. “Bir 
sorun çıkarsa .....” en az on defa daha karanlığa bağırılmış sözler. Geride 
seni yalnız göndermenin üzüntüsü, ne olacak kaygısı, bilincimizin her 
karesinde anıların ve anlama zorunluluğunun yüküyle. Altı-yedi günlük 
endişeli bir bekleyişten sonra 30 Haziran’da akşam saatleri, tepeciler 
müjdeliyor: “Dersim merkezde kocaman bir patlama!” Hepimiz Zilan 
diyoruz. Bütün düşman cihazları kilitlendi, ölenler öldü, ölmeyenler 
işgalci olmanın günahıyla cehennemi yaşarken gördüler. Bizler ise, seni 
tam anlayamasak da gurur duymanın o güvenilir duruşuyla yüreğimiz ve 
beynimizle tam bir çatışma meydanıyız. Özgürlüğe olan inanç gibi sana 
inanıyoruz HEVAL ZĐLAN 

Bir Gerilla 
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Şubat ayının sonlarına doğru 
Ali Boğazı’nda kış tüm 
şiddetiyle devam ederken 
alınan bir bilgiyle vadide 
üslenen gerilla birlikleri 
hareketlenmeye başlamıştı. 
Dersim coğrafyasının rakımı 
yüksek olduğu için dağların 
doruklarında doğanın kış 
uykusundan uyanıp 
canlanması, yeşile 
bürünmesi ve insanın 
damarlarındaki kanın kaynaması mayıs ayında başlardı. Gelen bilgiye 
göre; düşman Ali Boğazı’na operasyon yapacaktı. Mevsim koşullarının 
Dersim’e göre daha yumuşak geçtiği eyaletlerde, gerillanın baharda 
atılım yapmasını engelleme amaçlı operasyonlar başlamıştı ama 
Dersim’de bahar operasyonları Nisan ayında olurdu genellikle. Fakat 
büyük telsizden Amed eyaletinde Şeyh Said’in isyanı başlattığı gün olan 
13 Şubat’ta yapılan operasyonda, 35 arkadaşın şehit düştüğü haberi 
alınınca, hem operasyona çıkacak düşmana darbe vurmak, hem de şehit 
düşen arkadaşların intikamını almak için hazırlıklara başlanmıştı. Türk 
ordusu özellikle böyle günlerde operasyon yapar ve gerillaya darbe 
vurarak, iradesini kırmaya çalışırdı. Bu nedenle 27 Şubat ‘95’te kar 
kalınlığının birkaç metre olduğu Ali Boğazı’ndan ayrılıp, K. ormanlarına 
gittik. Gücümüz bir birlikti. Diğer birlikler Ali Boğazı’nda kalmış ve 
savunma tedbirlerini güçlendirmişlerdi. K. ormanlarında kar daha azdı. 
Fakat yağış günlerdir devam ediyordu. Yağan karla karışık yağmurun 
altında naylondan çadır yaptık. On beş gün boyunca, gerilla üslenmesi 
için mükemmel bir coğrafya olan K. ormanlarında kaldık. Bu süre 
zarfında Ali Boğazı’ndaki zorlu günlerin yorgunluğunu, yıpranmışlığını 
üzerimizden atıp, dinlenmiştik. Rüzgarın uğuldayarak estiği ve yağmurun 
naylon çadırlarımızı dövdüğü bir akşam, birlik komutanımız Mazlum 
arkadaş, birlik yönetimini toplantıya çağırmıştı. Dışarıdaki zifiri 
karanlığın, yağan yağmurun ve esen soğuk rüzgarın yarattığı korku ve 
ürpertinin tersine; naylon çadırın içinde sıcak ve güven veren bir hava 
hakimdi. Mazlum arkadaş, elindeki fenerin soluk ışığını içeride 
oturanların yüzünde gezdiriyor ve güven veren tok sesiyle konuşuyordu. 
Şiddetli rüzgarın ve yağmurun naylondan çıkardığı gürültüye inat, sesini 
gittikçe yükseltiyor, Amed şivesiyle konuştuğu Türkçe, daha da ilgi 
çekiyor ve hoşuma gidiyordu. Mazlum arkadaşla Amed eyaletinde 
karşılaşmış, Dersim’e beraber gelmiştik. 
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Zorlukları, acıları, sevinçleri, korkuları, umutları ve başarıları beraber 
yaşamıştık. 

“Arkadaşlar biliyorlar, buraya, hem çıkacak operasyon gücüne darbe 
vurmaya, hem de Piran’da şehit düşen arkadaşlarımızın intikamını 
almaya geldik” 

Piran’daki kayıplardan söz ederken yaşadığı öfkeyi ağzından çıkan 
kelimeleri bastıra bastıra söylemesinden rahatlıkla anlayabiliyordum. 
Elindeki fenerin ışığını çadırda dolaştırmaktan vazgeçmiş, önüne, yere 
serili battaniyenin üzerinde, bir noktaya tutuyordu. Mazlum arkadaşın o 
an yaşadığı duyguları tahmin edebiliyordum. Piran’da şehit düşen 
yoldaşlarımızın hiç birini tanımıyorduk ama uğruna gözümüzü kırpmadan 
canımızı feda ettiğimiz düşünce, bizlerde birbirimizi tanımasak, ayrı 
mekanlarda olsak bile, aynı ruhu, duyguyu ve bağlılığı yaratmıştı. “Piran” 
sözcüğü gerillaya katıldığım ilk güne götürmüştü beni. Yağmurlu bir 
bahar akşamında Piran’ın bir köyünde, sıcacık toprak damlı bir evde 
karşılaştığım gerillayı ve o an yaşadığım heyecanı anımsadım. Kim bilir 
belki şehit düşenlerin arasında tanıdıklarım da vardır, diye geçirdim 
içimden. Ve ne olursa olsun o yoldaşların intikamını alacağız, dedim 
kendi kendime. Mazlum arkadaşın, “Bir takım önden gidip, Munzur 
vadisindeki Dersim-Ovacık yolunun keşfini yapacak” sözleriyle kendime 
geldim.  Konuşması biter bitmez müsaade isteyip, 

“Heval bizim takım gidebilir” dedim hiç tereddüt geçirmeden. 

Toplantı sonucunda bizim takımın gitmesi kararlaştırıldı ve sonra herkes 
mangasına gidip gecenin sessizliğine karıştı. 

Sabah erkenden kalkıp yol hazırlıklarına başladık. Öğlene doğru 
hazırlıklarımızı tamamlayıp, öğleden sonra yağan karla karışık yağmur 
ve sisin verdiği avantajla, Munzur vadisine doğru yola koyulduk. Amaca 
ulaşmadaki kararlılık zorlu doğa koşulların unutturmuştu bize. Gece 
yarısı zifiri karanlıkta D. sırtlarına ulaştık. Sırılsıklam olmuştuk. 
Ulaştığımız noktanın çevresi tepelerle çevrili olduğu için, gece ateş 
yakma olanağımız vardı. Zaten sırtımızı başı her zaman dumanlı ve asi 
olan Munzurlara dayamıştık. Hemen çantamın üzerine bağladığım 
naylonu söküp, iki ucunu çevredeki ağaçlara bağladım. Diğer iki ucunu 
da yere bırakıp üzerine taş koydum. Sonra yaş bir ağaç dalı kesip, 
naylonun ortasına dikerek kaldırdım. Arkadaşların topladıkları kuru 
odunların- her ne kadar yağan kar ve yağmurdan dolayı ıslak olsalar da- 
bir kısmını naylon çadırın içine serdik. Geri kalanlarla da büyük bir ateş 
yaktık. Ateşin çevresinde çember kurmuş ısınıyorduk.  
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Fakat kurulanamıyorduk. Çünkü yağmur kurulanmamıza olanak 
vermiyordu. Ateş sönmesin diye üzerine sürekli odun atıp, 
gürleştiriyorduk. Bu arada kara çaydanlık su doldurulmuş ve ateşin 
kenarına konulmuştu bile. Böyle anlarda ateşin başına oturup, soğukta 
buharı tüten sıcak bir çay içmenin tadı bir başka oluyordu. Yorgunluk bir 
anda yok olup gider ve geçmiş günlerde, benzer zorlukların yaşandığı 
anıların anlatıldığı koyu bir sohbet başlardı. O gece naylonun altında yarı 
uykulu, yarı uyanık geceyi sabaha bağladık. Sabah gidip yakınımızda 
bulunan boş yayla evlerine yerleştik ve arkamızdan gelecek diğer takım 
için de iki yayla evini hazırladık. Öğleden sonra Dersim-Ovacık yolunda 
yapılacak eylemin keşfi için bir grup arkadaşla yola doğru inmeye 
başladık. Sis, Munzur vadisini boydan boya kapatmıştı. Bir an kendimi 
bulutların üzerindeymiş gibi hissettim. Sırttan aşağıya inip, sis kütlesinin 
içine girdik. Vadide kabaran ve hırçınlaşan Munzur suyunun 
uğultusundan başka bir ses yoktu. Bir süre sonra sırtın yolla kesiştiği 
noktaya ulaştık. Munzur suyuna paralel, kıvrıla kıvrıla giden yol, gece-
gündüz denetimimizdeydi. Düşman ancak büyük konvoylarla ya da 
sadece zırhlı araçlarla geçebiliyordu. Bunu da gündüz sabahtan öğlene 
kadar olan zaman aralığında yapabiliyordu. Onun dışında denetim bizim 
elimizdeydi. Günün herhangi bir saatinde ormanlıklı ve kayalıklı olan 
sırtlardan yolun üzerine kadar inebiliyorduk. Arazinin asi ve elverişli 
olması buna olanak sağlıyordu. Eylem yerinin keşfini yaptıktan sonra, 
indiğimiz sırttan yukarıya çıkıp, akşamüzeri noktaya ulaştık. Noktaya 
vardığımızda Mazlum arkadaş ve diğer takım gelmiş, yerlerine 
yerleşmişlerdi. 

Akşam, yaptığımız keşfin sonuçlarını Mazlum arkadaşa aktardık. Yol 
boyunca bir km’lik uzunlukta pusu 
atılabileceğini ve yolu dikine kesen 
sırtların buna elverişli olduğunu, bu 
şekilde düşmana çok etkili bir 
darbe vurabileceğimizi belirttik. 

Anlattıklarımız Mazlum arkadaşı 
sevindirmişti. Bunu ağzından 
dökülen kelimelerin canlılığından ve 
iki de bir “çok iyi, çok iyi” 
demesinden anlayabiliyordum. 
“Ama yarın ben de yola inip, 
belirlediğiniz pusu yerini görmek istiyorum. Ayrıca mevzi yapılacak 
noktaları ve hangi mevziye hangi silahları yerleştireceğimizi de 
karalaştırırız” dedi, sonra konuşmasına ara vermeden, “bir eylemin 
başarısının yarısı doğru ve iyi bir keşiften geçer. En küçük bir ayrıntıyı 
bile hesaplayıp, ona göre planımızı yapacağız” diye ekledi. 
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Ondaki coşku ve kararlılık hepimize güç veriyordu. Bu nedenle keşfe 
giden arkadaşların her biri, “Planlama yapılırken şöyle olmalı, falan 
yerdeki sırta BKC silahını yerleştirmeli vb.” görüşler ileri sürüyorlardı. 
Mazlum arkadaş her birini dikkatle dinliyor, “Tamam, yarın dediğin yere 
gidip bakar, ona göre karar veririz” diyordu. Eylem planı üzerine yapılan 
sohbetler sona erince arkadaşlar mangalarına çekildiler. Toplantı benim 
mangamda olmuştu. Mazlum arkadaş diğer mangalara gidip kalsa da, 
genelde benim mangamda kalıyordu. Arkadaşlar gittikten sonra 
yeleğinin cebinden küçük teybi çıkarıp, Ahmet Arif’in şiir kasetini 
dinlemeye başladı. En çok da “Diyarbekir Kalesinden Notlar ve Adiloş 
Bebenin Ninnisi” şiirini severdi. Mangadaki diğer arkadaşlar bir köşeye 
çekilip uyuyunca, ikimiz yalnız kaldık. O, kendisini A. Arif’in şiirlerine 
kaptırmış, sobanın kenarında, sırtını bir çantaya yaslamış, oturuyordu. 
Böyle anlarda derin düşüncelere daldığını ve yoğunlaştığını bildiğim için 
sessizce yerimden kalkıp, sobaya birkaç odun attım ve üzerine çay suyu 
bıraktım. Yağan yağmurun naylonda çıkardığı ses, A. Arif’in sesinden 
dinlenen şiirler ve sobadan sızan ışığın naylondaki yansıması, içeride 
gizemli bir hava yaratmıştı. Yılların verdiği tanımışlıktan, Mazlum 
arkadaşın neler düşündüğünü sezebiliyordum. “Eylem planlaması ve 
başarıya nasıl ulaşılacağı...” Bu nedenle ben de kafamda planlar 
yapmaya başladım. Đçimden konuyu açıp tartışmak geçti, fakat sonra 
vazgeçtim. Yoğunlaşmasını bölmeyeyim, konuşmayı kendisi başlatsın, 
dedim kendi kendime. Bir ara Mazlum arkadaşın, “Aram! Aram!” diye 
seslendiğini fark ettim. Ona, 

“Bir şey mi istiyorsun?” dedim. 

“Yok, bir şey istemiyorum. Oturduğun yerde uyukluyor muydun?” diye 
sordu. 

“Yok uyumuyordum. Düşünüyordum” dedim. 

Elini sarı saçlarında gezdirerek –sarışın olduğu için biz ona “Sarı Mazlum” 
derdik, eyalet gücünün hepsi onu bu adla tanırdı- 

“Eylem planını çok iyi yapmamız gerekiyor. Yarın … sayıda arkadaş daha 
gelecek. En küçük bir ayrıntıyı gözden kaçırmamız bize pahalıya mal 
olabilir. Bu yüzden...” deyip derinden bir nefes aldı. Düşündüğü şeyi 
söylemekte zorlanıyor gibiydi. 

“Bu yüzden içimde bir korku var” 

“Korku” kelimesini o kadar kısık bir sesle söyledi ki, sanki çevreden 
duyulacağı kaygısını yaşıyordu. 
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“Tek bir arkadaşın basit bir hata yüzünden şehit düşmesini kaldıramam. 
Yarın aşağıya, yola inip pusu yerini ve mevzi yerlerini, sonra 
savunmaların kalacakları yerleri tek tek kontrol edeceğim.” 

Đlk keşif grubunda ben de yer aldığım için sözlerinden alınmış olacağımı, 
güvensiz yaklaştığını düşüneceğimi sanmış olmalı ki, yerinden doğrulup, 

“Yanlış anlama, sizin iyi keşif yaptığınıza inanıyor ve sonuna kadar da 
güveniyorum. Ama gidip görmeden de içim rahat etmeyecek. Çünkü 
eylem oldukça kapsamlı ve katılacak arkadaş sayısı da …’ya yakın. 
Bunun için mutlaka benim de gidip görmem gerekiyor.” 

Onun neden böyle düşündüğünü ve rahat olmadığını anlayabiliyordum. 

“Yok, yanlış anlamıyorum. Senin yaptığın en doğrusudur. Bir PKK 
komutanının da yapması gereken budur” dedim. Söylediklerim onu 
rahatlatmıştı. Aniden, 

“Hani çay olmadı mı?” 

Kendimi konuşmaya kaptırdığım için çaydanlıktaki suyun kaynadığını bile 
fark etmemiştim. O gece çayımızı içip, bir süre daha sohbet ettikten 
sonra uyuduk. 

Sabah kahvaltı yaptıktan sonra Mazlum arkadaş, daha önce keşfe giden 
grupla beraber yola inip, son keşfi yaptı. Bu arada karargahtan Haydar 
ve Delil arkadaş sorumluluğunda … kişilik bir birlik şafak vaktinde 
bulunduğumuz noktanın yakınında bir yere gelip, üstlenmişlerdi. Hemen 
o gece bütün komuta gücü toplanıp eylem planlamasını ve hangi 
mevziye hangi arkadaşların yerleştirileceğini belirledi. Sabah planlama 
ve eylem grupları bütün arkadaşlara açıklandı. Ve zaman kaybetmeden 
iki günlük erzağın hazırlığı için harıl harıl çalışmaya başlandı. O gün, 
hazırlık koşuşturmasıyla akşam ettik. Her şey hazırdı. Silahlar 
temizlenmiş, yedek cephane alınmış, kazma-kürekler temin edilmiş, iki 
güne yetecek ekmek ve torak çantalara doldurulmuş, gece yarısı 
bekleniyordu. “Arkadaşlar kalksın saat ikide hareket edeceğiz!”sözleriyle 
uyanıp, mangalardan çıktık. Yağan karın altında tüm grubun 
toplanmasını bekliyorduk. Grup toplanınca içtima düzenine girdik. 
Mazlum arkadaş içtima esnasında eylemin anlam ve önemine ilişkin kısa 
bir konuşma yaptı. Konuşma sonrasında, “Biji Serok APO!”sloganları 
atarak, eylem yerine doğru yola koyulduk. Sırttan aşağıya inip yola 
yaklaştıkça, gruplar birbirine “Serkeftin!” dileyerek mevzilenecekleri yere 
gitmek için ayrılıyorlardı. Mazlum arkadaş ayrılan her grubun 
komutanıyla son kez konuşuyor ve tekrar tekrar dikkat edilmesi gereken 
hususlarda onları uyarıyordu. “Telsizinin kanalı doğru mu?  
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Yanına yedek batarya aldın mı? Erzağınız tamam mı? Kazma kürekleriniz 
yanınızda mı?” gibi sorularla çıkacak en küçük bir aksiliğe meydan 
vermek istemiyordu. En son benim grubum ayrılırken gelip, bize de aynı 
soruları sorup, başarılar diledi. O esnada grupta bulunan yeni bir 
arkadaşın parkesinin olmadığını görünce, üzerindeki parkeyi çıkarıp ona 
uzattı ve giymesini söyledi. Arkadaş, “Yok üşümüyorum, gerek yok 
”dese de, “Olsun, al giy. Senin daha fazla ihtiyacın var” dedi ve biraz da 
talimatvari bir tonla giymesini söyledi. Onun bu tür davranışlarına daha 
önce de tanık olmuştum. Ama o anki tutumundan dolayı ona sarılmak 
geçti içimden. Elini, iki elimle sımsıkı tutup, “Serkeftin” dedikten sonra 
ona usulca, “Kendine dikkat et” dedim. Sözlerim onu şaşırtmış olmalı ki, 
bir an duraksayıp, “Sen kendine dikkat et, bana bir şey olmaz” dedi. 
Sonra kendinden emin bir eda ile, “Ben kendi inisiyatifimle yaşar, kendi 
inisiyatifimle ölürüm” diyerek yanımdan ayrıldı. 

Bütün gruplar 
mevzileneceği 
noktalara ulaşmıştı. 
Bizim mevzi 
yapacağımız yer, 
sırtın bitimi ve yolun 
on beş-yirmi metre 
üstündeydi. Kar 
olanca hızıyla 
yağıyordu. Hava 
aydınlanmadan önce 
mevzilerimizi kazıp 
içine girmemiz 
gerekiyordu. Hızla 
mevzi kazmaya 
başladık. Toprağın yumuşak olması bize kolaylık sağlıyordu. Dört 
arkadaştık. Đkişer ikişer, hiç ara vermeden çalışıyorduk. Bir süre sonra 
ellerimiz soğuktan tutmaz olmuştu. Soğuk iliklerimize kadar işliyordu. Đki 
arkadaş mevzi kazarken, biz yerimizde hareket ediyor, ellerimizi 
koltuklarımızın altına koyup, ısıtmaya çalışıyorduk. Bir süre sonra biz 
kazıyor, diğer iki arkadaş ısınma hareketleri yapıyorlardı. Sabahın alaca 
karanlığında mevziimizin kazımını bitirmiş, çevresini kuru ağaç dallarıyla 
kamufle etmiştik. Durmak bilmeyen kar yağışı altında mevziinin içinde 
oturmuş, pür dikkat bekliyorduk. Sırtın tam ucunda olduğumuz için 
sağımızda ve solumuzda mevzilenen arkadaşları da görebiliyorduk. 
Eylemi koordine eden Mazlum arkadaş, tüm gruplardan telsizle tekmil 
aldı. Her şey ve herkes hazırdı. Birkaç saat mevzide hareketsiz beklemek 
bizi zorlamaya başlamıştı. Ayak parmaklarımı hissetmiyordum. Soğuktan 
bacalarımdaki kaslara kramplar girmeye başlamıştı. Tir tir titriyordum. 
Diğer arkadaşların durumu da benimkinden farklı değildi. 
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 Isınmak için mevziinin içinde ayağa kalkıp, yerimde hareketler 
yapıyordum. Arada bir de kulak kabartıp araç sesi geliyor mu? diye 
çevreyi dinliyordum. Öğlene kadar ıslanmış ayaklarımızdaki sızılarla 
bekledik. Bir ara duyulan araç homurtularıyla birlikte telsizler çalışmaya 
başladı. Mazlum arkadaş tüm gruplarla bağlantı kurup, hazırlanmalarını 
söyledi. Plana göre eylemi o başlatacaktı. Bu sesler soğuğu ve yağışı 
unutturmuş, damarlarımdaki kan dolaşımını hızlandırmıştı. Artık 
titremiyordum ve kaslarıma kramplar da girmiyordu. Soluk alışlarım 
hızlanmış, yüzüm yanmaya başlamıştı. Saçımdan süzülüp, yanağımı 
yalayan yağmur damlaları bir serinlik veriyordu tenime. Araç sesleri 
gittikçe yaklaşıyordu. Başımı mevziden çıkarıp, yola baktım. Đki panzer, 
yaklaşık elli metre mesafe ile gelip, geçti ama arkasında başka araç 
yoktu. Bunu daha önce planlama yapılırken tartışmıştık. Konvoy olmazsa 
vurmayacak, zırhlı araçların geçmesine izin verecektik. Panzerler, 
Dersim-Ovacık arasında devriyeye çıkmışlardı. Bizim hedefimiz daha 
büyüktü. Onu bekleyecektik. 

O gün akşama kadar yağış altında, hareketsiz, mevzilerde bekledik. 
Fakat düşman konvoyu gelmedi. Akşam mevziden çıktığımda yürümekte 
zorlanıyordum. Har tarafım soğuktan tutulmuş ve çamura bulanmıştım. 
Toparlanıp noktaya doğru tırmanmaya başladık. Mazlum arkadaşla 
karşılaşınca onda bir burukluğun olduğunu sezdim. Davranışlarından 
kızgın olduğu anlaşılıyordu. Yanına yaklaşıp, 

“Yarın gelir” dedim. O da, 

“Gelene kadar bekleyeceğiz. Bir hafta da olsa, on gün de geçse 
bekleyeceğiz. Mutlaka gelecekler...” dedi. Sonra konuşmadan ağır ağır 
yürümeye başladı. 

Ertesi gün sabahın beşinde yine mevzilerdeydik. Akşama kadar bekledik 
fakat düşman konvoyu gelmedi. Her gün sabah kalktığımızda, “bugün 
gelecek” umuduyla yola iniyor, akşam ise yağmurun altında, çamurun 
içinde, mevzilerde beklemenin ve düşmanın gelmemesinin yarattığı 
gerginlikle yukarıdaki noktaya çıkıyorduk. Bu durum altı gün boyunca 
sürdü. Beklemek ve doğa şartlarının zorlukları sinirlerimi bozmuştu. 
Đçimden, “geleceksen gel artık” deyip, düşmana küfürler savuruyordum. 

 

 

Aram Amed 
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 Đlk günlerin dikkati ve titizliği kaybolmuştu. Artık sürekli mevziinin 
içinde beklemiyor, kenarında ayakta duruyor ve uzaktan araç sesi 
duyduğumuzda mevzilere girip, ateş pozisyonu alıyorduk. Köylüler, 
günlerdir sabahtan akşama kadar mevzilerde beklediğimizi görmüş, niye 
beklediğimizi anlamışlardı. Bu nedenle daha fazla yakınlık 
gösteriyorlardı. Hatta bazı köylüler öğleden sonraları torbalara erzak 
doldurup, yanımıza kadar geliyorlardı. D. aşiretindendiler. Dersim 
isyanında, isyanı ilk başlatan onlar olmuştu. Umut dolu gözlerle 
bakıyorlardı bize. Düşman çok acı çektirmişti onlara, ama 
korkmuyorlardı. Yıllardır savaşla iç içe yaşıyorlardı. Savaş, yaşamlarının 
bir parçası olmuş, sıradan bir olaya dönüşmüştü. Onurlarıyla, özgürce 
yaşayabilecekleri bir geleceği getirecek olan gerillaya sevgi ve umutla 
bakıyorlardı. Bazen köylerine gittiğimizde evlerine gitmediğimiz köylüler 
darılıyor ve “Niye bize gelmiyorsunuz?” diye sitem ediyorlardı. 

Altıncı günü de akşam etmek üzereydik. Mevziinin kenarında durmuş, 
köpürerek akan Munzur suyuna bakıyordum. Berrak değildi. Kahverengi 
akıyordu. Gergindim. Ama tek kelime etmiyordum. Önceki günlerde 
yaptığım gibi, sakinleşmek için düşmana da küfür etmiyordum. Munzur 
suyunun başını sağa sola vurarak akması, sanki gerginliğimi kendisiyle 
birlikte alıp götürüyordu. Bir süre Munzur suyunu izledikten sonra, 
sağdaki sırtta bulunan Mazlum arkadaşın mevzisine baktım. Yanımıza 
geliyordu. Akşama doğruydu. Noktaya çıkış hazırlıklarını yaptığımız için 
rahat hareket ediyorduk. Gözlerim onun üzerindeydi. Çünkü içimizde en 
çok zorlanan oydu. Eylemin tüm sorumluluğu onun omuzlarındaydı. Altı 
gün boyunca karın-yağmurun altında beklemenin arkadaşları nasıl 
zorladığını, yıprattığını çok derinden hissedebiliyordu. Arkadaşlar 
arasında yükselmeye başlayan, “Düşman gelmez. Boşu boşuna 
bekliyoruz, kendimizi yıpratıyoruz” sözleri onu suskunlaştırmış ve 
gerginleştirmişti. Bu sözleri hiç kimse gidip doğrudan ona söylemiyordu 
ama akşam noktaya çıkarken ya da manga sohbetlerinde “Düşman 
gelmez, boşuna bekliyoruz” konusu konuşuluyordu. Ve Mazlum arkadaş 
bu konuşmaların hepsini duyuyordu. Yanımıza ulaştığında donuk bir 
sesle, “Merhaba” dedi. Ona yardımcı olamamanın ezikliğini yaşıyordum. 
Üstü başı çamur içinde kalmıştı. Gelip yanıma çömeldi ve elini kızıl 
bıyıklarına götürüp, ağır ağır çekiştirmeye başladı. Ancak sabah 
mevzilere inerken ve akşam noktaya çıkarken görebiliyorduk birbirimizi. 
“Bugün de gelmedi” dedim çaresizce. Karşılık vermeden, bir süre sessiz 
kaldı. Bu arada elinin kızıl bıyıklarında hızlı hızlı gidip gelmeye başladığını  
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fark ettim. “Yarın... yarın gelecek ve biz düşmanı Munzur suyuna 
dökeceğiz” deyip ani bir hareketle yerinden kalktı. “Ben noktaya 
çıkıyorum, sen arkadaşları toparla gel” dedi. Sonra hızla yanımızdan 
ayrılıp, koşar adım sırtı tırmanmaya başladı. 

Soğuk ve yorgunluk o kadar etkisini gösteriyordu ki, yoldan noktaya 
kadar olan yarım saatlik yokuş, bitmek tükenmek bilmiyordu. Bazı 
arkadaşlar mangalara varır varmaz, yemeği beklemeden, ısınıp, 
kurulanmadan hemen uyuyorlardı. Geceleri nöbetçiler dışında kimse 
uyanık kalmıyordu.Altıncı günü yedinci güne bağlayan geceydi. O gece 

yine bütün arkadaşlar uyumuştu. Sadece ikimiz uyanık kalmıştık. 
Mazlum arkadaş her zamanki gibi sobanın kenarında oturmuş, eli sarı 
saçlarının arasında, Ahmet Arif’in şiirlerini dinliyordu. Ben ise bir türlü 
uykuma hakim olamıyordum. Göz kapaklarım ağırlaşıyor, başım hafifçe 
öne düşüyor ve oturduğum yerde uyukluyordum. Uyumamak için ne 
kadar çaba sarf etsem de uykuyu yenemiyordum. Buna rağmen Mazlum 
arkadaşı ve eylemi düşünmeye çalışıyordum. Onu biraz olsun 
rahatlatmak istiyordum ama bunu nasıl yapacağımı, ya da neler 
söylemem gerektiğini de kestiremiyordum. Bir yandan uykunun verdiği 
sıkışma, bir yandan da kendimi bir şeyler söyleme zorunda hissetmem 
beni çıkmaza sokmuştu. Ağzımdan, “Arkadaşlar çok yıprandılar” 
sözcükleri döküldü kendiliğinden. Sinirlenmişti, “Biliyorum... Biliyorum 
ama düşman gelene kadar bekleyeceğiz, başka çaremiz yok” dedi.  
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Konuştukça sesini daha da yükseltiyordu. “Bugün Dersim’den gelen bir 
köylüyle konuştum, düşmanın yığınak yaptığını söylüyordu. Sezgilerim 
düşmanın yarın geleceğini söylüyor. Vazgeçemeyiz.” 

Burnundan solumaya başlamıştı. Sinirli olduğundan susmayı tercih 
ettim. O konuşmasına devam etti. “Altı gündür yağmur-çamur demeden 
bekledik. Bu kadar sabır ve emekten sonra vazgeçemeyiz. Gelene kadar 
bekleyeceğiz...” Aniden sustu. Ona cevap veremedim. Aslında ne 
söylenmesi gerektiğini de bilmiyordum. Đçimden, “Umarım haklı çıkarsın” 
diye geçirdim sadece. Sonra ne zaman uyuduğumu hatırlamıyorum. Bir 
arkadaşın “Heval kalk! Gidiyoruz” sözleriyle uyanıp, sabah içtimasının 
yapıldığı alana gittim. Yağış durmuştu. Başımı gökyüzüne kaldırdım.  
Uzun bir aradan sora yeniden yıldızları görmenin mutluluğunu yaşadım. 
Nihayet bugün güneşi görebilecektik. Đçtimayı her zamanki gibi Mazlum 
arkadaş aldı ve kısa bir konuşma yaptı. 

“Bu zorlukların sonunda mutlaka amacımıza ulaşacağız. Umudunuzu 
yitirmeyin. Bugün herkes hazır olsun. Düşman gelecek ve biz onu vurup, 
kazanacağız.” 

Bu sözleri kendinden çok emin bir şekilde söylemesi beni şaşırtmıştı. 
“Nasıl bu kadar emin konuşabiliyor?” diye sordum kendi kendime. Daha 
sonra bütün arkadaşlara başarılar dileyip, yürüyüşe geçmemizi emretti. 
Yola ulaştığımızda yine arkadaşları mevzilere yerleştiriyordu. Bizim 
mevziiye de geldi. “Hazır mısınız?” diye sordu. Hazır olduğumuzu 
belirttim. Mevziiye ve arkadaşlara şöyle bir göz gezdirdikten sonra 
dönerek,“Hakkını helal et!” dedi.  Daha önceleri, “Serkeftin” derdi. Bu 
sefer, “Hakkını helal et” demesi beni şaşırtmıştı. Neden böyle söylediğini 
anlamak için dikkatlice yüzüne baktım. Bir an duraksadıktan sonra, 
“Helal olsun. Sen de hakkını helal et” dedim. Kaygılanmıştım. O ise, çok 
sevinçli görünüyordu. Ona, “Seninle geleyim ” dedim. “Yok, sen bu üç 
mevziden sorumlusun. Bunların yanında kalacaksın” dedi. Đtiraz dolu bir 
ifadeyle, “Senin yanındaki arkadaşlar yeni ve tecrübesiz, seninle 
geleyim” diye ısrar ettim. Kabul etmedi. Ayrılıp mevziisine gitti. 
Arkasından endişeyle baktım bir vakit. Sonra gidip mevziime oturdum. 

Yedinci gün hava pırıl pırıldı. Sabahın duruluğu ve Munzur suyunun 
berraklığı geri gelmişti. Homurdanarak akışı ve süt beyazı köpükleri beni 
büyülüyordu. Güneş ışınları doğada değdiği yeri canlandırıyor ve 
mükemmel bir görüntü ortaya çıkarıyordu. Doğanın büyüleyiciliğine 
rağmen kendimi Mazlum arkadaşın söylediği sözleri düşünmekten 
alıkoyamıyordum. Đçimden “Umarım kötü bir şey olmaz” diyordum. 
Başka da yapabilecek bir şey yoktu.  Gözlerimi vadiyi çevreleyen 
dağların zirvelerindeki karın beyazlığına ve aşağıya, vadinin 
derinliklerine indikçe ortaya çıkan görüntüye çevirdim.  
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Siyah ile beyazın bu denli uyumla ortaya çıkardığı güzellik, Munzur 
suyunun kulakları okşayan homurtusu, beni başka bir dünyaya 
götürmüştü sanki. Güneş, ışınlarını vadinin derinliklerine gönderebilecek 
kadar yükselmiş ve mevzilendiğimiz yerleri de ısıtmaya başlamıştı. 
Yüzümü güneşe döndüm. Isınmaya başlamıştım. Altı gün boyunca karın, 
yağmurun altında, çamur içinde beklemenin bedenimde yarattığı 
uyuşukluğun yavaş yavaş kaybolmaya başladığını hissediyordum. Güneş 
ışığının vücudumda değdiği yerler, sanki canlanıyordu. Tatlı bir sıcaklık 
duyumsuyordum. Kendimi bahar güneşinin etkisine bırakmıştım. Bir süre 
sonra derinden gelen ağır ve tek düze motor sesiyle kendime geldim. 
Doğayla sürekli iç içe olduğumuzdan ona ait olmayan seslere karşı bir 
duyarlılık gelişmişti. Emin olmak için yanımda sohbet eden arkadaşlara 
sessiz olmalarını söyleyip, uzaktan gelen mekanik motor seslerini 
dikkatle dinlemeye başladım. Artık duyduğum seslerin düşman konvoyu 
olduğundan emindim. Arkadaşlara, “Çabuk hazırlanın, beklediğimiz 
konvoy geliyor” dedim ve sonra BKC’ciye dönüp, “Şeritlerini aç ve 
namluya mermi sür” dedim. Ben de silahımı hazırlayıp beklemeye 
başladım. Sesler gittikçe daha güçlü geliyor ve yaklaşıyordu. Artık 
Mazlum arkadaşın eylemi başlatacağı anı bekliyorduk. Böyle anlarda 
kısacık olan zaman aralığı, o kadar uzun ve bitmez tükenmez oluyor ki, 
günlerce sabredip beklediğin kadar, sabredemiyor ve bir an önce 
başlangıcın yapılmasını istiyorsun. Bir yandan mevziinin sağlam olup 
olmadığını, kamuflesinin iyi yapılıp yapılmadığını ve silahın emniyetinin 
açık olup olmadığını kontrol ederken, bir yandan da sağımdaki arkadaşa, 
“Hazır mısın? Namluya mermi sürdün mü?” gibi sorular soruyordum. 
Sonra gözümü sağ taraftaki viraja dikip, gelecek ilk aracı beklemeye 
başladım. Bazen önden gelen panzerin görüntüsü canlanıyordu  

gözlerimde. Çünkü 
panzerler sürekli 
konvoyun önünde 
olurlardı. 

