
 
 

 
 

 
Roj tv de yayınlanan Ciwan programının çekimi için Medya 
Savunma Alanlarına gitmiştim. 
Eylülün sonlarına doğru Özgür Kürdistan“ dağlarındaydım. O 
müthiş dağlar beni büyülemişti. En önemlisi de o dağlarda 
gerillanın içinde olmak, onlarla belirli bir süreliğine de olsa 
yaşamak bana büyük heyecan veriyordu. 
Đlk durağım Qandil’di! 
Sonra Xinere geçtim. Xinere’ de arkadaşlarla görüştükten sonra 
Xakurkê’de çekim yapmak için yola çıktık. O müthiş görkemli 
dağlarda yürümek bana çok büyük heyecan veriyordu. Aksama 
doğru yola çıktık. Yürüyerek çekim yapacağımız yer yaklaşık iki 
gün uzaktı. Bir günlük yürüyüşten sonra, aksam yol üstü 
kameraman arkadaşımla bir gerilla mangasında kaldık. Ertesi gün 
sabahın ilk ışıklarıyla, çekim yapacağımız yere bizi arabayla gittik. 
 
Tarih : 05.10.2008 
Yaklaşık 2 saat arabayla gittikten sonra Xakurkê’ye vardık. 
Aslında yaşamın kaynağına yolculuk eder gibi insan. O muazzam 
doğa bizi içine çekiyordu sanki. Her an yeni bir şeyler ekleniyor 
bilinçaltımıza. 
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 Gerillaların kontrol noktasında bizi arkadaşlara teslim ettiler. 
Gerillanın asayişiydi. Çünkü gerillanın denetiminde olan bir alan 
olduğundan, asayişi gerilla arkadaşlar sağlıyordu. 
Arkadaşlar orda bize “ne için gelmişsiniz, nereye gideceksiniz, size 
nasıl yardımcı olabiliriz” diye sordular. Bende onlara çekim 
yapmak için geldiğimizi, Özgün Bölüğe gideceğimizi belirttim. Çay 
ikramı yapılıp, bizi görevlendirilecek olan bir arkadaşın refakatinde 
göndereceklerini belirttikten sonra koyu bir sohbete başladık. 
Sohbet koyulaştıkça onlarla bütünleşiyor, yaşamın ne kadar 
anlamlı ve bir o kadar fedakârlık gerektirdiğini bir kez daha 
anlıyoruz… 
Ayaküstü sohbetimizin arasında etrafa sürekli göz gezdiriyordum. 
Hemen hemen her şey çekici geliyordu. Asayiş kulübesinin olduğu 
yere doğru yaklaşık 150 metre uzaktan bir arkadaş dikkatimi 
oldukça çekmişti. Bir kabın içine yerleştirilmiş ekmeğe benzer 
şeyleri sırtında taşıyor, bize doğru geliyordu. Đçimden bu anı 
karelemek geliyordu. Ancak her şeyin çekiciliği arasında o kare de 
bilinçaltımızda yerini alıyor. Yanımdakine bize doğru gelen 
arkadaşın ne taşıdığını sordum. Oda bana “fırın sırası bugün 
arkadaştaydı. Ekmeği yapmış geliyor” dedi. 
Uzun boylu, esmer bir arkadaş yavaş yavaş yanıma yaklaşıyordu. 
Đçimden bir his bu arkadaşı tanıdığımı fısıldıyordu sanki. Aramızda 
çok az bir mesafe kala, ekmekleri bir kenara bıraktı ve oda benim 
bulunduğum yere doğru geliyordu. Ancak hala içimdeki o his beni 
ona doğru sürüklüyordu. Yaklaştıkça içim içime sığmaz oldu 
nerdeyse. “sanki tanıyorum ya..” diyordum kendi kendime. Tam o 
sırada sanki ikimizde aynı duyguları yaşıyormuş gibi birbirimize 
baktık. 
Hidar: 
__ “Talat arkadaş!” 
__ “Vay! Hidar heval seni bu dağlarda görmek ne güzel!” 
Hemen birbirimize sarıldık.  
Gülerek bana; 
__ “Ya sen yolunu mu şaşırdın, ne zaman geldin, nasıl geldin?” 
Yeni fırın başından gelmiş ve hava sıcak olduğundan terler akıyor, 
nefes nefese kalmıştı.  
Ona; 
__ “Hidar Heval, Ciwan programı için çekimlere geldim” dedim. 
Hidar: 
__ “Gelmekle çok iyi etmişsin. Çok güzel programlar yapabilirsin.  
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Gerillayı, yaşamını, mücadeleyi, en iyi burada yani merkezinde 
inceleyip ekrana yansıtabilirsin. Dıştan bakmak ayrı, içinde olmak 
ayı bir şeydir. Önemli olan da zaten yaşayıp görmektir. apayrı. O 
yüzden iyi bir seçim yapmışsın”.  
Ben 
__ “Evet haklısın Heval Hidar. Bu son senelerde Kürt gençleri 20 
kişilik 30 kişilik gruplar şeklinde gerillaya katılıyorlar, sürekli 
programda izliyoruz. Bizde ekip olarak dedik gidip bunu yerinde 
işleyelim ve gerilla yaşamını birazda olsa takip edip izleyicilere 
yansıtalım. Bize verilen belirli bir süre var, o süre içinde bir kaç 
program yapıp dönmemiz gerekecek.  
Hidar ( gülerek) 
__ “Heval Talat, uçaklar saldırı yaptığı zamana hiç denk geldin 
mi?”  
__ “Şu ana kadar denk gelmedim ama denk gelsem de bende 
sizin gibiyim.” 
Hidar 
__ “Tabi uçağın şakası yok. Gördüğün gibi bizim kutsal 
dağlarımıza, coğrafyamıza sürekli 1 tonluk kazanları bırakıyorlar, 
bu güzelim doğayı coğrafyamızı mahvetmişler.” 
Hidar “ Talat heval, ben bu ekmekleri mangaya bırakayım ondan 
sonra gelip gideceğiniz yere ben götürürüm sizi” dedi. Ekmeği 
bırakıp döndükten sonra yine gülen yüzüyle “hadi gidelim bakalım 
Talat heval. Yolda sohbet ederiz”. Gideceğimiz noktaya kadar 
Hidar yoldaş beni ve kameraman arkadaşa refakat etti. Tam 
arkamızdan da bir kedi bizi takip ediyordu. 
“Hidar heval bu kedi senin mi?” diye sordum. Gülerek 
__ “Valla heval ben nereye gitsem hep arkamdan geliyor, 
beni hiç yalnız bırakmıyor. Talat heval sana bir şey 
soracağım. Rojaciwan sitesi ve Ciwanên Azad dergisini çok 
merak ediyorum, acaba ne halde? Arkadaşlar 
yürütebiliyorlar mı? Benim burada imkanım yok, internete 
giremiyorum. Takip edemiyorum.” 
__ “Heval Hidar, merak etme. Arkadaşlar ilgileniyorlar, takip 
ettiğim kadarıyla bir sorun yok. Ama yönetiminde hangi 
arkadaşlar yer alıyor o konuda şuan bilgim yok.”  
__ “Evet! umarım iyi yaparlar. Internet üzeri sanal dünyada 
gençlere hitap etmek, onları mücadeleye kanalize etmek, 
yönlendirmek önemlidir. O konuda arkadaşların üzerine büyük 
sorumluluk düşüyor. Gençlere iyi cevap olmaları gerek.” 
__ “Evet haklısın heval.  
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Aksam tam güneş batmak üzereyken gideceğimiz noktaya 
vardık. Hidar heval bizi arkadaşlara teslim etti. 
Hidar  
__ “Talat heval benim kendi alanıma dönmem gerekiyor. Aslında 
fırsat olsaydı da seninle daha fazla sohbet edebilseydik.” 
__ “Bende çok isterdim heval. Ancak yarın çekimden sonra zaten 
tekrar size uğrayacağız, çünkü ordan başka yere geçmemiz 
gerekiyor. Yarın sohbet ederiz tekrar.” 
__ “Evet, yarın geldiğinde beni görmeden kesinlikle gitme. O 
aralar görevde olabilirim. Ama yinede bekle beni.” 
__ “Tamam heval. Seni görmeden gitmem zaten.”  
__ Oldu yoldaş, seni gördüğüme çok sevindim, yarın tekrar 
görüşürüz.” 
__ “Tamam heval kendine çok iyi bak, yarın buluşmak dileğiyle.” 
 
O gün Hidar arkadaşı gördüğüme çok sevinmiştim. Hidar 
arkadaş daha önce kendiside gençlik dergisi ve rojaciwan 
sitesinde çalıştığı için, çoğu zaman program için görüş alışverişi 
yapıyorduk. Gençliğe, eğitime ve örgütlemeye çok önem 
veriyordu. 
 
 
Tarih:06.10.2008 – 
 
Ertesi gün sabah erken saatlerde kalktık. Sabah kahvaltısından 
sonra çekimlerimize başlamış, öğleye doğru bitirmiştik. Oradaki 
arkadaşlarla vedalaştıktan sonra tekrar Hidar arkadaşın 
bulunduğu yere doğru yola çıktık. 
 
Bizi bir arkadaş oraya kadar götürdü. Bu arada acaba bizi diğer 
noktaya götürmek için araba var mıdır diye kameraman 
arkadaşla konuşuyorduk. Hidar arkadaşın bulunduğu mangaya 
yetiştik, arkadaşlar bizi karşıladılar. Arkadaşlar “gelin bir çay 
falan için, açıktıysanız yemek getirelim size” dediler. Ben, yemek 
yedik ama bir çay içeriz heval” dedim.  
O arada gözlerim Hidar’ı arıyordu, yoktu! Bir arkadaşa “heval 
Hidar yok mu? nerde acaba?” 
Diye sordum. Arkadaş “Hidar heval yarım saate kadar gelir” diye 
cevap verdi hemen, geleceğinden kesinlikle emin bir ses tonuyla. 
Diğer noktaya geçmemiz için, arkadaşlar bize arabada  
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ayarlamış, hem arabayı hem de Hidar arkadaşı bekliyorduk. 
Çay içtikten sonra arkadaşlar “araba geldi” dediler. Bende “Hidar 
arkadaşı göremedim, araba biraz bekleyebilir mi?” dedim. Bir 
arkadaş “merak etme oda geldi. Arabanın yanında sizi bekliyor” 
dedi. 
Sevindim ve içimde ya göremeden gitmek zorunda kalsak 
endişesi ortadan kayboldu. Mangadaki arkadaşlarla vedalaştıktan 
sonra arabaya doğru yürüdük. Baktım Hidar heval yine güler 
yüzüyle bizi bekliyordu. 
Hidar ( gülerek) 
__ “Talat heval yoruldun bu dağlarda değil mi?” 
Bende gülümseyerek; 
__ “Yok heval kaç gündür yürüyorum alıştım artık. Đlk iki gün 
bana çok zor gelmişti. Ama şimdi sorun yok.” 
__ “Đyi güzel, Talat heval demek gideceksin ha? Gezebildiğin 
kadar gez, tadını çıkar bu muhteşem doğanın.” 
__ “Evet maalesef, bize ayrılan bir zaman var. Ona göre hareket 
ediyoruz. Doya doya sohbet edemedik seninle. Ama umarım bir 
gün tekrar görüşürüz.” 
__ “Heval Talat, bizim yerimiz bu dağlardır, olabilir ki bir gün 
tekrar görüşürüz.” 
Elinde bir torba vardı. Sanki bize hazırlamış gibi her an bize 
verecekmiş gibi duruyordu. 
Hidar  
__ “Heval Talat bu cevizler senin için. Başka vereceğim bir 
hediye yok.” 
Đçime belli elirsiz bir hüzün doluşmaya başladı. Aynı anda sanki 
dünyanın en güzel hediyeleri bana verilecekmiş gibi 
heyecanlanmıştım. Alacağınız en güzel hediyenin ceviz olduğunu 
düşünün! 
Bende “Heval bu hediyenden daha güzel ne olabilir ki. Cevizleri 
çok severim, çok teşekkür ediyorum. Bende sana küçük bir 
hediye vermek istiyorum. Sana bir kalem hediye edeceğim ne de 
olsa sana bol bol lazım olur. Biliyorum kesin bir şeyler 
yazıyorsundur.” 
Hidar 
__ “Evet aynen öyle. Kesinlikle lazım olur bana. Çünkü bir sürü 
şey yazmışım. Ve bu dağlarda kalem bana her zaman lazım olur. 
Heval Talat, duydum ki B. arkadaş kanser olmuş. Çok üzüldüm. 
Benim bir tezbihim var onu da B.arkadaşa göndermek istiyorum.  
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Benden yana geçmiş olsun dileklerimi iletirsen çok sevinirim. Ve 
bu tezbihi benim adıma ona hediye et.” 
__ “Tabi heval başım üstüne. B. arkadaş şuan Almanya’da 
sanırım. Ama kesin ona ulaşırım. Merak etme.” 
__ “Tamam, çok sağol heval. Araba sizi bekliyor hadi fazla geç 
kalmayın. 
Çantamızı, kameramızı arabaya koyduk, tam vedalaşacaktık ki 
Hidar arkadaşla! 
__ “Aaa hele durun. Ya heval Hidar seninle fotoğraf çekemedik. 
Dur makineyi çıkarayım. Gerçi makinemin displayi kırıldı ama 
kesin çeker. Biz yinede deneyelim. Sonra chipi bilgisayara 
takarım, oradan bakarım.” 
__ “Tabi çok iyi olur heval Talat. Hatıra olarak bu fotoğraf 
kalır..!” 
Kameraman arkadaşım, benim, Hidar ve yanındaki gerilla 
arkadaşın iki tane fotoğrafını çekti. Sonra makineyi ben elime 
aldım, önce onun bir tane tek başına çektim, sonra da Hidar ve 
diğer arkadaşınkini beraber çektim. Araba çalışır vaziyette bizi 
bekliyordu. 
__ “Hidar yoldaş fotoğrafımızı da çektik. Seni gördüğüme çok 
sevindim. Đnşallah bir gün tekrar karşılaşırız. Kendine çok dikkat 
et. Serkeftin.” 
Hidar; 
__ “Bende seni gördüğüme çok sevindim, bir gün tekrar 
görüşürüz. Bütün arkadaşlara, gençlere çok selamlarımı ilet.” 
Güler bir yüzle beni yolcu etti. Bilinçaltımıza bir kare daha 
işlenmişti. Tekrar görüşmek dileğiyle..! acaba..! 
 
O güler yüzün hiç aklımdan çıkmayacak heval Hidar. Hiç bir 
zaman seni unutmayacağım… 

 
 
Talat Ekinci (Roj TV de Ciwan programin yapımcısı) 
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EMEĞĐN VE OLGUNLUĞUN SEMBOLÜ  

CUMA BĐLĐKA yoldaş, Botanlıdır. Botan'ın Cudi dağının 
göbeğinde yer alan, Bilika köyündendir. Botan, Kürdistan 
tarihinde düşmanlara her zaman uzak kalan bir saha olmuştur. 
Tersten ele alacak olur isek düşmana karşı direnişin sönmeyen 
kalesidir Botan.  

Kürdistan topraklarının düşman tarafından en son fethedilen 
parçalarıdır buralar. Öyle olunca, Kürtlüğünde en derin yaşandığı 
sahalar olması yadırganamaz. Düşmanın tüm hışmına rağmen 
buralar, Kürtlüğün atan atardamarlarıdır. Botan daha doğrusu, 
Mezra Botan, hep kendi kendine yeten, kimseye ihtiyaç 
duymadan ayakta kalan bir halkın toprağına verilen addır.Mezra 
Botan, bunun için tarihinde düşmanlarının dikkatini ve  
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öfkesini üzerine çekmiştir. Botana gelip hükmetmek isteyenler, 
öncelikle kendi kendine idare eden yaşam tarzını, tek başına bu 
halkın ayakta kalışını yok etmeye çalışmışlardır.Mezra Botanlılar 
coğrafik koşulların ağırlığı, düşmanlarının onları çepeçevre 
kuşatmaları ve dünyayla bağlarını koparmalarından dolayı 
birazda setleşerek büyümüşlerdir. Onlar, birazda her şeye 
yetecek yetenekle donatılarak büyümüşlerdir. Doğal olarak, 
yaşamın en ağırına cevaplar üreterek, çözerek, yaşam yollarını 
çizmişlerdir.  

CUDĐ, bu gerçeklik içerisinde bir başka yeri temsil eder. Bir 
rivayete göre Nuh’un gemisi, Cudi’nin navserine, yani Sefin diye 
tabir edilen yere büyük tufan sonrası konar. Tevrat’ta genişçe 
ele alınan mitolojik destana göre, gemide-yani Sefin de–80 tür 
yaratık vardır. Đnsanıyla, hayvanıyla ve bitkisiyle tam 80 tür! 80 
sayısının Kürtçe adı Heyşte’dir. Özcesi buralar birazda 
peygamberler yeridir. Đnsanlığın tekrar yaşamaya başladığı 
yerlerdir.  

Cuma arkadaş ise böylesine Nuh’un Gemisini konduğu, 
güzelim bir dağın tam ana rahminde bulunan bir köyde yer alır 
ve yetişir. Dağın içine yerleşmiş bu güzelim köyün adı Bilika'dır. 
Üç mahalledir. En yukarıda Şkefta Fellah diye bir Şkeft vardır. 
Birde “Der” yani kilise vardır. O kilise ki gerillalara az yataklık 
yapmamıştır. Köyün üstünde üç tane harika kaynak, gün 
boyunca bir çayın akması gibi tepelerden derin vadilere akarken, 
Bilika'nın yamaçlarında bulunan her türlü meyveyi sulayarak 
kendilerini Hezil suyuna bırakırlar.  

Hani vardır ya kartal yuvaları, işte aynen öyledir Bilika. Yüksek, 
şahinlerin bakacağı bir tarzda derin vadilere bakar. Suriye, Irak 
ve Türkiye üçgeninde bulunan köy geçmişten beri kaçakçıların, 
silahşorların, mahkûmların ve son yıllarda da peşmergelerin 
mekânıdır. Bu köyün, herkese kapısı açıktır. Ve çok doğaldır ki 
Kürt Özgürlük Hareketi, Botan’a girdiğinde ilk yer alacağı 
yerlerden birisi Bilika olacaktır. 
Böylesi arka perdesi olan bir köyde dünyaya gelmek, hele hele bu 
köy Cudi’nin eteklerinde bulunuyorsa, buna birde Cudi’nin 
görkemliğini ekleyin. 
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Cudi doğalında bir kale. Silopi ovasını üzerinde Küçük Güney 
diye tabir ettiğimiz Suriye’nin çölüne uzanmanız ve oralarda 
dönüp Cudi’ye bakmanız yeter de artarda. Tüm muhteşemiyle 
bir korunak, bir savunma duvarı olarak durur. Hemen karşı 
yakada Haftanin’in sırtları görülüyorsa o zaman dünyalar sizindir.  

Đşte buralı olmak, buralarda büyümek, buraların havasını 
koklamak, esen rüzgârıyla tüm Kürdistan'a umut olarak esmek. 
Ve akan her suyunda, damla damla derinliklere akarak, kendini 
bir gümbür gümbür akan Hezil çayının akıntısında bularak kendin 
olmak. Đşte burası Cudi deyip heybetlenmek, ancak buralıyı ifade 
edebilecek bir duygu olabilir.  

Çok sonralardan bir gerilla yoldaşın, Cudi üzerinde yaptığı bir 
programda belirttiği gibi “Cudi’yi öğrenebilirsiniz, ancak 
yaşamadıkça anlayamazsınız.” Evet, Cudi’nin eteklerinde 
bulunan köylerin ruhsal durumun anlamak için birazda Cudi’li 
olmak gerekir. Cuma Bilika-yani Selim Ülker-yoldaş 1961 yılında 
dünyaya gelir. O, Türk ordusuna askerlikte yapar. Burada 
görecekleri onun sonradan gerillayla tanışmasında ve hızla 
milislik yapmasından büyük etkide bulunur. O, evlidir. O’nun eşi, 
o 1994 yılında Cudi’ye geçerken onun kendi köyünden çıkarak 
gerilla kamplarına doğru giderken karşılaşır. Bir kardeşide 
saflara gelecek ve o şehit düştükten sonra ismini Cuma 
yapacaktır.  

O, uzun bir süre milislik yapacaktır. O, genelde olgunluğu, 
yardımseverliliği ile bilinecek ve hatırlanacaktır. Birde iş 
yaparken, kılı kırk yararak yapan biri olarak bilinecektir. Bu köy 
ortamındayken göze çarpacaktır. Ve o, saflara geldikten sonra 
henüz çok fazla zaman geçmeden Haftanin de bölge komutanı ve 
ardından aynı düzeyde Cudi alanına geçmesi bu özelliğiyle 
bağlantılıdır. Đş yaparken etraflıca düşünendir. Bir anlamda işi 
yaparken, örgütleme boyutunda yeteneklidir. Kimisi vardır 
yırtıcılığı ile göze çarpar, kimi vardır pratik yetenekleriyle öne 
çıkar. Cuma yoldaşın ise yaşamdaki sade duruşu ve olgunluğu, 
ilk elden göze çarpar. Giderek çalışmalar içerisinde rasgele 
harekete, yer vermeyen ele alış biçimi onun hızla 
komutanlaşmasına götürecektir. Komutanlık, birazda işleri 
Ahenkli götürülmesi değil midir?  

Rojaciwan.com ®© 10 



Cesaretli olabilirsin, koparıcı olabilirsin ancak eğer siz yapılan ya 
da harcanan emekleri toparlamasını bilmezseniz nasıl komutan 
olacaksınız ki? Đşte o böylesine özelliklere 1989 yılında gönüllü 
bir katılımcı olarak gelecektir. Ve ilk gelişi sessizdir. Belki 
dediğimiz o olgunluktur, belki de o gözlemleme sürecidir. Nedeni 
ne olursa olsun o ilk katılırken oldukça sessizdir. Belki de birçok 
yoldaşından yaşça büyük olmasından kaynağını da almış olabilir. 
O yıllarda komutanlar hariç ağırlıklı fazladan genç ve dinamik 
savaşçılar vardır. Ben onu ilk kez 1989 yılında Çırav’ın Xare’sında 
göreceğim. O, da yaşanan kimi eylemliklerden sonra olacaktır.  

Arkadaşlar, Afkamasi karakolunu vuracaklar. O, ise bu 
eylemde yer alacaktır. Diğer taraftan koordineli bir şekilde Adil 
Aslan arkadaşlar ise Cudi eteklerinde köylülere toplantı yaptıktan 
sonra 9 genci katacaklardır. O zaman biz Çırav da 
karşılaştığımızda Serbest Kıçi, Yusuf Spi, Akif Kobani, Sait 
Guyina, Sarı Hüseyin -ki aynı zamanda bölgenin genel 
sorumlusuydu- Sarı Hüseyin arkadaşın bulunduğu her ortam 
biraz da yoldaşlık kokardı. Onun sevecenliği, yardım severliği, 
güleçliği, sıcaklığı ile siyasal birikimi birleştiğinde herkesin 
yanında kalmak istediği bir arkadaş oluveriyordu. O, sarı saçları, 
mavi gözleriyle narin ince boyuyla, ayrı bir güzellik abidesiydi. 
Sanırım saflarda Sarı Hüseyin yoldaşa ilişkin yeterince 
yazılmamıştır, çizilmemiştir. Hâlbuki o kadar güzel özellikleri 
parti yapısına hakim kılmak için biraz da o işlenmeden eksik kalır 
düşüncesindeyim. Bu arada bir sürü yeni gençleri almışız onları 
tek tek Cudi, Hareketli Birlik ve Gabar güçleri üzerine 
dağıtıyoruz. Orada Cuma arkadaşı Hareketli Birliğe veriyoruz. O, 
o zaman yeni sayılabilecek biridir. Yukarıda değindiğim gibi 
sessizdir, izleyendir, çok konuşmayandır. 

Birde o dönemler bir alandan, bir alana geçmek sanki dünyaları 
değiştirmiş olmak demekti. Ya kendi alanında çıktığında -ki 
Cudi’lidir- ya da yeni olmasından kaynaklı çekingenliklerden 
dolayı bu içe kapanıklı durumu yaşıyoruz. Nedenini tam 
bilemiyorum ama o zaman ilk gördüğümde bize yansıyan bu 
olmuştu. 1989’un baharında tüm güçler newroz kutlaması için, 
Gabar navserinde buluştuk. Yaklaşık 85 arkadaştık. O dönem için 
kalabalık bir güç demekti bu. Hareketli Birlik, Gabar ve Mişare 
gücüde var. 
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Birlikte kutluyoruz ve çok güzel bir Newroz morali oluyor. Belki 
bizi tanımayanlar bilmez ama biz yaşamımızın en zor anında 
gülen insanlarız. Dağlara çıkmışız ve bizi ayakta tutan temel bir 
olgu gülmedir. Her şart altında gülebilmeyi başarabilmektir. 
Savaşta biliyorsunuz gülmek kolay bir iş değildir. Ama biz, 
savaşa değil ölümle alay eden insanlar için hep gülmek, moral 
dolu yaşamak ve şakalaşmak bir yaşam biçimidir. Biz de 
morallerde küçüğü büyüğü yoktur kime rol verilmişse o rolünü 
ya bir skeçte ya bir tiyatroda oynamak zorundadır. Bu bir yaşam 
duruşudur. Ve o nokta halen bugün Nokta Newroz’e olarak 
bilinir.  

Ortaya çıkıyor ki, biz bu noktada fazla kalmışız. Düşman 
kapsamlı bir operasyona başlıyor. Biz henüz gücümüzü 
düzenleyip dağıtmadan çıkan bir operasyondur bu. Birisi kaçmış 
ve bize ilişkin bilgi aktarmış ve bizim hamle başlatacağımızın 
bilgisini de almışlar böylece. Engellemek için üzerimize yoğun 
gelecekler. Biz Kela Şexa Reş’e gelmişiz. Şırnax’ın karşısındayız. 
Sabah erkenden çatışmalar başlıyor. Bir takım komutanı Ali Kıçi, 
bir takım komutanı Salih Kars’tır ve siyasi komiserimiz o altın 
gibi değerli olan Đsmail Derik’tir. Biz mevzilenmişiz, düşman 
indirmelerle içimize giriyor ve bombalarla iç içe giriyoruz. 
Akşama kadar çatışmalar yoğun sürüyor ve bizim hiçbir kaybımız 
yaşanmadan alandan çıkıp Gurdela vadisine gidiyoruz. Sonra da 
düşman radyoda kendi kayıplarından söz edecekti.Bu kez Aval’ın 
üstündeyiz. Bilinçli üzerimize düşmanın gelmesi için görüntü 
vereceğiz. Ve tabii ki bir pusu atacağız. Köye giriyoruz erzak 
alıyoruz. Ağırdan alıyoruz. Yerimizi köylülere söylüyoruz. Köyden 
çok geç çıkıyoruz. Hepsi numara. Kimi köylüye gidin askere 
söyleyin gelsin diyoruz. Ve köyün yukarısına çıktığımızda taş 
yuvarlatıyoruz. Köyün ihtiyar heyeti kendi aralarında toplantı 
yaparak bize “burada çatışma çıkarmayın” kararı iletiliyor. Ama 
biz bir kere açık hareket etmişiz ve düşman geliyor. Đlk vuruşta 
12 askerle bir üsteğmeni deviriyoruz. Burada en büyük rol Salih 
Kars yoldaşındır o BKC ile isabetli atışlar ederek düşmanı 
hareketsiz bırakıyor. Ancak bir kör kurşun gelip Salih Kars 
yoldaşın kafasında isabet edecek ve anında şehit düşecektir. Gün 
boyu süren bir çatışmadır. Ben bacağımdan yaralanıyorum. 
Başka bir yoldaş Ahmet Sere Spi belinden bir mermi alacak ve 
sonra şehit düşecektir.  
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Biz geri çekiliyoruz. Gece yürüyüşte -ki birçok asi yerden 
geçmemiz gerekiyor-Halil Gurdela yoldaşın çantası kayalıklara 
takılıyor ve bu takılmayla birlikte kayalıklardan uçuruma 
yuvarlanarak şehit düşüyor. Henüz çok genç biriydi. O zaman 
genel komutanımız Hogir’dır, sonra da kontralaşarak giden 
dörtlü çetenin en etkili elemanlarındandı. Ona karşı ilk kez 
konuşulacaktı ve eleştirilecekti. O zaman tepe de ona dönük 
konuşulmuştu. O zaman bizlerde “kim komutansa o 
eleştirilemezdi” mantığı hakimdi. Birde oldukça sert olan ve 
dediğim dediktir diyen Hogır söz konusu olunca bizim gibi yeni 
olanlar konuşamazlardı. Đşte o gün bir arkadaş “parti istese onu 
kulağında tutup çeker” diyecek. Ve ben bunları ilk kez 
duyacaktım. Yapılan çatışma toplantısında hem bize haber 
vermeden çekilmesi, hem eylemin yapılma biçimi hem de 
takviyeyi geç göndermesi ciddi eleştirilecekti.  

Ve aynı yıl bir sürü çatışmaya-aynı tarzda olmazsa da mantık 
aynı olduğu için-hep girdik. Boş avare, asi pratikleri yaşadık. 
Ama sözde Kürt tarzı yiğitlik gösterileri için bilinçli hareketler çok 
yaşanmıştır. Hâlbuki biz, modern bir gerilla hareketiydik. Ve 
kürdün olumlu yönlerini alacaktık ancak kaybettiren yönlerini 
almayacak ve ret ederek dönüşüme tabii tutacaktık. Ancak sonra 
da Önderliğin “bize kaybettiren yıllar” ya da “bize dayatılan 
bilinçli çetecilik” dediği yıllardır bu yıllar. Ve Önderlik Hogır’ı önce 
1989 Kasım çözümlemesi ile asi avare çetecilikle ve halka karşı 
sergilediği kontra tarzı için sert eleştirecek ve bu tarzdan 
dayatması üzerine tutuklanması talimatını verecektir. Ancak 
Hogır bunu erkenden tesadüfen duyduğu için 1990 Ocağında 
gidip Saddam Hüseyin’e sığınacaktır. Ve aynı yıl–1989-Hareketli 
Birlik iki parçaya ayrılacak ve Cuma yoldaş Gabar da kalacaktır. 
Cuma arkadaşın katıldığı ve arkadaşların düşman askeri 
güçlerine ait elbiselerini giyerek yaptıkları Güçlükonak civarında 
ki yol kesme eylemine katılır. Mixes’te çetelerde 12 silaha el 
koyuyoruz. Cuma arkadaşta yine bu eylemde var. Adım adım 
tecrübe kazanıyor. Dile getirdiğim gibi çatışmalar var, halkla 
toplantılar, askeri kanunla gençleri katma derken belli bir 
hareketliği yaşıyoruz. Bu arada fiziki ve iradesel duruşu ve 
araziye olan hâkimiyetinden dolayı  
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Cuma yoldaş öncülükte yapmaya başlıyor. Giderek adım adım 
öne çıkıyor. Ancak halen sessiz ve içine kapanık duruyor. Buna 
birde kimsenin ondan beklemediği fedakârlıklar sergilemesi 
dikkat çekiciliği ekleniyordu. Kendi başına mutfağa giriyor, 
ekmek yapıyor ve göreve çıkanlara ya da gidenlere yardım 
ediyordu. Ve gerçekten güzel ekmekte yapıyordu.  

Aynı yıl Kani Botki toplantısına gidiyoruz. Kimine göre 850 
arkadaş toplanmışız ama ben o zaman 550 arkadaş olduğumuzu 
hatırlıyorum. Ne de olsa arada tam 20 yıl geçmiş. Đnsan yanılan 
bir yaratık, belki de ben yanılmışımdır. Ana birlik güçlerinde yer 
alan tüm yoldaşlar, terfi ediliyor. Başarılı bir pratik sergilenmiş 
olmasa da önemli tecrübeleri kazandırmıştı. Ve Cuma yoldaş 
burada manga komutanı olacaktır.  

Cuma arkadaş bu toplantı ardından Zozanlara geçer. Ve büyük 
komutanlarımızdan Pılıng Kıçi yoldaşın yanında kalacaktır. Ve o 
kış -yani 1990 kışında- Masiro alanında üsleneceklerdir. Ve 
onunla Baharın, Besta Buke’de görüşüyoruz, o artık birliğin 
yönetim üyesi olmuştur. Ve tekrar birbirimizden ayrılacağız ve o 
yine Zozanlara, Pılıng arkadaşlarla gidecektir.  

O yıl zozanları epey dolaşacaklar ve bir ara Garzan eyaletine 
gidip çalışma yürüttükten sonra geri döneceklerdir. Ve o yıl en 
güzel eylemleri binbaşı eylemidir.  

Tahta Reş’te bulunan yoldaşlara düşman yoğun yüklenecektir. 
Bunun için hızla bir şeylerin yapılması gerekiyor. Arkadaşlara, 
yönelimi azaltmak gerekiyor Arkadaşları, o saldırılardan korumak 
gerekiyor. Pılıng Kıçi arkadaşın koordinesinde bir eylem 
yapılacaktır. Đşte bunun için Pervari’nin bir köyüne toplantı 
yapmaya gelen binbaşı, yüzbaşı, üst teğmen ve bir sürü askere 
pusu atılarak vurulacaklardır. 9 G–3 kaldırılacak ve binbaşının 
telsiziyle bir sürü malzemesine el konulacaktır. Bu pusuda Cabar 
Mardin yoldaş şehit düşecektir. Bu eylem o dönem basında 
oldukça büyük ses getirecektir. Bu eylemde Cuma Bilika 
arkadaşın yanı sıra, Çiceka Kıçi ve Bedri Evraxi yoldaşlarda yer 
alacaklardır.  
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Eylem o dönemlerde Türk basınında ve BBC’de epey dile 
gelecektir. Cuma yoldaş, 1990 yılı sonlarına doğru Haftanin de 
yapılan PKK’nin 4. Kongresi’ne katılır. Ve o 1991 kışında Haftanin 
de kalacaktır. Ve o takım komutanıdır. Yıl boyunca o Uludere-
Haftanin hattında hareket edecektir.  

Bu yılda vurulacak bir iki yer şunlardır; Zeviyan asker tepesi 
vurulacak 2 G–3 ile 1 adet MG–3 kaldıracak, 3 kez Xoxusa askeri 
tepesi etkili vurulacaktır. Bu tepe aynı zamanda yöre de yeni 
savaşçıların deneyim kazanılması için kullanılan bir tepedir.  

Devrim de yer yer böyle durumlar yaşanabiliyor. Arazi olarak 
düşman gelmiş, vurulması ve geri çekilmesi uygun bir yere 
tepesini kurmuş siz ise böyle tepeleri neredeyse her gün vurarak 
onlarca düşman askerini vuracaksınız. Đşte Xoxusa tepesi böyle 
bir tepedir.  

Esasta başta Cuma arkadaş olmak üzere birçok arkadaşın 
tecrübe kazanacağı bir yıldır. Bizde insanlar hemen bir günde 
yetişmiyor. Bir komutanın doğması için yıllarca emeklemesi 
gerekiyor. O eylem, bu eylem derken deneyim kazanıyor. Yine 
gerilla da ne kadar kurum varsa orada tecrübe kazanarak 
pişiyor. Örneğin siz lojistikçilik yapmamışsanız, işin detayını 
anlayamazsınız. Siz güvenlikçilik ve nöbet listeciliği 
yapmamışsanız, hangi insanın ne zaman duyarlı ve ne zaman 
duyarsız olduğunu bilemezsiniz. Keşifte pişmemişseniz, iyi 
planlayıcı değilsiniz. Muhaberecilik yapmamışsanız, cihazda gizli 
konuşmasını bilmeyecek ve düşmana hep açık vereceksiniz. 
Öncülük yapmamışsanız, yeterince inisiyatifli olamıyorsunuz 
demektir. Bunları böylece daha da sıralamak mümkün. Gerillayı 
hazırlamak, öyle sanıldığı gibi bir silahı al ve yürü düşmanın 
üstüne olmuyor. Sabırla, sebatla, sakinlikle, karınca kararınca, 
adım adım, düşe kalka, yorula yorula, düşünceyi geliştire 
geliştire, gerillalaşıyor insan. Bu evreleri geçirmemiş bir 
komutan, belki komutan olabilir. Ancak çoğu zaman, kolay 
kaybeden komutan oluyor. Cuma arkadaş bu hareketli yılın 
sonunda Ortadoğu’ya yani Mahsum Korkmaz Akademisi’ne parti 
Önderliğimizin yanına gidecektir. Size Ortadoğu demem tuhaf 
gelmiş olabilir. Ne de olsa ortadoğudayız ve ben,  
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size Ortadoğu’ya gideceğinden söz ediyorum. Siz eğer bizi 
tanımak istiyorsanız biraz da bizi bileceksiniz. Ortadoğu derken 
biz Mahsum Korkmaz Akademisi’nden konuşuruz. Ya da bizim 
coğrafik tanımlamamızla düşmanın ki bir olmaz. Hatta Avrupa da 
ya da dünyanın başka bir yerinde bizim eyaletlerimiz ile o 
ülkelerin eyaletleri bir değildir. Bunu da küçük bir bilgi olarak 
vereyim.  

