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Ön�söz

Ta ri hin diş le-tır nak la ka ya la ra oyu la rak ya zıl dı ğı Zag ros dağ -
la rın da ilk in san, he nüz tan rı sız ve kim se ler siz, do ğa nın üs tün
acı ma sız lı ğıy la kar şı kar şı ya, bin ler ce yıl var lık mü ca de le si ver -
miş ti.

İlk sö zü na sıl söy le di in san, ilk an la mı na sıl ka fa ta sı nın de rin
zin da nın da bü tün leş tir di, ilk res mi na sıl çiz di? Bun la rın ya pıl -
ma sı  için ge rek li araç la rı  adım  adım na sıl ge liş tir di? Za man ve
me kan kav ram la rı na sıl oluş tu? Bun lar son ra dan na sıl ta rih ve
ül ke kav ram la rı ha li ne gel di ler?

Çok san cı lı, ba zen çok ya vaş ve ba zen çok fır tı na lı, bir den bi re
sav ru lan bir dün ya gi bi hız la ger çek le şen bir ta rih ve var lık
oluş tu. Bu, in sa nın ta ri hiy di. Bu ta rih, ger çek te, sa ray lar da kral -
la rın çev re le rin de ki  taht kav ga la rın da kir li bir oyun cak ha li ne
gel me den ön ce, iş te baş lan gıç ola rak yer yü zü ge ze ge ni nin Kür -
dis tan coğ raf ya sı gi bi en  sert ve  sarp do ğa sın da mey da na gel di.
Doğ ru su, ta ri hin özü, in sa nın do lay sız çıp lak eme ğiy le ger çek -
leş miş tir.

İn san, sa ray lar, bü yük ta pı nak lar ve hat ta ka mış tan ev ler kur -
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ma dan ön ce, bu tür den bir ey le mi  için har ca dı ğı  emek ve za ma -
nın bin ler ce ka tı nı, bun la rı ku ra cak dü zey de bir us ta lı ğa ulaş -
mak  için har ca dı. Ger çek in san laş ma sü re ci buy du. Do ğa ya kar -
şı bir ege men lik ge liş tir me sü re ci, do ğa nın bi li nen en mü kem mel
mo de li  olan in sa nın ken di ken di si ne kar şı ege men lik ge liş tir me
sü re ci dir. Bu nu yap mak ile ta rih yap mak, ger çek te ay nı şey ler dir. 

Ta rih yap ma nın, ya ni yer yü zü nün za ma nı na,  onun özü ne  denk
ge len bir bi çim ver me nin baş ka ca bir an la mı yok tur.

Son yıl lar da da ha ber rak bi çim de açı ğa çık tı ğı üze re, in sa nın
ger çek leş ti ği en es ki  alan  olan Kür dis tan top rak la rı, ta ri hin de
dö nem dö nem ol du ğu gi bi, bu gün de in sa nın ken di si ni ye ni den
ger çek leş tir di ği bir  alan ol du. Bü tün yer yü zün de ken di ya rat tı ğı
çe liş ki ler den bir tür lü sıy rı la ma yan ve bir de ğer ola rak ken di
çö kü şü ne en gel ola ma yan in san, ta rih sel ger çek leş me si nin ilk
kay na ğı  olan Kür dis tan’da ye ni den bir baş lan gıç yap mak is te di -
ğin de, da ha ön ce bin ler ce yıl da ta mam la dı ğı bir  emek sü re ci ni,
bir kaç on yıl da ger çek leş tir mek zo run day dı. Bu sü reç, PKK’nin
mü ca de le siy di.

PKK ge ril la la rı nın ya şam öy kü le ri, bu an lam da in sa nın ken -
di si ni ye ni den ger çek leş tir me si nin öy kü le ri dir. Bu ki tap ta oku ya -
ca ğı mız öy kü de, bu tür den bir in san lık öy kü sü dür.

Mor dem, bir ilk in san dır.
Kür dis tan’ın bin yıl lık ge ce sin de, ayı şı ğı al tın da dağ la ra yü rü -

yen bir ilk in san dır.  Onun di ğer yol daş la rıy la bir lik te Kür dis tan
dağ la rın da ki ha re ket li li ği, yaz dık la rın dan da an la şı la ca ğı üze re,
böy le bir ilk in sa nın ha re ket li li ği ola rak, ta ri hi ye ni den oluş tur -
ma yı amaç la mak ta dır.

Bu an lam da Mor dem ar ka da şın yaz dık la rı, bir ta ri hin ye ni den
ya zıl ma sı ça ba sı nın, diş le-tır nak la ka ya la ra oyu lan bir in san lık
bel ge si ola rak ele alın ma lı dır. 

Weşanên Serxwebûn

Kasım 1996

İlk�mut�lu�luk

1991 son ba ha rıy dı.

Son ba har la rı da gü zel dir ül ke mi zin.  Asıl ül ke mi zi gü zel leş ti ren ise,

dağ la rın ba şın da ki öz gür lük sa vaş çı la rıy dı. Öz gür lük sa vaş çı la rı git tik -

le ri her yer de hal kı mı zı et ki le miş, hal kı mı zın gö nül le rin de  taht kur -

muş lar dı. Her kes on la ra öze ni yor, on la rı se vi yor, on la rı gör mek is ti yor

ve kur tu lu şu on lar da gö rü yor lar dı. Ya ni kur tu luş tu, umut tu, öz gür lük -

tü, bin yıl la rın in ti ka mıy dı ge ril la...

Biz de et ki len miş tik ge ril la dan. On lar gi bi ol mak is ti yor duk. On lar

gi bi omu zu muz da si lah ta şı mak, dağ la rın do ruk la rın da öz gür ce gez -

mek, sa vaş mak is ti yor duk. 

Ge ce le ri ya ta ğa gir me den ön ce on la rı ha yal edi yor, ya tak tay ken on -

la rı dü şü nü yor dum. Ben de eli me “ kleş” al mak, öz gür ol mak, hal kı mı -

za hiz met et mek is ti yor dum. Bu nun ise bir tek yo lu var dı: Ge ril lay la

iliş ki ku rup on la ra ka tıl mak.

Biz bir  grup öğ ren ci ar ka daş ka ra rı mı zı ver dik. “Ar tık ge ril la ya ka -

tıl ma lı yız” de dik. O an dan son ra oku la git mek, ders le ri din le mek is te -

mi yor dum. Tüm za ma nı mı ge ril la yı, dağ la rı dü şü ne rek ge çi ri yor dum.

So nun da bir ar ka da şım la bir lik te köy le ri ne git tik. O ge ce ge ril la kö ye

ge le cek ti ve bi zim le gö rü şe cek ti. Köy de ye rim de du ra mı yor dum. Çün -

8 9



kü ilk de fa ge ril la gö re cek tim. Se vinç, coş ku ve he ye ca nı iç içe ya şı -

yor dum. Ne ko nu şa cak tım, kar şı la rın da na sıl du ra cak tım, na sıl hi tap

ede cek tim? Bü tün bun la rı dü şü nür ken, ge ril la nın bi zi ça ğır dı ğı nı bil -

dir di ler. Bek le dik le ri eve git tik. On la rı ilk gör dü ğüm de se vinç ten, he -

ye can dan ko nu şa ma dım. Mer ha ba laş tık. Da ha son ra be nim he ye ca nı mı

ya tış tır dı lar, ar dın dan ta nış tık. Ak lım dan ge çen her so ru yu on la ra sor -

dum. On lar da hiç sı kıl ma dan ce vap ver di ler. Çok et ki le di ler be ni.

Son ra ka ra rı mı zı bil dir dim on la ra.  Evet, ge ril la ya ka tıl mak is te di ği mi zi

bil dir dim. On lar da olum lu kar şı la dı lar. Yer ve za ma nı tes pit et tik ten

son ra ay rıl dık. Hiç ay rıl mak is te mi yor dum. Yal nız bu ay rı lık bir gün lü -

ğü ne ola cak tı. Son ra bir da ha ay rıl ma mak üze re ge ril lay la bü tün le şe -

cek tik. O gün on lar dan ay rı lır ken ge ril la ar ka daş lar da, ben de se vinç -

liy dik. Ben ha yal et ti ğim öz gür lü ğe  adım ata ca ğım  için, on lar da, ye ni

sa vaş çı lar ala cak la rı  için mut luy du lar. Mut lu luk o gün he pi mi zin en

do ğal hak kıy dı.

Öbür gün tüm ar ka daş la rı top la dım. Ye di ar ka daş tık. İki si ba yan ar -

ka daş tı. He pi miz sı nıf ar ka da şıy dık. Bir bi ri mi ze de bağ lıy dık.  Onun

için hep be ra ber ka tı la cak tık. Ge ril la ar ka daş lar bi zi te le fon la ara ya cak -

lar dı; bu luş ma ye ri ni bi ze söy le ye cek ler ve biz de nok ta ya mi lis ar ka -

daş la bir lik te gi de cek tik. Sa bah ve ya ak şam ara ya cak lar dı. Sa bah ver -

dik le ri sa at te ara ma dı lar. Bu nun üze ri ne ne den ara ma dı lar di ye en di şe -

len dik. Du ru mu mi lis ar ka da şa ilet tim. Bir şey mi çık tı, ça tış tı lar mı?

Ka fam da bin bir so ru do la şı yor du. Mi lis bi raz dü şün dük ten son ra, “Bi -
zim kö ye gi de lim, ar ka daş lar ke sin bu ge ce kö ye ge lir ler, ora dan ka tı -
lır sı nız” dedi. Bu nun üze ri ne ak şa mı bek le me den kö ye git tik. 

Ye di ar ka daş tık; öy le me rak lı, coş ku lu ve se vinç liy dik ki, san ki

mut lu lu ğu ilk de fa ya ka la mış tık. Ka tı lı mı mız duy gu sal bir ka tı lım ol sa

da, hal kı mı za ya rar lı ola ca ğı mı za, ge ril la cı lı ğı ba şa ra ca ğı mı za ina nı -

yor duk. Ak şam ka ran lı ğı nın ya vaş ya vaş çök me siy le ar tık he ye can dan

ye ri miz de du ra mı yor duk. He le he le hiç ge ril la yı gör me miş di ğer ar ka -

daş lar, bam baş ka bir dün ya day dı lar san ki, bu nu gö re bi li yor dum.

Sa at ler iler le dik çe, ge ril la nın bir da ha gel me ye ce ği ni dü şün mek bi le

is te mi yor duk. Çün kü bu gün gel me liy di ler. “Gel me se ler biz ne ya pa ca -

ğız? Ama mut la ka ge le cek ler” di yor duk. Ge ce nin geç sa at le ri ne ka dar

bek le dik, gel me di ler. Ar tık gel me ye cek le ri bel liy di. Mi li se “ne ya pa -

lım?” di ye sor duk. O da, “da ğa, ar ka daş la rın nok ta sı na gi de lim, ke sin
bu lu ruz” dedi.

Ve ge ce par la yan ay ışı ğı al tın da dağ la ra doğ ru yü rü me ye baş la dık. 

Ge ril la yı gör me miş tik, ama on la rı gö re ce ği mi ze ina nı yor duk. Bu

ko nu da bi raz da ya nı mız da ki mi li se gü ve ni yor duk. Sa ba ha ka dar yü rü -

dük. Or man lık bir ala na gel dik. Fa kat ge ril la lar ora da da yok tu. On la rı

gör me dik çe üzü lü yor duk. Gün bo yun ca ora lar da gez dik. Fa kat bu la ma -

dık. Ha va da bo zul muş, yağ mur ya ğı yor du. “Keş ke ge ril la lar ge lip bi zi
bir an ön ce al sa lar” diyorduk. Ge ce yağ mur ya ğın ca tek rar kö ye dön -

dük. Kö yün hep si yurt se ver di. Her kes bi zim le il gi le ni yor du. Bi ze mo -

ral ve ri yor lar dı. İl çe ye gi den ler bi zi gör me ye gel di ler. “Her ta raf ta ai -
le le ri niz siz le ri arı yor. Po lis si zin köy de ol du ğu nu zu öğ re nir se ge lip si -
zi öl dü rür,  onun  için ge ri dö nün. Za ten ar ka daş lar da şim di gel mez ler”
dediler. Mi lis ve di ğer yurt se ver köy lü ler de o ko şul lar da dön me miz -

den ya nay dı lar. Biz de dön mek ten baş ka yo lu mu zun ol ma dı ğı nı an la -

dık ve dön me ka ra rı al dık.

Ne ga rip bir du rum du. Mo ral le ri miz sı fır dı. Yü zü müz tut mu yor du.

Na sıl yurt se ver le rin yü zü ne ba ka cak tık? Ne ya pa cak tık? Bu nun ya nın -

da  eğer po lis sor gu lar sa na sıl ce vap ve re cek tik? Bi raz dü şün dük ten

son ra po li sin sor gu la ma sı du ru mun da or tak tav rı mı zı be lir le dik. He pi -

miz bir bi ri mi zin yü zü ne ba kı yor, ama ko nuş mak is te mi yor duk. Çün kü

öz gür lü ğe ulaş ma yı ba şa ra ma mış tık. Çün kü tek rar o kö le or ta ma dö ne -

cek tik. Ve sa ba hın ilk ışık la rıy la il çe ye dön dük. Her kes ken di evi ne,

ar dın dan oku la gi de cek ti.

İl çe ye gi rer gir mez her ta ra fın, TC bay rak la rıy la do na tıl dı ğı nı gör -

dük. San ki bi ze bir kar şı la ma tö re ni gi bi ge li yor du. O gün 29  Ekim

Cum hu ri yet  Bayramı'ydı. Ben ön ce dük ka na git tim. Ba bam be ni kar şı -

la dı. Be ni gö rün ce ina na ma dı, çün kü bir da ha ge ri dön me ye ce ği mi zi

dü şü nü yor du. Onun la ko nu şu yor dum ki, ya vaş ya vaş tüm çev re bi zim

dük ka na gel me ye baş la dı.

Ne re ye git ti ği mi zi, ne den bu nu yap tı ğı mı zı so ru yor lar dı. Her kes

san ki be ni ken di ne gö re yar gı lı yor du. Ben hiç bir ye re git me di ği mi zi,

ar ka daş lar la ge zi ye çık tı ğı mı zı bu nun da hak kı mız ol du ğu nu söy lü yor -
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dum. Son ra eve git tim. Ev de de ay nı du rum la kar şı laş tım. Ge ri dön dü -

ğü mü ze de se vi ni yor lar dı. Son ra oku la git tim. Di ğer ar ka daş lar da gel -

miş ti. Bi zi  okul mü dü rü nün oda sı na gö tür dü ler. Ora da po lis ko mi se ri

var dı. İlk sor gu la ma mı zı ya pa cak tı. He pi mi zin tek tek isim le ri ni al dı.

Ve bi ze “ne re ye git ti ği ni zi bi li yo rum. Siz den bu nun he sa bı nı so ra ca -
ğım. Şim di oku la her gün ge lip gi de cek si niz” dedi. O an da bi ze kor -

kunç gi bi gö rün mek is ti yor du. Ka lın ses li bi riy di. Bi zi teh dit et tik ten

son ra git ti. Biz de eve git tik. 

O gün den son ra sü rek li po lis ta kip edi yor du biz le ri. Es ki ar ka daş la -

rı mız da ar tık ya nı mı za gel mi yor du. Hat ta biz ye di ki şi bi le bir ara ya

ge le mi yor duk. Çok üzü lü yor dum. Biz kö tü bir şey mi yap tık, ar ka daş -

lar bi zim ya nı mı za gel mi yor lar, biz den  uzak ka çı yor lar dı? Doğ ruy du

yan lış yap mış tık, ace le miz den, sa bır sız lı ğı mız dan do la yı ge ril la dan ge -

le cek te le fo nu bek le me miş tik. Çün kü ak şam biz çık tık tan son ra ara -

mış lar, ol ma dı ğı mı zı öğ re nin ce ka pat mış lar dı. 

Ar ka daş lar kork tuk la rı  için ya nı mı za gel mi yor lar dı. Hal bu ki mo ra le

çok ih ti ya cı mız var dı. Du ru mu muz böy le olun ca bir çok ar ka da şın ai le -

le ri on la rı met ro po le yol la dı. Ai lem gü ven li ğim ve ken di mi to par la -

mam  için be ni izi ne yol la ya cak tı. Ne ga rip bir şey. Biz öz gür lü ğün yu -

va sı dağ la rı mı za çı ka lım der ken, mem le ke ti miz den olu yor duk. Bi zi

sür gü ne yol lu yor lar dı. Bun dan da ha bü yük acı ola maz dı. Bel ki dev rim -

ci li ği faz la bil mi yor duk. Ama yur du mu zu ger çek ten de se vi yor duk. Biz

yur du mu zun da ğıy la, ta şıy la, kur duy la, ku şuy la bir le şe lim der ken, ta -

ma men yur du muz dan ko vu lu yor duk.

Evet ilk de fa mem le ke tim den ay rı la cak ve ar tık el ka pı la rı na gi de -

cek tim. Bir tür lü ka bul ede mi yor dum. Ama fer man ya zıl mış tı. Za ten

on la rın gö zün de bir suç lu gi biy dim. Bu nun  için git mek ten baş ka şan -

sım da yok tu.  İzmir'e gi der ken bel ki de ha ya tı mın en bü yük acı sı nı çe -

ki yor dum. Her şe yim  Kürdistan'daydı. Gün be gün  Kürdistan'ın öz le -

miy le ya nıp tu tuş mak tan sa, bir an ön ce ora da par tiy le iliş ki ye ge çip,

ül ke min dağ la rı na bu kez ke sin dön me yi ba şar mak şart tı.

İzmir'e git tim. Es ki den ta nı dı ğım yurt se ver ar ka daş lar var dı. On lar la

bel li sü re son ra iliş ki ye geç tim. On lar da be nim du ru mu mu bi li yor lar -

dı. Ba na des tek ol du lar. Ken di mi ge liş tir mem  için ki tap ver di ler. Be -

nim le ül ke öz le mi ni pay laş tı lar. Son ra par tiy le iliş ki ye geç tik. Par tiy le

iliş ki ye geç tik ten son ra bel li bir sü re bi ze eği tim ver di ler. Ve ar ka sın -

dan par ti ye ka tıl dık. Yi ne ye di ki şiy dik.  İzmir'de bir sü re yurt se ver le rin

ev le rin de kal dık. Çün kü kur ban bay ra mı var dı. Oto büs ler ça lış mı yor -

du. Bay ram bit tik ten son ra ha re ket et tik.  İzmir'de oto büs ter mi na li ne

var dı ğı mız da, eniş te min ara ba la rın ya nın da bek le di ği ni gör düm. Be ni

arı yor ol ma lıy dı. Hat ta bir ara bi ne ce ği miz ara ba nın içi ne bi le bak tı.

