
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eruh Baskını ve HRK’nin İlanı: Yeni Bir Dönemin 
Başlangıcı 

6 Aralık günü başlayıp 12 Aralık 1982 günü sona eren toplantıda askeri faaliyetlerin 

planlanması ve örgütlenmesi sorumluluğu Agit’e verilmişti. O genel sorumlulukları yanında 

iyi bir başlangıç yapmanın koşullarını da arıyor, müthiş bir yoğunlaşma içine giriyordu. 

Güney Kürdistan’ın Türkiye sınırına yakın bir alanda üstlenerek askeri bir hamlenin 

hazırlıklarına hız veren PKK’nin bir gerilla grubuna komutanlık yapan Mahsum Korkmaz (Agit) 

öncelikli hedefin alana yakın kuzey il ve ya ilçelerinden bazılarına baskınlar gerçekleştirmek 

olduğunu her fırsatta dile getiriyordu. Uzun araştırmalar sonucu Eruh, Şemdinli, Şırnak gibi 

kazaların aynı gün basılmasına karar verildi. Eruh baskınının koordinesini Mahsum Korkmaz yani 

Agit yapacaktı. Fakat baskın öncesinde ilçe merkezinden bilgi-istihbarat verecek bir tek kişi dahi 

yoktu.Baskını değerlendirme raporunda bu durumu şöyle dile getiriyor komutan Agit: 

“Kaza merkezinde istihbarat alabileceğimiz tek bir insan bulamadık. Köylerin birçoğu 

mücadelemize karşı derin bir yabancılık içindedirler.” 

Eruh Baskının Değerlendirme Raporu; 

Eylemin amacı 

Eylemin amacı partimiz tarafından kuruluşu sağlanan silahlı kuvvetlerimizin örgütü HRK’nin 

kuruluş ve amaçlarını, şehir merkezinden halkımıza ve dünya kamuoyuna güçlü bir ses ile 

duyurmaktı. Bu amaçla şehir odağı geçici olarak işgal edilmeli, düşmanın askeri ve idari 

kurumlarına darbeler indirilmeliydi. Hedeflerin kapsamı bu doğrultuda belirlenerek somut ve 

ayrıntılı eylem planı ortaya çıkarıldı. 

22 Ağustos 1984’te yazdığı raporda amacı böyle anlatıyordu komutan Agit: 

Eruh’u Basma Planı 

Yapılan keşif sonucu yöneleceğimiz bütün kurum ve noktaların dar bir küme halinde 

bulundukları ve ortalarında da bölük düzeyinde düşman askeri gücünün bulunduğu tespit edildi. 

Tasarlanan işgal ile kitlelere sözlü ve yazılı propaganda yapma olanağının ancak bölüğün 

etkisizleştirilmesi veya teslim alınmasıyla mümkün olacağı görüldü. Bu nedenle bölüğe yönelme 

hedeflerin dizisinde temel ve baş sıraya konuldu. İkinci sırada komutanların lojmanları ve askeri 



gazino, üçüncü sırada kahvehanelerde bildiri dağıtma, pankart asma (bombalı) ve banka 

soygunu. Dördüncü olarak: cami hoparlöründen şehir halkına hitap etme, beşinci olarak şehir 

karayolunu iki ucundan keserek telefon hattını kesme hedef alındı. 

Baskın akşam saat 21:00’da yapılmak üzere planlandı. Eylem süresi 1 saat olarak 

belirlendi. Hareket noktamız Çırav dağı, geri çekilme hattımız Herekol dağı olarak tespit edildi. 

Sayımız otuz olarak belirlendi. 

Bölüğün teslim alınması karar altına alınarak grupların düzenlemesine geçildi. 

Baskın planını kısaca böyle değerlendirdikten sonra Agit gurup düzenlemelerini de şu 

şekilde açıklıyor: 

Baskın için beş gurup oluşturuldu. 

Saldırı grubu: Erdal, Selim, Şiyar, Fikret, Musa, Haydar, Azad, Ferhan 

RBC Atış grubu: Haşim, Baran, Keleş (milis) 

Savunma grubu: Kazım, İbrahim (milis) 

Komuta: Agit ve yanında diktiryof kullanıcısı Serdar 

Bölüğün avlusunda bulunan gazino ve komutan lojmanlarını basan grup: Bedran, Bijî, 

Kerim propaganda, yayın dağıtımı, pankart ve banka soygunu için iki grup oluşturuldu. 