Bu düşüncelerle git-
gelleri yaşarken, 
düşman konvoyu 
gelmiş, siyah 
böcekler gibi 
önümüzden 
geçiyorlardı. Yola o 
kadar yakındım ki 
araçlardaki 
askerlerin yüzlerini 
rahatlıkla 
seçebiliyordum.  
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Sarkık bıyıklı özel timlerin araçları önümden geçerken içimdeki öfkeyi 
bastırmakta ve başlangıç talimatının verilmesini beklemekte 
zorlanıyordum. Elbiseleri de kendileri gibi siyah ve karanlıktı. Çirkindiler. 
Şehit düşen arkadaşlarımızın cesetlerini parçalayarak, yakarak yaptıkları 
iğrençlikler, yakılan-yıkılan köyler, katledilen insanların görüntüleri geldi 
gözlerimin önüne. Bunları Türklük adına ve övünerek yapıyorlardı. “Türk 
halkı yaptıklarınızdan utanır kabul etmez” dedim kendi kendime. Bir an 
cebimdeki telsizden Mazlum arkadaşın, “Biji Serok APO” diyen sesini 
duydum. Bu, eylemin başlaması anlamına geliyordu. 18 Mart’ta, sabah 
saat dokuzu on beş geçe vadide çılgınca akan Munzur suyunun sesine, 
roket atar, BKC ve kleş sesleri karışmıştı. Havada ağır bir barut ve kan 
kokusu oluşmuştu. Neye uğradıklarını şaşıran askerler ilk anda karşılık 
vermeye bile fırsat bulamamışlardı. Bağrışmalar, yaralıların çığlıkları, 
acılı iniltiler, silah seslerine ve bomba patlamalarına karışmış, berrak 
akan Munzur Suyu yine kızıla boyanmıştı. Silahlar patladıktan sonra 
askeri araçların bir kısmı olduğu yere çakılmış, bir kısmı da yoldan çıkıp, 
Munzur suyuna yuvarlanmıştı. Önümüzde araç durmadığı için Mazlum 
arkadaşın mevzisinin önünde duran araçlara bakıyordum. Đlk vuruştan 
kurtulan askerler karşılık vermeye başlamıştı. Mazlum arkadaşın iki 
sefer, önce bomba atıp, sonra araçların yanına indiğini gördüm. Her 
seferinde bir kucak silah getirip mevziiye bırakıyor ve tekrar yola 
iniyordu.  

Onun sıcakkanlı davranışları beni kaygılandırmıştı. Yanındaki 
arkadaşların yeni ve tecrübesiz olduklarını hatırlayınca, yardımına 
gitmeye karar verdim. O esnada panzerler gelmiş ve mevzilerimizi 
yoğun ateş altında tutmaya başlamışlardı. Mazlum arkadaş buna rağmen 
üçüncü kez yola indi. Đnerken önünde duran araçları tarıyordu. Savaşın 
en sıcak ve korkunç anında olmama rağmen bir an kendimi Amed’de 
Dilan sinemasında bir savaş filmi izliyormuş gibi hissettim. Yanımdaki 
arkadaşa “Savunmamı yap, ben Mazlum arkadaşa yardıma gideceğim” 
dedim ve mevziiden çıkıp hızla koşmaya başladım. Panzerler yoğun ateş 
ediyorlardı. Daha mevziiden dokuz on metre uzaklaşmıştım ki karnımda 
derin bir acı ve yanma hissettim. Ayaklarım birbirine dolandı ve düştüm. 
Gözlerim karardı, birkaç takla attıktan sonra kendimi kaybettim. Sanki 
karanlık bir boşluğa düşmüş gibiydim. 

Gözlerimi açtığımda iki uzun ağaca şutik bağlanarak yapılmış bir 
sedyenin üzerindeydim. Beni taşıyan arkadaşlara, “Ne oldu bana?” diye 
sordum. Çünkü karnımdaki ilk acı ve yanmadan sonra ne olduğunu 
hatırlamıyordum. Bir arkadaş, “Yaralandın” dedi. Çevreye bakındım, 
akşam olmak üzereydi ve içim yanıyordu. “Çok susadım. Bana biraz su 
verin” dedim. Önde, sedyeyi tutan arkadaş, “Olmaz yaralısın, su 
içemezsin” dedi. Birden aklıma Mazlum arkadaş geldi.  
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Sabah yola indikten sonra mevzisine döndüğünü göremeden 
yaralanmıştım. “Mazlum arkadaş nerede?” diye sordum. “Arkada, 
geliyor” dediler.  

“Eylem nasıl sonuçlandı?” 

Sedyeyi taşıyan arkadaşlardan birisi, “On beş askeri araç vuruldu, bazı 
araçlar Munzur suyuna yuvarlandı. Çok sayıda asker öldü. Bir sürü silah 
ve malzeme aldık” dedi. Duyduklarım beni sevindirmişti. “Nihayet 
başardık” dedim içimden. Fakat bu sevinç uzun sürmedi. Çok kan 
kaybettiğimden halsizleşmiştim. Zaman zaman beni derin bir uyku 
basıyor, sarsıldıkça yaranın acısıyla gözlerim kararıyor ve zihnim 
bulanıyordu. Ağrım artınca, “Durun! Durun! Đndirin beni. Yaram çok 
acıyor” diye bağırdım. Arkadaşlar sedyeyi indirip, yanıma oturdular. 
Onlara biraz da kızarak, “Mazlum arkadaş niye gelmedi?” diye sordum. 
“Arkada, geliyor” cevabını verdiler.  Đçime bir kurt düşmüştü. Kelimelerin 
zorlanarak söylendiğini fark etmiştim. Bir süre sonra tekrar sordum. Bir 
arkadaş, “Mazlum şehit düştü!” dedi usulca. Bir boşlukta sürükleniyor ve 
sanki nefes alamıyordum. Ellerini sürekli arasında gezdirdiği altın sarısı 
saçları ve sarışın yüzü geldi gözlerimin önüne. Sempatik davranışlarını, 
cana yakınlığını ve Ahmet Arif’in şiirlerini dinlerken yaşadığı mutluluğu 
anımsadım. Eylem öncesi ayrılırken söylediği, “Hakkını helal et” sözleri 
kulağımda yankılanmaya başladı.  

Bayılmışım. 

Gece yarısı kendime geldim. Arkadaşlar yaramı pansuman etmiş ve beni 
ateşin yakınına uzatmışlardı. Üşümeyeyim diye kefiyelerini 
boyunlarından çıkarıp üzerime örtmüşlerdi. Aklım hep Mazlum 
arkadaştaydı. Her baktığım yerde onu anımsatan bir iz görüyor ve 
şahadetini kabullenmek istemiyordum. Günlerce kimseye nasıl şehit 
düştüğünü sormadım. Mazlum arkadaşla beraber yaşadığımız anıları 
hatırlıyor ve yanımda kimse olmadığı zaman sessiz sessiz ağlıyordum. 

Sonradan öğrendiğime göre, son kez yola indiğinde yaralanıyor ve 
düşüyor. Mevziide bulunan üç bayan arkadaş da Mazlum arkadaşı 
kurtarmaya çalışırken şehit düşüyorlar. Eylem komutanlarından Delil 
arkadaş da Mazlum arkadaşı getirmeye çalışırken yaralanıyor ve geri 
çekilmek zorunda kalıyor. 

Mazlum arkadaş o yıl Dersim eyaletinde “Yılın Komutanı” seçildi ve adı 
bir tepeye verildi. Mazlumun ve Mazlumların öyküsünü dinlemek 
isterseniz, Munzur suyuna kulak kabartın. Munzur suyu tanıktır.  

Aram Amed 
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Tekrar geçmişe gitmek o acıyı tüm tazeliğiyle yeniden yaşamak bizler 
açısından çok zordur. Dünyada ve tarihte hiç görülmemiş böyle bir 
trajediyi yaşamak ve onunla mücadele etmek bizler açısından acıdır. Ve 
bunları çoğu zaman bilinçsizce yaşayan ve onun anlam mücadelesini 
vermeye çalışan yine bizleriz? Gafleti içinde yaşatan bilinçsizlik, 
gözümüze perde çekmişti. Dünyadan ve kendimizden habersizdik. 
Dünyada ne oyunlar oynandığını bilmiyorduk.  

Sonbahar yağmurları hiç dinmeden devam ediyordu. Gece karanlığında 
yol almaya devam ettik. Sabaha kadar yürüdük, zar zor kendi yerimize 
ulaştık. Kamuflajlı bir yerde kaldık. Küçük bir ateş yaktık ve kendimizi 
kurutmaya çalıştık. Bu nokta çok güzeldi. Mitolojide anlatılan sedir 
ormanlarını anımsatıyordu. Ormanın içine daldıkça kayboluyorsun. Gece 
yürümek burada zorlayıcıydı. Bu güzelim ormanlarda insan huzur 
buluyordu. Bugün huzursuzdum. Naylon çadır altında közün etrafında 
oturuyorduk. Radyoyu dinledik. Đlk haberde Abdullah Öcalan Suriye’den 
çıktı ve sınır dışı edildi denilince kafamız allak bullak oldu. Kimseden çıt 
çıkmıyordu. Đnanamadık, düşman hep yalan haber veriyor diye 
arkadaşları yatıştırmaya çalıştım. Mücadele yaşamımdaki en zor 
anlardan bir tanesini yaşıyordum. Ve ciddi bir soru karşısında 
duruyorduk. Hepsi de o gün cevapsız kaldı. Arkadaşlardan biraz 
uzaklaştım ve ileri doğru gittim. 

Ormanda kimsenin göremeyeceği bir yerde sırtımı ağaca dayayarak 
yağmurun altında düşündüm ve doyasıya ağladım. Geri geldiğimde 
arkadaşlar oturuyorlardı. Nereye gittin diye sorduklarında ormanda 
kayboldum dedim. Düşman bizim alana operasyon yaptı ve o gece o 
noktayı terk etmek zorunda kaldık. Başka bir alana geçtik. Arkadaşların 
sadece bir radyosu vardı ve sadece düşmanın kanallarını dinliyorduk. 
Büyük cihazımız da yoktu. Bu noktada merakımızı giderecek kimseler de 
yoktu. Kendi kendimizi avutup duruyorduk; Önderlik güçlüdür, neyi nasıl 
yaptığını bilir, Önderlik hep doğru yapmıştır. Düşmanın kanallarında 
Önderliğin Suriye’den çıkışı gündemdi. Niçin Ortadoğu’dan çıktığını da 
bilmiyorduk. Bu halimizle gece karın altında yürüdük, tam kıyamet, her 
yeri sis kaplamıştı. Uçurumlu vadilerden ilerledik, bazen de yolumuzu 
kaybediyorduk, sulara vuruyorduk. Çantalarımız ıslanmıştı, ağırlıkları iki 
katına çıkmıştı. Sorun çantanın ağırlığı değil, acı, hüzün yükümüzü 
ağırlaştırıyordu. Her adımda Önderliği hayal ediyorduk ve Önderliği 
düşünüyorduk.Sabah noktaya vardık, noktamızda çok güzel mağaralar 
vardı. Đçeride kuru odun da vardı. Yorgunluk bizi bitkin düşürmüştü. Bazı 
arkadaşlar yemek yemeden ıslak halleriyle uzandılar. 
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Tüm arkadaşların ayakları, elleri şişmişti, çok kötü bir yol yürüyüşüydü. 
Bir hafta dinlendik ve kendi esas kış kampımıza gittik. Tüm 
hazırlıklarımızı yaptık. Bizi bekleyen tehlikelerden habersizdik. Erzak 
sıkıntımız vardı. Bir gün yönetim toplantısı oldu, planlama yaptık ve kırk 
arkadaş göreve gittik. On üç Şubat’ta kar çok yağıyordu, rüzgar 
esiyordu. Gündüz göreve gittik ve S. B.’ye vurduk kendimizi, kendimizi 
uzay boşluğunda hissediyorduk. Bu coğrafya parçası bize korkunç 
geliyordu. Korku filmlerindeki gibi insanı korkutuyordu. Bu coğrafyayı 
küreklerle aşmaya çalıştık, her on dakikada bir öncümüzü 
değiştiriyorduk. Yarım gün yürüdük zirveye ulaşmak için ve zirvenin 
hemen altında üzerimize çığ düştü. Orada üç yaralı ve bir şehit verdik. 
Ve bu nedenle gömmeye ulaşamadan geri döndük. Çığ insanı 
ürkütüyordu, dağ kar yığının dönmüştü. Ve şehit Ciwan’ı karın içine 
gömdük, kampa geri dönmek zorunda kaldık. Erzak getiremedik. Ancak 
yaralıları getirebildik. Bu koşullarda mücadele etmemiz gerekiyordu, her 
saatimiz, dakikamız bir irade savaşıydı. Akşam karanlığın çökmesiyle 
kampa döndük. Tüm arkadaşların moralleri bozuktu, bir şehit vermiştik. 

Önderliğin durumundan haberdar değildik. Düşmanın haberlerinden 
durumları takip ediyorduk. Olanlar ne kadar doğru ne kadar yanlış 
bilmiyorduk. Arkadaşların kafası bu sorularla doluydu ve biz bunlara 
cevap olamıyorduk. Çünkü bizim de hiçbir şeyden haberimiz yoktu. 

Kar çok yağıyordu, bir takım odunlara gittik, odundan döndüğümüzde 
bazı arkadaşlar sobanın önünde oturmuşlardı. Saat birdi, radyoyu açtık 
ve Önderliğin Türkiye’ye getirildiğini duyduk. Đşte o an yüreğimizde, 
beynimizde kıyamet koptu,. Tüm arkadaşlar ağlamaya başladılar. Kamp 
yasa boğulmuştu. Tüyleri ürperten bir manzara vardı, kimse tek kelime 
konuşmadı. Anlatılmayacak kadar zordu o an ki manzara ve beynimden 
bir daha silinmez. 

Sanki gaflet uykusundaydık. Gaflet insana büyük acılar yaşatıyormuş 
demek ki. Tüm arkadaşlar silah ve bombalarını kuşanıp karakola gitme 
planlamasını yapıyorlardı. Yapıyı yatıştırmak zordu. Biz de yönetimde 
aynı duyguları yaşıyorduk. Dünya içimizde karanlığa bürünmüştü. 
Gülmelere, konuşmalar ket vuruldu. Karanlık bir dünyaya kapıyı 
açmıştık. Yönetim sabahtan akşama kadar arkadaşların nöbetlerini 
tutuyordu, kimse kendine bir şey yapmasın diye. Yönetim diğer akşam 
bir toplantı yaptı ve diğer gün yapıya bir toplantı yapalım dedik. Bu 
kimsenin cesaret edemediği bir işti. Bir arkadaşı seçtik ve arkadaşlara 
toplantı yaptı. Toplantı sırasında bütün arkadaşlar ağlıyorlardı, gidip 
Önderliğin intikamını alalım diyorlardı. Düşmana yaşama hakkını 
tanımayalım diyorlardı. Toplantı bitti, gece ben subay olmuştum. 
Mağaranın önünde arkadaşlar köz yapmışlardı. Közün önüne gelip 
oturdum ve kendimi yapa yalnız hissediyordum.  
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Tüm doğa bana yabancılaşmıştı ve ben kendime yabancılaşmıştım. 
Gözyaşlarımı hiç tutamıyordum. Önderlikle ilk görüştüğüm yıllar 
gözlerimin önüne gidip geliyordu. Beynimde ve yüreğimde duyguların 
karmaşasını yaşıyordum. Önderlikle geçirdiğim sürecin hayalini 
kuruyordum. O günleri bir geri getirebilseydim. Sorularım cevapsız 
kalıyordu. Beynimdeki sorular yüreğimi, beynimi acıtıyordu. Olmaması 
gerekiyordu. Bu yaşananlar hep rüya olsaydı ne olacaktı diye kendime 
sordum, inanmak istemiyordum. Önderliğin esaretini kabullenemiyordum 
ve sindiremiyordum. Bu yalan olamaz mı, ben bir rüya mı görüyorum? 
Rüyalar dünyasındayım birden irkilip kendime geldim, tam dört saat 
kendimle diyalog kurmuştum. Saatin nasıl geçtiğini anlamamıştım. 
Hemen dışarı fırladım, dışarısı karanlık, fırtına sesi geliyordu. Rüzgâr karı 
her tarafa savuruyordu. Kıyamet böyle kopar demek ki. Doğa da sanki 
benimle ağlıyordu. Kayanın dibinde durdum, doğanın sesini dinlemeye 
koyuldum. Doğayla diyalog kurdum, sen de mi ağlıyorsun kutsal toprak, 
senin de ağlaman ve hüzünlenmen gerekir. Çünkü seni seven ve sana 
ölümüne bağlı olan büyük insan esir alındı. Bundan büyük acı var mı 
acaba? Kutsal, bereketli toprak, seni koruyan ve sömürüden kurtaran o 
büyük insandı. Sen de mi acıma ortak oluyorsun? Acımasız bir kutsal 
toprak… Bir hafta boyunca dışarı çıkamıyorduk. Her tarafta çığlar 
düşüyordu. Korkunç bir rüzgâr esiyordu. Kara kış bizi tutsak kılmıştı. 
Çünkü bizler cellâtlardan intikam almak istiyorduk. Tüm arkadaşlar 
hasta düştü. Kimse yemek yemez oldu. Tam anlamıyla bölüğün hepsi 
hasta düşmüştü, yerdeydiler. Kimsenin takati kalmamıştı. Bir hastalık 
mıydı, yoksa başka bir şey miydi kimse anlayamadı. Hemen kendimizi 
toparlamamız gerekiyordu. 

Bahar geliyordu ve güçlü bir yoğunlaşma yapmamız gerekiyordu. 
Düşmandan intikam almamız gerekiyor. Düşman karşısında elimizi 
kolumuzu bağlayamayız. Bunu Önderlikten öğrendik. Bahar düşmana 
karşı hazırlanmanın ve onu can evinden vurmanın zamanıdır. Kinimizi 
büyüdükçe önümüzde engel tanımıyorduk. Bu temelde kendimizi 
toparladık. Sürece kendimizi nasıl hazırlamamız gerekir diye her gün 
toplantılar yapıyorduk. 25 Mart günü bir yönetim toplantısı yaptık ve 
toplantıda süreci, Önderliğin durumunu ele aldık. Buna karşı katılımımızı 
ve eylem düzeyimizi değerlendirdik. Ondan sonra bir eylem 
planlamasına gittik. Sonra da eyleme gidecek olanlar kimlerdir diye 
tartıştık. Ben ve Ş. Şivan başta önerimizi yaptık. Bu düzenleme krizli 
oldu. Bütün arkadaşlar gitmek istiyordu, nasıl olacaktı? En son da 
dayatmamla ben kazandım ve Ş. Şivan da kazandı. Ve toplantıda 
söylenenleri pratikleştirme zamanıydı. Gücümüzü hazırladık, 28 Mart 
Agit arkadaşın şahadet yıl dönümünde eylem gurubu olarak çıktık. 
Heyecan, intikam duygusu, acı, hüzün hepsi iç içe yaşanıyordu. Akşam 
gurubumuz yerine ulaştı. Sabah eylem yerine gittik ve düşman cemseleri 
geldi. Đntikam zamanı geldi. Munzur vadisi kana bulanmalıydı.  
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Ben bir mevzide, Şivan ve Tekoşin bir mevzideydi. Düşmanın cemselerini 
içimize aldık, tüm silahlar bir anda çalıştı, hepsini imha ettik. Asfalt kan 
gölüne dönmüştü. Düşman şaşırmıştı, nereye ateş edeceğini 
bilemiyordu. Attığımız hiçbir mermi boşa gitmemeliydi. Her mermiyi 
Önderliğin intikamı için atıyorduk. Đçimizdeki kini iyi kusmalıydık, tüm 
imkânlar bizim elimizdeydi. Geri çekilmeyi sağlam yaptık. Ş. Tekoşin 
bana sarılarak Önderliğin intikamını aldık derken sevinçten uçmak 
üzereydi. Son yıllarda 15 Şubat’ın ne anlama geldiğini daha iyi anladım. 
Sadece düşmanı vurmak yetmez, yetersiz yoldaşlığımızın da 
özeleştirisini vermemiz gerekir. Önderliği esarete sürükleyenin bizim 
yetersiz yoldaşlığımız olduğunu savunmaları okuduktan sonra anladım. 
Yine 15 Şubat geliyor. Kendi kendimizi sorgulamalı ve kendimizi vicdan 
devrimi yapmalıyız. Yıllar geçse de Önderliğin esaretini yaratan 
uluslararası komplonun amacı, hedefi nedir sorularını Önderliğin 
savunmalarını okuduktan sonra az da olsa bilince çıkardık. Önderlikle 
yaşamak tüm geriliklerden arınmak anlamına gelir. Bu yıl ki 15 Şubat’ta 
hedefimiz Önderliğin özgürleştirilmesidir. Şubat ayını sevmiyorum. 
Çünkü bu ayın acısını yüreğimizde derinden hissediyoruz. Yıllar geçse de 
bu acı dinmiyor, tam tersi her an acısı daha da büyüyor. Hiçbir zaman da 
bu acı dinmeyecek. Bugün karşısında kadrolaşma, militanlaşma ve 
partileşme gibi bir görevimiz vardır. Bu komployu boşa çıkarmak için 
Önderliğin iyi bir militanı olabilmeliyiz. Ancak 15 Şubat’a böyle bir cevap 
verebiliriz. Vicdan, zihniyet devrimi ve yenilenme yaratamazsak 
kendimizde bugünü asla aydınlığa kavuşturamayız. 15 Şubat insanlık 
tarihinde kara bir leke gibidir. Bu temelde 15 Şubatı yaratan zihniyetleri 
lanetliyoruz. 

 

 

 

S. Ferhat 
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DAĞLARDA GÖMÜLÜ GÜNEŞLE BULUŞAN BĐR YÜREK 
 
Adı, soyadı: Nedim TOPAL 
Kod adı: Dr. Ali Abbas 
Doğum yeri ve tarihi: Gercüş, 1972 
Mücadeleye katılış tarihi: 1993, Zagros 
Şehadet tarihi ve yeri: 28 Ocak 2000 Kocaköy-Reşike-Hasankeyf 
Çıldırmış bir kış üstüne üstüne geliyordu Amed'in! Dağları kendi rengine 
boyayan kar her şeye hükmediyordu. Ve Amed, çocuklarını beyaz ölüme 
sarar gibi, yüksek dağlardan bulunduğumuz yerlere zamansız çığ  
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düşmüştü. Çığdan kurtulan bir grup arkadaşla bulduğumuz malzemelerle 
derme çatma bir çadır kurmuş bekliyorduk. Neyi bekliyorduk ? 
 
Uzanmaya imkanımız olmadığı bu çadırda oturduğumuz yerde 
uyuyabiliyorduk. O gece tarifini yapamadığım bir duygu çalkalanması 
yaşıyordum. Uyku kapımı çalmaya bu kez niyetli değildi. Gözlerimi 
karanlık gecenin içinde süzülen kar taneleri götürüyordu bir yerlere. 
Saat gecenin kaçı? Bilmiyordum! Hangi zamanın uğultusuydu, dışarıdan 
bize uzak diyarda ulaşan ses. Hangi hangi yıldız kaymıştı? Bilinmez!.. 
 
Radyolardan her saat başı haberleri takip ediyoruz. Hava durumunu 
öğrenmemiz gerekiyor, elimde yıpranmış eski soni bir radyo ve herkes 
olduğu yerde derin denilmeyecek bir uykuya dalmış. Radyodan spiker 
konuşuyor: " Hasankeyf'te teröristlerle girilen çatışmada iki terörist ölü 
ele geçirildi." Ve bir çığlık nereden niçin koptuğu bilinmez! 
 
Ama elimde olmadan çıkan bu çığlığa kendim de şaşırdım, çünkü bu 
çığlığın sahibi bendim. Oturarak emanet bir uykunun omzuna dayamış 
oldukları gözleri açılan yoldaşlar şaşırmış bana bakıyorlardı. Gece 
boyunca içimde gezinen sızıltı, bir çığlığın sırtında dört nal bir koşuya 
çıkmıştı. "O'dur, Abbas yoldaştır bu gece vurulan" dedim. "Yok 
sanmıyorum hem nereden çıkardın? O olamaz" diyerek her zaman 
olduğu gibi yoldaşlar beni teselli etmeye çalışıyordu. "Olabilir" 
kuşkusunu yaşayan gözlerini gördüğüm halde ve bunu onlar da 
biliyordu, ama yine de güç veren sözleri söylemekten geri 
durmuyorlardı. 
 
Ve bir zaman sonra herkes sessizce oturduğu yerden süzülen karı 
izliyordu. Yağan kar bir tarih defteri gibiydi ve gözlerim yavaş yavaş bu 
sayfaları çevirmeye başlamıştı. Bir kan davasıydı her şeyi belirleyen, 
bizleri sürgünlere yollayan, aramızdaki uzak mesafenin adı töreydi. Oysa 
kuzendik, yakındık kardeşten de yakın. Ama orada töreler vardı. Bizleri 
var eden o yerden çok uzaklara gitmek istememenin bir nedeni olsa 
gerek Đskenderun'a yerleşmiştik. '80'li yıllardı, Kürdistan'da mücadele 
durmadan yayılıyordu. Nedim yoldaşın babası da bu mücadelede kendi 
payına düşeni yapmaya çalışırken özel savaş güçlerinin eline geçmiş 
yoğun işkencelere tabi tutulmuştu. Belirli bir sürede cezaevinde kalmıştı. 
Orada töre vardı ne duygular yaşandı bilmiyorduk yalnızca duyuyorduk. 
Ama mutlaka herkes etkilenmişti. Đskenderun'un dağlık kesiminde 
kalıyorduk. Çünkü kendini sürgün eden Kürtlerdik. Nedim yoldaş 
büyümüş okula başlamıştı. Đlk, orta ve liseyi Đskenderun'da okumuştu. 
Lise yıllarına geldiğinde törelerin yıkılması gerektiğini anlamaya başlamış 
olmalı ki, bir gün Đskenderun'un o dar sokaklarının birinde bizleri görmüş 
"Dicle ve Fırat arasındaki bölgeye ne denir?" diye sormuştu. Hep bir 
ağızdan "Mezopotamya" demiştik. Töreyi yıkan ilk soru ve cevap buydu.  
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Đskenderun'da büyümüştü, ama o buram buram tarih kokan bir Mardinli 
olmaktan bir şey yitirmemişti. Her şeyiyle farklıydı. Sokakta hep çocuk, 
evde ise olgun, sorunları çözen bir O kişiliğe sahipti. sokağa çıktı mı 
çocuklar "Nedim abi, Nedim abi" diye bağırır etrafına toplanırdı. 
Çocuklara hep Kürdistan'ı anlatır ve Mardin'den bize kalan çocuk 
oyunlarını çocuklara öğretir öyle giderdi.  
 
Maddi durumları iyi olduğu için Nedim yoldaş hiç çalışmamıştı. Ama 
duruşunda, kişiliğindeki olgunluk ve istikrarlılık hep dikkat çeken taraftı. 
Liseyi bitirdikten sonra Ankara'da Tıp Fakültesini kazanmış ve üniversite 
yılları başlamıştı. Her insanın yaşamında belirleyici olan kişilikler vardır. 
Nedim yoldaşın da yaşamında belirleyici olan babasıydı. Yurtseverliği ve 
mücadeleye sempatisi babasıyla gelişmişti. 
 
Đskenderun'dan ayrılıp Ankara'ya gittikten sonra taşıdığı yurtsever 
duygular O'nun yurtsever öğrenci kesimiyle tanışmasını sağlamıştı. 
Ankara'ya gittiğinde üniversitede okuyan iki amcası daha vardı onlarla 
birlikte tuttukları bir evde kalıyorlardı. Daha sonra evlerinin dördüncü 
sahibi Ali Abbas Kaya (Cevahir) yoldaş oldu. Dört kişiden oluşan bu 
öğrenci evi Ankara'daki yurtsever öğrenci kesimi için önemli bir tartışma 
ve örgütlenme yeri olmuştu. Dönem dönem Nedim arkadaşın babası da 
Ankara'ya gider ve gerçekleştirilen eylemliliklerde yerini alırdı. Kimse 
onları baba-oğul olarak bilmez daha çok samimi iki yoldaş olarak tanırdı. 
 
Ankara'daki bu öğrenci evinin ilk yolcusu Ali Abbas Kaya yoldaş oldu. Ali 
Abbas yoldaş saflara 
katıldıktan sonra okulda O'nun 
da yerini doldurarak 
çalışmaları Nedim arkadaş 
sürdürür. Okul tatilinde 
Đskenderun'a döndüğünde her 
gelişinde O'ndaki değişimi 
herkes hissediyordu. Tarihe 
merakı büyüktü ve tarih 
konusunda oldukça 
derinleşmişti. Edindiği bilinç 
düzeyi, yaratılan geri töre 
zincirini kırmıştı. Ve herkesle 
konuşuyor, mücadeleyi 
anlatıyordu. "tarih üzerine 
yoğunlaşın. Okuyun, ama 
yazılanların çarpıtılarak 
yazıldığını ve çelişkileri barındırdığını bilerek okuyun" diyordu.  
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Okul tatilinin bittiği ve Ankara'ya döneceği gün yine o sokakta çocuklar 
önünü kesmişlerdi. Yine "Dicle ve Fırat arasındaki bölgeye ne denir?" 
diye çocuklara sordu. Çocuklar hep bir ağızdan " Mezopotamya" diye 
bağırırken, yalnızca Nedim arkadaşın kız kardeşi "Mezapotamya" 
demişti. Kız kardeşinin saçlarını eliyle okşamış ve Đskenderun'un dar 
sokağında yürüyerek gözden kaybolmuştu.  
 
Nedim yoldaş Ankara'ya döndüğünde, Ali Abbas Kaya yoldaşın şehadet 
haberini alır. Ve artık O'nun için Ankara'da kalmanın hiçbir anlamı 
kalmamıştır. Ali Abbas yoldaşın silahını omuzlamaya gidenler olmalıydı. 
Bu temelde '93 yılında okulu 3. sınıftan terk ederek Zagros üzeri saflara 
katıldı.  
 
Aynı yıl aynı zaman içinde birbirimizden habersiz saflara katılmıştık. 
O'nun saflara katıldığını tesadüfen öğrenmiştim. Bu benim için 
önemliydi. Dağlarda bir kadın olarak özgürlüğü yakalama arayışım kadar 
törelerin yıkıldığı Kürdistan'da, kardeşten yakın kuzenimle karşılaşmak 
başka bir güzellik olacaktı. O'nun Zagroslar'da olduğunu öğrenmiştim. 
Ali Abbas Kaya (Cevahir) yoldaşın adını aldığını kod isminin de Abbas 
olduğunu bile biliyordum.Aradan tam üç yıl geçmişti. Gelen giden her 
gurupta o yüzü aramıştım. Ama her geçitte O'nu görmesem de yeni yeni 
yoldaşlıklar edinmiş, savaşın acımasız yasaları içinde olgunlaşmaya 
doğru adım atıyorduk. Her eylem sonrası yorgunlukta, "şimdi O da 
dinleniyor mu" her eylem sıcaklığında "O da bu sıcaklığı yaşıyor mu" diye 
hep sormadan edemiyordum. Acımasız bir savaş devam ediyordu, bir 
kereye mahsus olsa da görüşebilecek miydik? Hayır, görüşmesekte O 
benden önce altın sarısı toprağımıza uzanmamalıydı. Ondan geriye 
kalmanın acısını ben yaşamamalıydım. Bunun bireysel bir yaklaşım 
olduğunu bildiğim halde yüreğime söz geçiremiyordum. 
 
Yıl '96 ve Zap'ın Bahar 
tepesindeyiz. C. 
arkadaş bizlerle 
toplantı yapıyordu. Bir 
bahar havasıydı. Bu 
kez çevremizi yeşiller 
kapatıyordu. Toplantı 
ikinci güne sarkmıştı. 
Đkinci gün toplantı yeni 
bir sürece başlamanın 
heyecanıyla bitmişti. 
Arkadaşlarla 
mangalarımıza 
gidiyorduk ve işte o an 
gelmişti. 
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 Karşımda Abbas arkadaş duruyordu. Yüzündeki o tebessüm hiç 
unutulmayacak bir sayfaya resmedilmişti. Şaşırmıştım şaşkınlıktan ne 
sarılabilmiş ne de konuşabilmiştim. Yalnızca ellerimiz birbirine uzanmış 
ve adı konulmayacak bir buluşma sağlanmıştı. Bu buluşmada binlerce 
töre yıkılmıştı. Bu sıkılan ellerde kan davası bir kristal cam gibi yere 
düşmüş paramparça olmuştu. 
 
Ve yalnızca iki saatimiz vardı. Özgürlüğün bir kavşağıydı o ilk 
karşılaştığımız yer. Đki saat sonra Etruş kampına öğretmen olarak 
gidecekti. O iki saate iki ömür ve bir tarihi sığdırmamız gerekiyordu. Zap 
suyu coşmuştu. Tüm sözcükler Zap suyuna karışarak ilerliyordu. Bu 
suyun akışı kadar hızlı geçmişti. O iki saat Abbas arkadaşla belki bir 
daha, ama mutlaka görüşürüz sözüyle vedalaşarak ayrıldık. 
 
Zagros'ta uzun yıllar siyasi komiserlik yapmıştı. Đçimizdeki geri 
yaklaşımlarla mücadelenin zorluğunu yaşamış, ama yılmamıştı. 
Zorluklarla kişiliğini yoğurmuş ve daha da derinleşerek sağlam bir 
militan kişiliğe ulaşmıştı. Yoldaşlar tarafından seviliyor ve doğal bir 
otorite sahibiydi. Ve hep tahmin ettiğim beklediğim şeyleri O'nda 
bulmanın sevincini yaşıyordum. Bir de "Tarih! tarih bilinci" üzerine tekrar 
tartışmayı da unutmadan ayrılıp gitmişti.  
 