Be ni gör me me liy di. Ken di mi ona gös ter me dim. O git tik ten son ra Do -

ğu be ya zıt oto bü sü ne bin dik.

Ve  Kürdistan'a doğ ru yol al ma ya baş la dık.

Son de re ce he ye can lıy dım. Bu de fa hiç bir ak si lik çık ma ma lıy dı.

Ara ba da hep gü lü yor dum. Uy ku bi le gö zü mü ze gir mi yor du. Fer hat da

be nim ka dar he ye can lıy dı. Er te si gün öğ le ye doğ ru  Doğubeyazıt'a ulaş -

tık. Bi zi bir yurt se ve rin evi ne gö tür dü ler. Yurt se ve rin evi ne ulaş tık tan

son ra ar tık ge ril la ya ula şa ca ğı mı za inan dım.

Bu yurt se ver ai le miz ya nın da bir gün bek le dik ten son ra er te si ak -

şam ara bay la Ağ rı  Dağı'na doğ ru ha re ket et tik. Bir köy de in dik. Bu

köy üç  dört ev den iba ret ti. Son de re ce he ye can lıy dım. Fer hat ben den

de he ye can lıy dı. Çün kü bi raz son ra ge ril la ar ka daş la rı gö re cek tik. O

hiç ge ril la gör me miş ti. Hep baş ka la rı ona an lat mış lar dı. Hep ki tap lar -

da oku muş tu, re sim ler de gör müş tü. Ama bi raz dan can lı ola rak ge ril -

la yı gö re cek ti.  Onun  için he ye can lı ol ma sı nor mal di. Si ga ra üs tü ne

si ga ra içe rek he ye ca nı mı zı ya tış tır ma ya ça lı şı yor duk. Bir sa at bek le -

dik ge ril la gel me di. Ge ril la gel me yin ce ya nı mız da ki mi lis baş ka bir

nok ta ya gi de ce ği ni, ar ka daş la rı  alıp ge le ce ği ni söy le di. Biz ora da Pir

ve Fer hat ar ka daş lar la bek li yor duk ki, o sı ra da baş ka bir mi lis ar ka -

daş gel di ya nı mı za. Ya ra lı bir ar ka daş ge tir miş ti. Ara ba nın ya nı na

git tik. Bat ta ni ye le rin için de sa rı lı bir ar ka daş var dı. Mi li se ya naş tım,

ar ka da şın ne si ol du ğu nu sor dum. O da ar ka da şın ya ra lı ol du ğu nu,

ken di si ne yar dım  edip, ara ba dan in dir me miz ge rek ti ği ni söy le di. Ben

ar ka da şın kur şun la ya ra lan dı ğı nı dü şün müş tüm. Fa kat ara ba nın ka pı -

sı nı  açıp bat ta ni ye yi üze rin den al dı ğı mız da ya nıl dı ğı mı gör düm. O

an da el le rim ayak la rım bir bi ri ne do lan dı. Do nup kal dım. Fer hat ar ka -

daş ta da ay nı şey ler gör mek müm kün dü. Yal nız Pir ar ka daş so ğuk -
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kan lı lı ğı nı ko ru yor du. Ben ha ya tım da ilk de fa her iki aya ğı ke sil miş,

iki el le ri kö mür ka ra sı ol muş bi ri ni gör düm. Ken di si ne yar dım  edip

eve ta şı ma ce sa re ti bi le gös te re me dim. Köy lü, Pir ve mi lis ar ka daş lar,

ya ra lı ar ka da şı eve ta şı dı lar. Fer hat ar ka daş la bir lik te biz de bat ta ni ye

ve çan ta la rı ta şı dık.

Ya ra lı ar ka da şı ev de uy gun bir şe kil de ya tır dık tan son ra ses siz bir

şe kil de uzak tan ona ba kı yor duk. Da ha ilk an da bi le ya ra lı ar ka daş, be -

nim ve Fer hat ar ka da şın kork tu ğu nu  fark et miş ol ma lı ki, bi zi ya nı na

ça ğır dı.  Onun ya nı na otur duk. Ön ce ken di si ni ta nıt tı. Biz de ken di mi zi

ta nıt tık tan son ra baş la dı hi ka ye si ni an lat ma ya. O an lat tık ça ağ la ma mak

için ken di mi zor tu tu yor dum. İs mi  Haki'ydi. Düş man kı şın kamp la rı nı

bas mış ve ar ka daş lar ge ri çe ki lir ken ayak la rı kar da yan mış tı. Bir aya ğı -

nı ken di si kes miş, di ğer aya ğı nı da baş ka bir ar ka daş kes miş ti. O ka dar

can lı ve mo ral li bir in san dı ki, an lat tık ça mo ra li miz ar tı yor du. Di ğer ta -

raf tan da ger çek leş tir di ği bü yük di re ni şe hay ran ka lı yor dum. Ge ril la ya

ka tı lır ken baş ta böy le bir di re niş çi ar ka daş la kar şı laş ma yı  şans ola rak

de ğer len dir me ye baş la dım ken di içim den.

İlk de fa di re nen, ya şa ma sev da la nan, ya şa mak  için her tür lü mü ca de -

le yi ve ren bir in san gö rü yor dum. Ha ki ar ka daş o ha liy le bi ze ce sa ret ve -

ri yor du. Ara da bir il ti hap lı ayak la rı sız la yın ca in li yor du. Bi zim duy gu -

sal lı ğı mız tu tun ca inil ti si ke si li yor du. He men bi ze Par ti  Önderliği'nden,

ge ril la dan bah se di yor du. O an lat tık ça biz çok dik kat li bir şe kil de din li -

yor duk. O dur du ğu za man bu de fa biz dur mu yor duk. Ken di si ni so ru

yağ mu ru na tu tu yor duk. O da ce vap ve ri yor du. Bir ara ilaç la rı nı al mak

için çan ta sı nı is te di. Çan ta sın dan ilaç la rı nı çı ka rıp ken di si ne ve rir ken,

çan ta sın dan bir de bom ba çık tı. Bom ba yı he men ken di si ne ver dim. O da

bom ba yı ön ce ken di si kont rol et tik ten son ra ba na tek rar uzat tı ve pen ce -

re nin ya nı na koy ma mı is te di. İlk de fa bom ba gö rü yor dum. Her an pat la -

ya bi lir de dim ken di ken di me.  Onun  için al ma dım ve Fer hat ar ka da şın

al ma sı nı söy le dim. O da al ma ce sa re ti ni gös ter me yin ce Pir ar ka daş

bom ba yı  alıp pen ce re nin önü ne koy du. Bu du ru mu mu za Ha ki ar ka daş

ol duk ça gül dü. “Bu gün bel ki bom ba yı al ma ya ca sa ret ede mi yor su nuz,
fa kat bel li bir sü re son ra bom ba gün lük ya şa mı nı zın bir par ça sı ola -
cak” de di. Biz de Ha ki ar ka da şa ka tıl dık ve ha li mi ze gül dük.

Uzun bir sü re geç ti, ge ril la ar ka daş lar gel me di ler. Yurt se ver ler

bi ze ye mek ge tir di ler. Ak şam ye me ği ye dik. Bu ara da her han gi bir

olum suz lu ğa kar şı nö bet tu tu yor duk. Dı şa rı da yağ mur da ya ğı yor -

du. Ben Ha ki ar ka daş la ko nu şur ken uyu yup kal mı şım. Ge ce sa at üç

ol muş tu. Yat tı ğım yer de Fer hat ar ka daş be ni kal dır dı. Kalk tı ğım da

öy le se vin dim ki, göz le ri me ina na mı yor dum. 6-7 ge ril la si lah la rıy la

bir lik te kar şım da du ru yor lar dı. He men on la ra sa rıl dım. Ar tık hiç bir

en ge lin kal ma dı ğı nı dü şün düm. O an dün ya nın en mut lu in sa nıy -

dım. İki yıl dır ula şa ma dı ğım ge ril la la ra Ağ rı  Dağı'nın etek le rin de,

ka ran lık lar için de bir dam da ulaş mış tım. Son ra ev den çık ma ya baş -

la dık. Ha ki ar ka da şı bat ta ni ye nin içi ne koy duk. Her ar ka daş bir kö -

şe sin den tut tu. Ya rım sa at ev den uzak laş tık tan son ra es ki, yı kık,

terk edil miş bir ev de dur duk. Ev de ar ka daş la rı bek le me ye baş la dık.

Bir  grup da ha ge le cek ve son ra biz  İran sı nı rı na gi de cek tik. Ya ğan

yağ mur ye ri ni gü ne şe bı rak mış tı. Ge len ar ka daş lar bi raz ge cik ti ler.

Öğ le den son ra ya nı mı za gel di ler. Ye ni ar ka daş lar la bir lik te bir ta -

kım lık ge ril la gru bu da ha ya nı mı za gel di. Bu ta kım da ba yan ge ril la -

lar da var dı.

Da ha ön ce ba yan la rın da ge ril la da ol du ğu nu bi li yor dum. Ama ilk

de fa si lah lı, ay nı er kek ar ka daş lar gi bi gi yi nip ku şan mış ba yan ar ka -

daş lar gö rü yor dum. Dü şü nü yor dum da, Kür dis tan ka dı nı ka dar dü şü -

rül müş, sö mü rül müş, kö le leş ti ril miş bir ka dı na dün ya da rast la nıl maz dı.

Da ha dü ne ka dar kom şu su na, ak ra ba sı na git mek  için er kek ten  izin

alan, er ke ğin iz ni ol ma dan kim sey le ko nuş ma yan Kür dis tan ka dı nı, bu -

gün öz gür lük sa va şın da en ön saf lar da ye ri ni al mış tı. Uzak tan ba yan

ge ril la la ra ba kar ken bun la rı dü şü nü yor dum.

Yo la ko yu la cak tık. Bir  grup ye ni ar ka daş, ya ra lı Ha ki ar ka daş ve bi -

zim le bir lik te ge le cek al tı ge ril la ar ka daş  İran sı nı rı na doğ ru yü rü me ye

baş la dık. Ha ki ar ka da şı ta şı mak  için ağaç lar dan sed ye yap mış tık. Her

se fe rin de sed ye yi  dört ar ka daş ta şı yor du. Yo ru lan ar ka daş ye ri ni baş ka

ar ka da şa bı ra kı yor du. Bi raz git tik ten son ra  TC'nin sı nır da ki ka ra ko lu

gö rün dü. Ka ra ko lun al tın dan ge çe cek tik.  Onun  için çok ses siz ve dik -

kat li geç me miz ge re ki yor du. Za ten ge ril la ar ka daş lar da bi zi uyar mış -

lar dı. Ak şam ka ran lı ğın da ses siz bir şe kil de sı nı rı geç tik. Tam al tı sa at
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sü ren  uzun, yo ru cu bir yol cu luk tu. En çok da Ha ki ar ka da şı ta şır ken

zor la nı yor duk. Ama he pi miz de onu ta şır ken dik kat li ol ma ya, onu sars -

ma ma ya ça lı şı yor duk. 

Makü'nün bir kö yü ne ge ce geç sa at ler de var dık. Sa bah er ken den

ara bay la  Makü'ye geç tik. Ban yo mu zu yap tık. Din len dik ten son ra ak -

şam  Urmiye'ye git tik. Bir haf ta ya ya kın  Urmiye'de kal dık tan son ra

kam pa git mek  için  Zağroslar'a doğ ru ha re ket et tik.

Biz  Urmiye'deyken dok tor, Ha ki ar ka da şa bak ma ya gel di. Ken di si ne

tak ma  ayak ve  elin ta kı la bi le ce ği ni söy le di. Biz bir  grup ye ni ar ka daş

onu sı nır dan ge çi rir ken ol duk ça zor lan mış tık. Ama  eğer yıl ma dıy sak,

ta şı mak  için sı ra bek le diy sek, biz bu nu Ha ki ar ka da şa borç luy duk. Ger -

çek ten de on da ki di re niş be ni ya şa ma da ha da bağ la mış ve bu ya şam

için ken di min de di ren mem ge rek ti ği nin bi lin ci ne san ki ye ni var mış -

tım. Ha ki ar ka da şın o ha liy le bi le dev ri me fay da lı ola ca ğı na ina nı yo -

rum.

Ara bay la Zağ ros ça dır la rı nın al tı na ka dar gel dik. Son ra kur ye miz le

önü müz de  Zağroslar'a doğ ru ha re ke te geç tik. Tüm ar ka daş lar ne şe liy -

di. Ar tık biz de ge ril la ol mak  için en gel le rin bü yük bir kıs mı nı aş mış -

tık. Za ten bi raz son ra  Urmiye'de bi ze ve ri len ge ril la el bi se le ri ni gi ye -

cek tik. Bir sa a te ya kın yü rü dük ten son ra ça dı ra gel dik. Ar ka daş lar bi zi

sı cak bir il giy le kar şı la dı lar. Bu ra da bi raz din len dik ten son ra

Zağroslar'ı aşa rak  Xankûrkê'ye gi de cek tik. O ara da biz he men üze ri -

miz de ki si vil el bi se le ri çı kar dık. Şal-şa pik ve ye le ği giy dik. Şu tü ğü be -

li mi ze bağ la dık. Ar tık biz de ge ril la ol muş tuk, ek sik  olan bir si la hı mız -

dı. Ora da ki ge ril la la rın si la hı nı al dık, fo toğ raf çek tik. Mut lu luk tan ye -

rim de du ra mı yor, ne re dey se uçu yor dum. Ben Fer hat ar ka da şın el bi se -

le ri nin ken di si ne çok ya kış tı ğı nı, o da ba na el bi se le ri min çok ya kış tı ğı -

nı an la tı yor du. İki miz de hiç ye re otur mu yor duk. El bi se le ri mi zin kir le -

ne ce ği ni dü şü nü yor duk. 

Öz gür ol muş tum. Ar tık his se de bi li yor dum. Ak şam ka ran lı ğı nın

çök me siy le  Zağroslar'ın do ru ğu na doğ ru ge ril la tar zın da yü rü yü şe

geç tik. Üç ge ne doğ ru gi di yor duk. Önü müz de kar var dı. Yaz ol ma sı -

na rağ men çok so ğuk tu. Ka rın üs tün de yü rü dü ğü müz de bir bi ri mi zin

el le ri ni tu tu yor ve öy le ge çi yor duk. Son ra üç gen nok ta sı na gel dik.

Çok so ğuk tu. Ar ka daş la rın hep si bat ta ni ye le rin al tı na gir miş ti. Bi raz

ar ka daş lar la ko nuş tuk tan son ra ken di mi zi  Xankûrkê'ye doğ ru aşa ğı bı -

rak tık. Ya vaş ya vaş ar ka daş la rın öz gür lük va di si de di ği  Xankûrkê'nin

içi ne gi ri yor duk.  Xankûrkê'nin içi ne gir dik çe sa bır sız la nı yor duk. İki de

bir kur ye ye nok ta ya ne ka dar kal dı ğı nı so ru yor duk. Her sor du ğu muz da

da kur ye ar ka daş, “ya rım sa at son ra nok ta ya ula şı rız” di yor du. O ya -

rım sa at de dik çe biz bir an ön ce ye tiş mek  için da ha hız lı yü rü yor duk.

Bi zim ya rım sa at lik yol bir gü nü al dı. Ge ce ya rı sı ar ka daş la rın ya nı na

var dık.

Bu ra sı bir eği tim ta bu ruy du. Ye ni ge len le rin eği tim gör dü ğü bir yer -

di. Ru hat ar ka daş bi zi kar şı la dı. Ha zır man ga yer le ri ne bi zi yer leş tir di -

ler. Ora da ki ar ka daş lar la ta nış tık. On la rın bi ze gös ter di ği il gi bi zi da ha

da mut lu et miş ti. Ar tık is te di ğim ye re bu de fa ye tiş miş tim. Ar tık öz gür

ya şa mı ya ka la mak, hal kım  için sa vaş mak, iyi bir mi li tan ol mak, be nim

ça ba ma ka lı yor du. 

Eği tim ta bu ru de rin bir “dol”du, ya ni va diy di. Do lun için den su ge -

çi yor du. Ru hat ar ka daş eği tim ta bu run da ki ya şam hak kın da bi raz ön

bil gi ler ver di. Bu ra da eği tim gö re ce ği mi zi, en kı sa sü re de eği tim de

ken di mi zi güç len di rip pra ti ğe çı ka ca ğı mı zı di le ge tir di.  Kürdistan'ın

Vi et nam laş tı ğı nı, on beş gün gi bi kı sa bir sü re de eği tim gö rüp pra ti ğe

çı ka ca ğı mı zı be lir ti yor du. Hal bu ki biz en az üç ay eği tim gö re ce ği mi zi

tah min edi yor duk. Biz  uzun eği tim gör sek da ha iyi  olur, de dik. Ro hat

ar ka daş ge rek çe le ri an la tı yor du bi ze. “Bir dev rim ci nin ilk gö re vi, en kı -
sa sü re de dev ri me ce vap ve re bi le cek du ru ma ken di si ni ge ti re bil mek tir”
di yor du. An lat tık la rı na biz de hak ver dik ve en kı sa sü re de ken di mi zi

dev ri min ih ti yaç la rı na ce vap ve re bi le cek bir du ru ma ge ti re ce ği mi zi di -

le ge tir dik. Bir haf ta bek le dik ten son ra ye ni bir  grup ar ka da şın gel me -

siy le eği ti me baş la dık.