Camide hitap grubu: Tevfik. Ömer Şoreş 

Bildiri, pankart, soygun gurubu: Botan, Cengo, Bozan 

Yol kesmeye iki grup çıkarıldı. 

Eruh-Siirt yolunu kesen grup: Hacı, Xalil, Salih 

Eruh-Şırnak yolunu kesen grup: Ali, Cuma, Halil (üçü de milis) 

Koordine, Atış, Hareket ve Mevzi Düzeni: 

Mevzilenmeye çıkanlar yol kesen gruplar olacak. Bunlar belirlenen dar geçitmerde uygun 

mevzilenmeyi sağlayacak, telefon tellerini kesecek, şehirden silah seslerinin işitilmesiyle yola 

(virajlı ve uçurumlu yerde) taş dizip trafiğin gidiş gelişini durduracak, gelecek düşman takviye 

konvoyunu oyalayacaklardır. 

Geri çekilmeleri kendilerine doğru izli mermi sıkmamız işaret görülmemesi durumunda 

şehirden silah seslerinin kesilmesinden 30 veya 45 dakika sonra yerlerini terk edecekler. Siirt 

yolunu kesen grup Çırav dağına geri çekilip sonradan bizimle kararlaştırılan noktada ilişkiye 

geçecek, Eruh-Şırnak yolunu kesen grup yanlarına varışımızı bekleyecek. Çünkü geri çekilme 

yönümüz o tarafta. Kendileri çatışma içindelerse izli mermi işaretiyle mevzilerini terk edecekler. 

Bu da mümkün olmazsa şehirde silah seslerinin kesilmesinden 45 dakika sonra kararlaştırılan iki 

noktada takımın gelmesini bekleyecek, geç saatlere kadar katımla buluşamazlarsa verilen yöne 

doğru tespit edilen rehberi alıp çekilecekler. 

Geri kalan tüm gruplar aynı anda mevzilenmeye doğru birlikte hareket edecek ve bölüğün 

çevresinde herkes mevzilerine doğru dağılıp atışa hazır olacak. Dağılım ve atış sırası şu şekilde 

belirlendi. 

Bölük içine saldırı yapacak sekiz kişilik grup da kendi içinde üç birime bölünerek, önde 

Erdal, selim binanın kapısındaki nöbetçiye doğru yürüyecek ve nöbetçiyle karşılaştıkları ilk an, 

onu vurup binanın kapısını tutacaklar. Binanın arkasında mevzilenmiş bulunan RBC atıcısı silah 

sesini işitmesiyle birlikte üst kattaki koğuş binasına ateş açacak. RBC atışından sonra Erdal ve 

selim salona el bombalarını fırlatıp, otomatik ateşle koridora dalacak ve koridoru ateş altında 

bulunduracak. Arkalarından hareket eden Şiyar, Musa ve Fikret’in peşinden koridora giren 

Haydar, Azad, Ferhan üçlüsünden Haydar ve Azad hiç beklemeden üst kata tırmanıp, Erdal’la 

Selim’in yanında yer alacak, Ferhan, Şiyar gurubunun yanında kalarak böylece alt ve üst katta 

dörder kişilik imha birimleri tamamlanmış olacaktır. 



Alt kattakiler komutan ve telsiz odasını, üst kattakiler koğuş odalarını hedef alıp imha 

edecekler. Hedef seçilen kapılar taranacak, tarama veya tekme atma suretiyle açılan kapılara 

imha bombaları atılacak ve “Teslim ol” çağrısında bulunulacaktır. İlk hedef odaları bu şekilde 

teslim alındıktan sonra diğer odalar aynı tarzda yoklanıp boşaltılacaktır. Alınan esirler, bina 

avlusunda mevzilenen komuta grubumuzun yanına getirilecek ve Diktiriyof gölgesinde toplu halde 

tutulacaklardır. 

İlk mevzilenme yürüyüşünde sekiz kişilik Erdal’gil gurubunun arasında RBC grubu, onun 

arkasından şehir meydanını kontrolünde tutacak savunma grubu yer almalı. Bölüğün gerisinde bu 

üç gruptan ayrılan gazino baskın grubu ve komuta gurubu beraber bölüğün güneyindeki avlu 

duvarının dibinde mevzilenecek. Nöbetçiye açılan ilk ateşi fark eden gazino lojman grubu bu 

avluya atlayıp gazinoya yönelecek ve orada bölüğe dalan grubumuzun arkasını emniyete alıp, 

komutanları yakalama veya vurmaya çalışacak. Bu iki grubun da arkasında yürüyüşte yer alan 

propaganda soygun gurupları hedeflerine açılan caddelere dalarak noktalarına ulaşacaklardır. 