Aradan tam bir buçuk yıl geçmişti. Ve ben Amed'e doğru yola çıkmış 
soğuk bir aralık gününde Besta'ya ulaşmıştım. Sisli ve yağmurlu bir 
gündü. Amed'e geçecek grup kalabalıktı. Ve bize erzak getiren bir 
grubun geldiğini öğrendiğimde, belki bir kez daha görüşürüz umuduyla 
gelen grubun içinde bir şeyleri, birilerini arıyordu gözüm. Omzuma bir el 
dokundu, evet döndüğümde Abbas yoldaş o gülen yüzüyle karşımdaydı. 
"Görüşeceğiz demiştim" dedi. Bir yol geçidinde yine karşılaşmıştık. 
Sırtlarında bizler için iki günlük yoldan un taşıyıp getirmişlerdi. Yine 
zaman kısıtlıydı ve kısa bir zamana sığdıracaktık onca geçen zamanı. 
Etruş'u anlatmıştı en çokta çocukları, "yeni bir kuşak gelişiyor hem de 
zehir gibi bir kuşak" diyerek geleceğe dair büyük umutlarını dile 
getiriyordu. "Oradan çok şey öğrendim" diyordu. Etruş'un öğretmeni 
öğrenmesini de bilmişti. Mardin'e gideceğini söyleyince "neden Mardin" 
diye sormuştum. Gülerek "Tarihsel intikam için" diye cevap vermiş ve 
elimi sıkarak "Bu kez vedalaşmadan ayrılacağız. Çünkü biz buluştuk" 
dedim. Daha sonra Besta'nın sisi içinde kayboldu. O Mardin'e tarihi 
intikam için gidiyordu. Ben de Amed'e başkente gidiyordum. Araya tam 
üç yıl daha girmişti. 2000 kışı bize de ölümü beyaz beyaz dayatıyordu. 
Ve yaşamı, yaşamın gerçek dilinden öğreniyorduk. Töreler tüm 
Kürdistan'da yıkılmıştı. Yeni bir sürece girilmiş, halk olarak umudumuz, 
inancımız daha da büyümüştü. Ama bedeller ödenmeye devam 
ediliyordu.  
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Ve çekinmeden bu bedeller verilecekti 
de, ta ki o büyük gün gelene dek. Đşte 
böylesi bir gecede tarihi karıştırıp seni 
anımsayıp yaşadığım günün sonunda, 
şafağın çılgınca sökmeye başladığı 
Amed'de cihaz bağlantıları 
kurulmuştu. 
"Hasankeyf'te düşmanla çatışmaya 
giren iki yoldaşımız teslim olmamak 
için son bombalarını bedenlerinde 
patlatarak şehadet mertebesine 
ulaşmıştır. Şehit düşen yoldaşlar, 
Abbas kod isimli Nedim Topal yoldaş 
ile, Fırat isminde gerçek sicilini 
bilmediğimiz Đskenderun'dan katılan 
yeni bir arkadaştır" diyordu. Sözler bir yoldaşın dilinden dökülüyordu. Ve 
titrek hüzün doluydu bu ses. Tıpkı o an yüreğime saplanan bir ok gibiydi. 
Ama inanmadım, yine bir geçitte karşılaşacaktık. Seninle Hasankeyf'te 
kalan bir yoldaşla karşılaştığımızda gözlerini dağların doruğuna dikerek 
anlatmıştı: "Köye gitmişlerdi erzak getireceklerdi. Đlk gün erzak 
çıkarmayınca yanındaki iki arkadaşı gönderiyor ve kendisi Fırat arkadaşla 
bir şikeft’te saklanarak sonraki gün erzak getirmek için yeni bir yol 
arayacağını söylüyor. Sabah olduğunda ise ihbar sonucu etrafları 
sarılarak çembere alınıyorlar, kurtuluşun olmadığını görünce son 
mermisine kadar her iki arkadaş da çatışıyorlar. Son bombalarını da 
kendilerinde patlatarak şehit düşüyorlar. Onların şehadetleri bizleri çok 
etkilemişti. Abbas yoldaş hep aradığımız ve ihtiyaç duyduğumuz bir yer 
edinmişti yüreklerimizde ve yaşamımızda. Önderlik süreci başlatınca 
hepimiz anlamakta zorlanıyorduk. Ama Abbas yoldaş süreci en hızlı 
kavrayan ve Önderliğe anlam veren arkadaştı. Đdeolojik olarak derindi 
'her savaş büyük barışlar için verilir ve Başkan Apo'nun tarihsel savaşı 
da tarihsel bir barış içindir, bizler bunu anlayamadık' diyordu Abbas 
yoldaş" diye devam ediyordu O'nu anlatmaya. 
Yoldaşlar da inanmadı böyle gidişine. Besta'da ayrıldığımız daha doğrusu 
buluştuğumuz o sisli bir günde yine Besta'da görüşeceğiz. Kürdistan 
dağlarının her geçidinde, gözlerimiz o ela gözlerini hep arayacak. O, 
dönemin devrimcisiydi ve dönemin başladığı bir süreçte gitmiş 
olamazdı.Mutlaka ama mutlaka gelecekti. 
Sisli bir gün ve bir ses! "Heval, heval Abbas'a söyle nöbet sırası ondadır" 
diyor yeni eğitim gören arkadaşlardan biri. Ve yeni şervanların eğitim 
mangasında yeni bir Abbas geliyor sisleri yararak. Seni hiç anımsamadık 
çünkü hiç unutmadık. Onurlu yaşamın ve şehadetin önünde saygıyla 
eğiliyoruz. Şehitlerimizin ışıklı yolu bizlerin ışıklı yoludur.  
*Mücadele arkadaşları adına Koçerin Bağıra ve Avaşin Çağlayan 
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Saat sabahın dokuzuydu. Bir gece öncesinden aralıksız kar yağıyordu. 
Yeryüzünü beyaz bir tül gibi kapatıyordu. Đki büyük kamp arasında 
üslenen bölüğümüzün alışılagelen trafiği kapanan yollardan dolayı 
işlemiyordu. Bu nedenle bol bol misafir havasını andırıyordu. Yaz 
aylarının hızlı temposunun yaşattığı anılar tekrar tekrar anlatılıyordu ve 
her seferinde ilk kez dinleniyormuş gibi kulak kabartılıyordu. 

Akşam yakmak için ben ve Jiyan kampın üst tarafında karla kapanmış 
patika yolun hemen altındaki seyrekleşmiş ormanda odun kesiyorduk. 
Sürekli esen rüzgar bir şamar gibi yüzümüze inerken, soğuktan titreyen 
ellerimizin tutamadığı baltayı rast gele sallıyorduk. 

Soğuğun ve yorgunluğun iç içe geçtiği odun kesmekten sıkıldığım sırada, 
nefesimi kesen o bir anlık görüntü ile karşılaştım. Öyle ki kestiğimiz 
ağacın nasıl parçalandığını anlamadım. Sonunda Jiyan dalgınlaştığımı, 
bundan ötürü yavaşladığımı söyleyince kendime geldim. 

Karla kapanmış patikadan zar zor ilerleyerek bölüğümüze doğru gelen 
grupta ön sıradaki arkadaşa takılmıştı aklım. Çok yakın olmamasına 
rağmen uzun, ince boyu, yana taranmış saçından tanımıştım. Kuzenim 
Yusuf’tu. Çocukluk ve ilk gençlik yıllarımdaki arkadaşımın partiye 
katıldığını duyduğumda içim içime sığmamıştı. Daha sonra sürekli sorup 
soruşturduysam da bir türlü  nerede olduğunu, yaşayıp yaşamadığını 
öğrenememiştim. Zaten kısa bir süre önce de şehit düşmüş olabileceğine 
kendimi inandırarak sormaktan vazgeçmiştim. Çünkü bir çok kişi partiye 
ulaşmadan ya da gerillacılığının ilk aylarında şehit düşmüştü. Yusuf ta 
pekala bunlardan biri olabilirdi. Hiç kimsenin onu tanımıyor olması bu 
nedenleydi belki. Kim bilir hangi eyaletin hangi dağında son mermisine 
kadar çatışarak ya bir pusuda ya da bir nehrin coşkulu dalgasına 
kapılarak şehit düşmüştü. “Mezarını dahi bilen yoktur.” Herhalde diyerek 
umudumu kesmiştim. Onu, soğuk ve kendimden başka kimseyi 
düşünmediğim böyle bir günde görmek, bir mucizeydi adeta. 

“Hangi parçayı alacaksın?”diye sordu Jiyan. 

“Fark etmez, bir an önce mangaya dönelim de” dedim aceleyle. Jiyan 
bakışlarını yerden ayırmadan gülümseyerek, ne demek istediğimi 
anladığını belirtti. 

“Sen küçük parçayı ve baltayı al, ben de büyük olanı” dedi.“Tamam” 
dedim. 
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Soğuktan uyuşmuş vücuduma aldırmadan son hızla, odunu sol 
omzumun üzerine yerleştirdikten sonra, baltayı da sağ elime alarak 
yürümeye başladım. Jiyan iyice meraklanmıştı. 

“Seni ilk kez böyle heyecanlı görüyorum” dedi. 

Nasıl bir cevap vereceğimi bilemediğim için sessiz kaldım. Bir an önce 
mangaya ulaşmak ve grup kampımızdan ayrılmadan önce onları görmek 
istiyordum. Kim bilir nereye gidiyorlardı. Bir daha görüşmeyebilirdik. 
Odunu manganın duvarına dik duracak biçimde koydum. Etrafıma şaşkın 
şaşkın bakarken, misafirlerin gidip gitmediğini merak ediyordum. 

Mangamıza doğru gelen bir arkadaş, kardan zar zor açabildiği gözlerini 
kısarak;  

 “Bir grup arkadaş, hava koşullarının iyi olmaması nedeniyle burada 
kalacak. Onların ihtiyaçlarını karşılamak için görevli çıkartmak gerekiyor” 
dedi. 

Bu fırsatı kaçırmamak için aceleyle hazırlanmaya başladım. Arkadaşlar 
yorgun olduğumu düşünerek, gitmeme engel oldular. Gidemedim. 

Kare olan manganın köşesinde saksılara ekilen yeşil soğanlar, 
mangadaki bahar havasını gerçekçi kılıyordu. Sabırsızlığımın tüm 
bedenimi sarsmasına inat, radyodan yükselen müzik, hoş ve yatıştırıcı 
bir tonda yayılıyordu.  

Dışarıda şaşırtıcı bir 
manzara vardı. Derin 
vadilerine, dik 
yamaçlarına rağmen, 
dağ olmaktan nasibini 
alamayan tepelerin 
zirvelerinde fırtınalar 
kopmuyordu ama karın 
karıştığı, tülü andıran 
sert bir rüzgar 
esiyordu. Vadinin 
içlerine koyu bir sis 
çökmüştü. Rüzgarın 
sesi bile dışarı çıkma 
cesaretini kırmaya 
yetiyordu.Misafirler için görevlendirilen iki arkadaş kefiyelerini sıkı sıkıya 
bağlamış, alınlarını kırıştırarak, oduna gidiyordu.  
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Birisi ellerini montunun kollarının içine çekmiş, diğeri ise geçen yıldan 
kaldığını tahmin ettiğim eldivenlerini geçirmişti ellerine. 

Bölüğün diğer kamplarla bağlantısı kesilmişti. Kampımız,  taşlarla örülü 
mangalarıyla küçük bir köyü andırıyordu. Öğle yemeği saatinde 
kendimizi bir kazazede gibi hisseder olmuştuk. Kar yağışından dolayı 
çalışmayan mutfakta çok az erzağımız kalmıştı. Depolarımız vardı ama 
onu bu karın altından çıkarmak yürek istiyordu. Lojistikçi arkadaş 
erzaksız mutfağı temizlerken, son makarna paketlerini de tezgahın 
üzerine düzenle yerleştiriyordu. Elimde tuttuğum birkaç ekmekle misafir 
mangasına bakıyordum. Hiç kimse görünmüyordu. Lojistikçi arkadaşa, 

“Misafirler ne yapıyor?” diye sordum. 

“Uyuyorlar. Dün gece saat 3’ten beri kar yağışına aldırmadan 
yürümüşler. Yemek ve çay hazır olduğunda onları uyandıracağız” dedi ve 
ardından merakla sordu. “Tanıdığın var mı?” 

“Onları görmedim. Belki tanıdığım vardır” dedim kısık bir sesle. 

Aceleyle mangaya gittim. Yemekten sonra yapacağım ziyaret için izin 
aldım. Yemek hazırlanıncaya kadar, beni dağınık görmesini 
istemediğimden saçlarımı taradım, çoraplarımı değiştirdim. Aynaya 
baktım. Aklıma altı yıl önceki halim geldi. O zamanki gibi çekingen ve 
ürkek ifade yoktu artık. Onun yerine yaşanmışlıkların izi vardı yüzümde. 
Özgürlüğün çekici soluğu birçok duyguyu değiştirmişti. Eski tercihlerin 
kararsız ifadesi yoktu mesela. Belki olması gereken de yoktu. Ama altı 
yılın farkı, gözle görülür biçimde duruyordu aynada. “O da değişmiştir. 
Eskisi gibi içe kapanık değildir herhalde” diye düşündüm. Bir defasında 
dikenleri ellerini parçalamasına rağmen hevesle topladığı böğürtlenleri 
istediğimde, hiç tereddüt etmeden vermişti. O anın hafızamdaki izi hiç 
silinmedi. 

Ona bir şeyler vermek istedim. Đçinde fazla bir şeyin olmadığı eskimiş 
çantama bir göz gezdirdim. Kullanılmış çoraplar, eski bir kazak, albüm 
ve defter dışında okul arkadaşımın şehit düşmeden bir gün önce verdiği 
kalem vardı. Sonbaharın pastel renklerinin hakim olduğu çiçek ve küçük 
desenli yapraklarla kompozisyonlar yapıp süslediğim defterin sayfalarını 
özenle çevirdim. Đçinde kaçamak zamanlarda yazdığım şiirlerim vardı. 
Koparıp koparmamada karar verecekken şiirleri birkaç kez okudum. 
Defterin görünümünü bozmamak için öylece karton yaptığım kabın içine 
yerleştirip cebime koydum.Öğleden sonra Jiyan ile birlikte misafir 
mangasına gittik. Dizlerimin titrediğini çok az görmüşümdür.  
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Şimdi titriyordu. Savaşın en korkunç anlarında bile soğukkanlılığımı 
koruduğum halde böyle bir heyecanın içimi titretmesi, geçmişin 
hatıralarımda en sade haliyle kalışı mıydı? 

Mangaya çıkan yokuş bir türlü bitmiyordu. Sanki attığım her adım geriye 
gidiyordu. Hayatımda çıktığım en uzun yokuştu. Zamanın durması buydu 
herhalde. Ya zaman durmuştu ya da saniyeler saatlere dönmüştü. 
Aklıma onunla ve onsuz geçirdiğim yıllar geliyordu. Her şeyi 
hatırlıyordum. 

Bir kuzeni devrimci ortamda görmenin telaşıyla misafir mangasına 
ulaştığımda, misafir arkadaşlar çoktan yemeklerini yemiş, çaylarını 
yudumluyorlardı. Sırayla selam vermeye gelince tek tek arkadaşların 
yüzlerine baktım. O yoktu. Bir arkadaş selamlaşmadan sonra yer 
gösterdi. O sırada oturacağımız yerin tam karşısında üzerine battaniye 
örtmüş, uyuyan bir arkadaş vardı. Başını örttüğü için onu 
göremiyordum. Kim olduğunu sormak istedim. Ama ismini bilmediğim 
için sadece yüzünü görmem gerektiğini anladım. Kalkmasını 
beklemekten başka bir çarem kalmamıştı. Bir ara derin nefes alıp 
verdiğini fark ettim. “Hasta mı acaba?” diye düşünürken, çocukluğundan 
kalan nazlılığını bırakmamış olabileceği geldi aklıma. Nasıl da titriyorlardı 
üstüne. Aksırır aksırmaz naneler kaynatılır, sinüzitinin tedavisi için ne 
gerekiyorsa el birliği ile yapılırdı. 

Hiç beklemediğim bir anda, “Beni hatırladınız mı?”diye sordu utangaç 
gülümsemesiyle bir arkadaş. Daldığım tüm düşüncelerden beni sıyırmış 
olsa da ona uzun uzun baktığım halde tanıyamamıştım. Başka bir zaman 
olsa hatırlayacağımdan emindim. Ama o an tüm duyularım ve 
düşüncelerim karşımda upuzun, kaygısız ve biraz da hasta gibi görünen 
kuzenime kilitlenmişti. Vazgeçmedi.“99’da aynı bölükteydik. Birinci 
takımdaydım. Hani göreve Kato’ya gitmiştik. Yüksek kayalıklar arasında 
oluşan dar bir uçurumun üstünden atlayamamıştınız. Ben de köprü 
yapmıştım kendimi.” der demez hatırladım. Bölüğün en fedakarlarından 
Mervan’dı. Hatırladığımı söyleyince Mervan zafer edasıyla yanındaki 
arkadaşlara baktı. “Takımlar ayrıldıktan sonra görüşemedik değil 
mi?”diye sordu. En az Mervan’ın sohbeti kadar benim de farklı 
istemlerim vardı. Kendimi bir türlü sohbete veremiyordum. Gözlerim 
arada bir Yusuf’a kayıyordu. Dağınık düşüncelerim ve yarım yamalak 
Kürtçemle sohbeti koyulaştıramayacağımı Mervan arkadaş da anlamıştı. 
Oysa soracak o kadar çok sorusu vardı ki bunu anlamak zor değildi. 
Rewşen’i, bir türlü anlaşamadığı Medya’yı, Binevş’in nasıl şehit 
düştüğünü ve hemşerisi Ruken’i soracaktı. ‘99 yılının zorlukları yoldaşlık 
sevgisine öyle şeyler katmıştı ki, kahramanlık ve ihanet arasındaki çizgi 
de ayna tutmuştu yüzümüze. 
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O yılın, anılarımız içinde farklı bir yeri vardır. Başka bir zaman olsaydı 
uzun sohbet ederdik. 

Jiyan, arkadaşlara geldikleri kampı ve en çok da tanıdığı arkadaşları 
soruyordu. Sakin sakin konuşuyor, harfleri yutmadan çıkardığı ses 
mangada yankılanıyordu. Bir erkek arkadaşın ikram ettiği çayı 
yudumlarken, saatine bakıyordu. Ben ise zaman ve mekan kavramını 
yitirmiş, gözlerimi ayırmadan onu izliyordum. Düzenli nefes alışı ile sanki 
uzun yıllar orada yatacakmışçasına, daldığı rüyadan sonsuza dek 
ayrılmayacakmış gibi her şeyin mükemmel olduğu bir ev rahatlığında 
yatar hali vardı. Anneannemin ona özel olarak diktiği kalın yünlü 
yorganlar geldi aklıma. Köşeleri kaneviçeli özenle işlediği baş kısmı 
dantelli olanlardan. Yün çorapları da hiç eksik etmezdi. Đşlediği 
rengarenk desenli yün çoraplardan ayıp olmasın diye bize de gönderirdi 
ama ona olan derin sevgiyi hissetmiyor değildik. Fakat o, onların istediği 
gibi olmamakta hep diretirdi. 

Onunla en son sıcak bir yaz günü konuştuğumuzu hatırlıyorum. Üzerinde 
kareli gömleği ile çok olgun görünüyordu. Yaz ayı olmasına rağmen sık 
sık burnunu silerken “Yine sinüzitim azıttı.”diyordu. O gün ilk defa 
özgürlüğe dair konuşmuştum. Bizim için tercih edilenler ve bizim 
tercihlerimiz arasındaki farkları anlatmaya çalıştım. Yaşamımız sınırlı 
seçenekleri seçme özgürlüğü ile süslenmişti belki ama bir de 
sunulmayan, hep bizi çepeçevre tutan, adım adım takip eden seçenekler 
vardı. Bunları onun da görmesi gerektiğine inanarak aralıksız 
konuşmuştum. Sabırla dinledi. 

O günlerde ailemiz Yusuf’un anlaşılmaz tavırlarından dolayı paniğe 
girmiş, “her an dağa gidebilir” diyorlardı. Kararını açıkça söylemese bile 
bunu hissettirmişti. Tüm aile otoriteleri ona müdahale etmeye 
hazırlanırken ben ayrılmıştım. 

Jiyan sohbeti koyulaştırmıştı. Arada bir saatime bakıyordum ama 
kendimi bir türlü uyuyan bu kişinin beni götürdüğü anılardan 
kurtaramıyordum. Ne zaman uyanırdı? Belki de kalkmak için gitmemizi 
bekliyordur. Genelde erkek arkadaşlar bayan arkadaşların yanında 
uzanmazlar. Eğer hasta ve yaralı değillerse veya gafil yakalanmışlarsa 
hiç kalkmazlar. Herhalde o da bu kuralı öğrenmişti. Ona neler 
anlatacağımı tekrar aklımdan geçirirken, ikinci kez kaynayan 
çaydanlıktan çay içtim. Öylesine kıpırdamadan yatıyordu ki bir an 
bayılmış olabileceği kuşkusuna kapıldım.Çay ikramından hemen 
sonraydı. Kış günlerinin kısalığını hatırlatan jeneratör mangaları 
aydınlattı. Günlerdir kulağımızda alışkanlık yapan rüzgarın sesi 
gelmiyordu. Gece uçsuz bucaksız bir koyulukta çöküyordu kampın 
üstüne. Saatlerdir seyrettiğim battaniyenin altındaki bu insan,  
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beni türlü düşüncelere götürmüş, neredeyse hafızamda silinmeye yüz 
tutmuş film şeridini canlandırmıştı. Anılar ve yanımdaki arkadaşların 
sohbetleriyle saatler geçmişti. Başım ağrıdan çatlamak üzereydi. 

Mervan arkadaş akşam yemeği hazırlıklarına başlayınca kalkma saatinin 
geldiğini anladım. Paniklemiştim. Gidip onu sarsıp, uyandırmamak için 
zor tuttum kendimi. Aslında kendime söylemeye çekindiğim şeydi engel 
olan. “Ya o değilse... Yusuf değilse bile bana bu kadar anıyı ve duyguyu 
yaşattığı için teşekkür ederim” dedim. Sonra içimde hızla bu mangayı 
terk etme hissi gelişti. O hep benim için bu misafir mangasında dışarıda 
kıyamet gibi bir kış yaşanırken uyuyakalsın, hiç uyanmasın. Üzerinde 
köşeleri kaneviçeli ve baş kısmı dantelli olan yorganlar olmadan. 

Yemek hazırlanıncaya kadar onun da hazırlanması için sadece “Heval” 
diye seslendiler. Uykudan uyanan bir insanın, bu kadar dağınık ve 
yüzünün bu kadar asık olduğunu o zaman çok iyi gördüm. Hiçbir şey 
demedi. Battaniyeyi üzerinden attı ve etrafına şaşkın şaşkın baktı. Sonra 
elleriyle saçını düzeltti. Yastık niyetine katladığı yeleğini giydi. Adet 
yerini bulsun diye Kürtçe aksanlı bir Türkçe’yle 

“Merhaba, hoş geldiniz” diyerek neredeyse koşar adım mangadan çıkıp 
gitti. 

Anılarla dolu bir gün yaşattığı için teşekkür edemedim ona. 

 

 

Dorşin Poyraz 
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GÜZELLĐĞĐN, SADELĐĞĐN, MÜTEVAZILIĞĐN GENÇ KOMUTANI  
  
ROJHAT ŞWETĐ-ABDULAZĐZ NEVĐŞ YOLDAŞIN ANISINA   
  
Rojhat Şweti yoldaş 1989 yılında bir nevi gönüllü askeri kanunla PKK 
saflarına katılır.  
Gençtir hem de çok genç. Muhtemelen yeni ortaokulu okurken saflara 
alınacaktır. Onu saflara büyük komutan otomatik Mervan yoldaş 
alacaktır. Köyde katılımlar olacaktır. Bu katılımlar ailesine 
yorumlanacaktır. Ve rahatsızlıklar yaratacaktır. Bunun üzerine 
arkadaşlar gelip aile ile konuşacak ve bir gençlerinin devrime vermelerini 
isteyeceklerdir. Ve ailesi hiç tereddüt etmeden en büyük oğullarını 
devrime vereceklerdir.  
Otomatik Mervan saflarımızda en kısa bir zaman diliminde en üst düzey 
yönetim kademelerine tırmanan yoldaş olarak bilinir. O yoldaşlığı ile 
bilindiği gibi o yerinde durmayan ve atik olarak ta bilinir. O hiçbir konuda 
sessiz kalmayan biri olarak parti çizgisine karşı gösterdiği sorumluluk 
gösterme açışından da örnek bir kişiliktir.  
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Örneğin o henüz takım komutanıyken o dönemler PKK merkezde yer 
alan tasfiyeci Zeynel’in arkadaş yapısına karşı içine girdiği ters 
yaklaşımlara müdahale etmek için kışın ortasında karlı bir havada 
Cudi’den Haftanin’e gelerek Zeynel’i tutuklayacak ve örgüte bu unsurun 
yaptıklarını örgüte bildirecektir.  
Evet, otomatik Mervan yoldaş böylesine cıvıl cıvıl olan bir yoldaştır. Onu 
tanıyanlar onu bir daha unutmayacaklardır. Onun yoldaşlığı kolay kolay 
unutulacak bir durum değildir.  
Yıllar sonra biz Rojhat Şweti yoldaşı, yoldaşlığı ve ilgili olmasıyla tanırken 
belki de bu özelliğini ilk olarak otomatik Mervan yoldaştan aldığını 
söylememiz yanlış olmayacaktır.  
Dediğimiz gibi o Şwetlidir. Mıntıka olarak Revanganlıdır. Her tarafı 
Uludere’nin tümü gibi dağdır. Köyün arkasında Çiya Şweti dağı vardır. 
Zirvesinde Kavlé Şex Salih bulunuyor. Güzel bir köydür. Belki de Uludere 
alanının en çok ziraat sahasına sahip köyüdür. Bol meyvelerinden söz 
açmamıza gerek yok. Çünkü burası aynı zamanda bir meyve cennetidir. 
Köyün ortasında akan Şwet suyu, köyün yukarısında dağların 
derinliklerinde yukarılara fışkıran bembeyaz Seri Kaniya Şwet'ten gelir. 
Köyün ortasında gümbür gümbür aktıktan sonra gidip Roborski suyuna 
katılarak oradan Hezile akar. Sizde Hezil'i önce Xabur suyuyla 
buluşacağını bilirsiniz ve ardından da gidip bir nevi yeryüzünün cenneti 
olan iki nehrin arasında ki memleketlerden-yani Mezopotamya da-çıkan 
Dicle’ye akar, oradan ta Basra körfezine kayarak deniz sularına ve peşi 
sıra ise Hint okyanusuna damıtır kendisini. Yani Şwet suyu deyip 
geçmeyin.  
Rojhat yoldaş Fakan bavekındandır. Fakan ise Uludere de bir nevi dine 
yakın duran Feqé kurumundan ileri gelir. Ve Fakanlar Uludere’nin genel 
köylerine yayılmışlardır. Ancak Fakanların en etkili ailesi Rojhat yoldaşın 
ailesidir. Daha doğrusu onun dedesidir. Yani Mele Abdülaziz’dir. Çevrede 
ekonomik durumu kötü sayılmaz ve çevrenin en eli açık ve cömertti 
bilinir. Onun yurt sevgisini de kimse tartışamaz. Atatürk zamanında 
çeşitli olaylara katılmışlardır gerekçesiyle toplam 7 ileri gelen infaz 
ettirilmek için götürülürken üççüsü Mele Abdülaziz’in kardeşleridir.  
Ve tarih olsun diye isimlerini vermekten yarar vardır. Faşist TC devleti 
tarafından idam edilenler; Mele Nasreddin, Mele Şemsettin, Mele 
Nasreddin, Sadike Ömer Sadık, Xalti Đso, Xanco Sado ve Osmane Kıto. 
Ve en son ismini verdiğimiz Osmane Kıto bugün faşist TC devletine en 
çok uşaklık yapan, kemik yalayan, halk düşmanı olan Hazım Babat öz be 
öz dedesidir. Düşman dedeni alıp darağaçlarında sallandıracak ve sen o 
düşman elini öpüp onun kapısında kendi halkına saldıracak ve 
havlayacaksın. Tarihin bir ironisi de bu olmalıdır. Đhanet Kürdistan da bu 
kadar katmerlidir işte. Rojhat yoldaşın babası Şex Ahmet’tir. 
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 O da saygındır ancak esas saygın olan dedesidir. Ve o küçük iken hep 
dedesinin yanında kalacaktır. Đlkokulu okuyacaktır. Ev’in büyüyüdür. Üç 
bacısı ve üçte kardeşi vardır.  
Bilinmez ama Rojhat yoldaş Botanlı olup ta çokta Botanlılara 
benzemeyen bir kişiliktir. Botanlılar savaşçıdır, girişkendir, direngendir. 
Ama biraz dardırlar, erken kinlenirler, feodallerdir, deyim yerindeyse 
saflarda erken bireyleri bastıra bilirler, erken ağalaşırlar ve hafiften 
kendilerini biraz beğenirler. Elbette PKK saflarında bu özellikleri aşan 
militanlar da olmuştur. Ancak hiç biri Rojhat arkadaş gibi değildir.  
Rojhat olgundur. Sakindir. Daralmaz. Erken kızmaz, kızdığında ise yüz 
hatlarında ki gerilme onun ne kadar utandığına işarettir. Onda küfür 
yoktur. O hep güler. Mütevazıdir. Sigara içmez. Toplumda kötü huy diye 
bilinen tek bir huyu yoktur. Onda büyüklük tasarlama yoktur. Kendini 
konuşturmak yoktur. Bastırma yoktur. Özcesi o ayrı bir kişiliktir. O 
sevginin ve sevilmenin kaynağı gibidir.  
Dediğim gibi bu özellikleri ağırlıklı olarak dedesinde alacaktır. Đnsanla 
ilgili olmayı ondan almıştır.  
Rojhat yoldaşın kalacağı ilk saha Haftanin alanıdır. Genç olmasından 
kaynaklı önce adım adım deneyim kazandırılması gerekiyor.  
Belki de saflarda hep ilk günün ki gibi kalan ender yoldaşlardan bir 
tanesi de Rojhat yoldaştır. O yıllarca saflarda kalacak ama hep o genç 
yüzünü koruyacak, o güleçliğini tazeleyecek, o mütevazılığine karışmış 
hafiften utangaçlığıyla hep en çok sevilen biri olacaktır. Siz onu bir bölge 
komutanı olarak da görseniz, bir savaşçı olarak ta görseniz o hep yeni 
katılan bir militan gibi coşkulu, heyecanlı ve sıcakkanlıdır. Onda akıp 
giden her yeni gün yeni bir gelişme ve yeni bir militanlıktır. Siz onun bir 
gün yüzünü ekşittiğini görmezdiniz. Çünkü o onun uzun, ulvi, narin boyu 
ve o yakışıklı mı yakışıklıklı güleç yüzü yakışmazda ondan.  
Evet, o Haftanin alanındadır. Ve 1992 yılına kadar da Haftanin ve 
Uludere hattından çalışacaktır. O zaman bu sahada iki takımlık güç 
vardır. O da bu takımlardan birisinde yer alır.  
O 1991–92 kışında manga komutanı olacaktır. Artık o deneyim 
kazanmıştır. O artık genç bir komutandır. Yıllar sonra tabur komutanı 
olsa da hep genç kaldığı gibi.  
Ve o bir Kürdistan baharına açılacaktır.  
Đlk kez Kürdistan baharının içindeydin; her Kürdistan baharının içinde ilk 
kez olunur. Bu ülkede yüz yıl yaşamış olsan da, her baharda ilk kez 
olursun; çünkü oluşursun; çünkü Kürdistan baharı içinde her şey 
yeniden oluşmaktadır. Bir sonsuzluk kadar uzun sürmüş bir kıştan sonra, 
her şey ölümden dirilmektedir. Bunun için, binlerce yıldır öldürülmek 
istenen bir insan tipi, her Kürdistan baharında yeniden oluştuğu için, 
hala diri kalabilmiştir. Senin ulaştığın dağların sana verdiği duyguyu 
tanıyor gibiydin, değil mi? Gibi değil, gerçekten tanıyordun onu. Çünkü 
Kürdistan baharı bir kadının kişiliğindedir; henüz doğmakta olan, henüz 
oluşmakta olan bir kadının kişiliğindedir. Kendisiyle her şey arasında 
doğrudan, kendisiymiş gibi bir ilişki vardır da ondan. 
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Her şeyi içerir bahar; yaşama ilişkin olan her şeyi. Ve zaman yıkıcı 
ateşiyle yüklenmeye başladığında, bağrındaki her diri ögeyi, ertesi 
bahara yeniden diriltmek üzere tohuma çevirir. Đşte o güzel 92 
baharında, senin Kürdistan içinde bir tohum oluşun gibi. Bir tohumdun, 
ve olgunlaşarak, sertleşerek, kayalarda, uçurumlarda sınanarak, 
rüzgarın isteğine bırakılacaktın. Rüzgar seni nereye götürürse, orda 
yeşermesini bilecektin. Çetin yaz mevsimlerinde doruklarda dolaşacak, 
kışın yeraltına savrulacaktın. Baharın içindeydin, ama böyle 
gerçekleşmen için senin içinde bir bahar olması zorunluydu. Çünkü her 
tohum baharda yeşerirken, yeşeren onun kendi içindeki bahardır. Hayat 
çünkü böyle süreklileşebilir. 
Ve o genç bir hayatı böyle süreklişeştirecektir. Ancak ilk önce o ona 
söyleneni ağırlıklı yapacak ve deneyim kazanarak gelişecektir. Ve bir ara 
yeni yapılmak istenen Nire karakoluna o ile kimi milis gidip TNT 
yerleştirerek 3 binayı da havaya uçuracaklardır. Bu mart ayıdır.  
1992 baharında kapsamlı bir eyleme katılacaktır. Bu eylem tarihe geçmiş 
olan Nirve yani Taşdelen Karakol baskınıdır.  
Bu eylemde birçok sonra da gelişecek komutan yer alacaktır. Bu 
eylemden yer alan bazı kol komutanların; Ekrem Merge, sonrada Avrupa 
da şehit düşecek olan Orhan Por Spi, Herekol, Karker Mijin, şehit Harun 
guyi, Ferhate Sor, Kerime Şeleruti, Eşref Hilali arkadaşlardır.  
Ekrem yoldaş artık manga komutanıdır. O Taşdelen ile Kıror karakol arı 
arasında bulunan yere pusu atacaktır. Ve burada ona verilen görevi o 
yerine tam getirecek ve düşman ile çeteleri pusuda vuracaktır.  
Bu eylemde 12 çok değerli yoldaş şehit düşecektir. Aklımızdan kalan 
yoldaşlar; Şervan Nevre, Çırav Amed, Xurşit Mijin, Nizar Bilehi, Xebat 
küçük güneyli, Cudi Mardin, … 
Bu eylem belki de parti tarihimizin en görkemli eylemlerinden bir 
tanesidir. Bu karakol yerle bir edilecek ve etrafta ne kadar mevzi var ise 
kaldırılacaktır.  
Bu eylemde toplam 37 silah kaldırılacak. Düşmanın deyimiyle 80 
askerleri ölecek ve 7–8 askerleri kurtulacaklardır. Bu silahlardan 5 adet 
MG–3, 3 adet A–4, 2 esir asker, çok sayıda askeri malzeme ile bir kurt 
köpeğini de arkadaşlar tepede alıp geleceklerdir. Bu eylemde yaklaşık 
140 roket kullanılacak ve adeta taş üstünde taş bırakılmayacaktır.  
Bu eylemin yapılış tarihi 15 Mayıs 1992 yılıdır.  
Kürt kişiliği yer yer bir arkadaşın deyimiyle “acayip bir kişiliktir.” Bu 
oldukça etkili eylem ardından düşman elbette birçok karakolun yeniden 
güvenlik ve savunma sistemini gözden geçirecektir. Ancak biz Kürt 
insanında da en azından eski yıllarda bir şeyi iyi yapmışsan bu iyi 
yaptığın şeyin üzerinde oturma çokça yaşanır.  
O 1994 yılında bölük komutanlığına terfi eder. Ve o artık tüysüz bir 
gençte olsa o savaşkanlığı, fiziki üstünlüğü, inceliği, sadeliği ve olgun 
duruşuyla hep dikkatleri üzerine çekecektir.  
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Bir taburluk gerilla gücü Kela Meme’dir. Düşmanı arkadaşlar fark eder. 
Ancak düşman kendisini vadiye bırakarak Şiriş köyünü yakar. Ne var ki 
düşman taktik yapmıştır. Dere Hine tarafından gelen düşman arkadan 
tekrar Kela Meme’ye çıkmış ve arkadaşları kuşatmayı hedefliyor. Sabah 
erkenden tepeciler askeri görecek ve sıcak bir temas yaşanacaktır. 
Arkadaşlar daha altlarda bulunan lojistik takımını da yardım için 
isteyeceklerdir. Ancak sonra da ortaya çıkacak ki buna ihtiyaç 
olmayacak. Çünkü bir taburluk güç düşmana yönelecek-ve bu arada 
şiddetli yağmurdan-faydalanarak düşman iyice hırpalanacaktır. Bu 
çatışmada arkadaşlar kısa bir sürede 18 cenazenin üstüne gideceklerdir, 
bir asteğmeni esir alacaklardır. Ki bu asteğmen bir yıl yanımızda 
kaldıktan sonra çatışmada kaybettiği gözünü parti tedavi ettirecek eve 
gidebileceğini de ona söyleyecek ancak o Parti’ye tüm istemi ve bilinciyle 
katılacaktır. Yine bu eylemde A–6, 7 adet G–3, bir katır dolu cephane, 
MG–3 ve bir sürü başka askeri malzemeye de el konulacaktır.  
Başka bir keresinde düşman tekrar Kela Meme’ye operasyona çıkacaktır. 
Düşman Şanster de 7 gün kalacaktır. Arkadaşlar bu düşman gücüne 
eylem yapmak isterlerken düşman burayı bırakarak Mijin köyünü 
yakmak için vadiye kendini bırakıyor. Arkadaşlar Kela Meme zirvelerinde 
başlayarak Mijin'e kadar çok kere üst üste vuracaklardır. Onlarca 
düşman askeri burada ölecektir. Bir Karnas ile bir tabanca kaldırılacak 
ancak düşmanın çok yoğun saldırı helikopterini kullanmasından dolayı 
arkadaşlar daha fazla düşmanın cenazelerinin üstüne gidememekteler.  
Düşman o yıl arkadaşları burada sökmekten ısrarlı görülmektedir. Bu kez 
arkadan yani Jirkiler tarafından düşman Kela Meme’ye yüklenecek 
kendince kuşatacak ancak gerillalar başta Rojhat yoldaşın komutasında 
her yerde düşman kollarını vurarak Kela Meme’ye çıkmasını 
engelleyeceklerdir.  
Bir ayda düşman o yıl Kela Meme’ye 7 kez operasyon yapacaktı. Ama 
her seferinde fiyaskoyla ve büyük zayiatlarla gerisin geriye gidecekti.  
Böylesine bir operasyonda bir asker kendi gücünden kopacak acıktığı için 
Hilal’e inecek Hilal kadınları onu esir alarak düşmana teslim edeceklerdir.  
Eylül ayında iki kez Suvaré Hine’de bulunan çete ve düşman güçlerini iki 
kez vuracak bir keresinde A–6 Doçka silahını kaldıracaklardır ve esir 
alınan çeteleri arkadaşlar bırakacak ve bu tepeyi sonra düşman 
tutmayacaktır.  
Belli bir gelişmenin ardından o 1994 yılının sonlarına doğru önderlik 
sahasına gidecektir. Orada belli eğitim ardından kendisine güveni daha 
artacaktır. O artık yeterli düzeyde eğitimde almış olacaktır. Evet, o 
gençtir ancak artık daha büyük sorumluluklar almak için hazır hale 
getirilmiştir.  
O bu eğitimin ardından tekrar Botan’a dönecektir. Önce Besta’ya eyalet 
komutanın bulunduğu yere gidecek oradan da düzenlenmesi 
Beytüşşebap alanına yapılacaktır. Bu yıl tüm güçler için zorlu bir yıldır. 
Düşmanın yoğun yüklenmelerinin yanı sıra Bişereş eyleminden dolayı 
neredeyse tüm eyalet yönetiminin görevde alındığı  
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bu süreç altyapı açısından da zorlu bir süreçtir. Bir çıkış olarak Dime 
karakolu ve 3 tepesine yapılan saldırıdır. Bu eylem başarılı olacaktır. 
Ancak genel anlamda bu yıl sönük geçecek olan bir yıldır.  
O 1995–96 kışını Haftanin alanında geçirecek ve ardından baharla 
birlikte hareketli birlik olarak Gürpınar alanına geçecektir. Bu yıl birçok 
eyleme imzasını atacaktır. Yol kesmeler, vergilendirmeler, mayınlamalar 
derken alanı adım adım dolaşacaklardır. Eyaletin onların önüne koyduğu 
görev Gürpınar alanını tanımak ve gelecek için hazırlık yapmaktır. Çünkü 
gelecekte buralara açılımlar yapılacaktır. Rojhat yoldaş bu görevini 
fazlasıyla yerine getirecektir. Birçok çatışmaya girmesine rağmen tek bir 
kayıp vermeden geri Besta’ya oradan da tekrar Haftanin alanına 
gelecektir.  
O kışın yapılacak olan Kerya Reş kuşatmasına katılacaktır.  
Nitekim 1997 yılının ocak ayında yapılan eylem bir yeni sürecin yeni 
başlangıcı olacak. Yaklaşık 400 arkadaşın katılacağı olan eylemi dönemin 
yeni taktiği olan işlenmiş araziye dayalı kapsamlı eylemlilik sürecidir.  
Hedef sınır üstünde hemen Cudi’nin dibinde Hezil suyun üstüne tahkim 
edilmiş Kerya Reş’i vurarak düşmanı araziye çekerek, arazide ezmek 
yeni sürecin başlatılması anlamında önemli olacaktır. Nitekim ne kadar 
büyük silahlarımız varsa; Doçka, havanlar, kartuşular, füzeler, bomba 
atarlar derken kapsamlı plan üzerine saldırılar başlatılır. 7 gün karakol 
kuşatılır. Büyük silahlarla vurulurken adeta dört tarafı kuşatılmış 
karakolun etrafında ki pusularla düşman perişan edilir. Eni sonunda 
düşman fark edecek ve araziye çıkmayı yasaklayacak ancak kuşatılmış 
askerler için kuşatma ve çemberler ölümün ta kendisi olacaktır. Birkaç 
gün kendi başlarına kalarak irtibatsızlık ve ölümü şahdamarında daha 
yakın hissederek yaşamak. Evet, gelecekte yaşanacak olan Kürt 
Sendromunu yaratan durumlardan bir tanesi de bu eylem olacaktır. 
Düşman uçak, kobra, her türlü teknikle yine saldırıya geçse de boştur. 
Yapılan yapılmıştır. Bir ara Zaxo'ya indirme yapan düşmana arkadaşlar 
vuracak ve bir sürü malzeme kaldıracaklardır. Tüm bu kuşatma 
sürecinde Rojhat Şweti yoldaş tepe Bézenike tarafında katılacaktır. Ve o 
tecrübesine yeni tecrübe katacaktır.  
Ve tekrar Kela Meme yani düşmanın deyimiyle Kel Mehmet 
dağlarındadır. Buraların zirveleri çıplak ancak etekleri dört tarafıyla 
ormandır. Dimdik hırçın duruşuyla mavi gökyüzüne meydan okurcasına 
bir duruş eyler Kela Meme Dağları. Kucak açan gökyüzü maviliğinde 
bulur mutluluğunu. Uzaktan bakınca bu dağlara, insanın yüreğine tatlı 
bir ürperti düşer o an. Ama bir o kadar da umut eker insanın yüreğine 
hırçın ve asi duruşuyla. Eteklerinden, zirvelerine doğru çok ayrı ve iç içe 
bir görünüm oluşturur. Bir ressamın bile büyük bir çabayla yaratamadığı 
güzel bir görünüm. Rengârenk çiçeklerle süslü eteklerine yükseklerden 
dökülüp gelen gele Tırşine suyu ile güney yamacında diplerde akan Mijin 
suyu ayrı bir canlılık ve renk katar.  
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Ve neredeyse bir mevsim boyu akar yükseklerden derinlere karların 
erimiş suları. Büyük bir özlem, tutku, hasret ve umut ile tek bedende 
birleşen bu sular koca bir saflığın ve temizliğin adı olur. Bağrından 
dökülüp geldiği dağların adını alır. Dağlardan-ki dört tarafı çepeçevre 
dağdır-büyük yaşamlar yaratır. Her canlının yaşam kaynağı, sevinç, 
mutluluk ve özgür yaşamın adı olur. Asi duruşlu, hırçın bir o kadar da 
renkli Kela Meme Dağlarının etekleri böyle bir canlılığı bağrında taşırken, 
daha üstlere doğru ayrı canlılıkla biçim değiştirir. Kılıç ağzı 
keskinliğindeki kayalıkları kat kat üstlere doğru yükselir. Yer yer 
kümeleşen rengârenk çiçekler daha çok kendisini renklerine ayrıştırarak 
sadeleşir. Bu sadelik tabiat ananın ahenkle dans eden gizemli elleriyle 
olur. Yayla çiçekleri renkleri ile ayrı bir görünüm katar. Bu içler ürperten 
kayalıklara daha üstlere bakıldığında sınırlanan renklilik tek bir renkle 
yansır. Beyaz sadeliği ve temizliği içerisinde barındıran beyaza bürünür, 
bu dağların başı... Kimi zaman kalın bir sis bulutu biter, kimi zaman ise 
beyaz kar örtüsü ile yetinir. Kimi insana göre bir gelin, kimine göre ise 
bir yaşlı anayı anımsatır. Ve kimine göre ise, kutsal tanrıçalar topluluğu, 
kimine göreyse de şanlı yıldızıyla yani Şanster ile de yıldızlarla boy 
ölçüşür. Ve elbette sonuçta herkes görmek istediği gibi görür. 