O Önderlik sahasında tanıdığımız imajını değiştirecektir. Bizim 
bildiğimiz sessiz, durgun, içine kapanık Cuma arkadaş 
dönüşecektir. Artık konuşandır, tartışandır, ikna edendir. Cuma 
yoldaş Önderlik yanında kalırken onun güvenliğinde de yer 
alacaktır. Ve o bu güvenlik takımının da komutanıdır. Doğalında 
bu Önderlikle daha fazla tartışma ve yakınen tanımadır. O 
burada ciddi bir eğitim ardından tekrardan ülkeye gelecektir.  

Aynı yıl–1992-de o, Önderlik sahasında Haftanin alanına 
gelecektir. Bölük komutanıdır. Burada güç fazladır. Ve Cuma 
arkadaşın artık efsaneleşeceği yıl ya da süreç yaklaşmaktadır.  

1992 yılının güney ihanet savaşı başlıyor. Güneyli güçlerin TC 
ile birlikte üzerimize ortakça geldikleri yıllardır. ABD ile 
Đngiltere’nin de icazetini alarak gelen milyonluk bir Türk ordusu 
ile bir türlü kendisi olamayan işbirlikçi Kürtlük ortaklaşa 
geliyorlar. Tüm uluslararası gericilik kol kola, ele ele.  

Bir taraftan TC tüm güçleriyle yüklenirken, ihaneti derinliğine 
yaşayan, ilkel milliyetçilerde güneyden bize saldırıya geçiyorlar. 
Hem de tüm güçleriyle. Sonradan öğreneğiz ilkel milliyetçiler 
gidip sıradan peşmergelere “bunlar çoluk çocuk, savaşı 
bilmiyorlar, paraları çok, güzel kızları da var, gidip hepsini teslim 
alıp geliriz” diye kandırmışlar.  

Savaşın ilk gününde adeta körü körüne üzerimize gelen 
onlarca peşmergenin cenazeleri yere düştüğünde gerisin geriye 
kaçtıklarını da görecektik. Kahrolası bırakuji diyeceğiz ama 
egemen, aşiretsel kültür her zaman bırakuji olmamış mıdır? Her 
gerillanın ruhunda ihanete karşı savaşım fırtınaya dönüşür. Bizim 
için burası bir kördüğüm niteliğindedir. Tarihin derinliklerinden 
günümüze kadar akıp gelen, Kürt ihaneti işbirlikçilikle vücut 
bulmuştur. 
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 Buradaki ihanetin gücünü kırmak ve etkisiz bir konuma 
getirmek için keşifler yapılacak. Geleceğin yaşamında 
örgütlemeyi ihmal edilmeyecek. 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 doğurtmuş. Bu 
topraklara, bu acıyı dindirmeye geldik mi?  

Önderlik tam da bu noktada bize “Tam da bu noktada, 
yaşaması gerekeni yaşatmak için bunları yaşatmamak kuralına 
bağlı kalmamız gerekiyor. Bundan çıkarmamız gereken sonuç, 
yaşatılmaması gereken yanlarımızı, yaşatma yanlarımıza göre 
değerlendirmek ve yaşaması gereken yanlarımızın önünde engel 
olmaktan çıkarma gücünü göstermektir. Yaşamayı mümkün 
kılacak değerleri boşa çıkaran, o değerleri çürüten kişileri, 
özellikleri, hatta kendi bazı yanlarınızı, özelliklerinizi yıkma 
cesaretini, yıkma gücünü, yıkma iradesini, yıkma çabasını 
gösteriyor musunuz? Bunda samimi misiniz? Bu temelde bir ıslah 
olmayı hak ediyor musunuz? Bunu çok açıklıkla yapabiliyorsanız, 
yaşanması gereken yanlarınızı daha güçlü yaşamaya 
dönüştürmeliyiz” demektedir. Ve bize düşen ve Cuma yoldaşa 
düşende bu değil midir?  

Güney savaşında Cuma arkadaş, bir nevi yeni ülkeye gelip de 
genel Botan koordinesi olan Cemal arkadaşın yardımcısı gibidir. 
Cuma arkadaşın cephesinde 175 arkadaş vardır. Onun 
savaşacağı cephe Xantur ile Derkar arasında ki hattır. O bu 
cephe de destan yazar. 92 Güney Đhanet Savaşına karşı direniş 
denildiğinde, ilk akla gelenlerinde başından biride, Cuma Bilika 
yoldaştır.  

Bu kıyasıya bir direniş ve iradesel duruş demektir. O bu ihanet 
savaşında onlarca belki de yüzlerce eyleme katılacaktır. Zaten 
Cuma yoldaşın sonrada Cuma Bilika olarak asıl anılacağı ve 
göstereceği örgütlü permorfanstır. Yer yer vardır ki aynı günde 
beş kez saldırıya aynı arkadaşlar gider. Savaşacaklar bellidir. 
Birde yüzlerce yeni savaşçı vardır.  
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Bunlarda katılacaklardır. Bir arkadaşın sonra da anlatacağı gibi 
biz onlara “eyleme giderken gizli gidin, sürünerek gidin, yerle bir 
olun. Ve mevziye yaklaştığınızda bombalarınızla vurun o zaman 
zafer sizindir diyecektik. Ve gençler bunu yaptı ve zafer bizim 
oldu” diyecektir.  

Yüzlerce saldırıya katılır. Doçka kullanır. Güçlerini, anı anına 
denetler savaştırır. O dediğimiz gibi bu savaşta yeni bir komuta 
tipi çizer. Oldukça başarılıdır.  

Güney savaşına tüm özellikleriyle ve fedakârlıklarının en 
büyüğüyle damgasını vuran Cuma'ye Bilika yoldaş büyük bir 
gücü Cudi’ye geçirecektir. Burada güçlerini Xantur tepesinde 
toplayacak ve onlara komutanca bir toplantı yapacaktır. Örgütün 
direnişi sürdüreceğini ancak bir kısım arkadaşın alandan dışarı 
çıkmasını söyleyecektir. Direniş 40’ıncı günündedir. Bu bir nevi 
gerilla tarzıdır. Çıkılacak ancak geri tekrardan gelinecektir.  

Engebeleri, karanlık bir sessizliğin içinde yürüyeceklerdir. 
Sınırsız düşler yaratan uzun yürüyüşlerinden biri olacak bu. 
Dünyanın en uç noktasına, suların dağ zirvelerinde buluştuğu en 
uç noktasına yürüyecekler. Dolambaçlı dar patika yolda 
düşmanla karşılaşabilecek olmanın temkinli adımlarıyla 
yürürlerken, yol kenarlarında sık meşe ağaçlarının arasında 
aniden beliriveren keklik kanatlarının birbirine çarpan gürültüsü, 
bulutların arasından sıyrılan ayın puslu aydınlık derinliğinde 
karanlık bir çizgi gibi uzaklaşacak her seferinde.  

Ve yürüyüş başlıyor. Çıkarken de yanlarında yalnız yarım 
teneke mırtoka vardır. Güçler geri çekilecek, ancak ancak dört 
günlük bir yürüyüşle ulaşabileceklerdir. Örneğin ilk gün Ahmet 
Rapo arkadaşın şkeftlerine ancak ulaşabileceklerdir. Hâlbuki bu 
mesafe normal bir gerilla için ancak birkaç saatlik ya vardır ya 
da yoktur. Ancak açlık, yaralanmalar, yeni olmalar, düşmanın 
yoğun yüklenmeleri derken ciddi zorluklarla geri çekilme 
yapılacaktır. Đkinci gün Sınat’ta askerlerle iç içe gireceklerdir. 
Üçüncü gün Kani Spindarok’a ulaşacaklar ve zorlu bir yürüyüş 
ardından Cudi’nin Bilika köyüne varacaklardır. Ancak geri 
çekilme esnasında, Kani Çınare de 6 arkadaş mayına basacak ve 
bunlardan 4 arkadaş şehit düşecektir.  
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Böylesine zorluklarla dolu geçen bir geri çekilmeyi yürütmek 
hele hele dört tarafınızı düşman kuşatmış ise bu işi sağlam 
sonuna götürmek herkesin karı değildir.  

Ahmet Rapo arkadaş, sonradan ihanet edecek olan Memedi 
Başuri komutasında bir taburla Çiyaye Spi'ye geçecekler, büyük 
Cuma (Cemil Bayık) arkadaş, genç delikanlımız öncü 
komutanımız Ekrem yoldaşla Tanin’den Botan’a, Besta’ya -
Deryana- geçecek ve eyalet komutanı olan Cemal arkadaşta iki 
taburluk güçle Haftanin de kalarak direnişe devam edecektir.  

Dışarı çıkan toplam üç taburdur. Đçeride kalan ise 2 taburluk 
güçtür.  

Birde bir durumu daha açıklıkla ifade edelim. Sanki devrimde 
her şey güllük gülistanlık ve öyle kolay ve herkes gerilla olabilir 
diye bir kanı var. En azından kendisini bilmez ve zorluk nedir 
görmemiş, ukala tiplerde bu görülmüştür. Ve hatta gösterilen 
direnişini küçümseyenlerde değil ki yoktur.  

Kıyasıya bir direniş yaşanıyor. Açlık var. Susuzluk var. Ve ölüm 
büyük insan Che’nin dediği gibi “nereden geliyorsa gelsin” değil, 
nereden geleceği belli olmayan bir savaşımda eğer siz yeterince 
inançlı değilseniz ve yeterince kararlı değilseniz bu toz duman, 
top tank atışları, uçak ve kobra saldırılarına yeterince güç 
getiremeyeceksiniz. Hele hele Ferhat yani Oso’nun Xakurk’te 
teslimiyetini de eklerseniz, o zaman birçok insanın yaşayacağı 
ruh halini anlamanız gerekecek.  

Güçler böyle Haftanin de dışarı çıkarken her yerden destek 
amaçlı eylemler yapılacaktır. Bunlardan en etkilisi Cudi’de 
yapılacaktır.  

Ve Gıre Ali tepesine konumlanmış düşman üzerine kapsamlı bir 
eylem düzenleyeceğiz. Bu tepe aynı zamanda Güney Savaşının 
bir nevi gerideki koordinesidir. Keşiflerinde Adil arkadaş var. 
Tepeyi vuruyoruz. 8 adet G–3, büyük cihaz, MG–3 kaldıracağız. 
Ancak Giteli ve Diderili iki Doğan arkadaşı burada kaybedecektik.  
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Sonrada bu tepeye Tepe Doğana ismini verecektik. Cuma Bilika 
arkadaş, Haftanin de yanımıza kendi güçlerini getirdikten sonra 
“yeni güçlerin geleceğini” söyleyerek geri gidiyor. Biz Kox’a 
çekiliyoruz. Oradan hızla Adil arkadaş Gabar’a gönderiliyor. 
Çünkü gelen güçler için, hazırlığın yapılması gerekiyor. En önemli 
yerlerden birisi Gabar’dır.  

Tam da bu arada Gabar’daki arkadaşlar da Rojhate Bluzer ve 
Xelil arkadaşın öncülüğünde Güneye destek amaçlı TRT 
Blucina’yı vuruyorlardı. Xelil arkadaşın kolu araziye çıkan TRT 
askeri güçlerinin pususuna düşüyor. Ancak bu pusuyu vurarak, 
imha edip hedeflerine yönelirken, karakoldaki düşman, 
askerlerinin yardıma koşmak isterken, Rojhate Bluzer arkadaş 
arkadan karakola girerek, tüm karakolu ele geçirirler. 15 katırla 
karakoldaki cephaneyi taşırlar. 15 adet G–3, 1 adet MG–3, 57’lik 
top, 60’lık havan ve karakolda askeri malzeme olarak ne varsa.  

Cuma arkadaşla biz Cudi navserinde görüşeceğiz. Güçleri 
perişan olmuş. Bir saatlik yolu 4 saatte alamıyorlar. Epey 
hırpalanmışlardı. Yanımızda 2 ya da 3 saat kaldıktan sonra 
bizden ayrılacaktır. Önce Besta da bulunan Cemil Bayık yoldaşın 
yanına, oradan da Haftanin’e geçecektir. Ancak bu arada Güney 
Savaşı bitecektir.  

Savaşın yaraları bir yandan sarılırken, diğer yandan gelecek 
için hazırlık şart olduğu için çalışmalar daha hızlı sürecektir.  

Savaşın değerlendirilmesi, geleceğin plana kavuşturulması için 
Botan konferansı Çala’da yapılacaktır. Cuma arkadaş bu 
toplantıya katılmayacak o Haftanin sorumlusu olarak orada 
kalacaktır. Ve konferansla birlikte onun sorumluluğu 
resmileşecektir.  

O Haftanin’dedir ancak Haftanin zorlu bir sahadır. Çok büyük 
güçlerin bulunduğu bir alandır. Geliş gidişlerin yoğun olduğu, 
Önderlik sahasıyla ilişkiler hep buradan yapılır ve tabii ki Botan’a 
en çok destek buradan gidecektir. Böylesine bir alana verilmek 
özel yetenekleri gerektirir. Güçlerin dilinden anlayacaksın, olgun 
olacaksın, örgütleme yeteneğin güçlü olacak, insanları ikna 
gücün yüksek olacak, daralmayacaksın, tersine geniş olacaksın, 
dert küpü olacaksın, yanı sıra insan sarrafı olacaksın. Evet,  
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Cuma yoldaşta bu özelliklerin tümü mevcuttur. Yoksa neredeyse 
eyaletin ikinci karargâh rolünü üstlenen Haftanin alanını 
yürütmek mümkün olamaz.  

Bu kadar örgütsel ve alt yapı çalışmasının yanı sıra 
eylemliklerde vardır. Henüz ateşkes biter bitmez Hilal Karakol 
tepesini vuracaklar ve burada 1 adet A–6, 3 adet G–3 ve bazı 
askeri malzemeler kaldıracaklardır.  

Beytüşşebap yolu ile Uludere yolu sürekli kontrol edilecektir. 
Devrimin yükselişe geçtiği yıllardır. Bir grup görevli tepeci canımı 
sıkılmış, hemen yola inip, yol kontrolü yapmaktadır. Artık bu 
düzeyde TC sistemi Kürdistan da işlevsizleşmiştir. Birçok telefon 
ve cereyan direkleri kesilecek, yollar kesilecek, pusular atılacak, 
tacizler ve halkla toplantılar yapılacaktır.  

Eylemler devam edecek. Kıror tepesi başarılı bir şekilde 
vurulacak ve birçok silah kaldırılacaktır. Meydane tepe karakol 
tepesi bir alışkanlık gibi hep vurulacaktır.  

Ancak bazı başarılı eylemlerin yanı sıra kimi taciz, kaçkın 
bireyler şahsında fazla göze batmaktadır. Yine bazı kayıplardan 
kaynaklı eyalet komutanı bir ara, bir taburun tümden eğitime 
çekilmesini isteyecektir. Yine aynı gerekçeden dolayı kısa bir 
süreliğine Cuma arkadaşın yönetimi ile birlikte görevi 
durdurulacaktır. Ancak bir hafta sonra görevi tekrar verilecektir. 
Burada verilen mesaj “gücünü iyi denetle, kontrol et, atıl 
bırakmadır” Ve mesaj alındıktan sonra görevi iade edilmiştir.  

O yıl en kapsamlı düşünülen eylem Uludere baskınıdır. Plana 
göre Uludere zapt edilecek ve içerisinde kalınacaktır. Eylemin 
hazırlıkları ve keşfi çok sürer. Öyle ki eylem henüz başlamadan 
Mersin’de bulunan yurtsever bir milisimiz “bugün Uludere de her 
şey ana baba günü olacaktır” diyecektir. Özcesi gizlilik dikkat 
edilmemiş, onlarca milis bu işe bulaştırılmış ve sonuçta eylem 
daha başlamadan sabote olmuştur. Düşman tümden tedbirlerini 
alarak yüzlerce yoldaşın günlerce harcadıkları emekler boşa 
gitmiştir. Savaş budur işte. Sen savaşla oynarsan, savaşta 
seninle oynar. Sen savaşın en önemli kuralı olan gizliliğe dikkat 
etmemişsin ve savaş sana kan ve kayıp olarak geri dönmüştür.  
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Bu eylem tacizi aşamayacak, iki arkadaş şehit ve beş arkadaşta 
yaralanacaktır. Bu eylem sadece Uludere ve Haftanin güçlerine 
ait değildir. Genel eyalet güçleri de bu başarısız eylem planlama 
ve uygulamasında yerini alacaklardır.  

Geçerken söyleyelim o dönemlerde Engin Sincer yoldaş Cuma 
arkadaşın yanında muhaberecilik yapacaktır. Ve büyük ihtimalle 
o da Cuma arkadaşta Botan insanıyla ilişki nasıl kurulacağının ilk 
cevaplarını o yıllarda almıştır.  

1994 Ocağında eyalet askeri konsey toplantısı yapılacaktır. O 
da bu önemli toplantıya katılacak ve toplantı ardından Botan-
Behdinan Konferans hazırlıklarının yapılması ona verilecektir. Ve 
o bu kapsamlı görevle tekrar Haftanin alanına dönecektir.  

Botan-Behdinan Konferansına hem hazırlayan hem de 
güvenliğini sağlayan olarak katılacaktır. Ve konferans ardından 
o, Cudi alanına verilecektir. O zaman Cudi’de yaşanan Silopi 
ovasındaki 27 kayıptan dolayı bölge komutanından rapor 
istenecek ve ardından yeri değiştirilecektir. Ve yeni komutan 
olarak o atanacaktır. Ve onun yanında yardımcılar olarak Yılmaz 
Uzun -ki zindan çıkışlıdır- ile Doğan Dıderi yoldaşlar vardır.  

O, alana geçer geçmez hazırlıklara başlayacaktır. Alanın 
konferansı yapılacak ve yine 94 yılının kapsamlı eylemleri için alt 
yapı hazırlıkları gerekmektedir.  

Bu hazırlıklar henüz sürerken Çırav ile Gabar alanlarına 
düşmanın saldırıları başlıyor. Tam o süreçte Cudi, eyalet 
hareketli birlikleri ve Besta güçleri Şırnak kuşatmasına 
başlayacaklardır.  

Yollar kesilecek, 120’lik havanlarla tugay vurulacak ve geceleri 
de saldırılar sürdürülecektir. Şırnak tugayın helikopterlerin 
inişlerine izin verilmeyecektir. Üç gün boyunca kuşatma sürecek 
ve ardından kuşatma kaldırılacaktır. Aslında iyi bir deneme 
olmuştur. Bu kuşatmanın koordinesi Cuma yoldaş ile Adil Bilika 
yoldaşlardır. Ve bu kuşatma esasta Gabar operasyonlarına 
destek amaçlıdır. Düşmanın yönelimlerini hafifletmek için 
uygulanmıştır.  
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O zaman biz, Gabar da Spiyvan tepesini vuruyoruz ve 2 adet M 
G–3 kaldırıyoruz. Pale bu eylemde var. Cuma arkadaşlar ise 
Bespin tepesini vurarak 1 adet A–4 ile 2 adet G–3 kayıpsız 
kaldıracaklardır.  

Eylemler sürecektir. Suikastlar, mayınlar, tacizler, pusular 
yoğundur. Aynı süreçte bu kez Kerya Reş kuşatılacak ve 
havanlarla, 57’lik toplarla, yakın mesafede suikastlarla 
vurulacaktır. Düşman o zaman “Siyah Kaya Taburu kuşatıldı” 
diyecekti.  

Eylemler böyle yaygın devam ederken, düşmanın da saldırıları 
daha belirginlik kazanıyor. Adeta her tarafı önüne vererek 
geleceğe benziyor. Henüz Gabar ve Çırav’a saldırıları sürüyor. 
Köyleri bombalamaları var. Bu yeni bir durum demektir. Eyalet 
komutanı, alan güçlerini dolaşarak hem moral ve isteklendirme 
yaratırken hem de hazırlık düzeylerini gözden geçirmektedir.  

Bu çalışmalarını yaparken Cemal arkadaş, Besta’dan Cudi 
alanına geçecektir. Kani Axe (Zerinker ile Çela Jare arasında) 
çıplak ve düz bir alandır. Hemen üstlerinde bir birlik ateş 
yakmıştır, yerleri yüksek olduğu için düşman görüntü alacaktır.  

Gece hiçbir zaman, tadının tam anlamıyla alınamayacağı bir 
sakinlikle sürer. Kara bir vapurla dönüş gibi bir his bırakır insanın 
içinde. Bazen de yağmurla gelen zifir karanlığın bilinmezliğinin 
cazip korkusu, dolar yüreklere. Oysa gece her şeye rağmen 
kendisini sürer ve sürdürür. Ve sır olmaya devam eder. Başka 
yaşamlar ve başka duygular... Her biri bir ırmak gibi akar ve 
hiçbiri bir diğerine karışmaz. Ayrılık değil adı, kavuşmasalar da. 
Aynı yöne akmanın bilgisidir belki de.  

Her yaşam başka bir ırmak gibi akarken gecede, neden 
bilinmez ama gecenin herkese eşit inmediğini düşünür insan 
hep. Bazılarına tüm cömertliği ile sunduğu sakinlik iken, 
bazılarına yalnızlığın korkunç girdabı gibi gelir. Bazılarına şafağın 
müjdesini verirken, bazılarına akşamın hüzünlü türküsünü 
mırıldanır. Zamanı kefesine koyar, mesafe anlamını yitirir 
karanlıkta. Çok uzaklarda demeyelim ama, hiçbir yerde olmadığı 
kadar dost canlısıdır gece bir yerlerde. Bu nedenledir ki gecenin 
herkese eşit inmemesi, içimizi burkar hep.  
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Bazen haksızlığa uğradığımızı düşünürüz, bazen de haksızlık 
ettiğimizi. Ne de olsa gecelerin kuşları olarak hep biraz da 
avantajlısın. Hatta bazen şanslı olduğumuzu düşündüğümüz bile 
olmuştur. Şansın nasıl geldiği değişse de, onun geceyle geliyor 
olması, gecenin sihrine olan merakı biraz daha arttırıyordu. Aynı 
yıldızlar altında paylaştığımız geceyi birbirimize göstermek ve 
birbirimizi tanımak için yırtmaya karar verdik.  

Ancak bu kez öyle olmayacaktı. Bu kez kendisini geceye 
hazırlayan zalimler, zalim teknikleriyle geleceklerdi.  

Düşman Siirt’te kobraları kaldıracak ve ilk kez gece 
dürbünlerini kullanacaktır. Ve bu muhtemelen o yıllarda TC ile 
Siyonist devletin işbirliği ile geliştirilen bir teknik olacaktı.  

Direk arkadaşların kaldığı alana geleceklerdir -zaten her 
tarafta ateşler yakılmıştır- dalış yaparak roketlerle vuracaklardır. 
Cuma arkadaş önce Cemal arkadaşı sağlama almak isteyecek ve 
tekrar dönüp çantasını almak isterken bir roket ona isabet 
edecek ve yerinde şehit düşecektir. O zaman Hogir ismindeki 
yoldaşta önce yaralanacak ve sonra şehit düşecektir.  

Ve artık Botan’ın yeni gelişen komutanlarından olan Cuma 
Bilika yoldaş, aramızda olmayacak. Bu alan güçleri üzerinde ciddi 
bir moral bozukluğuna yol açıyor. Kısa bir sürede herkesin 
gönlüne taht kurmuştu. Üslubuyla, yaklaşımlarıyla, 
sevecenliğiyle, yaşça olgunluğuyla herkesin dert paylaşanı olarak 
onun yeri ayrı durduğu için, herkes etkilenecektir.  

Ben o zaman Gabar’dayım. Küçük cihazda “gece ateş 
yakılmasın” denilecek ve gizli bir kanalda hemen Cudi’ye gelmem 
istenecektir. Ben ise bazı çalışmaların aksamaması için, gelecek 
olan komutan arkadaşı bekleyip ve yapılanları, yapılmayanları 
aktararak gelmemin doğru olacağını söylüyorum. Eyalette kabul 
ediyor. Ben bir müddet bekliyorum. Ve sonra Cudi alanına doğru 
yola çıkıyorum. Cudi alanına ulaştığımda Şax’da bir grup arkadaş 
benim kendilerine toplantı yapmamı istediler. Hâlbuki bizde adet 
bu değildir. Yapamayacağımı söylediğimde ise öğreniyorum ki 
büyük komutan, emeğin sembolü, olgunluğun ve yoldaşlığın 
timsali olan yüce insan Cuma Bilika yoldaş şehit düşmüş. 
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Tarih 11 Haziran’dı. Ve ben, yapının ne kadar Cuma arkadaşa 
bağlandığını o zaman yapılan konuşmalarda öğreneceğim. Kimi 
yoldaşlar onu Agit arkadaşa, kimi yoldaşlar Önderliğe bağlı ve 
Önderliğe yaraşır tarzda çalıştığını söyleyecekti. Bunlar sadece 
bir kahraman yoldaşın arkasında sarf edilen sözler değil. Bunlar 
hepsi insanların gönüllerine taht kurmuş, bir komutanın ardından 
yakılan ağıtlar gibidir. Ve tabii ki siyasal mesajlar da 
içermektedir. Ve siz eğer böylesine bir komutan arkadaşın yerine 
atanmışsanız, o zaman onun gibi gönüllerde taht kurmalısınız ki 
kabul göresiniz. Ki çoğu zaman tüm olumlu çaba ve 
denemeleriniz yerine, bu yeri alamazsınız. Çünkü her yoldaşın 
bıraktığı kendine has çizgileri ve renkleri vardır. Ve bunlar 
sadece ona has olduğu için özeldir. Özel olanın arasına kim 
girebilir ki?  

Đşte ben Cudi’ye yeni gelmeme rağmen bunları düşünüyorum. 
Ve yapabilir miyim tereddüdü yaygın gelişiyor. Ama yapmak 
zorunda olduğumu da biliyorum.  

Önce Yılmaz Uzun yoldaşla buluşuyorum. Genişçe 
konuşuyoruz. Sonra Cuma arkadaşın yanında bulunan iki genç 
güvenlikçiyi de yanıma alıyorum. Bunlar Merxas-Pervari ile 
Harun Şırnaklı yoldaşlardır. O zaman Cudi’de bir Türkiyeli 
devrimci grupta bulunuyor. Onlarında epey etkilendiğini 
görecektim.  

Ve hızla bir şeyler yapılmalıdır. Aksi durumda yapının morali 
düzeltilemez ve harcanacak tüm çabalar boşa akıp gider. Bunun 
için Bespin karakol tepesinin keşfi yapılıyor ve bir gece de 
ansızın vuruyoruz. Ve burada 17 düşmanın cenazesinin üstüne 
gidiyoruz. Burada A–6, 57’lik top, 2 adet M G–3, 10 adet G–3 ile 
bir sürü askere malzeme kaldıracağız. Ve hepsi 1 saati almıyor. 
Tek bir kayıp vermiyoruz. Ve bu eylemde Cabar Tayi, Berxwedan 
Tek Kol, Gabar Sperti, Cudi Sperti ve Cudi Gundik yoldaşlar 
önemli roller üstleneceklerdir.  

Đşte bu PKK’de bir ilkedir. Yoldaşlarının kanını yerden 
bırakmayacaksın ve misliyle hesabını soracaksın. Başka da 
yoldaşlara nasıl bağlı olduğumuzu söylebiliriz ki?  
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Ve bu eylem ardından o güne kadar şahadeti ilan edilmeyen 
Cuma Bilika yoldaşın şahadeti resmi ilan edilecek ve tüm 
bölgelerde onun anısına eylemlerin yapılması talimatı 
verilecektir.  

Ve PKK’de verilen böylesi tüm talimatlar bir anlamda şehide 
verilen sözler değil midir? Haki Karer yoldaşın şahadetine verilen 
cevap partileşmeye doğru adım atmayken, Agit yoldaşın 
şahadetine verilen cevap ise gerilla birliklerinden ARGK’ye, yani 
orduya evirilme değil midir?  

Evet, bizde şehit başka anılır. Öncelikle şehidin yolu izlenir. 
Dava adamı denilen söz, burada anlamını bulur. Şehitler dava 
uğruna can vermiş iseler, ardılları bu davayı daha ileriye 
götürmek için şehide bağlı kalacak ve ona bağlı yaşayacaklardır.  

Bu da PKK’de ayrı bir ilkedir.  

Cuma yoldaşı nasıl tanımlayacağız, nasıl ele alacağız? Aslında 
onun Botan komutasında farklı bir yapıya ve duruşa sahip 
olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Öncelikle o hızla gelişen 
birisi olmuştur.  

O ilk yıllardaki durgunluğunu aşarak çok erkenden bölge 
komutanı olmuştur. Neredeyse üç yıllık bir süreyi aşmayan bir 
zaman dilimidir bu.  

Soğukkanlıdır, olgundur, sakindir. Ama aynı zamanda ayağa 
kalktığında otoriterdir. Ama onun otoriter duruşu, gücünü 
yetkiden almıyor. Onun otoritesi ortaya koyduğu çözüm gücüyle 
ile yaşamdaki duruşundan ileri geliyor.  

O bir emekçi. Ve emeğiyle yükselen biri. Ve emek üzerinden 
insanlarla ilişki kurmaktadır. Onun her arkadaşa mutlak emeği 
geçmiştir. O herkesle mutlaka alıp vermiş ve ilgilenmiştir.  

Örgütçüdür. Bir sürü gücü bir arada ahenkle yürütebilme 
kapasitesini gösterebilmek ancak örgütçü yetenekleri ile izah 
edilebilir. Ama aynı zamanda pratisyendir. O örgüt sorunlarından 
kaçmayan biridir. Varsa sorunlar onları çözmek için, elini o 
sorunlara atar. 
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O kadar gücü yürütme cesaretini başka nasıl tanımlayacağız. O 
yıllarda her babayiğit Haftanin alanına talip olamaz. Ama o, 
örgüt demiş ise o bu işte vardır. O, örgütün yükünü paylaşmaya 
her zaman vardır. Belki de Önderlikle yakın teması bu özelliği 
ona kazandırmıştır. Belki de ailenin büyüğü olarak erkenden 
sorumluklarla karşılaşma insana böyle özellikler katmaktadır.  

Ve ilginç gelebilir o süreçlerde dahi, onun bulunduğu yerde 
bayan yoldaşlarla sorunlar yaşanmıyordu. Çünkü o esnekliği 
gösterebiliyordu. Belki de evli oluşundan kaynaklı, Kürdistan 
kadının yaşadıklarını görmüştür ve kadına yakın durmayı 
buradan almıştır. O da bilinmez!  

Eylemlere karşı, tutuk değildir. Gözü kara değildir, ama 
planlıdır. Plan yapılmışsa, o planı hayata geçirendir. Ancak planı 
da kılı kırk yarar tarzındandır.  

Evet, Cuma Bilika yoldaş budur. O, partinin 5. Kongre’sinde 
manevi merkez seçilecektir. Ancak biz Cuma yoldaşı çok erken 
kayıp ettiğimizi, tüm hüznümüzle söyleyebiliriz. Çünkü o adım 
adım gelişen ve geliştikçe, örgütün yükünü paylaşan bir 
komutandı. O, giderek kapsamlı eylemlere adım atarken esasta 
gelecekte nasıl verimli olabileceğini göstermekteydi.  

Evet, biz onu çok erkenden kayıp ettik. Hem de çok talihsizce! 
Güzel ve sarışın yoldaş, seni hiçbir zaman unutmayacağız. Bize 
bıraktığın o güzel karakterini, öncelikle kendimize ve sonrada 
dağlara çıkacak her bir gerillaya ekmek için elimizden gelen tüm 
çabayı harcayacağız.  

Ve seni, Cudi navserine yani Sefin’e Nuhlara yakışırcasına, 
tarihe altın harflerle yazacağız. Seni her Nuh peygamber 
anıldığında anacak kadar tarihe mal edeceğiz. Sen 
peygamberlerin gemisinde rahat uyu. Yoldaşların yoldaşı, gözün 
arkada kalmasın!  

Ruhun şad olsun güzel yoldaş, ruhun şad olsun!.. 

CAFERĐ SORĐ 
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BĐR KÖYLÜDEN BĐR ALAY KOMUTANINA YA DA HAKKI 
VERĐLMEMĐŞ BĐR KOMUTAN  
 
ROJHAT BLUZERĐ YOLDAŞIN ANISINA  
 
LEZGĐN YORGAN yoldaş 1962 yılında Şırnak Bestlerin Bluzeri 
köyünde dünyaya gelir. Yoksul bir ailenin en büyük oğludur. En 
henüz küçük yaştayken evlendirilir. Çocuğu olmadığı için ailesi 
zoraki bir başka eş daha getirir.  
Sonrada devrim saflarında cengâverleşen bu insanı yakınen 
tanıyabilmek için öncelikle onun büyüdüğü ortamı iyi tanımak 
gerekiyor. Devrim saflarında o Rojhat ismini alacaktır. Ancak 
bizde genelde bir gelenektir. Bireyler çoğu kez köyleriyle ya da 
yetiştikleri ortamın ismiyle anılırlar.  
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Rojhat yoldaşta Bluzer köyünden olduğu için ona biz Rojhat 
Bluzeri diyorduk.  
Peki, Bluzer köyü nasıl bir yere konumlanmış ve nerededir?  
Bluzer köyünü tanımak istiyorsanız önce sizin Besta'yı tanımanız 
gerekiyor. Çünkü Bluzer köyü tamda Besta’nın içlerinde bir 
yerlerde adeta ormanlıkların rahmine saklanmış bir köydür.  
Besta öyle bir yerdir ki, kuzeyi Herekol’la örülü, doğusu 
Kato’larla çevrili, güneyi Kela Meme ile surlu, batısı ise Çela 
Nimeja silsilesiyle dört tarafı çepeçevre dağlarla nakşedilmiş bir 
mekândır. Buna bir de Besta’nın göbeğinden akan Hezil'i katın, 
mavi-yeşilimsi suyuyla Avyan çayını ekleyin, Geli Tırşine de Kela 
Meme eteklerinde tüm şiddetliyle akan suya Besta’nın daha 
kuzeyinde bulunan Besta Blucina'yla Çalan çayların yanı sıra 
isimlerini vermekte zorlanacağımız birçok su dere yataklarını 
sayabilirsiniz. Đsterseniz Piro dağının labirentli çıkıntılarına 
çıkarak yukarılardan Besta “ovasına” bakın, göreceğiniz tümden 
bir su cennetidir. Olurda ikna olmazsanız, o zaman çıkın Serki 
Deryana ve yahut Serki Mehemede Uso'ya orada Kani Gundik’te 
ve Deryan köyünde bir bardak su içerken Besta'ya bakın. 
Diyeceksiniz ki bu kadarı başka yerde de vardır. O zaman deriz 
ki çıkın Kaplan’a, çıkın Gıre Meşe’ye, çıkın Serki Hiryana, çıkın 
Gıre Eşet'e, çıkın Gıre Sevo'ya, çıkın Mergumar'a, Mevişke'ye 
eğer halen ikna değilseniz gidin çıkın Kor Kandile-yani 
Bedirxanların-direniş kalesine.  
Evet, Besta bir su cennetidir. Bunun yanı sıra da kendilerini 
zulmün şerrinden korumak isteyenlerinde memleketidir. Mehre 
de kayalıklara oyulmuş yaşam mağaralarının yanında, daha 
yüksekte dağa işlenmiş Kiliseyi gördüğünüz de, insanların 
yaşamak ve inançlarını korumak amacıyla neleri göze aldıklarını 
göreceksiniz.  
Evet, Besta gizlenenlerin yurdudur. Direnişçilerin yeridir. 
Egemenlerin hükmünden kaçanların diyarı ve mekânıdır. Boynu 
bükük yaşamak istemeyenlerin de yurdudur buralar. Başı dik ve 
onurlu yaşamak isteyenlerin ve tabii ki kendi kimliklerini 
koruyarak yaşayanlarında yeridir.  
Sorun sadece işgalcilere karşı bir direniş geleneği yaratmanın da 
ilerisinde, her türlü baskıya ve egemenlerin hükmetmesine karşı 
başkaldırış ve boynunu bükmeme gerçekliğidir.  
Kürdistan tarihinde belki de direnişlerin kesintisiz olarak sürdüğü 
yerlerin başında Botan gelir.  