İlk etapta birinci mevzi yerini değiştirecek grup RBC grubu olacak. Bunlar bir roket atışı ve 

üç el silah atışını koğuşlara sıktıktan sonra komuta noktasına gelip yerleşecek ve RBC grubunda 

yer alan doktorumuz da bu suretle komutanın yanında görevine hazır olacaktır. Yine hazır 

bulunan RBC binadaki düşman askerinin direnmesi ve içerdeki grubumuzu geri püskürtmesi 

durumunda komutanın emriyle ikinci atışını yapacaktır (grubumuzun binayı terk etmesinden 

sonra) 

İkinci etapta yerini değiştirebilecek olan, bölüğün içerisinde baskın düzenleyen grup 

olacak. Bunlar başarı veya başarısızlık gibi her iki durumda da komuta noktasında gelip durumu 

bildirecek ve ona göre tavır belirlenecektir. İç saldırı başarısızsa dış saldırıya devam edilecek ve 

şehirdeki tüm gruplarımız şehir dışındaki toplanma noktasına çekilinceye kadar saldırıyı sürdürüp 

komutanın işareti üzerine ancak bölüğün çevresini terk edebilecektir. 

Bu anda saldırı grubunun savunma grubu ile birlikte tümüyle terk edişi, cami, banka, bildiri, 

RBC ve komutanın şehir dışındaki toplanma noktasına çekilmesiyle mümkün olacaktır. İç 

saldırının başarılı olması durumunda bölük binasının çevresi güvenliğe alınarak silah deposu 

boşaltılacak, komutanların evlerine girilecek, cezaevine girilecek ve boşaltılacak. Hükümet konağı 

yakılacak, posta hane tahrip edilecektir. Bu arada cami grubu (Tevfik konuşmacı, Şoreş iç 

koruyucu, Ömer dış koruyucu) bildirimizi okuyacak, düşmana “teslim ol” çağrısında bulunulacak 

ve halkı teskin etmeye çalışacaktır. 

Bölüğün on metre arka cephesinde bulunan camideki bu grubumuz düşmanın direnmesi 

ve arka pencerelerden kaçışı halinde komutadan alacağı içinle çatışmaya geriden savunmacı 

olarak katılabilecektir. Geri çekilme düdük işareti ile olacak ve komutanın yanında yer alacaktır. 

Botan arkadaşın gurubu ise; birinci görevi olan üç kahvehaneye bildiri dağıtacak, 

arkasından banka müdürü ve veznedarın evine girilerek kasa anahtarını alıp soygunu 

gerçekleştirecek ve son olarak biri bombalı olan iki pankartı asıp, telsiz bağlantısıyla gelişmelerini 

ve geri çekilmesini aktarabilecektir. Ayrıca evi bilinmeyen ancak şahsı tanınan yerel muhbir 

kahvehanelerde görülürse cezalandırılacaktır. 

Tüm bu görevler yerine getirildikten sonra eğer yüklü ganimet ele geçirilmiş ise arabaya 

doldurulup uzaklaşılacak. Bu mümkün olmazsa yanımıza alacağımız üç katırımıza yük bindirilip 

beraber taşınacaktır. 

Tam bir yenilgi ve dağılma durumunun doğması halinde Çırav dağının eteğinde belirlenen 

bir noktada en geç 1,5 saat içinde birikme sağlanacak ve sürenin dolmasından sonra bu nokta 

terk edilecektir. 

Eylem esnasında planlama dışına izinsiz çıkılmayacak, mevziler terk edilmeyecek, atışlar 

isabetli ve ölçülü olacak, gereksiz şekilde mermi harcanmayacak, arkadaşlar birbirilerini 

vurmamaya ve sivillerin vurulmamasına aşırı dikkat göstermek zorundadırlar. Çapula 

girişilmeyecek, geri çekilme kademeli ve savunmalı olacaktır. Dikkati çekilen bu hususlarla birlikte 



plan aşamalı takım üyelerine topluca kavratıldı. Her gruba özel olarak görevi birkaç kez 

hatırlatıldı. 

Plana ilişkin onayları alınarak düz bir sahada yapılan hedefin maketi üzerinde birkaç kez 

provaya girişildi. Prova bitiminin akşamı hedefe doğru gece yola çıkıldı. 15 ağustos 1984’ün 

gündüzü hedefin yakınındaki dağda geçirildi. Dürbünle gruplara şehir ve hedef noktaları, yollar 

gösterilerek tanıtıldı. O günün akşamı saat 19.30’da şehre doğru hareket edildi. Saat 21.00’de 

eylem yerine varılarak aksaksız mevzilenme ve atış sağlandı. Her şey planlama doğrultusunda 

işlemeye başladı. 