Eği ti me coş ku lu baş la dık. Ders le re ka tı lı yor, yo ğun tar tı şı yor ve

ken di mi zi çok güç len di rip bir an ön ce pra ti ğe çık mak is ti yor duk. Bir

haf ta lık eği tim den son ra biz le re si lah lar da ğı tıl dı. İlk si la hı eli mi ze

al dı ğı mız da çok se vinç liy dik. Par ti bi ze bu si lah la rı ver di ği  için biz

de bu nun hak kı nı bir an ön ce ver me liy dik. Bu na şim di lik en iyi ce vap

ola rak eği ti me ken di mi zi ver mek ve ken di mi zi güç len dir mek ti. He pi -
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miz si la hı mı za çok iyi ba kı yor duk. Her  ders ara sın da bez le si li yor -

duk.

Da ha son ra bi zim ta kım  atış sa ha sı na git ti. Ben çok he ye can lıy -

dım. Ha ya tım da ilk de fa mer mi pat la ta cak tım. He def be lir len dik ten

son ra tek tek he de fe ni şan ala cak tık. İlk ön ce biz üç ki şi ni şan al dık.

Her bi ri mi zin ni şa nı ay rıy dı. Ol duk ça he ye can lıy dım. He ye can dan

tir tir tit ri yor dum. Kle şi eli me al dım. Kar şım da ki he de fe doğ ru yö -

nelt tim. Ru hat ar ka daş “ Ateş” talimatını ver di. Biz üç ki şi ay nı an da

ateş et tik. He ye can dan na sıl  ateş et ti ği mi bil mi yo rum. Bu ara da si la -

hın oto ma tik men mer mi yi tek rar öne al dı ğı nı bil mi yor dum. Bir da ha

he de fe ni şan al dık. Yi ne biz üç ki şi bir lik te  ateş et tik. Biz üç ki şi

ateş et ti ği miz den do la yı ben si la hı mın pat la yıp pat la ma dı ğı nın te red -

dü tü ne düş tüm. Pat la ma dı ğı nı dü şü ne rek, Ru hat ar ka da şa si la hın

pat la ma dı ğı nı söy le dim. As lın da si la hım pat la mış tı. Fa kat he ye can -

dan far ket me miş tim. Ru hat ar ka daş te ti ğe ba sıp bas ma dı ğı mı sor du.

Ben de si la hı mı önü me doğ ru tut tum, te ti ğe tek rar bas tım, si lah aya -

ğı mın önün de pat la dı. O an da da ha çok he ye can lan dım. Bu de fa si la -

hı he ye can dan ar ka daş la ra doğ rult tum, o an da her kes ba na ba ğır dı.

“Te ti ğe sa kın bas ma” di yor lar dı. Ter ler için dey dim. Pa ni ğe ka pıl -

mış, ne ya pa ca ğı mı bil mi yor dum. O an da Ru hat ar ka daş ge lip si la hı

elim den al dı. Da ha son ra ba na “Sen ar ka daş la rı iz le” de di. Bir kö -

şe ye gi dip ar ka daş la rın atış la rı nı iz le dim. Ar ka daş la rın bü yük bir

kıs mı he def le ri ni vu ru yor du.

Ak şam man ga ye ri ne git tik. Ol duk ça ses siz dim. Si la ha ha ki mi ye tim

ol ma dı ğı  için üzü lü yor dum. Ya ar ka daş la rı ka zay la şe hit et sey dim ne

ola cak tı? Hep onu dü şü nü yor dum. Es ki ar ka daş lar dan Şi yar ar ka daş

du ru mu mu  fark et ti, ya nı ma otur du, ko nuş tuk. Bi raz be ni umut lan dır dı.

“Öğ ren ci ilk ka le mi eli ne al dı ğın da, ka le me ha ki mi ye ti yok tur. Ya zı sı
ol duk ça çir kin dir. Son ra ya zı sı nı gün geç tik çe gü zel leş ti rir. Ka le me ha -
ki mi ye ti  olur. Sen de za man la üze rin de du rur san si la hı na ha kim olur -
sun” de di. Mo ra lim bi raz ye ri ne gel di. Ken di ken di me bun dan son ra

her ko nu da dik kat li ola ca ğı ma da ir söz ver dim.

Eği ti mi miz gün lük prog ram çer çe ve sin de de vam edi yor du. İlk on

gün içe ri sin de ar ka daş la rın ço ğu is hal has ta lı ğı na ya ka lan dı. Da ha son -
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ra ar ka daş lar ye mek le re alı şın ca has ta lı ğı at lat tı lar.

Eği ti me gir di ği miz ilk gün den iti ba ren TC uçak la rı her gün üze ri -

miz de uçu yor lar dı. Bir çok ye ri bom ba lı yor lar dı. İlk bom ba la ma lar dan

bi raz kork muş tuk. Da ha son ra bu kor ku yu üze ri miz den at tık. Çün kü

hiç bir za rar ve re mi yor lar dı bi ze. Uçak la rın ge liş ama cı da eği ti mi mi zi,

üs len me ça lış ma la rı mı zı sa bo te et mek ve ya ge cik tir mek ti. Uçak lar

kamp la rı mı zın üze rin de gez dik le rin de he men ce vap la rı nı doç ka la rı mız -

dan alı yor lar dı. Doç ka lar, on la rın da lış yap ma la rı na  izin ver mi yor lar dı.

Bu da mo ra li mi ze mo ral ka tı yor du. Eği ti me gün geç tik çe alı şı yor duk.

Bel li bir sü re geç tik ten son ra gö rev le re de gi dip ge li yor duk. As ke ri

eği tim de tat bi kat lar ya pı lı yor du ar tık. En çok da pu su tat bi ka tı nı ya pı -

yor duk.

Gün geç tik çe pra tik ten bah se di li yor du. Bö lük ola rak pra ti ğe çı ka bi -

le ce ği miz den bah se di li yor du.

Bir ay lık bir eği tim den son ra öze leş ti ri plat for mu na çık tık. Öze leş ti -

ri plat for mu mu za ka rar gah ko mu ta nı mı zın öze leş ti ri nin an lam ve öne -

mi ni be lir ten ko nuş ma sıy la baş la dık. Son ra üst ten al ta doğ ru ar ka daş lar

öze leş ti ri le ri ni ver di ler. Ben de öze leş ti ri mi ver mek  için ya pı nın önü ne

çık tım. Ar ka daş lar üze rim de de ğer len dir me yap tı lar. Da ha son ra öze -

leş ti rim ya pı ta ra fın dan ka bul edil di. Bö lük te ki ar ka daş lar plat form

son ra sı dü zen le me ye ta bi tu tul du lar. Ba zı la rı ül ke içi ne gi der ken, ba zı -

la rı mız da  Xankûrkê ala nı na da ğı tıl dık. Ben de ilk dü zen le mey le

Lelikan'a git tim.

Le�li�kan
Biz bir  grup ar ka daş  Lelikan'a gi di yor duk. Hiç de is te di ğim gi bi ol -

ma mış tı. Ben ken di mi ül ke ye ha zır lı yor dum.  Lelikan'a gi de ce ği mi du -

yun ca ha yal kı rık lı ğı na uğ ra dım. Ora sı ge ri cep hey di. Ba na gö re ge ri

cep he ye sa va şa ma yan lar gi di yor du. Ben de mi sa va şa mı yor dum? Hep

ken di ken di me dü şü nü yor dum. Dü şün dük çe yan lış so nuç la ra va rı yor -

dum.  Eğer za yıf sam bir an ön ce ken di mi ka nıt la yıp öy le pra ti ğe çı ka -

yım, di yor dum.  Lelikan'a gel di ği miz gi bi doç ka ta kı mı na ve ril dik.

Man ga nın bi ri doç ka nın ya nın da ko num lan dı. Bi zim man ga da doç ka

te pe si nin al tı na ko num lan dı. Da ha son ra ala nın öne mi hak kın da bö lük

ko mu ta nı mız bi zim le top lan tı yap tı.  Lelikan'ın öne mi ni an lat tı. İş bir -

lik çi Gü ney li güç le re kar şı ted bir ama cıy la bu ra nın kul la nıl dı ğı nı ve

her an sa va şın ola bi le ce ği ni,  onun  için dik kat li ol ma mı zı is te di. Özel -

lik le bu top lan tı dan son ra  alan hak kın da ki yan lış dü şün cem den kur tul -

dum di ye bi li rim. Da ha son ra ha va sal dı rı la rı na kar şı ken di mi ze sı ğı -

nak yap tık. Yi ne eği ti mi miz de vam edi yor du. Ken di ara mız da eği tim

gö rü yor duk. Ba zen in ti şa ra çı kı yor duk. Mev zi le ri mi zi yap mış tık.

Bir sa bah ta kım ko mu ta nı mı zın üç de fa  ateş et me siy le in ti şa ra

çık tık. Sa at sa ba hın dör düy dü. Her ta raf ka ran lık tı. Biz mev zi le ri -

mi ze doğ ru ko şu yor duk. He pi mi zin mev zi le ri da ha ön ce den be lir -

len miş ti. Ke mal ar ka daş la bir lik te bir mev zi de ka lı yor duk. İki miz

de mev zi mi ze gir dik. Bi raz çev re yi kont rol et tik ten son ra iki miz de

mev zi nin için de uzan dık. Gök yü zü ne ba kı yor duk. Ben içim den yıl -

dız la rı sa yı yor dum. Öy le ce yat mış tım. Ke mal ar ka daş da yıl dız lar la

uğ ra şır ken yat mış tı. Bel li bir sü re son ra ar ka daş lar ge ri çe kil me

yap mış lar dı. Biz yat tı ğı mız dan do la yı ge ri çe kil me nok ta sı na gi de -

me dik. Biz git me yin ce man ga ko mu ta nı mız mev zi mi ze gel miş ti.

Ta bii iki miz de uzan mış mev zi de ya tı yor duk. Bi zi kal dır dı. Ar ka -

daş la rın ya nı na git tik. Ta kı ma du ru mu muz açık lan dı. Eği tim de ol sa

yat mak suç tu. Ya pı nın ka ra rıy la iki mi ze de bu ek sik li ğe gir di ği miz

için üç gün si ga ra iç me me ce za sı ve ril di. İşe cid di yak laş ma mış tık.

El bet te ce za eği tim amaç lıy dı. Bir tür lü bu yet mez li ği mi ka bul le ne -

mi yor dum. Na sıl böy le bir ha ta ya dü şe bi lir dim? Bu be nim za yıf lı ğı -

mı gös te ri yor du, öy ley se üze rim de cid di dur ma lıy dım. Ha ta la rım -

dan ders ler çı kar mam ge rek ti ği ni ve an cak bu şe kil de ba şa rı lı ola bi -

le ce ği mi dü şü nü yor dum. İlk gün bu nun ezik li ği ni ya şa dım, da ha

son ra tek rar can lan dım ve ar ka daş la ra mo ral ver me ye ça lış tım. Üç

gün lük bu ce za be ni et ki le miş ti. Ar tık da ha du yar lı, dik kat li dav ra -

nı yor dum. Ala nın öne mi ni kav ra dık ça iş le re, ya şa ma da ha cid di

yak la şı yor dum.

Lelikan'a git tik ten son ra bi zi eği tim ta bu run da sık sık zi ya ret  eden

uçak lar  uzun bir sü re gel me di ler. Uçak lar gel me dik çe ar ka daş lar sı kıl -

dık la rı nı be lir ti yor lar dı. Ba zı ar ka daş lar da “Biz  TC'nin uçak la rı nı dü -
şü re dü şü re bi tir dik. TC  Amerika'dan is te di ği uçak la rı da ha ala ma dı.
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Onun  için uçak la rı bi zi zi ya re te gel mi yor” diyorlardı. Bu  uçak ko nu su

da bi ze mo ral olu yor du. 

Eği tim ve ha zır lık dı şın da, ağaç lar da ye ti şen mey ve le ri de ara da bir

top la ma ya gi di yor duk. Yi ne boş za man la rı mız da Par ti  Önderliği'nin

çö züm le me le ri ni oku yor duk. Ona gö re ken di mi ze yön ver me ye ça lı şı -

yor duk. 

Özel lik le ba har atı lı mıy la bir lik te düş ma na yö ne li mi miz art mış, 15

Ağus tos  Atılımı'ndan son ra ül ke ge ne lin de ey lem le ri miz sü rek li leş miş -

ti. He men he men her gün rad yo ha ber le rin de ey lem le ri miz ilk sı ra da

yer alı yor du. Özel lik le  Amed Eya le ti ol duk ça ses ve ri yor du. Ey lem ha -

ber le ri ni din le dik çe da ha coş ku lu ve mo ral li olu yor duk. Slo gan lar atı -

yor, ha lay lar çe ki yor duk. 30 Ağus tos ak şa mı yi ne ha ber ler de bi zim ey -

lem ler den bah se dil di. Ar ka daş lar He le na ka ra ko lu nu bas mış lar dı. So -

nuç la rı nı tam bil mi yor duk. Bü yük bir ey lem ol du ğu bel liy di. Bir kaç

gün son ra ey le min so nuç la rı gel di. 18 ar ka daş şe hit düş müş tü. Düş ma -

nın bü yük bir kıs mı im ha edil miş ti. Bu ey lem le ana bir li ği miz sus kun -

lu ğu nu kır mış tı. Bu na se vi ni yor duk. Bu ey lem de ge ril la ya bir lik te ka -

tıl dı ğı mız bir çok ar ka daş yer al mış tı. On lar adı na se vi ni yor dum. Ey -

lem le re gi re gi re sa va şa da ha ça buk alı şa cak lar dı. Da ha ça buk tec rü be

ka za na cak lar dı.

Bu ey lem den kı sa bir sü re son ra ye ni ey lem ha zır lık la rı ya pı lı yor du.

Kuv vet ler ye ni den dü zen le me le re ta bi tu tu la cak lar dı. Bi zim Le li kan güç -

le ri de dü zen le me kap sa mın day dı. He pi miz sa bır sız ca, dü zen le me de bi -

zim de is mi miz oku nur ve ey le me ka tı lı rız, di yor duk. Bir kaç gün geç me -

miş ti ki, dü zen le me ya pıl dı. Le li kan gü cün den bir ta kım ey le me gi de cek -

ti. Bi zim ta kım da da üç ar ka daş gi di yor du. Biz di ğer le ri miz yi ne ye ri miz -

de ka lı yor duk. Ger çek ten de git mek is ti yor dum. Ben de ey le me gir mek

is ti yor dum. Yal nız yi ne gi de me ye cek tim. Yi ne rad yo dan ey le mi sa de ce

du ya cak tım. Ama gi den ar ka daş lar adı na se vi ni yor dum. On lar da çok se -

vinç liy di ler. He le he le Çi ya ar ka da şı ilk de fa böy le mo ral li gö rü yor dum.

O gün ço cuk gi biy di. Ta bii se vinç liy di. Mut lu ol mak da hak kıy dı.

Biz  Lelikan'da bir ta kım ka lı yor duk. O gün ler de du rum lar cid diy di.

İha net çi güç le rin çev re de bel li bir ha re ket li lik le ri gö rü nü yor du. Hat ta

giz li den ke şif fa a li yet le ri ni yü rü tü yor lar dı.  Onun  için biz de da ha dik -

kat li dav ra nı yor duk. Ted bir le ri mi zi ge liş ti ri yor duk. Bu ara da ül ke için -

de ey lem le rin sü rek li li ği de vam edi yor du.

Ey lül sa ba hıy dı. Gü nün ilk ha ber le ri ni din li yor duk. Ha ber ler de Ru -

ba rok  Taburu'na ar ka daş la rın sal dır dı ğı nı be lirt ti ler. Ha ber ler ye ni bit -

miş ti ki, Le li kan te pe si ne dev ri ye gi den ar ka daş lar gel di ler, ey le mi

doğ ru la dı lar. Uzak tan  Rubarok'un alev ler için de ol du ğu nu, Deş ta

Heyatê'nin yan dı ğı nı be lirt ti ler. Az son ra da TC uçak la rı üze ri miz de

uçuş ma ya baş la dı lar. Yal nız doç ka la rı mız kar şı lık ve rin ce ge ri dön mek

zo run da kal dı lar. 28  Eylül'dü. Ar ka daş lar Ru ba rok  Taburu'nu vur muş -

lar dı. Ey le min çok bü yük ol du ğu ke sin di, çün kü alan da ki en bü yük ka -

ra kol du.

İlk iki gün de ey le min net so nuç la rı nı ala ma dık. Da ha son ra ey lem de

ge ri çe kil me ya pan bir bö lük güç ya nı mı za gel di. Hep si ol duk ça yo rul -

muş lar dı. Mo ral le ri bo zuk tu. Çok yıp ran dık la rı bel liy di. Eği tim ta bu -

run da be ra ber ol du ğu muz ar ka daş lar da var dı. Ar ka daş lar bi raz din len -

dik ten son ra on la ra ey le mi sor duk. Düş ma na yak la şık üç yüz ka yıp ver -

dir dik le ri ni, biz den de  kırk-el li ara sın da ar ka da şın şe hit düş tü ğü nü be -

lirt ti ler. Bu ey lem de şe hit dü şen ar ka daş la rın ba zı la rı bi zim le bir lik te

ge len ar ka daş lar dı. Fer hat ar ka daş da şe hit düş müş tü. Fer hat ar ka da şın

şe ha de ti be ni çok et ki le di. Ey lem de ya ra lan mış ve ge ri çe kil me sı ra sın -

da he li kop ter sal dı rı sın da şe hit düş müş tü.

Fer hat ar ka daş,  Kızıltepeli'ydi.  İzmir'de ay nı okul da oku yor duk. İki

ya şın day ken ai le si  İzmir'e ta şın mış, bir da ha da  Kürdistan'a dön me miş -

ti. Yurt se ver bir ai le den di. Ev de Kürt çe ko nu şu yor lar dı. Fer hat ar ka daş

da çok iyi Kürt çe ko nu şu yor du. Met ro po le git me le ri ne rağ men kül tür -

le ri ni, dil le ri ni, ge le nek le ri ni unut ma mış lar dı. Se kiz ay  İzmir'de be ra -

ber oku duk tan son ra, ona çok alış mış tım. Bir çok ko şul da ba na yar dım -

cı olu yor du. Özel lik le dev rim den son ra Par ti  Önderliği'nin za fer ko nuş -

ma sı nı çok din le mek is ti yor du. Fer hat ar ka da şın şa ha de ti er ken ol du.