Rojaciwan.com ®© 29 



Mezra Botan diye tarihe geçen bu direniş kaleleri, aşiret 
yapılanmalarına geçişle birlikte hep dış işgalci ve istilacılara karşı 
ayakta kalma direnişleriyle de anılırlar. Belki de Biz Kürtler 
açısından en eski olan belgelerinden biri “On Binlerin Dönüşü” 
yani “Anabasis'tir.”  
Anabasis kitabından binlerce yunanlının Kürdistan’da geçerek 
kendi ülkelerine geri dönüşü anlatır. Anabasis’te anlatılan-bir 
haftalık Botan yolculuğudur. Önceleri buraların yerleşik ve 
yerlileri gelen yabancılarla direk geçmeleri için görüşürler ve 
gereken kolaylığı sağlarlar. Ne zaman ki gelen “misafirler” köy 
yakmaya başlarlar burada yaşayan-kitaba göre-Kalderler-bize 
göre Kürtlerin ataları kendilerine has direniş tarzlarını 
geliştirirler.  
Bu direniş ölümüne de olsa işgalcilere ve yabancılara boyun 
eğmeden mücadele etmektir. Pusular atarak, düşmanın 
kuyruğundan tutarak, yollarına taşlar yığarak, daracık geçitleri 
geçerlerken başlarına kayalarla saldırarak ve ayrıca geçiş 
hatlarını boşaltarak, aç bırakarak ve susuz bırakarak art niyetli 
yabancıları perişan ederler. Lafı uzatmadan yabancılar bir 
haftalık zaman diliminde bu coğrafyayı aşarak Ermenilerin 
topraklarına geçerler, yani Botan suyunu aşarak kendilerini 
güvene alırlar. Đşte en son hamleleri olacak Botan suyunu 
geçmeden geçecekleri yer Besta'dır. Herekol'dur, Katolardır. 
Hani var ya meşhur kavramlaştırmayla; “lanetli” dağlar.  
Ama yaşadıkları korku ve ruh tedirginliği onlara fazladan yetmişe 
benziyor. Bugün dahi Anabasis’i okuduğunuzda bunu his 
edersiniz. Đşte yabancılara tarihin kaçıncı Đsa’dan önceki 
yüzyılında da Kürtler hep direnmişlerdir. Özelde Botan denilen bu 
topraklarda direniş kesintisiz hep sürmüştür. Denile bilir ki; 
Kürdistan tarihinde zapt u rapt altına alınmayan ve alındığında 
da hep düşmanlarına zorluklar çıkarmış toprak parçası Botan’dır.  
Evet, Besta Botan topraklarının iyi bir aynasıdır. Besta adeta 
kendi başına yaşayan bir parça özgür vatandır. Bir parça özgür 
nefes alıp vermedir. Ve bir parça namuslu yaşamaktır.  
Besta da yaşıyorsanız, ya da yaşamak zorunda kalmışsanız sizin 
adeta her şeye cevap verecek güçte yetişmeniz gerekiyor. Siz 
sadece bir meslek edinerek yaşayamazsınız. Siz birazda her şeyi 
bilmek zorundasınız. Adeta her parmağınızda on hüner olacak. 
On yetenek olacak.  
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Başka da siz buralarda yitip gidersiniz.  
Siz Besta'lıysanız öncelikle hayvancılığı iyi bileceksiniz. Siz tarımı 
iyi bileceksiniz. Siz elinizde bulunan tekniği son derece iyi 
kullanacaksınız. Siz doğayla haşır neşir olarak onunla uyumlu 
yaşaya bilme kabiliyetini göstereceksiniz. Siz araziye tümden 
hükmedeceksiniz. Adeta avucunuzun içi gibi her deliği, her kaya 
parçasını, her mağarayı ve tabii ki her su kaynağını bileceksiniz. 
Siz iyi bir avcı olmalısınız. Đyi bir avcı olabilmeniz için ise sizin iyi 
bir nişancı olmanız gerekiyor. Yani siz tam bir silahşor 
olacaksınız.  
Eğer bu dediklerim sizde yoksa lütfen Besta’yı hemen terk edin. 
Çünkü bu meziyetler sizlerde yoksa siz buralarda 
yaşayamazsınız. Çıkın gidin, gidin ama nereye gidecekseniz gidin 
ancak sakın ha sakın Besta’da durmayın.  
Burada her insan kendine yetecek tarzda yetiştir. Burada her 
insan birazda yeteneklerle donatılarak yetişir. Ve burada her 
insan birazda başı dik boynu dik ve onurluca yetişir. Eğer siz 
buralıysanız vereceğiniz her sözü biraz da yerine getirerek 
yetişirsiniz.  
Rojhat Bluzeri yoldaş işte tüm bu bahsettiğimiz yöre özelliklerini 
kendine ekerek büyüyecektir. O okul okumamıştır. Kaldı ki Besta 
da okul bulamazsınız. Ancak yıllar sonra Kürt Özgürlük Hareketi 
geliştiğinde Besta’nın kimi köyüne önce karakol kuracak sonra 
da Kürdistan gençlerini Ulusal Kurtuluş Savaşında uzak tutmak 
için kürdü eritme merkezleri olan okullarından bir kaçını 
kuracaktır.  
O ailesinin en güvendiği bir çocuk ve genç olarak yetişecektir. O 
adeta çevrede en fazla kendine yeten olarak bilinecek ve 
herkesin hiç şüphe duymadan kaygı taşımadan güvendiği bir 
birey olacaktır. O ev ve çevresinde adaletli bilinecektir. Gözü 
pektir. O düşmanın ilk yıllarda alana girmesiyle düşmana o 
haliyle dahi zarar vermesini bilen biri olarak bilinecektir.  
O yıllarda herkes düşmandan öcü gibi korkarak kaçarken o 
düşmanın birçok kez operasyona çıkarken malzemesini alacak ve 
yer yer devrimcilere yani gerillaya kavuşturacaktır.  
O bir Besta'lı olarak o bir Botanlı olarak adeta doğuştan 
düşmana kinlidir. Çünkü düşmanın yani "Bexte Rumi Reşe" kim 
olduğu ona anlatılan destanlardan dinlemiştir. O Botan da 
mirlerin en büyüğü olan Bedirxanların destanlarını dinleyerek 
büyümüştür. O Botan mirlerinin komutanı olan Halef’in  
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türküleriyle büyümüştür. Ve bundandır ki o düşmana oldukça 
mesafeli ve kindardır.  

O henüz gençken ticarete de atılır. Yıllar sonra bizim dağlarda 
özelde büyük güneyde halkımızın ticaretini yaptığı “Şeperze” yi 
gördüğümüzde bize bunun dondurma için kullanıldığı o 
söyleyecekti. Bu mor renginde olup oldukça yükseklerde ve 
ağırlıklı Kürdistan zozanlarının o meşhur merglerinde yetişen 
güzelimsi bir çiçektir. Ancak Şeperze olarak kullanılan kısmı ise 
yerin dibinde bir küçük soğan başı kadar büyük olan köküdür. O 
80’li yıllarda bir dönem tüm alanın Şeperze ticaretini yapan 
biridir. O köylülerden toplar ve Siirt merkeze götürerek yaşamını 
sürdürür.  
Yine yer yer odunculuk yapar. Hayvancılıkla uğraşır. Tarım 
yapar. Özcesi yaşam için ne gerekli ise onu yapar.  
1987 yıllarında köyden Şırnak’a yük götürmeye giderken 
gerillalar köylüleri durdurur. Onlara toplantı yapar ve toplantı 
ardından askeri kanunla onların bundan böyle gerilla olduklarını 
söylerler. Rojhat arkadaşın “önce ya bu malzemeleri götürüp 
satayım ya da bu yük hayvanlarını yükleriyle aileme teslim edip 
o zaman beni götürün” istemini o zaman ki gerilla komutanı olan 
Sinane Sor kabul etmeyecek ve onu yani Rojhat arkadaşı 
gerillaya katacaktır.  
O bu yaklaşımı aslında hiçbir zaman unutmayacaktır. Bir şeylerin 
yanlış yapıldığını bilecektir. Ve gelecekte bu durumların 
yaşanmamasına hep özen gösterecektir.  
O 1987 yılının sonunda artık gerillaya alınmıştır. O 1987–88 
kışını Besta da geçirecektir. Ve burada ilk eğitimini görecektir.  
Aslında ilk yıllarda kararsızdır. O iki evlidir. Sorumlulukları vardır. 
Ailesi vardır. Birde çok ters bir şekilde gerillaya alınmıştır. Sonra 
da kendisi bize bir iki yıl kararsız kaldığını hatta kaçmak için 
fırsat kolladığını söyleyecektir. Bu kaçma istemini bir gün kendi 
köylüsü olan ve o da büyük bir komutan olan Haşim Bluzeri'ye 
anlatacak ve onunla saatlerce konuşarak kaçmanın ne kadar 
yanlış olduğunu ve yine halkı için mücadele etmenin ne kadar 
anlamlı olduğunu söyleyecektir. Ve Haşim Bluzeri yoldaş ona 
birde şunu söyleyecektir; “bir daha bana bunları söylersen bir 
daha arkadaşlık etmem” diyecektir. O Haşim yoldaşı çok 
sevmektedir. Ve onun hatırına da olsa bir daha söz etmeyecek 
ancak kararsız durumunu şöyle böyle sürdürecektir.  
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O 1988 yılında Cudi alanına geçecektir. Cudi o yıllarda biraz da 
mücadelenin kalbi durumundadır. Cudi eylemlerin merkezidir. O 
burada büyük komutan Aziz Karakoçan yoldaşın, Adil Aslan 
yoldaşın ve yine büyük komutan Munzur'un kahramanı Şiyar-
Kazım Kulu-yoldaşın savaşçısı olarak onlarca eyleme katılacaktır.  
O Cudi’de elindeki Diktiryof ile adeta her eylemin vazgeçilmez 
kahramanıdır. O dönemlerde en önde manga komutanlarından 
olan Erdal Heyştani, Adil Bilika, Gazi Mardin, Erdal Gundik, Fazıl 
Giteyi yoldaşlarla en önde olan gençlerdendir.  
Adil Aslan arkadaş askeri çalışmalarını yürütürken halkla olan 
ilişkilerini kesintisiz olarak sürdürecektir. O Cudi’nin etrafında 
bulunan tüm köylere-ova da dâhil-hepsine bir bir toplantı yapar. 
Devrimin bir bilinç işi olduğundan yola çıkarak halkı aydınlatma 
temel bir devrimci görevdir.  
Bu yapılacak toplantılardan birisinde, toplantı yapılacak köye 
düşman pusu atacak bu pusuyu Gazi, Rojhat Bluzer ve Adil Bilika 
arkadaşlar fark edecekler, düşmana yönelerek 1 MG–3 alarak 
geri döneceklerdir.  
Yine o dönem özgürlük hareketi mücadelesine damgasını 
vuracak başka bir eylemi Adil Aslan yoldaş planlayacaktır. Bu 
çatışma da Cudi’de daha doğrusu Deriye Çırçırokta Adil Aslan 
arkadaşın denetiminde bir helikopter düşürülecektir. Bu ikinci 
helikopterdi düşürülen. Ve bu helikopterin gövdesi arkadaşların 
içine düşecekti. Bu çatışmada Adil Aslan arkadaş en öndedir. 
Adile Bilika, Mardinli komutan Şehit Gazi yoldaş ile sonra da 
Botan da cephe komutanı olacak Şehit Rojhate Bluzeri, Fazıl 
Giteyi ve Erdale Heyştani yoldaşları da saymak gerekir.  
Ben Rojhat arkadaşla ilk kez kış 1989’da Cudi’ye geldiğimde 
karşılaşacaktım. 1989 yılının ocak ayında biz Gabar da kapsamlı 
bir iki operasyona takıldık. Ana birlikte öncüyüm aynı zamanda 
manga komutanıyım. Çatışmalar yoğunlaşınca mecburen Cudi’ye 
geçtik. Cudi’ye geldiğimizde altı kişilik bir grup bana verilerek 
bölge güçleriyle ilişki kurmak için aramaya çıktık. O dönemlerde 
cihazlar yok. Bir de biz aniden kurye göndermeden gelmişiz. 
Yani davetsiz misafiriz! Arkadaşları bulamadık. Meğer Cudi 
güçleri Aziz yoldaşın komutasında iki takıma ayrılarak bir kol 
Şehit Adil Aslan arkadaşın komutasında Silopi de ipek yolunu 
kesecekler, diğer grupta direk Aziz arkadaşın komutasında 
Şırnak kömür ocağında bulunan karakola vuracak.  
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Her iki eylemde tam başarıyla sonuçlanıyor. Yol, ana baba 
günüdür. Đlk kez orada yol kesilerek Türkiye ait araçlar yakılıyor, 
Aziz arkadaş onlarda karakolu basıyorlar.  
Biz Cudi gücünü ararken Şırnak tarafından bize doğru sesler 
geldi. Đşaretler yaparak buluştuk. Ben ilk kez Cudi’ye 
geliyordum. Evet, Botan'lıydım ancak Cudi’ye yabancıydım. Şehit 
Aziz arkadaş önde geliyordu. Henüz oturmamıştık ki Adil Aslan 
yoldaşlarda geldiler. Sonrada Maxmur da hastalıklarla boğuşarak 
şehit düşen Musaye Ker arabaları nasıl yaktığını anlatacak. Ve 
ben Rojhat Bluzeri, Erdal Heyştani ile Adili Bilika arkadaşları ilk 
kez burada görerek merhaba diyecektim. Her iki arkadaşta Aziz 
arkadaşın öncüleriydi.  
Biz Atatürk burnunun altında bir yerlerdeydik. Daha doğrusu 
Gıre Hermo da Şkefta Kitre de kalıyorduk. Hızla gruba yetişerek 
tedbir almamızı-çünkü düşmanın muhtemelen operasyona 
çıkacağını söyledikten sonra-alanı tanıyan birkaç arkadaşı da 
yanıma vererek kendi gücümün yanına dönmüştüm.  
Sabah erkenden düşman uçakları gelip rasgele engin uçuşlar 
yaptılar. Uçakları ilk kez görüyorduk. Demek ki bu iş 
ciddileşmişti. Yine düşman da araziye çıkmıştı. Ancak fazla 
sürmeden geri çekildi. Biz ise Gıre Hermo da Cudi gücüyle bir 
araya gelerek bir süre kalacaktık. Henüz ocak olduğu için 
havalar soğuktu. Geceleri mağaralarda ateş yakıyor, gündüzleri 
ise yamaçlarda kalıyorduk.  

Bu ilk Cudi’ye gelişimde biraz daha yakinen Şehit Ahmet Rapo ile 
Şehit Mahmut Aforof arkadaşları da tanımaya başlamıştım. O 
dönemler bu arkadaşlarında belli bir ismi vardı.  
En son Cudi’de yani Adil arkadaşlarda ayrılacağımız gün bir 
moral yapıldı. Halen hatırlıyorum Ahmet Rapo bir çete yani 
korucu rolünü içeren bir skeç yaparak oynadı. Mahmut Aforof 
arkadaşta “Welat welate meye Agit komutane me” parçasını 
söylerken tüm yoldaşlar eşlik ediyorlardı. Sonraları halay 
çekilecekti. Ve halayın en göze batanları Rojhate Bluzeri, Erdale 
Heyştani ve Adile Bilika arkadaşlar olacaktı. Adil arkadaş o küçük 
boyuyla ve genç ömrüyle, ancak çok muhteşem canlılığıyla, göz 
doldurarak dikkatleri daha fazla üzerine çekiyordu. Rojhat yoldaş 
yaşça hepimizden olgun oluşu ancak tüm yoldaşlara göre daha  
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fazla espri yapması herkesin onun etrafında toplanmasına 
götürüyordu. O dönemlerde Cudi’de genel komutan Karakoçanlı 
Aziz yoldaştır. Aziz arkadaş her zaman büyük bir gerilla olmasını 
bilecekti. O, o yıllarda dahi araziye dayalı savaşın ilk nüvelerini 
uygulamaya kalkışacak ve yer yer önemli sonuçlar elde edecekti. 
Buna örnek olarak düşmanı araziye çekmek için arkadaşları 
Zerinker boğazına gönderiyor, ancak bir arkadaşın 
duyarsızlığından dolayı kaza yaşanıyor ve düşman 
darbelenmeden duyarlı hale geliyor. Bilika tarafından pusuda 
bekleyen Adil arkadaş gelen gücü pusuya düşürerek 11 G–3, 
1MG–3 ve çok sayıda askeri malzeme kaldırarak tam bir başarı 
sağlıyor. Belki de Adil Aslan yoldaşın gerillaya o kadar erkenden 
uyum sağlayarak bu düzeyde bir performans göstermesi Aziz 
arkadaşın usta taktikçiliğinden ders alarak o da bu gerilla tarzına 
adapte olacaktır.  
En dikkat çeken eylem Aziz arkadaşın komutasında 20–30 
arkadaşın Silopi ye girerek eylem yapmalarıydı. Eruh’tan sonra 
ilk kez bir büyük yerleşim birimine yöneliyordu arkadaşlar. Erdal 
Heyştani, Adil Bilika, Rojhat Bluzeri, Gazi Mardin, Fazıl Giteyi ve 
Bedran Gundik Remo bu eylemde saldırı manga komutanları ile 
ileri savaşçılardır. Ancak Đlk helikopter 1988 sonbaharında Kox 
da çıkan çatışmada düşecekti. Burada bir düşman kolu pusuya 
düşürülerek tasfiye ediliyor, ayrıca arkadaşların içine indirme 
yapan bir helikopter düşürülerek içinde bir binbaşı, bir üsteğmen 
derken birçok asker ölecekti. Ve bu mücadele tarihimizde 
düşürülecek ilk helikopter olacaktı. Bu eylemde en önemli rol 
yine Adil Bilika, ve Diktiryof’uyla Rojhat Bluzeri, Erdal Heyştani, 
Gazi Fazıl Giteyi gibi yoldaşlarındı. Bir nevi Cudi’nin saldırı kol 
komutanları olarak görevlerin tümünü üstlenmişlerdir. Özcesi 
Rojhat yoldaş bir manga komutanı olarak vazgeçilmezdir. O her 
eylemin ve zorlu görevin talibidir. O nerede bir fedakârlık varsa 
oradadır. O nerede bir özveri isteniyorsa oradadır. Ve o nerede 
düşürülmesi gereken bir düşman mevzisi varsa oradadır. Ancak 
o henüz tümden kararını vermiş değildir. O bir ayağı devrimde 
diğeri ayağı ise Bluzer’dedir. O gidebilir. Ya giderse ailesi ne 
diyecektir. Ya da gerillalar ailelerine ve ona ne diyeceklerdir. 
Birde o kadar güzel yoldaşlıklar edinmiştir ki asıl onlara ne 
diyecektir. Onun bilinci devrimcilik anlamında gelişmiş değildir. O 
da bilirdüşmana karşı mücadele etmek gerekir diye. O da bilir 
“ben değil de kim bu davayı sürdürecek” diye.  
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Eğer herkes kendisini geriye verecek olursa bu halkın derdine 
dermanı kim saracak. Kim yarasına tütün basacak. Birileri bu 
özveriyi göstermesi gerekmiyor mu? Eğer gerekiyorsa neden 
birisi değil kendisi olmasın. Böyle düşünse de ev, aile, ihtiyaçlar 
ve belki de en önemlisi bu kadar yakın arkadaş edinmesine 
rağmen halen biraz ona güvenilmediğinin hissi onu ciddi ciddi 
zorlar.  
Cudi’de önemli tecrübelerden sonra o 1989 yılının ortalarında 
Bestaya yani ana topraklarına dönecektir. Şimdi sizin için tuhaf 
gelebilir. Diyeceksiniz Cudi ile Besta arasında bir günlük yol var 
ve nerede Besta ana topraklar oluyor. Ama siz Botan’ı 
tanımıyorsanız söylediklerimiz anlamlandırmasınız. Çünkü 
Botanlılar genelde kendi toprakları dışında bir yerlere 
çıkmamışlardır.  
Örneğin ben kendim Gabar'lıyım. Ama ilk Cudi’ye geçtiğimde ben 
sanki dünyaları gezmiştim. Hâlbuki Cudi ile Gabar hemen bitişik 
sahalardır. Bitişik dağlardır. Adeta bu dünya ya da bu Kürdistan 
ne kadarda genişmiş dercesine tuhafıma gitmişti.  
Đşte Botanlılar aslında geneli böyledir. Ve onlar için kendi 
alanların dışında ki yerler ne kadar da genişmiş misalidir.  
Dediğim gibi o artık Besta'dadır. Besta da çalışma yürütürken 
ona Besta’nın genel lojistik sorumluluğu verilir. Yani gerilla da en 
önemli olan sorumluluğu!  
O zamanlarda yaşanan birçok kaçış ve kimi ihanetten dolayı 
erzakı en çok güvenilenlere yaptırırlardı. Birisine cephane ve 
lojistik teslim edilmişse o güvenilendi. Ve bu çalışmayı ağırlıklı 
olarak komutanlar yapardı.  
Đşte o artık Besta’nın bir nevi genel erzak saklayanıdır. Önceleri 
kendisi gitmek isterken bir gün ailesi onu ziyarete geldiğinde 
gerilladan kaçmasını ister o ise “bu parti bana o kadar güveniyor 
ve tüm eşyalarını bana teslim etmiş ben nasıl kaçabilirim. Beni 
bu kadar seven ve değer veren bir örgütten ben nasıl 
ayrılabilirim” diyecektir. Ve artık Rojhat arkadaş tüm köprüleri 
uçurmuştur. O gemileri yakmıştır. O eski sosyalist deyimce sınıf 
intiharını yapmıştır o artık bir devrimci, bir gerilla ve adım adım 
partileşecek bir Kürdistan yiğidi olacaktır.  
Ben Rojhat yoldaşı bu kez 1989’un sonbaharında Ramuran da 
göreceğim. Birçok değerli yoldaş var. Pılıng Kıçi, Ahmet Rapo ve 
bir sürü farklı değerli yoldaşlar birikmiş. Bir aylık eğitim burada 
göreceğiz. Rojhat arkadaş ilk katılım yıllarında eğitimi çokta  

Rojaciwan.com ®© 36 



seven biri değildir. Biz eğitimi dinlerken yer yer birde bakmışın 
arkanda bir ağız sizin kulağı ısırı vermiştir. Đşte bunun her zaman 
Rojhat yoldaş tarafından yapıldığını siz bileceksiniz.  
Ama aynı Rojhat aradan yıllar geçtikçe olgunlaşacak ve parti 
içerisinde eğitimin ne anlama geldiğini kavradıkça bir gün dahi 
kendi gücünü ve kendisini eğitimsiz bırakmayacaktır.  
O okuma yazması olmayan biridir. Ama o PKK içerisinde 
yetişecek bir gerilla komutanı olarak erkenden eğitimsizliğin ne 
anlama geldiğini öğrenecektir. Örneğin yıllar sonra Hakkâri 
alanında çalışmaların genel sorumlusuyken eğitimlere en fazla 
katılan, en fazla toplantı yapan ve partinin tüm talimatlarını 
harfiyen işleten odur. O çok büyük teorik birikimlere sahip 
olmazsa da o bildiği kadarıyla anlatacak ve her zaman yanına 
aldığı aydın ve birikimli yoldaşlarıyla bu boşluğu doldurmasını 
bilecektir.  
Đşte birisi size PKK neye muktedir diye sorulduğunda verilecek ilk 
cevap her türden insanı en iyi bir şekilde yetiştirerek dönüştüren 
bir hareket olduğunu söyleyebilirim.  
Kış 89’-90’ da o Besta da kalacaktır. Orada üslenecektir. Ve 90’ın 
baharıyla birlikte o Gabar’a geçecektir.  
Aslında 1989 yıllında Gabar da ciddi bir pratik çıkmamıştır. 
Kayıplar yaşanmıştır. Birçok arkadaş bu alanda çıkmak için 
önerilerde bulunmuştur. Sonuçta gerillanın zorlandığı bir alandır 
o yıl Gabar. Đşte bu durumu aşmak için parti oraya yeni 
yoldaşları gönderecektir. Daha doğrusu oraya birçok yeni yoldaş 
kendisini önerecektir. Rojhat Bluzer yoldaş onlardan biridir. Gazi 
Mardin yani Şemsettin Kino, Pale Mardin, Hamza Amerini, 
Serbest Kıçi, Erdal ve başka yoldaşlar Gabar’ı yeniden açmak için 
Otomatik Mervan yoldaş öncülüğünde Gabar’a geçeceklerdir.  
Gabar da o yıllarda ve sonra ki yıllarda da en zor alan Çırav'dır. 
Çırav, Gabar gibi ormanlık değildir. Her yerinde su yoktur. Bir iki 
su kaynağıyla sınırlıdır. Taşlıdır. Orada her babayiğit hemen 
dayanamaz. Önce alışması gerekiyor. Taşları ayakkabıları jilet 
gibi kesmektedir. Sert bir coğrafyadır. Evet, etrafında köyler 
vardır ancak içerisinde köy möy yoktur. Hele hele Mişare alanına 
bağlı köylerin ajanlaşmış yapısını da katarsanız buranın 
durumunu daha iyi anlamış olursunuz. Özcesi zorlukları bol olan 
bir sahadır. Hele hele düşman açısından alanın dar oluşundan 
kaynaklı hemen dört taraftan kuşatılmaya müsait bir parçadır. 
Yaşanan her çatışmada şahadetler yaşanmaktadır. 
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 Đşte Rojhat buraya gönüllü gidecektir. O burada gösterdiği 
performansla 1991 yıllında bu kez Çırav da sorumludur. Yani o 
Gabar bölgesine bağlı olan Çırav mıntıkasının sorumlusudur ve 
takım komutanıdır.  
1991 yılında o kendisini daha fazla geliştirecektir. Birçok köyü 
silahsızlandıracak, birçok eylem yapacak ve birçok genç saflara 
katacaktır. O artık Çırav’ı karış karış bilmektedir. Bunun için 
örgüt ona güvenerek kendi başına üslenmesini yapmasını 
isteyecektir.  
Üslenilecek yer Çiya Lode’dir. Burada bir sonbahar boyunca 
hummalı bir çalışma yürütülür. Ancak bir şeye dikkat edilmez. 
Aslında o yıl Botan eyaleti ve ülkenin birçok alanında buna dikkat 
edilmemiştir. O da; su uyur düşman uyumaz gerçekliği ilkesidir.  

Düşman kitleselleşen gerillaya karşı çok ciddi teknik hazırlık 
yapmıştır. Gerilla sahalarına giremeyen düşman bu kez havadan 
çok yoğun kullanacağa teknikle girecektir. Uçaklarla ve ilk kez 
kullanılacak olan Kobra saldırı helikopterleriyle düşman kışı 
beklemektedir.  
Düşman, 1991 sonu 1992 kışından ilk kez kobra helikopterleriyle 
yeni bir saldırı hamlesi başlattı. Savaşlarda her yeni hamle, her 
yeni bir teknik geliştirildiğinde karşı hamle ve geliştirilen yeni 
tekniğe karşı çözüm bulunana kadar epey zorluklar çekilir, 
kayıplar yaşanır. Hele hele çözüm bulunmazsa akabinde yenilgi 
gelir. Önemli olan yeni saldırı ve tekniğe karşı hızla yeni 
savunma ve tekniği bulmaktır.  
Düşmanın yoğun saldırılarına karşı çok değerli yoldaşları kayıp 
ettik. Bunlar içerisinde Besta da şehit düşen Haşim Bluzeri vardı. 
Besta da bölük komutanıydı. Neredeyse her birlik o kışın çok 
zorlanmış ve kayıp vermişti. Yine aynı yıl Besta da uçak 
saldırıları, kobra saldırıları ve çığ düşmesi sonucu 17 arkadaş 
şehit düşecekti.  
Rojhat yoldaşın komutanı oldu kamp yerini helikopterler keşif 
sonucu fark edecekler ve sabah erken metrelerce karın içerisinde 
bulunan yoldaşları Kobralar vuracaktır. O ilk kobra vuruşlarında 
ciddi yaralanacaktır. Bu durumuna rağmen arkadaşları çatışma 
pozisyonuna koyacak, tepeye müdahale edilmesi talimatını 
verecek ki tepeciler şoke oldukları için düşmana cevap 
vermemektedirler. Toplam 9 yoldaş şehit düşerken birçok yaralı 
vardır.  
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Kamp terk edilir. Yurtsever Kürt halkının içerisine yoldaşlar 
kendilerini bırakır. O yıllarda neredeyse bir ilk gerçekleşir. Siirt’te 
Mişare alanına onlarca yurtsever gelecek ve herkes kendisiyle bir 
şeyler getirerek gerillayı kucaklayacak ve o sert kışın ortasında 
korumaya alacaklardır.  
Özel de bir ana ilk köylere inişler ardından neredeyse bir bölük 
yoldaşı düşmanın tüm operasyonlarına rağmen bir kış boyunca 
risilerin içerisinde bahara kadar besleyecek ve koruyacaktır. Đşte 
bu bir Kürdistan anasıdır. Ve bir ülkede analar ve insanları ölümü 
göze alarak gerillayı savunmaya başlamışlarsa orada Franz 
Fanon’un ilk kurşun teorisi çoktan hayat bulmuştur. Artık 
düşman istediği kadar yüklensin burada geri dönmek mümkün 
değildir.  
Bu kayıplar Rojhat arkadaşın mücadelesi içerisinde bir 
dönemeçtir. Bir daha hiçbir insan Rojhat yoldaşın böylesine 
kayıplarını görmeyecektir. O bundan sonra eylemlerde başta 
olmak üzere savunma da bir usta olarak bilinecek ve onun 
bulunduğu her yerde her şeyin sağlamca düşünüldüğüne emin 
olacaktır. Yıllar sonra da bu olayı hep anlatacak, anlattıkça daha 
iyi savunmanın nasılına cevaplar arayacaktır.  
Çok zorlu geçen bir kış ardından-ki yaralanmanın yanı sıra karda 
ayak parmakları da yanmıştır-baharla birlikte o Çırav da 
sorumludur.  
O durmak nedir bilmeyen bir kişidir. Gelir gelmez ayağının 
tozuyla hemen Aval karakol tepesine vuracaklar bir sürü askeri 
malzemenin yanı sıra burada Đzzettin adından bir askeri de esir 
alıp götürecektir.  
Önderlik 92 yılının Ağustos ayında hamlenin Gabar tarafından 
yapılmasını istiyor. Gabar'daki sessizlik iyiliklere alamet değildir. 
Bu durumun değişmesi gerekiyor. Cudi’ye gidip eylem 
konusunda boş dönen Bölge komutanı beraberinde epey 
cephane getirmiştir.  
Süreci başlatacak eylem Gabar da yapılması gerekiyor. Karar 
Mişare de bulunan Reşine köyü karakoludur. Hazırlıkları mıntıka 
sorumlusu olan Rojhat arkadaş yapıyor.  
Ancak bu karakol baskınını anlatmadan Reşine köyünü anlatmak 
gerekiyor. Kürt hareketinin geliştiği 70’li yıllarında tutun da 
80’ler sonrasında bu köy hep bir yurtseverlik örneği olmuştur. 
KUK merkezi burayı epey kullanmıştır. Bu bağlamda Kürt 
Özgürlük Hareketi alana geldiğinde bağrını en çok açan bir  
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köydür. 1984 sürecinden sonra düşman birçok evi yakacak, 
işkence yapacak ve epey zorlayarak koruculaştıracaktır. Ancak 
1992 yılında köy silahlarını toplu bırakacaktır.  
Đşte, 1992 yılının 15 ağustosundayız. Hedefimiz Reşine 
karakoludur. Köyün içerisinden arkadaşlar giriş yapıyor. Halk 
destekliyor. Karakola yöneliyorlar, saldırı kol komutanı Adil, 
Rojhat, Pale Mardin arkadaşlardır. Karakolun tümü düşüyor. 
Süleymani Derşevi yoldaş şehit düşüyor, Rojhat ve Adil 
arkadaşlar hafif yaralanarak eylemde çıkıyorlar. Kaldırılan 
malzemeler; 81’lik havan, 60’lık havan, 57’lik top, 1MG–3, 15 
adet G–3 ve birçok cephane. Arkadaşlar düşman üzerinde 
kaldırılan cephaneyi getirdikleri ona yakın katırla yükleyip 
götürüyorlar. Eylemin ertesi günü ben Garisa’dayken eylemin 
tekmilini bana verecekler bende karargâha aktaracaktım. Zaten 
eylemden sonra düşman araziye çıkmayacak ve arkadaşlar sakin 
sakin kendi üslerine çekilecekler.  
Rojhat arkadaşı daha ileride genişçe yazmaya çalışacağım ama 
hemen belirtmeden geçmek olmaz. O gerçekten kılı kırk yaran 
biridir. Saldırıda ustadır. Ama onun da büyük ustalığı plan 
yapmaktır. Belki de planlama yapmadan daha büyük ustalığı 
keşifi derinlikli ve incelikli yapmasıdır. Bunlar olduktan sonra 
geriye yüreğini dişlerine takarak düşmanın üstüne üstüne 
yüremek kalıyor ki bu konuda Adil Bilika, Pale Mardin yoldaşlar 
gibi Rojhat yoldaş deyim yerindeyse tam bir cengaverdir.  
Eylemden sonra düşmanın neredeyse hiçbir yerde görülmeyecek 
işkenceleri Reşine köylülerine uygulayacaktı. Eylemden sonra bu 
köyden bize epey gençte katılmıştı. Ancak düşman aylarca köyü 
ablukaya alarak, işkence yaparak, iradesini kırmayı hedefliyordu. 
Köylüler köylerini terk etmek istediklerinde düşman bırakmıyor, 
hem kalmalarını zorluyor hem de koruculuğu dayatıyor. Köy 
stratejik bir yerde olduğu için köylülerin gitmesi demek 
karakolun da bırakılması demek olacağı için, düşman dediğimiz 
gibi her şeyi bu eskiden yurtsever olan köye yüklendikçe 
yükleniyor. Uzun bir direnişten sonra köylüler teslim olacak, 
silah alacak, koruculaşacak ve giderek devrimin en azılı karşıt bir 
kalesi olacaklardır. Ve bu uğursuz durumlarını bugüne kadar da 
devam ettireceklerdir. Söylemek istediğim, düşmanın akla 
hayallere gelmeyecek işkence yöntemlerle insanları 
iradesizleştirerek kendi yanına almasıdır. Bugünde birçok çete 
köyünün asıl hikâyesi budur.  
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Düşmanın canavarca köpek sürüleri gibi saldırılarına tahammül 
edemeyerek düşmanın yanına geçmişlerdir ve adım adım kendi 
köklerinde uzaklaşarak tam karşıt hale gelmişlerdir.  
Terörist TC devleti, halkımızın ayağa kalkışına tahammül 
edemeyerek 1992 yılında gelişen serhildanlara silahlı 
saldırmıştır. En kanlı geçen faşizan bastırma girişimi Şırnak'tır. 
Burada onlarca yurtsever katledilmektedir. Tesadüf değildir bu 
faşizan yönelim 15 ağustos günü yapılmaktadır.  
Parti, Şırnak merkeze destek amaçlı eylem talimatı vermişti. 
Besta da Tepe Gundik düşürülürken, Şırnak Eruh yolu 
kaymakam mevkiinde kesilir. Aynı yerden sonbaharın Rojhat 
yoldaş bir kez daha yol kontrolleri yapacaktır. Bu yol kontrolünde 
muhtemelen TEKEL’e ait bir araçtan bir yıl boyunca tüm güce 
yetecek sigara alınıp noktalarına götürülür.  
Gerilla da böyle hediyeler her zaman sevindiricidir. Kimisine göre 
gerilla sigarasız olamaz. Sigara bir nevi gerillanın en yakın 
arkadaşı gibidir. Hani Ahmed Arif’in deyimiyle “bir nefesten 
yarılarım cigara mı” misali gerillada bir ayrıdır sigaranın tadı. 
Belki diyeceksiniz ki tütünün tadı ayrıdır. O da doğrudur. Sabah 
şafak atarken ya da güneş akşam batarken doğan ve batan 
güneşe karşın tabakanı çıkarıp bir Adıyaman tütününde bir 
cigara sarıp bir derin nefes almak dünyalara bedel değil midir?  
Eylemler devam ediyor. Yine peşinde de Adil arkadaş ve Rojhat 
yoldaşların komutasında Kale Reşine vurulur. Burada 60’lık 
havan ve 4 G–3 silahı kaldırılır. Adeta bir muhteşem ikilidir ikisi.  
Biz Besta da eyalet hareketli birliği olarak bir iki eylem yaparak 
Gabar’a doğru hareket edeceğiz.  
Yönümüz Gabara doğrudur, giderken Çırav'a uğruyoruz. 
Suledeyiz. O zaman orada Adil arkadaş yine atikliğiyle göz 
dolduruyor, Rojhat zaten orada sorumlu. Sonra da Gap 
komutanlarından olacak Resul yoldaşta var orada. Epey 
zamandır görüşmemişiz. Bir ara çantalarımızı indiriyoruz, kimin 
neyi var neyi yok. Hepimizin askerlerde aldığımız çantalarımız 
var. Eşyalarımızın en çoğunu Adil arkadaş almıştı. Adil arkadaş 
biraz güzel şeyleri, yeni şeyleri severdi. Bu özelliğini yıllar sonra 
da sürdürecekti. Çantasında her zaman yeni şeyler, yeni 
teknikler, yeni kitaplar, yeni gerillaya gelen malzemeler hep 
vardı. Sempatikliği, güleçliği, rahatlığı, esprili olması ve tabii 
cana yakın olmasından dolayı kimden ne alırsa kimse ona yok 
demeyecekti.  
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Çünkü ondan ne istenirse o hayır demesini de zaten 
bilmeyecekti. Rojhat arkadaş bu konuda oldum olası daha 
rahattı. Neyi var neyi yok onun için fazla önemli değildi. Onda 
özel şeyler bulamazdınız. Varsa özel şeyler önce yoldaşlarına 
verir kendisine ise genelde bir şey almayan bir yoldaştı.  
Bir müddet kaldıktan sonra planlamamızı yapıyoruz ve Aval 
karakolunu kaldıracağız. Tam bu esnada Güney deki ihanet 
savaşı başlıyor.  