Eylem Anı 

Nöbetçiye ateş başarıyla yapıldı. Ve vurularak üstüne gidildi. RBC biraz geç kalmakla 

birlikte öngörülen noktaya isabetli atışı sağladı. Ana saldırı grubu peş peşe kollar halinde hızla 

içeriye daldı. Ve hedeflerine bir anda ulaştılar. Gazinoya baskın düzenleyecek grup yolu 

şaşırmasından dolayı hedefine geç ulaştı. Gazinodan birisinin tabancayla bölük binasına dalan 

arkadaşları taramasını önleyemedi. Düşmanın bu tabanca atışıyla Ferhan arkadaş bölüğün 

kapısındayken arkadan gelen kurşunla sağ el parmağından yaralandı. 

Gazinoyu basan grubumuz, açmamaları gereken otomatik ateşi açtılar. Komutanların iki 

çocuğunu kol ve bacaklarından yaraladılar. Gazinoda erkek bulamayınca yine gecikmeli olarak 

komutanların evlerine girdiler. RBC grubu roket ve silah atışını tamamlayıp, hükümet konağına 

benzin şişesini fırlatarak öngörülen noktaya zamanında gelip yerleşti. Camideki arkadaş, caminin 

kapısını geç açabildiğinden konuşmasına geç başladı ve konuşmasını çok geç bitirdi. 

Ana saldırı grubu, ilk ateşten beş dakika sonra komutamızın noktasına gelip içerdeki 

durumu bildirdi. Durum şu, içerde direnişle karşılaşılmamış, nöbetçi öldürülmüş, telsizci 

yaralanmış, koğuşlar boş ve iki esir alınarak getirildi. Esirler konuşturuldu. Yüzbaşı izinde, nöbetçi 

ve diğer görevli askerler dışında askerlerin baskından önce dışarı çıktıkları ve ilk atış esnasında 

görevli başçavuşun gazinoda olduğu, fakat kaçıp kurtulduğu öğrenildi. Bu durumda bina ve şehir 

artık elimizde sayılırdı. Bina çevresi güvenliğe alınarak depoya girildi. Depo ve komutanın 

evinden alınan silah ve malzemeler dışarıda birikmeye başladı. Birikme bir hayli kabardığından 

bazı arkadaşlar araba ve katır almaya gönderildi. Erdal ve Bedran’gillere cezaevine gitmeleri 

söylendi. Nöbetçinin ateşi ile karşılaşacaklarını söylediler. Posta hanenin tahribine gidildi. Ancak 

kapılar açılamadı. 

Bu ara banka müdürünü aramaya çıkan Botan bölük avlusunda görüldü. Müdür ve 

veznedarı göremediklerini ve ne yapmaları gerektiğini sordu. Pankartı asıp geri gelmeleri istendi. 

Araba aramaya giden Şiyar ve Haydar kahvede şoför aramakla oyalanıyor. Haydar 

kahvede kurşun sıkıp halkı yere yatırmış, azarlıyordu. Müdahale edildi. 

Selim gereği olmadığı halde bir başka kahvehaneye gitmiş. Doktor mevzisinden kalkmış, 

hastaneye hücuma kalkışıyor. 

Bedran’giller gazoz, sigara, saat, çakmak gibi basit şeylere tenezzül etmeye başlamış. 

Yaralı arkadaş doktorun bulunmadığı bir yere götürülüp oralarda doktor aranmış, komuta yerinde 

durmayarak sağa sola müdahaleye girişmiş ve depoya dalmış. 

Cami kapısındaki nöbetçi arkadaşımız silah seslerinin kesilmesinden epey sonra hiç 

istenmediği halde bölüğün camlarına ateş açmış, sorumlusu olan Tevfik arkadaş mikrofonun 

başından ayrılarak o da binaya ateş açmış, aynı sokakta bulunan savunma grubu hiç gereği 

yokken o da onlara eşlik etmiş ve aynı sokağa doğru gelen soygun grubu da bu atışa katılınca, 

bizimkiler boş binaya arka taraftan ataş açarak yeni bir çatışma sahnesini canlandırdılar. 