Bu sü re için de ye ni ol ma sı na rağ men ken di ni ge liş ti re rek, pra ti ğe ve

ey lem le re ka tıl ma ba şa rı sı nı gös ter di. Be nim yap mam ge re ken,  onun

anı sı na la yık ol mak tı.

**

*
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Ben de oluş tu ru lan Zer zan bö lü ğün de yer al dım. Her kes gi bi çok

yo rul muş ve yıp ran mış tım. Be nim ki si sa va şa git me mek ten di. Ama ül -

ke ye gi de ce ği mi zi duy du ğum da sa va şın bü tün yor gun lu ğu nu üze rim -

den at tım. Kay bet ti ği mi san dı ğım he ye ca nı ye ni den ya şa ma ya baş la -

dım. Duy gu la rım bam baş ka ol ma ya baş la dı. İlk de fa bir ge ril la ola rak

ül ke ye gi de cek tim. Hal kı mı gö re cek tim. Aca ba  halk bi zi na sıl kar şıl ya -

cak ve bu sa vaş tan son ra bi ze na sıl bir yak la şım gös te re cek ti. Ve da ha

dü şün dü ğüm bir çok şey var dı.

Kış gel miş, her ta raf ta kar yağ ma ya baş la mış tı. Gi de ce ği miz yer ler -

de ha zır lık la rı mız da yok tu. Bi zi  epey zor luk lar bek li yor du. Ama gö ze

alın ma lıy dı bu zor luk lar. Çün kü bu zor luk lar so nun da hal kı gö re cek -

tim.

Ka rar gah ko mu ta nı mız bi zim le son bir top lan tı yap tı. Sa va şın so -

nuç la rı nı an lat tı. Gi de ce ği miz yer de bi zi bek le yen zor luk la ra dik kat

çek ti. Dik kat li ol ma mız ve ken di mi zi ko ru ma mız ge rek ti ği ni be lirt ti.

En so nun da “ Zelê'ye git mek is te yen var sa ka la bi lir” de di. Hiç bi ri miz -

den ses çık ma dı. Bu, “biz kal mak is te mi yo ruz, biz ül ke ye git mek is ti yo -
ruz” an la mı na ge li yor du. Bu na ka rar gah ko mu ta nı mız da se vin miş ti.

Son ra bu ra da ki ar ka daş lar la ve da laş tık.

Ya vaş ya vaş ül ke ye doğ ru ha re ke te geç tik. Bü tün ar ka daş lar ne şe -

liy di.

Dör dün cü bö lü ğe gi der ken yağ mu ra tu tul duk. İlk yağ mur yağ mış tı.

Hal bu ki sa vaş gün le rin de öy le yağ mur yağ ma sı nı is ti yor duk ki, san ki

ina dı mı za yağ mı yor du. Bi ze gö re yağ mur yağ sa iha net çi ler ge ri çe ki le -

cek ler di. Ama yağ ma dı. Şim di öy le şid det li ya ğı yor ki, ilik le ri mi ze ka -

dar ıs la nı yor duk. Yağ mur al tın da yol ha zır lık la rı nı ya pa ca ğı mız son

nok ta mı za gel dik. Sı rıl sık lam ol muş tuk. He men nay lon aç tık. Sa ba ha

ka dar ya ğan yağ mur la uya nık kal dık. Sa bah pı rıl pı rıl bir gü neş aç tı.

Sa bah la bir lik te biz de ha zır lık la rı mı za baş la dık. Her  grup bir şey le

uğ ra şı yor du. Bir ta raf tan ek mek, bir ta raf tan mir to xe, bir ta raf tan da

no hut ez me si ya pı yor duk. Bu ra da mey ve bol du. Her çe şit mey ve var dı.

Bun lar dan da yi yor duk. Ha zır lık la rı mı zı bü yük bir mo ral le ya pı yor duk.

Ha zır lık la rı mız bit tik ten son ra iki  grup şek lin de yo la ko yul duk.

Zağroslar'dan ge çe rek gi de cek tik. 
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Zağ ros la rın ne ka dar çe tin ol du ğu nu, can al ma dan kim se ye yol ver -

me di ği ni her kes bi lir. Bil me yen ler ol sa bi le, duy muş lar dır.

Zağroslar'da kar yağ mış tı.  Onun  için yo lu muz ka pa lıy dı. İlk gru bu muz

da ha çok ka ra da ya nık lı ve güç lü ar ka daş lar dan olu şu yor du. Bun lar ön -

den gi dip di ğer ar ka daş la ra yol aça cak tı. Ar ka la rın dan da di ğer  grup gi -

de cek ti. Ben ikin ci grup tay dım. Bi zim  grup bi rin ci grup tan bir gün

son ra ha re ket et ti.

Ar tık ya vaş ya vaş  Zağroslar'ın etek le ri ne yak la şı yor duk.  Zağroslar'a

yak laş tık ça  Xankûrkê'den uzak laş tı ğı mı zı her  adım atı şı mız da gö rü yor -

dum. Ara da bir ar ka ma dö nüp o de rin dol la ra (va di le re) ba kı yor dum.

San ki bu ay rı lık son su za ka dar dı. İçim de bir his “iyi bak, bel ki de
Xankûrkê'yi bir da ha gö re me ye cek sin” diyordu.  Zağroslar'a tır man dık -

ça san ki kar da bi ze yak la şı yor du. 

Bir yer de mo la ver dik. Bu ra da yaş ga ni ler den çay yap tık. Yo la çık -

ma dan ön ce son kez ye me ği mi zi ye dik. Yo lu muz bun dan son ra çok

uzun du. Bu se fer bir mo la da  Zağroslar'ı aşa cak tık.

Hiç unut mu yo rum, yo la ko yul ma dan ön ce ta kım ko mu tan la rı mız dan

Azad ar ka daş, “Ken di ni zi iyi ha zır la yın, bu ak şam üç dev le tin sı nır la -
rı na gi rip çı ka ca ğız” dedi. Ön ce  Irak, son ra Tür ki ye ve da ha son ra  İran

sı nı rı. Bel ki de dün ya da bu bir ge ce için de üç ül ke nin sı nır la rı nı aşa cak

bi ri le ri var sa, o da biz bir  grup PKK sa vaş çı la rıy dık.

Ve ya vaş ya vaş ha re ket baş la dı.  Grup hep bir lik te ha re ket edi yor du.

Biz yol al dık ça ka rın acı ma sız lı ğı, de rin li ği da ha da ar tı yor du. Kar çok

yağ mış tı. Fa kat biz da ha ye ni baş la mış tık yü rü me ye, hiç dur ma dan da

de vam et me liy dik. Biz iler le dik çe  grup da ken di için de kü çük grup la ra

ay rı lı yor du. Ben ön de gi den gru bun için dey dim. Ge ri de kal ma mak  için

ken di mi çok zor lu yor dum. Bu gü ne ka dar böy le  uzun kış ge ce le rin de,

he le he le Zağ ros lar gi bi bir yer de, kar lı bir ge ce de yü rü me miş tim. Kar -

da hiç bek le me den sü rek li yü rü mek ge re ki yor du. Yü rü dük çe yo rul du -

ğu mu  fark edi yor dum. Bir an ön ce bit sin bu kar di ye dü şü nü yor dum.

Yor gun luk bas tık ça uy ku mun gel di ği ni de  fark edi yor dum. Yal nız kar -

da yü rür ken, uy ku  ölüm de mek ti. Bu nu bi li yor dum. Ken di mi çok zor -

lu yor dum.  Grup so rum lu muz  Azad ar ka da şa her yak laş tı ğım da “He -
val, ne ka dar yo lu muz kal dı” diye so ru yor dum. O da “üç sa at var” di-

yordu. Ya ni ka lan sü re yi doğ ru söy lü yor ve ona gö re ken di mi ha zır la -

ma mı is ti yor du. O doğ ru su nu söy le dik çe, ben bi zi ilk kam pa ge ti ren

kur ye le ri mi zi ha tır lı yor dum ve “keş ke  Azad ar ka daş da on lar gi bi üç
sa at lik yol  için ya rım sa at var de sey di” di yor dum. Bun la rı dü şü nür ken

önü mü ze bü yük bir  sırt çık tı. Sır ta doğ ru tır man dık. Yük se ğe tır man -

dık ça rüz gar şid det le ni yor du. Sır tın ba şı na çık tı ğı mız da rüz gar öy le

şid det li esi yor du ki, bir an rüz ga rın be ni  alıp gö tü re ce ği ni dü şün düm.

Hız la te pe den aşa ğı in dik çe rüz ga rın şid de ti de aza lı yor du. Bi raz da ha

git tik ten son ra aşa ğı mız da ka ra yer ler gö rü nü yor du. Ka ra lık la rı gö rün -

ce can la nı ver dim bir den.

Bi zim di ğer bir  grup  hâlâ gel di ği miz ye re ulaş ma mış tı. On la rın du -

ru mun dan kay gı la nı yor duk. Bir an ön ce do la in mek is ti yor duk. Ama

di ğer ar ka daş lar da ha gel me miş ler di. Ye ri miz de dur du ğu muz da da çok

üşü yor ve uy ku muz ge li yor du. Bi raz son ra si lah ses le ri ge lin ce dur mak

zo run da kal dık. Kal dı ğı mız yer de  spor ya pı yor duk. Zıp lı yor duk. Bir -

kaç ar ka daş da ha bi ze ulaş tı. Bi raz da ha bek le dik ten son ra do la doğ ru

hız lı adım lar la yü rü dük. Yü rü dük çe ısın ma ya baş la dı ğı mı his set tim.

So nun da si yah ye re ulaş tık. Ar tık kar yok tu.  Zağroslar'ı aş mış tık. Biz -

den bir gün ön ce gi den ar ka daş la rın ya nı na ulaş tık. Ba zı ar ka daş la rı mız

da ha gel me miş ler di. Ol duk ça yor gun duk. Tam on bir sa at hiç dur ma dan

yü rü müş tük.  Onun ver di ği yor gun luk la he men nö bet çi ler dı şın da he pi -

miz de rin bir uy ku ya dal dık. 

Kalk tı ğı mız da her ta raf pı rıl pı rıl dı. Her şey çok gü zel di. Ama iki

ar ka da şı mı zın gel me miş ol ma sı bi zi kay gı lan dı rı yor du. Göz le ri miz hep

yol day dı. Biz den ön ce ge len grup tan bir ar ka daş kö ye git miş ve bi zim

için ba zı şey ler ge tir miş ti. Sa bah ye me ği mi zi ye dik. Di ğer iki ar ka da şı -

mız da gel miş ol say dı ne ka dar gü zel olur du. On lar gel me yin ce bir kaç

grup on la rı ara ma ya çık tı. Ama her gi den  grup boş dö nü yor du. Ne ol -

du ğu nu an la ma ya baş la mış tık. Zağ ros lar yi ne can al mış tı. O hep öy le -

dir, be del al ma dan kim se ye ge çit ver mez. İki ar ka da şı mı zın ar tık şe hit

düş tü ğü nü bi li yor duk.  Zağroslar'a kış ay la rın da vur du ğun za man geç -

mek zo run da sın, aş ma dın mı ona yem ol muş sun de mek tir. 

Bun dan son ra ki yo lu mu za iki yol da şı mı zı kay bet me nin acı sıy la de -

vam ede cek tik. Bir öz gür lük sa vaş çı sı  için ölüm le rin en kö tü süy dü.
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Do ğa ya kar şı sa va şa rak da öle bi lir sin. Ama her öz gür lük sa vaş çı sı, an -

cak düş ma na kar şı sa va şır ken şe hit düş me yi is ter. Hem de bir  atom

bom ba sı gi bi düş ma nın üs tün de pat la mak is ter. 

Bu de fa üç  grup şek lin de yo la çı ka cak tık. En son  grup köy den ge ti -

ri len er za ğı sak la dık tan son ra di ğer iki gru bun ar ka sın dan yo lu na de -

vam ede cek ti. Son  grup se kiz ki şiy di. Ben de bu grup lay dım. Er za ğı -

mı zı sak la dık tan son ra yo lu mu za ko yul duk. Yal nız yü kü müz çok ağır -

dı. Be nim çan tam da çey rek çu val şe ker, iki pa ket hur ma, iki pa ket çay

ve bu nun ya nın da ken dim le bir lik te ge tir di ğim bat ta ni ye var dı. Di ğer

ar ka daş la rın da yük le ri be nim ki ka dar dı.

Ak şam ka ran lı ğı ya vaş ya vaş ba sı yor du. İlk yo la ko yul du ğu muz da

yü küm  ağır ol du ğu  için yo rul dum. Zor luk la ne fes alı yor dum. Yü rü dük -

çe açı lı yor dum, yal nız ök sü rük be ni tut muş tu. Sü rek li ök sü rü yor dum.

İran sı nı rı için de yü rü yor duk. Bi raz son ra sı nır da ki paygahın ( İran

ka ra kol la rı) he men al tın dan ge çe cek tik.  Onun  için çok ses siz ve dik kat -

li ol ma mız ge re ki yor du. Yal nız ara da bir ses siz li ği mi zi ök sü rü ğüm bo -

zu yor du. Paygaha iyi ce yak laş tı ğı mız da ko mu ta nı mız Zer deşt, “Sa kın
ök sür me, ken di ni tut,  eğer da ya na ma ya cak san ağ zı na men dil koy” de -

di. Ben de da ha dik kat li ola ca ğı mı söy le dim. Paygahı ses siz ve dik kat li

geç tik. Ök sü rü ğüm gel di ği hal de ök sür me dim. Ken di mi tut tum, yal nız

kan ter için de kal mış tım. Paygahtan bi raz uzak laş tık tan son ra ök sür -

düm ve çok ra hat la dım.

Ar tık hiç bir en gel kal ma mış tı. Bun dan son ra gün düz de ha re ket ede -

bi lir dik. Dağ la rın ya maç la rın dan ge çer ken ova da gö rü nen köy le rin

ışık la rı gö rün tü yü çok gü zel leş ti ri yor du. Işık la rı sey re der ken yü rü mek

hiç yor mu yor du. Bir zom yerine var dık. Yol da ge lir ken ken di miz le bir -

lik te gani ve  ağaç top la mış tık. Zom ye rin de  odun yok tu. Top la dı ğı mız

bu ganiler le bir çay ya pıp iç tik, ge ce so ğuk ol ma sı na rağ men iç ti ği miz

çay içi mi zi ısıt mış tı. Bir de üs tü ne tü tün den sa rı lı ka lın bir si ga ra için ce

bü tün yor gun lu ğu mu zu unut tuk.

Ge ce yi bu ra da ge çir dik ten son ra sa bah tek rar ha re ket et tik. Önü -

müz de iki bü yük te pe var dı. On la rı aşa cak tık. Bu te pe ler de de diz bo yu

kar yağ mış tı. Fa kat biz den ön ce gi den ar ka daş lar yo lu aç mış lar dı.

Onun  için faz la zor lan ma ya cak tık.  Uzun ve yo ru cu bir yol cu luk tan

son ra her iki te pe yi aş tık. Bir do la gel dik. Ak şam da yak la şı yor du. Ak -

şam ol ma dan ön ce gür bir  ateş yak tık, sı rıl sık lam  olan el bi se le ri mi zi

ku rut tuk. Ye me ği mi zi ye dik. Her ye mek yi yi şi miz de her ar ka daş, “bol
yi yin ar ka daş lar” diyordu. Her kes gü ya ye di re rek yü kü nü ha fif le te cek -

ti. Ben de “Ar ka daş lar ça yı nı za çok şe ker  atın, bol bol hur ma yi yin ki
ener ji ala sı nız ve yü rü ye si niz” diyordum. Böy le ce ken di yü kü mü ha fif -

let me ye ça lı şı yor dum. Ar ka daş lar gü lü yor lar dı.

Urmiye'ye az kal mış tı. Bu ge ce de yü rü ye cek ve nok ta mı za ye ti şe -

cek tik.  İran'ın sı nır köy le ri nin için den ge çip gi de cek tik. Dağ yo lun dan

gi de mi yor duk. Hem çok kar yağ mış tı, hem de biz çok yor gun duk.  İran

köy le rin den geç mek de teh li ke liy di. Ama baş ka yo lu yok tu. Da ha iki

gün ön ce  Zağros'a iki şe hit ver miş tik. Ba şı bu lut la rın için de gö rün me -

yen sis li  Girkê  Feyra'ya şe hit ver me yi gö ze ala mı yor duk. Dol dan kö ye

doğ ru bir pa ti ka yol var dı. Bu yo lu ta kip et tik ve kö ye yak laş tık. Köy de

paygahın  olup ol ma dı ğı nı bil mi yor duk. Köy de ki kö pek ses le ri, he le

he le ço cuk ses le ri ba na il ginç gel di ği ka dar ho şu ma da gi di yor du. Kö -

yün dı şın da bek le dik, iki ar ka da şı mız kö ye git ti. Ya rım sa at son ra yaş lı

bir adam la bir lik te ge ri dön dü ler. Yaş lı ada mın ko nuş tu ğu Kürt çe bi -

zim yö re nin  Kürtçe'sine çok ben zi yor du. Zer deşt ar ka daş köy lü ye “Bi -
ze, sı nı ra ne re den, han gi yol dan gi di le ce ği ni an lat” dedi. Yaş lı ada mın

kork tu ğu her ha lin den bel liy di. “Köy de pas tar lar ( İran as ker le ri) var,
ay rı ca bil mi yo rum” dedi. Zer deşt ar ka daş “Biz de Kür düz. Bi ze gü ven,
sen yo lu bi li yor sun” dedikten son ra  adam önü mü ze düş tü. Kö yün al tın -

da ki ça yır lar dan geç tik. Son ra bi ze kar şı kö yü gös ter di. “Bu köy de ki le -
rin hep si yo lu bi li yor. Ora ya gi din, on lar si ze yo lu gös te rir ler” de di.

Ve son ra ay rıl dı.

Kö pek ses le ri nin gel di ği yö ne doğ ru, köy lü nün işa ret et ti ği kö ye

git tik. Bir  evin  ışık gör me yen ta ra fın da dur duk. İki ar ka daş ka pı yı çal -

dı. Bir  genç dı şa rı ya çık tı. Ar ka daş lar la bi raz ko nuş tu. Ve yo lu bil me -

di ği ni söy le di. Hal bu ki yo lu bil di ği ne emin dik. Ya pa cak bir şey yok tu.