Biliniyor, 1992 yılında KDP, YNK, TC ile ABD ve Đngiltere'nin 
icazeti ve destekleriyle bize karşı Güney Kürdistan da bir saldırı 
başlatılır. Güneyli güçler kendilerinin tanınmaları için bu ihanete 
soyunurlar, TC zaten inkâr ve imhayı baştan beri dayatıyor, ABD 
ve Đngiltere ise PKK çizgisini kendilerine tehlike görmektedirler, 
önceleri bizi kendi kontrolüne almak için girişimde bulunurlar 
ancak başarılmayınca tümden tasfiyemize yönelirler. Hani yıllar 
sonra sözde ABD’nin bize yakın olduğunu iddia edecek bir sürü 
zerzevat Türk aydın takımı var ya bilmezler ki bu emperyalist 
güçler yıllardır bize karşı direk savaşmaktadırlar.  
Düşman güneye yönelince birçok askerini Botan’dan çekmişti ve 
bazı karakollarını boşaltacaktı. Đşte biz tam bu süreçte Aval 
karakol tepesini hedefleyeceğiz ve karakolu da iyice etkili 
vuracağız.  
Ben bir kol biçiminde karakolu vuracağım, Rojhat yoldaş genel 
tepenin koordinesidir burada Adil arkadaş ve Cabar Tayi yoldaş 
tepeyi düşürecek kol komutanlarıdır. Eylemin tüm keşfinden 
önemli rol Rojhat yoldaşındır. Çünkü o bu alanda aynı zamanda 
sorumludur. Biz harekete geçtik. Meğer düşman karanlık çöker 
çökmez bir-iki kolunu araziye pusu atmak için gönderiyor. 
Ortaya çıkıyor ki biz yeterince iyi bir keşif yapmamışız. Eylemi 
başlatma parolamız “Em e buxin” dur. Yani “biz yiyeceğiz”.  
Adil arkadaş cihazda ikide bir “em e buxin” diyor ama biz 
yerimizi daha almamışız nasıl “eme buxin” diyeceğiz. Bir müddet 
sonra Adil arkadaş tekrar öyle bir iştahla “em e buxin” dedikten 
sonra, eylemi ben koordine ettiğim için “em e buxin” diyoruz ve 
her taraf ana baba günü oluyor. Karakolu vuruyoruz. Bir de ne 
görelim; karakol kendisini savunmak için bize atıyor, araziye 
çıkan iki kol ayrı ayrı yerlerden bize atıyor. Yani biz arada kaldık. 
Karakolu epey vurduk ama sorun vurmak değildir, sorun darbe 
yemeden vurmaktır. Bu şartlarda geri çekilme talimatını  
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veriyoruz. Moralimiz bozuk, alt üst olmuşuz. Bir şehit iki ağır 
yaralımız var, muhtemelen şehit düşecekler. Biz daha bu 
hesapları yaparken birde baktık ki Adil arkadaş tekmil veriyor. 
Tepenin tümünü düşürmüş 1 Bazuka, 5 G–3 ve çok sayıda askeri 
malzeme ve birde esir asker.  
Eylem sonrası tüm gücümüzle Gabar’a çekiliyoruz. Kalabalık bir 
sayıyı oluşturuyoruz. Toplantı ve düzenlemeler ardından tekrar 
kimi güç yerine gidiyor. Sonuçta o kadar güçle eğer bir amaç 
uğruna toplanılmamışsa bir arada kalmak hem tehlikeli hem de 
anlamsızdır. Gerilla bir eşkıya gücü değil ki rasgele başıboş 
hareket etsin. Gerillanın her dakikası planlı olmalıdır ki düşmanın 
aşırı güç ve teknik yoğunlaşmasını dengelesin. Bu gerçeklik 
ışığında Rojhat arkadaş tekrar Çırav’a gidiyor.  
Güney savaşına destek sunulmaya devam edecek ve etmelidir.  
Haftanin’e destek amaçlı eylemlerimiz sürecek ve biz Gıre Ali 
tepesine konumlanmış düşman üzerine kapsamlı bir eylem 
düzenleyeceğiz. Bu tepe aynı zamanda güney savaşının bir nevi 
gerideki koordinesidir. Keşiflerinden Adil arkadaş var. Tepeyi 
vuruyoruz. 8 adet G–3, büyük cihaz, MG–3 kaldıracağız. Ancak 
Giteli ve Diderili iki Doğan arkadaşı burada kaybedecektik. 
Sonrada bu tepeye Tepe Doğana ismini verecektik.  
Cuma Bilika arkadaş 200 arkadaşı Haftanin de yanımıza 
getirerek yeni güçlerin geleceğini söyleyerek geri gidiyor. Biz 
Kox’a çekiliyoruz. Oradan hızla Adil arkadaş Gabar’a gönderiliyor 
çünkü gelen güçler için hazırlığın yapılması gerekiyor. En önemli 
yerlerden birisi Gabar’dır.  
Tamda bu arada Gabar’daki arkadaşlar da Rojhat ve Xelil 
arkadaşın öncülüğünde Güneye destek amaçlı TRT Blucina’yı 
vuruyorlardı. Bu eylem parti tarihimizde çok dile getirilmezse de 
belki de en ince düşünülüp yürekle, beyinle ve kürdün gözü kara 
cesaretiyle yerle bir edilen bir düşman mevzisi vardır.  
Xelil arkadaşın kolu araziye çıkan TRT askeri güçlerinin pususuna 
düşüyor ancak bu pusuyu vurarak imha ederek hedeflerine 
yönelirken karakoldaki düşman askerlerinin yardıma koşmak 
isterken, Rojhat arkadaş arkadan karakola girerek tüm karakolu 
ele geçirirler. 15 katırla karakoldaki cephaneyi taşırlar. 15 adet 
G–3, 1 adet MG–3, 57’lik top, 60’lık havan ve karakolda askeri 
malzeme olarak ne varsa.  
Evet, bunlar güneyde düşmanın çekilmesi için yapılan birkaç 
güzel eylemdi. Ayrıca bu eylemde o dönemler  
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Gabar da üçlü yürütmede yer alan Resul yoldaşta dış koordineyi 
sağlayan yoldaştır.  
Đşte bu eylem Rojhat arkadaşın başka bir özelliğin gösteriyor. O 
hiçbir eylemde kolay kolay bizim bildiğimiz anlamda kürdün gözü 
karalığını sergilemez. Eğer bir eylem başarılmayacak ise o bir 
kaybı göze almadan geri çekilmesini bilen biridir. Ama yok eğer 
düşman götürülecek ise dünya hepsi birleşse de onun elinde 
düşmanı kimse çıkaramaz. Ve burada olan da budur. Yine 
burada keşif, planlama ve vuruş tarzında ustalık vardır. Söküp 
alma vardır.  
Yıllar sonra da Rojhat arkadaş daha gelişerek bir dahi komutan 
haline gelecektir. Ama şimdiden şunu da dile getirelim; o 
düşmana kaçak vuramaz, gölge dövüşçüsü değildir. O vuracaksa 
öyle vurmalıdır ki düşman bir daha kendine gelmesin ve o vurdu 
mu düşmandan mutlaka bir şeyler söküp getirmesi gerekiyor. 
Đşte bu da Rojhat yoldaştır.  
Rojhat yoldaş bu başarılı eylemlerden sonra da irili ufaklı birçok 
eylem daha yapacaktır.  
1992–1993 kışında o yine Çırav da üslenecektir. Niheke köyünde 
120 yoldaşla kalacaktır. Kamp yeri deşifre olsa da düşman yoğun 
bombardıman yapsa da o gücünü koruyacaktır. Kış boyunca o 
kendi gücünü koruyacak, eğitecek ve hazırlıklı olarak bahara 
çıkaracaktır.  
1993 yılının mart aylarında Besta’nın Çala köyü yakınlarında o 
meşhur labirentli dağ kütlesinde Botan konferansı yapılır.  
Baharla birlikte o Cudi’ye bölük komutanı olarak gidecektir. 
Burada çok uzun süre kalmayacaktır. Ancak kaldığı süre 
içerisinde yer alacağı etkili eylemler olacaktır. Özelde Bespin 
eylemi onun gerçekleştireceği ve burada düşman üzerinde 1 
adet MG–3 ile 5 adet G–3 kaldırılacaktır.  
Bu arada Botan da yeni gelişmeler olmaktadır. Botan ilk kez bir 
kadro eğitim devresini merkezi düzeyde açmıştır. Bu eğitim 
devresinin ilk komutanı Xelil Derik yoldaştır. O Gabar’dayken 
halkın Agit arkadaşa benzettiği bir gençtir. Halka yaklaşımı, 
duruşu, bilinci, insan ilişkileri ve tabii en önemlisi de düşmana 
karşı kıvrak duruşu halkı çok etkilemiştir. Đşte şimdi aynı Xelil 
yoldaş Botan da yeniden inşa çalışmalarında en aktif ve önemli 
çalışmanın başına getirilmiştir. Eğitim giderek kurumlaşacaktır. 
Bu eğitimin ikinci devresine Rojhat arkadaş da alınacaktır. Onun 
bir eğitime kesin ihtiyacı vardır. 
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Bu yıllara kadar genelde Botan komutasının çoğu olmazsa da 
önemli bir bölümü Önderliğin yanına gelip gitmiştir. Özcesi 
partiyi yakınen eğitim ortamlarında görerek anlayış 
kazanmışlardır. Rojhat yoldaş henüz eğitime alınmamıştır. Eğitim 
görmemiştir. Ancak pratikleriyle göz dolduran bir yoldaş olduğu 
için gelecek vaat eden bir duruşu sergilemektedir. Bunun üzerine 
parti onu Besta da yürüyen eğitim okuluna alacak ve burada 
sonra onun deyimiyle “ben de kadro okulunda hem de 
yönetimindeydim” dediği örgütün yakın denetiminde yöneticilik 
yapacaktır. Rojhat yoldaş genelde hep biraz kıyılarda köşelerde 
zor yerlerde çalışma yürütecektir. Burada ilk kez yakınen 
örgütün yanında kalacaktır. Belki de onun gelişmesinin önemli 
bir kilometre taşı bu olacaktır. Đleride o Önderlik sahasına gidip 
döndüğünde o kadar eğitim görüp de dilini, hitabetini, üslubuna 
çeki düzen vermeyen, veremeyen birçok komutana karşı 
rahatsızlıklarını belirtecektir.  
Aslında o bu eğitim devresinde ilk kez ciddi ciddi eğitimin anlam 
ve önemini kavrayacak ve bundan sonra adım adım gideceği her 
yerde eğitime kendisi bizzat öncülük edecektir.  
O eğitim devresini başarıyla tamamlayacaktır. O yıllarda Botan 
için çok önemli olan bir saha Garisa’dır. Garisa da sorunlar 
vardır. Daralmalar vardır. Hâlbuki bu alan öyle bir alan ki eyalete 
çok destek sunacak bir yerdir. O Garisa’ya verileceklerdir. 
Burada o önemli açılımlar yapacaktır.  
Her zaman uyumlu olmasını bilen Rojhat yoldaş burada da Xelil 
yoldaşla-ki o da 94 baharından gelecektir-çok görkemli bir ikili 
oluşturacaklardır. Rojhat yoldaş bu yıllarda ki-önceleri de Xelil 
arkadaşla çalışmışlardır-daha bir büyük gelişecektir. O ilk kez 
bölge komutan yardımcısıdır.  
Garisa daralan alan olmaktan çıkarılacaktır. Etrafta etkili olan 
Osyan çeteleri sindirilecek ve sinmeyen birçok çete köyünün 
hayvanlarına el konulacaktır. Bu yıl Garisa gelişecek ve açılım 
sağlayacaktır. Yoğun eylemliklerin yanı sıra halkla geniş ilişkiler 
sağlanacaktır. Öyle ki önceleri kendisini geçindiremeyen bölge 
artık eyaletin birçok gücünü yanına alacak ve tüm gücüyle eyalet 
94 baharında yer yer burada kalacaktır. Sonbaharda Tiryan 
karakol tepesi vurulacak ve 2 adet MG-kaldırılacaktır. Burada 
takım komutanı olan Cemşit Dideri şehit düşecektir.  
Bu eylem yapılırken ne kadar doğrudur onu bilemeyiz. Ama 
sonra o meşhur katliamcı tamburalı komutan Hasan  
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Kundakçıoğlu bu eylem anında karakolda olduğunu yazacaktır. 
Arkadaşlar tepeyi düşürürlerken karakolu da havanlarla taciz 
ateşi altına alacaklardır. Ve bu tamburalı komutanın hızla 
kaçmasına neden olacaktır. Helikoptere binerken helikopter yara 
alır. Ve sözde o meşhur tamburalı komutan helikopterin 
düşmemesi için incirle helikopterde açılan o deliği evet incirle 
kapattığını söyleyecektir. Ne kadar doğrudur bilinmez. Đnciri 
nereden buldu da o açılan deliği kapattı o da ayrı bir araştırma 
konusu! Hani savaşın içerisinde ne kadar kaldığını yazmak için 
bir şeyler bulmaları gerekir ya, belki de ondandır.  
Rojhat yoldaş o yıl gücüyle Garisa da kalacaktır. Tüm kış 
üslenmesini eksiksiz yapacaklardır. Ve iyi bir eğitim için tam 
hazırlıklı olacaklardır.  
Ancak henüz kış kampına girmeden düşman çok kapsamlı bir 
operasyon çıkaracak Rojhat yoldaşın koordinesinde Gıre Meşe de 
düşman etkili vurulacak ve burada 2 adet G–3 ile 16 askeri 
çanta ile bir sürü ufak tefek malzeme alınacaktır.  
1994 yılının o fırtınalı yılı başlayacaktır. Baharla birlikte düşman 
önce Gabar’a çullanacak, sonra Garisa, sonra Besta ve sonra da 
Cudi’ye saldıracaktır. Tam bir çılgınlık örneğiyle ya “bitireceğiz ya 
bitireceğiz” denilen yıllardır. Bizde “ya başaracağız, ya 
başaracağız” dediğimiz yıllardır. Düşman tüm hışmıyla üzerimize 
geldiği dönemlerdir.  
Düşmanın bu yoğun operasyonunda Rojhat yoldaşla Xelil 
yoldaşlar iki gün kendi alanlarını terk edeceklerdir. Ve 
Beytüşşebap’a kadar gideceklerdir. Ancak hemen geri dönerek 
tekrar Bedirxan'lara layık bir şekilde Herekol dağlarında görkemli 
bir direniş sergileyeceklerdir. Aslında ilk saldırılar geliştirilirken 
hedef araziye dayalı direniştir. Buna “düşman faturası kesilecek 
öyle araziye girecektir” sloganı esastır. Bu temelde Besta da 
özellikle Fazıl Gite yoldaş öncülüğünde düşman iki ay Besta’ya 
girmesi engellenecektir. Burada Dijwar Erkendi, Mahir Serhat ve 
nice daha değerli yoldaş rol oynayacaktır. Her tepede düşman 
vurulacak ve düşman öyle gelecektir. Ama birçok alan düşmanın 
aşırı güç ve teknik fazlalığından dolayı alanı bırakarak tekrar 
dönerek gerillaya tekrar geçerek daha güçlü direnişler 
geliştirmişlerdir. Ancak düşman artık 1994 Ağustosun ortalarına 
doğru tekrar denenmeli ve eski alanı tutma pozisyonuna 
geçmemizi gerekli kılacaktır. Đşte bu denemenin komutanı Rojhat 
yoldaştır. Herekol dağlarında araziye çıkmak isteyen düşman  
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gücünü Herekol’a bırakmayarak ilk denemeyi başarılı bir şekilde 
uygulayacaktır. Bir hafta boyunca Herekol tutulacak ve düşman 
giremeyecektir. Tüm teknik kullanılacak ancak bir adım dahi 
ilerleme kaydedilmeyecektir. Evet, bu da Rojhat arkadaştır. O 
arazi çatışmalarında bir ustadır. Özellikle gücünü koordine 
ederken o kendisine has şifresiyle tüm gücünü en etkili bir 
şekilde yürütmesini hep bilmiştir.  
Bir haftalık direnişten sonra yine Garisa da kadın gücünden 
sorumlu olan büyük Azime yoldaş bir ara çatışmayı ve gidişatı 
bakmak için muhabere ederken bir havan topu onun önüne 
düşecek ve o kayalıklardan düşerek şehit düşecektir.  
Bu Herekol direnişi eyalet için artık yeniden eski alanları daha 
fazla güçle tutulabileceği inancını geliştirecek ve o meşhur güz 
hamlesi başlayacaktır.  
Güz hamlesi Cudi de kapsamlı pusuyla başlayacak, Gabar da 
birçok eylemle devam edecek, Serxattan'la yeni bir ivme 
kazanacak ve Garisa da kapsamlı baskınlarla bu yıl 
kapatılacaktır. Garisa’daki eylemlerde o koordine düzeyinde yer 
alacaktır. Pervari’ye yakın olan Şuz karakolunu vuracak ve bir 
sürü düşman gücü tasfiye edilirken, Osman Axa’ya çıkan düşman 
gücünü de pusuya düşürerek tüm eylem gücünü-ki 120 
arkadaştır-sağlam Herekol üzerinde Erkend köyüne oradan da 
Garisa’ya çıkaracaktır. Ve o yıl tüm Pervari ayrıca yeniden örgüte 
açılarak önemli başarılar elde edilmiştir.  
Burada ileri de daha geniş ele alacağım Rojhat yoldaşın başka bir 
özelliğini size söyleyeceğim. O hiçbir zaman banadır dememiştir. 
Örgüt ne demişse o olmuştur. O salt kendi gücüne karşı 
sorumluluk göstermemiş o alana gelen hareketli birliklere 
gözünün içi gibi bakmıştır. O hareketli birliklerin ne kadar 
zorlandıklarını bilir, bunun için kendi gücünden alarak dışarıda 
gelen hareketli güçlerle elindekini paylaşmak bir ilkedir ondan.  
O’nun başka bir özelliği de oldukça adaletli olmasıdır. Örneğin yıl 
1994 baharla birlikte tüm eyaletin zorlandığı bir süreçtir. 
Düşman yüklendikçe yükleniyor. Adeta işgal hareketine girişiyor. 
Tüm giriş çıkışları kontrol altına alıyor. Ve eyalete neredeyse 
erzak geçmiyor. Böylesine yıllarda bireyciliğin sadece birey 
bazında geliştiği değil adeta neredeyse herkes azda olsa ama 
benim olsun mantığıyla sadece kendi gücünü düze çıkarma 
çabası içerisine girmektedir. Gerçekten zorluklar insanoğlundan 
bireyciliği hat safhada ortaya çıkarmaktadır.  
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Söylendiği gibi zorluklar her zaman fedakârlıkları, ortaklaşmaları 
geliştirmiyor. Böylesine yüce erdemler kendilerini dava için 
adayan bireylerde açığa çıkar. Đşte Rojhat yoldaş böylesine zorlu 
bir süreçte gerçekten Botan da bir örnek olmayı teşkil ediyordu. 
O kendi gücüyle başka yoldaşların gücü arasına kesinlikle bir 
fark koymazdı. Koymayı asla düşünmezdi de.  
O başarılı geçen bir Garisa pratiği ardından bu kez orada 
üslenecektir. PKK’nin V. Kongre’sinden dolayı Xelil Derik yoldaş 
Kongre’ye katılmak için gidecek ve alanda sorumlu olarak Rojhat 
yoldaş kalacaktır. Yukarıda dile getirmiştik. Düşman 1994 yılında 
bitirmek temelinde gelmişti. Buna göre gerilla sahalarının 
tümünün kuşatılmasını hedeflemişti. Ve bunun için hiçbir alana 
erzak geçmeyecekti.  
Rojhat arkadaşın bulunduğu alanda düşmanın yakın yerleşim 
merkezlerini kontrole alması kolaydır. Birkaç giriş kapısı vardır. 
Siz buna çeteleri de ekleyin o zaman ambargoyu uygulamak 
daha rahat olacaktır. Đşte o bu negatif duruma rağmen tüm gücü 
üstlendirecektir. Sonbaharın erzak çıkarmak zor olacaktır. 
Düşmanın tedbirleri fazladır. O milislere belli noktalar vererek o 
noktalara peyderpey onlar erzak yerleştireceklerdir. O ise kışın 
karlı havalarda tüm gücü alarak günlük yürüyüşlerle gidip şehir 
merkezlerine yakın yerlerde erzakı sırtlayıp getirecektir. Bunu 
birkaç kez yapacaktır. Ve böylelikle o kendi gücünü ve bölge 
gücünü yıpratmadan bahara çıkarmanın tedbirlerini almış 
olacaktır.  
Size burada Rojhat yoldaşın başka bir özelliğini söyleyeyim. 
Onda yok, yoktur. Onda olmaz sözü yoktur. Onda yapamayız 
kelimesini bulamazsınız. O gerçekten Botan da yetişmiş bu 
düzeyde yaratıcılık gücü olan ender arkadaşlardandır. Belki de 
Rojhat arkadaşın en büyük özelliği büyük bir farkla yaratıcılığıdır. 
O hiçbir yerde çözümsüz durmamıştır. O kendi bildiğini yaptığı 
yerlerde takılmamıştır.  
Onda gücünü aç bırakmak, korumamak, savaştırmamak, 
düşman hedeflerini bulup vurmamak ihanettir. O en iyisini hep 
yoldaşlarına layık gördüğü için o nerede olursa olsun en iyisini 
bulup yoldaşlarına getirecektir. Yukarıda söylemiştik. 1993 yılının 
sonu ve 1994 yılının zorlu günlerinde o gidip çetelerin mallarını 
kamulaştırıp getirmiş ve bununla sadece kendi gücünü değil 
eyalete de katkılar sunmuş birisidir.  
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Aynı bu özelliği sonra da Hakkâri alanına sorumlu atandığında 
göreceğiz. O köylülerle konuşacak köylüler erzak 
getiremeyeceklerini ve düşmanın yoğun kontrollerinden 
bahsedeceklerdir. O ise “o zaman bir cebinize bir avuç un, bir 
cebinize bir avuç şeker, çorabınıza tütün, gömlek cebinize sigara 
kâğıdı, ayağınıza mekap ve kendi getireceğiniz ununuzun içine 
ise pil ve laskalarımızı koyarsanız olup biter. Köyde günde Van’a 
60 kişi gidiyor. Bu demektir günde bir torba un, bir torba şeker 
ve bir sürü daha başka malzeme.” Đşte bu da Rojhat yoldaştır. O 
hiçbir insanın ret edemeyeceği çözümler önererek bir yolunu 
bulacaktır. Sorun sadece çözüm bularak alternatif bulmak değildi 
elbette.  
O aynı zamanda bir ilişki uzmanıydı. Bir köylüyle saatlerce 
uğraşarak onu kazanmasını bilirdi. Gerekirse onunla güreş tutar, 
gerekirse onunla semeri diker ama bir yolunu bulup onu 
kazanırdı. O kimi köylüye sertte yaklaşsa o köylüler kısa bir süre 
sonra ona yine bağlanacaklardır. Çünkü ondaki sade ve 
dürüstlüğü ve kendisine istemeyen tarzını er geç herkes görecek 
ve sergilediği sertliği anlayacak ve daha fazla bağlanacaklardır.  
Yine sonraları yük hayvanı sorunumuz erzak çekmekten dolayı 
çıktığında çetelerde alınan koyun ve keçilerin sırtlarına birer 
heybe-ama iki kiloluk-yaparak yük hayvanı sorununu çözdüğünü 
gördüğünüzde orada karşınızda Napolyon ayarında bir savaşçının 
durdurduğunu kendiniz göreceksiniz.  
Evet, bu işte Rojhat arkadaştır. O engel tanımayan bir militandır. 
Militan engelleri kaldırmak için gelmemiş midir dağlara?  
Garisa da sonra o V. Kongre’nin düzenlemesi temelinde yeni 
kurulan Fırtına Alaylarına tabur komutanı olarak geçecektir.  
PKK V. Kongre’sinde düşmanı söküp atma kararı çıkmıştı. Buna 
denk güçler örgütlenecek ve mevzilenecekti. Hâlbuki PKK 
Önderliği yaygın gerilladan bahsetmişti. Önderlik henüz kongre 
başlangıcı ve sonrasında gerilla takımlarının örgütlenmesini 
söyleyerek düşmanın yoğun teknik ve tahkim 
edilmişkarakollarına karşı sabit hedefleri yasaklamış ve kaygan, 
hareketli hedeflerin vurulmasının talimatını vermiştir. Biz bir kez 
daha Önderliği dinlememiş, bildiğimiz, kürdün kaba tarza dayalı 
savaş tarzını uygulayarak partiye kaybettiriyorduk. Botan 
sahasında iki Fırtına Alay oluşturulur. Bunlardan birisinin başına-
batı cephesindekine-Adil arkadaş getirilir,  
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doğu cephesindeki Fırtına Alay’a ise Dr. Bahoz arkadaş atanır. 
Yine en yetkin, seçme güçler bu iki alay için hazırlanır. Ve 
böylelikle yeni dönemde daha kapsamlı eylemlikler için yola 
çıkılmıştır, herkes hazırdır.  
Adil arkadaş henüz 23 yaşlarındadır.  
Rojhat yoldaş doğu cephesinde yani Dr. Bahoz yoldaşın sorumlu 
olduğu alayda tabur komutanıdır. Ancak güçler henüz 
toplanmamıştır. Đki bölük hazırdır, diğer bölükler ki toplam beş 
bölük olacaktır daha bir araya gelmemiştir.  
Güçler daha hazırlık yapmadan harekete geçmek zorundadırlar. 
Önceleri Rojhat arkadaşın başında bulunduğu bölük ki yaklaşık 
115 arkadaştır. Haftanin’in Dola Beyture alanına kayacaklardır. 
Merge eylemi yapılacaktır. Ancak güçler -ki bölgenin hareketli 
birlik komutanı olan Ekrem Merge yoldaşta vardır- eylem 
sahasına doğru kayarken düşman o meşhur Çelik Operasyonu’nu 
başlatacaktır.  
19 Mart günü sınır üzerinde yoğun çatışmalar yaşanır. Bir iki gün 
Haftanin de çatışmalar ve eylemler sürer. Fırtına birliklerin geri 
çekilerek işgalin belli bir zamanında sonra müdahale olarak geri 
gelmeleri düşünülüyor. Güçler Haftanin de çıkacak. Önce Çiya 
Spi’ye doğru gidecekler ardından Gare denilecek ancak en 
sonunda Metina alanına istenilecektir.  
Metina da geliştirilen kapsamlı vurmaların birçoğunda Rojhat 
yoldaşın bölüğü etkili yer alacaktır.  
Çelik Operasyonu -sonrasında- o tamburalı komutan Hasan 
Kundakçıoğlu’nun söylediği gibi bitmemiştir. Tersi doğrudur. 
Operasyon tam bir fiyaskodur. On binlerce askerle güneye 
girecekler çıkarken de arkadaşlar Metina alanında düşmanın 
kuyruğunda tutarak operasyonun çekilmesini 10 günde fazla 
geciktireceklerdir.  
Çekilme günü diye belirledikleri günde gerillalar Metina’nın 
Yekmale köyü civarında geri çekilen dev gibi yılanın 
kuyruğundan tutarak 50’den fazla askeri birkaç dakika da yere 
sermişlerdir. Ve on günden daha fazla da adeta her gün vura 
vura düşman çılgına çevrilmiştir.  
Halen o pusu da kalıpta “komutanım tüm arkadaşlarım öldü 
kurtarın beni” diye yükselen çığlıklara “oğlum geleceğiz diren” 
diye cevap veren tamburalı komutanın sesi de kulaklarımızdadır.  
Ve son günde bir Ali Cengiz oyunu yaparak elimizden nasıl 
kaçtıklarını da gördük. Öyle ki geceden hiç durmayan  
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helikopterler hareketiyle yine güç değiştiriyorlar diye bir süs 
verdiler. Her bulundukları tepeye ateş yakarak buradayız dediler. 
Biz bir ara buna kandık. Biz buna rağmen vurucu timlerimizi 
tepelere yakın gönderdik. Ancak şafağın atmasıyla bir de baktık 
ki kimse kalmamış. Sadece orta tepe de kalan bir ve kaçan hafif 
düşman kolu görüyoruz. Peşine veriyoruz. Ama bir kere yolu 
diğer tarafına yani sınıra yakın gitmişler ancak uzaktan BKC’lerle 
vuruyoruz. Bu da tacizi aşmıyor. Özcesi tamburalı komutan 
elimizden zor bela askerlerini kurtarmıştır.  
Çelik Operasyonu ardından Rojhat Arkadaş Botan hareketli 
birliğinin başına geçecektir. Bu arada Fırtına alayları dağıtılmıştır. 
Önce hareketli taburlar olmuş sonraları da hareketli birlikler 
haline getirilmişlerdir. Bunun nedeni ise;  
Adil arkadaş Botan’a geçerek dönemin en kapsamlı eylemi olan 
Bişereş eylemini yapacaktır. Nisan aylarıdır. Bu eylem tam bir 
başarısızlık ve felaketle sonuçlandı. 12 yoldaş şehit düşecek ve 
çok sayıda arkadaşta yaralanarak tam bir hezimeti yaşamıştık. 
Đşte Önderlik bunun üzerine önceden de eleştirdiği büyük 
güçlerin yerine daha hızlı ve etkin gerilla birliklerinin oluşumunu 
hızlandıracaktı.  
O 1995 yılının baharında önce sınır üstünde birkaç etkili eylem 
yapacaktır. Önce tepe Elemun’u vuracak ardından Aşut eylemini 
yapacaklardır. Sonra da kendi hareketli birliğini alıp zozanlara 
yani uçsuz bucaksız Hakkâri steplerine açılacaktır.  
Bu yolculukta bölge komutanı olarak Dr. Bahoz arkadaş, sonra 
da Çiya Reş’te şehit düşecek olan Azat Xırbek Beste, şehit Rızgar 
Mardin, Memede Guyi ve birçok değerli yoldaş katılacaktı.  
O ilk kez zozan pratiğine çıkacaktı. Ve bahardır.  
Đlk kez Kürdistan baharının içindesin; 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. 
Sen ulaştığın dağların sana verdiği duyguyu tanıyorsun ve 
rahatsın. Gibi değil, gerçekten tanıyordun onu. Kendisiyle her 
şey arasında doğrudan, kendisiymiş gibi bir ilişki vardır baharın 
insandan. Her şeyi içerir bahar; yaşama ilişkin olan her şeyi. Ve 
zaman yıkıcı ateşiyle yüklenmeye başladığında, bağrındaki her  
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diri öğeyi, ertesi bahara yeniden diriltmek üzere tohuma çevirir. 
Đşte o güzel 95 baharında, senin Kürdistan içinde bir tohum 
oluşun gibi. Bir tohumdun ve olgunlaşarak, sertleşerek, 
kayalarda, uçurumlarda sınanarak, rüzgârın isteğine 
bırakılacaktın. Ve senin değerli yoldaş Rojhat, Rojhat Bluzer 
olduğun gibi. Buralar seni yeniden yeniden yaratacaktı. Rüzgâr 
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 Rojhat yoldaş baharda yeşermek için bu kez Hakkâri’nin o 
uçsuz bucaksız zozanlarına çıkacaktır. Hakkâri zozanları 
gerçekten de Ferit Üdger’in “ O” kitabında yazıldığı gibi uçsuz ve 
bucaksızdır.  
Çele Cenge de başlayıp, Çiya Reş’le devam eden, orada bir 
boğazla Nebernave ve peşinden hemen o güzelim cennet 
Berçelan. Bazı yerleri unuttuğumuzu söyleyeceksiniz. Biliyoruz. 
Hakkâri’nin yükseklerinde duran Dahola ve Kırnasa daha 
kuzeyinde Kotranis vadisin çok yukarılarında duran Dola Kaşa 
gerilla deyimiyle tepe Morale. Ve uzantısı olarak Bandırbeg. 
Hemen bitişiğinde Gola Gevro ve yüksek ve dik başıyla Tiraje. 
Daha doymadınız mı o zaman size Gıre Hurke’den gerillanın 
vazgeçilmez pınarı olan Kaniya Lalo’dan ve tabii ki tekrar 
geldiğimiz yere dönerek o dünyanın ender güzellikte olan 
Faraşin’e dönebilirsiniz. Siz eğer yeterince Hakkâri’ye bakmaya 
doyamamışsanız o zaman gidin Kato Baya sırt sırt diyeceğiz ama 
bu da olmaz, inişli çıkışlarla Kato Sılayan'a derin vadiden 
geçtikten sonra Kato Beygiran’a ve tabii nihayetinde Kato Kavale 
ve Kato Marinos’a ulaşırsanız artık az çok Hakkâri’yi görmüş 
olursunuz. Đşte Rojhat yoldaş Hakkâri de kalacağı dört yıl 
boyunca buraları adım adım arşınlayacaktır. Ve o burada artık 
tanınan ve o bilinen Rojhat Bluzer olacaktır. O her geçen bir yıl 
üzerine devleşecek ve büyüyecektir. Sözde Türk 
genelkurmaylarının başarılıyız dedikleri yıllarda Rojhat bu alanda 
düşmana kök söktürecektir. Vurmadığı tepe ve vurmayacağı 
karakol kalmayacaktır. O düşmana çok yoğun kayıplar 
verdirirken kendi gücünü hep korumasını bilecektir.  
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Rojhat yoldaş Hakkâri’ye herkesin gitmeye cesaret etmediği bir 
süreçte gidecektir. 1994 yılında yaşanan Çiya Reşke olayı 
herkesin hafızasındadır. Silinmemiştir. Burada çok değerli 49 
yoldaş düşmanın özenle hazırladığı kapsamlı pusularla şehit 
edilecektir. Ve aynı yıl güçler Hakkâri’yi terk edeceklerdir. Đşte 
bu bahar yine gitmek gerekiyor. Ancak gitmesi gerekenlerin 
birçoğu sınırı aşmadan ya hasta olduklarını söyleyerek ya da 
kibarca bir iç firar yaşayarak gitmeyeceklerdir. Güçler henüz 
içeriye geçmeden içeriye giden bir birlik Gera Barana da perişan 
ve tasfiye olmuş halde dönecektir.  
Düşmanın yoğun yüklenmeleri dışında erzak yoktur. Bilenler 
gelmemiştir. Gidenlerin hepsi yenidir. Yol bilmez, dil bilmez 
misali. Bir iki cengâverin dışında gelecek olanda yoktur. Bu 
cengâverlerden birisi Azat Serhat yoldaştır.  
Rojhat yoldaş hareketli birliği ile geçecek adım adım eylemler 
yapacaktır. Alanı tanıma derken kısmen açma ve kısmi gelecek 
yıllın hazırlıklarını yapacaktır.  
2 kez Bibane karakol baskını, Hakkâri yol kesme eylemi, Başkale 
pususu, Hakkâri çukurca yoluna pusu, Pırkanus tepe baskını 
derken birçok çatışma ve çetelerin koyununa el koyma. Bunların 
hepsini burada artık işler yürünmez denilen yerde yapılmaktadır.  
Halen hatırlıyoruz o yılları. Bir nevi Semir’in söylediği “Hakkâri’ye 
gitmek ölümdür” sözü bu yıllarda da söylenecektir. Ancak başta 
Rojhat yoldaşın dirayetli yaklaşımlarıyla bu inançsızlık kırılacak 
ve bir gelecek yılda adeta Metina da herkes Hakkâri’ye, Hakkâri 
taburuna geçmek isteyecektir.  
Başarılı bir zozan pratiği ardından tekrar güneye geçilecektir. 
Sonbahardır. Yapılması gerekenler yapılmıştır. 120 arkadaşla 
Kaşuran’dan güneye geçilecektir. Ancak bir takım geçerken 
görüntü verecek hatta kimi mermiler kullanılacaktır. Yine Rojhat 
arkadaşın haberi olmadan cihazlarda Hakkâri gücünün geleceği 
tartışılacak ve sözde gücün önüne güçler gelerek 
karşılayacaklardır.  
Ama anlaşılan o dur ki her şey deşifre edilmiştir. Güç geçerken 
önceden termallerle hazırlanmış panzer, Doçka ve tank pususu 
hazırdır. Đlk arkadaşlar asfaltı geçer geçmez her yer cehenneme 
dönüşmüştür. Her yerden atış vardır. 120 arkadaştır, dile 
kolaydır. Đşte tüm bu saldırıların altında “herkes inisiyatiflidir, 
kendisini sağlama alsın” diyecektir. Ve güçler inisiyatifli bir  
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şekilde hareket edecek ve yine Rojhat arkadaşın özel örgütleme 
ve çabalarıyla güç sağlama bu kapsamlı pusuda çıkacaktır. 
Burada Ramazan Gurdele yoldaş ile yaralı düşmanın eline 
geçipte helikopterde atılan Şiyar Hakkâri yoldaş şehit 
düşeceklerdir. Şiyar yoldaş henüz iki hafta olmamıştı saflara 
katılmıştı. Liseyi bitiren uzun boylu dalyan gibi bir gençti. Onu 
koruyamadan yolu geçerken Doçka ayaklarını ikiye ayırmıştı. 
Yoğun saldırılar altında arkadaşlar bu yaralanmayı fark 
etmeyecek ancak gücün tümü çıktığında öğreneceğiz Şiyar 
yoldaş yok. Ve sonra da köylüler nasıl yaralı olduğunu ve terörist 
TC devletin yoldaşımızı nasıl helikopterde havadan dışarıya 
fırlattıklarını anlatacaklardı. Ayrıca yaralıları da vardır.  
Güneydedir güçler. Henüz yeni gelinmiştir ki KDP ZAP merkez 
karargâhına dönük büyük saldırı hamlesi başlatacaktır.  
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.  
Đşte şimdi yine bir ihaneti yaşıyoruz. Bu kez TC’den destek 
alarak bize saldıran aşiretsel yapılardır. Kürdistan tarihinde 
adeta her zaman ulusal birlik önünde engel olmuş yapılar… 
Đhanet yapıları…  
Rojhat yoldaş birliği ile Zap alanına Zaxo’dan giden tüm ikmal 
yollarını tutar. Tek bir gücün geçmesine izin vermez.  
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Yine Hakkâri de gelen diğer güçler ise Đhanet tepesinden KDP’ ye 
yönelirler böylece düşmanın önemli noktaları kırılmış olur. Ve 
son bir saldırıyla bu ihanet saldırısı kırılacaktır.  
Artık düşman alandan çekilmiştir. Rojhat yoldaş gitmesi gereken 
yere gönül rahatlığıyla gidecektir.  
O Önderlik sahasına 1995 yılının sonbaharında geçecektir. 
Önderlik sahasında o Kürtçe okulundadır. Orada takım 
komutanıdır. Önderlik onu tanıyacaktır. Bu süreçte parti 
konferansı yapılacaktır. Rojhat yoldaş, bu konferansa güçlü 
katılacaktır.  
Bir taraftan yoğun eğitim alacak diğer taraftan yılların birikmiş 
hastalıkları ve vücudunda bulunan parçaları alarak tedavi 
edecektir kendini.  
Yine Önderlik sahasında o sigarayı bırakacaktır. Okuma yazması 
yoktur. Ancak harfleri yazabiliyor. Harfleri ise yamuk bir tavuğun 
ya da horozun ayaklarına benzemektedir. Bir arkadaşın neden 
yazı yazmayı öğrenmedi sorusuna O “her yıl öleceğimi 
hesapladığım için zaman ayırmadım” diyecektir.  
Ve o Önderlik sahasında ayrılırken Önderliğin “Rojhat sen tekte 
kalsan, yalnız da kalsan kendi başına bir PKK’yi de ben 
yaratacağım diyeceksin ve çalışacaksın” diyecektir.  
O ise söz verirken “Başkanım, partiden aldıklarımı büyük bir güç 
olarak kendimde görüyorum. Sıcak bir ruhla her alanda bilinçli 
yaklaşımı esas alacağım. Görevde, vazifede yapabileceğime dair 
bir öz güç oluştu. Geçen yıl ne kadar kayıp vermişsek bunları 
başarıya dönüştürebiliriz. Bunları söyleyebilirim.” Bu onun için 
artık boyun bükülmezliği ifade edecektir. Sonraları Rojhat yoldaş 
üzerine çok yazılacak ve çok çizilecekti ancak Rojhat’ın Rojhat 
olduğu yıllar esasta bu altın değerinde ki sözlerden sonra 
başlayacaktır. O 1996 yılında ülkeye geri gelecektir. Ülkede 
yapılan askeri konsey toplantısına-Zap’ta-katılır. Ardından önce 
çok kısa süreliğine Zap’ta görevlendirilir, ancak Önderlik onu 
tekrar Hakkâri alanına gönderilmesini isteyecektir. O bu kez 
bölge komutanıdır. Onun geri Hakkâri gücüne gelmesini Hakkâri 
gücü bir bayram havasıyla karşılar. Çünkü o arkadaşların 
gönlünde taht kuran biriydi. Ondan önce bu tabura Celal Şırnak 
bakmaktadır. Ancak o kadar endişelidir ki taburu devrederken 
alışmadığımız bir tarzdan yapacaktır. O da gücü toplayıp “bana 
ilişkin şikâyetleriniz varsa şimdi yapın yoksa sonra kabul etmem” 
diyecektir. O zamanlar Rojhat yoldaş çok gülecektir. 
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 Çünkü Celal biliyor ki bu güç önceden Rojhat arkadaşla birlikte 
kalmıştır. Bu güç Rojhat yoldaşa gönül vermiştir. Ve işte aynı tip 
biliyor ki bu güç onu hiç sevmemiştir. Tüm namı şanına rağmen 
bu güç onu sevmemiştir. Bu güç Rojhat arkadaşa bel 
bağlamıştır. Ve onunla bu yıl birde Önderlik sahasında tanıştığı 
aslen Erzurum Karayazı’lı olan bilinç ve pratik düzeyi yüksek olan 
Dr. Afat yoldaş gelecektir.  
Diyeceksiniz neden? Rojhat yoldaş sert üslubuna rağmen her 
insanı kendisine çekmesini bilen biridir. Kesinlikle adaletsiz bir 
yaklaşım içerisinde olamaz. Olmaz da. O öyle birisidir ki 
babasıyla dahi uzlaşmaz. Ancak o en sert eleştirilerini yaparken 
herkes bilir ki o bireysel çıkarları ya da kendisini kollamak için 
yapmaz. O örgütün çıkarı neyse onu yapar. PKK bir adalet 
partisidir. Kim ne kadar hak ediyorsa onu verir onu yapar. Đşte 
herkeste bilir ki Rojhat yoldaş hiç kimseye bu bağlamda hak 
yiyicilik yapmaz. O sizi yerden yere vurabilir ama o sizin en 
küçük anlayış düzeltmenizi görsün hemen yükseltmesini bilen 
biridir. Bunu da herkes bilir. O kimseye karşı kin tutmaz, tepki 
tutmaz. O’nun hesabı düşmanladır.  
1996’nın 17 Haziran da bu kez kuzeye yani Hakkâri’ye 
geçeceklerdir. O’na verilen görev kuzey güçlerini de geçirmektir. 
O bu görevi eksiksiz tamamlayarak kendi alanına geçecektir.  
Alana girer girmez önce alt yapı çalışmalarını yapar, hemen 
ardından eylemler başlayacaktır.  
O öyle bir gerilladır ki ileri ki yıllarda yapılanlar anlatıldığında 
birçok insan yıllarca gerillacık yaptıkları halde inanmayacaklardır. 
O Hakkâri dedir. Hakkâri zozanlıktır. Yani çıplaktır. Yani rut’tır. 
Bir ağaç yoktur yükseltilerde. Burada bir gevenler yani guniler 
vardır. O da bizim bildiğimiz gunizerler değil guni berbat 
olanlardır.  
Böylesine bir alanda düşmanın onlarca operasyonu olmasına 
rağmen tek bir kez Rojhat arkadaş istemeden çatışma 
yaşanmamıştır. Ancak düşman her araziye çıktığında mutlaka 
geri dönüşünde vurulmuştur. Düşmanın eline tek bir gram un ya 
da farklı erzak geçmemiştir. 140 arkadaş olan taburun bir yıl 
pratik ardından şahadet sayısı 4 arkadaştır. Bunlar; Sason, 
Şoreş Hakkâri, Zafer Konya ve Dijwar Terbısiyeli arkadaşlardır. 
Kaçış yoktur. Sene sonunda güneye geçildiğinde güneyli Sabır 
diye bir genç kaçacaktır. Başka da firar yoktur. Taburda 
çıkarılması düşünülen yoldaşlar çıkmayacaktır.  
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Đşte bunu anlamanız için Rojhat arkadaşı anlayacaksınız. O bir 
gerilladır. O gizliliğe had safhada uymaktadır. Hatta sonraki 
kavramlaştırmayla derin gizliliği uygulamaktadır.  
O Hakkâri’nin o çıplak tepelerinin tümüne yeraltı sistemi 
diyebileceğimiz yerler hazırlayacaktır. Olası operasyonlarda alanı 
terk etmeden kalmasını böyle sağlayacaktır. Ve düşman geri 
çekilmeye başladığı anda adeta yerin derinliklerinde göğün 
yükseklerine çıkarak bir şimşek gibi bir yıldırım gibi vuracak ve 
düşmana sadece ve sadece arkasına bakmadan kaçış yolu 
bırakacaktır.  
Siz birde bunlara Dr. Afat yoldaşı kendi eliyle hazırladığı ve 
onlarca panzerde patlatılan mayınları da eklerseniz bu yıl 
düşman için bir felaket yılı olduğunu kendiniz göreceksiniz.  
Đşte bu Rojhat yoldaştır. Diyeceksiniz nasıl oldu da bir gram 
erzak ele geçmedi. Geçmedi ve geçmezde, yeter ki bunun yerini 
Rojhat yoldaş tespit etsin. O hareket halindeyken güvendiği ve o 
işi sağlam yapacak olan arkadaşlara “bak burayı unutma” 
diyerek geçecektir. Ve bir süre sonra erzak gelmişse ve 
kaldırılacaksa o “orayı hatırladın mı oraya yerleştireceksin” 
diyecek ve neredeyse hiçbir düşman gücünün tahmin etmediği 
yol güzergâhlarına, geçitlere, kayalıklara, düz yerlere o erzak 
yerleştirecektir. Onun her bir deposu bir birliğin her şeyini bir 
müddetliğine karşılayacak düzeydedir.  
O o yıl 30’un üzerinde irili ufaklı eylem çıkaracaktır.  
En önemlileri; Başkale Xokan karakol baskınını yaparak 12 adet 
çeşitli büyüklükten silahlar kaldıracak ve 33 asker-bu Türk 
basının verdiği kayıptır-imha ederek geri çekilecektir. Ve bu öyle 
bir geri çekilmedir ki sonraları köylüler öğrendiğinde artık alanın 
sarsılmaz otoritesi ve güven duyulan gücü gerilla olacaktır. Gece 
24.00 sıralarında eylem bitecek ve yaklaşık 12 saat yol 
yürüyerek geri çekilecektir. Düşman yoğun operasyon çıkaracak 
ama nafile ters istikametten Rojhat kendisini Hakkâri zozanlarına 
atmıştır. Kırnasa’ya çıkan düşman gücünü tepeden vurarak 5 
silah kaldırılacak, hemen ardından Hakkâri merkezinin üstünde 
bulunan tugayın savunma tepesi süpürülecek 18 asker 
cenazesinin üstüne gidilirken burada 5 adet silah kaldırılacaktır. 
Burada saldırı en önemli rol Cigerxwun Derik arkadaşındı.  
Birkaç kez Hakkâri yolu kesilecek, iki kez düşman çiftliğine ve 
savunmasında bulunan panzerlere vurulacak, Hakkâri Başkale 
yoluna kapsamlı pusu atılacak, Hakkâri Van yolu kesilecek,  
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tugayın önüne pusu atılarak düşman aracı havaya uçurulacak, 
Bibane karakolu, Hakkâri radyo linki, çukurca Hakkâri yolu 
pususu derken dediğimiz gibi bir sürü eylem yapılacaktır.  
Düşman o yıl şunu söylemeye cihazlarda başlayacaktır; “Rojhat 
bir köylüdür peşine takılmayın bırakın onu bize gelin” diyecektir. 
O artık düşmanın ürktüğü bir komutandır.  
Evet, Rojhat yoldaş bir köylüdür. Ve okul okumamıştır. Dünyayı 
görmemiştir. “geri”dir. Ama Türk generalleri çok okul 
okumuşlardır. Ve çoğu general geleneksel olarak askeri 
ailelerden yahut burjuva ailelerine mensuptur. Özcesi iyi 
yetişmişlerdir. “ileri”dirler. Dünyayı görmüşlerdir. En son teknik 
ve eğitim yöntemleriyle askerliği öğrenmişlerdir. Ancak her ne 
hikmetse savaş meydanlarında bezar olanlar Türk generalleridir. 
Hâlbuki dünyanın tekniği onların elinde, binlerce asker 
emirlerinde ve tabii ki dev gibi bir çete ve ajan ağıda onların 
denetiminde. Ancak ne hikmetse savaşta hep darbe yiyen 
generallerdir. Biz ise köylüyüz. Okul okumamışız. Askerliği de 
dağlarda iradeye ve inanca dayalı peyderpey öğreniyoruz. Söz 
konusu Rojhat yoldaşsa okuması da yoktur. Ama öyle bir savaş 
ustasıdır ki Hakkâri’ye her kim gelmişse aciz olarak geri 
gitmiştir. Her kim ki operasyonlara çıkmışsa bir parçasını bırakıp 
geri kaçmıştır.  
Đşte bu bir farktır. Devrimci bir fark. Apocu bir fark. Apoculuk 
insanı alıp en iyi kalıba dökerek savaş meydanlarında yaratıcı 
gerillacılıkla tüm savaş bilimlerini alt üst edebilmektedir. Bizde 
insan faktörü her şeyden önemlidir. Yeter ki insan istesin en kısa 
zamanda yıllarca eğitim görmüş generalleri kendi iradesel, 
inançsal ve moral motivasyonuyla alt edebilir. Rojhat böyle olan 
yoldaşlardandı. Burada PKK’nin bir köylüden bir alay komutanına 
insanı nasıl yükselttiğini görmek açısında iyi bir örnek sunulmuş 
oluyor.  
O işte adeta her anına bir eylem yerleştiren biridir. Birde 
düşünün burası zozanlardır. Zaten zozanlarda bir kültür vardır; 
Koçer kültürü. Siz pratik zamanı çıkarsınız yaylalara ve ardından 
geri düz ovaya dönersiniz. Aynen hakiki Koçerler gibi.  
Hakkâri gücü tekrar zozanlarda geri güneye döndüğünde ki o 
zaman Hakkâri gücü Merkez Karargâh gücüdür. Ve pratikte 
Hakkâri taburu eylemlerinden dolayı üç kez ödüllenilmesine 
rağmen Abbas arkadaş “iyi pratiğiniz oldu ama birde şu Koçer 
tarzını bıraksaydınız” diyecektir. 
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 Bu sözler Rojhat arkadaş için ölümcül sözlerdir. Ve o ileriki 
yıllarda bir yolunu bulup mutlaka zozanlarda kalacaktır.  
Devam edelim. Buralar zozanlar ve pratik süreciniz 4 aydır. 
Bilemediniz 4,5 aydır. Başka da değil. Bu kadar kısa bir zamana 
bu kadar eylem oldukça önemlidir.  
O yer yer eyleme kalkışmayan Başkale gücünü eleştirecektir. O 
yıl Hakkâri gücü Kaşuran’da başlayıp Başkale’ye kadar uzanan 
bir sahada hareket etmektedir. Üç bölüktür. Bervari ve Levine 
güçleri katılımcılardır. Ancak Başkale gücü atıldır.  
Önce onları ikna etmeye çalışacak, olmayınca yanına çağırıp 
moral verecek, olmayınca kendisi o sahaya geçip yukarıda 
söylenen Xokan eylemini yapıp gelecektir.  
Ona göre doğru yoldaşlık artık doğru temellerde katılmaktır. 
Ama Başkale gücü yine hareketsizdir. Hâlbuki birlikte Xokan 
eylemi sonrası bir plan yapmışlardır. Ve bu plan yürümelidir. 
Hem Başkale birliğinin önüne hedefler konulmuştur hem de 
Bervari gücünün önüne. Bervari gücünün bir takımı Hakkâri 
merkeze doğru gidip tepe düşürüp gelirken başka bir takımı da 
hem dört yeni savaşçı almış hem de gidip Hakkâri Van yolunu 15 
Ağustos günü kesip gelmişlerdir. Ama Başkale gücü halen 
hareketsizdir. Bu söylenen eylemlerin hepsi üç gün içinde 
yapılmıştır. Ama Başkale sessiz. Bunu gören Rojhat yoldaş küçük 
cihazdan Başkale gücünü çağıracak ve telsizle konuşacak 
peşinen yerlerini soracaktır. Ve ortaya çıkar ki güç halen 
yerindedir. Hiç hareket etmemiştir. Nokta, meşhur “nokta 
salça”dır. Rojhat arkadaş ki babasıyla uzlaşmayan biridir. Bunu 
kabul edebilir mi? Cihazda “ben sizin şimdi salça noktasında 
olduğunuzu düşmana söyleyeceğim ve sizin Berekelke’nin 
hemen arkasında olduğunuzu da söyleyeceğim. Ve düşman gelip 
sizi vursun. Bari düşman desin ki ben bazı PKK’lileri vurdum. O 
zaman belki şahadetiniz halkı ayağa kaldıracak ve sizde işe 
yaramış olacaksınız” diyecektir. Ve devam edecektir “eğer siz 
eylem çıkaramıyorsanız, siz düşmanın karşısına çıkıp uzakta olsa 
cihazda bari paa diyin ki düşman bilsin oralarda bir birliğimiz 
var. Belki en azından biraz gücünü intişara çıkaracak ve sizde 
düşmanı uğraştırmış olacaksınız” diyecektir. Đşte bu Rojhat 
yoldaştır. Açıktır. Radikaldir. Tavizsizdir. Affetmeyendir. 
Savaşmayana selam vermemektedir. Önderliğin bugünlerde 
söylediği “çalışmayana selamım yok” sözünü, O, o günlerde 
gerçekleştirmektedir.  
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Ve hakikaten düşman bizim Başkale gücümüzün üstüne gidecek 
ve zor bela kaçacaklardır. Rojhat arkadaşın bu kadar kızmasının 
bir nedeni de Botan’a bağlı bir güç onlara yakın bir yerde 
çatışmaya girmiş, onlar çatışmayı dinliyor ama herhangi bir şey 
yapmıyorlar. Hâlbuki devrimciler eğer bir yerlerde yoldaşları 
tehlikeye girmişlerse hızla harekete geçip yardıma koşarlar. Đşte 
Rojhat yoldaşın diğer bir özelliği de budur. Her zaman sıkışan bir 
parti gücüne mutlaka sonuna kadar yardım etmektir. Bu Başkale 
gücümüzün üstüne giden düşman gücünden dolayı diğer 
birliğimize yapılan saldırılar hafifleyecek ve çembere alınan 
gücümüz sağ selim hem kurtulacak hem de düşmana darbe 
vuracaktır.  
Evet, bu da Rojhat yoldaştır. Her halükarda yoldaşların yoldaşıdır 
o. Size başka bir özelliğini daha söyleyeyim. O örgüte karşı bu 
parti içerisinde en dürüst, samimi, sade ve aleni şeffaf yaklaşan 
biridir.  
Pratik sürecin bitiminden sonra güneye geçerler. Orada bir yılın 
raporu çıkarılır. Bir bölük komutanına maliye raporunu 
çıkarmasını söyler. Tüm harcamaların tutanakları, faturaları 
vardır. Yapılacak olan bunları sağlam bir şekilde kaleme 
almasıdır. Bölük komutanı raporu hazırlar. Tam 13 sayfadır. 
Milyarlarca harcama yapılmıştır. Bunların ağırlığı gelecek yıl için 
yapılan kapsamlı hazırlıklardır. Birde harcamaların çoğu 
yardımlardır. Ve çetelerden alınan vergilerdir. Örgütten alınan 
çok fazla para yoktur. Tersine örgüt maliyesine aktarılan 
değerler vardır.  
Raporu sunan bölük komutanı arkadaşa “hani radyoyu 
yazmamışsın” der. Bölük komutanı “yazmışsım bak şuradadır” 
ama o “yok olmaz, biz pahalı bir radyo almışız ve örgüt rapora 
baktığında hemen ilk görmesi gereken odur. Çünkü eleştirecekse 
eleştirisini yapsın.” Ve devamla rapora baktıktan sonra-ki 
okuması yazması yoktur bölük komutanı ona tek tek yazılanları 
okumaktadır. Sıra çuvaldız ve pratikte alınan iğnelere gelir ki 
bunların hepsi toplu olarak iğneler altında toplanarak 
yazılmışlardır. “ hani hepsi bir tipten değildi ki, fiyatları da ayrı 
ayrıydı. Örgüt ne bilsin bunları. Bunun için hepsini tek tek 
yazman gerekiyor. Ne yapmışsak o yazılsın. Ve lütfen diğerlerini 
de öyle yap” diyecektir. Evet, bu örgüte karşı olan bir duruştur. 
Ne yapmışsak öyle yaz, çünkü örgütün ne yaptığımızı, ne 
harcadığımızı tek tek bilsin.  