Bu görülen, sadece bir dış görünüm. Đçinde sakladığı mücevherleri 
görünce insan ayrı bir cennet dünyasında yaşıyormuş hissine kapılır. 
Bazen bir şarkı olur, bu tadılan güzellikler. Ama en çok da anaların 
çocuklara söylediği ninniler olur. En güzeli de bu ninnilerle büyür 
çocuklar. Kayalara vurarak dökülüp gelen karların beyaz köpüklü hırçın 
suların sesleri, acı çeken bir yüreğin çığlık sesi gibi karışır, kuş seslerine. 
Ya mis kokulu yayla çiçeklerinin baş döndürücü kokusuna ne demeli. Bir 
ananın süt kokusu nasıl sararsa çocuk tenini, öyle sarar insan ruhunu. 
Bir tarih gibi dimdik gövdesine ne demeli... Bir an bile eğilmez zulmün 
karşısında. Bir ömrü yudumlar gibi adımladığında bu kayalıkları, tek 
seçenek yolun vardır. Bu yolu seçmiştir ve sormuştur sana. “Tek yaşam 
yolum var” dedirtircesine. Bir tek yürek sesi gibi, bir tek yaşam yolu. 
Gidiş de, dönüş de tek bu yolda olur. Her ayağını çarptığında bıçak gibi 
keskin taşlarıyla, bir acı gerçeğin daha farkına varırsın. Çıktığında 
yüksekliklerine bu kayalıkların bir çoban kaval sesi ile alıp götürür bir 
türkü seni. Özlem duyulanların hayalleriyle yaşarsın. Her dağ Kela Meme 
ile dost yaşar. Kimileri benzeri bir duruşla konumunu belirler. Kimi daha 
fazla kendisine özgü bir katılımla bütünler bu dağ silsilesini. Ve eğer 
Guyilerin sertliğinde bahsedilecekse önce buralarla kendini kıyaslamalı 
ve buralarla boy ölçüşmeli… 
 1998 yılında o Kela Meme de bir bölük güçle kalacaktır. Xelil eski Eruh 
yoldaş ve Serhat Erkend yoldaşlarda takım komutanlarıdır.  
Düşmanın çok özel yüklendiği bir yıldır. Botan adeta baştanbaşa 1990lar 
gibi 1994ler gibi yeniden işgal edilmek istenmektedir. Ancak bu kez çok 
yoğun donanmış teknikle bu yapılmak istenmektedir.  
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1997 yılında Botan da özelde Hakkâri ve Çatakta yapılan araziye dayalı 
düşmanı felç etme denemeleri kısmen de olsa başarılı olmuştur. Gabar 
eski klasik ancak yeni geliştirilen eylem taktikleriyle önemli başarılar 
sağlayacaktır.  
Đşte düşman 1998 yılında olası geliştirilecek Zozan seferlerini ve 
kapsamlı eylem taktiklerini boşa çıkartmak için baharın başlangıcından 
kapsamlı saldırılara başlayacaktır. Đlk saldırısı 11 Martta yapılacak ve 
ikinci saldırısını da 10 Nisan da başlatacaktır. Đlk operasyon 7 gün 
sürerken ikinci operasyon daha uzun sürecektir. Sonuç itibariyle düşman 
her tarafa yoğun yüklenerek sonuç almak istemektedir.  
Rojhat arkadaş Kela Meme ve Uludere sahasını iyi bilen biridir. O 
Uludere’ye bir randevuya gidecektir. Operasyon bilgisini alır. Arazide 
düşmanın bir timi görüntü alacaktır. Ve o cihazla noktalarını 
değiştirmelerini isteyecektir. Ve bölüğün Kel Bucuké alınmasını 
söyleyecektir. Ancak nedeni bilinmez ama yaşanan bir duyarsızlıktan 
dolayı arkadaşlar yerlerini değiştirmezler.  
Nokta Şıkerokta yaklaşık 7 gün kalmıştır bölük. Muhtemelen düşman 
istihbaratta almıştır. Arkadaşlar Dola Baharé de kalıyorlar. Saat 11’e 
kadar bir şey yok. Ancak o saatten sonra düşman tepecilerin görüntüsü 
alacak önce tepecileri sonra da noktayı kobralarla vuracaktır.  
Burada çok değerli 9 yoldaşı şehit edecektir. Takım komutanlarından 
Xelil ve Serhat yoldaşlarda şehitlerini içerisinde yer almaktadırlar. Rubar 
isminde Mijin'li bir arkadaşta esir düşmanın eline geçecektir.  
Bu kayıplar ardından Rojhat yoldaş görevden alınacaktır. Ancak 
sürdürülen soruşturmalar sonucunda onun duyarsız yaklaşmadığını 
ancak bazı yoldaşlara durumu aktarmasına rağmen gerekleri yapılmadığı 
için çatışmaların yaşandığı tespiti yapılır.  
O ağustosta yapılan eyalet toplantısıyla birlikte tekrar görevin başına 
geçer. Ancak Haftanin de yaşanan sorunlar vardır. Boşluk vardır. Ve o 
oraya bölge komutanı olarak atanır.  
Đlk iş buraya çeki düzen vermektir. O bunu hızla sağlayacaktır. Bu 
düzeyde görev alışı ilk kez oluyor.  
Sonbahara doğru ilkel milliyetçilik çok yoğun TC ile kol kola Haftanin 
alanına operasyonlar yapacaktır. Ve operasyonda yaklaşık 10 silahı 
düşman üzerinde kaldıracaktır. Ve gerillanın güzel bir sonbaharı da 
gelecek ve geçecektir.  

Sonbahar, yazdan zamanını devralırken, kendi karanlık gecelerini 
usulca hissettiriyordu. Baharı ve yazı çılgınca yaşamış, sonbaharla 
beraber ormanlık arazinin esen bir yelle yaprak dökümü bu gerçekliğin 
adeta habercisiydi. Hele bir de gök tanrısı toprak tanrısıyla buluşmak için 
çiseleyen yağmuru başlatmışsa, sık ormanlık arazide doğa ve insan 
mücadelesi bir başka boyut kazanırdı. Xantur alanını bu halde görmek, 
sürekli bizleri üzüyordu.Belki biz haklı değildik. Doğa kendi 
gerçekliğinde, kendi diyalektiğinde sürüklenip gidiyordu. Ama bizi özen, 
hatta tepkilendiren Xantur doğasıyla geçirdiğimiz güzel günlerin anısıydı.  
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Şeşdara tepelerinden uzanan sırtlar boyunca serpişmiş orman 
içerisinde geçirilen hareketli ve tereddütsüz günlerin özlemi çektiğimiz 
her ahın özünü oluşturuyordu. Hele bir de derin vadileriyle ve bu 
vadilerin açıldığı açık arazinin ortasına konumlanmış Sipan doruğu ve 
yavru tepecikleri, bunca güzel günlerden sonra bizim hüzünlü 
bakışlarımız altında yeşilliğini yitirmeye başlayınca, beslenen sevgiler 
aldatılmışlığın acısıyla çöküverdi yüreklerimize. 

Zorlu günlerde hüzünlerimiz, tepkilerimiz, aldatılmışlık 
yanılsamalarımız, birbirini seven aşıkların anlık nazları gibi bir anda açı 
verirdi. Tepkiler intikamcı, hüzünler mutluluğa, aldatılmışlık gerçek 
dostluğa dönüşüyordu. Düşman bu gerçekliğin çok iyi farkına varmıştı. 
Tarihini, halkını, kültürünü yok ettiği gibi tatmin olmamış canavarın 
vahşiliyle doğanın güzelliklerini de yok ederek, çirkin olan amacına 
ulaşmaya çalışıyordu. Her sonbahar belki biz bu duyguları yaşıyorduk. 
Fakat o gün karanlık geceleri gürleyen çıldırasıya bulutların yağdırdığı çiğ 
yağmur taneleri gibi sanki öyle, yüreğinde öfke kasırgaları kan topu olur 
gibi Xantur ağlıyordu. Yıllarca bağrında beslediği tüm güzellikleriyle, 
kahramanlıklarıyla şehit düşen yiğitleri kendi toprağıyla örterken 
ağlamıştı belki. Fakat her şeye rağmen gururlanan ve geleceğin 
umutlarıyla nicelerini kucaklamak için kendini yeniliyordu. Yumuşacık 
kımızı toprağına basan sert potinlerin verdiği acı, yakılan ormanıyla 
acısına acı katıyordu. Batan güneşin kızıl ışınları kendisini sahipleyecek 
çocuklarına haberi ulaştırır umuduyla karanlık örtüsüne bürünmeye 
başlamıştı.  
O 1998–99 kışına Haftanin de kalacaktır. Ancak aşırı güç yoğunluğu da 
bulunmaktadır. Çeşitli alanların güçleri de bu sahadadır. Cudi alanına 
erzak çekilmesi gerekiyor. O kışın ortasında-Erdal Engin Sincer yoldaşla 
ki o Cudi sorumlusudur-birlikte Cudi ye erzak çekeceklerdir.  
Rojhat yoldaşta ayırımcılık yoktur. Bu güç benim şu güç onun mantığı 
yoktur. O Botan eyaletinin belki de gelmiş geçmiş en sade temiz kalmış 
neolitiğin temsilcisidir. Onda paylaşımcılık en üst sınırındadır. O böyle bir 
adalet yaşayan ve adalet dağıtan olarak alanda hiçbir güce fark 
koymayacak tersine o hep dayanışmanın yollarını arayacaktır.  
Dediğimiz gibi güç çok fazladır. Hele hele yeni bölge komutanı olan bir 
yoldaş için çok fazladır. Alanda yaklaşık 400 yoldaş bulunmaktadır. 
Üstüne üstlük Botan eyaletinin bu yıl ne kadar zorlanan, hasta, 
yürüyemeyen gerillası varsa o yıl daha doğrusu o kış Haftanin 
alanındadır.  
Baharla birlikte düşman Haftanin’e kapsamlı bir operasyon 
düzenleyecektir. Hem ihanet hem de faşist sömürgeci güçler ortak adeta 
her yerde Haftanin alanına çıkartma yapacaklardır. Yer yer karlar olsa da 
ağırlıklı karlar erimiştir ancak yağmurlar devam etmektedir.  
Böylesine bir ortamda başlayan operasyona karşı yapılması gereken ilk 
elden yerin derinliklerine girerek gizlenmedir. Düşman gevşemeye 
başladığı anda ise gökyüzüne çıkıp şimşekler ve yıldırımlar gibi saldırıya 
geçerek vurmadır. Taktik budur.  
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Güç bir nevi iki cephe gibi örgütlenmiştir. Keşan bir cephe Geli Pısaxa bir 
cephedir. Đlk gün bir şey olmuyor. Đkinci gün bir şey olmuyor. Ancak 
üçüncü gün özenle gizlenmiş hastanede kalan yoldaşlarla, birkaç yeni 
savaşçı ve çok eski yıpranmış bir iki kişi bu grubun yanlarına verilir.  
Eski de içimizde kaçan ve kontralaşmış bir iki tip alanı iyi 
tanımaktadırlar. Bunun için gizli yerleri tek tek aramaktadırlar. 15 kişilik 
grubun saklandığı yer tespit edilir. Ve ihanet bu gruba yüklenir. Ve grup 
bir müddet sonra özelde Reber Hilal’i denen ve sonrada kontralaşan 
tipten dolayı teslim olur. Direnmek isteyen bir bayanın da silahını elinde 
alarak düşmana verir. Sonuçta yaşanan tam bir felakettir.  
Ancak hiçbir gücün bu ihanetten haberi yoktur. Geli Pısaxa da Rojhat 
arkadaşın bulunduğu yerde düşman geri çekilirken birkaç koldan 
vurulacak ve önemli ölçüde düşman darbelenecektir. Ancak Keşan 
alanında operasyonun son gününde düşman Keşan vadisinden bir nevi 
elini kolunu sallaya salaya geri çekilirken yolun kenara yaklaşık sağ solu 
2 km boyunca yerleşen 8 grup düşmanı vuracak ve burada yaklaşık 40 
asker ölecektir.  
Kaldırılan 2 adet M G–3, 1 adet G–3, gece dürbünü ve bir sürü askeri 
malzeme de cabası. Düşman bu pusunun ardından tam 5 saat alanı 4 
kobra ile vuracak ve kendi askerlerini gerillanın elinde zor bela alacaktır. 
Bu pusu da Cemil Xweşti, Şilen Konya ve Lilav Afrin yoldaşlar şehit 
düşeceklerdir.  
Tüm güç bu başarıyı yaşarken operasyon sonrası yaşanan ihaneti ancak 
öğrenebileceklerdir. Ve yapılan tartışmalar operasyonu karşılama başarılı 
olarak ele alınırken bu kadar ağır, hantal, hasta arkadaşın Haftanin 
alanına verilmesi ciddi eleştirilecektir.  
Ve operasyon ardından çok fazla zaman geçmeden Rojhat yoldaş 
Botan’a yürütme toplantısı için gidecektir. Alanda yapılması gerekenleri 
söyleyecek ve alanda ayrılacaktır.  
Botan alanına geçmeden Maxmur’a yeni geçen akrabalarında mektup 
alır. Ve onun bir gün onları ziyaret etmelerini isterler. Onun verdiği 
cevap anlamlıdır. Ve şöyle der; “imkânımız şimdi buna fazla uygun 
değildir. Bunu fazla sorun yapmayın kendinize. Eğer bana bağlıysanız 
partiye bağlı olmanız gerekir. Ve üzerinize düşen görevi sorunsuz yerine 
getirmelisiniz. Benim için bu yeterlidir” diyecektir.  
Botan yürütme toplantısında o 5’li yürütmeye alınacaktır. Ve o artık 
vermesi gerekeni örgüte verecektir. Bugüne kadar örgüt onu adım adım 
geliştirmiş ve önünü açmıştır artık sıra onda. Onun bir nevi edindiklerini 
halka ve gerillaya verme zamanıdır.  
Toplantı ardından o tekrar Haftanin alanına gelecektir. Ancak o ara 
Đran’a gidip sözde parti ile görüşüp af edilmesini isteyen çetelerden Cafer 
Benek vardır. Ve artık Botan da arkadaşlara tekrar hizmet edeceklerini 
söylerler. Ve söz verirler.  
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Bu aile devrime oldukça ciddi zararları dokunmuş ve Jitem 
örgütlenmesinin Şırnak ta Hazım Babat'la birlikte örgütleyenlerdir.  
Devrim her zaman sadelik olmuştur. Saflık olmuştur. Adalet olmuştur. 
Ve duygulu olmak olmuştur.  
Bu kez de devrimciler kendi yetmezliğini görmüş olan bir çeteleşmiş 
yapıyı af etmeye hazırlardır. Devrimciler bir halkın davası için yola 
çıkmışlardır. Onlar aşiretler gibi kan davası gütmezler. Ve oldum olası 
kan davalarına karşı durmuşlardır. Ve nerede bir nifak tohumu varsa onu 
gidermek için ellerinde geleni yapmaya çalışmışlardır.  
Bu kez de bu böyle olacaktır.  
Rojhat yoldaş eyaletin talimatı ve perspektifi üzerine Kela Meme’ye 
gelecek ve oradan da buluşma noktasına gelecektir. Buluşma noktası 
Seri Kaniya Güze Divane’dedir.  
Görüşülecek konular görüşülür ve anlaşma sağlanmıştır. Artık ayrılık 
zamanıdır. Ve Rojhat yoldaş yerinde vedalaşmak için kalktığında etrafta 
önce hazırlanmış asker ve çetelerin ortak hainhane komplosuyla yaylım 
ateşe tutularak katledilir. Cafer Benek’in yanında Yasin Benek’te vardır. 
Ve yanında bulunan Segvan Bilehi silahına sarılsa da o da katledilir.  
Ve gerilla tekrar bir saflık ve temiz duygular sonucu bir komploya kurban 
gitmiştir. Đhanet baskın çıkmıştır. Yalancılar ve çıyanlar neolitikte kalan 
temiz duygulu yaratık olan devrimcileri yine katletmişlerdir.  

Tarih tekerrür etmez. Tekerrür ettiğini kabul etmek, tarihin 
değişeceğine inanmamayı getirir.  Oysaki tarih, canlı ve günceldir. Bir 
filmin birbirini kovalayan sahnesi gibidir. Bir devamdır. Tıpkı bir zincirin 
halkaları gibi. Nasıl ki film, başladığı gibi bitmiyorsa, davamı da 
başlangıç üzerinden gelişir.  

Đhanet, bir halkın tarihinde kahramanlık ile iç içe geçmişken, 
ihanetin hiç bitmiyor olmasını kader olarak kabul edemeyeceğimiz gibi, 
yaşamın bir parçası olarak da göremeyiz. Büyük savaşlara, acılara ve 
parçalanmışlığa neden olan ihanetin bize ait olmadığını, adını bayrak 
bayrak göklere savuran binlerce kahraman ispatlamıştır.  

Peki, kimler ihanet eder ya da insana ait olan bu duygu, insanı 
doğadan ne kadar koparıyordu?  

Bir nehrin akışkanlığına set çekmek, rüzgâra karşı duvar örmek, 
çocuğun gülüşünü söndürmektir ihanet! Onu yaşamak kadar, görmemek 
ve ona engel olamamak da bir zayıflıktır. Belki de ihaneti en çok, yaşayıp 
onun acısını asırlarca çeken ve onu bertaraf edemeyen, bunu bir kader 
olarak algılayan halklar yaşardı. Tıpkı Kürt halkı gibi. Öyle ki ihanet 
etmek ya da ihanete uğramak kardeş ilişkilerine dahi yansımıştı.  

Özgürlük mücadelesiyle birlikte önemli adımlar atılmış ve gelişmeler 
sağlanmıştı. Gelişen mücadeleyi, uzun yıllar, farklı görüntülerde ve 
biçimlerde sekteye uğratmak istediler. Ama başta da dedim ya, 
“Başladığı gibi bitmeyebilir film!” 
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Her gerillanın ruhunda ihanete karşı savaşım fırtınaya dönüşüyor. 

Bizim için burası bir kördüğüm niteliğindedir. Tarihin derinliklerinden 
günümüze kadar akıp gelen Kürt ihaneti işbirlikçilikle vücut bulmuştur. 
Buradaki ihanetin gücünü kırmak ve etkisiz bir konuma getirmek bir 
namus borcudur. Çünkü burada yıllara yayılan bir tarih yaratılmış, daha 
yaşamlarının baharındayken birer tohum gibi düşmüşler toprağa, tekrar 
filizlensin diye. 
Đhanetin kör inadı yüzlerce ananın gözyaşına yenilerini katmış burada, 

feryada dönüşmüş, genç kızların çığlıkları. Burada üryan ana rahminde 
geleceği karartılan yetim bebekler doğurtmuştu. Bu topraklara, bu acıyı 
dindirmeye geldik.  
Evet, biz ve yoldaşlarımız bu acıyı bu topraklarda dindirmeye gelmişken 
ihanetin irinini içlerine damıtanlar her fırsatta bu toprakların güzel bir 
gün görmemesi için her gün her gün düşmanlarla işbirliği temelinde 
çalışacak ve bu halkın en seçkin evlatlarını aramızdan alıp gideceklerdir.  
Ve öyle güzel bir genç ki -hem de Martı Jonathana taş çıkartacak-filinta 
endam delikanlıdır.  
Onu nasıl tarif edeceğiz? Ben size devrim saflarında en yakışıklı ve 
sevecen gençlerden biri olduğunu söylesem inanır mısınız? Ve ben size 
boyuyla posuyla, beyaz teni ile yüzlerine birer ışık gibi duran gamzeleri 
tam bir çekim merkezi olduğunu söylesem ne dersiniz? Ve ben size 
yaşamda istisnasız herkes tarafından kabul gören sevilen biri olduğunu 
söylesem siz ne dersiniz? Ve onun hiç bir gün bir insanı kırmadığını 
söylesem, hep dinleyen ama iş olsun diye dinlemeyen dinlerken kendi 
düşüncelerini de rafine ederek size görüşlerini sunan birisi. Ve öyle 
biridir ki o birisini eleştirirken dahi zorlanacak, kızaracak, renkten renge 
girecektir. Çünkü o bir insanı incitmeyi istemez. Yapamazda. Yeter ki 
karşıdaki insan biraz anlayışlı olsun. Bu ona yeter de artar da.  
Birde size nasıl anlatacağım. Öyle bir yürüyüşü siz görmemişsinizdir. 
Adeta mani tarzından toprağı taşları incitmeden ve adeta mir ceylanın 
sekmeleri gibi seke seke yürüyor. Ve siz o yürürken onu izlemek 
istersiniz ve o an başka bir şey yapmak istemezsiniz. Ve varsa sizi 
rahatsız eden bir yoldaş hafiften incitmeden elini ağzına götürecek ve 
konuşmamasını isteyerek bir anlığına ama gerçekten sanki sadece o an 
varmışçasına onu yani Rojhat yoldaşın o narin, zarafet dolu yürüyüşünü 
izlemek için lütfen sus ve sende izle dercesine bir duyguyu hep 
yaşarsınız.  
Ve o zarafet sadece yürüyüşünde yoktur, o zarafet yüz hatlarında, 
davranışlarında, konuşmalarında adeta onun yaşamı paylaştığı her saha 
da vardır.  
Ve o bu zarifliğin yanına müthiş duyarlı birkarakter de ekmiştir. Belki 
zozanlarda aldığı bir kültürdür. Belki de otomatik Mervan yoldaşta 
almıştır. Ama almıştır. Onu siz hiç bir zaman uzanırken göremezsiniz. O 
sabahleyin henüz şafak yıldızı atmadan yüksek bir yerde dürbünü 
boynunda ve etrafı kolaçan ederken görürdünüz.  
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Tabii eğer sizde bir gün böyle erken kalkmış iseniz. Aksi taktirde siz o 
ceylan yürüyüşün, yükseklerde güneşin hafiften yükseklere tırmanırken 
noktaya doğru gelişini görebilirdiniz.  
Evet o duyarlı ve kendini disipline eden bir gençtir. Çoğu kez o söylemez 
ama etraftakiler ona bakarak ne söylemek istediklerini anlarlar. Onda 
esas olan söylemek değildi onda esas olan yaparak genele yaptırmaktı.  
Birde yeniyi açıktı. Onun bir gün yazmadığını göremezdiniz. Bir gün 
okumadığını göremezdiniz. Hep biryerlerde birşeyler bulup okur ve 
yazardı. Bu onda tutku düzeyinde bir karakterdi.  
Kendisi güzel olan, kendisi narin olan bir yoldaş bayan yoldaşlara nasıl 
yaklaşaktır acaba diye sorulabilir? O gerçekten bir kadın yoldaşı idi. O 
kadına arkadaş olmak isteyen biri olarak bu bağlamda da Botan da o 
bilinen kaba retçi yaklaşımları ve feodal bastırmacı özellikleri kendi 
şahsında eriten biriydi.  
 
CAFERĐ SORĐ  
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BALVEREN KOMUTAN  
 
Kod Adı: XALIT BALVEREN  
Adı ve soyadı: XALIT SANRI  
Doğum Tarihi ve Yeri: 1972 / ŞIRNAK  
Katılım Tarihi:  
1990 / ŞIRNAK  
Şahadet Tarihi ve Yeri:  
1999 / Hakkari Merkeze bağlı Bervari’de pusuda  
 
 
Her yeni savaşçının her zaman ilk göz ağrısı, ilk 
duyumsamaları ve ilköğrenimi damgasını vurur gelecek 
günlerine. Edinilen her alışkanlık, eski ile yeniyi 
karşılaştırırken ki ürkekliği ve şaşkınlığı yıllar sonra yeni 
kültürle bağdaştıktan sonra unutulur dereceye gelir. 
Unutulmalıdır da. Çünkü bir mücadeleden ibaret olan 
yaşam emarelerinde ve savaşın kızgınlığı içinde, güven 
dolu bir bakış ve sağlam bir duruş yakalanır. Bu 
duruştaki büyük pay ona aitti.  
Denetiminde bulunan savaşçılarına başta korunması 
gereken bir değer, hatta bir emanet olarak bakan yiğit 
komutan… Son nefesine kadar da aynı hassasiyetle 
yaklaşıp Önderimizden aldıklarını gücü oranında uygulamaya çalışan 
arkadaş canlısı yiğit yoldaş, Balveren komutana;  
Yakınılan ve ağrımıza giden de bu ya. Yıllar geçer ve vefasızlığın derecesi 
yükselir. Bu durumlar sen hatırlandığında yaşanılır komutanım. Zamanla 
yarışılırken seninle ilgili nameler büyük bir tebessüm ve onurla 
anlatılıyor. Emekteki istikrar ve güvendeki tazelik, bizi her zaman 
beklenmedik bir şekilde şaşırtıyordu. Çünkü o doğal yaşam içinde 
harekete ve onun militanlarına uyanık olun diye bağırıyordu ölçülerin.  
Bulunduğumuz sahanın en zor alanlarından birindeydik. Bu zorluk, bazı 
komutanların denetiminde olan yapının yüzünden rahatça okunurken, 
bölüğümüze baktığımda sanki o zorlukları bilinçli yaşamak için 
oradaydılar. Etkilenmiyor, etkiliyorlardı. Ne doğanın zorlukları, ne de 
düşmanın acımasızlığı kendini hakim kılamıyordu. O derya gibi arazide 
oradan oraya koşturup bize huzuru çok görenlere cevap veriyorduk. Biz 
buradayız! Komutan Xalıt’ın inatçı militanları. Yaşam adına ne varsa, ne 
yapılması gerekiyorsa, bütün ayrıntılar tecrübelerle yakalanıyordu.  
Noktada köz yapmak için akşam odunlarını hazırlayıp yaktıktan sonra 
manga komutanımız, Xalıt arkadaşın bir grupla göreve gideceğini, benim 
de gelmemi istediğini söyledi.  
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Silahımı alıp yanına gittim. Bayan arkadaşların mangasında oturmuş 
ısrarlar üzerine zorla bir şeyler atıştırıyordu. Yola çıktığımızda akşam 
olmak üzereydi. 96 yılında saklandığı söylenen bir deponun üzerine 
gidiyorduk. Önde Xalıt arkadaş arkasında ben ve diğer arkadaşlar… Öyle 
sakin ve tempolu bir yürüyüştü ki nefes alışverişlerimiz bile ahengini 
bozmamış ve terlememiştik. Bu kadar geniş bir arazide hem kendine bir 
yaşam alanı yaratmakla, hem de düşmanını zorlamakla görevli bir 
bölüğün komutanlığını, kesik ayak parmaklarına rağmen onurluca 
devralıp yürüten bir insandı. Parmaklarının zorlanması sonucu kana 
bulanan çoraplarını gören çok nadir arkadaş vardır. Bedeli üzerinde çok 
duraksamadan, ona daha büyük bedeller katma pahasına kollarını 
kaygısızca açmıştı özgür yaşama.  
Bütün çabalar somutluklarla buluşunca gözler parıldıyordu tabi. 
Eylemlerin getireceği başarılardan önce bulunduğun ve doğal olarak 
savunduğun topraklarda güçlü bir şekilde yaşamı yaratman gerekiyordu. 
Parçalı bir duruş ve düşünce dağınıklığıyla bir adım bile atılacak yerler 
değildi. Özgürlük mücadelesinin getirdiği dönüşümlerin ağırlığı, diğer 
taraftan karşı düşüncenin gerçekliği arasında güçsüz birinin her an iflahı 
kesilebilirdi.  
En büyüğünden en küçüğüne kadar 
tüm görevlerde öncülük eden Xalıt 
arkadaşı, bir zaman sonra Şehit Sait 
arkadaş eleştirdi. Her görev ve 
randevuda önde olmasının güvenlik 
açısından tehlikeler oluşturduğunu 
belirtti. Yapının büyük çoğunluğu 
tecrübeli arkadaşlardan oluşuyordu. 
Herkes kendi inisiyatifiyle birçok 
başarıya imza da atabilirdi. Ancak 
hem örgütün oluşturduğu 
düzenlemeye sadık kalınmayacaktı, 
hem de böylesi bir girişime gerek 
duymuyorlardı. Çünkü Xalıt 
Balveren, bütünün kabul ettiği bir 
yoldaştı. Herkesin bunu nasıl 
becerdin diyerek şaşırıp kaldığı, 
yapım malzemelerini hatırlamadığım 
ancak bir yaratıcılık sonucu ortaya 
çıkan tamburu çalmakla kalmayıp, 
Şehit Rojbin Arap yoldaş üzerine 
yapılan bir beste ile de sanatsal 
bakışı aşılayan doktorumuzdan 
tutalım, deli dolu, bavê kêmasî 
dediğimiz, tütün  
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dağıtımında yaptığı kurnazlığı kendi iç dünyasındaki sevgiden kaynaklı 
bir türlü uzun sürdüremeyip deşifre eden doçkacımıza kadar rengarenk 
bir içerik taşıyordu bölüğümüz.  
 