Yo lu mu za ar tık ken di ba şı mı za ve ini si ya ti fi mi ze gö re de vam ede cek -

tik. Tek rar yo la ko yul duk. Tam o sı ra da he men yo lun üze rin de ki  evin

sa hi bi önü mü ze çık tı. Yaş lı bi riy di. “Yor gun su nuz, bir çay  içip öy le
yo lu nu za de vam  edin” de di. Biz he pi miz Zer deşt ar ka da şa bak tık,
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göz le ri miz le ka la lım di yor duk. O da uy gun gör dü. Dı şa rı da nö bet çi -

miz bek le di. Di ğer le ri miz içe ri gir di. Eve gi rer ken çok he ye can lıy dım.

Bir  ARGK sa vaş çı ola rak ilk de fa halk tan bi ri nin evi ne gi ri yor dum.

Ev de ki elekt rik ba na göz le ri ka maş tı ra cak de re ce de gü zel ge li yor du.

Evin sa hi bi iyi bir in san dı. Yurt se ver di. Bi zim  PKK'li ol du ğu mu zu an -

la mış tı. Ba zı so ru lar sor du. Özel lik le Gü ney  Savaşı'yla il gi li.  Onun da

Barzani'ye kar şı ki ni var dı. “ Kürt hal kı na an cak siz ler bir şey ler ve re -
bi lir si niz” di yor du.  Adam bi zi ta nı yor du bi raz. Ça yı mı zı ve ye me ği -

mi zi ye dik ten son ra git me miz ge rek ti ği ni söy le dik. Ev sa hi bi “Yor -
gun su nuz, ye rim var, is ter se niz bu ge ce bu ra da ka lın” dedi. Ama biz

ka bul et me dik. Ge ril la bir li ği as la köy de ve ev ler de kal ma ma lıy dı.

Hem de bir an ön ce ar ka daş la ra ye tiş me miz ge re ki yor du. Ev sa hi bi bi -

zim le bi raz yol al dı. Son ra yo lu mu zun üs tün de bu lu nan son iki kö ye

doğ ru yü rü dük. Yaş lı  adam ve ai le si çok iyiy di. Yol da hep on la rı dü -

şün düm. “Bu in san lar  için sa vaş mak ne ka dar gü zel” dedim ken di

ken di me. Di ğer ar ka daş la rın da mut lu ol duk la rı yüz le rin den oku nu -

yor du.

Kö yün üs tün de ki kü çük sırt tan gi di yor duk. Ge ce ses siz ve ka ran -

lık tı. Yal nız bu ses siz li ği kö ye yak laş tık ça kö pek ses le ri bo zu yor du.

Kö ye yak laş tı ğı mız da az ile ri de bir  ateş gör dük. Ate şe doğ ru git tik.

Ço ban dı bun lar. İki ki şiy di ler, bi zi kar şı la dı lar. Çay la rı da ha zır dı.

İk ram et ti ler. İç ti ği miz bu çay la yor gun lu ğu mu zu at ma ya ça lı şı yor -

duk. Bu son kö yü de, ya nı mı za ço ba nı ala rak geç tik.  Urmiye'ye gi den

yo lun üs tü ne vur duk. Köy den bi raz uzak laş tık tan son ra bir yer de din -

len dik. Ger çek ten de çok yo rul muş tuk. Ar tık yü rü ye cek hal kal ma -

mış tı. Bu ge ce sır tı mız da ki er zak da hiç azal ma mış tı. Çün kü ye me ği

köy de ye miş tik. Sa ba ha da az kal mış tı. Sa ba ha ka dar bi raz din len me -

ye ça lış tık.

Uzak ta U. kö yü gö rü nü yor du. Yo lu muz bi ti yor du ar tık. Yol dan ge -

çen ker van cı lar köy de ar ka daş la rın ça dır aç tı ğı nı söy lü yor lar dı. Çok se -

vin dik. Ak şa ma doğ ru ar ka daş la rın ya nı na git tik. Sı cak kar şı la dı lar.

On lar ken di yol cu luk la rı nı bi ze an lat tı lar, biz de ba şı mız dan ge çen le ri.

Bu ak şam din le ne cek, sa bah er ken sa at ten iti ba ren de iş le ri mi ze baş la -

ya cak tık. Çün kü bir sü rü iş bi zi bek li yor du.

C. kö yü,  İran'ın en uç nok ta sın da  İran ve Tür ki ye ara sın da ki bir  Kürt

sı nır kö yü dür. Bir sü re ön ce  İran dev le ti ta ra fın dan bo şal tıl mış tı. Bu

kö yü  İran  KDP'si üs ola rak kul lan dı ğı  için düş man köy lü le ri göç et tir -

miş ti. Bu köy Şem zi nan sı nır köy le ri ne çok ya kın dı. Ol duk ça şi rin bir

ye re ben zi yor du. İlk baş ta es ki yı kık bir ev de ça dır aç mış tık. Ye ri mi zi

ya pın ca ya ka dar bu ge çi ci ça dır da ka la cak tık. Sa bah er ken kalk tık. Ye -

me ği mi zi ye dik ten son ra bü yük bir coş kuy la  kamp ça lış ma la rı na baş la -

dık. Bir  grup ar ka daş ça dır ya pı mı  için uğ ra şı yor du. Di ğer ar ka daş lar

odun top lu yor lar dı. Kü çük bi ri mi miz de güm rük nok ta sı na güm rük  için

git ti.  Kürdistan'daki bü yük ti ca ret yol la rı nın bir ko lu bu ra dan ge çi yor -

du.  Türkiye'den  İran'a bü yük ker van ça lı şı yor du. Kar yağ ma sı na rağ -

men ker van cı lar  hâlâ ça lı şı yor lar dı.  Onun  için güm rük bi ri mi miz bu

ker van cı lar dan güm rük al ma lıy dı. Ay rı ca ba zı ih ti yaç la rı mı zı bun la rın

sa ye sin de kar şı la ya cak tık. Ak şa ma ka dar yük sek bir mo ral ve coş kuy la

ça lış ma la rı mız sür dü.

Ak şam bö lük yö ne ti mi miz top lan dı. İş le ri miz plan la na cak tı. Biz de

din len dik. Sa bah iç ti ma sın da top lan tı da alı nan ba zı ka rar lar bi ze bil di -

ril di. Bir gru bu muz  Xankûrkê'ye ge ri dö ne cek ti, bir gru bu muz S. 'deki

er zak la rı ge tir me ye gi de cek ti. Bir gru bu muz da ül ke içi ne, Şem zi nan

köy le ri ne gi de cek ti. Be nim is mim de ül ke içi ne gi re cek gru bun için de

okun du. Mut lu luk tan ne re dey se uçu yor dum. Ül ke ye gi ri yor dum. Ben

de bir öz gür lük sa vaş çı sı ola rak hal kı mın ara sı na gi re cek tim. “Hal kın
için de ha re ket le ri me dik kat et me li yim, gü zel ko nuş ma lı yım, on la rı et ki -
le me li yim” di ye dü şü nü yor dum.  Evet,  halk için de bun lar önem li şey -

ler dir. Bun la rı hiç unut ma ma lı ve her za man dik kat et me liy dim. Öğ le -

den son ra ha re ket ede cek tik. Sa bır sız dım, ye rim de du ra mı yor dum.

Son ra en ya kın köy den Şi kef ta ne kö yü ne doğ ru ha re ket et tik. Kar

yağ mış tı. Her ta raf kar la kap lıy dı. Yal nız ker van cı la rın yo lu açık tı. Biz

de ker van cı la rın yo lun dan kö ye git tik. Bu yo la gi rer ken,  İran'dan ge len

ker van cı la rın ya nın da bir ta ne de Ba kur lu (Ku zey li) ker van cı var dı. Bi -

zi gö rün ce çok se vin di. He pi mi ze sa rıl dı. Tek tek he pi mi zin du ru mu nu

sor duk tan son ra bi zim le kö ye gel di. Ta bii  onun bi zi sı cak kar şı la ma sı

biz le ri çok mem nun et miş ti. Kö ye doğ ru yak laş tık ça uzak ta tü ten so ba -

la rın du ma nı ilk etap ta gö ze çar pı yor du. Kö yün içi ne gir di ği miz de son
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de re ce he ye can lıy dım. Gö rü nür de kö yün er kek le ri yok tu. Da ha kö yün

ço ğu bi zim kö ye gir di ği mi zi bil mi yor du. Gö ren ler de ilk etap ta bi ze

yak laş ma dı lar. Kork tuk la rı her hal le rin den bel li olu yor du. İlk de fa kış

gü nü bir ge ril la gru bu kö ye gi ri yor du. He le he le Gü ney  Savaşı'ndan

son ra köy lü ler bel ki de bi zim bit ti ği mi zi, tes lim ol du ğu mu zu dü şü nü -

yor lar dı. Dev le tin tüm pro pa gan da sı za ten bu yön lüy dü. 

Plan la ma mı za gö re Aşağı  Katuna'ya gi de cek ti. Bu köy bir çe te kö -

yüy dü.  Onun  için bir eve git tik. Ara ba is te dik. Fa kat köy lü ara ba

anah ta rı nın ev de ol ma dı ğı nı söy le di. Anah ta rı ver mek is te mi yor lar dı.

Da ha son ra kö yün er kek le ri ya vaş ya vaş kö ye gel di ler. Bi zi gör dü ler.

İlk gör dük le rin de on lar da ina na ma dı lar. Ama se vin di ler. Son ra o ge ce

köy de kal ma mı zı is te di ler. İki gru ba ay rıl dık. Her  grup bir eve git ti.

Top lam on bir ki şiy dik. O ge ce köy de kal ma mı zın en önem li ne de ni

köy lü le re son du rum la rı, Gü ney  Savaşı'nı ve so nuç la rı nı an lat mak

için di. Git ti ği miz ev de köy lü ler ya nı mı za ge li yor lar dı. Sü rek li so ru lar

so ru yor lar dı. Biz ler de ce vap ve ri yor duk. Bi zi gör dük le ri  için çok

mut luy du lar. Gü ney Sa va şı so nun da Bar za ni ve  Talabani'den nef ret

et miş ler ve on la ra “iha net çi ler” diyorlardı. Köy lü le rin il gi si be ni çok

mut lu edi yor du. Ben de sü rek li on lar la ko nuş mak, bir şey ler an lat mak

is ti yor dum. Yal nız dil so ru num var dı. Kürt çe bil me di ğim  için üzü lü -

yor dum. Ko nu şu lan la rı din le mek le ye ti ni yor dum. Ge ce geç sa at le re

ka dar köy lü ler le ko nuş tuk. Sa ba ha doğ ru kö yün dı şın da bir ye re git tik.

Gü ven lik açı sın dan böy le si da ha uy gun du. Dı şa rı sı so ğuk tu. Köy lü ler

bat ta ni ye ve ak şa ma ka dar ye te cek er za ğı da bi ze ver di ler. Ak şa ma

ka dar ora da din len dik. Ak şam Aşağı  Katuna'ya git mek  için yo la ko -

yul duk.

Bu köy bir çe te kö yüy dü. Si lah la rı nı el le rin den ala cak ve on la rı si -

lah sız lan dı ra cak tık.  Onun  için kö ye dik kat li gi re cek, iki şer li üçer li

grup lar ha lin de ev le re da ğı la cak ve tüm çe te le ri muh ta rın evi ne top la -

ya cak tık. Kö ye doğ ru dik kat li bir şe kil de git tik. Kö yün ışık la rı ya nı -

yor du. Kö yün içi ne gir dik ve ev le re da ğıl dık. Tüm köy lü le ri muh ta rın

evi ne top la dık. Biz den kork tuk la rı bel liy di. Yal nız kö ye gi re ce ği mi zi

bi li yor lar dı. Çün kü Şi kaf ta ne köy lü le ri on la ra söy le miş ler di gel di ği mi -

zi. Oda dop do luy du. Tüm köy lü ler oda day dı lar.  Azad ar ka daş top lan tı -
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ya baş la dı. Oda da çıt çık mı yor du.  Azad ar ka da şın gür se si nin tüm köy -

lü le ri he men et ki le di ği bel li olu yor du. Top lan tı nın ama cı, son ge liş me -

le ri, Rubarok, He le na ey lem le ri ni, Gü ney  Savaşı'nı, bu sa va şın so nuç -

la rı nı, bi zim bü yük di re ni şi mi zi, düş ma nın ya şa dı ğı ye nil gi yi köy lü le re

an lat mak tı. Ger çek ten de ko nuş ma çok et ki le yi ciy di. Köy lü le rin de

olum lu et ki len di ği bel li olu yor du. Muh tar çe te re i siy di. Ar ka daş lar la

ko nuş tu. Si lah la rı nı bı rak ma ya ka rar ver miş ler di. Bi ze en kı sa sü re de

si lah la rı düş ma na ge ri ve re cek le ri ni söy le di ler. Bu da bi zi se vin dir di ve

bir ey lem den so nuç al ma nın gö nül ra hat lı ğıy la bi ze ge tir dik le ri ye me -

ği mi zi ye dik ten son ra, tüm köy lü ler le ve da laş tık ve baş ka bir kö ye git -

mek  için yo la çık tık.

M. kö yü ne git tik. On lar da bi zi il giy le kar şı la dı lar. Kış ay la rın da ilk

de fa bir gru bu muz hal kın içi ne gi ri yor du. Yi ne hal kı mız Gü ney

Savaşı'nda bi zim bit ti ği mi ze da ir düş man pro pa gan da sı na inan mış, bi zi

gö rün ce çok se vin miş ti. Ken di le ri ni da ha gü ven ce li his set miş ler di. Her

git ti ği miz köy de in san la rın bü yük il gi siy le kar şı la şı yor duk. Hat ta ba zı -

la rı bi zi bu kış sü re cin de gü ven ce li bir şe kil de ba rın dı ra bi le cek le ri ni bi -

le söy lü yor lar dı. Ama biz ka bul et me dik. 

So nun da Yukarı  Katuna'ya git tik. Bu kö yün hep si bi zim le dost tu.

Kö ye gir di ği miz de kö yün için de yaş lı bir ka dı nın öl dü ğü nü bi ze söy le -

di ler. Biz uy gun bir ye re geç tik. O ge ce yi ora da ge çir dik.  Öbür gün

hem baş sağ lı ğı di le mek, hem de ve da laş mak üze re son bir ke re kö ye

gir dik. Ön ce  ölen ka dı nın evi ne git tik. Ço cu ğu bü yük bir hay ran lık la

bu ha re ke ti mi zi kar şı la dı. Ar ka sın dan mi li si mi zin evi ne git tik. Köy lü -

le rin bü yük bir kıs mı ora da top lan dı lar.  Azad ar ka daş köy lü le re ge nel

ih ti yaç lis te mi zi ver di ve en kı sa sü re de ih ti yaç la rı mı zı kar şı la ma la rı nı

söy le di. Köy lü ler de en kı sa sü re de ge ti re cek le ri ni söy le di ler. 

Ar ka daş la rın hep si ko nu şu yor lar dı, soh bet edi yor lar dı. Ben dil bil -

me di ğim  için faz la ko nuş mu yor dum. Ama hep si ni an lı yor dum. Be -

nim ko nuş ma mam köy lü le rin dik ka ti ni çek miş ti.  Evin yaş lı ka dı nı

Azad ar ka da şa “Bu ar ka daş ni ye ko nuş mu yor” di ye sor du.  Azad ve

di ğer ar ka daş lar ba na ba kıp gül dü ler. “Bu ar ka da şı mız Kürt çe bil mi -
yor. Çün kü bir  Türk ar ka daş” de dik ten son ra bir den köy lü le rin il gi

oda ğı ol dum. Yü züm kıp kır mı zı ke sil miş ti. Türk çe bi len ba zı köy lü -

ler ya rım ya ma lak Türk çe le riy le be nim le ko nu şu yor lar dı. Ben de ar -

ka daş la rı ya lan cı çı kar ma mak  için  Türk ol du ğu mu ka bul et tim. Oda -

da ki özel lik le yaş lı in san lar ba na acı yor lar dı. Yaş lı ka dın “Bu  Türk
ara nız da ne ya pı yor? Ya zık tır. Zor luk la ra da ya na bi li yor mu? Ya ka -
çar sa ne ya par sı nız?” di ye so ru yor du. Ta bii  Azad ar ka daş la Kürt çe

ko nu şu yor du. O be nim an la ma dı ğı mı sa nı yor du. “Kaç ma” kelimesi

hiç ho şu ma git me miş ti. Ev den ay rı lın ca ya ka dar özel lik le ba na çok

iyi dav ra nı yor lar dı. Bu iyi dav ran ma la rı nın en bü yük ne de ni  Türk ol -

du ğum için di.

Bü tün köy lü ler le ve da laş tık tan son ra köy den ay rıl dık. Köy lü ler bi zi

gör dük le ri ve ya şa dı ğı mız  için çok mut luy du lar. Biz de sı cak ve bü yük

bir il giy le kar şı lan dı ğı mız  için mut luy duk.  Katuna'dan ay rıl dık tan son -

ra yi ne Şikeftane kö yü ne dön dük. Bu köy son uğ rak ye ri miz di. Yol da

yağ mu ra tu tul muş tuk. Kö ye va rın ca ya ka dar her ta ra fı mız sı rıl sık lam

ol muş tu. İki gru ba ay rıl dık. Her  grup bir eve git ti.  Evin ha nı mı bi zi içe -

ri  alır al maz he men so ba yı yak tı. Ken di mi zi ku ru la ma ya ça lı şı yor duk.

Çok yurt se ver bir ai ley di. Bir ta raf tan ken di mi zi ku ru lar ken, di ğer ta -

raf tan da bir bi ri mi ze köy lü le rin çok de ğiş ti ği ni an la tı yor duk. Ba zen ar -

ka daş lar ba na ba kıp gü lü yor lar dı. Ben de “keş ke be ni  Türk ta nıt ma say -
dı nız, hep si ba na acı yor lar dı san ki” de yin ce ar ka daş lar “önem li de ğil,
on lar da se vin di ler as lın da, hem sa na acı ma dı lar, se nin zor la na bi le ce -
ği ni dü şün dü ler o ka dar. Ay rı ca bu bir anı ola rak kal sın” de di ler. Ken -

di mi zi ku ru la dık tan son ra so ba nın et ra fın da bi raz uzan dık. 