Rojaciwan.com ®© 60 



Ve tabii ki en üste yani görünecek bir şekilde örgütün belki de 
kabul edemeyeceği harcamalar yazılsın ki örgüt bize ilişkin 
gözlemleri olsun.  
Evet, bunları söyleyen o dur. Yani Rojhat yoldaştır. Okul 
okumamış ve sözde bir Botan köylüsüdür. Bölük komutanı ise 
Üniversite'ye bitiren bir yoldaştır. Đşte yoldaş budur. Sadeliktir. 
Aleniyettir. Şeffaflıktır. Örgüte bağlılıktır. Ve örgütün kendisidir.  
O yıl kapanacak ve güneye geleceklerdir. Ayağın tozuyla daha 
gelmişken Zap’a yapılan saldırıya ilk cevap veren tabur Hakkâri 
taburudur. Düşman ancak alana 500 metre girebilmiştir. 
Düşman etkili vurulacaktır. Ve bu güçlü savunmada sonra Abbas 
arkadaş “tabii benim taburum düşmanı Zap’a bırakmayacak” 
diyecektir.  
Belli hazırlıklar ardından tabur kış kampına girecektir. O yıllarda 
çok yoğun hava saldırılarının yapıldığı yıllardır. Öncelikle güçlü 
yer hazırlığı yapılması gerekir. Tabur 180 arkadaştır.  
Rojhat arkadaşın öncülüğünde o güne kadar akla hayale 
gelmeyecek yeraltı hazırlığı yanı sıra eğitim yeri-ki bir dev 
mağaradır-önüne kocaman setler çekerek tam bir tahkim edilmiş 
bir kale haline getirilecektir.  
Bu hazırlık çalışmalarının ardından eğitim başlayacaktır. O 
zaman taburun siyasi komiseri sonra da Avusturya da 
katledilecek olan çok değerli Salih Hazargol -Hasan Özen-yoldaş 
olacaktır. Bu taburda sonra da şehit düşecek olan Hamza Gundık 
Remo, Ari Mardin, Fırat Yezidi, Serhat Erkend, Serkan Dersim ve 
dünya güzeli Avdar Afrin. Ve tabii daha onlarca şehit. Bu Hakkâri 
taburudur. Artık tabur yine Botan eyaletine bağlanmıştır. Müthiş 
bir eğitim göreceklerdir. O eğitimlere toplantılar yaparak 
katılacaktır. Çünkü eğitim verecek çok sayıda değerli nitelikli 
yoldaşlar vardır.  
Size Rojhat yoldaşın başka bir özelliğini daha söyleyeyim. 
Nerede gelir bilmem ama o her zaman yanına onu 
tamamlayacak siyasi birikimi olan yoldaşı yâda yoldaşları yanına 
özenle alarak üstelik geri ve tahrik edici saldırılara karşı 
korumuştur. Örneğin 1996 yılında zozanlarda onun yanında 
siyasi komiser olarak çok değerli komutanlarımızdan Dr. Afat 
yoldaş vardır. O ilk Hakkâri’ye geldiğinde kimi yoldaş onu ciddiye 
almayacak hatta alaya alacaktır. Nede olsa bir Botan gücüdür 
Hakkâri gücü. Kendinden razı, herkesi kendi içerisine almayan 
hatta yer yer Hakkâri ailesi diye bile tabir edilmiş bir gerçeklik.  
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Ancak Rojhat yoldaş böyle bir aile olmaması için elinden geleni 
yapmış hep biraz da partinin bir ailesi olması için uğraşmıştır. 
Đşte bu pratikte Rojhat arkadaş tehlikeyi gördüğü için tüm gücü 
toplayarak bir toplantı yapar. Ve der ki ”Afat benim, ben Afatım. 
Rojhat ayrı Afat ayrı değildir.” Burada yapılan yoldaşını 
korumaktır. Ama diğer taraftan onun da aydın bir arkadaşa 
ihtiyacı vardır. O bunu hep yapmıştır. Üst düzeyde bir aydın 
komutan yoksa o mutlaka yanına aydın bir genç almıştır. Çünkü 
o kendi ihtiyacını bilmektedir. Ona okuyacak, notları yazacak ve 
söylediklerini güzel bir dille kaleme alan, eğitim konusu yapacak 
bir arkadaş lazımdır. Birde o bilir ki onun teorik birikimi 
yetersizdir. O işte bunun giderilmesinin yolunu diğer 
yoldaşlarıyla bütünleşmekten onlardan güç alarak güç vererek 
tamamlamayı esas alır. Ve doğru parti militan duruşu da budur.  
Örneğin bu konuda -ki Rojhat arkadaş yaralı olarak henüz 
Đran’dadır- 1998 taktik eğitim devresinde onunla 4 yıl boyunca 
hep kalmış, Avrupa da büyümüş Kasım arkadaşa özeleştiri 
platformunda “Rojhat arkadaşın Kasım arkadaştan çıkarı var 
bunun için Rojhat arkadaş uzlaşıyor, Kasım arkadaşın da Rojhat 
arkadaştan faydası var o da onun için uzlaşıyor. Her ikisinin 
uzlaşmasında partinin çıkarı var ve biz yani örgüt onun için her 
ikisiyle uzlaşıyoruz” diyen Cemal arkadaş esasta Rojhat yoldaşın 
bu mütevazı ve gerçekten örgüt ihtiyacını bilen öngörüsünü dile 
getirmektedir. Siz açın Rojhat arkadaşın adeta tüm mücadele 
tarihi bu konuda örneklerle doludur.  
Evet, kış kampındadırlar. O birebir her gün eğitime katılacak ve 
bahara hazırlığın düzeyini bizzat görmek istemektedir. Ve yer 
yer kafasına yatmayan eğitimlerde “ evet ben eğitim 
veremiyorum ama eğer bir eğitim moral ve kararlık yaratmıyorsa 
orada bir şeyler terstir” diyerek kesinlikle eğitimin iyi bir takipçisi 
olduğu gösterecektir. Pratik sahada belirgin olan bir özelliği 
yaşama sade katılımıdır. Bu sadeliğini siz en çokta kış kampında 
görebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki pratiktir herkes aynı şekilde 
katılmak zorundadır. Ama Rojhat yoldaş sadece pratiklerde 
değil, yerleşik yerlerde de böyledir. O mutfağı kontrol eden, 
ekmeği takip eden, eğitim, güvenliği ve tabii ki yaşamın eşit ve 
adaletlice de yürütülmesinde hep gözetleyendir. O arkadaşlarla 
iç içedir. Onun yaşamında zırnık özerk bir yaşam bulamazsınız. 
Ve o bir yerde özerk yaşam bulmuşsa ve o her kimse pılını pırtını 
toplayıp bu diyarlardan göç etmesi gerekiyor 