Yaratılan atmosfere ve mütevaziliğe bağlı kalarak bunu emekle 
süslemek, kadın-erkek her arkadaşa bir zevk işi gibi geliyordu. Boşa 
gitmeyen, değersiz bir şey olmadığını gören her yürek, kendini feda 
edecek ruhu da çoktan yakalamıştı. Ama bunu kritik noktalar 
oluşmayana kadar göstermediler. Çünkü onun zamanı elbet bir gün 
gelecekti...  
Yaşam sevinci ve mücadelenin birbiri ile kenetlendiği, ortaya çıkan 
sonuca ad vermeksizin birbirinin ruhlarından güç alınan, zorluğun 
moralle aşıldığı bir mekandayız. Yıllarca savaşılmış, ardından gelenlerin 
alın teri ve kanlarıyla devam edeceğini adı gibi bilen şehitlerimizin bizi 
beklediği alan.. Yer yer uzaklaşılan ama vazgeçmek istemediğimiz, 
düşmanın yüreği olan yere doğru yani Miros’a yürüyoruz. Aylar, belki 
bazılarınca yıllar sonra kapıların dövüleceği, umutları, bu güzel yerlerle 
uyumlu yoldaşların bizi karşılayacağı, Avaşin’in nöbetçisi olan yere doğru 
yürüyoruz. Miros’a…  
Kaldığımız yer ile eylem mekanı arasındaki mesafe kısaydı. Onun için 
kısa aralıklarla keşifler yapılıyordu. Uzaklardan getirdiğimiz havanları 
kullanarak düşmanı araziye çekmek ve bazı pusulamalar gibi yöntemler 
arandı. Bu yöntemlerden kasıt, düşmana psikolojik üstünlük sağlamaktı.  
Gidiş gelişler, görevler, hepsi bekleyen gözlerin omuzlarımıza yüklediği 
sorumluluk ve onun ağırlığıyla geçiyordu. Miros ve Pendro gerginliğin ve 
pür dikkat ayrıntıların incelendiği yer olurken, Avaşin bize ev sahipliği 
yapıyordu. Her zamanki gibi hazır bir vaziyette patlama sesini 
bekliyorduk. Ama bu sefer yüzücüler olarak. Patlama sesinden sonraki 
bağrışmalar, ço-ğunlukla yüzeyin beyazlaştığı an-lamına geliyordu. 
Demek ki sonuç aldık deyip dalıyorduk so-ğuk ve derin Avaşin’e. 
Koordine her yerde olduğu gibi yine karınca gibi çalışan 
komutanımızdaydı. Bu iradeyi ve yaşama bağlılığını görünce nerede 
olursa olsun, risk olgusuna rahatça misafir oluyorduk.  
Son dönemlerde verilen şansı iyi kullanacakken, müdahale havasında 
gelen tasfiyeciler, gözde yüreklerimizi kopardıysalar da, Xalıt yoldaşın da 
büyük etkisinin olduğu örgüt ruh ve kültürü, tek tek bütün arkadaşların 
şahsında kendini konuşturmasını bildi. Ucuz beyinlerden, yaşama değer 
ve anlam katmasını beklemiyorduk aslında. Kendini koruma yönünde 
gerçekten örnek alınması gereken bir duyarlılık çıktı ortaya. Biz hesap 
soruyorduk ve onay sonucunda divan Xalıt yoldaştı. Tavır çok sert 
konulmuştu. Çünkü bir sezona sığdırılan yoğun pratik, doğal olarak basit 
yaklaşanlara mecal vermeyecekti. Yapılan düzenlemelerle Xalıt arkadaş 
Botan’a doğru yola çıktı. Sonrasında aldığım haber, öncülükten ödün 
vermeyen yiğit insana aitti. Sonuç nedir Balveren yiğit? Sonuç, yapmak 
istediklerini ve umutlarını bize devrettin, sen ölümsüzleşti 
Ulaş Loran 
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Grubumuz hozatın kahperi ormanlarında konumlanmıştı birden telsizci 
arkadaş uzaktan hewal bawer hewal bawer diye bağıra bağıra geliyordu 
yanıma geldiğindi oturmasını söyledim biraz soluklandıktan sonra dersim 
merkezden yeni katılmış arkadaşların silahlarının olmadığını ve en yakın 
sürede arkadaşları silahlandırmamız gerekiyormuş tabiki arkadaş bunun 
ne demek olduğunu biliyordu hemen grubu toparlayıp bir toplantı aldık  
 
amacımız düşmanın silahlarını kaldırmak olduğu için düşmanın üzerine 
gidecektik bunun için düşmanı üstümüze çekmenin iyi olacağını 
düşündük bunun için bir köye indik ve köy halkını bir araya toparlayıp 
toplantı aldık ve sonrasını biliyorduk hemen diğer gün operasyon başladı 
tabi bizler askerlerin gireceği mevzilere daha önceden mayınlarımızı 
yerleştirmiştik ve alana yayıldık düşman sabahın erken saatlerinde 
indirme yapmaya basladı kobralarda destek verdiği için skorsky 
helikopterlerine sıkamıyorduk alana çok iyi mevzilenmiştik düşmanın 
öğleye kadar indirmeleri sürdü bizim hemen geri çekilme yapacağımızı 
düşünmelerinden doyayı çok rahat davrandılar aksam olmak üzereydi  
 
saat 7.30 civarı eylemi başlatacaktık düşman hemen her tepeye 4 5 
mevzi yapmıştı bizler istesek tüm mevzileri ele geçirebiliriz ama kayıp 
vermek istemediğimizden dolayı bunu yapmadık mao nun bir kitabında 
okumuştum düşmanın 10 parmağını yaralıcağına 1 parmağını yoket 
bizim bantığımızda oydu mayını bizimle zıt tarafa yerleştimiştik ve 
zaman gelmişti saldırı gurubunda 3 arkadaş asıl saldırı grubunda 6 
arkadaştık mayın patladığında 3 arkadaş saldırıya geçti tabiki diğer tüm 
mevziler onlara yöneldi bizde sızma ile el bombalarımızlan vuracak kadar 
yaklaşmıştık ve tijdasodir arkadaşın zılgıt çekmesi ile bombanın 
patlaması bir oldu bizlerde el bombalarımızı fırlatttık ilk bombadan sonra 
bir asker panıkten kendini kayadan aşşağıya attı ve mevziyi tek bir 
kurşun sıkmadan ele geçirdik düşman şaşırmıştı 2 koldan sıkıştırıyorduk 
birde bizi beklemiyorlardı benlen tijdasodir arkadaş mevziye girdik  
 
Diğerleride bizim savunmamızı yapıyorlardı mevziden 4g3 1mg3 birde 
roket atar kamulaştırdık ben ile tijda silahları savunmamızdakilere verip 
onlara gitmelerini bizimde savunmalarını yapacağımızı söyledim telsiz ile 
karşı taraftaki saldırı timine ulasıp geri çekilmelerini söylediğimde 
onlarda 1 mevziyi ele geçirmişlerdi diğer tepelerdende yoğun mermi 
alıyorduk elimdeli m16yı seriye alıp tijdaya mevziden çıkmasını söyledim 
ve bende düşmana sıkmaya başladığımda 60 metre ilerimizdeki 
askerlerin bize kurşun sıktığını gördüm tijda mevziden çikmayı 
başarmıştı bana gel diyordu  
Bende tam çıkacağım sırada mg3 çalışmaya başladı hiç durmuyordu 
aralıksız bizim bulunduğumuz mevziyi tarıyordu ama mutlaka çıkmam 
lazımdı o beni düz olarak çıkacagımı sandığı için hemen önümü tarıyordu  
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Ben ise mevzinin üstünden zıplatıp kaçtım hemen aşağıdaki dereye indik 
arkadaşlar bizi bekliyorlardı ve aliboğazıya çekilme yapacaktık yükleri 
dengeleyip yola çıktığımızda kobranın sesi duyuldu ulaşacağımız nokta 2 
saat lik bir mesafeydi vadinin içinde olduğumuzdan atışlar fazla 
etkilemiyordu ve noktaya ulaştığımızda arkadaşların bizi beklediklerini 
gördük çay herzamanki gibi ateşin yanındaydı ama çatışmada bizim tam 
karşımızdaki grubumuzdan 1 arkadaşı şehit vermiştik yeni gelenlere 
silahlarını verirken şehidwelatın sılahını verirken içimden welata dedimki 
rahat uyu silahını biraktığın yerden kaldırdılar . 
 

 
Grubumuz bir önceki eylemin yorgunluğunu daha tam olarak 
atamamıştıki üzerinden 
ozmanın bölge komutanı şemo(semdin sakık) bizim ile  
bağlantı kurup zeldağının doruklarında bulunan bir mevziyi yok etmemiz 
gerektiğini 
söyledi çünkü geçişleri bu mevzi yüzünden yapamıyorduk ama saat daha 
erkendi ama 
emirdi sorgulanmaksızın uygulamak zorundaydık grubu taparlayıp 
kutuderesine götürdum burada dinlenicektik çünkü seyyar birlik 
olduğumuz için  
sürekli hareket etmet zorunda kalıyorduk gurubumuz 24 kişiden 
oluşuyordu 
ama eylemi 8 arkadaşın gerçekleştirmek zorunda olduğunu söyledim ve 
gönüllü 
olarak ben tijdasodir welat mazlum ve iki arkadaş ile birlikte eylemi  
gerçekleştirecektik tepeye tırmanmaya başladık ve çok dik olan tepe bizi 
aşırı derece zorluyordu ve mevziye doğru yaklaştığımızda grubu 3'e 
ayırıp 3 koldan  
saldıracağımızı söyledim bu arada bizden ayrılan grup çoktan bizden 
uzaklaşmıştı  
ve eylemi başlatmamak için hiçbir sebep yoktu tam eylemi başlatmak 
üzereydik 
ilk mermiyi askerler bize sıktı 
görüntü vermiştik heralde ama yokuş dik ve sarp olduğundan bizi fazla 
etkilemiyordu 
atılan el bombaları yanımıza değip bir taş parçası gibi sekip aşağımızda 
patlıyordu  
bizler iyice yaklaşınca saldırı elbombalarımdan 2sini hazırlayıp fırlattım 
ve  
diğer arkadaşlarda el bombalarıyla vurmaya başlamıştı ve fazla 
zorlanmadan  
mevziyi 15 dakika içine mevzi düşmüştü hatta bazı arkadaşlar zafer 
serhoşluğuna kapılıp havaya ateş etmeye bile başlamışlardı o mevzide 
1adet mg3 6adet g3  
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1 adete roket atar kamulaştırdık ama atılan el bombalarından etkikendiği 
için  
roket atar pek fazla kulanılacak durumda değildi kutudere karakolu çok 
uzağımızda 
olamadığından hemen karakoldan asker operasyon başlamıştı ve 
kobraların sesi  
duyuldu 2 arkadaşı az ilerideki kayalığa gönderdim eğer arkamızdan 
asker  
sızarsa onlar vuracaktı ve mg3 elime alıp yaklaşan askerleri taramaya 
başladım 
ve yaklaşık beşdakika sonra kobranın bombaları önümüzde patlamaya 
başladı 
hemen kendimizi mevziye gizledik bombalar tam etkili olmasada 
basınçları sanki 
beynimizi patlatacaktı bu durumda 30 saat direndik bombardımandan 
sonra 
arkadaşların durumuna baktığımda hafif yaralar dışında mazlum arkadaş  
şehit düşmüştü onu 150 200 metre ilerimize gödük ve toprağı kazmaya 
başladık 
yüreğimizden bir parça zel dağının doruklarında bırakarak yola devam 
etmek 
zorunda kaldık tabiki bu arada düşmanda boş durmamış ve bizi çembere 
almışlardı 
aşağıya inmeliydik çünkü birazdan kobralar gelecek ve daha etkili atışlar  
yapabilecekti belirli bir mesafede tek sıra halinde inmeye karar verdik  
ama askerlerin hemen altımızda mevzi yaptıklarını gördük ve gruba 
mevzilenmelerini söyledim ya ilk biz onları vuracaktık yada onlar bizi 
vuracaktı 
yaşamak savaşırız diye içimden geçirdim bulunduğumuz alan meşelik 
olduğundan 
düşman bizi fark etmemişti elimdeki kleşi seriye alıp etrafıma baktığımda  
ağaçlar doğal savunmamızı yapıyorlardı zaten zaman kaybedemezdik 
askerler ile aramızda 40 45 metre bi mesafe vardı ve tetiğe 
dokundumda sanki 
bin yılların öfkesini kusuyordum gibiydim ve asker bir çığlık ile yere 
yığıldı  
tüm askerler şaşırmıştı ve hemen kendilerini yere atıp bize doğru 
sıkıyorlardı  
tüm arkadaşları ile beraber bir noktaya yüklenmiştik ve çemberi yarı 
yorduk  
ve sonunda cehennemden çıktık burada düşmanın büyük kayıpları oldu 
ama 
tam olarak bir bilgimiz yoktu buradan nasıl çıkacaktık ve yakında 
kobralar gelicekti 
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tek çaremiz kendimizi munzur suyuna bırakacaktık yoksa bu 
cehennemden 
kurtulamazdık ve tahminen 45 dakika suda ilerledik ve rabatta yakın  
bir noktadan çıktık yolumuz çok uzundu ve aç olduğumuz için köye 
girmeliydik 
yoksa böyle fazla devam edemezdik ve köye yakın bir noktada 
konumlandık 
yarım saat keşiften sonra herşeyin yolunda olduğunu anlıyarak köyün 
dıştarafında 
kalan bir evin kapısını çaldık kapıyı genç bir arkadaş açtı bizi içeri buyur 
etti evde 
kimse yokmu diye sorunca kimsenin olmadığını söyledi ve hemen yan 
odaya geçti 
1 2 dakika sonra elinde mazemeler ile gerin döndü bizler yemeğimizi 
yerken  
onun gözü silahlarımızın üzerinde dolaşıyordu bende küçükken hep bizim 
köye  
gelirlerken silahlarına bakar ama bir türlü elime almayı istemediğim için  
genci daha iyi anlıyordum adını sorduğumda bawer olduğunu söyledi 
bende  
silahıma bakmak istermisin die sorunca zaten genç bawer dünden 
hazırdı  
bizler yemeğimizi yerken oda silahı keşfetmeye başlamıştı bizler 
sofradan kalktık  
ve tijdasodir arkadaş sofrayı toplamak için ısrar etsede genç arkadaşımız 
kabul  
etmedi bizim kalkmamız gerektiğini söylüyünce bana 2 dakika 
beklememizi söyledi 
içeri geçti biraz sonra üstünü değiştirmiş çantasını omzuna atmış bir 
vaziyette 
karşıma dikildi ve bende sizin ile gelmek istiyorum diyince tüm 
arkadaşlar ile 
yüzümüzde bir tebessüm oluştu ve yaşının küçük olduğunu ama bize 
yardım 
edebileceğini söyledim ve evden ayrıldıktan sonra uzun ve zorlu bir 
yürüyüşten sonra 
buluşma yerimize vardığımızda nöbetçi arkadaş bizi karşıladı ve  
şemonun(semdin sakık) orada bulunduğunu söyledi bizde arkadaşların 
yanına  
vardığımız da hepsiyle tek tek kucaklaştık şemo bizi tebrik etti 
yaptığımız eylemden 
dolayı ama bizim pek fazla umrumuzda değildi çünkü içimizden bir 
parçayı 
zel dağının doruklarında bırakmıştık... 
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Evet bir sabah daha şafağın söktüğünü görmüştük ama günün ne 
getireceği pek belli olmuyordu sabah uyandık diğer günler olduğu gibi 
kısa  
bir keşiften sonra herşeyin yolunda olduğuna inandığımız için ateş yakıp 
çay içeceğimize karar verdik ve su getirmeleri için kawa ve ferhat 
arkadaş 
su getirmek için bizden ayrıldı su tahminen 20 dakika uzağımızda 
bulunuyordu tabi onlar gelene kadar ateş çoktan yakılmıştı ve sicağı 
gören 
arkadaşlar birer ikişey ateşe yaklaşıyordu grubumuz 22 kişiden 
oluşuyordu nöbettekiler hariç ateşin etrafında 15 arkadaşa yakın 
oturmuş ve bir 
önceki eylem hakkında konuşuyorduk ve halen düşmanın haraketsiz 
kalışı ve temas sağlanmamasına inanamıyorduk tamda bu  
konuşmalar sürdüğünde silah sesleriduyulmaya başladı anladıkki 
arkadaşlarımız çatışmaya girmişti silah sesleri tek taraftan yükselince 
arkadaşların 
pusuya düştüğünü anladık ve hemen geri çekilmemiz lazımdı ced 
deresine doğru yola koyulduk burası hem arazi bakımından çok iyi birde 
depolarımız  
burada olduğu için bir an önce ulaşmalıydık girdiğimiz bir önceki 
eylemde sadece silahımdaki jarjörümde 15 mermiye yakın kalmıştı 
ulaşacağımız  
nokta fazla uzak değildi ama tedbir olsun diye bir grup arkadaşı önden 
keşif için yolladık bizlerde tek tek arka arkaya 10 metre aralıklar ile  
ilerliyorduk ve bir saat sonra noktaya ulaştık arkadaşlara dinlenmelerini 
söyledim ve yanıma dersim arkadaşı alarak depoya doğru yola çıktık 
yaklaşık 10 dakika sonra büyük bir meşe ağacının altında durduk depo 
bu ağacın altına yapılmıştı depoyu açtık ve alabildiğimiz askeri 
mazemeyi 
alarak grubun bulunduğu yere vardık ve hemen mermileri dağıttık ama 
bu bölgeden de çekilmemiz lazımdı bide arkadaşlara ne oldu diye 
merak ediyorduk gruptan ben ile birlikte 5 arkadaş karanlık çökünce 
arkadaşların çatışmaya girdiği bölgeye bakmaya gidecektik ama tüm  
grubun kalması tehlikeliydi bunun içinde grubu ovacık tarafına yolladık 
akşam buluşup oradanda pülümür tarafına geçecektik karanlık çökene  
kadarda nöbetçileri yerleştirdik 2 arkadaşıda erzak depomuza yollamıştık 
döndüklerinde bölge müsait olduğundan ekmek yapmaya başladık 
çıkan ilk ekmeği aldığım gibi ateşin yanına koştum ve hemen bir çay 
doldurdum ekmeğimede yağ sürüp çay ile içmek bana sanki dünyanın  
en güzel yemeğini yiyormuşum gibi geliyordu ateşin başında oturan 
arkadaşlarda birer birer sıcak ekmeklerini alıp geliyordu keyfimize  
diyecek yoktu ama herkezin aklında arkadaşlar ne oldu sorusu vardı ben 
çayımı bitirince nöbetçileri kontrol etmek için tamda gideceğim  
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sırada telsizden çağrı geldi hemen yanıtladım ve hemen nöbetçinin 
yanına koşar adımlarla çıkmaya başladım yanına gittiğimde yakınımızda  
başka bir grubun olduğunu söyliyence çok şaşırdım hemen arkadaşlara 
doğru yola koyukdum fazla uzakta değillerdi 20 dakikaya yakın yürüdüm 
ve aniden kimdir o sesiylen kendimi yere attım ses tekrarlanınca bizim 
arkadaşların olduğunu anladım ve hemen ayağa kalkarak kendimden 
emin 
bir şekilde hewal diye yanıtladım nöbetçi biraz yaklaşınca birbirimizi 
tanıdık hemen selamlaşmanın ardından arkadaşların yanına yola 
koyulduk  
yanlarına gittiğimizde arkadaşlar siyasi eğitim görmekteydiler ben 
bölmiyeyim diye biraz kenardan izledim ama arkadaşlar hemen yarıda 
kesip 
yanıma geldiler hepsiylen teker teker selamlaştıktan sonra ilk soruyu 
cudi arkadaş ne oldu yoksa silah sesleri sizin gruptanmı geliyordu 
diyince  
olayı anlattım 2 arkadaşımızın kayıp olduğunu söylüyince hemen grup 
sorumluları karker arkadaş araya girerek yoksa helikopterlen bizim 
cenazelerimi götürdüler diyince sanki yüreğime bir hançer saplanmış gibi 
oldu yoksa kawa ve ferhat arkadaş sehitmi düşmüştü ama bu ihtimal  
yüksekti çünkü silahlar tek taraflı yükselmişti birşeyler söylemek 
istiyorudum ama boğazım döğümlendi söylüyemedim boğuk birşeyler 
ortaya 
çıktı arkadaşlar beni oturtarak çay ikram edebildiler ama çayı 
içemiyordum yaklaşık 10 dakika öyle kaldım içimden sadece ĐNTĐKAM 
geçiyordu 
telsizi aldığım gibi bizim grubu bulunduğumuz noktaya çağırdım 20 
dakika sonra onlarda gelince sesizlikten birşeyler olduğunu onlarda 
anlamışlardı 
ve hemen kendimi toparlayıp diğer grubun komtanıylan konuştum ve 
ortaklaşa eylem yapacağımız konusunda anlaştık ama nereye ve nasıl 
eylem 
düzenleyecektik bizim grup 20 kişi onların gurubu ise 12 kişilikti sayımız 
32 kişiydi ve nereye eylem düzenliceğimiz konusunda tartıştık ve karar 
olarak  
pülümür tarafında geçecek olan bir konvoyu vuracaktık zaten 
bulunduğumuz yerde depolar çoktu hemen eylem için gerekli 
mazemeleri  
depolardan çıkarmak için 3 arkadaş ile birlikte depoya doğru yola çıktık 
kimse konuşmuyordu herkezin kafasında bir soru vardı eylem yapılacak 
ama nasıl ve nereye belliydi ama eylem hakkından konuşmak kesinlikle 
yasaktı depoya vardığımızda yarım torba kleş mermisi bi o kadarda biksi 
mermisi bir roket atar ve 6 roket atar mermisi ve 2 anti-tank mayını 
alarak depodan ayrıldık ve yaklaşık 30 dakika sonra grubun yanına 
vardık 
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Getirdiğimiz mazemeleri tüm gruba eşit bir biktarda dağıtılması için 
bizim ile gelen arkadaşlara görev verdim ve akşama yola çıkacağımızı 
söyledim karanlık çökmüştü herşey hazırdı ama yapacağımız eylemle 
ilişkin anakarargaha bildirmemiz gerekiyordu diğer birliğin komutanıylan 
birlikte büyük ciyazın bulunduğu mağaraya gittik ve bölge komatanıylan 
konuştuk durumu anlatıp gerekli izni alarak geri döndük tüm grup  
hazır bizleri bekliyordu bende çantamı sırtıma atıp 5 arkadaş ile birlikte 
önden gideceğimizi kendilerininden 15 dakika sonra yola çıkmaları  
gerektiğini söyledim önümde yürüyen dersim arkadaş sanki uçar gibiydi 
bazen aramız açılıyor kopma derecesine geliyorduk ve sonunda arkadaşı 
yavaş yürümesi için uyardım ve karaoğlan karakolunun yanından 
geçerek ovacık tarafına geçtik daha önce belirlediğimiz noktada arkadan 
gelen grubu beklemeye başldadık saat 11'e geliyordu grupta gelince 
herşeyin yolunda olduğunu öğrenince birdahaki buluşma yerimizi 
söyledim  
ve saat 3:30 gibi vardık bulunduğumuz nokta alacık köyüydü burası 94 
boşaltılmış bir köydü köyün evleri dağınık olduğundan bizim grup  
okulun içine yerleştik üst tarafımızda karakol bulunduğu için tedbirli 
davranıyorduk burada 1 saate yakın dinlenip yemeklerimizi yedikten 
sonra yola doğru ilerlemeye başladık yola geldiğimizde sabah olmuş 
ortalık aydınlanmıştı hemen 2 arkadaşa mayınları yerleştirmesini 
söyledim 
8 kişiyi karşımıza yolladım onlar suyun karşı tarafında duracak suya 
düşen olursa vuracaklardı hemen bizlerde mevzilerimizi kazmaya 
kayulduk  
bulunduğumuz yer alan bakımından çok güzel verdi hazırlıklar saat 
11:30 kadar bitti herkez mevsisinde oturmuş araçları bekliyordu saat:3 
doğru 
sesler gelmeye başladı grubun geneli vadinin üst kısmında mevzilenmişti 
ve onların hiç bir tehlikesi yoktu benlen tijdasodir arkadaş yola 40 metre  
mesafede mevzilenmiştik bizim görevimiz düşmanın üstüne gitmek ve 
silah kaldırmaktı bide uzaktan kumanda fazla uzak mesafeden mayını 
patlatamadığı için ben parlatıcaktım ve araçlar görünmeye başladılar 
yüreğim sanki çıkacak gibi atıyordu kumandayı elime aldım ve ilk araç 
geçtiikinci btr'de mayını patlattım ve bu eylemin başlangıç işarettiydi 
birden tüm silahlar çalışmaya başladı tijdaarkadaş elindeki roket atarı 
öndeki btr çevirerek darbeledi ama btr saldırının şokunu atmış mevzileri 
taramaya başlıyordu tabiki bu arada diğer araçlarda büyük hasar almıştı 
askerlerin bir çoğu kendini munzura atıyordu onlarıda karşıdaki 
arkadaşlarımız vuyorlardı bende diğer mayını batlattım bu arada ve sıra 
yoldaşımı kullanmayagelmişti seriye alıp birden taramaya başladım bir 
iki üç derken yavaş yavaş namlunun ısındığını hissediyordum bu arada 
bağırmalar çağırmalar  
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birbirini izliyordu çoğu asker kendilerini araçtan dışarı atamamış araç ile 
birlikte yanıyordu eylem yaklaşık 30 dakika sürdü telsizle arkadaşlara  
yanımıza gelmelerini söyledim çünkü eylem sandığımızdanda başarılı 
olmuştu yerdeki silahları taplamaya başladık ve o anda bir el silah sesi 
ve 
hawarrr sesi vadide yankılandı herkez birden savunma pozisyonuna 
geçti. bu sesin sahibi tijda arkadaştı hemen o yöne doğru gittim ve bi 
askerin 
yaralı olduğunu gördüm sürünerek kendini suya atmaya çalışıyordu 
askeri orada vurdum ve hemen tijdasodir arkadasın yanına gittim tijda 
arkadaş  
yerde uzanmış yüzü güneşe dönük yatıyordu tijda arkadaşa baktığımda 
yüzünde bi tebessüm olduğunu gördüm yarasını nerden almıştı acaba 
diye 
düşünürken yatığı yerden kanlar toprağa karışıyordu hemen arkasını 
çevirdim ve sırtından yara almıştı tijda arkadaşın benim için önemi 
baskaydı  
ilk kez onunla partiyi tanıdım beraber saflara geldik ve onun en büyük 
dileği bu toprakları kanını dökmekti tijda arkadaş 27 yaşında kurdustan  
şehitler kervanına katıldı arkadaşlara bir sedye hazırlamalarını söyledim 
ve tijda arkadaşıda alarak yola koyulduk kaybımızı saymasak mütiş 
başarılı bir eylem olmuştu bu eylemin ardından 2 gün geçmiştiki önderlik 
bizi yaptığımız eylem için teker teker tebrik etti ama oda farkındaydı 
verdiğimiz kaybın büyüklüğünü... 
 
 
 
 
 
 
SELAM VE SAYGILARIM ĐLE 
BAWERDERSĐM(ŞĐYAR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rojaciwan.com ®©92 



 

 
Ne düşünüyorsun… 
Eylül’ü düşünüyorum…   
  
Seyit’in sorusuna ancak bu sözlerle cevap verebiliyorum. O da aynı 

sessizliğe bürünüp oturuveriyor yanı başıma. Onun da daha fazla bir şey 
beklemediğini fark ediyorum. Karanlığın içinde iki sessiz siluet yan 
yanayız şimdi.  

  
Bu gece konuşmayalım, gülmeyelim, karanlığı yırtmayalım be Seyit! 

 Bazen konuşmak yerine hissetmek gerekir, değil mi? Seyit gönül 
defterime yazdıklarımı okuyabiliyor musun, bilemiyorum, ama bu gün 
yaşadığım, hissettiğim her şey su gibi akıyor karanlığın içine. Bu geceki 
sohbetimiz sessizce olsun be, seyidim… 

  Sonbaharın ilk yapraklarının dökülmeye başladığı, yeşilin yerini 
sarıya bırakmaya hazırlandığı bu günlerde hüzne yenilmemek için tüm 
çabamla direniyorum. Uzak dağlarda yaşayan sevdiklerimin hafızamda 
kalan görünümlerini sırt çantama yükleyip yürürken, geçtiğim 
yamaçlarda, bu mevsim üzülmeyeceğim diye fısıldıyorum kendi 
kendime. Ancak Eylül’ün sapsarı yaprakları usulca gelip dokunuyor 
terleyen yüzüme, her an ağlamaya hazır gözlerime…   

 Bazen insan hiç beklemediği bir hikâyenin içine düşer ya Seyit, çok 
uzak olduğunu düşündüğü o hikâye bir anda kişinin kendi hikâyesi 
oluverir ya, benim için Eylül’ün hikâyesi de böyle bir hikaye…  
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Büyüdüğümü, olgunlaştığımı düşünüyordum bu sonbahar. Eskisi gibi 
olmayacağını, artık soğukkanlılığımın heyecanıma baskın geleceği 
yaşlara ulaştığımı düşünüyordum. Yine yanılmışım be Seyit…  

Bu gün bir kez daha henüz büyümemiş olduğumu fark ettim ve bir 
kez daha içimdeki uslanmaz çocuğa teslim ettim her şeyimi. O da beni 
bak nereye koşturdu… 

 Bu sabah bütün yükümü sırtıma alıp yola koyulurken, yolumun ona 
açılacağı aklımın kıyısından bile geçmiyordu. Daha önce görmediğim bir 
vadinin içinden güneşin son kızgınlığının altında inadına yürürken, az 
ileride, akarsuların birleştiği aynı vadinin ağzında bir Eylül hikâyesine 
çarpacağımı, bir gözyaşı fırtınasına tutulacağımı ve bu yazının başına 
oturmadan az önce gerilla ağabeyinin vuruluşuna gözyaşı döken ve yine 
ağabeyi gibi gerilla olan bir kız kardeşin yanı başında gözyaşlarımı 
tutamayacağımı kim bilebilirdi… 

 Güneşin ilk ışıklarının vurduğu Çemço deresinin kıyısında 
karşılaştığımız o ilk andan, artık yıldızların parıldadığı şu ana kadar bu 
gün hep onu düşündüm. Onun gülen güzel gözlerini bekleyen hüznü 
hayal ettim, o farkında olmadan. O an, onu bekleyen o büyük hüznü 
içime alabilmenin, sonbaharda patikalara dökülen bütün hüzünlü 
yaprakları toplayabilmenin, bütün yollarını bir bir sıraladım aklımın 
içinde. Sonunda kahrettim ve en iyi yapabildiğim şeyi yaptım.  Bütün 
çaresizliğimle kalkıp kızgın güneşin altında çatlarcasına yürüdüm.  

 Seyit hâla kendi hikâyeme giremedim, biliyor musun? Hâla sıra 
bana gelmedi. Bir gün kendime ait birkaç söz yazarım diyordum ama bu 
gün, bir kez daha henüz o düzeye gelmediğin farkına vardığımı gönül 
rahatlığıyla söyleyeyim. Bu da benim sana itirafım olsun bu akşam. Hâla 
kendimizden defalarca büyük hikâyelerin yanı başında yaşıyoruz. 
 Kahramanların hayatlarının yanında, onların yaşam ve ölümlerinin 
yanında bizimkinin lafımı olur…  

 On dört eylül günü Erciş kırsalında son mermisine kadar kıyasıya 
çarpışan ve en sonunda kimyasal silahlarla ancak durdurulabilen ve 
benim birlikte yemek yediğim, aynı battaniye altında uyuduğum, aynı 
şakaya aynı coşkuyla güldüğüm arkadaşlarımın isimlerini radyolardan 
tek tek dinlerken böylesine hüzünlenmedim. Bir sızı gelip çarptı kalbimi, 
tüylerim diken diken oldu ama gururla doldum. Nasıl insanlarla 
arkadaşlık yapmış olduğumu düşünerek sevinç duydum. Onların 
yoldaşlığını tatmış, hikâyelerine bir köşesinden de olsa katılmış olduğum 
için onur duydum…Ama bu gün Eylül isimli bu kız kardeşin yanında 
tarifsiz bir hüzne ve gözyaşı nehirlerine bir kez daha yuvarlandım. Seyit 
vurulanların ardından gözyaşı dökmemeye yıllar önce karar verdim. Bu 
gün de gözyaşlarımı dökmezdim. Gel gör ki, bu kız kardeşin haber 
saatini hüzünle bekleyişine, Erciş’de şehit düşenlerin isimlerini tek tek 
izleyişine, Karker arkadaşın fotoğrafının gösterildiği, Erkin Balıkçı isminin 
telaffuz edildiği o an gözyaşlarını tutamayışına, haykırarak ağlamak 
isteyip ağlayamayışına dayanamadım.   
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Bu gün, sabahın erken saatlerde karşılaştığımızda, o sade 
gülümsemesiyle gelip oturdu benim yaslanmakta olduğum duvarın 
üzerine. Hemen ileride çalışmakta olan arkadaşları birlikte seyretmeye 
koyulduk. O an orada çalışan çalışmayan, orada duran veya geçmekte 
olan herkes biliyordu. Ve en acı olanı ben de biliyordum… 

 Bir tek Eylül bilmiyordu. O sarı hüzün hepimizi teslim almıştı bu 
sabah ama onun yanında hepimiz güler yüzlü oluyorduk. O kaçınılmaz 
haberi ondan ve birbirimizden saklıyorduk. Ufak, temiz bir oyunun 
parçasıydık hepimiz bu sabah. Ama hiç birimizde rolümüzü yerli yerinde 
oynayamıyorduk. Açıklarla doluydu oyunculuğumuz. Ve Eylül bizimle 
birlikte gülüyordu ama bütün açıklarımızın da farkındaydı… 

Neden kimse haberleri dinlememiş, kimden istesem kimsenin 
radyosu yok. Bütün çatışmaları anı anına takip eden arkadaşlar 
neden Erciş çatışmasından haberdar değiller, ya senin radyon var 
mı…Seyit sen olsaydın nasıl cevaplardın bu soruları? Rol de olsa yalan 
söyleyemiyor gerillalar. Bir şeyler eveleyip geveliyoruz ağzımızda ama 
kim inanır. Hisleri daha inandırıcı konuşuyor bu sabah. Ve gülüşlerinin 
arasında bir yerde Erciş’te çatışmanın yaşandığı o gece bir rüya 
gördüğünü söylüyor. Ve henüz çatışma haberleri HPG muhabere birimine 
ulaşmadan günler önce ağabeyinin vurulduğunu anlatıyor. Ve o günden 
sonraki bütün haberler ardı ardına doğruluyor bu kız kardeşi. Kadının 
hisleri bir kez daha doğruları söylüyor… 

 Bu hikâyenin içinde daha fazla kalamazdım Seyit. Sırt çantamı alıp 
hafızamın labirentlerine dalarcasına yürüdüm patikaların çatallanan 
yollarına. Benim zayıf kalbim Eylül’ün bu hikâyesini daha fazla 
kaldıramaz, gözyaşlarım daha fazla duramazdı yataklarında.  