O ara bina tarafımızdan, silahtan arındırılıyordu. Duruma müdahale edildi. Düdükle bütün 

gruplar toplatıldı. Geç getirilen arabaya malzemeler ve silahlar yüklendi. Gazino televizyonu, 

komutanın taksisi ve bir cemse tahrip edildi. Hükümet binasına ikinci benzin şişesi atıldı ve 

topluca arabaya binildi. İki arkadaş katırcıların önüne gönderilerek arabadan inilecek köprüye 

katırları götürdüler. 



Arabanın yol alması esnasında şoförlük yapan Haydar’ın acemilik yaptığı görüldü. 

Arabadan inilerek katırların bağlandığı yere değil, katırların yolda döndürüldüğü yere gidildi. Oysa 

köprüye gidilmeliydi. Bu durum unutulmuştu. Boş yere yirmi dakika harcandı. Köprüye 

gidildiğinde araba yükü boşaltılmış, araba götürülüp bir noktaya bırakılmış, yüklerin bir kısmı 

katırlara yüklenmiş, geri kalanlar yol boyunca çalılıkların içine saklanmıştır. Bırakılanlar alındı ve 

tespit edilen köye doğru yol çıkıldı. Kamyon yükünü boşaltan arkadaşların bir kısmı yüklü 

katırlarla başka yoldan o köye doğru yola çıktıklarından dolayı yolda kendileriyle karşılaşılamadı. 

Köye vardığımızda alacağımız rehber evde yoktu. Sabah yaklaşıyordu. Su ihtiyacımızı alıp 

köyden uzaklaşıldığında köpek seslerinden katırların arkamızda köye girdiğini tahmin ettik ve 

önlerine arkadaş gönderdik. 

Katırlarla birlikte yürüyen ve köylüleri tanıyan Selim arkadaş, uğradığı rehberin evinde 

rehberi bulamıyor. Rehberin ailesinden iki kişinin kendisine yardımcı olunmasını istediğinde ise 

onlardan önce gelen arkadaşların yanına iki rehber verdikleri cevabı üzerine o da bizim rehber 

aldığımızı zannederek köyden yanına adam almaksızın yola çıkıyor. Onları karşılamaya giden 

Tevfik arkadaş da rehber sorununu konuşmadan yanımıza geldiler. Ve artık sabaha az bir süre 

kalmış. Köyün çevresinden uzaklaşmamız gerekiyordu. Arkadaşları üçüncü kez rehbere 

gönderme şansımız kalmamıştı. 

Evet, köyden rehber alınmıştı. Fakat biz değil, yol kesen grup, bizden çok önce yanlarına 

varıp bizi beklemeksizin rehber alıp gitmişti. Selim de bizim aldığımızı zannetmişti. 

Bütün ganimet, üç katırımız ve tüm arkadaşlarla birlikte ilk geceyi ve ikinci günü salimen 

atlattık. Üçer kişilik iki yol grubu, geri çekilmemizden önce çekilip uzaklaşmışlardı. İkinci gece, 

yakınında bulunduğumuz köye bir grup arkadaşı su, ekmek, rehber ve fazla katır almaları için 

gönderdik. Köyde asker olacağı ihtimali göz önünde bulundurularak temkinli giriş yapılacaktı. 

Keşifçiler köye yaklaştıklarında köyü kordona alan askerler kendilerini fark ediyor. Bunun üzerine 

arkadaşlar yanımıza geri dönmek zorunda kaldılar. 

Üç katırın yükünü aşan 29 adet mavzer, 1 Simirnof, 2 adet büyük stereo teyp orada 

saklanarak, aç-susuz ve rehbersiz, tahmin edilen yöne, yüklü katırlarla birlikte kayalık araziye 

vuruldu. Yol çıkarılamadığı ve katırların yükü ağır olduğundan az bir mesafe yol alınabildi. Bizim 

de hayvanların da susuzluktan yürüyecek halimiz kalmadı. Yaklaştığımız bir köye su ve rehber 

ihtiyacını karşılamak için grup gönderdik. Arkadaşlar yanlarında iki köylü ve su ile geri döndüler. 