Rojaciwan.com ®© 62 



 O buna amansız yönelecektir. Oldu ki siz yanlışlıkla ona birkaç 
gram çerez getirdiniz ve bunu sadece ona aldınız yani parti 
yapısına bir şey getirmemişsiniz. Ertesi gün bir de bakmışsınız 
yapının önünde size bir ses” heval kalk hele bunlar nedir?” 
diyecek. Ve siz anlamışta olsanız geç olacaktır. Onun elindeki 
sizin ona getirdiğiniz çerezlerdir. Bir de bakmışsınız o çerezler ya 
yerlerde gezmektedir, ya da yüzünüze atılmıştır. “ben rüşvetçi 
miyim, ben düşkün müyüm? Ha bana getirdin var sayalım ki 
saygı duyuyorsun ve değer veriyorsun. Peki, hani yoldaşlarıma 
getirdiklerin. Yok, mu, o zaman senin yaptığın bir hortumlama 
ve yağcılıktır” diyecektir. Evet, siz bunların hepsini 
hesaplayacaksınız. Çünkü karşınızda duran yoldaş büyük ve her 
şeyini partiye ve yoldaşlığa adamış bir komutandır.  
Rojhat yoldaş bir de genelde köylü komutan olarak bilinir. Ama 
onun ne kadar köylü ne kadar militan bir komutan olduğuna bir 
örnek daha vereyim. Kışın o kampta o zaman Zapta bulunan 
Cuma yoldaşa kimi arkadaş raporlar yazar. Bir gün Cuma 
arkadaştan özel bir not gelir. “bakın ben size bazı raporları 
gönderiyorum. Özelde bir bayan yoldaşın bir raporu var. Sert 
eleştirileri var. Bilmeniz için gönderiyorum. Yaklaşımlarınızı biraz 
gözden geçirin, belki abartı da olmuş olabilir. Ama sonuçta 
eleştirilerdir dikkate almak gerekir” diye yazacaktır.  
Bayan arkadaşın gönderdiği raporu bölük komutanı ona 
okuyacaktır. Rojhat arkadaşa ilişkin bölümde şöyle yazmaktadır; 
“bir varmış bir yokmuş sık ormanlıklarda bir kulağı duymayan bir 
aslan varmış. O aslan her gün bir hayvanı öldürmektedir. Bir gün 
ormanın güzel keman çalan ceylanını dinler ve müzik gösterisi 
bitince birden aslan ceylanın kellesini uçurur. Ormanda yaşayan 
hayvanlara artık bu fazla gelmiştir. Bir araya gelirler. Toplantı 
yaparlar. Kararları aslanla konuşmaktır. Hayvanlar cemiyeti 
toplanmıştır. Aslana dönük eleştiriler tek tek sıralanacaktır. 
Eleştiriler bitince bir hayvan ceylan meselesini de dile getirerek, 
o kadar güzel keman çalan bir hayvana nasıl kıyabildin diye 
sitem edeceklerdir. Ama aslan hiçte istifini bozmadan “benim 
sağır olduğumu bilmiyor muydunuz, ben ne anlarım güzel 
müzikten” diyerek ne kadar haklı olduğunu söyleyecektir. Đşte 
Rojhat yoldaşta eğer bir gün parti çağırıp eleştirdiğinde ve hesap 
sorduğunda o zaman Rojhat arkadaş” benim köylü olduğumu 
bilmiyor muydunuz” derse siz hangi eleştiriye getirebilirsiniz ki? 
Diye geniş bir yazıydı.  
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Düşüne biliyor musunuz Rojhat arkadaş hiç daralmamıştı. Bir 
gün bu bayan yoldaşa dönük farklı bir yaklaşım içerisine 
girmemiştir. Bayan yoldaş bir manga komutan yardımcısıdır. 
Tersine bu bayanın kıvrak, zeki ve dobra oluşundan dolayı o 
bayan bölük komutanına önünün açılması için “her şeyi yapın” 
diyecektir. Ve bu yukarıda dile getirilen anekdotu bir yoldaşa 
defterine yazmasını isteyecektir. Ve bu yazı o 1998 yılının 
temmuzunda şehit düşerken defterinde çıkacaktır.  
Evet, Rojhat yoldaş yoldaşların yoldaşıdır. O bir örgüt militanıdır. 
Sevendir. Sayandır. Adaletlidir. Hep kendisini gözden geçirendir. 
Ve en önemlisi de yoldaşlar arasında eşitliği ve ölçüyü hep dik 
ayakta tutandır.  
Bu kışa girmeden önce onun size başka bir anısını daha 
anlatayım. O Önderlik sahasında bir kez sigarayı bırakmıştı. 
Ancak pratik sahada yine içmeye başlamıştı. Birde Rojhat yoldaş 
çok sigara için biriydi. Bir gün o ve birkaç arkadaş sigara üzerine 
tartışma yaparken sigara içmeyi bırakıp bırakmamayı tartışırlar. 
Tam bu esnada tabur yönetiminde bir yoldaş karargâh gidip 
dönmüştür. Rojhat yoldaş bu arkadaşın da düşüncesini almak 
isterken o yoldaş “vallah bırakıp bırakmayacağınızı bilmem ama 
Cuma arkadaşı gördüm. Sigarayı yasaklayacaklar” diyecektir. 
Bunun üzerine hiçbir soru sormadan yerinde kalkacak 
tabakasındaki tütünü yanan sobanın içine atacak–1996 yılının 
son aylarıdır-ve tabakasını sigara içmeyen bir bölük komutana 
uzatarak “bu bir şehidin yadigârıdır atamam, sende kalsın” 
diyecektir.  
Ve ardından ertesi gün tüm gücü toplayarak “parti sigara 
bırakma kampanyası başlatmıştır, bırakmak isteyen yoldaşlar 
sigara tabakalarını K. Arkadaşa versinler. 10 gün herkes 
bırakacak, sonra bırakamayanlar gelip tabakalarını alsınlar” 
diyecektir. 10 gün sonra kimi arkadaş kem küm edecek ve bu 
arada bazı rahatsız yoldaşlar ki sigara içmedikleri halde onlarda 
içerek yoldaşları tahrik edeceklerdir. Onun üzerine Rojhat yoldaş 
bir toplantı yapacak ve “sigarayı kaldırıyoruz. Yasaktır. Đçmek 
yoktur. Herkes bırakacaktır. 10 gün sigarayı bırakan bir ayda 
bırakır, bir yılda bırakabilir” diyerek tavrını gösterecektir. Ve 
herkes bırakacaktır. Taburda yeni katılan birkaç büyük güneyli 
yoldaş vardır. Onlara müsamaha gösterilecek ve onlara özel 
tütün verilecektir. Toplam iki arkadaştır. Ancak arkadaşların 
içerisinde içmemeleri istenecektir.  
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Đşte bu kararı Rojhat yoldaş henüz partinin 1996 sonunda 
yapılacak olan toplantısında alınan sigara yasağı kararı öncesi 
almıştır. Ve en uzun süreli tek bir fire vermeden uygulatacak 
olan tabur komutanıdır. Sigara yasağının kaldırıldığı 1998 
baharına kadar onun gücünde tek bir arkadaş bir yudum sigara 
yudumlamayacaktır.  
Şunu hemen belirtelim bu kararı uygulamak her babayiğidin karı 
değildir. Siz otorite olacaksınız. Ve bu otoriteniz yetkiye dayalı 
değil etkinliğe dayalı ise siz bu kararı gönüllüce uygulatacaksınız 
başkası asla yürümez. Ancak başka güçlerimizde gizliden içenler 
çıkacak, tütün şebekeleri ve mafyası çıkacaktır. Đşte bu da 
Rojhat yoldaşın farkıdır.  
Güç baharla birlikte Zap’ın ön cephelerine çıkacaktır. 14 Mayıs 
Çevik Operasyonu hazırlığı yapılmaktadır. Araziye dayalı savaş 
verilecektir. O bizzat yüzlerce mevziinin yapılmasında yerini tek 
tek tespit ederek çalışacaktır. O ayrıntının, detayın komutanıdır. 
O hiçbir işi tesadüfe bırakacak biri değildir. Hem yapacak hem de 
yaptıracaktır.  
Arazi görkemli işlenecektir. Bu hazırlık yapılırken belki de 
taburun gülü ve herkesçe sevilen ve sayılan değerli manga 
komutan yoldaşımız Avdar Afrin-Kalenderalı güzel genç kız 
militan şehit düşecektir. Başta Rojhat yoldaş olmak üzere tüm 
güç olumsuz etkilenecektir.  
Ve düşman mayısın başında Gıre Tepesine çıkacaktır. Đlk iş aynı 
gün vurmaktır. Hemen güç örgütlenecek ve vurulacaktır. Onlarca 
düşman askeri ölecek tepede 3–4 silah kaldırılacaktır. Burada 
manga komutanı Agit Siirt yoldaş şehit düşecektir. Ertesinde üç 
gün aradan sonra-ki 7–8 Mayıs 1997’dir-bu kez daha kapsamlı 
tepe vurulacak burada 10 adet silah kaldırılacaktır. Burada dört 
arkadaş; Cahide, Rahime ve iki erkek yoldaş şehit düşecektir. 
Ancak tepe süpürülmüştür.  
Peş peşe suikastlar, mayınlar, tuzaklar, saldırılar her gün 
yapılmaktadır. Düşman tam acizlik içindedir. Öyle ki sonra da 
Çevik operasyonu başladığında Hakkâri taburunun üstüne 
gelmeyecektir. Kanatlardan başka güçlere vuracak ancak Rojhat 
arkadaşın üzerine gelmeyecektir. Tam Çukurca kapısını tutan bir 
taburdur Hakkâri gücü. Cihazda yer yer düşmana 
“Memişoğlu'nun Moskova önlerindeki taburuyuz” diyeceklerdir. O 
zaman yeni Önderlik sahasında gelen Mehmet Guyi yoldaşta var. 
Arkadaşa takılarak bu söyleniyordur.  
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O da bölük komutanıydı. Operasyon ilerlemek isterken Angola 
tepesini arkadaşlar vurmak isteyeceklerdir. Eylem deşifre olacak 
ancak eylem komutanı olan bir bölük komutanı devam etmek 
isteyecektir. Rojhat arkadaş istemese de onaylayacak. Gece 
yarısında arkadaşlar yine saldırmak isterlerken Cihan Kurtulan 
adında sesi güzel olan ve Nevale Kasaba parçasını harika 
söyleyen genç şehit düşecekti.  
Güç Hakkâri gücüdür. Örgüt alandan çıkmasını isteyecektir. 
Rojhat yoldaş iki bölüğü alarak Avaşin zozanlarında Abbas 
arkadaşın güce yapacağı toplantı ardından bir bölükle harekete 
geçecektir. Bir bölük Abbas arkadaşın yanında güneye yapılan 
saldırılara karşı savaşmak için kalırken diğer gücü Rojhat yoldaş 
ilk kez denenecek olan Samura dağları üzerinde Hakkâri vadisine 
inerek oradan tekrar kuzeye geçerek Kato Marinos’a çıkacaktır. 
Diğer bir bölüğü ise Gere Barana üzerinde Faraşin’e gelecektir. 
1997 yılı ayrı bir yıl olacaktır. Eyaletin kararına göre büyük 
güçlerle büyük hedefler vurulacaktır.  
Ayağının tozuyla güneyden gelen Rojhat yoldaş önce Dime 
tepesini vuracaktır. Hemen ardından Bervar Sevdin de Pırkanus 
boğazında bir dağ geyiğini vuracak, imha olacak ve 1 adet MG–3 
kaldıracaklardır. Hemen ardından tugayın önüne atılan pusuda 
bir düşman aracı imha edilecektir. Hakkâri yolu üzerinde 
çetelerle dolu bir kamyonla bir panzer imha edilecektir.  
Peşinde araziye çıkan düşmana arkadaşlar dört koldan 
kuşatacaklar. Üzerine gitme imkânı yoktur. Rojhat yoldaş 
herkese hazır olduklarını sorduktan sonra “9, 8, 7, 6, 5,4, 3, 2, 1 
ve ateş diyecek ve yaklaşık 200 düşman gücünün bulunduğu 
tepeye tek bir elden atış yapılacak ve tepe tar u mar edilecektir. 
Ertesi gün verilen tekmilde Rojhat yoldaş “çok sayıda düşman 
gücü vuruldu” diyecek ancak eyalet komutanı kızacak “bana 
böyle tekmil vermeyin somut veri ve somut bilgi istiyorum. Çok 
öldü yaklaşımını kabul etmiyoruz” diyecektir. Ama bir iki gün 
ardından Gare de bulunan bir komutan “Herekol, Herekol” 
diyecek ve ekleyecektir “o gün Hakkâri de arazide 20 asker 
ölmüş ve 40 askerde yaralanmıştır. Düşman basını bu haberi 
yapmış“ dedikten sonra Rojhat arkadaşın yanlış tekmil 
vermediğini görecektir. Bu bağlamda size bir şey daha 
söyleyeyim o hiçbir zaman örgüte abartılı bilgiler vermemiştir. 
Tersine o olanı daha küçük göstererek kendi güçlerinin 
böbürlenmesinin önüne geçmek istemiştir.  
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Đrili ufaklı onlarca eylem devam edecektir. Yaklaşık 10 bin çete 
koyununa el konarak kamulaştırılacaktır. Ancak o yıl ses getiren 
eylemlerin başında Hakkâri şehir baskını gelecektir.  
Ancak şehir baskını hazırlıkları yapılırken düşman Başkale’den 
başlayarak Hakkâri, Beytüşşebap, Uludere’ye kadar uzanan 
hattan çok geniş bir operasyon yapacaktır. Tam 12 koldan 
araziye çıkmıştır. Arkadaşlar her 12 kolu arazide birden 
vuracaklardır. O zaman Hakkâri de yaklaşık 500 arkadaş 
bulunmaktadır. Tek bir şahadet yaşanmıştır. O da Cansoz 
adındaki bayan manga komutanımızdır. Düşmanın üzerinde 
malzeme kaldırmak isterken şehit düşecektir. Düşman 
süpürülecektir. Ve bu çatışmalarının önemli bir kısmını o 
koordine etmişti. Aslında bu yılın nasıl gideceğine dönük bir 
işarettir. O zaman bu operasyon ardından Önderlikle telefon 
görüşmeleri yapılmıştı. Tüm tabur komutanları ile bölük 
komutanları Önderlikle telefonla görüşmüşlerdi. Rojhat yoldaşa 
Önderlik” tecrüben çok yapacağın çok şey var. Bizi de gördün. 
Bağlı kalmasını bileceksin. Sende beklentilerimiz var diyecektir.” 
Evet, o bu beklentileri bilmektedir. Ve bağlı kalmasını her zaman 
bilen ve bilmiş olan Rojhat yoldaş bu kez daha iyi bilecektir.  
Bu şehir baskını bizzat Cemal arkadaş eyalet adına yürütecektir. 
Ancak bu eylemin baştan sona kadar en çok katkı sunacak olanı 
Rojhat ile şehit Şerif Sperti yoldaşlardır. Hamza Gundık Remo, 
Ari, Eşref Noduz yoldaşı da katmak gerekiyor. 9 ağustos 1997 
yılında 400 arkadaşla yapılan şehir baskınında onlarca yer 
vurulacaktır. Şehir merkezi içinde ki hedeflerden, emniyete, 
alaydan tugaya, tepelerden panzerlere derken 110 arkadaş şehir 
merkezine girerek bu eylemi yaparken, asıl amaç düşmanı 
arazide boğmaktır. Arazinin tümü Dahola’dan Berçelan’a kadar 
işlenmiştir. Đki kapsamlı pusu hazırlanmıştır. Eylem sabaha kadar 
sürecek ve güçler sağlam çekilecektir. Alay tepe baskınında çok 
değerli Demhat Iğdır ile Welat Pervari adında iki genci 
kaybedeceğiz. Başkada zayiatımız yok. Eylem tam bir başarıdır. 
Eylemi koordine eden Rojhat yoldaştır. Arkadaşlar düşmanın 
araziye çıkmasını beklerler. Ancak ihanet eden doğulu bir genç 
arazinin tümünü tutulu olduğunu söyleyecek ve düşman kendi 
etrafına da çıkmayacaktır.  
Eylemler devam edecektir. Hemen ardından Peyanus karakolu 
vurulmuş gibi yapılacak ancak hedef Çele Cenge sırtlarının 
eteklerinde düşmanı pusuya yatırarak bitirmektir.  
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Ve arazi müthiş işlenmiştir. Pusuya yatılmıştır. Ancak eğitimsiz, 
disiplinsiz bir davranıştan dolayı komutanına durumu aktarmaya 
gelen genç Xebat ismindeki bir arkadaş kazaen vuracak ve 
pusunun diplerine gelen düşman geri gidecektir. Pusu da 60 
arkadaş beklemektedir. Bu tam bir kontra yaklaşımıdır. Toplantı 
yapılsa da, bu suçu işleyen yargılansa da ne fayda. Olan bir 
gence olmuştur. Olan sabote olan eyleme olmuştur.  
Ama bu devrimci inattır ya. Hemen güçler azılı çete olan Elkik 
çete köyüne vuracak ve koyunlarını alıp geleceklerdir. Düşman 
kobralarını kaldıracak ve ertesi gün araziye çıkmak isteyecektir. 
Ancak arkadaşlar öyle bir yöneleceklerdir ki ta köyün içerisine 
kadar çetelerle askerlerin peşine vereceklerdir. Düşman tekrar 
kobralarla yönelecek ve yönelimde çok değerli yoldaşlar şehit 
düşecektir. Birisi eyalet hareketli birliğin genç büyük komutanı 
Hasan Heyştani’dir. Bir diğeri Batmanlı takım komutanı olan 
Bahtiyar yoldaştır. Ve genç Yılmaz başka bir şehit yoldaştır. Bu 
çatışmaların tümünü yine o koordine etmişti. Bir nevi Cemal 
arkadaşın sağ kolu gibi yaklaşacaktır. Ancak düşman araziye 
bırakılmamıştır. Düşman püskürtülmüştür. Yıllardır Hakkâri de 
kimse yok safsatası deşifre olacak ve Peyanus tabur komutanıyla 
birkaç Hakkâri komutanı görevden gideceklerdir. Hemen bu 
eylem ardından o yıl da keşfi, planlaması ve yapılış biçimi en 
güzel olan bir eylem daha yapılacaktır. O da Peyanus tepe 
baskınıdır. Eylem anlatılsa da inanılmaz ki! O keşfi yapacak 
mevzi mevzi planlayacak ve uygulama safhasına geçerken 
kendisi gidecektir. Ve sabah 11’de Çiya Reşke sırtlarında 110 
arkadaşı bırakarak Peyanus tepesine doğru yürüyecekler. Gece 
saat 12 30 da eylemi yapacaklar. 12 adet silah kaldıracaklardır. 
Bunların içerisinde 1 adet 81’lik havan topu, büyük bomba atar 
ve yüzlerce mermisi, A–6 Doçka ve MG–3 ile G-3’ler. Çantalar ve 
cephane de cabası. Eylemde Celal Bitlis yoldaş adında ki saldırı 
kol komutanı şehit düşecek ama tepeler sökülüp atılacaktır. Ve 
eylem ardından güçler ertesi gün saat akşam 17.30’a kadar 
yürüyeceklerdir. Evet, bu bir ciddiyettir. Bu bir tarzdır. Hem 
söküp alan hem de gerektiğinde saatlerce yürüyerek kendini 
sağlama almadır, halk evlatlarını sağlama almadır. Bu eylem 
ardından eyleme katılan yoldaşların tümü terfi edilecektir. Bu 
eylemin önemli bir saldırı komutanı Hamza Gundık Remo 
yoldaştır ve eylem ardından Bölük komutanı olarak atanacaktır.  
Eylemler durmayacaktır.  
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O yıl Rojhat yoldaşın eyalet talimatıyla oluşturduğu Fırtına 
Takımın başında Ari Mardin yoldaş vardır. 12 kişilik bir birliktir. 
Her gün olmazsa da iki günde bir mutlaka Hakkâri merkez ya da 
etrafında bir eylem yapacaklardır. Dolu dolu geçen bir yıldır bu 
yıl.  
Eyalet güçleri alanda ayrılacaklardır. Eylemlere devam etmeden 
size bir şey daha söyleyeyim.  
Rojhat yoldaş demiştik oldukça eşitlikçi ve adaletlidir. O örneğin 
dört çakmak mı gelmiş gücüne adaletli dağıtacaktır. Kime ne 
düşerse onu saklayacak uzak olan gücüne özenle gönderecektir. 
Yine 1997 yılında alana eyalet hareketli taburunun geldiğini 
söylemiştik. O bölük komutanlarını çağırır ve “bakın Şerif yoldaş 
bir tabur komutanıdır. Bana nasıl yaklaşıyorsanız ona da öyle 
yaklaşacaksınız” diyecek ve ekleyecektir “kendi gücünüze 
malzemeleri, erzakları dağıtmadan önce hareketli güçlere 
vereceksiniz. Çünkü onların kendilerine ait bir şeyleri yoktur. 
Önce onlar sonra biz” diyecektir. Öyle ki ona bağlı bir bölüğe 30 
adet mekap gelir. Ve bölüğünde ihtiyacı vardır. Bölük komutanı 
gelen mekapları saklamak istese de o muhaberelerini takip 
etmiştir. “gelen nedir, ya da kaç tane gelmiştir” diye sorduktan 
sonra 30 adet mekap’ın geldiğin öğrenir “tamam 20 tanesini 
Şerif arkadaşın taburuna gönder” diyecek ancak gidip hareketli 
taburun ihtiyaçlarını gördükten sonra “heval diğer 10 tanesini de 
getir” diyecektir. Hâlbuki bu arada o 10 adet mekap güce 
dağıtılmış ama o bölük komutanı bunları toplayacak ve Rojhat 
yoldaşa getirecektir. Ama bunu yaparken rahatsız olmayacaktır. 
Çünkü onunla kalan yoldaşlar bilir ki eğer bir ihtiyaç gerçekten 
acil değilse o yani Rojhat yoldaş istemeyecektir. Demek ki acildir 
o istiyordur denilecektir. Đşte bu da Rojhat arkadaştır. Kendisini 
kabul ettiren, şeker edip içirendir. Zozanlarda eylemler devam 
edecektir. Ancak Abbas arkadaşın eleştirisi aklındadır. O artık 
Koçer olmayacaktır. Bunun için üç günlük yoldan özel birlik 
oluşturarak erzak getirip kış için saklamaktadır. Faraşin de 
üslenme hazırlığını yapmaktadır. Özel yöntemler uygulayarak 
tonlarca erzak çekecektir. Çektirecektir. Bu işin ne kadar zor 
olduğunu bildiği için lojistik birliğine özel moral ve motivasyon 
verecektir. Ve lojistik gücü ona verilen görevi yerine getirecektir. 
120 kişilik güç için erzak Faraşin alanına taşırılacaktır. Ve bu dev 
örgütlenmenin planlayıcısı odur. Bu üslenme çalışmalar 
yürütülürken Hakkâri yoluna kapsamlı bir pusu atılır. 
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 Ardından Sefkan karakol baskınını 120 arkadaşla yapacaktır. 
Eylem planlamasında o bir yerin boş kalmasını isteyecektir. 
Ancak diğer bölük komutanlar ısrar ederler. O “bu yanlıştır ama 
oraya da bir güç verelim. Lakin tehlikelidir. Savunmasız kalacak 
bu arkadaşlar” diyecektir. Eylem öncesi bir bayan tepeden 
kaçacak. Ki bu üçüncü sabote olan eylem olacaktır. O çeteleri 
çağıracak ve çeteler kaçan bayanı yakalayıp arkadaşlara 
getirmek isterken çetelere kaçan kişi silah çeker bunun üzerine 
yurtsever olan çeteler bunu vururlar. Ve düşmana bir “terörist” 
öldürdüklerini söylerler. Eylemin yapılması yapılmaması tartışılır. 
Sonuçta yapılması kararlaştırılır. Ve “kaçanlar kaçsa da biz 
eylemlerimizi yapacağız” diyecektir. Eylemde büyük silahlarda 
kullanılacaktır. Çok sayıda silah kaldırılacak ancak 6 arkadaş 
şehit düşecektir. Ve 3 arkadaş Rojhat arkadaşın söylediği yerde 
şehit düşecektir. Onun doğru görmeyipte bir nevi zoraki kabul 
ettiği kol bize ağır gelmektedir. Eylemin ertesi günü Van tümen 
komutanı gelecek ve “Van topraklarında bugüne kadar yapılan 
en kapsamlı eylemdir” diyecektir.  
Burada onun başka bir özelliğini görüyoruz. O bir eyleme 
giderken örneğin “bu eylemde iki şehit kabul edilebilir ancak üç 
olursa bu eylemi başarısız sayarım” diyen biridir. O en ince 
detaylarını inceleyip sık dokuduktan sonra harekete geçen 
biridir.  
Artık zozanlarda karlar düşmüştür. Şartlar zordur. Ama diğer 
taraftan o artık Koçer olmayacaktır. O zaman zozanların son 
aylarına kadar dağlarda kalmak ve eylem yapmak gerekir. 
Neredeyse Kasım ayına giriliyor. Đlk kez bir güç bu kadar 
zozanlarda kalıyor. Düşman Karnas'a ve Berçelan da çıkmıştır. 
Gücü fazladır. O ise 120 arkadaşla Kotranis’ın arkasında bir 
yerlerdedir. Düşman geri çekilirken Eşref yoldaş düşmanın 
vurulmasını ister. O çok sıcak bakmaz çünkü arazide bizim çok 
sayıda gücümüz vardır. Yük hayvanları da vardır. Sıcak bakmaz. 
Başka bir bölük komutanı da düşmanın vurulmasını isteyince o 
istemeyerek kabul edecek ve arkadaşlar düşmanı vuracaktır. 
Düşman kobra saldırı helikopterleri kaldıracaktır. Düşman 
arkadaşlarının yerini tespit ettikten sonra sert yönelecek. Đlk 
saldırıda Gulan ismindeki Hilal’li bayan takım komutanı şehit 
düşecektir. Ardından Rojhat arkadaşın güçleri koordine ettiği 
küçük tepeciği görecek ve iki kobra ona yönelecek o bir taşın 
etrafında kobralarda kendisini 45 dakika koruyacak. 
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Tüm saldırılara rağmen ki o yaralanacak ancak taşın etrafında 
hep kendisini savunmaya kalkışacaktır. Sonra da bu olayı gören 
kimi yoldaş hayretlerini gizleyemeyeceklerdir. Çünkü o ucuz 
lokma olmamak için sonuna kadar direnecektir. Ama ağır 
yaralanacaktır.  
Arkadaşlar onu Đran’a göndermek isterlerken halkın içerisinde 
çalışan bir bölük komutanı yoldaşa” bak ben yaralanmakla ihanet 
ettim, üslenmeyi yarıdan bırakıyorum, bu tam bir ihanettir. 
Ancak bu mali raporu eski günlerdeki gibi sağlam çıkararak 
örgüte kavuştur ve ihanetimi biraz hafiflet” diyecektir.  
Evet, buda Rojhat yoldaştır. O şahadetin eşiğindeyken de onun 
düşündüğü örgütüdür. Kendi adına istediği bir şey yoktur. O bir 
örgüt militanı olarak örgütü düşünmekte ve örgütün ona verdiği 
görevi yaralanmaktan kaynaklı yerine getiremeyeceği için 
“ihanet ettim” diyerek Önderliğe ve görevlere yaklaşımını gözler 
önüne sermektedir.  
O yaralı bir şekilde Đran’a geçecektir. Urmiye, Tahran derken 
kışın ortasında o Kela Reş alanına gelecektir. Ki Kela Reş 
Hakkâri’ye bağlı bir alandır zaten. O kışın ortasında o buz gibi 
havalarda çalışmayan elini işler hale getirmek için hep voleybol 
oynayacaktır. O ayakları için özel futbol oynayacaktır. Hâlbuki o 
ne voleybol oynamasını seven ne de futbol oynamasını seven 
biridir. O bir biz Kürtlere ait olan Bırke oyununu sever. Başka da 
sporla arası fazla yoktur. Ve kendisini hazırlayarak tekrar 
Hakkâri alanına 1998 yılı baharında bu kez cephe komutanı 
olarak gelecektir. Çünkü Botan Konferansına o dar yürütmeye 
alınacak ve o tüm doğu cephesinin komutanıdır. Uludere'nin 
doğusundan Van’ın Özalp’ine oradan Kela Reş’e ve Hakkâri’ye 
kadar uzanan sahada sorumludur. Neredeyse Botan eyaletinin 
yarısıdır. Ancak o Hakkâri de yaralanıp ayrıldıktan sonra ki 
yaşanan durumları da aktarmak iyi olacaktır. Faraşin de 
saklanan erzak’ın üzerinde arkadaşlar kalacaklardır. Çıkan 
operasyonda neredeyse tüm erzakları ve kış hazırlıkları 
gidecektir. Üslenme yeri değiştirilecek ve iki günlük uzaklıktaki 
Sıxur Paşa’ya yakın olan Kelehe’ye üsleneceklerdir. Ancak kıt 
kanat imkânlarla. Ve kışın ortasında erzakları bitiği için 20 saat 
uzaklıkta bulunan Faraşin’e geri dönmek isteyeceklerdir. Toplam 
sayıları 127 arkadaştır. Metrelerce kardan dolayı onlarca 
arkadaşın ayağı yanacak ve 25 yoldaşın ayakları çeşitliyerlerinde 
kesilecek ve Selim adındaki yoldaş şehit düşecektir.  
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Đşte size bir komutanın oluşuyla olmayışı arasındaki fark budur. 
Komutan vardır korur büyütür, komutan vardır çürütür ve kayıp 
ettirir. Rojhat yoldaş hep kazandıran olmuştur. Onun olmayışının 
trajik sonuçları bunlardır. O Hakkâri’ye gelecek. Ve ilk geleceği 
yer Faraşin’dir. Đlk yapacağı iş güçleriyle toplantılar yapmaktır. 
Çünkü güçleri çoğalmıştır. Bu yılda birçok eylem yapılacaktır. En 
etkili eylemlerden bir tanesi Pagane karakol baskınıdır. Eylem 
başarılı olsa da burada çok değerli üç arkadaş şehit düşecektir. 
Bunlar Derikli Dara, Guyi Firaz ve geverli Welat yoldaşlardır. Yol 
kesmeler devam edecektir. Hakkâri Van yolu düzenli olarak 
Başkale’nin Güzel Dere mevkiinde yol kontrollüne tabii 
tutulacaktır. Hakkâri şehir merkezine iki kez baskın yapılacaktır. 
Bu baskınlar bir önceki yıl gibi etkili olmasalar da sonuçta 
merkeze inilip askeri kanunlarla gençler alınmıştır. Bu bir otorite 
olma durumudur. Alanın genelinde bir hareketlik vardır. Çünkü o 
yine dönmüştür. O eylemsel faaliyetlerini yürütürken aynen 
1997 yılında olduğu gibi ama bu kez daha büyük kapsamda 
eyaletin bir nevi geri cephe rolünü de üstlenerek eyalete en çok 
destek sunandır. Kela Reş sahasında gelen tüm erzak, alt yapı 
ihtiyaçlarının bir tanesine dokunmadan Bestaya oradan Gabar’a 
ulaştırır. O eyaletin direğidir. Belkemiğidir. O yıl eyaletin ne 
kadar zorlandığını herkes bilir. 1998 yılında düşman çok yoğun 
yüklenecektir. Ulaşım hatlarını, erzak hatlarını kapatacaktır. Đşte 
böylesi bir süreçte kendisini örgütün geneli önünde sorumlu 
görerek ve isteyerek gece gündüz oturmadan çalışarak kendisini 
katması dönemsel bir kahramanlıktır. Kahramanlar dönemin 
görevlerine cevap veren insanlar değil midirler? Dönemin 
ihtiyaçlarına cevap verenlere kahraman denilmiyor mu? Eğer 
öyleyse o zaman Rojhat yoldaş dönemin bir yaşayan kahramanı 
olarak katılacaktır.  
Temmuzda Hakkâri de yıllardır planlanan bir eylem yapılacaktır. 
Ondan önce Hakkâri, Başkale ve arazide Bervar Sevdin’de 
düşmana vurulacak eylemler tartışılır. Ancak Hakkâri eylemi 
başarıyla yapılır. Ardından Başkale baskını yapılır. Ve sıra arazide 
düşmana vurulacak olan ve ismini onun 1996 yılında “delilere 
has bir eylem” dediği eylem gelip çatacaktır. Füzeler ve Doçkalar 
getirilecektir. Hedef; asfaltta çiftlik vurulacak, ardından işlenmiş 
arazide pusular düşmana vurularak otorite tam sağlanacaktır. 
Tepelerin birçoğu tutulmuştur. Kobralar gelirse füzeler vuracak, 
teneke helikopterler gelirse Doçkalar vuracaktır. 
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 Ve düşmanın araziye istekli çıkması için yavaş yavaş geri 
çekilecek ki iyi bir yem sansın ve araziye gelsin.  
Çiftlik eylemi başarılı yapılır. Ancak düşman arkadaşların 
planladıkları yere indirme yapmaz, tüm pusular boşa çıkar 
üstelik kobraların gelmesi için bilinçli yapılan hareketler tam 
felakete dönüşecektir. Çünkü füzeler ve Doçkalarda 
çalışmayacaktır. Gelen düşman amansız vuracaktır. Ve uzaklarda 
indirme yapan düşman yoğun teknik kullanarak 12 arkadaşı 
şehit edecektir. Rojhat yoldaş ve onlarca yoldaş zor bela 
kurtulacaktır. Burada; Demhat Hakkâri, Muhittin Hakkâri, Xebat 
Afrin, Dijwar Afrin… Şehit düşeceklerdir.  
Bu Rojhat yoldaşın silahlı mücadele tarihi içerisinde içine girdiği 
ikinci yetmezliktir. Bir 1992 üslenme yaparken yeni tekniğin 
hesabını yapmadığı için 9 arkadaş şehit düşmüş, bu kez hem 
tekniğe aşırı güven hem de yanlış tahmin 12 yoldaşın şahadetine 
yol açacaktır.  
O bu olay üzerine bir rapor yazacaktır. Aslında ondan önce 
çetelere dönük yapılan ve sonra da örgüt tarafından ret edilen 
bir eylemin tekmilini o vermiştir. Ama o eylemde yoktur. Tekmile 
göre azılı çetelerdir. Ancak bu sonra da ortaya çıkar ki yanlış 
bilgidir. Ve o bunu öğrenecektir. O zaman kaleme aldığı bir 
raporda -ki henüz Hakkâri de ki yaşanan 12 arkadaşın şahadeti 
yaşanmamıştır- görevden alınmasını, bölük komutanı olarak 
devam edeceği ve kim bölgeye atanırsa ona sonuna kadar 
yardımcı olacağını yazar. Ancak yaşanan şahadetlerden sonra 
yazacağı rapor farklı olmak zorundadır.  
O eyalet toplantısına katılmak için yola çıkacaktır. Toplantı Tahta 
Reş civarlarında yapılacaktır. O Faraşin’den yola çıkacak ve Sıxur 
Paşa’dan Tahta Reş’e doğru ilerleyecektir. Bir yerlerde 
duracaklardır. Oradan geçen arkadaşlar Cemal arkadaşın 10 
dakikalık bir yakınlıkta olduğunu söyleyeceklerdir. O ise hemen 
atına atlayacak ve hızla dörtnala sürecektir. Çünkü o uzun bir 
süredir en çok sevdiği komutanını görecektir.  
O günlerde temmuz sonlarında 4 gün üst üste yağan bir yağmur 
fırtınası ile deli dolu bir dolu gökten düşmektedir. Onlarca ev ve 
yüzlerce araç suya kapılıp gitmişlerdir. Sular doludizgin 
akmaktadırlar. O ise suyun bir tarafından diğer tarafına geçmek 
istemektedir. At, suyu geçerken bir girdaba girecek ve oda 
birlikte girdaba kapılacaktır. Onun hayatında korktuğu tek iki şey 
vardır; biri sulardır, biri yılanlardır.  
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Başka da hiçbir korkusu yoktur. O ise suya kapılmıştır. Girdap 
onu kendi içine alacak çevirecek çevirecek ve suyun en dip 
noktasına çekecektir.  
O sırada izleyen bir iki genç korkacak, bir yoldaş suya gelip 
atlayacak ancak Rojhat yoldaşı çıkaramayacaktır. Arkadaşlar 
Cemal arkadaşın bulunduğu yere doğru ulaştıklarında kara 
haberi söyleyecekler ve bu haberi duyan Adil Bilika yoldaş 
koşacak ve koşarken elbiselerini fırlatarak olay yerine gelecektir. 
Suya dalıp Rojhat arkadaşı çıkarttığında o çoktan şahadete 
kavuşmuş olacaktır.  
O Masiro suyuna kurban gitmiştir. Kato da Botan tarihinin belki 
de en kapsamlı eylemi planlanmıştır. Bu şahadetten dolayı eylem 
4 gün ertelenecektir. Başta eyalet komutanı olmak üzere herkes 
şok olmuştur. Herkes bitmiştir. Herkes sessiz sedasızdır. Herkes 
hüzünlü ve ağlamaklıdır.  
Ben ise Mergumar da eyalet toplantısına gelirken bir genci 
göreceğim, durumları soracağım ve Rojhat arkadaşın gelip 
gelmediğini soracağım ancak gencin gözlerinde akan gözyaşları, 
boğazında düğümlenen sözler ve şehit düştüğü haberi beni ve 
birçok arkadaşı yere yığacaktı.  
O şehit düşmüştür. Kato eylemi onun adına yapılacaktır. Ve bu 
eylem tarihe yakışır bir biçimde yapılacaktır.  
Ağustos başında 15 ağustos ayarında bir eylem Botan da 
Katolarda sabit mevzilenmiş düşman üzerine yapılacaktır. Bu 
eylemin baştan sonra planlayıcısı, denetleyicisi, uygulayıcısı 
özellikle kinle dolu olan Adil Bilika yoldaştır. O zaman bu 
eylemde 3 havan topu, 2 adet 57’lik top, 2 Karnas, 2 adet BKC, 
17 G–3. Kimi kaynaklara göre yüzün üzerinde asker ölecekti. 
Bizde ise dört yoldaş şehitler kervanına katılacaktı.  
Evet, onun anısına görkemli bir eylem yapılmıştı ancak bizim en 
büyük komutanlarımızdan biri olan Rojhat Bluzeri yoldaş artık 
aramızda yoktu. Onun o sevecen ve gülen yüzünü bir daha 
görmeyecektik. Onun o heybetli duruşunu ve yürüyüşe 
kalktığında şaha kalkar gibi kalkışını bir daha görmeyecektik. Ve 
1998 yılında yapılan PKK 6. Kongre’sinde o PKK’nin manevi 
merkezi olarak kabul edilecektir.  
O’nun anısına Cemal-Murat Karayılan- yoldaşın yazdığı şu birkaç 
cümle çok çarpıcıdır: “Komutanlık meziyetleri bakımdan birçok 
yönüyle örnek sayabileceğimiz Rojhat Bluzeri yoldaş vardır. Bu 
arkadaş Besta’nın Bluzer köyündendir.  
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Ve genç yaşında iki evlilik yapmıştır. Kendi köyü dışındaki 
çevreyi de hiç görmemiştir. Bir gerilla grubu O’nu askerlik 
yasasıyla saflara almış, bu temelde yapıyla kaynaşarak katılım 
göstermiştir. Bu arkadaş çeşitli aşamalardan geçerek en son 
uzun süre Hakkâri bölgesinde sorumluluk yaptı. Üç taburu 
yöneterek alay komutanlığını hiç eleştiri almadan, örnek bir 
biçimde ve eksiksiz bir tarzda yönetebilen bir kapasiteye, bir 
beyin ve ruh gücüne ulaşmayı başarmıştı. Sıfırdan başlayıp PKK 
ile yeni bir dünyaya açılım yapmış, bu temelde PKK’nin ruhunu, 
maneviyatını, tarzını pratikte oldukça almış ve uygulamıştı. Belki 
derin teorik birikimi yoktu ancak pratik politikada oldukça 
yetkinleşmiş ve gelişmişti. Özellikle savaşta temkinlilik, cesaret, 
mukayese gücü bakımından olağanüstü bir biçimde hâkimiyeti 
gelişmiş bir düzeyi yakalamıştı. Rojhat arkadaşın alayında her 
kesimden ve anlayıştan insan vardı. Köylü kesiminden küçük 
burjuva kesimine, ileri düzeyde aydınlanmış kesimlere kadar 
bayan ve erkek gerillalar vardı. Bu özelliklerinden kaynaklı 
herkes Rojhat arkadaşın taburunda ya da alayında yer almak için 
olağanüstü çaba gösterirdi. Çünkü onun yönetim tarzına karşı 
büyük bir güven ve yoldaşlığı görme, Apocu militan yapının 
duruş tarzını pratikleştirme vardı. Teorik darlığı bulunmasına 
rağmen, dar çeteci, yerelci, köylü yaklaşımına karşı askeri 
kuralları ve devrimci yoldaşlığı her şeyin üstünde tutan bir duruş 
sahibiydi. Kendisi ve insanlar arasına fark koymazdı. Herkesi bir 
tutabilen ama herkese göre de yaklaşım gösterebilme 
yeteneğine sahipti. Dolayısıyla yüzlerce insanı ahenkli, uyumlu, 
bütünlüklü, askeri disiplin içerisinde göreve yönlendirebilen bir 
tarzı mükemmel düzeyde kullanan bir arkadaştı. “  
Evet, yüzlerce insanı ahenkle ve uyumla yürüten bir büyük 
komutandı. O artık aramızda yok. Önderlik şahadetini “bu kadar 
ucuz gidiş olmamalıydı” da dese, sertte eleştirse o yok. Ona o 
tedavi amaçlı Đran’dayken Önderlikle konuştuğunda “Rojhat sen 
iyi bir savaşçıydın nasıl öyle yaralandın” dese de o yok. 