 Yürümek bütün acıların ilacıdır dağlarda. Yürüyerek çıkmak istedim 
bu hikâyeden. Güneş altında ne yapacağımı bilemeden yordum 
bedenimi. Yoruldukça kurtulurum sandım.  

 Hikayenin gerisini sen biliyorsun. Karanlığın içinde gelip yanıma 
oturmuştun, elinde iki bardak çay vardı. 

Ne düşünüyorsun Halil? diye sormuştun…  
Ben Eylül’ü düşünüyorum… diye başlamış ve 

tamamlayamamıştım. Tam sana bu gün yaşadıklarımı anlatmak 
üzereyken, karanlığın içinden Eylül bütün sessizliğiyle çıkıp gelmişti. 
Karanlıkta göremediğimiz gözyaşlarıyla dolu hikâyenin yine tam orta 
yerinde bulmuştuk kendimizi. Onun sessiz bekleyişinin yanında bizim 
kelimelerimiz boğazımıza takılıp kalmıştı. 

 O gece haberlerden sonra bir daha konuşmadık. O gece kimse 
konuşmadı…  

  
 
 
  
Halil Uysal  
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                 ĐYĐ BĐR GERĐLLA VE ĐYĐ BĐR DĐPLOMAT 
 

 
 

Kürdistan halkı harabe zar olmuş bir halktır. Ermenilerin 
Yahudilerin diasporası meşhurdur, ancak Kürtlerin bu diyardan başka 
diyarlara ya askeri zorla sürülmeleri ya da öyle sanki “gönüllü kendi 
topraklarını terk etmeleri çokça gördüğümüz durumlardır. Ve her zaman 
bu “gönüllü” ayrılışların altında bizim bulabileceğimiz devletlerin sinsice 
aç bırakarak kaçışlarının hızlandırılmasıdır.  
Dediğim gibi herkes Yahudilerin böyle olduğunu iyi bilir. Lakin açın 
bugün dünyanın nüfus kontrol belgelerini, siz her yerde birkaç kürde 
rastlayacaksınız. Adeta dünyaya dağılmış ve savrulmuş bir gerçeklikle 
karşı karşıya Kürtlerin kaldıklarını göreceksiniz.  
Erdal yani Engin Sincer yoldaşın ailesi de Kürdistan’ı erkenden terk 
ederek yurtdışında yaşama imkânı bulmak isteyen ailelerdendir.  
Engin yoldaş Pazarcıklıdır. O önderliğin deyimiyle “Pazarcıklı derken 
ülkesini kolay terk eden insan” diyarındandır. Ailesi çok erkenden 
Avrupa’ya çıkmıştır. Kürdistan’ın aç bırakılması politikasının bu denli ince 
yürütülmesi belki dünyanın hiçbir yerinde görülmez. Đnsanlar ülkelerini 
terk ederler. Ve terk ederlerken “gönüllü” terk ederler. 
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Çünkü onların birçoğu gerçekten bu toprakları “gönüllü” terk ettiklerine 
inanırlar. Hâlbuki gelişen dünya devrim süreçleri dikkate alındığında bazı 
plan ve programların kimseye çaktırmadan yapıldığını siyaset bilimi bize 
öğretir. Egemenler bir yerlerde oluşacak büyük tehlikeleri önceden 
önlemek için öyle Ali Cengiz oyunu yaparlar ki kimsenin ruhu dahi 
duymaz.  
Pazarcıklıların topraklarından bu denli ucuz kopartılmaları bu oyunlarla 
bağlantılıdır. Çünkü yıllar sonra gelişen Kürdistan ulusal kurtuluş 
mücadelesinde en çok devrime arka çıkacak ve evlatlarını vererek 
Kürdistan dağlarına gönderecek olanlar yine buralı halkımızdır.  
Dediğim gibi Erdal yoldaşımız Pazarcıklıdır 1969 doğumludur ve o ailesini 
takip ederek 1976 yılında Avrupa’ya çıkar. Küçüklük yılları ve gençlik 
yılları Avrupa da geçecektir. O henüz genç bir Kürdistanlı genç iken 
Avrupa da PKK saflarına 1990 Nisan mayısında katılacaktır.  
O PKK saflarına profesyonelce katılmadan öncede birçok çalışmada aktif 
yer alacaktır. Özelde gençlik ve kültür çalışmalarında aktif olacaktır. O 
alanın ilk kültür ekibini kuran yoldaşlardandır.  
O gençtir. Güleçtir. Sıcaktır. Minyondur. Yıllar sonra ben onu dağlarda 
gördüğümde o halen genç, dinamik, atik, sevecen, güleç ve minyon tipli 
gerilla olarak kalacaktı. Gerilla da her yoldaş onu yaşça neredeyse 
kendisinden küçük bilecek ancak onun kıvrak zekâ ve yaşam içerisindeki 
otoriter ve iknacı gücünün yanında ise her zaman sevginin yanı sıra 
saygısından da kusur etmeyecektir.  
O Avrupa da çalışmalardayken 1988 yılında bir trafik kazası geçirecek ve 
biz bu kazanın ne kadar ağır olduğunu şahadetinden sonra yapılan 
programlarda öğrenecektik. Onunla yıllarca dağda kalan bir arkadaşı 
olarak bu düzeyde ağır bir yaralanmayı yaşadığını tahmin etmemiz dahi 
düşünülemezdi. Çünkü o sadece beyniyle yüreğiyle çalışan bir yoldaş 
değil. O fiziki olarak her an her yerde olan ve çalışmalara katılan bir 
yoldaştır. Özelde Gabar yıllarında o erzaksız günlerimizde komutanlık 
ettiği gücüyle gidip günler süren yolculuklarda sırtıyla erzak sırtlayıp 
getirmesini bilen birisi olarak fizikken o kadar geçmişte hırpalandığını 
görmemiştim, anlamamıştım. Hepsini, ona o kadar yakın olan bir yoldaşı 
ve komutanı olarak yıllar sonra öğrenecektim.  
Siz bu durumu eleştirebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki “nasıl yakın 
arkadaştınız?” Bende size derim ki siz Erdal yoldaşı tanımıyordunuz. Ve 
böyle sıradan alışık tanımlamalarla yaklaşırsanız onu anlayamazsınız. 
Çünkü o hiçbir zaman kendisine ait hissettiği ve devrimin önünde engel 
görebilecek bir durumunu dile almamıştır, diline dolamamıştır. O bir 
gerilladır. Hem de hesapsız devrime bilinciyle gönlüyle yüreğiyle 
gelmiştir. O bizim alışık olduğumuz o derdini bu derdini dile döken 
değildir. O dağlara halkın derdine derman ve deva olmak için gelmiştir. 
O dertlere merhem sarmak için gelmiştir. Dertlere lokman hekim olmak 
için gelen birisi kendi yaralarına 
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 KĐLĐS parçasında olduğu gibi “yarama tütün sardım hekim gelecek 
sandım” misali o kendi zorluklarına tütün basarak kendisine tutmasını 
hep bilmiştir. Onun bir 
şikâyetini duyan 
olmamıştır. Onda 
Devrimci şikâyet eden 
değil, devrimci 
şikâyetleri çözendir.  
O gençlik yıllarında PKK 
saflarına katıldıktan 
sonra en aktifleşeceği 
saha diplomasidir. Yani 
dış ilişki çalışmasıdır. O 
bu yıllarda birçok 
çalışanın yapamayacağı 
ilişkileri sağlayarak bir 
aktivite sağlayacaktır. 
Yıllar sonra halen yer 
yer onu Avrupa’ya 
gelmesini isteyen 
yönetim üyesi arkadaşı 
ben görmüşüm. O 
kadar etkilidir ki yıllar 
sonra geri istenecek ve 
onun gibileri 
aranacaktır.  
Evet, o genç bir 
diplomattır. Yer yer 
geçmiş çalışmalarını 
anlatırken-ileride tekrar Avrupa’ya gideceğini bilmeden-takılarak 
anlatırdı. Özelde ERNK adına dış ilişkili çalışmaları yürütürken birçok 
Avrupalının ona yaklaşımı minyonluğunda dolayı farklı olduğunu, yer yer 
“görüşmelere gittiğimizde yanımda götürdüğüm pos bıyıklı yurtseverlerle 
onların muhatap olduklarını ancak muhatap ben ya da konuşanın ben 
olduğumu görünce şaşa kalacaklardı” diyerek epey gülerdi. Evet, o hep 
sevecen ve espri dolu olarak dağlarda yaşadı. Ve biz onun anılarını 
paylaştığımızda o ince espriye sivilde de sahip olduğunu öğrenmiş 
olacaktım.  
Erdal yoldaş 1992 yılının eylül aylarına doğru Ortadoğu ya yani Mahsum 
Korkmaz Akademisi’ne gidecek ve orada fazla kalmayacaktır. Uluslar 
arası güçlerin dayatmasıyla kapatılacak olan Mahsum Korkmaz 
Akademisi’nden erken ayrılacaktır.  
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Onun 1987 yıllarda kendine aldığı kod ismi Hayri’dir. 

 Henüz folklor ekibinde yer alırlarken kullandığı bir isimdir. O Avrupa da 
o şirin olan Hayri’dir. Ancak önderlik sahasında önderlik muhtemelen 
büyük komutan Mustafa Yöndem-Erdal yoldaşa benzetmiş olacak ki onun 
ismini Erdal yapacaktır. Kimi yoldaşa göre önderlik onu görünce dikkatini 
çeker. Atiktir. Cıvıl cıvıldır. Ve bir yerlerde tanıdığı hissi vardır. Onu 
çağırıp nereli olduğunu soracak ve onun Pazarcıklı, Topal uşaklı ve büyük 
Erdal yoldaşının teyzesinin oğlu olduğunu öğrenince zaten Erdal yoldaşa 
benzettiği bu gencin isminin Erdal olmasını isteyecek ve Hayri yoldaş 
artık Erdal yoldaş olarak devrimimize damgasını vuracaktır.  
O 1992 yıllında Botan’a daha doğrusu Haftanin’e geldiğinde ismi 
Erdal’dır. Güney savaşı başlamıştır. O bu savaşın içine ayağının tozu ile 
katılacaktır. Bir ara hafif yaralanacaktır. Sonra da Sakine Karakoçan 
arkadaşın anlatacağı “yaralı bir genç. Çok sıcak ve sempatik. Sağlıkçılar 
onu yani Erdal yoldaşı tedavi etmeye geldiklerinde. “Heval benim ki 
hafiftir. Siz şu yoldaşa bakın” demesi çok dikkatimi çekmişti. Onun 
üzerine ben kim olduğunu nereli olduğunu soracağım ve benim saflarda 
her zaman en çok sevdiğim yoldaşlardan olan Erdal yani Mustafa 
Yöndem yoldaşın yakın akrabası ve onun ismini taşıdığını görerek bu 
davranışından epey moral alacaktım. Ve ben sonra da uzun yıllar 
sürecek olan bir yoldaşlığı böyle başlayacaktım “ diyerek Erdal arkadaşın 
farklılığı ilk günden başladığını dile getirerek söyleyecekti.  
O Güney savaşına aktif katılacak ve savaşın ortasında Cemal arkadaşın 
yanında muhabereci olarak kalacak. O dönemler içimizde yeni olan 
muhabereciliğe önemli bir giriş yapacaktır. O düşman cihazlarını takip 
ederek düşmanın hareketini öğrenecek ve bir üst komutanına düzenli 
tekmil verecektir.  
O ilk deneyimini böyle yapacak ve bu deneyim üzerinde giderek adım 
adım binasını inşa edecektir.  
Bana göre devrim içerisinde muhaberecilik ve öncülük yapanlar her 
zaman avantajlıdır. Muhabereyle uğraşan insanlar doğalında yönetim 
çalışmalarını bilecek ve erkenden olup biteni öğrenecek deneyim 
edinecek ve giderek gelişme kaydedecektir. Yine öncülerde doğalında 
gidiş geliş hatlarını yönetimle tartıştıkları ve hep bir nevi onların yanında 
tartışmalara katıldığı için öncü de erkenden gelişme sağlayacaktır.  
O muhaberecilik üzerine gelişmeyi yaşarken ben pratikte öncülük 
yaparak deneyimlerimi kazanmıştım.  
Güney savaşı ardından o Haftanin de Cuma Bilika arkadaşın yanında 
muhabereci olarak kalacaktır. Bunun için Botan da yapılacak olan 
Çalan’daki Botan 1. Konferans’ına katılmayacaktır.  
Devrimimizde her zaman aydın köylü çelişkisi var olmuştur. Ama Erdal 
yoldaş hangi komutanın yanında kalmışsa onunla oldukça uyumlu 
çalışmıştır. Örneğin Cuma Bilika yoldaşla uyumlu çalışmış, Adil Bilika 
yoldaşla uyumlu çalışmış ve yıllar sonra biz uzun süre  
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Gabar’da birlikte kaldığımızda gerilla yaşamımda en çok uyumlu 
çalıştığım ve bir yönetim üyesi olarak her zaman aradığım yoldaşım 
Erdal olmuştur. O sadece bir iki kişi ile uyumlu değil o adeta devrim için 
hangi çalışma yapılacaksa çalışma üzerinde herkesle uyumludur. Bir 
aydın olmanın gerçek karakteri toplumu kendi bağrında toplayarak bir 
uyumu yakalama durumu değil midir?  
Cuma Bilika 
yoldaşın yanında 
sadece 
muhaberecilik 
yapmayacak o 
Kela Meme ve 
Tanin alanlarına 
çıkarak askeri 
deneyim 
kazanacaktır. 
Manga 
komutanıdır. 
Onunla o yıllarda 
kalanlar onu hep 
arayacaklardır. 
Avrupa’da 
büyümüştür. 
Ama o genç bir 
guyidir. O 
Kürtçesini hızla 
geliştirecektir bu 
yıllarda. Onun büyüdüğü yerlerde ki Kürtçe “örtmüşka, kapatmişka, 
açmişka” Kürtçesidir. Ancak o Uludere de o güzelim Kürtçesini hafiften 
guyi aksanıyla geliştirerek Botan da nasıl uyum sağlanır ve feodal 
yapıların hâkim olduğu alanlarda aynen komiser Memo gibi gönüllerde 
nasıl taht kurulurun sırını çözmüştür.  
Evet, o aydındır ancak bir aydın eğer toplumun sorunlarını çözdüğü ve 
iliklerinden hissettiği kadar bir aydın olduğunu da bilir. O 
toplumsallaşmada büyük adımlar atacaktır. Sorun feodal geri özelliklere 
teslim olma ya da uyum sağlama değil, tersine geri yapılarda olsa onda 
o temiz özü görerek yeni modern olanı onları incitmeden taşıyabilme 
sanatıdır. Erdal işte bu bağlamda bir sanatçı gibi Botan’ın toplumsal 
dokusuna kendisini nakış edecektir.  
Dediğim gibi onun uyumu eleştirisizlik anlamına gelmiyor. Bizde 
eleştiriyoruz ancak bizim kiler yer yer tepkilerle karşılaşırken Erdal 
arkadaşın eleştirileri kabul görüyor. Üslup ta uyum var. Üslupta çekicilik 
var. Bir de anlatım tarzında kavratma var. Bugünlerde birçok arkadaş 
eleştirirken, yâda radikal tavır takınırken bakıyoruz kabul görmüyor. 
Çünkü kavratma yoktur yâda üslupta o çekicilik ve mütevazılık yoktur.  
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1994 kışında Haftanin de yapılan Botan Behdinan konferansında alınan 
karar gereği iki hareketli tabur oluşturulacaktır. Bir tabur daha çok 
doğuya açılacak bir taburda batı ve orta Botan da kalacaktır. Adil yoldaş 
doğu Fazıl yoldaşta orta ve batı Botan’daki taburun başına geçerler. O, 
Adil Bilika yoldaşın tabur komutanı ve aynı zamanda birlik komutanı 
olduğu birlikte, ikinci takım komutanı olarak çalışmaya başlayacaktır.  
Sırasıyla 1994 yılında Erdal arkadaşın büyük komutan Adil Bilika yoldaşın 
komutasında katılacağı ve başarılar elde ederek daha fazla gelişeceği 
eylemler Serbesta da karakolun üç tepesine yönelirler. Taş üzerine taş 
bırakmazlar. Tüm tepeleri yerle bir ederler, düşmanın otuza yakın ölüsü 
vardır. Kaldırılan 8 G–3, M G–3 ve birçok askeri malzeme. Hemen 
ardından  
Zozan pratiği bitmeyecektir. Hakkâri de Kotranus karakol baskını ve 
Dahola da ki çatışmanın ardından onların birliği Batı Botan’a doğru yol 
alacaktır. Sixurpaşa mevkiine geldiklerinde-ki hani sözde arkadaşlar geri 
geliyorlar-ancak gerilla için geri gelme, ileri gitme yoktur, onlar için bu 
topraklardan atılması gereken düşman vardır. Burada konumlanan bir 
düşman tepesine vurarak 1 adet MG–3 ile 4 adet G–3 alarak yollarını 
devam edeceklerdir. Adil arkadaşın yanında takım komutanı dediğim gibi 
Erdal yoldaştır. Ve bu eylemin saldırı komutanı odur.  
Adil arkadaş taburun bir birliğiyle Gabar’a doğru yoldayken taburun 
ikinci bölüğü yaşanan çeşitli eylemliklerden sonra takibe alınır. 
Düşmanın büyük güç kaydırmalarıyla Levine arazisi komple tutulur, 
böylece bölüğün tüm geri çekilme hatları tutulur. Sabahın şafağında 
yaşanacak olan pusu da 49 arkadaş şehit düşecek ve tarihe Çiyaye 
Reşke şehitleri olarak geçeceklerdir. Herhangi bir güç değildir, Botan da 
kadro olabilecek potansiyel taşıyan yoldaşlar arasında seçilerek bu 
hareketli birliğe gelmişlerdir. Bu birliklerde yaşayacakları savaş 
tecrübesiyle hızla kadrolaşarak Botan da ya da ülkenin başka bir 
sahasında görev almaya hazır komutanlar olacaklardır. Evet, bu kayıp 
Botan için çok ağır geldiği gibi eyaletin tümünü sarsmıştır. Bu kayıpların 
intikamı kat be kat alınmalıdır.  
Adil arkadaşın taburu güz hamlesi için eyalet komutanı olan Cemal 
arkadaşın yanına gelmiştir. Bir süreliğine Cudi, sonra Gabar da ki 
eylemlikler ardından taburun adeta tümden üstlendiği eylem olan 
Serxattan eylemi gelecektir.  
Bu bir nevi 1994 yıllının Botan eyaleti için taçlandırılması olacaktır. 
Düşmanın 1994 adeta “ya bitireceğiz, ya bitireceğiz” dediği ve bizim de “ 
başarmaya mahkûmuz” dediğimiz bu yıllarda mücadelemizin en sert 
savaş yılları olduğu açıktır. En çok eylem bu yılda yapılmıştır. En çok 
asker bu yıllarda öldürülmüştür. Ancak en çok yoldaşın şehit düştüğü ve 
en çok operasyonların ve askerin saldırılara katıldıkları yıllarda bu 
yıllardır. Düşman temizlemek için gelmiş biz ise bizi bu topraklarda 
kimsenin bizi sökemeyeceğini iddia ediyoruz. O zaman bunun pratiklerde 
de gösterilmesi gerekmez mi?  
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Serxattan eyleminin arkasında yatan temel mantık budur. Bu eylemde 
a’dan z’ye kadar tüm hazırlıklarda bir takım komutanı olarak Erdal 
arkadaş yer alacaktır. O tabur komutanları olan Adil Bilika yoldaşın 
yanında oldukça fazla bu eylemde emeği geçendir. Keşfe katılır, 
planlamasına katılır ve eylemin uygulamasına saldırı komutanı olarak 
katılır. Bu eylemde o ilk kez saldırı silahı olarak denenecek olan 60’lık 
havanı eylem esnasında kullanacaktır. Eylem tümden başarılıdır. Tepeler 
düşürülür ve toplam 19 silah kaldırılır. Ve tabii güz hamlesi Garisa da 
hareketli birlikler yine devam edecektir. Ve önemli sonuçlar elde 
edilecektir.  
Düşmana verilmesi gereken cevap verilmiştir. Düşman da alacağı cevabı 
almış olacaktır. Yıllar sonra Osman Pamukoğlu’unun kendisini yırtarak 
dile getirdiği “onların 5. Kongre’lerinin yapıldığı yeri ve tarihi biliyorduk. 
Ama üzerine gitmemiz engellendi” dediği durum esasta bu Botan da 

yapılan son 
eylemlerle esasta 
düşmanın 
devrimimizi alt 
edemeyeceğinin 
mesajının iyi 
verilmesinden 
kaynağını aldığını 
yine aynı Osman 
Pamukoğlu-bize 
karşı çok savaşıp 
ve epey yalan 
atsa da-halen 
anlamamıştır.  
Ben Erdal 
arkadaşı ilk Botan 
eyalet yönetim 
toplantısının 

yapıldığı Gıre Xane’de göreceğim. Oldukça genç, şirin, Türkçe konuşan 
ve nezaketiyle dikkati çekiyor. Ben yönetimin yanında kalan bir genç 
olarak algılıyorum. Ancak sonradan öğreniyorum ki hareketli taburun en 
saygın takım komutanlarından olan Erdal arkadaştır. Erdal yoldaş 1994 
yılı sonunda partimizin 5.Kongresine katılmak için Haftanin alanına 
geçer. O Botan eyaleti delegesidir. Kongre ortamında o Botan gücünün 
bir takım komutanıdır. Yine O, o dönemlerde yargılanmaları yapılan 
sonra da kaçıp ta ihanetçi işbirlikçi tutumlar içine giren bozguncu tipler 
olan Oso’nun, Botan’nın soruşturma komisyonunda da yer alacaktır. O 
genç olmasına rağmen kendi gücünce kongreyi izleyecek ve katılım 
sağlayacaktır. O Kongre ardından yine Botan eyaletine düzenlenmiştir. 
Ancak o eyalet komutanının yanında muhabereci olarak kalacaktır. 
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 Lakin Erdal o ilk yıllardaki muhabereci değildir. O birçok eyleme girmiş 
ve Botan eyaletinin birçok alanını dolaşmış bir komutan olarak 
muhaberecilik yapmaktadır. Bilinmez ama belki de onun muhabereye 
alınması onun gelecek yıllar için hazırlanmasıdır da. Biz de bir tarzdır; 
gelişmeye açıklık gösteren gençler ya önderliğin yanına verilir ya da 
pratiklerde ileri düzeyde komutanlarının yanında kalarak deney ve 
tecrübenin yanı sıra onları yönetim çalışmalarına, tartışmalarına çekerek 
erkenden gelişmelerinin önü açılır.  
Erdal arkadaşta bu PKK saflarında pratikte olupta yazılmamış kural ve 
gelenek çerçevesinde adım adım daha büyük görevler için 
hazırlanmaktadır.  
Bişereş eylemi bizim istediğimiz gibi yürümüyor ve çok sayıda değerli 
yoldaş şehit düşüyor. Bu eylem tam bir başarısızlık ve felaketle 
sonuçlanıyor. 12 yoldaş şehit düşecek ve çok sayıda arkadaşta 
yaralanarak tam bir hezimeti yaşayacağız. Eylemi yapan bir hareketli 
taburumuz ve bir bölge gücümüz olsa da tüm eyalet yönetimi görevden 
alınacak ve herkesten rapor istenecektir. Hatta birçok arkadaş bu 
eylemden sonra eyaletten çıkarılarak farklı sahalara gönderileceklerdir.  
Đşte ben bu eylemden sonra görevden alınmışım. 19 Mayıs operasyonu 
ardından eyalet komutanımız olan Cemal arkadaşın yanında kalıyorum. 
Yaklaşık bir buçuk ay burada kalacağım. Ve sonraları önce Zap sonra 
Çiya Spi ve sonra da önderlik sahasına gideceğim.  
Benim Erdal arkadaşla asıl tanışma yıllarım bu yıllardır. Biz bu süre 
zarfından Garisa, Besta, Kato Jirka ve Kela Meme alanlarını dolaşacağız.  
Erdal çok sıcak bir gençtir. O sadece muhabere yapmıyor. O keşif 
eylemlerine gidiyor. Cephecilik yapıyor. Eğitim veriyor. Tartışıyor. 
Anlayacağınız o tek yönlü değil o çok yönlü olarak çalışmalara faal olarak 
katılıyor.  
O bana kaldığımız süre boyunca 5. Kongre’ye önderlikçe sunulmuş 
politik raporu ağırlıklı olarak özel tercüme ediyor. Yine meşhur olan 
Moskova Önlerinde adlı Hitler faşizmine karşı verilmiş Sovyet direnişini 
ele alan romanı bana ayrıca tercüme ederek çok tartışıyoruz.  
O bizim devrimde aradığımız askeri siyasi yönü dengede olan bir 
arkadaştır demem yanlış olmaz. Bizde aydın özellikleri taşıyan yoldaşlar 
ağırlıklı olarak sert savaş pratiklerinde yeterince varlık göstermezlerken 
köylü kökenli olan yoldaşlar da sert savaşımın içerisinde belli bir düzey 
yakalarlarken teorik ideolojik darlık ve geriliklerinden dolayı örgütün 
istediği inceliği gösterememektedirler. Erdal bu her iki durumu birden 
yakalayarak hatta bir uyumu yakalayarak bir gelişme trendi 
yakalayacaktır. Bu söylediğim durumu Gabar pratiklerini açarken genişçe 
açmaya çalışacağım.  
Ben ayrılacağım onlardan. 1995’in son aylarında yapılacak merkez 
komite toplantısı için Cemal arkadaş alandan ayrılırken o tekrardan 
Haftanin alanında askeri birliklere geçecektir.  
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O süreci sonradan şehit düşecek ve Erdal yoldaşla sıcak bir ilişkisi olan 
Kurtay Faraşin şöyle yazacaktır; “Đşte o sırada Erdal'ı daha iyi tanıdım. 
Kişiliğini, komuta anlayışını, örgüt duruşunu, nasıl bir insan olduğuna 
dair en fazla o süreçte gözlemlerim oldu. Birlikte çalıştık. Sıcak, çalışkan, 
sevecen ve kabına sığmaz biriydi. O kış birlikte kaldık. Güzel anılarımız 
oldu. O kış güvenlik sorumluluğu görevini de üslenmişti. Kamp subayının 
günlük görevlerini belirleyerek uyulması gereken kurallar haline 
getirmişti. Bu kuralları mecazi sözcüklerle yazarak yönetime asmıştı. 
Görevini yerine getirmeyen subayın arkadaşlara özeleştiri vermesini 
kurala bağlamıştı. Tekmil toplantılarına gelirken günlük subayın 
sorumluluğunu yerine getirip getirmediğine dair tekmilleri alıp yönetime 
gelerek talimnameye göre değerlendirdikten sonra toplantıya katılırdı.  
O zaman ben, Masiro, şehit düşen Bışar arkadaş, Delil, Reşit, Kobanili 
Zuhat, Mardinli Rêber arkadaşlardan oluşan bir yönetimimiz vardı. 
Kendisi o zaman genel çalışmalara en iyi katılan bir arkadaştı. Hepimizin 
bir çabası vardı. Ancak onun çabası daha farklıydı.”  
Devamla; “O kadar istekli olmasına hayrandım. Nasıl yapıyordu diye 
merak ederdim. O kadar güçlü katılımı nasıl sergiliyordu. Ruhu, 
düşüncesi ve enerjisi beni hayrete düşüyordu. Hepimizden çok çalışıp 
katılım gösteren birisiydi örgütsel, eğitsel ve pratik çalışmalara da aynı 
tempoyla katılıyordu”  
1996 yılında o taburda artık bölük komutan yardımcısıdır. Bölüğün ve 
taburun eğitimini ağırlıklı olarak o verecektir. Eğitim ardından bahara 
pratiğe Uludere hattında çıkacaktır. Ancak o askeri konsey toplantısı için 
Zap’a çağrılacak ve burada önemli sonuçlar çıkaracaktır. Özelde sonra da 
tasfiyeci girişimlerine hız verecek olan parmaksız Zeki kişiliğini burada 
görecek ve burada tanıyacaktır.  
O toplantı ardından önce Haftanin’e ardından da Botan’a yani kuzeye 
geçecektir. O Dijware Reş diye bilinen Şırnaklı komutan yoldaşın yanında 
takım komutanı olarak Risor alanında kalacaktır. Ayrı bir takım komutanı 
da Kamışlo’lu ve sonradan Mardin de bölge komutanı olarak şehit düşen 
Bahoz yoldaştır. Tasfiyeciliğin tüm hışmını gösterdiği günlerdir. O o 
yıllarda birçok arkadaşa parmaksız Zeki’nin sözde sosyalleşme projesini 
her yerde alaya alacak ve teşhir edecektir. Birçok yoldaşa o zaman 
söylediği” ben Avrupa da büyüdüm. Oradaki sosyalleşme böyle değil. Bu 
bir bozgunculuk ve tasfiye etme girişimdir” sözlerini yıllar sonra da 
birçok yoldaşı dillendirecektir.  
Zeki belası kısa bir sürede deşifre edilerek tedbiri alınacaktır. Önderlik 
müdahale edecek ve tedbirler geliştirecektir. Ancak tasfiyeci unsur 
yapacağı birçok şeyi yapmıştır. Çok değerli yoldaşı alandan çıkarmıştır, 
birçoğunu teşhir ederek kaçırtmaya ve intiharın önüne kadar getirmiştir. 
Yine hiçbir hazırlık yapmayarak Botan’da savaşılamayacağının teorisini 
partiye dayatmak için elinden geleni yapmıştır.  
Parti müdahale ettiğinde Botan bir enkaz halindedir. Yıllar sonra dahi bu 
kadar kısa sürede bir eyaleti enkaz haline getiren nedenler 
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araştırıldığında daha fazla örgütçü yaklaşarak bireyleri böylesine kene 
gibi kan emenlere karşı korumak gerektiği üzerinde epey durulacaktır.  
Ben önderliğin talimatıyla-ki yeni önderlik sahasından dönmüşüm-Gabar 
alanına yeniden geçiyorum. Burada ciddi erzak ve moral sorunları var. 
Eylem yok. Yozlaşma hat safhada inançsızlık geliştirilmiş. Bir arkadaşın 
deyimiyle “ihtiyarlaşmış bir ruh yaratılmıştır. Bunun aşılması aştırılması 
kolay olmayacaktır.  
Alanı açmamız için Cemal arkadaş Risor’daki bölüğün yanımıza 
alınmasını istiyor. Biz o bölüğü yanımıza alıyoruz ve orada tekrar Erdal 
yoldaşla karşılaşacağım. Bizim bir birliğimizde çok değerli olan Mişar 
yoldaşın kabul edilmeme sorunu vardır. Bölük komple onu bölük 
komutanı olarak istemiyor. Ben eyalete bunu söylediğimde zaten yapının 
görevden aldığı yoldaşı görevden alarak resmileştiriyoruz. Eyalet “yerine 
Erdal bölük komutanı olsun Mişar yoldaşta takım komutanı olsun” diye 
talimat veriyor. Ben Erdal’a bölük komutanı olarak atandığını 
söylediğimde o kabul etmeyecektir. Yeni olduğunu, bölüğü 
yapamayacağını ve ona ağır geleceğini söylüyor. Yine o zaman ki 
bölükler taburlar gibidir. O hep hareketli birliklerde kalmıştır. Ancak bu 
bölük aynen bölge karargâhı gibidir yani sorunları daha fazladır. O da 
bunu biliyor. Tekrar eyalet komutanına bu durumu aktardığımda “o 
yapacak, eğer zorsa kendisini zorlayacaktır, kendisini parçalasa da 
yapacaktır” denilerek ona olan güven bir kez daha dile getirilmiş 
olacaktır.  
Talimat verilmiştir. Artık yapılacak olan o talimatın gereklerini yerine 
getirmektir.  
Ayrı bir sorunumuz da tasfiyeci Zeki döneminde kaçıp ta partinin 
çağırması üzerine geri gelen ve bölük komutanı görevine yeniden 
getirilen Hasan Heyştani yoldaştır. Bazı arkadaşlar onun kaçıp geri 
gelmesinden dolayı komutanlığını istemeyecek ancak örgüt Hasan 
yoldaşın neden kaçtığını bildiği için görev yapmasını isteyecektir.  
Demek istediğim bir taraftan tasfiyeciliğin yoğun izleri diğer yandan 
Gabar’a atanmış yeni bir yönetim. Đşler biraz zor olacak. Ama başarmak 
zorunda olduğumuz tarihi bir süreci de yaşadığımız o kadar kesin.  
Tasfiyeciliğin etkisinden dolayı Gabar’da epey zamandır tek eylem 
çıkmamıştır. Ve düşman o süreçte dört yere bayrak dikecektir. Birini 
Çela Sor’a, birini Kela Derşeve, birini Fındık tepesine ve birini de Tepe 
Bayrak’a dikecektir. Bu düzeyde düşman kendisinden emin Agitlerin 
diyarında pervasızca hareket edecektir.  
Biz gelmeden alanın tek ses getiren vuruşu tepe Zamandaki vuruştur. 
Tepe Zaman da Mişar arkadaşın bölüğü toplantı halindeyken düşman 
alana giriyor. Burada kıyasıya bir çatışma yaşanıyor. Onlarca düşman 
askeri vurulurken iki değerli yoldaşımız-Çektar Gazi ve Ciwan Mamxuri-
şehit düşüyor.  
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Burada Mişar, Şervan Derşev, Çektar Gazi-ki son sekiz saldırıya peş peşe 
katılmış olan bir eli ile ayağı sakat olan büyük bir savaşçı yoldaşımızdı.  
O yıllar aynı zamanda örgütün araziye dayalı savaşı yürütmek istediği 
yıllardır.  
Biz yeni alana girdiğimizde sil baştan yeniden ele almak zorundayız. Bazı 
şeyler bizim içinde yenidir. Erdal yoldaş bunun en fazla bilincinde olan 
biri olarak arazinin tüm derinliklerini inceleyen biridir. Tuzak tekniği 
üzerine yoğunca derinleşir. Mayınların en incesini yapar. O çok ciddi 
mayın eğitimi almamış olsa da pratikte kendisini en iyi bir mayın ustası 
yapar. Eğitimcisi yapar. Ve mayınların çoğunu kendisi döşer. Noktada 