Onlarla biraz yol aldıktan sonra köylüleri geri göndermek zorunda kaldık. Çünkü alınmaları bir 

nevi zoraki olmuştu. Gitmemeleri durumunda aileleri jandarmaya bildirebilirlerdi. Aileleri 

gideceğimiz yönü bilmeselerdi yine kendilerini bir gün için de yanımızda tutmaya çalışırdık. Fakat 

ailelerin yanında gideceğimiz yönü Tevfik arkadaş açıklamıştı. Köylüleri geri gönderdikten sonra 

bir saat yol alabildik. Çünkü sabah oluyordu. Takip ettiğimiz yol kenarındaki kayalıklara çekilip 

yükleri sakladık. Katırları uzağa götürüp bulunduğumuz yere bakan zomun karşısında 

bağladıkları için katırlar gündüz köylüler tarafından görüldü ve yanımıza geldiler. Gelen 

köylülerden akşam rehber aldığımız köyün basıldığını öğrendik. Akşama doğru yol hazırlıklarını 

yaptığımız sırada çok sayıda askerin gece geldiğimiz yolda ilerleyip noktamıza yaklaştığını 

gördük. Bulunduğumuz noktanın karşısında durup beklediler. Köylülerden izlerimizden ve gece 

yanımızı aldığımız rehberlerden yön ve noktamızı tespit ettiklerini anladık. Bu durumda tam 

karşılarında bulunan çok sayıda ganimet eşyasını alıp yüklemek ve yüklü halde çatışmaya 

girmeyi arkadaşlar göze alamadılar. Katırlarla gitmemiz halinde üzerinde bulundukları yola 

girmemiz gerekirdi. Askerlere saldırı yapmaksızın geçmek de mümkün değildi. Oyuklara saklı 32 

adet G-3, 1 adet büyük daktilo, Fikret ve Azad’ın eylemde kullanılan silahları, 2000 adet G-3 

mermisi ve ufak tefek eşyaları katırlarla birlikte bırakıp, yakınında bulunduğumuz ve ilişkilerimizin 

bulunduğu ve oradan üssümüze kadar yolu bildiğimiz köye doğru, kayalık araziden yol almaya 

başladık. 

Asker noktamıza gelmeden önce Şiyar, Bijî, Azad ve Ömer arkadaşları belirtilen bu köye 

öncü olarak göndermiş, köyde asker olup olmadığını öğrenmek istemiştik. Ayrıca ihtiyaçlarımızı 

da temin edeceklerdi. İki arkadaş gelişimizi köyün civarında bekleyecek, bize durumu bildirecekti. 



Bu köye yaklaştığımızda yalnızca Şiyar’ı bulduk. Kendisinden aldığımız habere göre keşif 

gözlemleri sonucu köyde askerin olmadığı anlaşılmış ve dört kişilik grup köye giriyor. İki arkadaş 

ihtiyaçları temin etmekle uğraşırken Bijî ve Ömer köyün girişinde gelişimizi karşılamaya çıkıyorlar. 

Grup ikiye bölündüğünde ve Şiyar’la Azad ihtiyaç temini ile uğraştıkları esnada köylülerce köye 

asker girdiği söyleniyor ve Şiyar’la Azad köyden birbirlerini kaybederek dışarı çıkıyorlar. Şiyar’ı 

yol üzerinde bulduk. Ancak Azad, Bijî ve Ömer’i bulamadık. Şiyar ile bir köylüyü yanımıza alıp 

köyün arkasındaki dağı dolanarak askerleri atlattık. İçinde bulunduğumuz vadinin ön ve gerisi 

tutulmuştu. Sabaha doğru kendimizi emin bir araziye attık. Gündüz düşmanın hareketini izledik. 

Çemberi aynı gece yaramayacağımızı düşünerek havadan ve karadan akşama kadar çember 

sahasını aradılar. Ancak 18 ağustos gecesi üssümüze ayak basabildik. Üs alanımızda sakin bir 

gün geçirmenin ardından akşam uğradığımız ilk köyde bizden birkaç saat önce 100 kişilik kollar 

halinde köy ve ormanın arandığını öğrendik. 

Bu durumda emin bir araziye çekilip operasyon ve takip çemberi dışında kalmayı uygun 

bulduk. Keşif ve istihbarat toplamakla uğraşıyoruz. Yönelebileceğimiz küçük karakolların 

bazılarında çok sayıda asker yerleştirilmiş. Yeni hedefleri belirleme ve keşif yapmış durumdayız. 

Düşmanın savunmasız noktalarına ve geri çekilişi esmasında yönelmeyi kararlaştırdık. 

Takımdan kopan Bijî, Azad, Ömer’in de üs alanına vardıklarını öğrendik. Yol kesen 

gruplardan üçü milis arkadaş alana vardı. Hacı, Xalil ve İbrahim’den oluşan ikinci yol kesici grup 

henüz ulaşmadılar. Üsse (Üs olarak belirtilen alan Şırnak Bestleri ya da Şırnak’ın Xırbikê Beste -

Kırkağaç- ile Pervari’nin Omyanus köyleri arasında bulunan alanlardır.) varan arkadaşları 

aramaya koyulmuşuz. Eylem öncesi yanımızdan ayrılan S. ve C. arkadaşlarla yine üs alanımızda 

buluşmayı kararlaştırmıştık. Henüz ilişkiye geçemedik. 