 Ve olmayacak. Ona Necati Siyahkan’ın kaleme aldığı şiir ne 
kadar da yakışıyor;  
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Biz çoktan erittik  
Yüreklerimizin çelik potasında  
sütun bacaklı kızların  
gözbebeklerini  
Yasamızda  
Kilit vurulmuş  
yasak kapıları  
kırmak yok  
Açmak var  
Suları  
gürül gürül  
akıtmak var  
Ve tüm insanları  
Đnsanca yaşatmak var.  
Yasamızda  
Kan, barut, ateş, ölüm  
Yok  
O l m a y a c a k  
Özgürlük ve kardeşlik var  
Evet, bizim yasamızda sütun bacaklı kızların gözbebeklerini 
unutmak var. Ve ne kadar vurulmuş kilit kapılar varsa bunları 
açmak vardır. Ve tabii ki tüm insanları insanca yaşatmak var.  
Rojhat arkadaş işte böyle bir arkadaştır. Tüm dünya insanlığını 
yüreğine alarak mücadele eden, mücadele ettikçe vicdanen 
rahatlayan bir militandır. Kürdistan da militanlık birazda gerilla 
olmaktır.  
“Gerilla başkaldırır. Sana ait olmayan yaşama, seni tutan 
zincirleri kırmaktır. Ve ufukta görünen güneşe hızla koşup 
onunlaşmaktır.  
Gerisi karanlıklara karşı savaşmak savaştıkça aydınlaşmak, ışık 
olmak. Gerilla budur işte. Yani ışık.  
Karanlığa karşı ışığı tanımlamanın kolay tarafı da budur işte. Bir 
yürüyüştür. Öncüsünün ardından özgürlüğe yönelen bir yolcu 
gibi.  
Arzu edilen yaşanılmamış olanın yaşanılması ve insanlığa 
armağanıdır. Yaratacak olan eserin adı.  
Gerilla geçmişe yeniden bir bakıştır. Hüzünlü dalışlarla kendini 
arayıp bulmak yeniden yaratmaktır. Yaşadığın bir anda kendini 
biraz daha tanıyorsun. Her anın seni sana gösteren bir aynadır. 
Gizlenmişliklerini açığa çıkaran bir ayna.  
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Kendine karşı savaşan bir sen oluyorsun artık ret ettiklerinle ölçü 
olarak almak istediklerin arasında bir savaş.  
Kimi zaman kendinde yeni olanı keşfetmek ve bunun getirdiği 
heyecanı tatmak.  
Kimi zaman da öfkeyle karışık tepki duyduğun yanlarını görmek 
ardından kusarcasına atarak rahatlamak. Özgürlüğü kendi 
kendinden kurtularak kendinde kendini açığa çıkarmaktır.  
Gerilla bir arınmadır. Duyguda, düşüncede, zihnini saran 
karanlıklardan yıkanırcasına.  
Ağırlıklardan karşıtlıklardan güzele doğruya gerçek olan özüne 
doğru saflaşmaktır.  
Yükseklerde olmak. Gerillanın duygularında başka olur. Orada bir 
olma anında çömelip sırtını sırtındaki çantaya dayandırıp 
yaslandığın vakit o an seni saran hüzün dolu duygular ellerini 
tahrik edercesine cigara kutuna götürür. Cigaranı hafif hafif 
yudumlarken içine doğru bir yolculuğa başlarsın.  
Unuttuklarını anımsama kanayan yara ülkeni ve insanını ağlayan 
anaları gülümsemeyi unutan halkının çocuklarını, katliamları, 
yasakları, işkenceyi, mahpusu ve sonrası hüznün yerini öfkeye 
terk ettiği andır.  
Ülkeni tanımlamaya çalışırsın bir şeye benzetilmezsin zorladıkça 
zorlanırsın.  
Birden evet buldum dersin sevinci olmayan bir duyguyla 
yasakların ayrılıkların her şeyin başkalaştığı bir ülkedir bizim 
ülke.  
Dağlarda ayrılığın tohumları yeni ülkenin ve yeni insanın ateşten 
soluklarıyla filize durur.  
Umutta ayağa kalkarsın bu sefer ki yolculuk intikam yolculuğuna 
dönüşür.  
Bir eylem ani eylemde kazanmak ya da kaybetmek.  
Gerilla ikisini de yaşamış olandır.  
Dünyada en kötü şey kazanmak için gittiğin savaşta yenilmektir.  
Yenilmek bir parça kendinden yitirmektir. Güzellikleri yitirmenin 
kahredici acısını tatmak en kötü tattır.  
Halkının umut çiçeği yitirdiğin yoldaşlarını anımsarsın daha 
demin beraber yaşamı paylaştığın yoldaşlarını yani ne güzelde 
gülmüştü dilanın başında o mendil sallarken, o türkü söylerken 
biz eşlik ederdik.  
Verilen her molada ölüme meydan okurcasına bizimle şakalaşan 
oydu.  
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Cesaret olmuştu yoldaşlarına.  
Düşmana en önde yaklaşan yine o olmuştu. Fısıldayan askerlerin 
sesini duyacak kadar  
Bırak fısıldansınlar diyordu. Alaycı bir gülümsemeyle ilk bombayı 
o attı. Ve ilk sloganı da  
Daha sonra ayrıldık öyle.  
Son ayrılık olacağını nereden bilebilirdik ki  
Beraber dönmeye yeminliydik ölüm kirletmişti yeminimizi.  
Ve anlamsızlaşmıştı onun için ölüm onurluydu çünkü.  
Ölüm korkusunu yırtmıştı korku ve ölüm yüreğine çarparak 
parçalanmıştı.  
Yenilen ölüm olmuştu yaşama arzusu karşısında  
Yüreğinin götürmek istediği yere yolcu olmuştu.  
O artık gözü arkada kalmadan mücadele olmuştu.  
Söylemişti daha önce “yeniden görmek istersen beni 
halkımın coşkusunda sevincinde beni görebilirsin” demişti.  
Halkını adres vermişti bana.  
Onu başka yerde aramaman için  
Yıldızlar kayar ve düşer o ise ışık olup aydınlatmıştı insanını  
Birde kazanmak mecbur kalındığın savaşta seni bitirmek 
isteyenleri yenmek sevincin mutluluğun en güzel seçilmiş 
duyguların zirveleştiği andır.  
Bir eylemde başlangıç sonucu da belirler. Đyi bir başlangıç iyi bir 
sonuçtur. Her gerilla zayıflıklarından kaynaklı bir hatanın neye 
mal olacağını iyi bilir. Basit bir hata eylemin bütününü 
etkileyecek güçtedir. Yani hatanın güçlüsü güçsüzü yok hata 
hatadır. Vücudu giren mikrop gibi vücuda yayılıp kendine çevirir 
öldürür.  
Gerilla büyük sorumluluktur. Yoldaşına ve halkının büyük 
umutlarına karşı. Geri sayım sınırı yani eylemin başlamasına 
birkaç dakika kala... Hayatın en uzun zamanını yaşarsın 
heyecanını doruğa tırmandığı an. Dünya boşalmış içinde bir tek 
sen kalmışsın gibi bir şey. Đlk defa kendinle baş başa kalıp kendi 
kendini dinlediğin bir an. Tüm geçmişin film şeridi gibi 
canlanıverir kafanda sevincini paylaştığın anılarını halkının 
çektiği acıları Zihnin mükemmel işler hiç ummadıklarını hatırlatır 
raporunu sunarcasına geleceği görürsün uğrunda savaştığın 
yaşamın gerçekleşmiş halini üzüntülerini yitirirsin birden içini 
tatlı bir sevinç alır sarar seni. Dakikalar kalır yalnızlığını hiç 
kimseyle paylaşmak istemediğin iki dakika.  
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Sıkışan zamanı doldurmak istercesine gözlerini gökyüzüne dikip 
büyük bir arzuyla yıldızları seyretmek gelir içinden.  
Belki de bir önceki eylemde yitirdiğin yoldaşını arıyorsun belli 
belirsiz.  
Đçindeki intikam alevinin yüreğine çarpmasıyla yeniden kendine 
gelirsin.  
Ve şehitlerin zifiri karanlık ve sessizlik takipteler yine  
Kahrolası sessizliği yırtıp delecek bir ses ararsın.  
Belki de hafif rüzgârın esintisiyle dalını terk eden yaprağın yere 
düşmesiyle çıkaracak sesi.  
Ya da serseri bir hayvanın geçerken bastığı kurumuş dalın 
kırılmasıyla çıkacak sese hasret kalmak.  
Ses donmuş zamanın yeniden akmasıdır. Hayatın yeniden 
canlanması doğa kanunlarını yeniden işletmesi uyuyanların 
uyanması ölünün canlanmasıdır.  
Ses hasretin tükendiği yalnızlığın bittiği andır“  
Evet, haykırıyoruz içimizdeki hasreti hem de doludizgin.  
Yıllar sonra da seni arıyoruz. Adaletini, cesaretini, 
paylaşımcılığını, özgürlükçülüğünü, kimseye boyun eğmeyişini, 
yaratıcılığını, usta taktikçiliğini, profesyonelce eylem 
koordinelerini, insanı tanıma doktorluğunu, ince ve dokunaklı 
duyarlılığını. Ve her şeyden fazla da okul okumuş olmamış olsan 
da seni ideolojik yaşamsallaşmış reflekslerinle birlikte pratik 
politikada ki ustalığını arıyoruz. Yoldaşların yoldaşı, örgütün 
tavizsiz militanlığını ve örgüte karşı gösterdiğin olağan üstü 
bağlılıkla yüksek düzeydeki saygılı yaklaşımlarını arıyoruz. 
Hasretiz bunların hepsine.  
Hasretiz sana, hasretiz senin karakterine ve hasretiz kişiliğine.  
Güzel yoldaş sana hakkını vermedik. Biliyoruz. Sana karşı 
suçluyuz. Hakkı verilmemiş bir militan olarak bundan böyle daha 
fazla seninle olacağız.  
Güzel yoldaş seni her geçen gün daha fazla arıyoruz.  
Güzel yoldaş söz sana seni Botan’da gelmiş geçmiş en büyük 
komutanlarımızdan olarak anacağız.  
Söz sana güzel, uzun boyuyla bükülmeyen yoldaş. Söz sana ki 
seni Botan’a abide yapacağız.  
Söz sana. Söz sana. Söz sana.  
 
CAFERĐ SORĐ  
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Şax derken Botan demek, Şax derken güzellik demek, Şax 
derken her türden meyve yeşillik ve tabiatın en güzel parçası 
demek. Şax derken biraz Kürdistan tarihi demektir. Botan 
mirlerinden Bedirxanı'n seyran yeri, yazlık yeri, konaklama ve 
eğlence yeri, Şax'tır.  
Öyle ki halen bugün surların, elle dokunmuş pınarların, 
kalelerinin izine rastlanır.  
Cudi'nın bir nevi rahmine yerleşmiş Şax; Asurîlere, Mirlere, 
Kurmançlara yataklık ettiği gibi, köyün önünde geçen Nerduş 
suyuyla, kız kalesiyle, 7 suruyla ayrı bir güzelliğin fotoğrafıdır. 
Hemen yanında duran Gıre Niske bu fotoğrafı daha da bir çekici 
kılmaktadır. Şax bir de Cudinin kalbi ve dolayısıyla Botan'ın kalbi 
olarak bilinir. 
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Yüzyıllar sonra dahi-ki biz buna gerilla olarak tanık olduk Cudi'ye 
çıktığımızda bu güzellik o kadar bombardımana rağmen kendisini 
koruyacak ve belki de dünyanın en güzel narları başta olmak 
üzere, türlü türlü meyvesiyle gerillanın besin kaynağı olmaya 
devam edecekti.  
Bir de Cudi'nın tepesinde bulunan Sefineyi ekleyin, yani Nuh'un 
gemisinin bulunduğu tarihsel efsaneyi hatırlayın, o zaman 

buraları daha iyi anlarsınız. Çok sonralardan bir gerilla yoldaşın, 
Cudi üzerinde yaptığı bir programda belirttiği gibi “Cudi yi 
öğrene bilirsiniz, ancak yaşamadıkça anlayamazsınız.” Evet, 
Cudinin eteklerin de bulunan köylerin ruhsal durumun anlamak 
için birazda Cudi'li olmak gerekir, birazda Şaxlı-Heblerli olmalı 
insan. Đşte Kalender yoldaş yanı Ömer yoldaş buralarda yoksul 
ama gönlü zengin bir ailenin çocuğu olarak 1962 yılında dünyaya 
gelir. Ailenin uç çocuğu dünyaya gelir gelmez vefat ettiklerinden 
Kalender yoldaş evin büyüğü olarak yetişir. O iyi bir mümin'dir, 
namazını niyazını hiç aksatmaz. Đçiyle dışı bir olduğu için 
çevreden küçük yaşta doğruluğuyla sivrilen biridir.  

Rojaciwan.com ®© 81 



Birde ailenin büyüğü olduğu için doğal olarak omuzlarına 
sorumluluklar binmiştir. Çocuklar arasında öncüpozisyonundadır, 
çekim merkezidir, her kesin sevdiği saygı ve değer verdiği bir 
gençtir. O duruşuyla, yardım severliğiyle henüz bu yaşlarda dahi 
gönüllerde taht kurmuştur. Zor şartlara rağmen ilkokulu bitirir. 
Cudi'de yaşamak demek birazda tabiat anayla kavga etmesini ve 
yaşamasını bilmekte demektir. O Cudi eteklerinin en meşhur 
köyünden mirlere layık bir şekilde iyi bir avcı olarak yetişir. 
Henüz evdeyken iyi bir nişancıdır. Hani derler ya her Kürt 
doğuştan iyi silah kullanandır, aynen öyle ancak o Kürtler içinde 
de daha iyi bir silah kullanandır. Cudi de çıktığı avcılıktan 
gerillalarla tanıştıktan sonra onların; özgürlük, sömürgecilik, 
baskı zülüm, Kürtlük ve her şeyden önce bir halkın kendi olma 
mücadelesi sözlerinde çok etkilenir. O artık gerilla mayasına 
almıştır içten içe mayalanarak gerilla olmaya doğru gitmektedir. 
Gerillaların görüş ve düşüncelerini ailesine aktarır. Bu arada 
evlenmiştir. Faşist ordu Kürdista'nın her yerine nüfus ettiğinden, 
zorunlu olarak faşist ordunun askerliğine gider. Askerlikten 
döner dönmez arkadaşlarla hemen ilişkiye geçer ve milislik 
çalışmasında yer alır. Çünkü o faşist ordunun onur kırıcı 
yaklaşımlarını gözle görmüştür. O tepeden kürde bakmayı 
görmüştür. Her şeyden çokta o gerillaların ona söylediklerini 
ordu da kat be kat yaşamıştır. Artık o özünde bir gerilla 
yolcusudur. O artık bir gerilla adayıdır. Sorun bilinçli yâda 
bilinçsiz olmanın ötesinde bir süreçtir. Her namuslu ve onurlu 
Kürt birazda gerilla olmak zorundadır. Çünkü en onurlu 
başkaldırış birazda gerillada imkâna kavuşuyor. Yoksa birçok 
değerli Kürt insanı elbette vardır. Ancak eğer onlar gerillaya 
ulaşma imkânı bulamamışlarsa, onlar biraz da burukturlar. 
Buruk olmak zorundadırlar. Çünkü onlar istedikleri yerde 
istediklerini söyleyemezler, istedikleri gibi yaşayamazlar. Onlar 
biraz da düşmanın çemberinde yaşamak zorundadırlar. Tehdit, 
katliam, işkence, baskı, zulüm birazda insanı sindirmektedir. Đşte 
gerilla ya katılma imkânı bulan Kürt daha onurlu bir duruşu 
bunun için kavuşabilmektedir. Ben ilk kez Kalender arkadaşı 
Celal Kobra arkadaşla birlikte 1989 yılında Gabardan Cudiye 
geçerken gördüm. Her iki arkadaşta göz dolduruyordu. Kalender 
kendi köylerine inerek bilgi, erzak vb. şeyler getirip dönerken 
Kobra Celal bizi köyün arkasında bir noktaya götürmüştü. 

Rojaciwan.com ®© 82 



 ilk kez Cudi’ye geliyordum. Evet, bende Botanlıydım ancak ben 
Gabar da hep kalmıştım. Cudi dağıyla onurlaşmayı ilk kez 
yaşıyordum. Noktaya geldiğimizde orada Şiyar-Kazım Kulu- 
yoldaş vardı. Adile Bilika vardı. Hem tanıdıklarımız hem de 
tanımadıklarımız vardı. Bizi oldukça sıcak karşılamışlardı.  
Dikkatimi çeken Kalender olmuştu. Sade, bağlı, temiz bir Kürt 
insanıydı. Gerillayı Đslamın ashabeleri olarak görüyordu. O 
gerillayı tapıyordu.  
Sonrada Kalender arkadaş Cudi'nın en ileri milislerini arasına 
girmişti. Şehirlere gelip gidiyor, savaşçı getiriyor, keşif yapıyor 
ve birçok eylemi bizatihi yapıyordu.  
90'ların sonu 91 başlarında deşifre olmuştu. O tam da düşmanın 
tarif ettiği “gece dağda silahlı, gündüz köyde-evde külahlı” tipini 
ifade ediyordu. Ancak o artık deşifre olmuştu. Köyde kalamazdı.  
Ailesine gelip dağa çıkarak gerilla olacağına söylediğinde, annesi 
“oğlum iyi bir karardır, ancak eşin hamile o ne olacak?” o bu 
soruya “evet yaşam arkadaşımdır, hamiledir, ancak ben ülkemin 
peşinde gitmek istiyorum. Çünkü Kürdistan da böyle durumlar 
çoktur” diyerek önce Cizre’ye gidip kendine elbise dikmiştir 
ardından da kendi kleşini alarak dağa yani gerillaya katılmıştır.  
91, 92, 93 yıllarında ben de Cudi deydim. O bu arada adım adım 
en göz dolduran arkadaşlardan biri olmuştu. 93 yılında o bölük 
komutanıydı. Yaşam deney ve tecrübesiyle o her zaman önde 
duran bir militandı. Size tuhaf gele bilirin ancak o içimizde ilk 
günden başlayarak şahadetine kadar namaz kılan, oruç tutan 
mümin bir militandı. Yukarıda da dile getirdiğim gibi o bizi yani 
gerillayı birazda Đslamın ilk asrısaadet denilen sürecine 
benzetiyordu.  
Bundan olmalıydı ki o hep söz söylenmişse, yapılması gerektiğini 
inanan biriydi. Bu duruşuyla o aranan bir militandı. O “sağlam 
dayanak” deyimine en uygun düşendi.  
Bu arada ben Gabar'a gidip geri dönmüştüm 94 yılında Atatürk 
burnunun altında bir yerlerde buluşmuştuk ve yine birlikteydik. 
Ve O günler Ramazan ayına denk gelmişti oruçluydu. Ona biraz 
takılarak “bu şartlardan nasıl namaz oruç tutuyorsun zor 
gelmiyor mu?” diye sorduğumda “beni zorlamıyor” diyerek en 
net yanıtı dolandırmadan vermişti. Ve benim hatırım için ava 
giderek bir şeyler avlayarak gelmişti. Öncede söylemiştim o 
gerçekten de bir Botanlıya layık keskin bir nişancıydı.  
Uzun süre Cudi de kaldı.  
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Oranın demir başı ve bulunmayan Hint kumaşı olmuştu. 
97yılında sonlarında o Beytüşşebap’ta Botan karargâh güçleri 
adına erzak çalışmaları için özel Cudiden getirilmişti. Düşmanın 
en sert yönelimlerine rağmen, 500 arkadaşın üslenmesine 
yetecek erzak özelde Kalender yoldaşın çabalarıyla çıkarılmıştı. 
97 yılın sonlarında eyalet komutası Gıre Xane’de toplantı için bir 
araya gelirken o eyalet karargâh komutanıydı. onu orada 
tekrardan en aktif bir biçimde görmüştüm.  
Cemal arkadaş kalender yoldaşın titiz, düzenli disiplinli, fedakâr 
ve iş bitirici özelliklerinden dolayı yanına almıştı. Üslenme önemli 
bir çalışmaydı. Bu iş için ancak Kalender gibi yoldaşlar 
üstesinden gelebilirlerdi.  
O dönemler genelde kıt kanat geçindiğimiz yıllardı. Cemal 
arkadaş Kalender yoldaşla birlikte eyaletin levazımını gram 
gram. Ölçerek dağıtıyorlardı.  
Toplantı esnasında herkese bir şeker vererek” isterseniz on çay 
için, isterseniz bir çay için paşa günlünüz bilir” dedikten hepimize 
birer şeker dağıtıldı. Bu yaklaşım bir PKK yaklaşımıydı. Komutan 
olabilirsiniz ancak yaşamda eşit ölçüler var. Ve PKK bu 
ölçüleriyle PKK olmuştu.  
Yine bir ara Kalender arkadaşa takılarak “seni görevden almak 
gerekiyor arkadaşları aç bırakıyorsun’ demişti. Cemal arkadaşın 
genelde sert imajı dikkate  
alındığında, Kalender yoldaşı ne kadar sevdiği kendiliğinden 
açığa çıkıyordu.  
Bir ara tartışmalar esnasında “Beytüşşebap’tan yanımıza yani 
Gabar'a gelenler geri gelmek için dayatıyorlar, sorun oluyorlar, 
ya da kaçıyorlar” demiştim.” O elbette kaçarlar, çünkü Gabar da 
disiplin var, sigara yasağı var, bizde disiplin yok, sigara yasağı 
işlemiyor” diyerek Beytüşşebap yönetimine ilişkin rahatsızlığını 
dile getirmişti.  
Aslında şu kural her zaman geçerlidir; PKK içersinde PKK'nin 
aldığı bir kararı -gerekçesi ne olursa olsun-yâda onun düzen 
disiplini- esneten kim olursa olsun-esasta düşman çalışması 
yapmaktadır. Böyleleri devrime çoktan uzun vadede yararlı 
olmamaktadır. Kalender yoldaşın rahatsızlığı Sadune Ser-ki. 
Sonradan kışkırtıcı tasfiyecilerle birlikte kaçacaktı ve Şoreşe 
Deşta Lola’ydı. O da kibarca sonradan kaçacaktı. Önderliğin 
deyimiyle “yüreğe bizimle olmayanın, beyni de pratiği de bizim 
değildir” misali, böyleleri eni sonunda çete olmaktadırlar. 
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 Çünkü böylelerin mümin tarzda bağlıkları olmadıkları gibi 
ideolojik bağlılıkları da tartışmalıktır. Gıre Xane toplantısından 
sonra birçok yoldaş Botandan önderlik sahasına gönderildi. 
Bumların içersinde Kalender yoldaşta bulunmaktaydı. Önderlik 
yanında güçlü bir eğitim aldıktan sonra tekrar Cudi’ye bölge 
komutanı yardımcısı olarak görevlendirmişti. 98 yılı mücadelemiz 
açısından zorlu bir yıl olmaya adaydı. Düşman her tarafı işgal 
amaçlı yönelimlere girişmişti. Önce kışın başlangıcında Gabar 
peşi sıra granada tipi Besta operasyonu-ki yaklaşık 80 bin kişinin 
katıldığı söyleniyordu-ve sonra Cudiye bu saldırılar 
düzenlenecekti. Cudi'de Mardinli cengâver komutan Hamza 
bulunuyordu. Düşman özel takip ederek Mayıs ayında bir 
çatışmada şehit düşürmüştü. Parti hızla o alana yanı Cudi'ye 
Erdal yoldaş-yanı Engin Sincer-göndermişti. Erdallın yardımcısı 
Kalender yoldaştı. O Erdal’a Cudi de destek sunacaktı. Birkaç 
gün tartışma ve birlikte kaldık sonra ayrılmışlardı.  
Temmuz ayıydı. Düşman tekrardan aniden bir operasyonla 
indirmelerle Cudi'ye girmişti. Birliğin etrafını kuşatan düşmana 
karşı Kalender yoldaş gücü mevzilendirmişti. Bir taraftan çatışma 
bir taraftan gücün bir kısmını şutiklerle yüksek bir kaya 
kütlesinde operasyonun dışına çıkarma çabalarını sürdürürken, 
bölük komutanı olan Tekoşin Dideri arkadaş isabet alarak şehit 
düşüyordu. O arada tüm güç sağlama alınmıştı. Arkadaşlar onun 
gelmesini istemelerine rağmen o gelmemişti. O şehit düşen 
yoldaşın cenazesini ve silahını almaya gidecekti. Çünkü o mert 
ve göze pek diye bilinen Kürtlerdendi. O asla düşmana bir parça 
bez dahi bırakmayı kendisine yedirmeyendi. Ola ki can gider o 
başka. Asla düşmana bir şey verilmeyecekti. Kaldı ki geride 
kalan önderlik sahasında birlikte kaldığı can ciğer yoldaşı 
Tekoşin’di. O nasıl bırakılırdı, cenazesi faşist leş kargalarına nasıl 
bırakacaktı? Ölüme evet, yoldaşını bırakmaya hayırdı sloganı. O 
Tekoşin almaya giderken kör bir kurşunla çok sevdiği toprağına 
düşecekti. Çatışmada Tekoşinle birlikt bir arkadaş ve Kalender 
yoldaş şehit düşmüşlerdi. Diğer güç çemberi yararak çıkmışlardı. 
Önderlik sonrada tekmili dinlediğinde çok kızacaktı. “bir yoldaş 
şehit düşmüş, niçin Kalender almaya gidiyor” diyerek 
eleştiriyordu. “düşmana darbe vurmak varken, kurtulma imkânı 
varken, niçin yoldaşlarımız şehit düşsün” eleştirisini sert 
yapacaktı. Ve sonradan böyle durumların  
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yaşanmasınıyasaklayacaktı. Çünkü Kalender sıradan bir militan 
değildi. O mümince bağlı olan bir cengâverdi.  
O sözüne sadık söylediğini yapan, fedakâr, bağlı, sevecen, 
sempatik, emekçi ve her şeyden öncede yapan sonrada yaptıran 
bir komutandı. Böylesi komutanlar zor yetişirler ve 
yetiştiklerinde de artık onlar ürün vermeye başlarlar.  
Kalender yoldaş tam da daha fazla üretken v e katkı sahibi 
olacakken, düşmanın kurşunları arasında yoldaşının cenazesinin 
almak için kendisini feda etmesi, yâda hedef etmesini Kürt 
özgürlük hareketi önderliği kabul edemez. Kaldıramaz. Yüreği 
dayanamaz. Tekoşin gibi cengâver bir yoldaş giderken neden 
peşinde daha büyük bir cengâver gitsin ki!  
Önderliğin eleştirisi eski Kürt mertliğinedir. Düşmanın yıllardır 
tahrik ettiği mertliktir. Hâlbuki PKK mertliği, birazda bilimsel 
olandır. Duyguyla, yürekle, beyni birlikte götürendir. Bir yoldaş 
şehit düşmüşse ve sen mücadele ederek kurtaramayıp kendin 
gideceksen neden müdahale ediyorsun? Neden gelecek, 
yaşanacak devrim yıllarını erkenden terk ederek, düşmanı 
sevindiriyorsun ki? Đşte bu PKK yaklaşımıdır.  
Ancak diğer taraftan Kalender yoldaş bir Kürt, mirlerin 
memleketinden yetişmiş Şaxlı, Cudili yani dağlı, Nuhun 
soyundan, bırakmakta olmaz ki!  
Güzel yoldaş, seni anacağız. Seni güzelliğinle, sadeliğinle, 
namazınla, nişanınla, fedakâr ve emekçiliğinle, proleter katılım 
tarzıyla seni anacağız. Seni Cudi'ye yakışır bir tarzda abide 
yaparak Cudiyle destanlaştıracağız. Ruhun şad olsun. Gözlerin 
arkadan kalmasın. Söz ki andımız anttır.  

CAFERÎ SORÎ 
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Şu gördüğünüz patikalardan 19 yıl önce geçmiştim. Evet biz 
hareket olarak ekmek parası bulamayacak günlerden bugünkü 
düzeye geldik. Ama kanımızı dökerek, canımızı vererek. 
Uykusuzluk, yorgunluk, açlık nedir bilmeden, karanlık, kar 
çamur, fırtına demeden yürüyerek geldik.  

 Kürtlerin başı sağolsun! Sarı Đbrahim’in (Ramazan Toptaş) 
öldürüldüğünü duyunca Kürt halkına bu sözü söylemek gerek. 
Çünkü gerillacılık yapmaya başladığı günden bu yana 
Kürdistan’da adım basmadık bir karış toprak, kovuğunda 
yatmamış bir ağaç ve dibinde oturmamış bir kaya bırakmayan 
Sarı Đbrahim’i geçtiği ve kaldığı yerlerde halktan kişilerin 
tanımadığı kimse kalmamış.  

 Gerek 80’li yıllarda henüz silahlı propaganda birimindeyken 
onu görenler olsun, gerek 90’lı yıllarda geçip kaldığı yerlerde onu 
görenler olsun ve gerekse Amanos, Karadeniz ve Koçgiri’de 
gerillacılık yaptığı günlerde onu görenler olsun hala ondan sonra 
giden arkadaşlarına onu soruyorlar. Kimisine gülüşüyle etki 
bırakan Sarı Đbrahim, kimisine de duyarlılığıyla etki bırakmıştır. 
Gezip gördüğü, gerillacılık yaptığı her yeri adım adım bilirdi. O 
yüzden oturduğu her gerilla mangasında, çadırında herkes 
çevresine toplanır pür dikkat onun anlatımlarını dinlemeye 
başlardı.  
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Çünkü konuştukları yılların gerisinde kalmış güzel, mücadele, 
arkadaşlık ve yoldaşlık dolu günlerdi. Kürt Özgürlük Hareketi’nin 
tarihiydi anlattıkları. Gerillanın moral ve coşku dolu gerçek 
dünyasıydı. O yüzden girdiği her ortama bir pir havası estirir, 
yeni eski tüm gerillaları çevresinde toplardı.  

 Her Kürdistanlı ve onu gören Türkler bile hep onu sorar ve 
onu anlatırdı arkadaşlarına. Kimisi duyarlılığını anlatırken, kimisi 
gülüşünü, kimisi bakışını anlatırken, kimi efsane gerilla komutanı 
Mahsum Korkmaz’ın silah arkadaşlığını anlatırdı birbirine ve onu 
tanımayanlara.  

 Bazen gerilla olarak ya da gerillalarla birlikte bir yerden 
geçerken bir çay içmek için durduğunuz Kuzey, Güney, Doğu 
Kürdistan köyü olsun fark etmez yanınıza yaklaşan bir yaşlının 
Sarı Đbrahim’i tanıyor musunuz, durumu nasıl acaba diye 
sorularıyla karşılaşırsınız. Evet o çokça sorulan, tanınan 
Kürdistan’ın 25 yıllık gerillası Sarı Đbrahim bu Sarı Đbrahim’di.  

  

Đlk karşılaşmamız!  
Onunla ilk kez 14 yıl önce Amed Eyaleti’nin Muş Güney’i bölgesi 
olarak tanımlanan Şen yaylasında karşılaştım. O sırada yine 
mesleğim gereği yanlarına gitmiştim.  

  
O sırada bölgede 500’ün üzerinde 
gerilla vardı. Henüz tanışmamıştım. 
Ancak hareketliliği, her üç adımda bir 
birkaç gerilla tarafından yolu kesilerek 
bir şeyler sorması, bunun üzerine onun 
konuşmaya başlaması, konuşurken 
kafasını sağa-sola sallaması ve çevreyi 
kolaçan etmesiyle farkı belli oluyordu. 
Bir de yaşıyla farkı belli oluyordu. 
Yaşına rağmen koruduğu umutları, 
gençlik ruhuyla içinde bulunduğu 
gencecik gerilladan hiçbir farkının 
olmadığı anlaşılsa da olgunluğu, 
yüzündeki derin çizgilerden belli 
oluyordu. Yanımdaki gerilla komutanlarından Muşlu Rêzan’a o 
kadar ilgiyi üzerine çeken gerillanın kim olduğunu sormuştum. 
Rêzan Kürtlerin efsane gerilla komutanı  
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Mahsum Korkmaz’la kalan Kürtlerin Sarı Đbrahim adlı gerillasının 
o olduğunu söyledi. Yanına yaklaşarak Mahsum Korkmazla olan 
günlerini kendisinden dinlemek istediğimi söylemiştim. Beni 
hoşgeldin diyerek güler yüzle karşılamasına rağmen o günleri 
kendisinden dinlemek istediğimi söylediğimde kafasını eğip 
ayaklarının altındaki toprağa baktı. Bir süre sonra başını 
kaldırarak “o ağır ve zor günleri anlatmak da zor. O günleri 
anlatabilmek için güç gerekir. Çünkü aradan yıllar geçmesine 
rağmen hala o anın, Yiğit Komutanımız Mahsum Korkamaz’ın 
aramızdan ayrılış anının ağır etkisinden kurtulabilmiş değilim” 
diyerek Kürt halk kahramanı Mahsum Korkmaz’a bağlılığını ve 
şahadetini kabullenemediğini anlatıyordu. Olayın ağırlığını fark 
ettim. O yüzden fazla üstelemeden yanından ayrıldım.  

 Yanlarındabir süre daha kalmama rağmen çok fazla 
göremedim. Ben henüz işimi bitirip ayrılmadan o oradan ayrılıp 
Kürdistan dağlarının bir başka bölgesinde onu bekleyen görevler 
için gitmişti. Orada çok az kalmasına rağmen yanlarından 
ayrılırken uğradığım Kulp’un köylerinde köylüler beni 
tanımamalarına rağmen onu sordular. Evet belki az kalmıştı 
orada. Ama az kalmasına rağmen oradaki insanların yüreğinde 
yer edinmeyi bilmişti. Ve arkasından artık onlarda onu 
soruyordu.  

Yedi yıl aradan sonra…  
 Yedi yıl sonra bu kez Güney Kürdistan’ın Kandil sahasında 

yeniden karşılaştık Sarı Đbrahimle. Bu yedi yıl içinde SarıĐbrahim, 
Amed’i, Dersim’i, Serhat’ı, Garzan’ı, Koçgiri’yi, Amanosları, 
Akdeniz ve Karadeniz’i bir Kürt gerillası olarak adım adım 
gezerek gelmişti. Köz başında yine çevresinde toplanmış bir grup 
gerillaya bir şeyler anlatır şekilde gördüm onu. Yine mi sen 
diyerek yerden kalkıp gülerek bana doğru geldi. Yerinde 
oturmam için ısrar etti. Eliyle doldurduğu çayı elime tutuşturup 
bir de tütün sarmam için tabakasını uzattı. Arkasından kafasını 
kaldırıp arkamızdaki dağlara bakarak oradan geçen patikaları 
bize göstererek, “Şu gördüğünüz patikalardan 19 yıl önce 
geçmiştim. Yani 1980 yılı sonbaharının son günlerinde 
buralardan geçmiştim. Sırtımda ise kira almak için taşıdığım 
kaçakçı malları vardı. O zaman partimizin ekonomik durumu iyi 
değildi. Ve bazen ekmek alacak para bulamıyorduk. Đşte ben de 
o zaman birkaç kuruş kazanmak için birkaç kere kaçakçıların 
yüklerini taşıyarak bu patikalardan geçmiştim.  
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Şimdi ise buralarda yüzlerce gerilla arkadaşım var yanımda. 

O patikalara her baktığımda o zorlu günlerimiz geliyor aklıma. Ve 
dönüp yanımdaki arkadaşlarıma bakın işte nereden nereye 
geldiğimizi anlatmaya çalışıyorum. Evet biz hareket olarak 
ekmek parası bulamayacak günlerden bugünkü düzeye geldik. 
Ama kanımızı dökerek, canımızı vererek. Uykusuzluk, yorgunluk, 
açlık nedir bilmeden, karanlık, kar çamur, fırtına demeden 
yürüyerek geldik” diyerek Kürt özgürlük hareketi, mücadelesi ve 
savaş tarihini anlatıyordu.  

 Mahsum Korkmaz’ın emanetiydi!  
 Sarı Đbrahim Kürt halkı içinde olduğu kadar gerilla 

arkadaşları arasında da çok tanınan, adı, sanı, cesareti, 
emekçiliği, dürüstlüğü, kahramanlığı ve efsanevi gerillacılığıyla 
bilinirdi. Gittiği her yerde ilgi odağı ve büyük bir saygıyla 
karşılanırdı. Çünkü o Kürdistan dağlarındaki gerillaya efsanevi 
gerilla komutanı Mahsum Korkmaz’ın bir emanetiydi. O yüzden 
onu ilk görenler gülüşünde, yüzünde, mimiklerinde, 
davranışlarında Mahsum Korkamaz’ı göreceklermiş gibi 
bakarlardı. Gerilla arkadaşları çevresine toplanıp sohbetlerini 
dinler, onlara Agit’li günlerden aktaracağı birkaç kelimeyi 
dinlemek için pür dikkat onu dinlerlerdi. Evet o Kürt halkının 
tandığı Sarı Đbrahim olduğu kadar gerilla yoldaşlarının, Agit’le 
kalmış, onunla savaşmış, onunla yürümüş, onunla eylemlere 
katılmış, onunla özgürlüğe koşmuş bir kavga arkadaşlarıydı. 
Silah ve kavga arkadaşları şimdi üzgün, kızgın ve intikamını 
öfkesiyle bileniyorlar. Çünkü kutsal emanet Sarı Đbrahim ‘böyle 
ölmemeliydi’ diyorlar. ‘O çözüm gününe kadar yaşamalı ve 
gelecek kuşaklara, yarının çocuklarına Mahsum Korkmaz’ı 
anlatmalıydı’ diyorlar…  

 Son görüşmemiz olaydan 3 gün önceydi….  
 Sarı Đbrahim’i 1992 yılında ilk kez gördüğümden bu yana 

sürekli görmek istemiştim. Onu görüp gerilla arkadaşlarının 
merak ettiği Mahsum Korkmaz’ı bana da anlatmasını istiyordum. 
Her gördüğümde ‘ilk sorum Heval Đbrahim bu sefer anlatacak 
mısın’ o da her seferinde gülerek, ‘Arkadaşlara sürekli 
anlatıyorum. Ama sana da bir gün mutlaka özel olarak anlatırım’ 
diye cevaplardı. Kürtler için farklı bir anlamı olan Ağustos ayının 
yaklaştığı günlerde yakınlarında bulunduğum Sarı Đbrahim’in 
kapısını, Ağustos sıcağını anlatması için yine çalacaktım. 
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1 Ağustos’ta uğradığı silahlı saldırıdan 3 gün önce 4 saatlik bir 
yolcuğun sonunda yine kapısına dayandım. Beni gördüğünde 
gülerek ‘yine sen ve bana Agit arkadaşı anlat diyeceksin değil 
mi?’ dedi. Ben de evet Heval Đbrahim yine ben ve bana Mahsum 
Korkmaz’ı anlat diyeceğim diye cevapladım. Ve yine ‘Agit’i 
anlatmaya daha zaman var. Yani birkaç yıl daha bekleyeceksin’ 
diyerek gülüyordu. Mahsum Korkmaz üzerine onu bu seferde 
konuşturmayı başaramamıştım. Ancak ilk kurşunu sıkan 
gerillaların Hêzên Rizgariya Kürdistan yani HRK’yi bana anlattı. 
HRK’lilerin ruhunu, mücadeleye tutkuyla bağlı oluşlarını, 
yoldaşlık sevgi ve saygılarını anlattı. Botan, Amed, Dersim, 
Koçgiri’yi, Serhat’ı, Amanoslar, Karadeniz ve Akdeniz’i anlattı. 
Oradaki gerillacılığını anlattı. Hayat boyunca tedbirsiz 
davranmadığının altını çiziyordu. Ancak son dönemlerde biraz 
duyarsızlaştığını da vurguluyordu. Yanında kaldığım iki gün 
boyunca ne yaptıysam bir tane bile fotoğrafını çekmeme izin 
vermedi. Çünkü ben sevmem bu tür şeyleri diyerek bu halkın o 
kadar çok adı, sanı, bilinmeyen kahraman evladı var ki, beni 
çekip yazacağına onları araştırıp yazsan daha iyi edersin diyordu.  