tüm mayınları 
kendisi bizzat 
hazırlar. Kendi 
bölüğünün 
bulunduğu her 
yerde o hem uzak 
mevziler çatışma 
için yapmış hem de 
noktada içerisinde 
olası saldırılara 
karşı derin siperler 
kazmıştır.  
Tabii biz gittiğimiz 
de kazma kürekte 
yok. Erzak ta yok. 
Arkadaşların 
köylerden bederler 
üstünden 
getirdikleri 

buğdayları var. Başka da bir şey yok. Şervan Derşev ekonomi takımının 
sorumlusu olarak örgütlenecek ve o hızla çeşitli meyveleri toplamaya 
başlayacaktır.  
Mişar Bayrak tepesinin önüne bir pusu atıyor ve burada üç asker 
öldürülüyor ve bir çetenin üzerinden de bir kleş kaldırılıyor. Erdal yoldaş 
bir mayın hazırlayarak Zewa ile Kera taburunun arasına yerleştiriyor ve 
bu mayın düşmanda patlıyor çok sayıda düşman askeri helak oluyor. 
Başka bir eylemde Fındık’a operasyondan dönen düşman gücüne Erdal 
yoldaş bir pusu atacak ve çok sayıda askerin tasfiye olmasının yanı sıra 
bir sürü malzeme kaldıracaktır. Ayrıca yine Fındık yakınlarında Dara ile 
Bere Mere arasında Şexşare mevkiinden gelen düşman kolunu 
arkadaşlar pusuya düşürecek ve bu eylemde 1 adet G–3, 1 adet 
tabanca, havan gülleleri, 2 adet telsiz ve başka malzemeler kaldırılırken 
burada küçük güneyli Bedran yoldaş şehit düşecektir. Biz Spiviyan’da 
buluşuyoruz. Erdal Gabar da kalıyor ben ise Çırav’a geçiyorum. Bu arada 
Mişare köylerinden parasını vererek fasulye getirmiştik.  
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O zaman orada görev yapan binbaşı “fasulyeyi aldınız ya yağla salçayı 
nereden getireceksiniz” diye kendince alay ediyordu. Bu söylem üzerine 
çetelere ait 1000 koyun getirerek yağımızı da temin etmiştik. Herhalde 
binbaşı denen psikopat çıldırmış olacaktı. Çünkü salçayı da getirecektik, 
bulamasak ta karakoldan alacaktık. Ama bir yolunu bulup getirecektik. 
Ayakta kalabilecektik.  
Biz bu ara Basrete gelmişiz önderlik bizimle telefonla görüşecek. Yine bu 
arada eyalet karargâhı da yanımızdadır. Erdal yoldaş telefon yeri için bir 
şkeft ayarlıyor. Ancak biz geç kaldığımız için aşağıda bir yerlerde 
konuşacağız. Tam da bu esnada Erdal yoldaşın takım komutanlarından 
olan Dilan yoldaş anlamadığımız ve buraya nasıl yerleştiğini 
bilemediğimiz şkeftte patlayan bir mayınla şehit düşüyor. Erdal bu 
şahadetten çok etkileniyor ve zorlanıyor.  
Ertesi gün operasyon çıkacak ve onun bölüğüne yaklaşacak karşılıklı 
mevzilendikten sonra düşman ayrılıp gidecektir. Niçin geldi ve madem 
geldi niçin çatışmadı biz de anlamadık. Savaşta böyle tuhaflıklar çok 
yaşanmıştır. Kimine göre güç meselesidir, kimine göre daha farklı  

nedenleri vardır. Ancak her halükarda böyle durumlar bolca yaşanmıştır.  
Aynı günlerde duyum alan düşman bulunduğumuz alana sert yönelecek 
biz ise bırakmayacağız. Bulunduğumuz yerde Şervan Derşev yoldaşın 
emeğiyle kurulan tek değirmenimiz var, onu da buğdayı öğütmek için 
kurmuşuz. Başka da bir şeyimiz yok. Eğer yaşamak istiyorsak o zaman 
burayı iyi tutup düşmanı bırakmamamız gerekecektir. Planlamamamızda 
olası bir durum karşısında Derşev kalesini, Çele Soru, Tepe Bazide 
tutulacaktır. Ben henüz Cemal arkadaşa söylemeden herkesi yerine 
gönderdikten sonra tekmil vermeye gidiyorum. Cemal arkadaş ise” 
araziyi tutmayacağız” diyor, ben ise “planlama böyleydi” diyorum o “Biz 
eğer sabah düşman araziye çıkarsa böyle yapacağız demiştik, şimdi ise 
gece saat 22 yani ayrı bir plandır bu” diyerek gülecektir. Etrafa yağan 
top yağmuruna ise “buna gevşetme hareketi” diyorlar. Yani “bizi 
gevşettikten sonra üzerimize geleceklerdir”  
Yeni planlama yapıyoruz. Đki parçaya ayrılıyoruz, bir parça Çırav diğer 
parça da Çiyaye Bızına’ya gidecek. Ertesi gün düşman geldiğinde bir şey 
görmeden geri gidecektir. Biz ise Zıvıngok boğazında tekrar bir araya 
geliyoruz. Orada iki alternatif bizim için duruyor. Ya toplu eğitim ya da 
bölük bölük eğitim. 

 Toplu eğitimin tehlikeleri var, bölük bölük eğitiminde nitelikli 
geçmeyeceği kaygısı vardır. Birçok kez olduğu gibi ara bir formül 
bulunacaktır. O da; Erdal yoldaş bir bölükle Çırav’a-kendi başına kalmak 
bizde her zaman bir sorundur, ancak söz konusu Erdal olunca sorun 
olmuyor-,biz ise Ere’ye bir tabur ve diğer güçlerde Taktik Eğitim 
Devresi’yle birlikte Zıvıngok'ta eğitime başlayacağız. Hem güvenlik 
tamam hem de eğitim sorunu hal olmuş olacak! Yapılan bu düzenleme 
toplantısında bir takımın Karne tarafında kalması gerekecek.  
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Bu takımı da Ahmet Rapo arkadaş kendisini gönüllü önererek “zaten 
sahadan yeni geldim, ben bir takımla oraya gidebilirim” diyor ve 
mevzilenme sorunumuz çözülmüş olacaktır.  

Kapsamlı bir taktik eğitim devresi ardından Botan eyalet 3. Konferansı 
yapılıyor. Yukarıda da dile getirdiğim gibi konferansın kararı araziye 
dayalı kapsamlı savaştır. Ve yer yer büyük yerler süpürülecektir. 
Kerboran baskını planı yapılıyor. Eylemin bu kadar güçle bu mevsimde 
yapılmasına çok sıcak yaklaşmasam da ben eylemin koordinesi olarak 
gönderiliyorum.  
Ben eyleme giderken Gabar da koordine olarak Erdal-ki yardımcımdır-
kalıyor. Tuhaf gelebilir ama o yeni bir bölük komutanıdır. Ve başka eski 
bölük komutanları da vardır. Kural gereği ben alandan çıkarken o 
arkadaşların koordine olması gerekirken ben her zaman Erdal yoldaşı 
koordine olarak yerimde bırakıyordum. Yazının akışında zaten bu hususu 
ele alacağım. Ayrıca Erdal arkadaşın yanında kalacak olan çok değerli 
kadın komutanlarımızdan Agiri yoldaştır. Hem alanın kadın sorumlusu 
hem de Erdal arkadaşın birliğinde onun yardımcısıdır. Yine Zana Mardin 
yoldaş çok değerli başka bir takım komutanıdır. O yıllarda büyük emek 
vermiş manga komutanı yoldaşlarda; Rızgar Bespin, Ferman Bane, Muaz 
Mamxuri, Kahraman Zengelok, Hawar Barezi, Berbang-Batman intihar 
eylemi girişiminde bulunurken 99 yılında şehit düşecekti.  
Agiri yoldaşı bu yazının içerisine sığdırmak imkânsızdır. O hem 
savaşçılığıyla, hem tertemiz anlayışlarıyla, hem katılımıyla ve de örgüte 
olan yaklaşımlarıyla ayrı olan bir yoldaştı. Çok cesaretliydi. Yapıcıydı. 
Uyumluydu. Direngendi. Yanlışa boyun eğmezdi. Ve o oldukça sempatik, 
sıcak gülüşlü ve gözleri açıldığında ise dünyanın en güzel insanı 
oluverirdi. O savaşın içerisinde pişerek önderlik sahasına gitmiş orada da 
önderliği yakınen tanıyarak tekrar dağlara gelişiyle müthiş bir çalışma 
azmi kazanmıştı. Dediğim gibi o çok cesaretliydi. Eğer onu siz bir 
eylemde saldırı koluna düzenlememişseniz yandınız demekti. O öyleydi. 
Şehit düşerken de bu asil ve asi duruşuna hiçbir gölge düşürmeyecekti. 
O 1998 yılının nisan ayında çıkan kapsamlı ikinci Besta operasyonunda 
eyalet komutanının da tehlikeyi yaşadığı bir anda düşmana bağırarak 
“şer şere çı jıne çı mere” diyerek tililili çekerek şahadete kavuşacaktı. 
Evet, dediğim gibi onu burada bir iki mısrada anlatmak çok zor. 
Đmkânsızdır.  
Size devam etmeden bir durumu anlatayım. Gabar da her zaman bayan 
yoldaşlarla erkek yoldaşların uyum sorunları yaşanmıştır. Ama ilginçtir 
Erdal yoldaşın yanında hiçbir gün bayan erkek çelişkisi yaşanmamıştır. O 
kadın yoldaşlara oldukça toleranslı ve anlayışlı yaklaşırdı. Farklı bir sitili 
vardı. Belki de Avrupa da büyüdüğü için kadın yoldaşlara yaklaşımı daha 
soysaldı, hoşgörülüydü. Ancak ben o kadar Avrupa’dan gelen ve  
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büyüyen arkadaş gördüm. Hiç birinin Erdal arkadaş gibi kadınlara yapıcı, 
uyumlu yaklaştığını görmedim. O belki de yıllar ilerledikçe parti 
içerisinde hiçbir yoldaşın göstermediği kadın yakınlığını o yıllarda 
göstermeye başlayacaktır.  
Devam edelim. Kerboran eylemine doğru yola çıkarken-ki nisan ayıdır-
Dicle nehrinin en taşkın olduğu günlerdir. Biz neredeyse 100 arkadaşız. 
Suyu geçerken suya kapılan Cangir Şirişi yoldaşı kaybediyoruz, şehit 
düşüyor. Biz Kerboran kaza merkezi ile askeri tepesine vuruyoruz. 
Tepeyi düşürüyoruz. Burada 1 adet MG–3, 1 adet A–6 uçak savar silahı 
ve toplam on silah kaldırıyoruz. Saldırdığımız tepe de Ferman Bane ve 
Koçer Haruni yoldaşlar şehit düşüyor. Ve biz eylemden sonra Gabar’a 
doğru geri çekiliyoruz.  
Biz ilerlerken güneye yığınak yapmış düşman gücünün çok büyük bir 
kısmını bize yönlendiriyorlar. Havadan kobralar yerden tanklar, yine 
obüs toplarıyla gidiş hattımızı vuruyorlar. Tam bir cehennemi yaşıyoruz. 
Dicle izin verse deniz kuvvetleri de gelecek! Tam bir kuşatma 
içerisindeyiz. Önümüzde Dicle suyu diğer yönlerimizi de düşman tutmuş.  
Böylesi zehir zemberek bir anda Erdal arkadaşla cihaz irtibatımız oluyor. 
Gabar da top ve mermi sesleri geliyor. Bir ara iki kobra Gabar’a doğru 
da uçuyorlar. Ne olup bittiğin sorduğumda o yani Erdal yoldaş “önce 
planladığımız Bızına Fındık karakol arasına pusu attık. 5 askeri tasfiye 
ettik ve 2 adet G–3 ile bir bomba atar ve bir telsiz kaldırdık” diyor. Biraz 
sohbetten sonra cihazdan ayrılıyoruz. Ancak kafama takılan ve bizim bu 
eylem için önceden planladığımız mayın temizliği için bize gerekli olan 
detektörde kaldırılması gerekiyordu. Tekrar cihazda ona çağrı yapıyorum 
“detektör ne oldu” diyorum o da “gülerek bu topların ortasında bir şeyi 
unutmuyorsun detektörü de aldık” diyerek yine o güzel mi güzel 
gülüşünü cihaza yansıtacaktır. Düşman saldırıları devam ederken ondan 
birkaç gün önce Garisa’nın Çaçe alanında şehit düşen 18 arkadaşı kast 
ederek “Çaçe gibi yapacağız” diyecektir düşman. Vahşet kodundaki 
kobralar gerçekten bir vahşet yapacaklar ve bu saldırılarda 8 yoldaş 
şehit düşecektir. Toplam Kerboran eylemi için 11 yoldaş şehit 
düşecektir. Ve birçoğumuz neredeyse suda gidecektik. Bu da tam bir 
felaket olacaktı. Bu arada yeni gelen savaşçıları Erdal alıp Çırav’a 
geçecek ve onların eğitimine başlayacaktır. Erdal gerçekten her yönüyle 
bir eğitimci idi. Sadece teorik eğitimi değil-ki teorik eğitimi oldukça 
bilimsel verirdi, Avrupa da büyümenin avantajlarının yanı sıra okul 
okumuşluğun da etkisi vardı-ancak o tümden davranışlarıyla, ilişkileriyle 
de bir eğitim uzmanıydı. Đnsan psikolojisini iyi anlayan biri olarak 
insanlarla erkenden empati kurarak onların ihtiyaçları neyse verebilen 
biriydi. Bir de o bir dakikasını boş geçirmezdi. Yanında ki arkadaşları da 
boş zaman geçiremezlerdi. Onun etrafındaki arkadaşlara yaptıracak her 
zaman bir şeyi vardı. Bu olmadı mı cebinde ki kitabı sana uzatarak 
okumanı isterdi. Biz Kerboran eylemi ve Erdal arkadaşın eylemi ardından 
Basret’te bir araya geliyoruz. Ve örgüte düşüncelerimizi aktarıyoruz.  
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Kapsamlı ve araziye dayalı savaşı gerilla biçiminde yürütmek istediğimizi 
ve kaldıracak silahları kendi tarzımızda kaldıracağımızı belirtiyoruz. Ve 
örgütte kabul ediyor. Çok sonraları yapılacak 98 Botan konferansında 
bizim için “her ne kadar dönem taktiğine girmemişlerse de özgün olarak 
gerilla tarzıyla eyaleti Hakkâri bölgesinin yanı sıra kurtaran ve önemli 
destek sunmuşlardır” denilecektir.  
Ve bizim artık gerilla eylemlerimizin zamanı gelecek ve bu 
eylemliklerden sonra da Erdal olarak Erdallaşacak olan Engin Sincer 
yoldaş her gün biraz daha büyüyecek ve Kürdistan topraklarında 
yetişmiş en saygın insanlardan biri olmasını bilecektir.  
Erdal yine Gabar’a geçiyor. Dediğim gibi yanında o müthiş ikili var. Zana 
ve Agiri yoldaşlar. Yine Peyaz arkadaşta bir takım komutanı olarak var.  
14 Mayıs Çevik operasyonu başlamıştır. Bu operasyon güney güçlerimize 
yapılan çok kapsamlı bir saldırıdır. Tekniğin, özelde Đsrail pilotlarının da 
katıldığı uçak saldırılarının zirvede yaşandığı bir operasyondur. Size tuhaf 
gelebilir ama TC en çok desteği sunan devletlerin başında Đsrail gelir. Bu 
operasyonda da en çok desteği sunan yine Đsrail'dir. Đlginçtir değil mi 14 
Mayıs Đsrail devletinin kuruluş ve ilan edilişinin günüdür.  
Güçlü konak-Siirt yolunu Erdal kesecek, halka propaganda yapacak ve 
düşman askerlerine ait bir traktör erzakı alıp gelecektir.  
Ziyarete Keraşe Zeve tepelerine gelen düşmana tuzak kurulması için 
keşifçiler gönderecek ancak keşif grubu eylemi riskli gördüğünden 
olmalıdır ki keşfe isteksiz gidecek ve bir şey keşfetmeden gelecekler. O 
keşif grubunu değiştirecek ve kendisi gidecektir.  
Yol güvenliğini sağlayan tepeye iki tuzak döşeyecek ve 50 metrelik bir 
kabloyla tepenin dibine çekecektir. Mayın tuzağının üstünde 4 arkadaş 
saldırı için bekleyecektir. Birisi Zana yoldaştır. Erdal yoldaşta hemen 
arkalarında savunmada BKC ile ve olası yaralanmalar için bir Katırı da 
yanına alarak beklemektedir. Ne de olsa bu tarz eylem ilk kez 
denenecektir.  
Tepeye 11 asker geliyor. Erdal arkadaşın talimatıyla başlayacak patlama. 
Đşaret “duman”dır. Erdal yoldaş “duman” der demez tepe toz duman 
oluyor. Burada 11 askerin hepsi ölecek ve tepede arkadaşlar 1 adet A–4 
uçaksavar, 1 adet MG–3 ile 3 adet G–3 silahı ile 7 askeri çanta alarak 
geri gelecekler. Eylemin süresi saniyelerle ölçüle bilir. O kadar hızlı 
malzemeler kaldırılıp arkadaşlar geri çekileceklerdir. Düşman hemen 
alını toplarla dövse de eylem tam bir başarıdır.  
Đşte burada Erdal arkadaşın başka bir özelliğini görüyoruz. O eylem 
yaparken bizim alıştığımız göğüs göğse dövüşten ziyade savaşın 
inceliklerini, kurnazlıklarını ve bunu başarıya dönüştüren taktiği ve 
taktiğin hizmetine getirilmiş tekniği de iyi kullanır. O ileride de böyle 
onlarca eylem yapacaktır. Tek bir arkadaşın burnu kanamadan o düşman 
askerlerini vuracak ve çok sayıda silaha el koyarak geri gelecektir.  
Erdal gerçekten çok zeki bir yoldaştı. Belki içimizden çok sayıda zeki 
yoldaş çıkmıştır. Ama o bu zekânın yanına bir de aklını koyardı.  
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Gerçekten Erdal küçük yaşanı rağmen oldukça aklını kullanan ve 
zekâsıyla buluşturan bir kişilikti. Özcesi duyguları mantığının sesini 
duyan bir gençti. Böyle olunca her ortamda en doğru kararı veren bir 
karaktere sahipti. Sonra da savaş içerisinde, diplomaside, eğitimlerde, 
gerillacılıkta, insan ilişkilerinde, kadın ilişkilerlinde hep en kabul gören 
çözümü ortaya sergileyen bir kişiliğe sahip oluşunu hepimiz görecektik.  
Đşte bu herkeste 
yoktur. O akıl ile 
zekâyı müthiş 
birleştirirdi. Bunun 
yanına gerekli olan 
emekte her zaman 
vardı. Emekle 
örülmüş sabır, 
dirayet, ısrarda 
eklenince ortaya 
çıkan sadece ve 
sadece eğer 
gerçekten büyük 
talihsizlikler ve 
tesadüfler sonucu 
bir engel 
çıkmamışsa 
başarıdır. Erdal’ca başarıdır. Ve bu eylem eyalet tarafından 
kutlanacaktır. Bizde her eylem kutlama gerekçisi olmaz. Özelde döneme 
yön verecekse, döneme damga vuracaksa ve gerçekten arkasında beyin, 
yürek ve irade işi varsa ödüllendirilir. Đşte Erdal arkadaşın bu eylemi 
kutlanacaktır ve saldırı da yer alanlara ödül verilmesi gerekecektir. O 
zaten eylemi yapan ve planlayandı onun vermesi çok doğaldı. Ancak o 
ödülleri benim vermemi isteyecektir.  
Đşte Erdal yoldaşın başka bir özelliğini size söyleyeyim. O insanlara karşı 
müthiş saygılı biriydi. O örgütçü biriydi. Bir üstüne karşı duyarlıydı. Bu 
uzlaşma anlamında değil. Belki de en çok eleştiren arkadaşlardan biriydi. 
Ancak bir üstü varsa ona dikkat ederdi. Bu her zaman yanlış anlamaların 
önünü alacak, tepkilerin oluşmasını engelleyecek ve o asıl olanın çalışma 
üzerinde olan yoğunlaşmanın sağlanmasını bu tarzıyla hep başaracaktır. 
Bu ödülleri işte bu gerçekten incelik ve narinlik dolu tarzıyla beni gücün 
bulunduğu alana isteyecek ve bana bu ödülleri yoldaşlara vermemi 
sağlayacaktır. Arkadaşlara verdiğimiz ödüller saatlerdi. O zaman bizim 
Gabar da çok gizli bir ilişkimiz vardı. Sadece ben biliyordum. Ben bu 
ilişkiyi de ona göstermiştim. O ilişkimiz tam üç yıl boyunca bir 
birliğimizin ihtiyaçlarını karşılamıştı.  
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Hareketimiz durmuyor. Erdal’ın önce keşfini yaptığı bir pusu eylemi 
yapacağız. Eyleme Erdal gidiyor. Pusu atacak güç Çiya Dera’ya geçecek. 
Ben ve Hasan yoldaş Çiya Bızına da kalıyoruz. Olası durumlara karşı 
tedbir alıyoruz.  
Erdal arkadaşın önce keşfettiği düşman birliği yolunu değiştirecek ve 
başka bir yoldan gidecektir. Öyle olunca pusu atılamayacak. Bir gün 
daha Erdal bekliyor. Bu kez düşman başka yerden gidiyor. Đkinci günün 
akşamı Erdal arkadaşın başka bir önerisi oluyor. Başka yerden gelen 11 
asker var. Ancak yol yol gelecekleri için biraz riski var. Eylem sabah 
erkenden yapılması gerekiyor. Pusu atılacak yer çok tehlikelidir. 
Tartışıyoruz. O dayatıcı oluyor. Sonuçta riskleri olsa da kabul ediyoruz.  
Sabah erkenden 11 düşman askeri yol yol gelirken yanlarında kurt 
köpekleri de var. O hemen yola ve arkadaşların uzaklarına yanında 
taşıdığı biber ve sarımsağı etrafa saçıyor. Đşte dediğim Erdal budur. O 
her yönüyle hazırlıklı bir gerilladır. Biz genelde böyle inceliklere ve 
ayrıntılara dikkat etmeyiz. Ama o savaşın ayrıntı olduğuna kendisini 
inandırmış olarak her zaman beklenmedik durumlara karşı hazırlıklıdır. 
Düşman kurt köpekleriyle gelecek ancak Erdal onları yanıltmıştır, 
burunlarına gelen sarımsak kokuları ile burun deliklerine çektikleri acımsı 
biberler bu koku köpeklerini işlevsiz kılacaktır. Ve gelen 11 askere 
yoldaşlar pusu da kuracak 9 tanesini yere sererken iki tanesi zor bela 
kaçacak, arkadaşlar 1 adet G–3, bir Karnas suikast silahı alıp gelecekler. 
Eylem ardından eylem yerini düşman havan ve top yağmuruna 
tutacaktır. 2 arkadaş hafif yaralanacak ve bir tane eylem daha başarılı 
sonuçlanmış olacaktır.  
Bu arada Hasan Heyştani-sonradan aynı yıl Hakkâri’nin Çelecenge 
tepesinde tesadüfen bir havan gülesi isabet alarak şehit düşecek olan 
yoldaş, bölüğünü alıp zozanlara yani Hakkâri tarafına eyalet karargâhın 
bulunduğu yere doğru kayıyor.  
15 ağustos günü Fındık’ın altında bir tepeyi tutan düşmanın bir gücüne 
eylem planlaması yapılacak ve vurulacağı akşam çok değerli milisimiz 
olan Şahin Gabari tez canlılıktan yerinden hareket edecek ve biz 
saldırıya geçmeden düşman arkadaşları yoğun mermi ateşine tutarak 
eylem sabote olacaktır. Ve Erdal bana sonraları “Şahin arkadaş yanıma 
gelmiyor. Eylemi istemeyerek sabote ettiği için utanıyor ve benden 
kaçıyor” dedikten sonra da epey gülecekti. Erdal arkadaşın herhalde en 
belirgin özelliği çok gülmesiydi. Her şart altında hep gülmesini bilen 
ender yoldaşlardandı. Hele hele espri etmeden ya da kibarca birine 
takılmadan edememesi de ayrı güzel ve hoş olan bir karakteriydi.  
Yine Erdal derken aklıma hep deli dolu yaşam geliyor. Yaşamı 
güzelleştirmesi geliyor. Yaşamın espriyle donatılarak renklendirilmesi 
geliyor. Öyle zaman zaman olup ta zaman zaman turşu küpüne 
dönüşmüş yüz hatları yok. Hep ve her ortamda güler yüzlülükle beraber 
tatlı ve neşelendiren ince espri vardır. Bu Erdal’ı daha güzel kıldığı gibi 
onu vazgeçilmez kılıyordu.  
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Şunu açıkça belirteyim. Erdal bir ortama girmiş ise ve o ortam da 
kalmışsa ona insanların saygı duyması ve bağlanmamasını 
düşünemiyorum ben. Bu gittiği her yerde böyledir. Gerilla, diplomasi ve 
halk çalışmalarında bu böyledir.  
Bu sabote eylemi ardından Bana Aziza'na Şkefttiyan'dan çıkan bir 
düşman timini vuracak ve 3 adet G–3 kaldıracaktır. Burada yine önemli 
bir rol Zana Mardin yoldaşındır.  
Size bu durumlarla bağlantılı başka bir özelliğini söyleyeyim. Erdal hiçbir 
zaman boş durmasını bilmeyen biridir. O mutlaka bir şeyler yapmalıdır. 
Özelde de savaş hususunda düşmana bir yerlerde darbe vurmak için 
gece demeden gündüz demeden koşturarak keşfi yapar ve bulduğu 
hedeflere de hiç tereddüt göstermeden üzerine giderek sonuç alırdı.  
Bu eylemden sonra Çiya Suskeye geçecektir. O, Zana ve Berxwadan 
yoldaşlar birlikteler. Kapsamlı bir pusu atacaklar. Ancak düşman zaten 
dar olan ve arazi olarak uygun olmayan Suske ve etrafına çıkıyor. Erdal 
geceden fark ettiği için herkesin mevzi kazmasını isteyecek ve erkenden 
başlayan çatışmada çok sayıda düşman askeri vurulurken kobra ve top 
atışlarıyla üç arkadaş; Arjin Amed, Kawa Amed ve başka bir yoldaş şehit 
düşecektir. Berxwadan yoldaş ki sonra dan Mawa da şehit düşecektir. O 
çatışma öncesi muhaberemizi dinlemiş. Ben muhabere de eyalet için 
onun önderlik sahasına gitmesini öneriyorum. Ancak o çatışmada ağır 
yaralandığından arkadaşlara “ne kadar kötü oldu. Ben tamda önderlik 
sahasına önerilmişken“ diyecekti. Böylesine tehlikelerle dolu bir sahada 
kıran kırana çatışarak gücünü sağlama çıkarmak Erdal arkadaşın 
yaşadığı ayrı önemli bir deneyimiydi.  
Bana Aziza’ya bu kez dört mayın yerleştirerek tam bir tuzak 
döşeyeceğiz. Bu işin uzmanı yine o dur, yani Erdal’dır. O önce de bu 
tuzakları hazırlamış. Ayrıca onun eski birliğidir. Kaldı ki o birçok yoldaşı 
mayın konusunda eğitmişti.  
Düşman ilk gün tuzakladığımız tepeye gelmiyor, başka bir tepeye 
gidiyor. Saldırı grubunun ikinci günde kalmasını istiyoruz. Ancak ikinci 
günde düşman başka bir tepeye gidiyor. Ve üçüncü gün tam da Kato 
Jirka da o bilinen Beytüşşebap karşısına bayrak dikme eylemi ve 
çatışmaları yaşanırken düşman bizim tuzakladığımız tepeye doğru 
ilerliyor ve biz “duman” diyerek tuzağı patlatıyoruz. Burada 9 asker 
ölürken bir adet A–4 uçaksavar, 2 adet 2 G–3 ile epey askeri çanta 
alarak geri çekiliyoruz.  
Bu eylemde Erdal büyük cihazın başında kalmıştı. Ona eylemin tekmilini 
veriyoruz. Erdal da eyalete aktarıyor.  
Şunu açıkça belirteceğim; benim parti içerisinde en uyumlu çalıştığım, 
söylemeden anlaştığım arkadaşların başında Erdal geliyor. Bir de aynı yıl 
bu uyumu gösteren Agiri, Mişar, Zana yoldaşları da eklerseniz tüm 
mücadele tarihimin en rahat ve en çok çalışarak sonuç aldığım yılları 
olmuştu. Çünkü sizin çalışma arkadaşlarınız ne kadar yetkin ve siz 
onlarla ne kadar empati besleyebiliyorsanız o kadar rahat olacak ve 
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o kadar daha fazla yaratıcı olarak çalışmalarınızda sonuç alıcı 
olacaksınız.  
Erdal’ın bir özelliği girdiği her ortamla çok hızlı bir şekilde buluşmasıydı. 
O bir nevi herkesle en iyi uyumu yakalamasını bilen birisi olarak hep el 
üstünde tutulan kişiydi. Burada uzlaşma yoktu. 
Eylem sonrası Çırav’a gideceğim. Ancak tekrar Gabar’a doğru gidiyorum. 
Bu ara kuzeye geçmek için Çırav alanına Dersim, Amed gücü geliyor. 
Yine hareketli birlik ile lojistik gücü de geliyor. Tekmillerde Erdal arkadaş 
“Gabar ve Çırav’da kapsamlı operasyon başladı” diyecektir. Çırav da 
yüzlerce arkadaş var. Doğrusu kaygılanıyorum. Evet, Erdal arkadaş var 
ve duyarlı bir arkadaştır. Ancak bir sürü komutanda oradadır. Ben oldum 
olası geçiş noktalarından geçiş toplantılarından hep korkarım. Çünkü çok 
sayıda komutan bir araya gelir. Ve alanın görevlileri ve sorumluları 
başka üst düzeyli yetkililer bulunduğu için tutuk davranacaklar ve 
sonuçta bir sürü boşluk doğacak ve biz epey zarar göreceğiz. Gerçi şimdi 
Erdal var. Belki bir nebze de olsa rahattım.  
Kapsamlı çatışmalar yaşanacak. 4 adet kobra saldırı helikopteri 
durmadan alanı bombalayacak. Đlk vuruşta arkadaşlar 6 askeri yere 
yığacaklardır. Battal ismindeki takım komutanı ile Delil ve başka değerli 
bir yoldaşı kaybediyoruz. Ve kobra atışlarıyla 20 tane katırımız-yani 
bizim kobralarımız-telef ediliyor.  
Arkadaşlar çatışmada etkili vursalar da sonradan normalinde duyarlı olan 
Erdal yoldaşı operasyon bilgisini geceden haber aldığı halde dışarıdan 
gelen güçleri Gabar’a göndermemesi eleştirilecektir. Hatta bir defasında 
aşırı kendisine güvenerek düşmanı küçümsediği konusu da Erdal yoldaş 
için eleştiri konusu olacaktır.  
Biz Çırav da operasyon sürerken Bayrak tepesini vuruyoruz. Ancak 
eylemde saldırı da çok yetkin olan Rızgar Bespin yoldaş şehit düştüğü 
için saldırıyı durduruyoruz.  
Bizde bir PKK özelliğidir. Bir yerlerde yoldaşların zorluk çekiyorsa senin 
hemen aktif devreye girmen gerekiyor. Bu eylem olur, bu yanıltma olur 
bu direk operasyon yapan düşmana yönelim olur. Her halükarda bir 
şeyler yapmak gerekiyor.  
Sonbahardayız. Kuzeye gidecek yoldaşlar bize büyük komutanlarımızdan 
Şerife Sperti yoldaşın şahadetini bize iletiyorlar. Yığılıyoruz. Çünkü o yıl 
zozanlarda Rojhat Bluzer yoldaşın yanı sıra eyalete en çok katkı sunan 
arkadaşların başında geliyordu. Çok zorlanıyoruz. Şerif yoldaş tank 
pususunda 3 yoldaşı ile birlikte şehit düşüyor.  
Ben ve çok değerli kadın komutan Agiri eyalet toplantısına gideceğiz. 
Ben yerime Erdal arkadaşı bırakıyorum. Dediğim gibi aramızda 
yazılmamışta olsa bir hukuk vardı. Bu yaklaşımım bireyselde görülse 
savunabilecek pozisyondaydım. Çünkü Erdal arkadaşın hem genel 
tarafından kabul edilişi ve ayrıca da çok ciddi genele karşı bir duyarlılığı 
vardı. Bunlar bir sorumluda bulunması gereken iki temel özellikti. Bunlar 
onda zaten vardı.  
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Biz toplantıya giderken Erdal arkadaş Geli Gurdele’ya değirmeni kurarak 
işletecek. Bu değirmenimizi Aydın Reşine yoldaş yapacaktı. O da Botan 
da yetişmiş ayrı bir genç komutan yoldaştı. Neredeyse bilmediği bir şey 
yoktu dersek abartmış olmayız.  
Düşman değirmenimizi ele geçirmek için bir operasyon başlatıyor. Bizim 
bederlerin üzerinde buğday kaldırdığımızın kokusunu almış. Erdal 
arkadaşlar Bere Mere de düşmanın bir birliğini aralarına alarak yarısını 
tasfiye ediyorlar. 4 adet G–3, 1 adet B–7, 1 adet bomba atar ve bir sürü 
askeri çanta ve malzeme kaldırıyorlar. Çatışmalar 3–4 gün boyunca 
yoğun sürecek ancak düşman değirmene ulaşamadan geri toz olup 
gidecektir.  
Bu arada Fındıklılara ait çok sayıda katırı alarak Besta’ya eyalet 
karargâhına gönderecektir. Birde aldıkları inekler var. Ki hepsi çetelere 
aittir. Sonraları bu inekleri geri göndereceğiz.  
Size başka bir şey daha tuhaf gelebilir. Katır, erzak gibi meseleler. 
Hâlbuki bizim gibi iradeye dayalı savaş yürüten bir güç için erzak önemli 
bir sorundur. Düşman her yolu kapatıyor. Erzakın geçmesini engelliyor. 
Aç bırakarak teslim almaya ya da aç bırakarak kaçışa zorluyor. Đşte 
böyle yerlerde düşmanın erzakına el koymak ve yine çok uzaklardan 
erzak taşıyacak binek ve yük hayvanları almak çok fazla önemlidir. Hani 
Che Guevera’nın Küba devrimi için “katırların çok emeği geçti bize“ 
deyişine birde bu yönüyle bakmak önemlidir.  
Ben eyalet toplantısından sonra geri Gabar alanına döneceğim. Onun 
Besta da yapılması gereken Taktik Eğitim Devresi’ne katılması gerekiyor. 
O çok istekli değildir. Aslında yeni yeni pratiğe bu düzeyde katılması ona 
epey moral vermiştir. Ancak o örgüt istediği için gidecektir. Gitmeden 
önce de üslenme çalışmalarında son gününe kadar destek sunacaktır. Ve 
onunla biz 19 Ocak günü Gabar’da vedalaşıyoruz.  
O ve Mardinli Haki yoldaş bizim cephemizden eğitime istenmişler. 
Aslında o yıl her cepheden gelişmeye açık ve gelecekte eyaletin yükünü 
taşıyacak arkadaşlar eğitime istenmişlerdir.  
Taktik Eğitim Devresi’nde o hem bölük komutan yardımcısı, hem takım 
komutanı hem de manga komutanıdır. Đlk kez tüm yönetimler manga 
komutanıdır. Bölük komutanı ise eyalet komutanımız olan Cemal 
arkadaştır. Devrenin sloganı “demokratik, otoriter ve proleter komutan 
olmak”’tır.  
Demokratlık yaşamdaki duruş ve paylaşımla bağlantılı, otoriter olmak 
askeri keskinlik ve üslup ile hitabetle ilgili proleterlik ise tümden emeğe 
dayalı bir insan ilişkisi ile alakalı. Đşte slogan temelinde devrenin 
yönetimi bir gün tepeci, bir gün subay, bir gün erzak taşımada, bir gün 
mevzi kazmada ve bir gün ekmek pişirmektedir. Özcesi emekçidir. Yine 
manga da keskin bir düzen ve disiplinle çelikten bir askeri duruş 
istenecektir. Eğitimlerde, tekmillerde, toplantılarda ise herkesin 
görüşüne saygı gösteren, dinleyen ve ortaklaşa kararlara giden bir 
sosyalist olacaktır.  
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Bu devrede ki yönetim üyeleri-yani manga komutanları-genelde 
pratiklerde bölük komutanı olan yoldaşlardır. Bu devrede; Erdal, Haki, 
şehit Eşref Noduzi, şehit Kurtay Faraşin-ki önce Erdal arkadaşın 
yardımcısıdır, şehit Rüstem Zeydan, Erdal arkadaşın küçüklük arkadaşı 
Kasım Engin ile çok sayıda değerli yoldaş vardır. Onlarca komutan bu 
devrede yerini alacaktır. Önderlik bu devrenin bu nitelikle toplanmasını 
öğrendiğinde “her şeyi tartışabilirsiniz, her şeyi konuşabilirsiniz” 
diyecektir.  
Bu devrede eyalet komutanı arkadaşın yanında en çok emeği geçen 
yoldaşlardan bir tanesi de Erdal yoldaştır. O hem eğitim alacak hem de 
eğitim verecektir.  
Eğitim devresi sürerken düşman Gabar’a geceden başlayarak karlı 
havada bir operasyon gerçekleştirecektir. Bir düşman birliğine Zana 
geceden vuruyor çoğunu tasfiye etse de o bu eylemde şehit düşecektir. 
Başka bir kolumuz Karne’nin arkasında saat 12 de başka bir birliği 
vuracak ve 9 adet silah, 1 adet detektör, 20 askeri çanta kaldıracaklar 
ve bu birliği tümden tasfiye edeceklerdir. Düşman ağır teknikle 
müdahale ederek zor bela diğerlerini ellimizden çıkaracaktır. Bu eylemde 
çok değerli ve Gabar’da çok büyük emek sarf etmiş ve Erdal yoldaşın 
yanından hiç ayrılmayan takım komutanı Zana yoldaş şehit düşecektir.  
Biz Erdal arkadaşı eğitim devresine gönderirken tekrardan bize 
gönderilmesini notumuzda yazmıştık. Botan eyalet 4. Konferansı 
yapılıyor. Konferansın duyumunu alan düşman çok kapsamlı yöneliyor. 
Bu yönelimin bilgisini alan eyalet ise güçleri hızla Bestadan dışarı 
çıkararak bir tehlikenin önünü almış oluyor. Đşte bu dışarı çıkanlardan 
biriside Erdal yoldaştır. Erdal geliyor ancak hareketli birliğin komutanı 
olarak eyalete bağlı olarak geri dönüyor.  
O, Cudi ve Haftanin gücüyle Gabar’a gelmiştir. Cudi ve Haftanin gücü 
kendi alanlarına geçiyorlar. Erdal yapılan eyalet konferansının sonuçlarını 
tüm güce aktarıyor. Ve o yıl önce Gabar da sonra da Cudi’de bu taktik 
eğitim devresinin özelde araziye dayalı savaş tarzını genişçe tüm 
toplantılarının ve eğitimlerinin konusu yaparak saatlerce tartışacak ve 
tartıştıracaktır. Grenada tipi operasyonu düşman 11 Mart 1998’de Besta 
da başlatıyor. Bu operasyonda düşmana çok darbeler indiriliyor. Bir 
asker ile iki çete esir alınıyor. Kışın ortasında yoğun indirmeler yapan 
düşman bir haftalık operasyon ardından geri çekiliyor. Ancak 11 Nisan 
da daha kapsamlı bir imha operasyonuna başlıyor. Biz bize dönük 
yapılacağını hesaplayarak araziye ona göre mevzileniyoruz.  
Biz Besta’ya dönük saldırıyı hafifletmek için Suvadiye-Gümüşyazı-
karakoluna vurma planı yapıyoruz. Erdal eylemde saldırının takviye 
komutanıdır. Eylem o kadar önemlidir ki Erdal yoldaşı direk eyleme 
katıyoruz. Biz karakolu vuruyoruz. Ancak düşman toplarla yeri yerinde 
oynatıyor. Karakolun etrafını vuruyor. Biz o kadar yoldaşı eyleme 
götürmüşüz.  
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Hayatım da beni en çok ürküten eylemin bu olduğunu söyleyebilirim. 
Rasgele birkaç top arkadaşların bulunduğu yere isabet etse bir sürü 
kayıp yaşanacaktır. Ancak bir şey olmadan geri çekiliyoruz.  
11 Nisan operasyonunda çok sayıda değerli komutan yoldaş şehit 
düşecektir. Bunların arasında Agiri Mardin, Zelal genel Botan kadın 
sorumlusu, Cihan Hilali, Renas Afrin, yıllarca Avrupa da basıncılık yapan 
Selçuk, Erdal yoldaşla yıllarca kalmış genç bölük komutanı Cudi Şveti ve 
nice daha değerli yoldaş. Ancak Besta gibi küçücük bir alana 80 bin 
askeri yığarak düşmanın her şeyini ortaya koyarak saldırı planını dikkate 
aldığımızda bu ikinci saldırı da boşa çıkıyor.  
Erdal arkadaş Gabar’dadır. 2 Mayıs günü Cudi bölge komutanımız Hamza 
Amerine yoldaş 16 yoldaşıyla şehit düşüyor.  
Eyalet yönetimi yapılan tartışmalarda Cudi alanına Erdal arkadaşın 
atanması kararını alıyor. Eyalet komutanı bu kararı ona aktarmamı 
istediğinde ben yine çekiniyorum. Çünkü onu bölük komutanı 
yaptığımızda nasıl karşı çıktığını görmüştüm. Ama bu kez öyle olmuyor. 
O’na eyaletin kararını ilettiğimde bir şey demiyor. O da sürecin nasıl sert 
geliştiğini görüyor. Belki de bunun için itiraz etme hakkını kendinde 
görmüyor. Ve onu Cudi bölgesine uğurluyorum.  
Cudi de Hamza Amerine yoldaşın başlattığı düzeltme hareketine o 
devam edecektir. Önemli eylemler yapacaklardır. Ve giderek Cudi 
düzelecek ve kendine gelecektir. Kış 1998–99 yılında o Haftanin de 
kendi gücüyle üslenecek. Ve karınca kararınca eğitim vererek anlayış 
kazandırma çalışması yaparken de Cudi’ye sırtla erzak taşıyacaktır. Erdal 
yoldaşın en büyük avantajlarından biri işte bu komple olma kişiliğiydi. 
Hem eğitimci, hem emekçi, hem savaşçı, hem mayıncı, hem bombacı, 
hem havancı, hem de yoldaşların en güzel yoldaşı. Özel de ise bizim gibi 
geri olan feodal bir toplumda kadınla olan seviyeli ve duyarlı ilişkisi. Bu 
özellikler Erdal’a hep kazandıran özellikler olmuştur.  
Erdal arkadaş henüz Haftanin de kendi gücüyle uğraşırken partimizin 6. 
Kongre’sinde PKK’nin merkez komite üyeliğine seçilir. O aynı Kongre’nin 
ardından Mardin eyaletinin başına geçer. Ki Gabar’da Mardin’e dâhil 
edilmiştir.  
O ilk önce eyaletin çalışma planını ve takvimini belirleyecek ve hızla 
eylemlere girişecektir. Önderliğimizin uluslar arası güçler tarafından esir 
alınarak terörist devlete teslim edilmesi ardından güçlerimizde ilk önce 
moralsizlik yaşanacak ancak giderek süreçle birlikte önderliği karşı 
yaşanan bağlılıktan kaynaklı direniş ve fedaileşme gelişecektir.  
O kendi alanında eyaletinde bunun öncülüğünü yapacaktır. Bir yıl sonra-
gerilla güçlerimizin önderlik talimatıyla kuzeyden güneye çekilmesi ve 
sonrası yapılacak olan 7. Kongre de eyaletlerimiz içerisinde en fazla 
pratiğe katılan eyalet Mardin eyaleti olarak değerlendirilecektir. Burada 
en büyük pay şüphe yok ki Erdal yoldaşındır.  
O eyalete girer girmez önce TRT’nin önüne pusu atacak ve 2 asker 
vuracaktır. Peşinden Serxattan’da bir adet G–3 kaldıracak,  
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Zivinga Haci Ali’yi düşman tepesini roketlerle vuracak, hemen ardından 
Güçlükonak Zeve de pusu atacak ve 1 adet BKC ile 1 adet G–3 
kaldıracaktır.  
O yılın en güzel eylemlerinden biri de BOTAŞ yolu üzerinde Gabar 
altlarında atılan pusudur. Önce gündüz bir düşmanın kontrol noktası 
vurulacak ardından düşman önce Cizre tarafından müdahaleye gelecek 
hazır bekleyen tuzaklar panzerde patlatılarak imha edilecek. Ardından 
Mardin tarafından gelen panzerli düşman müdahalesine başka bir tuzak 
patlatılacak ve o panzerde imha olacak. Akşama kadar düşman 
müdahale edemeyecektir. Kaldığı yerde çakılı kalacaktır.  
Đşte Erdal arkadaşın tekniği taktiğin hizmetine en iyi koyan arkadaş 
olduğunu söylediğimizde söylemek istediğimiz budur. O gerilla güçlerini 
çok yıpratmadan ancak çatışma ve çarpışma anı ve anları öncesi çok iyi 
hazırlık yaparak düşmanı perişan eden bir taktik ustalığa sahiptir. 
Önderliğin “beyniyle savaşmak” dediği olay bu olsa gerek.  
Evet, o bu yıl Mardin de ayak basmadığı, ilgilenmediği, konuşmadığı yer 
ve arkadaş kalmamıştır. O büyük uğraşlar ardından elde ettiği positiv 
sonuçlarla partinin geri çekilme talimatı ardından sonbaharda Kandil’e 
doğru hareket edecektir. Ben onu en son olarak Yüksekova’nın Esendere 
alanında görecektim. Bir daha da görüşmeyecektik. Evet, sonraları 
telefonla ilişkilerimiz olacaktı ancak bu güzel yoldaşımı bir daha yüz 
yüze, göz göze göremeyecektim.  
O Kandil de bulunduğu sürece bir müddet şehit Ayhan da kalır. Ancak 
kısa bir süre sonra 7. Kongre’ye katılacaktır. O yıllarda Osonun dediği 
dediktir çaldığı düdüktür. Ve aynı yıllarda kadın yoldaşların çok 
zorlandığı yıllardır. Sonra da Parti bu sürece ilişkin kadına karşı 
gösterilen ters yaklaşımı sert eleştirecek, mahkûm edecek ve kadın 
yoldaşlardan özür dileyecektir.  
Erdal yoldaş kongre ortamında özelde de Osman’ın iğneleyici ve batıcı 
üslubundan rahatsız olur. O Osman’ın kongre divanından alınmasını 
önerir. Bunun üzerine bir sürü tartışma yaşanır. Hatta Osman, Erdal 
arkadaşın söylediklerinin tutanaklardan çıkarılmasını ister. Bu durumu 
Erdal yoldaşa ilişkin yazdığı yazıda Kasım Engin arkadaş şöyle ele 
almıştı; “Söylemek istediğim Erdal’ı kimsenin kendi güdümüne 
alamayacağıdır. Erdal hiçbir zaman doğru görmediğine tabi olmayan bir 
kişilikti. Örneğin PKK’nin 7.Kongresi’nde Oso diye tabir ettiğimiz 
Osman’ın kadın arkadaşlara karşı hakarete varan yaklaşımları Erdal 
arkadaşı rahatsız ettiğinden Osman’ın toplantı divanından ayrılması 
gerektiğini söyler ve divandan çıkarılması için öneride bulunur. Bunun 
üzerine Erdal’ın üzerine başta ton ton olmak üzere kimi diğer arkadaşlar 
da gider. Ancak şu bilinmez. Erdal kendisine zorla dayatılan herhangi bir 
şeyi kabul etmeyen bir kişilik olarak, arkadaşların söylediklerine 
katılmayıp Erdal yoldaşın sözünü geri alması gerektiğini belirten bir 
yoldaşı da platformdan inmesi gerektiğini de ekleyerek söylediklerini 
savunur.  
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Özcesi Erdal boyun eğmeye asla tahammül göstermeyen bir kişilik 
olarak hep onurlu kalmasını bilmiştir. Bu PKK saflarında daha 
belirginleşerek öne çıkmıştır. Çünkü PKK’lilik bir nevi her türden geri ve 
hükmetme yaklaşımına karşı bir başkaldırı hareketidir aynı zamanda.”  
Evet, Erdal yoldaş işte budur. Hem üstlerine karşı müthiş saygılı ama 
aynı zamanda yanlışlıklarını gördüğünde ise kellesi gitse de geri adım 
atmayacak bir militan.  
O Kongre ardından Avrupa’ya düzenlenmişti.  
Avrupa da önemli çalışmalarda bulunur. Avrupa da dar yürütme üyesidir. 
Öncelikle diplomasi de çığır açar. O çalıştığı her kimse gönlüne taht 
kurar. Yıllar sonra da bizzat benim gördüğüm birçok yabancı ve onunla 
çalışan diplomatımız halen onu anar.  
Onun ilişkilerde nasıl vazgeçilmez olduğunu sonra da güzel bir örnekle 
Kasım arkadaş bana anlatacaktır.  
Bir gün Erdal bir yurtseveri Almanya’dan Belçika’ya ister. Çağırdığı 
yurtsever Bingöllü ve oldukça emeği geçmiş ve oğlunu şehit vermiş bir 
babadır. Ancak o bir müddet çalışmalardan ayrılmış ve bazı 
rahatsızlıkları vardır.  
Onu çağıran Avrupa merkezidir. Onun gidip göreceği ise Erdal’dır. Tıfıl 
genç denilebilecek biri. Evet, sempatik ve sıcaktır ama tıfıldır. Konuşa 
konuşa benimle bu genç mi konuşacak diye içinden birçok kurgu kurar. 
Ancak aradan  
Birkaç dakika sonra o çalışmaya hazırdır. Erdal ne söylemiştir o bile 
anlamamıştır. Bildiği bir şey vardır o da bu gencin söyledikleri kırılamaz 
ve ret edilemezdir. Đkna olduktan sonra yurtseverimiz kendi yerine geri 
döner. Ancak yarı yoldan tekrar Erdal arkadaşın yanına geri döner. Ve 
Erdal arkadaşa “biz nereden tanışıyoruz” diye bir soru sorar. Erdal 
yoldaşın verdiği cevap “biz doğmadan tanışıyoruz. Biz sizin yüreğinize 
işlemiş insanlarız. Görüşmesek de biz hep birlikteyiz. Bizim 
duygularımız, düşüncelerimiz, özlemlerimiz hep aynıdır. Biz hevaliz” 
diyerek Erdal nasıl ve kim olduğunu ona bu çarpıcı bir iki cümleyle 
söylemiş olur.  
Evet, Erdal budur. O ret edilemez. O sevilmez duruma hiç düşmez. O 
herkesi ilk merhabayla etkileyen bir ilişki dehası. O biraz da hepimizin 
içerisinde yer edinmiş özlem, hasret, arayış, sevgi, saygı ve ulaşmak 
istediklerimizdir.  
Onunla en son telefon görüşmemde-ki ben biraz hastaydım-“sen 
Botan’dan çıkarsan hasta oluyorsun. Senin ilacın Botan’dır, Gabar’dır 
diye takılacaktı.  
Yaşamda oldukça esprisel duruşu ve adeta her şart altında gülmesini ve 
güldürmesini bilen, bunu yaptıkça yüzlerine yansıyan gülüşüyle herkese 
gülücük saçan ve bu gülücükleriyle adeta tüm insanlığı yüzüne takan bir 
militan olarak, haklı olarak sonrada kimi insan onun herkese yetecek 
kadar gülücük sahibi olduğunu söylemiştir.  
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Bu gülücüklerine, tebessümüne, mütevazılığine, yaratıcılığına, akıl ve 
zekâsına birde cıvıl cıvıl olan adeta cıva gibi akan kişiliğini eklerseniz 
ortaya çıkan tablo; ulaşılması ve yaşanılması gereken bir kişilik çıkar. O 
yerinde durmayan, çağlayan gibi akan, aktif olmanın ötesinde hyper olan 
bir insan olarak hep yükseklerde seyir etmiştir. Ve hep böyle de 
kalacaktır.  
O Avrupa da 2003 yılında geri ülkeye gelecek. Ve uzun bir süreye 
yaymadan HPG’ye yani silahlı mücadele sahasına geçecektir. Lakin 
askeri güçlere geçmeden önce Temmuz 2003 de yapılacak olan ve sonra 
da hepsinin çete olarak kendilerini örgütleyerek ihanetin, işbirlikçiliğin 
kucağına atacak olanların cirit atığı toplantıda Erdal gücü oranında yanlış 
sosyal reforma karşı duracaktır. Ancak yıllar önce parmaksız Zeki 
şahsında gördüğü sosyallik adına asosyalliği bu kez Oso ve Botan gibi 
tiplerin şahsında yine görecektir. Bundan nefret edecektir. Bu duruşunu 
bilen düşkün tipler ona toplantıda yüklenecek ve geri adım atmasını 
sağlamak isteyeceklerdir. Đşte onun da bu düşmüş, inançsız tiplere inat 
önerdiği çalışma sahası HPG’dir.  
O artık yine uzun yıllar ardından tekrar askeri çalışmalara katılacaktır. 
Silahlı mücadelenin 20.yıldönümünü görkemli kutlanması gerekiyor. O 
karargâh komutan yardımcısı olarak hazırlıkların tümüne katılır. Çok 
sayıda etkinlik yapılır. Çok sayıda askeri tatbikat ve gösteri yapılır. 
Program tümden başarılı geçmektedir. Gece bu program müzikli ve 
eğlence programıyla kapanacaktır.  
Programın folklor bölümünde şarjörlerinde eğitim mermisi bulunan 
silahlar kullanılacak. Ancak gösteri öncesi yapılan karışıklık ve 
yanlışlıklardan bir asıl mermi bir silahın şarjörüne konulur. Halaylı 
gösteri esnasında taramaya alınan silahtan çıkan bir kör kurşun Erdal 
yoldaşla soran Xelat yoldaşa isabet edecek. Xelat yoldaş yerinde şehit 
düşerken Erdal yoldaş kaldırıldığı hastanede şahadete kavuşacaktır.  
O kimsenin beklemediği ummadığı bir dönemde bir ortam da şehit 
düşüyor. Biz onu belki de parti tarihimiz de yaşanan en büyük kaza 
olarak yaşayacağız. Bu kazanın ardından yılarca hiçbir törende mermi 
sıkılmamış ve kesin olarak yasaklanmıştı. Çünkü bizim kaybettiğimiz 
sıradan bir yoldaş değildi. Parti tarihimizin en çok gerilla sahasında 
gelişme gösteren yoldaşımızı kaybetmiştik. Diplomasi de en çok başarıyı 
kısa bir süre içerisine sığdıran yoldaşımızı kaybetmiştik. Ve de yaşarken 
parti saflarında belki de en çok sevilen yoldaşımızı kaybetmiştik.  
Evet, biz Erdal yoldaşımızı hak etmediğimiz bir şekilde kaybetmiştik. 
Yıldızlara gömmüştük. Yüreklerimizi işlemiştik. Düşünce ve kalplerimize 
nakşetmiştik. Ben aradan yıllar geçse de hep Erdal gibi bir çalışma 
arkadaşı aradım. Gerçekten bir köylü ile ya da sadece köy ortamında 
büyümüş bir Kürdistanlı ile bir, Avrupa da büyümüş aydın bir Kürt 
insanıyla nasıl olurda bu kadar uyumlu çalışabilir? Ben bu soruya halen 
cevap bulmuş değilim. Cevap bulmuş olsam partimiz içerisinde yer yer 
yaşanan köylü aydın çatışmasına bir son verirdim.  
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Cevap bulmuş olsam çalışma üzeri sağlanan uyumun dilini bulurdum. 
Cevap bulmuş olsam gerçekten pozitif olan olumlu olan özelliklerin bir 
araya getirilerek birleştirerek neye muktedir olduğunu çözerdim.  
Ben bu soruya cevap bulmuş değilim. Ancak Erdal yoldaşın özelliklerini 
bilerek, onları kendinden ekerek böyle bir şeyin yapılabileceğine giderek 
inanıyorum.  
O benim yukarıda da dile getirdiğim gibi en uyumlu çalıştığım, en rahat 
olduğum ve en çok aradığım gerilla arkadaşlarımdandı.  
Ben alandan ayrıldığımda hiç tereddüt etmeden bölgeyi ona teslim 
edebiliyordum. Çünkü o yapı tarafından kabul görüyordu. Seviliyordu. 
Ağırlığı vardı. Otoritesi vardı.  
O yapısıyla hiçbir zaman ayrı yaşamadı. Ben görmedim. O yapısıyla en 
fazla iç içe olan bir komutan ve devrimciydi.  
Yoldaşların arasında yetkiye dayanmadan ancak yetkinliği ve etkili 
militanlığı esas alan bir kişi olarak bugünlerde yeni değerler dizisi diye 
tabir ettiğimiz hiyerarşi ve tahakküme karşı bir duruşu hep yaşamış ve 
yaşatmıştır.  
O her davranışıyla bir eğitmen olduğu gibi bana özel katkıları olmuştur. 
Bana önderlik çözümlemelerini okumuş, talimatları okumuş ve çeşitli 
kitapları okumuştur. Anlamadığım yerleri sabırla bana anlatmıştır. Ancak 
o öyle bir eğitmen arkadaştı ki hiç kimseye lütuf sunar gibi yardım 
sunmamıştır. O gerçekten bir asli görevi olarak görmüş ve yanında 
birlikte yaşadığı yoldaşa bir şeyler katmaya çalışmıştır.  
O PKK saflarında gördüğüm en saygılı ve mütevazı arkadaşlardandı. O 
her zaman nereye kadar giderim ikilemini en iyi çözenlerdendi. O 
saygıda kusur etmezdi ancak hiçbir yönetici yoldaşına boyunda 
eğmemiştir. Gerektiğinde en sert eleştirileri o yapmıştır.  
O bulunduğu alanda en çok örgütsel yaklaşandı. Örneğin bölük 
komutanıyken düzenli raporunu örgüte sunmuştur. Bölgenin raporlarını 
düzenli o çıkarmıştır. Notları o yazmıştır. Soruşturma komisyonlarında 
genelde o yer almıştır. Özcesi bir aydının yapması gerekenlerin çoğunu o 
yaparak bulunduğu alanlarda önemli ölçüde yük hafifletici olmuştur. Yine 
Kişilik özelliği olarak mutlaka çözümleyici bir kişiliğe sahip olan Erdal 
mütevazı yaklaşımlarıyla bu sorunları çözen tarzından dolayı da daha 
başarılı olmasını hep bilmiştir. O hiçbir zaman kişisel sorunları örgütsel 
sorunların önüne almadığı için tartışma platformunu hep siyasal 
tutmuştur. Böyle olunca da sorunların çözüm dili siyasal olmuştur. 
Siyasal dilde her sorunun çözümü er yâda geç bulunur yâda 
bulunmuştur.  
Onun bulunduğu noktalar temizdir. Kirlilik yoktur. Kirlilikten nefret eder. 
Yine onun noktalarında her türlü hava ve karadan saldırılara karşı açık 
ve kapalı mevziler bulunur. Sonradan öğreneceğim gibi o Avrupa da 
KNK’ de kalırken haftanın belirli bir gününde bizzat binanın temizliğinde 
öncülük yapacaktır.  