Otuz kişi Eruh’u basmış, kayıp vermeden ve bir araba dolusu silah ve ganimetle geri 

dönmüşlerdi. Eylem Türkiye’de ve dünya kamuoyunda günlerce ilk haber olarak duyuruldu. Ama 

bu baskının baş mimarı komutan Agit’in değerlendirmeleri farklıydı, askerceydi: 

“Eruh’u düşürdük ama ciddi savaşlar için daha epey güçlendirmeye ihtiyaç var” 

Yukarıdaki anlatımımızda da anlaşılacağı üzere geri çekilmemiz önceden ayrıntılarıyla 

planlanmadığı için düzensiz oldu. Ve zaman kaybına yol açtı. Zaman kaybı, ganimetin tamamen 

kurtarılamamasına ve risk altına girmemize neden oldu. Oysa eylem kararının bize 

ulaştırılmasından eylem gününe kadar yirmi günlük hazırlık süremiz vardı. S. Arkadaşla birlikte 

Eruh alanına giden Bedran’gilin grubu keşif ve çekileceğimiz yol güzergâhını hazırlayacak, yolu 

tanıyacak veya hazır rehber bulundurulacaktı. İki arkadaşın yanına vardığımızda iki konuda da 

hazırlık yapılmadığını gördük. Eylem gerçekleştirme gününe beş gün kalmış, beş günün ancak üç 

gününü hazırlığa verebilirdik. Ve bu üç günde de ancak şehre arkadaş gönderip keşif yapmakla 

uğraşabilirdik. Nitekim bunu yaptık. 

Ganimet almada fazla aç gözlü davrandık ve ilk gece bizi epey hantallaştırdı. Ganimet için 

bir grup ayırabilirdik. Ancak korunup korunamaması konusunda tereddüde girdik ve yanımıza 

almakla kendimizi ağırlaştırdık. Her şeye rağmen ganimeti kıra kadar çıkarabilmiş, kurtarmaya çok 

az bir mesafe kala gerekli uyanıklık ve dikkati gösteremeyişimizden ötürü takibe yol açtık. Ve 

düşmanı üzerimize kadar getirdik. 

Eylem sahası içinde düşmana vurulan ilk darbenin coşkusuyla arkadaşlar kendilerinden 

geçtiler. Ve herkes ne yapacağını şaşırır duruma girerek ortalık darmadağın oldu. Toparlanmak 

zaman aldı. Süremizin bir kısmı böylece boşa tüketildi. 

Böyle bir eylemin tecrübesizliğini yaşayan arkadaşlar planlamaya tam bağlı kalmadılar. 

Gerekli atış disiplini, irtibat, hız ve duyarlılıkta yetersiz davrandılar. Gereksiz atışlarda bulundular. 

Fazla mermi harcadılar, karambol atışlarına başladılar. 

Yürüyüşte, yük almada isteksiz davranıldı. Kurallara, kavrayışsızlık ve yorgunluğun tesiri 

nedeniyle fazla aldırış edilmedi. Sürekli uyarı ve eleştirilere yol açtılar. 

Asker olmanın ruh ve anlayışında son derece eksiklik görüldü. Komut, uyarı, temel askeri 

anlayışlara aldırış etmeme, kendini koy verme, vurdum duymazlık, sürekli haller oldu. 



Özel eşya, donatım ve silaha yeterince sahip çıkılmadı. Yol boyunca eşyalar döküldü. 

Takım sorumlusu her konuda yönetim birimiyle kolektif karar almaya çalıştı ve savaş 

alanındaki bu yersiz kolektiflik hantallık yarattı. 

Halka karşı sekter davranışlar gösterildi. Çapul zihniyetine yol açacak davranışlar 

sergilendi. 

Belirgin hata ve eksikliklerimiz yanında arkadaşların tümünde cesaret, coşku ve azim 

tamdı. Ancak yapının ciddi savaşlar için daha epey güçlendirilmeye ihtiyacı var. 

Düşmana Verdirilen Kayıplar 

Bir asker öldürüldü. 6-9 arasında asker yaralandı. 

İki araba yakıldı ve bombalandı 

Bir televizyon olay yerinde, biri de getirilerek yolda imha edildi. 