Ar tık kam pı mı za dö ne cek tik. İki  grup şek lin de yo la ko yu la cak tık.

Ön ce bi zim  grup yo la çı ka cak tı. Fa kat ha va çok bo zuk tu. Köy lü ler bu

ha va da yo la çık ma ma mız ge rek ti ği ni söy le di ler. Bo ğa zın çok teh li ke li

ol du ğu nu, böy le ha va lar da o bo ğa zın çok can al dı ğı nı söy lü yor lar dı.

Fa kat biz git me miz ge rek ti ği ni be lir ti yor duk. Sa at ona doğ ru yo la çık -

tık. Ha va bir ta raf tan çok so ğuk tu, bir ta raf tan da fır tı na lıy dı. Fır tı na

çok et ki liy di. Kö yün üs tün de ker van cı lar la kar şı laş tık. On lar biz den

ön ce yo la çık mış lar dı. Fa kat fır tı na yü zün den ge ri dön müş ler di. Bi ze

de “ge ri dö nün” de di ler. Fa kat biz yo lu mu za de vam et me yi uy gun bul -

duk. Biz bo ğa za yak laş tık ça fır tı na da ha da şid det le ni yor du. Yo ğun sis

ol du ğun dan do la yı önü mü zü gö re mi yor duk. Bo ğa za çık tı ğı mız da fır tı -
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na nın şid de tiy le yü zü mü ze çar pan kar lar mer mi şid de tin dey di san ki.

Ne fes ala mı yor duk. Bir an ön ce ken di mi zi bo ğa zın al tın da ki do la bı -

rak mak is ti yor duk. Fa kat sis ten do la yı do lun han gi yön de ol du ğu nu

bil mi yor duk. Du rum git tik çe teh li ke li ol ma ya baş la yın ca kö ye dön me -

ye ka rar ver dik. Bo ğaz dan ken di mi zi kö ye doğ ru bı ra kır ken her ta ra fı -

mız buz ol muş tu. Kö ye doğ ru yak laş tık ça üs tü müz de ki buz eri yor du.

Sı rıl sık lam ol muş tuk.  Azad ar ka daş köy lü ler le bir lik te bi zi kar şı la dı.

Ka ra rı mı zı olum lu ve ye rin de bul du.

O gün de köy de kal dık. Çok kir len miş tik,  uzun sü re den be ri ban yo

yap ma mış tık. En son Rubarok ey le mi ön ce sin de ban yo yap mış tım.

Tüm ar ka daş la rın du ru mu da he men he men be nim gi biy di. Tüm el bi se -

le ri miz kir pas için dey di, yi ne çe te (bit) do luy duk. Köy dey ken köy lü le -

rin ara sın da ken di mi zi ka şı ma ma ya  özen gös te ri yor duk. Ama so ba

yan dı ğın da, içe ri si çok sı cak olun ca çe te ler de ha re ket edi yor lar dı. Ba -

zen da ya na mı yor duk. Bi zim  için nor mal di. Çün kü sa vaş tan ban yo yap -

ma ya fır sat bu la ma mış tık. Bu lun du ğu muz  evin ha nı mı na ban yo yap -

mak is te di ği mi zi söy le dik. On lar da uy gun gör dü ler. Ak şam ye me ğin -

den son ra ban yo nun ha zır ol du ğu nu söy le di ler. Çok se vin dim. Ban yo

kıs mı na git ti ğim de sa de ce bir dem lik sı cak su yun ol du ğu nu gö rün ce

se vin cim kur sa ğım da kal dı. Ama ban yo yap mak tan vaz geç me dim. Bir

bi don so ğuk su ya bir çay dan sı cak su yu ka ta rak ban yo mu yap tım. Za -

ten so ğuk suy la ban yo yap ma ya alış mış tık. Ban yo dan son ra yat tım.

Uzun sü re den be ri ilk de fa ka şın ma dan sa ba ha ka dar yat tım.

Sa bah ol du ğun da bir ön ce ki gün ya ğan kar ve fır tı na ye ri ni  açık ha -

va ya bı rak mış tı. Ha va nın gü zel li ğin den ya rar la na rak, kam pı mı za ge ri

dön mek  için yo la ko yul duk. Köy lü ler den bir  grup bi zim le bo ğa za ka -

dar gel di. Hem bi ze yol aç tı lar, hem de çı ğın ge le bi le ce ği yer ler den bi -

zi sağ lam ge çir di ler.

Ya vaş ya vaş kam pı mı za yak la şı yor duk. İki haf ta ya ya kın dı ar ka daş -

lar dan ay rıl mış tık. Hep si ni çok öz le miş tik. Kam pa yak laş tık ça he ye ca -

nım ar tı yor du. Ar ka daş la ra an la ta cak o ka dar çok şe yim var dı ki... Bir

an ön ce ye ti şip hep si ni an la ta yım di yor dum. Uzak tan ar ka daş la rı gö rü -

yor duk. On lar da bi zi gö rün ce hep si ye ni yap mış ol duk la rı ça dır dan dı -

şa rı çık tı. Bi zi çok sı cak kar şı la dı lar. Ön ce bi raz öz lem gi der dik ten

son ra ge liş me le ri tek tek ar ka daş la ra an lat tık. Ar ka daş la rı tek rar gör -

mek çok gü zel di.

Kamp ya şa mı mız ya vaş ya vaş dü ze ne gi ri yor du. Yal nız er zak so ru -

nu muz var dı. Kar çok yağ dı ğı  için köy lü ler er za ğı mı zı ge ti re mi yor lar -

dı. Eli miz de ki er zak da çok az dı. Biz den son ra bir  grup da ha ül ke içi ne

gir di. Biz di ğer ar ka daş lar  kamp ça lış ma la rı mı zın ek sik ka lan yan la rı nı

ta mam lı yor duk. Er zak sı kın tı mız her ge çen gün ken di si ni gös te ri yor du.

Bun dan do la yı eli miz de ki er za ğı ida re li kul la nı yor duk. Hem  İran, hem

de TC bi zim bu ra da  kamp aç tı ğı mı zı duy muş lar dı. Hat ta bu ga ze te le ri -

ne bi le yan sı mış tı. Kar dan do la yı ope ras yon yap ma la rı zor du. Yal nız

ha va sal dı rı sı ya pa bi li yor lar dı.  Onun  için sı ğı nak ya pı mı na da baş la -

mış tık. 

Do ğu  Kürdistan'dan bi ze en son ge len ha ber de  Zağroslar'a geç me -

miz is te ni yor du. Bir an ön ce  Zağroslar'a geç me miz ge re ki yor du. Bir

gru bu muz ül ke içi ne git miş ti. On lar  için bir  grup bı rak tık. Biz ler de

Zağroslar'a git mek  için ha zır lık la ra baş la dık.
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Zağroslar'da�ya�şam�baş�ka�dır

Kur ye le ri miz gel miş ti.  Zağros'a ge çe cek tik. Ku ru bir so ğuk var dı.

Bu kam pı mız da da ha ye ni ye ni ya şa mı oturt muş tuk ki,  Zağroslar'a gi -

di yor duk. Biz, “im kan lar ol say dı da bu ra da kal say dık” diyorduk. Ama

hem gü ven lik  için, hem de er za ğı mız ol ma dı ğı  için, git mek zo run day -

dık.

Uzun bir yol cu luk tan son ra  Zağroslar'ın al tın da ki bir kö ye gel dik.

Köy de bi raz din len dik ten son ra ça dır la ra doğ ru ha re ket et tik. Ar ka daş -

la rın bi zim ge le ce ği miz den ha ber le ri var dı. Hep si iç ti ma dü ze ni al mış -

lar dı. Bi zi sı cak kar şı la dı lar. Bu ra da ön ce den ha zır lık la rı mı zı yap mış -

lar dı. Bi zim  için yap tık la rı ça dır çok gü zel di.  Uzun  uzun ko nuş tuk, on -

la ra ül ke yi, hal kı mı zın du ru mu nu ve mo ra li ni an lat tık. Bu olum lu ge -

liş me le ri du yun ca on lar da çok se vin di ler. Da ha son ra din len dik. Ar ka -

daş lar yor gun ol du ğu muz dan do la yı bi zi geç uyan dır dı lar. Çok gü zel

bir şe kil de uy ku mu zu al mış tık. Sa bah kah val tı sın dan son ra ar ka daş lar

ih ti yaç la rı mı zı ola nak lar da hi lin de kar şı la dı lar. Ül ke ye gi den ar ka daş -

lar da gel di ler. Böy le ce bö lü ğü müz yi ne top lan dı. Bi zim bö lük yu ka rı -

da ki ça dır da ka lı yor du. Di ğer bö lük de biz den ya rım sa at uzak lık ta ki

aşa ğı ça dır lar da ka lı yor lar dı.

Gün geç tik çe ye ni kam pı mı za alı şı yor duk. Ba zı gün ler çok şid det li
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fır tı na esi yor du. Fır tı na es ti ğin de dı şa rı çı ka mı yor duk. Da ha ge le li kı sa

bir sü re ol muş tu ki, fır tı na mut fa ğı mı zı yık tı. Fır tı na din dik ten son ra

ken di mi ze ye ni bir mut fak yap tık. Bu ra da faz la iş yok tu. Bü tün ya şa -

mı mız, ça dı rı mı zın için de sü rü yor du. İm kan la rı mız da hi lin de eği ti mi -

mi zi gö rü yor duk. Tek işi miz fır tı na nın ça dı rı mı zın üze ri ne ta şı dı ğı ka rı

at mak tı. Ta bii biz ka rı at tık ça fır tı na tek rar at tı ğı mız ka rı ge ri ge ti ri yor -

du. Ar tık fır tı na yük sek te pe ler de ki ka rı dol la ra ge ti ri yor du. Su yu muz

ka pan dı ğı  için ih ti ya cı mı zı kar dan kar şı lı yor duk. Bir ça dır bi ze az gel -

di ği  için ken di mi ze bir ça dır ve bir de yö ne tim ye ri yap tık.

Ye ni yıl gel miş ti. Bi zim  için ye ni yı lın çok bü yük bir an la mı var dı.

Her ye ni yı la güç lü ve mo ral li gir mek  için ha zır lık la rı mı zı yo ğun laş tı -

rı rız. Her ye ni yı la, tüm olum suz luk la rı mı zın üs tü ne acı ma sız gi de rek

güç lü gir me ye ça lı şı rız. 1993 yı lı nın bi zim  için an la mı da ha baş ka ola -

cak tı. O gün biz de ken di ara mız da ye ni yıl ha zır lık la rı nı yap tık. Mut -

fak ta ba zı ar ka daş lar tat lı ha zır la dı lar. Gü zel bir mo ral le ye ni yı lı mı zı

kut la dık. Ye ni yıl prog ra mı mız bit tik ten son ra tüm ar ka daş lar yat tı lar.

Ben, Ba wer ve Se lim ar ka daş lar mut fa ğa git tik. Ye ni yı la mut fak çı ola -

rak gir dik. Kam pı mız da ek me ği mi zi ge ce çı ka rı yor duk. Sa ba ha ka dar

ek mek çı kar dık. Papurla rın üze rin de çı ka rı yor duk. Papurlar gaz la ça lı -

şı yor du. Bun la rın üze rin de ek mek çı kar mak hiç de ko lay ol mu yor du.

Üs te lik ba zen sö nü yor lar dı. Ye ni den yak mak ise ay rı bir me se ley di. Bu

kam pı mız da en zor iş mut fak çı lık tı.

O gün mut fak gö re vi mi zi ba şa rıy la ta mam la dık. Ar tık ya şa mı mız

ya vaş ya vaş dü ze ne gir miş ti. Eği tim ça lış ma la rı mız baş la mış tı. Eği ti -

mi mi zi par ti mer ke zi plan la ma sı çer çe ve sin de, ken di içi miz de seç ti ği -

miz eği tim ko mis yon la rıy la sür dü re cek tik. He men he men tüm ar ka daş -

lar çe şit li ko mis yon lar da gö rev alı yor lar dı. Lo jis tik so run la rı mız da

yok tu. Her tür lü ih ti ya cı mız ön ce den kar şı lan mış, ha zır lık la rı mız güç lü

ya pıl mış tı. Ba zen gün lük ih ti yaç la rı mı zı köy lü ler kar şı lı yor lar dı. Bu ra -

da en bü yük sı kın tı fır tı na nın çık ma sı, gaz ve su yun ol ma yı şıy dı. Fır tı -

na yı hiç bi ri miz sev mi yor duk. Ya şa mı mı zı al tüst edi yor du. Gaz ade ta

tüm ya şa mı mı za dam ga sı nı vur muş tu; so ba la rı mız, papurla rı mız hep

gaz la ça lı şı yor du. Ko ku su, du ma nı ise çok kö tüy dü. Bun la rın ya nın da

su yu mu zu da fır tı na ka pa tın ca, kar su yu na alı şa ma mış tık. Do ğu

Kürdistan'dan ba zen bi ze ga ze te ve der gi ge li yor du. Ön der li ğin ta li -

mat la rı nı bi ze yol lu yor lar dı. Bir gün yi ne bi ze ba zı der gi ve ga ze te ler

gel di. Tüm ar ka daş lar oku yor lar dı. Serx we bun  özel sa yı sı da gel miş ti.

1992 şe hit le ri ni içe ri yor du bu sa yı.

Gün 7  Ocak'ı gös te ri yor du. O gün içim de bir sı kın tı var dı san ki. Sı -

kın tı mın kay na ğı ney di bi le mi yor dum. Sa bah kah val tı sın dan son ra ge -

len der gi le re bak mak  için yö ne ti me git tim. Der gi le ri bi raz ka rış tı ra rak

sı kın tı mı üze rim den ata rım di yor dum. Ön ce bi raz ga ze te le re bak tım. İl -

gi mi çe ke cek bir şey bu la ma dım. Yö ne tim de yal nız ca Zer deşt ar ka daş

var dı. Ba na Serx we bun  özel sa yı sı nı ver di. “Bu na bak, bel ki de için de
ta nı dı ğın şe hit ar ka daş lar  olur” de di. Ben de he men al dım. İçim den

bir ses “ça buk aç” di yor du san ki. Ya vaş ya vaş say fa la rı çe vir dim. Bo -

tan şe hit le riy di. Fo toğ raf la ra ba kı yor dum. Ta nı dı ğım yol daş lar da ha

çık ma mış tı. Sı ra Best ler şe hit le ri ne gel miş ti. Yi ne re sim le re ba kı yor -

dum. Bir-iki say fa çe vir dik ten son ra bir den bi re san ki ye rim de do nup

kal dım.  Cevahir'in fo toğ ra fı da için de var dı. Hem de ba na ba kı yor du.

O an da ne ya pa ca ğı mı bi le me dim. O ba na, ben de ona ba kı yor dum.

Son ra fo toğ ra fın al tın da ki ya zı yı oku ma ya baş la dım. Tam ge çen se ne

bu gün (7  Ocak 1992), fa şist  TC'nin  Bestler'e ha va sal dı rı sı so nu cu  dört

yol da şıy la bir lik te şe hit dü şü yor. Tam bir yıl olu yor şe hit dü şe li. Ya zı -

yı oku duk tan son ra ha ya tım da ki en bü yük acı yı çe ki yor dum.  Evet, kar -

de şim şe hit düş müş tü. Hal bu ki ben ne ha yal ler ku ru yor dum. Bir gün

gö rü şe cek ve “bak ben de si zin ta kip çi niz, si zin yol da şı nız ol dum” di -

ye cek tim. Eli miz de ki si lah la rı mız la be ra ber fo toğ raf çek ti re cek tik.

Bun la rı dü şü nür ken, göz le rim de yaş lar ki ta bın üze rin de ki say fa la ra dü -

şü yor du. Son ra tek tek ki ta bın yap rak la rı nı çe vir dim. Yap rak la rı çe vi -

rir ken Ce va hir yol da şın ya şa mı bir  film şe ri di gi bi göz le ri min önün den

ge çi yor du. 

Sı ra Der sim şe hit le ri ne gel miş ti. Bir kaç say fa çe vir dik ten son ra

“Ka ra ko çan şe hit le ri ölüm süz dür” di ye bir baş lık gö zü me iliş ti. İçim -

den bir ses san ki bu şe hit le rin fo toğ raf la rı na özen le bak ma mı söy le di.

Fo toğ raf la ra bak tım. Be nim  için ol ma ma sı ge re ken bir şey di bu. Bir -

den bi re öy le bir ses siz li ğe bü rün düm ki, göz le rim den ses siz ce  akan

yaş lar kar şım da du ran Ser taç yol da şın yü zü ne dü şü yor ve ıs la tı yor du.
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Ken di mi tu ta ma yıp göz yaş la rı mı dö ker ken, o ba na ba kı yor ve ha fif ten

gü lüm sü yor du. Da ha bir kaç da ki ka ön ce Ce va hir yol da şın şe hit düş tü -

ğü nü öğ ren miş tim. Şim di de  Sertaç'ın şe hit düş tü ğü nü öğ re ni yo rum. O

an da dün ya nın bü tün ağır lı ğı üs tü me çök müş tü san ki. Son ra bi raz ce sa -

ret top la yıp ya zı yı oku ma ya baş la dım. Tit rek du dak lar la oku yor dum.

Cevahir'den tam bir bu çuk ay son ra 22  Şubat'ta şe hit ler ker va nı na ka tıl -

mış tı Ser taç yol daş. Yo ğun kış ko şul la rı nın ya şan dı ğı  Karakoçan'da ge -

çi ci bir ev dey ken iha net çi nin bi ri iha ne ti bir kez da ha hort la ta rak on la rı

düş ma na ih bar edi yor. Sö mür ge ci-fa şist TC or du suy la iki sa a te ya kın

ça tı şı yor lar, son ra düş man eve top ve  ağır si lah lar la yük le ni yor ve al tı

yol da şı mı zı şe hit edi yor.