 
Rojaciwan.com ®©121 



Üslubu çekiciydi. Yaşamı kazandırıcı ve saygı uyandırıcıydı. Hitabetinde 
yer yer sertlikler görmüşümdür. Savaşın acımasızlığı içerisinde 
yetmezlikleri o af etmezdi. Bir kere ona “guyi değilsin bu guyi sertliği 
nereden geliyor” diye takılacaktım. O bu sertliği yaşamdaki katılımıyla 
her zaman kapatarak tüm yoldaşların onu esas aldığı bir merkez 
olmasını hep bilmiştir.  
O gerçekten çok şirindi. Yıllar sonra onunla yetişmiş ve gençlik yıllarını 
geçirmiş bir arkadaşı görmeseydim Erdal yoldaşın yaşça neredeyse 
benim yaşamdı olduğunu bilmeyecektim. Çünkü o tatlı bir gençti. 
Minyondu. Onu bu sevecenliğiyle kimse kıramazdı. O güleçti. Hep 
gülerdi. Onun gülüşleri bir orduya yetecek kadar fazlaydı. O Cemal 
arkadaşın deyimiyle tam bir “şekerdi”.  
O çok güzel bir Kürtçe konuşurdu. Kürtçe konuşurken onun sonradan 
Kürtçe öğrendiğini anlardınız. Ancak onun konuşmasında tek bir aksan 
hatası ile gramer hata bulamazdınız. O bu Kürtçesi ile en çok talimat 
tercüme eden yoldaşlardandı.  
O iyi bir gerilla idi. Đyi bir gerilla öncelikle iyi arazi tanımayla başlar işe. 
O Avrupa da büyümesine rağmen bir yıl geçmeden sanki o Gabar'lı 
olmuştu. Araziyi en iyi tanıyan yoldaşlardan olmuştu. Yine onun Gabar 
gibi ormanlık bir alanda her zaman timleri keşif amaçlı arazide dolaşırdı. 
Çünkü sık ormanlık yerlerde düşmanın sızma ihtimali fazladır. O bunun 
önünü almasını bilmiştir. Yine dediğim gibi iyi bir arazi tanıyan gerilla 
olmuştur.  
O gizlilik kurallarına çok riayet ederdi. Sadece gerilla hareket tarzında 
değil. Cihaz konuşmalarını da şifreli yapardı. Đyi bir şifre yapandı.  
O bayan yoldaşlara hepimizden farklı yaklaşırdı. Onun sanki doğasında 
kadına yakınlık vardı. Hiçbir gün onun ile bayan yoldaşların arasında bir 
sorun yaşandığını görmedim. Đktidar doğalında kirli bir olay. Đnsanın 
geriliklerini tahrik eder. Ama Erdal yoldaşın hiçbir zaman hiçbir yerde 
iktidarcı yaklaştığını görmemiştim.  
Onun eylem tarzı farklıydı. Çok az cephane sarf ederek en çok sonuç 
almayı esas alıyordu. Her eyleminde düşmanın bir parçasını alıp getirme 
esastı. Neredeyse tüm eylemleri gündüzdü. Ve genelde tek bir kayıp 
yoktur. Vuruş tarzı koparıcıdır. O uzaktan gölge dövüşünü sevmez. O 
yakın dövüşçüdür. Ancak yakın dövüşürken de eski Kürt tarzı kabadayılık 
onda yoktur. O hep savaşın bir incelik ve hile işi olduğu bilerek her 
zaman düşmanı yanıltarak kandırarak savaşmıştır.  
O bizde ender görünen siyasi ve askeri yetenekleri dengede olan bir 
yoldaştır. Onun Agit yani Mahsum Korkmaz arkadaşa benzetilmesi 
bundandır. O hem siyasi yönüyle gelişkin hem de askeri yönüyle gerillayı 
uygulama yönüyle de gelişkindir.  
Eğer onun gibi tiplemeler içimizde çıkmış olsaydı devrimimizin birçok 
sorununa cevap bulmuş olurduk.  
O’nun başka bir özelliği ise yaratıcı olmasıdır. Onda yok yoktur. 
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Onda söyleneni nasıl pratiğe geçiririz arayışı vardır. Birde o çok yoğun 
zekâsını kullanarak hep yeni çözümler üreterek tıkanma anlarını 
aşmasını bilmiştir.  
O örgütü tanıyan biriydi. O örgüt bir talimat çıkarmışsa ne anlama 
geldiğini bilerek kendisini ona göre uyarlıyordu. Bizde en temel 
sorunların başında bu gerçeklik gelir. Biz hep anladığımızı söyleriz ve 
bildiğimiz ve anladığımız kadar yaparız. Ya da yapmaya çalışırız. O ise 
örgütün ne yapmak istediğini anlayarak ona ulaşmaya çalışırdı.  
Kurtay Faraşin yoldaşın ona ilişkin dile getirdiği şu noktalara katılmamak 
mümkün mü?  
“ PKK’nin gizli ruhunu taşıyordu diyebiliriz. Onu her zaman kendime 
örnek aldım. Hepimizin işini o yapıyordu. Sınırsız bir insandı. Kendisine 
sınır koyan ve hesapla yaklaşan biri değildi. Onunki olağan üstü bir 
katılımdı. Bir devrimci ancak bu kadar kendisini katabiliyordu. En çok 
dikkatimi çeken yönlerinden birisi de buydu. Birde örgütsel, yönetimsel, 
yapısal sorunlar ve yaşamsal sorunları hiçbir zaman kendisine engel 
olarak görmedi. En fazla öne çıkan özelliklerinden biriside buydu.”  
O aslında bir nevi gelişen yeni bir PKK’li militandı. Kasım arkadaşın onun 
anısına yazdığı yazıda şu sözler benimde katıldığım sözlerdir; “Şunu da 
yazımın başında dile getirmek yanlış olmayacaktır. Ben bazı insanların 
doğuştan PKK’lı olduğuna giderek inanan bir insanım. Belki eskiden buna 
fazla anlam vermezdim. Ancak giderek bende bu kanı gelişiyor. Örneğin 
bir şehit VĐYAN SORAN ve NUDA BAŞKALE yoldaşların doğuştan birer 
militan, şehit ŞĐLANLARIN (Kobani ve Urfalı olan) arkadaşların PKK’lı, 
Konyalı şehit ŞOREŞ ’in yine NUCAN NURHAK arkadaşın militan 
doğduğuna inanıyorum.  
Hani, Đslamiyet’te derler ya her çocuk dört yaşanı kadar biraz da 
Müslüman’dır. Ben her insanın doğuş itibariyle biraz PKK’li olduğuna 
inanan biriyim. Ve birçok insanın-PKK ile buluşmuş olmasalar da-PKK’li 
olarak yaşadıklarına inanıyorum. PKK’li olmak adalete gönül vermek, 
baskıya karşı başkaldırış, boyun eğmeye tahammülsüzlük, maddiyata 
ret, ilişkilerde daha özgürlükçü, halk ve toplum uğruna canını 
çekinmeden koymak, mütevazılık, sade yaşama ve zirvelerde seyir 
etmek ise o zaman bazı insanların ruhlarında bunları görmek 
mümkündür. 
Đşte PKK’lilik biraz yukarıda dile getirilenler ise Erdal arkadaş doğuştan 
bir PKK’lidir. O yaşamıyla henüz genç bir delikanlıyken kendisini herkesin 
gönlüne nakış etmişti. Onu tarif etmek çok zor oluyor. O tarif edilemiyor. 
O ancak yaşanılır. Yâda onunla ancak yaşanılır. Başkası biraz zordur 
desem abartı olmaz. “ 
Erdal’ı yukarıda dile getirdiğim gibi anımsamak ancak ve ancak onu 
yaşamakla mümkündür. Onu anmak olsa olsa onun çizdiği yolun bir 
yolcusu olarak olabilir.Gerçekten Erdal’ı anmak değil onu yaşamak hem 
de doludizgin yaşamak ancak ona yakışır. O ancak onun gibi yaşandıkça 
kabul eder insanı. Tersini asla kabul etmezdi ve etmezde.  
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Erdal’la arkadaşlık onun gibi Golgatha tepesine çarmıhını Kudüs’ten 
sırtlayarak yukarıya tırmanmakla olur. Çarmıha gerdirilirken dahi 
gülümsemesinden bir şey yitirmeden ‘tanrım çünkü onlar ne yaptıklarını 
bilmiyorlar, af et onları’ demesini söyleye bilmekle ancak Erdal’la 
arkadaş olunur. Aksisi ona tersliği ifade eder.  
Şartlarımızda Golgatha’ya çıkmak devrimin tüm yüklerini –tüm sorunlara 
rağmen-taşımakla olur. Devrimle sonuna kadar yürümekle olur. Tüm 
zorluklara, inançsızlıklara, saldırılara, bireysel rahatsızlık ve hastalıklara, 
ayrı görüş ve duruşlara rağmen önderlik çizgisinde daha fazla 
kenetlenerek yürümekle Erdal’ın arkadaşı, dostu, akrabası ve yoldaşı 
olunabilir. Başka da asla!  
Evet, Erdal yoldaşla yaşam ya militan tarzından olacak ya da asla.  
Onunla yoldaşlık ancak onun gibi yaşandıkça olacak ya da asla.  
Onunla yoldaşlık onun çizdiği yolun bir yolcusu olunacak ya da asla.  
Onunla yoldaşlık PKK değerlerine en üst seviyede bağlılıkla olacak ya da 
asla. Onunla yoldaşlık en temiz devrim duyguları ve bağlılıkları ile olacak 
ya da asla.  
Güzel yoldaşım senin bu ilkelerini bilerek seni anıyorum. Seni anacağız. 
Ve seni salt Kürdistan devriminin öncü bir kadrosu olarak değil seni 
dünyanın en seçkin devrimcilerinin arasında her zaman anacağız. Seni 
Agit’lerin diyarlarına mührünü vuran biri olarak anacağız.  
Seni her zaman yüreğimizde nakşederek anacağız.  
Ve seni hayatta, birinin eksikliğini hissettiğimiz ve hep onun gelmesini 
beklediğimiz anlar var ya hep öyle bekleyerek anacağız.  
Biz sadece senin gibi yaşamda iz bırakan yoldaşların yaşanmış olanlara 
değer biçeceklerini bilerek seni anacağız.  
Ve en son olarak ruhun şad olsun derken de hep seni her yerde 
arayacağız.  
 
  

YAŞAMAK SENĐ 
Rüzgârların esintisinde 
Nehirlerin çağlayışında 
Güneşin ışınlarının tenime sıcak dokunuşunda 
Çiseleyen yağmur taneciklerinin yüzümü sıyırışında  
Çocukların saf gülüşlerinde 
Anaların dokunaklı çığlıklarında 
Sevdam diye bildiğim kadınların gözyaşlarında 
Ay’ın şavkını toprağa vurduğu 
Her anda hep yaşayacağım seni.  
  
                                                          *17 AĞUSTOS 2006-

Kasım ENGĐN arkadaş tarafında  Erdal arkadaşa ilişkinyazılmış şiirdir.  
  

Caferi Sori 
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