 Bu kez ayak izlerini bırakarak sonsuzluğa 
aktı…  Yanından ayrılıp kaldığım yere doğru yol alırken, bir 
süre önce gördüğüm Kaniya Tuyê geldi aklıma. Evet Sarı 
Đbrahim de oradan geçmişti ilk kurşun yıllarında. Oraya ayak 
izlerini bırakanlardan biri de oydu. Kürt gençlerinin peşine 
takılarak aradığı ayak izlerinden birinin sahibi yanı başlarındaki 
Sarı Đbrahim’di. Belki defalarca oradan geçmişti ancak belirgin 
olan onun ilk günkü ayak izleriydi. Ama bu kez ayak izlerini 
bırakarak eski yoldaşlarının izleri üzerinden sonsuzluğa akıyordu. 
Akıp gitti berrak bir su gibi. Akıp gitti gökyüzündeki yıldızlar gibi. 
Akıp gitti gökyüzünden süzülen şahinler gibi.  

 Kürdistan’ın dört parçası ile Türkiye’nin bir çok yerinde 
gerillacılık yapmasına rağmen tuzağına düşmediği ölüme bir 
kontranın silahından çıkan mermilerle yakalandı. Kürtlerin ve 
gerilla arkadaşlarının en çok zoruna giden de bu olsa gerek. Bu 
yüzden Kürtlerin ve Kürt gerillası ile dostlarının başı sağ olsun. 
Ancak bu kadar ucuz gitmemeliydi Kürtlerin gerilla komutanı Sarı 
Đbrahim…. 

Güle güle Sarı Đbrahim! Arkanda intikamını alma hırsıyla 
bilenen gerilla arkadaşlarını bırakarak gittin. Artık kim onlara 
Efsanevi Komutan Agit’i anlatacak….  
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Dağlara sevdalı yüreğine sığdırdığın yüce sevgileri, bu 
topraklara, ekerek çıkmıştın son yolculuğuna. Bir yıl geçti 
üzerinden gidişinin. Ve ben şimdi, sensiz geçen bir yılın acısıyla 
yazıyorum Amara. En çok, baharını yaşamak isterdin bu 
dağların. Şimdi mevsimi. Sensizlik, eksik bırakıyor bahar tadında 
yaşamayı. Bu yüzden, bahara anılarınla giriyorum. Gökyüzüne 
resmettiğim baharın güzelliği, gülüşünle tamamlanıyor. 
Mevsimin tüm güzellikleri senin bahar gülüşünle anlam 
kazanıyor. Ve senin bahar gülüşünle karşılıyorum baharı, 
yaşamak istediğin tüm baharlara anılarını taşıma sözüyle……     
                        Zaman kavramını anlamsız bırakan anıların, 
yüreklerimizde demlendikçe, anlam kazanıyor yaşam. Yaşama 
senin gibi bakmayı öğretiyor. Seni düşündüğüm her an, anıların 
tüm ayrıntılarıyla gözümde canlanıveriyor.  
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Seni tanımak; sadeliğin, doğallığın ve yürekteki güzelliğin insan 
yüzünde yarattığı ışığın sırrına ermektir. Đlk görüştüğümüz anı 
hatırlıyorum. Yeni bir ortamda olmanın sessizliği ve durgunluğu 
içerisindeydin. ‘Bana ne kadar uzak iki kelime’ dediğin sessizlik 
ve durgunluk… Zaten, yeni girdiğin bir ortamın, ilk anları olabilir, 
sessiz ve durgun olduğun anlar. Sessizliğin, seni ilk bakışta 
tanımamıza engel olmamıştı. Çünkü güzelliklerini yansıtan Ceren 
bakışlarında tanıdık seni. Birlikte geçirdiğimiz her an 
yanılmadığımıza şahit Amara. Coşkun akan ırmaklar gibi aktın 
yüreğimize. Haklısın, sessizlik ve durgunluk sana çok uzak iki 
kelime. Sessiz olduğun anlarda bile mutlaka söyleyecek bir 
şeyler düşünürdün. Canlı, coşkulu ve büyük bir heyecanla 
yapardın tüm işleri. Panik halinin yüzümüzde yarattığı 
tebessümle, hızına yetişmeye çalışırdık. Aniden kalktığın 
masadan devirdiğin cam bardağın ya da sürahinin kırılması, o 
kadar da önemli değildi. Gecikmesi halinde telafisi zor başka 
işler vardı; halkın umut dolu bakışlarına, anlamlı bir mücadeleyle 
karşılık vermek. Sen bombalanan, yakılan, boşaltılan köylerin, 
dünyanın dört bir yanına dağılan insanlarının acısını, mayına 
basan, yakılan köylerde küle dönen çocukların çığlıklarını 
duyumsayan koca bir yürektin. Ailenin tek çocuğuydun. Rahat 
yaşam imkanın olmasına rağmen, bu mücadeleye katılımı tercih 
etmen bundan değil miydi? Bu bilinç ve inançla, mücadelenin 
kenarında, kıyısında yer almayı değil, orta yerinde olmayı tercih 
ettin. Đnsanlara olan sevgin, doğallığın, sadeliğin, mütevaziliğin, 
yüzündeki güzellik kadar, yüreğindeki güzelliğin, halka ve onun 
mücadele değerlerine olan bağlılığın ve mücadeleciliğin 
nedeniyle, tanıyan herkesin yüreğinde büyük bir yer edindin. 
Derin bir hissedişti seninki. Dünyada, insanlığın yaşadığı tüm 
sorunlar, senin de sorunlarındı. Genç yaşın ve genç yüreğinle, 
büyük hayaller peşinde koştun, sınırsızlığın, bitmeyen enerjin ve 
artan umudunla…  Halkın seni sevdiği gibi, sen de halkı, halk 
çalışmalarını çok sevmiştin. Ama bu halk için yapmak istediklerin 
ve yapacakların, gerilla olmadan hep yarım kalacaktı. Günlüğüne 
yazdığın şu satırlarda, bunu çok açık ifade etmiştin. Tam 
anlatamıyorum ne hissettiğimi… Ben de bir özgürlük militanıyım. 
Ben de BAŞKAN APO’nun kızıyım. Ben de artık bir kadroyum. 
Bunları söylemek çok ağır ve zor.  

 
 Rojaciwan.com ®© 93 



Yani söylemektense hakketmek lazım. Altını doldurmak lazım. 
Bunu çok iyi biliyorum. Özellikle de Avrupa’yı yavaş yavaş 
tanıdıkça... Ama gerilla olmadan da kendimi hep buralarda eksik 
hissedeceğim gibi geliyor.   

Coşku ve heyecanın ülkeye gidiş hazırlıklarını yaptığında 
daha da artmıştı. Coşku ve heyecanı görmeyecek kadar 
matlaşan gözlere, hissetmeyen yüreklere inat, baharın 
ortasında, bahar coşkunluğunda, bahar güzelliğinde, sadeliğinde 
ve doğallığında ulaştın dağlara. Zaman kaybetmeden giydiğin 
gerilla elbiseleriyle, nasıl da yakışıyordun dağlara. Ve dağlar 
seninle nasıl da güzelleşmişti. Son çektirdiğin o birkaç karelik 
fotoğraflarında gördük bunu, gülüşündeki güzellikte anladık. Her 
şeyiyle dağlara ait olmak istiyordun. Ülkeye yolculuk için sana 
alış veriş yapmaya çıktığımızda yeni bir ayakkabı almamaktaki 
ısrarını hatırlıyorum. Đyi bir dağ ayakkabısı almak istiyorduk 
sana. Ama sen ısrarla “orada herkes mekap ayakkabı giyiyor, 
ben de mekap ayakkabı giymek istiyorum. Yeni bir ayakkabı 
alsam da, oraya ulaşır ulaşmaz çıkarırım. Boşuna yenisini 
almayın, eskilerle giderim” demiştin. Bu, gerillayla bütünleşme 
isteminin ifadesiydi. Son fotoğraflarını çektirirken de boydan 
boya gerilla kıyafetleriyle çekinmek istemişsin. “Boydan çekin, 
mekaplarım da çıksın” demişsin. Sen her şeyi ayrıntılarına kadar 
düşünürdün zaten. Bu yüzden çok güzel bir gerilla oldun. 

Dağlara sevdalı, deniz kızı. Yirmi dört yılına ne çok şey 
sığdırdın. Sırrına ermeye çalışıyoruz. Yirmi dört yıla büyük ve 
anlamlı bir yaşam sığdıracak kadar zekiydin, canlıydın, 
coşkuluydun, mütevaziydin, heyecanlıydın, inançlıydın, 
umutluydun, sevgi dolu, sevecen ve yürekliydin. En önemlisi de 
Amara’dan doğan Güneş’e sevdalı bir yürektin. Đşte aldığın 
isimde saklı duran sırrın. Yirmi dört yıla sığdırdığın güzelliklerin 
sırrına ermenin ipucuydu adın. Bir de Ceren bakışların….O bir kaç 
karelik fotoğraflarda gördüm son halini. Sana hep söylerdik 
 “gerilla elbiseleri sana çok yakışır” diye. Yanılmadık. Dağlar 
şahitlik etti güzelliğine. Tanıyan, gören herkeste anlamlı bir iz 
bıraktığına, çok sevdiğin dağlar şahit. Ansızın gittin, çok erken 
gittin. Aceleciydin, biliyoruz. Yine de sinmedi yüreklere, sinmiyor 
gidişin, seni bağrına basan dağlar şahit.  
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Gidişinle, birçok arkadaş, birkaç cümlelik tanışmanın tadında, 
ertelenmiş sözcüklere küs. Birçoğumuz da paylaşılan zamanları, 
ülke tadında yaşama gayretinin gecikmişliğine öfkeli. Hala 
gittiğin günün sözcüklerini haykırıyor yürekler. ‘neden bu kadar 
erken’ diye. Bir yıl geçti. Yine de seni anlatacak sözcükler 
bulamadım, sensizliğin kanattığı yarayı yazamadım. Ve 
sensizliğe teselli bulamadım Amara. Çok görmek istediğin 
dağları, çok görmek istediğin mevsimde gördün. Bu bir teselli. 
Bir de şehit düştüğünde halk tarafından karşılanmak istiyordun. 
Sen bu halkın istemlerine cevap oldun. Elbette bu halk da, senin 
bu isteğine cevap olacaktı. Tam da, istediğin gibi oldu.  Hem de, 
 ellerinde olmasını istediğin, gerilla fotoğraflarınla karşıladı seni. 
Yine de avutmuyor yürekleri. Yüreklerimize tek teselli, tüm 
hayallerini gerçekleştirmek olacak.  

Bahar mevsimi geçip gitmeye hazır. Çok sevdiğin 
çiçeklerden lale, baharın en güzel rengiydi benim için. Sanki tüm 
laleler, senin için açılmış gibiydi. Her baktığımda, öyle bir his 
uyanıyordu içimde. Seni konuştum dağ laleleriyle. Seni anlattım 
onlara. Her bir laleye dokunuşum, senin içindi. Bir de, bu dağlara 
ait ters laleler var, bilirsin. Gizil bir yanı var bu lalelerin. Eşsiz bir 
güzellikleri var, ama hüzünlü. Yapraklarına dokunduğunda, 
gözyaşı dökerler. Senin için topladığım bu lalelerin güzelliği seni 
anlatıyor, hüznü ise bizleri. Sensizliğe alışmayan yürekleri 
anlatıyor. Seni anlatacak sözcükler bulamasam da herkes 
tanımalı seni, tüm Kürdistan tanımalı. Bu yüzden en güzel 
sohbetlerimde varsın. En güzel anlarımda ‘O olmalıydı, O olsaydı 
şöyle derdi’ diyorum çoğu zaman. Yaşama, sana ait sözcüklerle 
yanıt vermeye çalışıyorum.  Yüreğime kazılı sözcüklerinle… 
Heyecanlı ve panik halin, hala yüzümüzde bir tebessüm; aynı 
sıcaklığında. Senin gibi bakmaya çalışıyoruz yaşama. Ayrıntılarda 
yakaladıklarımda seni anıyorum. Her şeyi ayrıntılarıyla 
incelerken, vardığın sonuçları ve sonrasında yaşadığın o sevimli 
coşkunluğunu anımsıyorum. Öğrendiğin her yeni bir şey 
karşısında yaşadığın heyecanı, anılarında yakalamaya 
çalışıyorum. Ve seni anladıkça, anlatmaya çalışıyorum Amara. 
Tıpkı senin her şeyi ayrıntılarıyla anlattığın gibi, seni ayrıntılarıyla 
anlatmaya çalışıyorum. Tanıyanlardan seni dinliyorum, 
tanımayanlara seni anlatıyorum. Seni anladıkça, anlattıkça teselli 
buluyorum.  
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Seni özledik Amara. Gülüşünü özledik. Canlı, coşkulu halini 
özledik. Heyecanlı, panik halini özledik. Sevgi dolu ceren 
bakışlarını özledik. Her geçen gün artan özlemle kavrulurken 
yaşamak istediğin tüm zamanlara ve tüm güzelliklere anılarını 
taşırmak, seninle, anılarınla yaşamak, verilmiş sözümdür. 
Amara’dan doğan Güneş’e sevdalı yüreğinden ve ceren 
bakışlarından öperken, sana ve tüm şehitlere, şahadetinin birinci 
yılında tekrar söz veriyorum 

Mücadele Arkadaslari Adina Arjin Garzan 
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Belki herkes bakmasını bilir. Ama bakmasını bilmek ve bir de 
görmek vardır. Gözlerinle baktıklarını algılama gücünü 
göstermek, her insana nasip olmayan bir anlayış derinliğini 
gerektirir.  
Đnsan onu ilk gördüğünde hemen dikkat çeken, yüzünde birikmiş 
yaşam tecrübesiydi. onun bu duruşu, karşısındaki insanda ilk 
anda doğal bir saygınlık uyandırıyordu. Yüzünde birikmiş yaşam 
tecrübesi, karşısındakine bir tarihi anlatıyordu sanki. Bakıp da 
görmesini bilenleri alıp ta uzaklara götürüyordu. Belki de Rubar 
arkadaşı anlatmak bu yüzden çok zordur. Rubar arkadaşın 
yaşamı, yazılmamış bir roman gibiydi ya da söylenmemiş bir söz. 
Yaşamın doğal gerçekliğinde saklı olan bir roman, her zaman 
yankısını bulan bir söz...  
Bu yaşamı her açıdan kanıksamıştı Rubar yoldaş. Sonradan 
eklenmiş veya eklektik kalan hiçbir yanı kalmamıştı sanki. Her 
özelliği doğalında bu yaşamın bir tarafını dile getiriyordu. Bir 
yanında mücadelenin, savaşın ağır bedelleri varken, diğer  

Rojaciwan.com ®© 97 



yanında mücadelenin bedelleri sonucu kazanılan bir yaşam vardı. 
Hiç bir romancının bugüne kadar dile getiremediği yaşam 
gerçekliğimiz, Onun yaşamdaki doğal duruşunda ifadesini 
buluyordu. Đşte bu yüzden bakmak ve görmek birbirinden çok 
ayrı şeylerdir. Bakıp da görmesini bilenler adım adım kazanılan 
bir yaşamın öyküsünü, Rubar arkadaşın doğasında yansımasını 
bulan bu romanın sayfalarında okuyabilirdi. Bundan dolayı salt 
mekanik, soğuk ve maneviyattan uzak bir mantık her şeyi 
algılamaya bir bütünen yetmeyebilir. Düşünce gücü kadar insanı 
ısıtan, içini içine sığdırmayan bir yürekle ve bir de gönül gözüyle 
bakmasını bilmek gerekir. Çünkü Rubar arkadaşın yaşamı yürekli 
çıkışların anlatımıdır.  
Rubar arkadaşı anlatmaya çalışırken en fazla kullanacağımız 
kelimelerden bir tanesi doğallıktır. El değmemiş bir doğallığı 
kendisinde yakalamıştı. Belki de tarihin şafak vaktinde çakılı 
kalan Kürtlüğün ve hiçbir uygarlığın kirletemediği insanlığın en 
doğal özünü kendisinde taşıyordu. Bugün bile insanlığın iç 
çekerek en fazla özlemini duyduğu şey, bu çağlar öncesi tarihin 
şafak vaktinde çakılı kalan özdür. Henüz doğadan kopmayan, 
doğanın bir parçası olarak kendisini var eden insanlık, en doğal 
özgürlüğünü yaşıyordu bu özde. Ve doğadan koptuğu ilk anda 
insanlık, doğal özgürlüğünü ifade eden bu özünden de 
uzaklaştı.Rubar arkadaş, tarihi kökeni bu kadar derin olan 
böylesine toplumsal bir gerçeklikten geliyordu. Uludere'ye bağlı 
Goyi aşiretindendi. Aşiret yapılanmasının oldukça güçlü olduğu 
bir toplumsal çevrede yetişmişti. Yaşam mücadelesinin en ağır 
olduğu toplumsal koşullarda hayata gözlerini açmıştı. Kişiliği, 
geçimini ağırlıklı olarak doğadan sağlayan, kendi içinde çelişkili 
de olsa, dış saldırılara karşı aşiret bilincinin güçlü etkileriyle 
hareket eden, toprağına, yerine ve yurduna bağlı, uygarlıksal 
gelişmelerin dışında kalma pahasına da olsa özgürlüğü tercih 
eden, kısacası Kürtlüğün en yalın gerçeğini ifade eden bir yaşam 
gerçekliğinin kaynağından beslenmişti. Đnsanlığın özgürlük 
manifestosunda anlatımı çok güçlü yapılan bu toplumsal 
gerçeklik, bir yandan çağdaş bir toplum haline gelememenin, 
diğer yandan da tüm inkar ve imha saldırılarına karşı Kürt 
halkının varlığını ısrarla ayakta tutmanın siyasi ve tarihi derinliği 
olan nedenidir.PKK, Kürtlüğün izlerini çok güçlü yaşayan, 
toprağına ve yurduna bağlı kalan, dar bir aşiret mantığıyla da  
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olsa yurtseverlik özünü yitirmeyen bir toplumsal ortamda çıkış 
yapmıştır. Böyle bir hareket, ilk çıkışından itibaren Kürt halkının 
kendisinde daima korumuş olduğu yurtseverlik özüne cevap 
olmuş ve buna en gelişkin bir ideolojiyle ulusal bir nitelik 
kazandırarak bir halkın uyanışına yol açmıştır. Bunun o kadar 
güçlü etkileri olmuştur ki, insanlar yüreklerinde saklı kalan, ama 
her zaman özlemini çektikleri birçok şeyin ifadesini PKK'de ve 
onun önderliğinde bulmuştur. Bu durumu Önderlik şu sözleriyle 
ifade etmiştir: "Ben Kürt insanının yüreğinin bir köşesinde saklı 
kalan, ama bir türlü ifade edemediği veya gerçekleştiremediği 
özgürlük özlemlerinin toplamı oluyorum." Đşte kendisini bu 
harekette ve onun önderliğinde bulanlardan birisi de Rubar 
yoldaş olmuştur. '93 yılında halkın ulusal uyanışı karşısında 
düşmanın en fazla yönelimlerinin gerçekleştiği bir 
dönemde,yüreğinde taşıdığı özgürlük özlemleri Onu PKK 
saflarına getirmişti. 

Yeni bir baharın başlangıcıyla birlikte, O'da yeni bir yaşama 
atılıyordu. Tıpkı yaşamının bir baharın başlangıcında sona ermesi 
gibi. Meğerse başlangıçlar ve sonlar ne kadar da iç içe. Her 
başlangıç bir sonu beraberinde getiriyordu ve her son yeni 
başlangıçlar içindi. Agitlerin diyarı Botan'da başlıyordu yeni 
yaşama. Nice yiğitlerin tırnak ve dişleriyle özlemlerini dağlarına 
kazıdığı Botan'da güneşe selama durdu. Baharın yaşam kokan 
tazeliğiyle yaşam yolculuğuna çıktı ve adım adım dolaştı Botan'ı. 
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O, zaten içinde yetiştiği yaşam koşullarından ötürü hiçbir zaman 
doğadan ve dağlardan kopmamıştı. Böyle bir yaşam 
gerçekliğinden geldiği için kişiliği dağlarla doğal bir uyum 
içerisindeydi. Kürt halkının tarihin şafak vaktinde çakılı kalan 
özünü kendisinde anlamlandırabilecek, özgür bir ifade gücüne 
kavuşturabilecek ve çağın tüm vicdansızlıklarına karşı 
haykırabilecekti. Artık O, içinde yetiştiği koşulların kendisine 
kazandırdığı doğal özünü yüksek bir bilinçle anlamlandırma 
düzeyine taşırabilecek bir özgürlük ortamında bulunuyordu. 
Rubar arkadaş bu anlamlandırma gücünü savaşın en ağır 
koşullarında kazanmıştı. Bilme ve anlamanın ayırdına insan en 
fazla Rubar arkadaşın gerçeğini tanıdıkça ulaşıyordu.  
Bilinen her şey insanda bir anlamlandırma gücünü uyandırmaz. 
Belki bildiğini sanan, bu anlamda aydın geçinen birçok insan 
vardır. Ama bildiklerini yüksek bir anlamlandırma gücüne 
ulaştırabilecek bir ruhtan ve yürekten yoksundurlar. Đşte Rubar 
arkadaşı da bu anlamlandırma gücüne ulaştıran, O'nun 
kuşatılmayan ve teslim alınmayan ruhu ve yüreği olmuştur.  
Yüreğinin gözüyle bizzat yaşamdan okuyarak bir anlam gücüne 
ulaşmıştı Rubar arkadaş. Kim bilir kaç sefer savaş ortamında 
ölümün çemberini yararak hayatta kalmayı başarmıştı. O'nun 
şahsında mücadelenin sonucu olarak kazanılan bir yaşam 
düzeyini görmek mümkündü. Bu yüzden onurlu bir yaşamın 
değerini herkesten daha fazla biliyordu. Çünkü yaşam uğruna 
ağır mücadele bedellerini ödemiş ve yaşamı uğruna ölecek kadar 
seviyordu. Bu anlamda Rubar arkadaş, mücadelenin sonucu 
olarak kazandığı yaşam düzeyinden ötürü, Önderliğin "gerçek 
anlamda savaşmasını bilenler ancak barışın gerekliliğine 
inanabilir" sözlerinden de hareketle barışa dair çok güçlü umutlar 
besliyordu.O gün her şey, bir bahar tazeliğinde başlamıştı. Nasıl 
ki bir baharın başlangıcında gerillaya katıldıysa, nisanın 
bereketiyle yeni bir baharın canlanışında da yaşama ve 
mücadeleye veda edecekti Rubar yoldaş. Oysa doğadaki her 
canlı, ömrünün baharındaydı ve doğa, yeni bir yaşamın 
müjdesini veriyordu. Her güzelliğin bir bedeli vardı veya her 
yaşam bir ölümden geçiyordu. Bu çelişkinin yakıcı gerçekliğini bir 
bahar günü bir can vererek bir kez daha yaşayacaktık. Rubar 
arkadaş zehirlenme sonucu iki gündür rahatsızlanmıştı ve hiç 
birimiz bu rahatsızlığın sonuçlarının nereye varabileceğini tahmin 
bile etmiyorduk. 
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Elimizde varolan imkanlar tedavi için yeterli olmadığından, savaş 
içerisinde defalarca ölüm çemberini yararak hayatta kalmayı 
başaran bir özgürlük savaşçısının yaşamı, avuçlarımızın 
arasından kayarcasına yavaş yavaş son buluyordu. Koskocaman 
bir yaşam, hem de bin bir emekle kazanılan bir yoldaşımızın 
yaşamı, gözlerimizin önünde eriyordu. Ve bir şeyler yapamamak 
bizleri kahrediyordu. En fazla ağrımıza giden ve asla 
kabullenmediğimiz, hak etmediğimiz bir şehadetin olmasıydı. Bu 
şehadet, ezelden beri Kürt halkına her türlü imkansızlığı layık 
gören, en ağır yaşam koşullarıyla karşı karşıya bırakan düşman 
gerçeği karşısında öfkemizi bir kez daha kabartıyordu. Bize 
kalansa, halkın ve tüm insanlığın özlemlerini, geleceğe dair 
umutlarını şahsımızda gerçekleştirene kadar yaşama 
yüklenmekti. Çünkü bizler, özgür yaşamın geleceğe dair 
sönmeyen umutlarını, Rubar arkadaşın son nefesinde açık kalan 
gözlerinden okuduk. Son anda bile halen gözlerinde bir umudun 
parıldayan ışığı vardı. Đşte bunun için kapatmadı gözlerini 
yaşama. Çünkü yaşam tutkusu çok güçlüydü ve halen yaşam 
umuduyla doluydu.  
O'nun mücadele yoldaşları olarak bizler, O'nun son anına kadar 
sönmeyen umutlarını gerçekleştirmek üzere, yaşam ve özgürlük 
kararlılığımızı yeniliyoruz. Bu yüzden, Rubar arkadaşın açık kalan 
umut dolu gözlerini her zaman üzerimizde hissedeceğiz. Bunu bir 
an bile unutmak, lanetli olmak demektir. Hiçbir şey, son ana 
kadar yaşamdan vazgeçmeyen bu umut dolu gözleri unutmanın 
lanetinden bizleri kurtaramaz. Bizleri ancak özgür yaşama layık 
olan her türlü başarı ve kazanımlarımız kurtaracaktır. Bu 
temelde Rubar arkadaşın şahsında, yaşamın gerçek sahibi olan 
tüm şehitlerimizin huzurunda bir kez daha başarı ve zafer 
sözümüzü yeniliyoruz. Anıları mücadelemizde önderdir.  

 

Mücadele arkadaşları 
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Yolunuz bir gün Metina’ya düşerse orada bulunan 
gerillalardan Lavıke Metin’in hikayesini mutlaka dinlersiniz bir 
biçimde. Bir de Kanireşe’nin hikayesini; yanındaki şehitlikte 
yatan onlarca yiğidin hikayesiyle birlikte. Uzun yol 
yürüyüşlerimizde en çok uğradığımız güzergâhlarımızdan biri de 
Metina’dır. Ama bu sefer Metina’dan ne Lavıke Metin’in, ne de 
Kanireşe’nin hikayesini derledik. Geldik ve burada bulmayı hiç 
ummadığımız bir hikaye ile karşılaştık.  

 Metina bu günlerde bambaşka bir hikayeyi konuşuyor.  
Daha gelir gelmez alanın komutanlarından birisi grubumuzda 

bulunan aslında yönetmenliğe terfi etmiş ama hala kameraman 
isminden vazgeçmemiş Halil’e ‘heval senin bu filmi Amerika 
bile izledi biz hala izleyemedik’  diyerek sitemde bulunuyor. 
Anlattığına göre filme o kadar çok talep varmış ki, alanın cephe 
toplantısında bile gündem olmuş. Başka bir nedenle bir araya 
gelmiş olan gerilla gücü, fırsat bu fırsat deyip dayatınca alan 
yönetimi filmi izlemek için hazırlıkları başlatıyor. Ama bütün 
güçler intişarda olduğundan ve intişarda da televizyon, jeneratör 
vb. teknik malzemeler kaldırılıp gömüldüğünden hazırlıklar biraz 
zaman alıyor.  

 Tabiî ki, tek zorluk bu değil. Đşin en zor kısmı Ali Kıçê’yi ikna 
etmek! 
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Ali Kıçê deyip geçemeyiz. Zira hem alan yönetimi, hem de 
yılların tecrübesiyle intişar kurallarına uymada oldukça katı. 
Sonunda yapı, yönetim ve misafirler bir olup kapısına dayanınca 
‘haydi arkadaşların gönlü kalmasın’ diyor. Herkes derin bir 
nefes alıyor. Zira Komutan Ali intişar kurallarına uygulamak için 
tavlayı yaktırmış, voleybolu yasaklamış, bununla da yetinmeyip 
topu patlatmış, hatta bununla da yetinmeyerek voleybol 
sahasının direklerini bile söktürmüş… 

 
 

 
 
 
  
Şimdi Metina’da yeni bir hikaye ile karşı karşıyayız. Ama bu 

sefer hikayeyi dinlemeyeceğiz, izleyeceğiz. Bêritan’ın hikayesini… 
Hazırlıklar tamamlanıyor. Telvizyon gömmeden çıkarılıp 
kuruluyor. Jenaratör saklandığı mağradan çıkarılıp çalıştırılıyor. 
Turnede olan gerillanın müzik ekibine ait büyük ses cihazları da 
televizyona bağlanıp izleme saati gerillalara bildiriliyor.  

  
Teknik hazırlık aşamasının en heyecanlısı filmi yedinci sefer 

izleyecek olan Müzik grubunun üyesi Ozan Sefkan . ismi Sefkan 
ama bu yolculuk sırasında bizim Halil onda bir şeyler bulmuş 
olacak ki, eski uzun yol yürüyüşleri arkadaşı olan Serhad’ın 
ismini vermiş ona. Bu onun da hoşuna gitmiş olacak ki, Ozan 
Serhad ismine alışmış bile. Saat yediye doğru gerillalar gelip 
yavaş yavaş televizyonun karşısındaki yerlerini alıyorlar. Bu 
arada teknik cihazlardeneniyor. Özellikle filmin çok yoğun olan 
çatışma  
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sahnelerinin efektleri o kocaman ses cihazlarından yankılanınca 
Serhad çok seviniyor. ‘Tam savaş havası’ diyor. Bir de yolculuk 
sırasında defalarca izlediği filmden dilinde tekerlemeye 
dönüşmüş ‘hasan… hasan…’ repliğini yüksek sesle duyunca 
sevinçten gözleri parlıyor. Televizyonun sesi kesilince bu sefer o 
bağırıyor, ‘gerilla… gerilla…  werin filmê… filma Beritanê…’ 

  
Alanın çoğu yeni olan savaşçıları heyecan içinde bekliyorlar. 

Saat yediye geliyor. Bulunduğumuz yer Metina’nın sırtları. 
Karşımızda Kuzey’in dağ silsileleri içinde Karakolların ışıkları 
görünüyor. Tepemizde ise gümüş bir tepsi gibi ay duruyor. 
Gerilla dağların zirvesinde ay ışığında film izliyor. Bu sahne 
orada bulunan Halil’i çok etkiliyor. ‘Bêritan filmine böyle 
izlenmek yakışır’ diyor.  

  
Gerillalar büyük bir heyecan içinde filmi izlemeye başlıyorlar. 

Ay ışığında parlayan yüzlerinde Bêritan yansıyor. Onlar filmi 
izlemiyorlar, yaşıyorlar. Film boyunca daha önce filmi defalarca 
izlemiş olan yol yürüyüşü ekibi filmi ekrandan çok seyreden genç 
gerillaların  yüzlerinde yeniden izliyor.  

  
Her birisi Bêritan’ın hikayesinde kendi dününü, bugününü ve 

yarınını yaşıyor… Film başlar başlamaz her gerilla kendi 
çatışmasına yol alıyor… 

  
Filmi izlerken Halil’in yanından bir an bile ayrılmayan Serhad, 

Onunla birlikte ekranın arkasına geçmiş karanlık içinden 
arkadaşların yüzlerindeki Bêritan’ı izliyor. Ben de, bazen gözüm 
ekrana takılsa da, çoğunlukla gerillanın yüzündeki Bêritan’ı ama 
daha çok da, onların yüzündeki ifadelerin Halil’in yüzüne çarpan 
yansımalarını izliyorum.Bir filmi dağ başında, ay ışığında, üç 
perdeden birden izlemek oldukça yorucu geliyor.  

  
Filmin bazı sahnelerinde heyecanlanan ve duygulanan 

gerillalar yerlerinde duramıyorlar. Film başlarken gayet sakin 
olan yüzler şimdi gerilmiş ve karanlıkta yüzlerine çarpan ayın ve 
ekranın ışıklarıyla birer ekrana dönüşmüşler. Bir ara yoğun bir 
çatışma sahnesine kendini kaptırmış gerilla televizyonun 
önünden geçen başka birine neredeyse çatışmadaki bir ses 
tonuyla ‘oradan geçme heval…’ 
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diyecekmiş gibi gayri ihtiyari bir refleks gösterince yüzlerde 
bir tebessüm dalgası oluşuyor.  

  
Film ilerledikçe heyecana hüzün ve öfke bulaşıyor. 

Kahramanların şahadet sahneleri özellikle kadın gerillaların 
yanaklarına birer damla tuzlu su olup dökülüyor. Đhanet ise 
‘üslup dışına çıkmamak kaydıyla’ öfke ve küfür ile karşılanıyor.  

  
Filmin sonlarına doğru en önde oturan grubun içinde bir 

kıpırdanma görünüyor. Ne oluyor diye bakıyoruz. Birkaç bayan 
gerilla kollarının altına girdikleri bir gerillayı ekranın ışığı 
önünden ay ışığına taşıyor. Merak edip gidiyoruz. Genç bir bayan 
gerilla sinir krizi geçiriyor. Yanındakiler onu teselli etmeye 
çalışıyorlar. ‘heval bu sadece bir film…’diyorlar. O ise yüzü 
gerilmiş, yumruklarını sıkmış bir biçimde neredeyse taş kesilmiş. 
Uzaktan müdahale etmeye çalışıyoruz. Biz de ‘heval bu bir 
film, bak oynayan arkadaşların bazıları burada’ diyoruz. 
Ama nafile, o şimdi çatışmada şehit düşen arkadaşları ve ihaneti 
görüyor. Gencecik yüreği buna tahammül edemiyor… 

  
Film bitiyor ama gerillalar dağılmıyor. Grup grup ayaküstü 

‘kritik’ yapıyorlar. Yorumlar yolculuk boyunca diğer alanlarda 
gördüğümüz gibi şaşırtıcı bir zenginlikte. Filmin her sahnesi için 
ayrı ayrı yorumlar yapılıyor. Çoğu ‘askeri’ olmakla birlikte çekim 
tarzından kurgusuna, verdiği mesajlardan oyunculuk kalitesine 
kadar her konuda onlarca ayrı yorum duyuyoruz.  
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Filmi yapanların belki de aklından bile geçmemiş sonuçlar 
çıkarılıyor. Bêritan filmi de her gerçek sanat eseri gibi kendisini 
ve yaratanını aşarak beyinlerde ve yüreklerde bulunan şifreleri 
kırıyor. Çağrışımlar şifreleri kırdıkça hikâyede gizli olan anlamlar 
söze dökülüyor. Ve görüyoruz ki, sadece bilinçli bir biçimde ve 
mesaj vermek amacıyla yaratılan simge ve imgelerin ötesine 
geçen anlamlar var bu filmde.  

  
En çok tartışılan sahnelerden biri Bêritan ve Çiluçar’ın 

diyaloğu oluyor. Filmin bu sahnesinde Bêritan’a verilen bir elma 
var. Filmi yapanlar bunu ne kadar düşündü bilmiyoruz ama 
gerillalardan birisi elmaya ilişkin mitolojik bir yorum geliştiriyor; 
‘burada tarihin tersine dönmesi gibi her şeyin tersine 
döndüğünü görüyoruz. Elma günahın işaretidir. Ve 
mitoloji de kadın erkeğe veriyor. Erkek günah işliyor. 
Burada erkek kadına elmayı veriyor ve günaha 
çağırıyor…’  

  
Halil tepkilerden oldukça memnun. Serhad ise kurduğu ses 

düzeninin başarısından ötürü daha da memnun. Ezberindeki 
repliklere yenileri eklenmiş. Yanından kim geçerse ‘ma bıaqılê 
dînê tuyî…’ diyerek takılıyor.  

  
Film gösterisi bu şekilde tamamlanıyor. Sabah yola çıkmadan 

önce Ali Kîçe Halil’in yanına geliyor. Filmdeki gerilla komutanının 
repliğini ezberlemiş gibi ‘deste hevala sax be’ diyor ve ekliyor. 
‘güzel olmuş ama keşke o iki korkağı koymasaydınız’ 
diyerek gerillaya korkaklığı yakıştıramıyor… 

  
Halil sırtındaki koca kamera çantasıyla önümde yürüyor. 

Gelip Kanireşe’de duruyoruz. Şehitliğe uğruyoruz. Çoğunu 
tanıyor. Bazılarının hikâyelerini anlatıyor. Özellikle Binevş ve 
Kıvırcık Hasan’ın hikayeleri Metina hikâyeleri içinde yüreğimizde 
derin izler bırakıyor. Metina’dan yeni hikâyeler biriktirmiş olarak 
ayrılırken, Metinaya çok anlatılacak bir başka hikâye bırakıyoruz.  

  
Bêritan’ın hikâyesi… 
 
Zağros Viyan 
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