Hiç bir şey söy le me den yö ne tim den dı şa rı çık tım. Ça dır dan  uzak bir

ye re geç tim, bir kar tüm se ği nin üze ri ne otur dum. Ve baş la dım kar deş -

le ri mi dü şün me ye. Ne ka dar zor du be nim  için, an la ta mam. O du rum da

ne yap ma lıy dım? On da ki ka için de iki kar de şi min şe hit düş tü ğü nü öğ -

re ni yo rum. Bun dan da ha acı bir şey ola maz dı. Hiç dü şün me miş tim on -

la rın da şe hit dü şe bi le ce ği ni; hep baş ka şey le ri dü şü nü yor dum. “Bir
an da kar şı la şı rız, on la ra do ya do ya sa rı lıp öz lem gi de ri rim” di yor dum

ken di ken di me. İnan mak is te mi yor dum. Ar tık hiç bir za man on la rı gö -

re me ye ce ğim, sa rı la ma ya ca ğım bir da ha do ya sı ya on la ra. Ama ka bul

et me liy dim. On lar şe hit düş müş ler di. Fo toğ raf la rı nı gör düm. İnan ma -

lıy dım. Bir yan lış lık ola maz mıy dı? Ola maz dı. Çün kü iki si nin de fo -

toğ raf la rı var dı.  Evet ka bul len mek zo run day dım. İki si de şe hit düş müş -

ler di. Ar tık di re niş bay ra ğı ba na ve Er can yol da şa tes lim edil miş ti. Bi -

ze dü şen bay ra ğı ko ru mak ve onu sü rek li dal ga lan dır mak tı. Son ra ye -

rim den kalk tım. Ça dı ra git tim he men bir bat ta ni ye nin al tı na gir dim.

Hep on la rı dü şü nü yor dum. Dü şün dük çe de acı çe ki yor, kin du yu yor -

dum düş ma na. Ar ka daş lar bir şey le rin ol du ğu nu çı kar mış lar dı. Ba zı la rı

ne ol du ğu nu so ru yor lar dı. Ben de “Hiç bir şey yok, sa de ce bi raz ba şım
ağ rı yor, üze ri me bir ağır lık çök müş” di yor dum.

Uzun bir sü re ken di mi to par la ya ma dım. Ar tık bü tün za ma nı mı on la -

rı dü şü ne rek ge çi ri yor dum. Dü şün ce le rim de ba zen  Bestler'e gi di yor -

dum, ba zen  Karakoçan'a. Ba zen on lar la ko nu şu yor dum. Ar tık ka bul -

len miş tim, şa ha det le ri ne doğ ru yak laş ma lıy dım. On la ra na sıl la yık bir

kar deş ola bi li rim, in ti kam la rı nı düş man dan na sıl ala bi li rim, on la rı na sıl

ya şam da doğ ru tem sil ede bi li rim? Yap mam ge re ken, bu so ru la ra ar tık

doğ ru ce vap ver mek ti. Bir an ön ce ba har gel sin, di yor dum. Ba har gel -

sin ki sa va şı mız kı zış sın, ey lem le ri miz ço ğal sın, ben de bu ey lem le re

ka tı lıp in ti ka mı mı ala yım.  Evet sab ret me liy dim, ba har ge le cek, sa vaş

bü yü ye cek. Öy le ise ken di mi bir an ön ce ha zır la ma lı yım. Her ge çen

gün rü ya la rı ma mi sa fir olu yor lar. On lar be nim ya şam kay nak la rım, ba -

har çi çek le rim. Bun dan son ra on la rı her şey den ko ru ma lı yım, iha net -

ten, al çak lar dan, düş man dan. Bel ki o za man on la ra la yık ola bi li rim.

Ar ka daş la rın bir ço ğu du ru mu mu öğ ren miş ler di. On lar da ki tap ta

oku muş lar dı. Son za man lar da ses siz li ğe bü rün müş, ar tık za ma nı mın

hep si ni dü şü ne rek ge çi ri yor, ken dim le baş ba şa kal ma yı da ha ra hat bu -

lu yor dum.

Eği tim de vam edi yor. Ama ben eği ti me faz la ka tı lım sağ la ya mı yor -

dum. Bir ta raf tan ken di mi to par la ma ya ça lı şır ken, di ğer ta raf tan da ba -

ha rın gel me si ni sa bır sız lık la bek li yor dum.

26��Ocak�1993
Sa bah, nö bet çi ar ka da şın “iç ti ma, iç ti ma” sözleriyle kalk tık. Nö bet -

çi ar ka da şın bi zi kal dır ma sı bir me se le. Her gün kü gi bi, her ar ka da şın

üze rin de bat ta ni ye yi iki-üç de fa kal dır dık tan son ra an cak kal ka bil dik.

Üç gün dür de vam  eden fır tı na da ha da şid det len miş ti. Bu du rum lar da

dı şa rı da iç ti ma ya pa mı yor duk. İç ti ma mı zı ça dı rın için de yap tık. Sa bah

kah val tı sın dan son ra di ğer ta kım da ça dı rı mı za gel di. Ça dı rı mız ay nı

za man da  okul iş le vi ni de gö rü yor. Sa bah sa at se kiz de eği ti mi mi ze baş -

la dık. Bi rin ci der sin or ta sın day ken bir ar ka daş içe ri gir di. Ko mis yon -

dan  izin al dı; “Zer deşt ar ka daş aci len iki ar ka da şın gel me si ni is ti yor”
de di. İki ar ka daş git ti. Bir şe yin ol du ğu, ar ka da şın he ye ca nın dan ve te -

la şın dan bel li olu yor du. Eği ti mi mi zin sa bah bö lü mü bit mek üze rey di ki

gi den iki ar ka da şı mız ge ri dön dü. Fır tı na dan her ta raf la rı buz ol muş tu.

Saç la rı bem be yaz ke sil miş ti. Fır tı na nın şid de ti ni an la mak  için on la rın

o ha li ne bak mak ye ter liy di. Bi ri ko mis yon da ki ar ka da şa yak laş tı, ku la -

ğı na bir şey ler fı sıl da dı, son ra bir kö şe ye gi dip otur du. Eği tim bit tik ten

son ra ko mis yon so rum lu su ar ka daş; “Aşa ğı bö lük te ki Sab ri yol daş ra -
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hat sız lı ğı so nu cu bu sa bah şe hit düş müş tür. Öğ le den son ra tö ren ya pı -
la cak tır. Şim di şe hit le ri mi zin anı sı na bir da ki ka lık say gı du ru şu na ge -
çi yo ruz” dedi. He pi miz say gı du ru şu na geç tik. Say gı du ru şu sı ra sın da

hep şe hit le ri mi zi dü şün düm. Bir den Ce va hir ve Ser taç yol daş la rın fo -

toğ raf la rı göz le ri min önü ne gel di. Hiç bit sin is te mi yor dum, son su za

ka dar say gı du ru şun da bek le ye yim di yor dum. Ama bi te cek ti. Za ten bit -

miş ti. Önem li  olan şe hit le ri mi zi ya şat mak tı.

Öğ le den son ra he pi miz ha zır lan dık. Tö ren  için aşa ğı bö lü ğe gi de -

cek tik. Fır tı na şid de tin den bir şey kay bet me miş ti. Aşa ğı bö lü ğe tek sı ra

ha lin de git tik. Ça dır la ra yak laş tı ğı mız da Bat tal ar ka daş kar nas si la hı nın

ucu na  ARGK bay ra ğı nı tak tı. Rüz ga rın yar dı mıy la bay rak çok gü zel

dal ga la nı yor du. “Şe hit Na mi rin” slo gan la rıy la tö ren sa ha sı na geç tik.

İç ti ma dü ze ni al dık. Şe hi di miz bat ta ni ye nin için de kar şı mız da uzan mış

bek li yor du. Şe hi din üze ri ne  ARGK bay ra ğı nı ser dik ten son ra Zer deşt

ar ka da şın ko mu ta sıy la bir da ki ka lık say gı du ru şu na geç tik. Ar ka sın dan

şe hi din ya şa mı ve şa ha de ti üze ri ne kı sa bir ko nuş ma ya pıl dı. Son ra şe -

hi di mi zi def net tik ve tö ren da ğıl dı. Tek rar ça dı rı mı za dön dük. Ar ka -

daş lar he men top lan dı lar. Sab ri yol da şın ya şa mı, mü ca de le si, şa ha de ti -

nin an lam ve öne mi üze ri ne ko nuş ma lar ya pıl dı. Ar ka da şı mız ön ce den

has tay mış, fa kat has ta lı ğı nı ar ka daş la ra söy le me miş, has ta lı ğı nın ar ka -

daş la rın önü ne en gel ola bi le ce ği ni dü şün müş. Son iki gün de has ta lı ğı

ağır laş mış tı. Yal nız üç gün dür dı şa rı çık ma mı zı en gel le yen fır tı na, yol -

da şı mı zı has ta ne ye gö tür me ye fır sat ver me miş ve yol da şı mız şe hit düş -

müş tü. Biz le re dü şen en bü yük gö rev, mü ca de le yi şe hit le rin bı rak tık la -

rı yer den ala rak yük selt mek ola cak tır. Bun dan baş ka şe hit le re ge re ken

bağ lı lı ğı sağ la ya ma yız. On la ra bağ lı lı ğın tek ve ger çek ifa de si mü ca de -

le yi yük selt mek tir.

Ak şam ek mek pi şir me sı ra sı yi ne ba na gel miş ti. Ben Mah sum ve Zı -

nar ar ka daş lar mut fak çıy dık. Yi ne papurlar ça lış mı yor du. Yal nız ca bi ri

ça lı şı yor du. Zı nar ar ka daş kar ge ti rip su ek le me ye ça lı şı yor du. Mah -

sum ar ka daş yen le ri ni kol la rın dan sı yır mış, ka ba el le riy le ha mur ya pı -

yor, ben de bo zuk  olan papurla rı ta mir edi yo rum. Mut fa ğı mı zın üze -

rin de ki nay lo nu muz yır tıl dı ğı  için rüz ga rın ge tir di ği ka rın bü yük kıs mı

içe ri ye gi ri yor du. Eli miz de bu lu nan  dört papurdan an cak iki si ni ça lış tı -

44 45



ra bil dik. Bi ri de vam lı ya nıp sö nü yor du. Papurla uğ ra şır ken her ta ra fım

is ol muş tu. Papur du ma nı in sa nı bo ğu yor du. Tüm ar ka daş lar nef ret

edi yor lar dı bu du man dan.  Onun  için hiç kim se mut fa ğa gir mek is te mi -

yor du. Bun lar dan kur tu lu şun tek yo lu bir an ön ce ba ha rın gel me siy di. 

Ge ce geç sa at le re ka dar ek mek çı kar dık. Çı ka rın ca ya ka dar da ve -

rem ol duk. Bir ta raf tan içe ri ye gi ren kar, di ğer ta raf tan da ya nıp sö nen

papurlar. Ama bü tün bun la ra rağ men işi mi zi bi tir me yi ba şar dık. Zı nar

ar ka daş he men gi dip yat tı.  Mahsum'la bir lik te su ısı tıp ba şı mı zı yı ka ya -

cak tık. Ka rı çay da na dol dur duk, eri me si ni bek le dik. Su ya vaş ya vaş

ısı nır ken iki de bir dı şa rı yı kont rol edi yor duk. Rüz gar şid de tin den bir

şey kay bet me miş ti. “Ba şı mı zı yı ka ma ya lım, eli mi zi yü zü mü zü yı ka ya -
lım ye ter” de dim  Mahsum'a. O da gül dü: “Ben de ay nı şe yi dü şü nü yor -
dum. Bu ha va da kim ba şı nı yı kar!” Su yu muz ısın dık tan son ra ale la ce le

eli mi zi-yü zü mü zü yı ka dık. Bü yük bir hız la ça dı ra git tik. Ya nan so ba -

nın ya nın da bi raz ken di mi zi ısıt tık. Bir si ga ra iç tik ten son ra so ba nın et -

ra fın da uzan dım. Şe hit le ri mi zi dü şün düm. “Sus mak yok ar tık, hay kır -
mak var. Hem de sı ra dağ la rı dev rir ce si ne hay kır mak” de dim ken di

ken di me. 

30��Ocak�1993
Dün ge ce ol duk ça geç yat mış tım. Bat ta ni ye le ri miz ek sik ol du ğun -

dan so ba nın ya nın da uzan dım. So ba ısı sı nı  alan ta ra fım ısı nı yor, ka pı

ta ra fı na  denk ge len ta raf ise ge len rüz ga rın vur ma sıy la ol duk ça üşü yor -

du. İki gün dür içe ri de yap tı ğı mız iç ti ma mı zı bu sa bah dı şa rı da yap tık.

İç ti ma day ken el le rim o ka dar üşü yor du ki, bir an ko pa ca ğı nı dü şün -

düm. Kar ta ne le ri rüz ga rın des te ğiy le el le ri me ve yü zü me iğ ne gi bi ba -

tı yor du. İç ti ma bi ter bit mez, he pi miz ade ta ça dı ra sal dır dık. İçe ri de ya -

nan gaz so ba mız ça dı rın içi ni ol duk ça ısı tı yor du. He men so ba nın yan

ta ra fı na ge çip otur dum. Son za man lar da hep ye rim ora day dı. Za ten ar -

ka daş lar ora nın üze ri me ta pu lu ol du ğu nu söy lü yor lar dı. Ge nel de kim se

ora ya otur mu yor du.

Bir kaç gün dür eği tim ara la rın da ar ka daş lar la sü rek li Kürt çe ko nu şu -

yor dum.  Kürtçe'yi, bu kış sü re cin de ta ma men öğ ren me ye ke sin ka rar lı -

yım. Ar ka daş lar da yar dım cı olu yor lar dı.  Kürtçe'yi öğ ren me ye ih ti ya cı -

mız var. Hal kı mı zın ara sı na gir di ği miz de Kürt çe bü yük bir ih ti yaç ola -

rak ken di si ni gös te ri yor du.  Şemdinli'ye ilk gir di ği miz de her kes Kürt çe

ko nu şur ken, ben su su yor dum. Bu da be ni üzü yor du. Hal kın için de hay -

kır mam ge re kir ken su su yor dum. Hal kın ara sın da ko nu şa bil mek, duy gu

ve dü şün ce le ri mi an la ta bil mek  için en kı sa sü re de, ar ka daş la rın da yar -

dı mıy la,  Kürtçe'yi öğ re ne ce ğim.

Eği ti mi mi zin sa bah bö lü mü bit tik ten son ra eği ti me bir öğün lük ara

ver dik. Ak şam bö lük mo ra li var dı. Ya ni kül tür ge ce miz. On beş gün de

bir böy le ge ce ler dü zen li yo ruz. Bi zim her da ki ka mız, her gü nü müz hep

mo ral dir. Ar ka daş la rı mı zın her bi ri ken di ba şı na bir mo ral. Bö lük için -

de dü zen le nen bu kül tür ge ce si ne her ar ka daş ken di ye te nek le ri da hi -

lin de bir şey ler ha zır lar ve ge ce ye ka tı lır. Böy le ce kül tür ge ce miz ol -

duk ça zen gin ge çer.

Öğ le ye me ğin den son ra aşa ğı bö lü ğe gaz ge tir mek  için in dik. Bu gün

gü neş aç mış tı. Yal nız rüz gar yi ne esi yor du.  Esen rüz gar gü ne şin ısı tı cı -

lı ğı na en gel olu yor du. Ar ka daş lar ya vaş ya vaş ken di le ri ni mo ra le ha -

zır lı yor lar dı.  Rênas ar ka daş da mo ral ha zır lı ğı ya pan ar ka daş lar dan dı.

Bir  skeç ha zır lı yor du. Bu  skeç  için iş ken ce ci bi ri ni arı yor du. Na zik çe

ya nı ma yak laş tı. “Mor dem ar ka daş, ske ci miz  için bir iş ken ce ci ge re ki -
yor. Se nin ti pin bi raz bu na uy gun” de di. Ben de gü le rek ce vap ver dim;

“He val bu gü ne ka dar kaç mo ral ya pıl dıy sa ba na ya  ajan ro lü nü, ya iş -
bir lik çi, ya da su bay ro lü nü ver di niz. Ar tık, bu rol ler de oy na ma ya ca -
ğım. Ger çek ten de bu rol ler be ni kor ku tu yor” diyerek ka bul et me dim.

Bu nun üze ri ne kah ka ha la ra bo ğul du. Ay nı tek li fi  Amed ar ka da şa yap tı.

O da ay nı ge rek çe ler den do la yı ka bul et me di. Za ten  Amed'le ka rar al -

mış tık: “Bu de fa baş ro lü ve rir ler se oy na rız.”
Ak şam ye me ğin den son ra mo ral ge ce mi ze baş la dık. Mo ra le  Azad

ar ka da şın ge ce nin an lam ve öne mi ni içe ren ko nuş ma sıy la baş lan dı.

Mo ral de söy le nen tür kü ler de tüm  Kürdistan'ı gez dik. Bu nun ya nın da

Arap ça, Türk çe ve Al man ca söy le nen şar kı lar da ge ce mi ze  renk kat tı -

lar. En ter nas yo na lizm ge ce mi ze de yan sı dı. Ba zı ar ka daş lar kı sa skeç -

ler le mo ra li mi zi zen gin leş tir di ler. Fo toğ raf lar çek tik. Yi ne di ğer ça dır -

dan ge ti ri len  lüks ça dı rı mı zın içi ni gün ışı ğı gi bi ay dın la tı yor du. Biz

ça dı rı mız da lam ba kul la nı yor duk. Işı ğı o ka dar az dı ki kö şe ler de otu ran
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ar ka daş la rın yü zü nü gö re mi yor duk. Ama  lüks or ta lı ğı apay dın lık yap -

mış tı. Çok gü zel bir ge ce ge çir dik ten son ra yu ka rı ta kım top lu ca ça dı rı -

na git ti. Top lu ca git mek en sağ lık lı sıy dı. On la rın ça dı rı biz den yüz

met re uzak tay dı. Ama böy le fır tı na lı gün ler de in san  Zağros'ta, on met -

re lik bir me sa fe de bi le yo lu nu kay be de bi li yor du. Top lu ca gi dil di ği za -

man bu nun önü ne ge çi li yor du. 