Hükümet konağı tahrip edildi (yanmadığını tahmin ediyoruz) 

Şehirden Çıkarılan Ganimet 

31 adet G-3 ve 28 adet dolu şarjörü, 15 adet kasaturası, 24 adet harbi, 8 kütüklük, 3863 

adet mermisi 

2 adet portatif Sigo ve 10 numara Rus yapısı Kaleşnikof, 137 adet mermi, 4 şarjörü 

2 adet Simirnof 

22 adet mavzer, 120 adet mermi ve 2 kütüklük 

1 adet G-1 

1 adet MP-5, üç adet dolu şarjörü 

6 adet Takarof tabanca 

1 adet Belçika tabancası 

1 adet Astra tabanca 

1 adet Fransız onlusu tabanca 

1 adet büyük sırt telsizi 

3 adet kırma tüfek ve bir adet dolu kütüklük 

1 adet büyük dürbün 

14 adet ekmek çantası 

8 adet matara 

1 adet askeri pusula 

1 adet büyük daktilo 

2 adet büyük stereo teyp 

1 takım subay elbisesi 

1 takım er elbisesi 

1 adet yağmurluk 

1 adet parka 

3 adet radyo 

2 adet palaska 

2 adet pense 

2 adet saat 

3 adet çakmak 

3 adet defter ve kalemler 



Ganimetin büyük bir miktarı dört parça halinde yolda gizlendi. 

Birinci bölüm: telsiz, 1000 adetlik G-3 mermi sandığı, bir sandık dolusu tabanca ve tespiti 

yapılmayan eşyalar. 

İkinci bölüm; 3 kırma tüfek, parka ve gereksiz eşyalar. 

Üçüncü bölüm; 20 adet mavzer, bir adet Simirnof ve iki teyp 

Dördüncü bölüm; 32 adet G-3 (biri Azad arkadaşın eylemde çalışmayan silahı) 1 kaleşnikof 

(Fikret’in çalışmayan silahı) 2000 adet G-3 mermisi, 1 adet G-1, palaska, kasatura, daktilo, 

dürbün, elbise, yağmurluk, bize ait radyo. 

Ganimetin Yanımıza Aldığımız Bölümü: 

2 adet Kaleşnikof, 4 şarjör ve 137 mermi 

1 adet Simirnof 

3 adet mavzer, iki dolu fişekliği (ellilik) 

1 adet MP-5, iki dolu şarjörü, toplam 59 mermi 

9 adet tabanca, 8 yedek şarjör 

6 adet matara 

1 adet G-3 dolu şarjörü 

6 adet çanta 

2 adet radyo 

2 adet saat, 3 çakmak, 3 kalem, 2 ayakkabı, çamaşır 

1 adet floresanlı el feneri 

Yolda bıraktığımız ganimetin bir bölümünün ele geçirildiğini radyodan duyduk. G-3’lerin 

bulunduğu bölümün yakalandığını tahmin ediyoruz. Araştıracağız. 

Eylemde Harcadığımız Malzeme 

551 adet mermi 

1 adet RBC roketi 

7 adet el bombası 

İnsan kaybımız yok. Ferhan isimli arkadaş parmağından yaralanmıştır. 

Eylemimiz Amacına Ulaşmıştır. 

Eylemimiz amacına ulaşmış, içte ve dışta son derece muazzam yankılar uyandırmış, 

halkımıza büyük güven, dostlarımıza sevinç vermiş; sömürgeciliği ve reformizmi kahretmiştir. 

Sömürgeci ordunun aldatıcı görünümü altındaki kofluğunu açığa çıkararak kitlelerin düşmanı 

olduğu gibi görmesine, ölümü horlamalarına yol açmıştır. 

Askeri açıdan düşmana fazla maddi kayıp verdirmemekle birlikte asker safları içinde büyük 

manevi tahribata yol açmış, onu korkuya boğmuştur. Karakolların nöbeti köylülere 

tutturulmaktadır. Düşman halka karşı tavrında son derece yumuşamış, bu yolla halk direnişinin 

önünü almaya çalışmaktadır. Eylem, savaşçı yapımızı güçlendirmiş, kendimizi daha iyi 

tanımamıza olanak sunmuştur. Eylem tutukluğumuzu gidermiş, sağ anlayışlara ölümcül darbeyi 

indirmiştir. 

Devrimci Selamlar 

22 Ağustos 1984 

Çok acele olduğu için yazı düzenli ve doyurucu olmadı, özür dilerim. 

AGİT 

 