Son gün ler de bi raz ken di me gel dim di ye bi li rim. Ar ka daş la rın da ba -

na yar dım la rı ve des tek le ri ol duk ça faz la. Ar tık şa ha det le re doğ ru te -

mel de yak laş mam ve ona gö re tu tum ser gi le mem ge rek ti ği ni bi lin ce çı -

ka rı yo rum. Ser taç ve Ce va hir yol daş lar sık sık rü ya la rı ma mi sa fir olu -

yor lar. Di le rim bu ge ce de dü şüm de on lar la bu lu şu rum. On la rı rü ya da

gör mek çok gü zel. Es ki den hep ba na yar dım cı ol du lar, ar ka çık tı lar.

Şim di de ay nı güç ve des te ği ba na ve ri yor lar. Ar tık ce sa ret alı yo rum

on lar dan, güç kay na ğım olu yor lar.

Ya şa sın öz gür ve ba ğım sız Kür dis tan  için ölüm süz le şen şe hit le ri -

miz!

9�Şu�bat�1993
Fır tı na son bir kaç gün dür ye ri ni ba zen kar ya ğış la rı na, ba zen de gü -

ne şe bı ra kı yor. Ha va gü neş li ol du ğu za man he pi miz ça dı rın dı şı na çı kı -

yor, gü neş le ni yo ruz. Ba zen de kar to pu oy nu yo ruz. Hat ta za man za man

gü reş tu tu yo ruz. Ka rın için de gü reş tut ma nın zev ki de baş ka. Ar tık kü -

çük bir ça dır la sı nır lı ya şa ma nın tüm ar ka daş la rı sık tı ğı bel li olu yor.

Sı kın tı la rı bi raz da ol sa üzer le rin den at mak  için bu tür oyun la ra baş vu -

ru yor lar.

Zağroslar'da ısı tı cı bir ha va bul dun mu ya rar lan ma lı sın. Biz bu nu ar -

tık en iyi şe kil de de ğer len dir me ye ça lı şı yo ruz. Çün kü gü ne şin ne za -

man ye ri ni tüy le ri ür per ten fır tı na ya bı ra ka ca ğı bel li ol mu yor. Her an

ha va de ği şe bi lir. Fır tı na es ti ğin de ken di siy le bir lik te ka rı da dol la ra sü -

rük lü yor. Ça dır dan dı şa rı ya çık tı ğın da her an bo ğu la bi le ce ği ni dü şü nü -

yor sun. So luk  alıp ver mek te zor la nı yor in san. He le he le rüz gar şid det -

len dik çe ça dı rı mı zın çı kar dı ğı ses ler ku la ğa hiç hoş gel mi yor. San ki

ça dı rı mız par ça par ça olu yor. Her şe ye rağ men ya şa mı mız ne şe li, mo -

ral li ge çi yor. Ge ce soh bet le ri mi zin ta dı na do yum ol mu yor. Ge ce soh -

bet le ri Zağ ros so ğu ğu na kar şı en iyi ilaç tır. Her ge ce bu soh bet le ri mi zi

ge liş ti ri yo ruz.

Su yun ve ga zın ol ma ma sın dan do la yı ne yı ka na bi li yo ruz, ne de el bi -

se le ri mi zi yı ka ya bi li yo ruz. Üze ri miz de ki el bi se ler kir den ren gi ni kay -

bet miş. Popurun isiy le sim si yah ol muş lar. Ay rı ca çok sert leş miş ler.

Ba zı ar ka daş lar, “Düş man ope ras yon lar da  özel ola rak kur şun ge çir -
mez el bi se ler gi yi yor, biz de kir sa ye sin de kur şun ge çir mez ye lek le re ve
pan to lon la ra sa hip ol duk” di yor lar dı. Bir ar ka da şı mız da ya na ma yıp

kur şun ge çir mez el bi se le ri ni yı ka dı. Ku ru tup giy dik ten son ra içi miz de

en çok o dik kat le ri üze ri ne çek ti. İki miz yan ya na geç tik. Bir ona, bir

de ken di me bak tım. O pı rıl pı rıl par lı yor du. Ben ise bir ma den iş çi sin -

den fark sız dım.  Onun el bi se le ri ne bak tık ça el bi se le ri min ne ka dar kap -

ka ra ke sil di ği ni da ha iyi gö rü yor dum. Fa kat kar şım da ki ar ka daş la ra

bak tı ğım da on la rın da el bi se le ri be nim ki gi bi ka ra, kur şun ge çir mez el -

bi se ler di. Ar ka daş la rın bu ha li ba na öy le do ğal ge li yor du ki, san ki tüm

el bi se ler böy le pi ya sa ya sü rü lü yor du.

Bir mum ışı ğı ka dar  ışık sa çan fa nu su mu zun et ra fın da top lan mış tar -

tı şı yo ruz. Fa nu su mu zun ca mı iki par ça ya bö lün müş tü, üst ta ra fı is le

kap ka ra ke si lir ken, alt ta ra fı da an cak mum ışı ğı ka dar et ra fa  ışık sa çı -

yor du. Si ga ra  içen ar ka daş lar çak mak la rı nı yak tık la rın da çak mak ışı ğı

or ta lı ğı da ha iyi ay dın la tı yor du. Ka ran lık ta gö rün me yen ar ka daş la rı

gör me mi ze ne den olu yor du. Bu na rağ men bu mum ışı ğı al tın da ar ka -

daş lar def ter le ri ne bir şey ler yaz mak tan ge ri de kal mı yor lar dı.

Ba zen ko nu şan ar ka daş la rın se si ni an la ya mı yo ruz. Çün kü fır tı na nın

şid de tin den kal kıp otu ran ça dı rı mı zın nay lo nu öy le kö tü bir ses çı kar tı -

yor ki, bu ses ten do la yı ar ka daş la rın se si ni du ya mı yo ruz. Bu fır tı na yı

hiç bi ri miz sev mi yo ruz. San ki düş man gi bi. Ama yıl dı ra mı yor bi zi. So -

nun da ye ni len hep fır tı na olu yor, düş man gi bi. Özel lik le ge ce bat ta ni -

ye le rin al tı na gir di ği miz de her ar ka daş bat ta ni ye yi sı kı bir şe kil de ken -

di ne sa rı yor ve çan ta sı nı yas tık ye ri ne kul la nı yor du. Ge ce ses siz li ği ni

her ne ka dar rüz gar ve nay lo nun se si bo zu yor sa ve ra hat sız edi yor sa

da, böy le ge ce ler de ya ta ğa gir di ğim de bu se si ba har da, or man lar da, sa -

bah la rı  Rodrigo'nun,  Bethoven'in bes te le ri ni ça lan kuş la rın se si, şı rıl şı -

rıl  akan su la rın se si ola rak dü şü nü yor ve öy le ce yat ma ya ça lı şı yo rum.

48 49



Ol duk ça da ya ra rı olu yor du. Ba zen de bir tür lü uy ku gö zü me gir mi yor -

du. San ki bu ses be ni uyut ma mak, ra hat sız et mek, yor gun dü şür mek

için çı kı yor du. O za man onu her gün  Xankûrkê'ye ge lip bom ba bı ra kan

uçak la rın se si ve ya  KDP'nin ku lak la rı sa ğır eder ce si ne pat la yan ha van

top la rı nın se si gi bi dü şü nü yor ve kin gü dü yor, nef ret edi yor dum. Ama

di ğer ta raf tan da ona kar şı hiç yıl ma dan ya şa dı ğı mız, Zağ ros la rın do -

ruk la rı na ya şa mı ta şır dı ğı mız  için mut lu olu yo rum. Zor luk la ra gö ğüs

ge re rek ya şa mak, ya şam la rın en gü ze li.

15�Şu�bat�1993
Yi ne her gün kü ye ri me geç miş, eli me al dı ğım ka lem le def te ri min

bem be yaz say fa la rı nı ya zım la ka ra la ma ya, bir tür lü ko nuş ma di liy le bi -

ri le ri ne an la ta ma dı ğım duy gu la rı mı, bek len ti le ri mi, ba na bir yol daş gi -

bi  olan öz lem le ri mi, sev gi le ri mi pay la şan, bi lin me yen sır la rı mı bi len,

içi mi fe rah la tan, kı sa ca sı be nim le ya şa mı mı pay la şan def te ri me, ba ha ra

olan tut ku la rı mı ak ta ra ca ğım bu gün.

Da ha dü ne ka dar bir mum ka dar  ışık sa çan fa nus la ge ce le ri mi zi ge -

çi ri ken, bu gün ye ni ge len lam ba mız et ra fı da ha faz la ay dın la tı yor.

Lam ba nın ışı ğı sa ye sin de bu gün kö şe ler de  olan ar ka daş la rı da gö re bi li -

yo rum. Ba zı ar ka daş lar bat ta ni ye le rin al tın da tat lı soh bet le re gir miş,

ba zı la rı çok tan de rin uy ku la ra dal mış, bir kaç ar ka daş da ya nım da lam -

ba nın et ra fın da top la na rak ma yın çe şit le ri ni ve na sıl ya pıl dık la rı nı an -

la tan bir ki ta bı oku yor lar dı. Ki tap Arap ça ya zı lıy dı. Si pan ar ka daş oku -

yor du, son ra di ğer ar ka daş la ra an la tı yor du. 

Ça dı rı mı zın içi ne gi re bil mek  için iki ka pı dan geç mek ge re ki yor. Bi -

rin ci ka pı ile ikin ci ka pı ara sı nı lo jis tik  için kul la nı yo ruz. İçe ri gir me -

den ön ce ayak ka bı la rı mı zı bu ra da çı ka rı yo ruz. Son ra içe ri gi ri yo ruz.

Ay rı ca ikin ci ka pı nın et ra fı nay lon la ör tül müş. Bu böl me ile ça dı rın

için de ki ısı nın dı şa rı ya çık ma sı nı en gel li yo ruz. Ol duk ça da ya rar lı olu -

yor. Yal nız nay lo nu muz du var la bir leş ti ği yer de yır tıl mış, dı şa rı dan ge -

len so ğuk ha va bu yır tık yer den içe ri ye gi ri yor. Ve o ta ra fın so ğuk ol -

ma sı na ne den olu yor. Vü cu du mu zun bir kıs mı so ba nın ısı sıy la ısı nır -

ken, yır tık nay lon ta ra fın dan ge len so ğuk ha va di ğer ta ra fı mı don du ru -

yor, üze ri me bat ta ni ye ata rak ken di mi so ğuk tan ko ru ma ya ça lı şı yo rum.

Ba har sev da dır. Ben bu sev da ya öy le öz lem duy mu şum ki an la ta -

mam. Şim di tüm va rı mı yo ğu mu sab ra yük le mi şim ve öy le ce ba ha rın

gel me si ni bek li yo rum. Ba har gel sin ki bi ri ken kin, çe ki len acı lar, hal ka

du yu lan öz lem, dağ la rın do ruk la rı na  olan aşk, do ğa ya  olan sev da, bir

yu dum su ya  olan öz lem bit sin. Her ge çen gün düş ma na  olan ki nim,

nef re tim, in ti kam hır sım ar tı yor. Ser taç yol da şa, Ce va hir yol da şa, tüm

şe hit le re her gün söz ve ri yo rum; “yo lu nu zun ta kip çi si ola ca ğım. İn ti ka -
mı nı zı ala ca ğım, ye ter ki ba har gel sin.” Biliyorum ba har ge le cek, hem

de çok ya kın da. Ha ya tım da ilk de fa bü tün bir kı şı Kür dis tan do ğa sı nın

bel ki de en acı ma sı zı  olan,  İran Kürt le ri nin de yi miy le bu gü ne ka dar

hiç bir in sa nın ya şa ma yı de ne me di ği, yal nız ca Apo cu la rın ya şa mıy la

süs le di ği  Dalamper'de, ya ni  Zağroslar'da ge çir dim. 

Zağroslar'da kış baş ka  olur. Dı şa rı ya çık ma ya üşe nen ler  olur. Fır tı -

na sı acı ma sız. Bir çok yol da şı mı zın ya ca nı nı al mış tır, ya sa vaş dı şı bı -

rak mış tır. Yi ne de yıl dı ra ma mış tır biz le ri. Da ha kin len dir miş tir, ya şa -

ma sev da lan dır mış tır. Ba ha ra  olan öz lem le ri mi zi da ha da ar tır mış tır.

Ve ilk de fa bir ba ha rı bü tün gü zel lik le riy le Kür dis tan dağ la rın da ge -

çi re ce ğim.  Kürdistan'da yaz, son ba har, kış mev sim le ri baş ka dır, her bi -

ri si nin ay rı gü zel lik le ri var dır. Fa kat ba ha rın gü zel lik le ri  Kürdistan'da

baş ka dır. He le he le ge ril la  için da ha da an lam lı dır ba har. El bet te be nim

için an la mı bam baş ka ola cak. Eri yen kar su la rı de re ler den ta şa cak, ben

de bun la rı dağ la rın do ruk la rın dan iz le ye ce ğim. Bu ula şıl maz bir mut lu -

luk ol sa ge rek. Ba zen o su la rı ya rıp ge çe ce ğim. He le he le ka rı eri tip su -

yu nu iç mek ten kur tu la ca ğız. Du dak la rı çat la tan o so ğuk su la rı içe rek

yü re ğim de ki ki ni, öf ke yi su la ya ca ğım. Üç ay dır yı ka ya ma dı ğım vü cu -

du mu o su lar la yı ka ya ca ğım. Üç  ayın ki ri ni-pa sı nı üze rim den ata ca -

ğım. Ve en önem li si düş ma na ba har la bir lik te güç lü dar be ler in di re ce -

ğiz.

Ba har güç lü atı lı mı mı zın baş lan gı cı ola cak, ba har bi zi hal kı mı za ka -

vuş tu ra cak. Yü zü ne has ret kal dı ğı mız hal kı mı zı gö re ce ğim. Öy le has -

re tim ki kü çük ço cuk ses le ri ne, on la rı ku ca ğı ma  alıp ok şa ma ya,  öpüp

sev me ye has re tim. On la ra öz gür bir ge le cek ya rat mak  için sa vaş mak

ge re ki yor. 

Öz gür bir ül ke de ya şa ma lı dır lar, He lin, Me mo, Evin dar, Si dar. On -
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la rın da bir ül ke si ol ma lı dır. Bu dağ la rın do ruk la rı na  olan sev dam on

ka tı na çık mış tı. Bir kamp ta üç ça dır la sı nır lı kal mak, dağ la rın do ruk la -

rı nı uzak tan iz le mek, on la ra ula şa ma mak acı ve ri yor du. Do ruk lar dan

va di yi, uzak tan ge çen in san la rı, şe hir le rin ışık la rı nı iz le mek, se rin rüz -

gar eser ken ge ce bü yük bir ge ril la ate şi ya kıp çay kay nat mak ve üşü -

yen içi mi zi ısıt mak, uza nır ken ate şin et ra fın da gök yü zün de yıl dız la rı

say mak bel ki de dün ya nın en gü zel ve en zevk li işi dir. Ye ter ki ba har

gel sin. Bu gü zel lik le ri ta lan  eden, yok  eden, bi ze ze hir  eden düş ma na;

bu gü zel lik ler den al dı ğı mız güç le öy le dar be ler vu ra ca ğız ki, ona kaç -

ma şan sı nı bi le ver me ye ce ğiz. Öy le ki,  Kürdistan'da ba ha rın gü zel li ği

acı maz sız ge çen kı şın şid de tin den bel li  olur.

18�Şu�bat�1993
Ge ril la nın da mo ra le, il gi ye, sev gi ye dost lu ğa ih ti ya cı var dır. En çok

da yol daş lar bir bir le ri nin sev gi si ne, il gi si ne muh taç tır. Her ge ril la yol -

daş la rı na mo ral kay na ğı  olur. Sev gi si ni, dost lu ğu nu yol daş la rıy la pay -

la şır. Biz le ri ayak ta tu tan ara mız da ki bağ dır, sev gi dir ve bir bi ri mi ze

olan say gı mız dır. Ge ril la sa na tı ge ril la yı çok yön lü kı lar. Ge ril la en iyi

ör güt le yi ci dir, en iyi as ker, en iyi ön cü ve en iyi ön der dir.  Kürdistan'da

ge ril la ye ni ya şa mın ken di si dir. En bü yük ge ril la,  Kürdistan'daki ge ril -

la la rı ya ra tan Baş kan  APO'dur.

Mü ca de le miz ilk or ta ya çık tı ğın da ön der le ri miz en ola nak sız ko şul -

lar için de mü ca de le yi yü rüt tü ler. Hiç yok tan bu gün kü im kan ve fır sat -

la rı ya rat tı lar. Bir tek ta ban cay la bir çok ey lem yap tı lar. Gün ler ce aç

kal dı lar, yat ma dı lar, ama hiç bir za man yıl ma dı lar ve biz le re bu gün le ri

ar ma ğan et ti ler.  Onun için dir ki,  Kürdistan'daki ge ril la ya şa mı en kut -

sal ya şam dır. Bu ya şa mı ya rat mak  için ni ce yi ğit ler can la rı nı fe da et ti -

ler. Bu yi ğit le rin mi ra sı nı ko ru mak, ge liş tir mek, ge le cek te ki ne sil le re

ta şır mak da bi ze dü şü yor.

Ge ril la cı lı ğı ki tap lar da oku mak, film ler de iz le mek, baş ka la rın dan

duy mak la ta nı mak im kan sız dır. Ge ril la cı lı ğı an cak ya şa ya rak ta nır ve

onun zev ki ne va rır sın. He le he le iyi bir ge ril la ol mak  için ça ba har -

car san en de ğer li ya şa ma gel di ği ni, bu ya şam la ölüm süz le şe ce ği ni

an lar sın. Ge ril la cı lık ta tüm ye te nek le ri ni ya şam ge re ği ser gi le mek zo -
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run da sın. Her in san ye te nek li dir, fa kat ba zen ye te nek le ri sı nır lı ola bi -

lir. Ama ge ril la da tam bir ye te nek olu yor sun. Her ko nu da bil gi sa hi bi

olu yor, bir çok ko nu da uz man la şa bi li yor sun. Bel ki de ge ril la en ye te -

nek li in san dır. Geç miş te ki ya şam da hep ai le nin,  onun bu nun eme ğiy -

le ge çin miş sen, hep ha zı ra alış mış san  eğer; ge ril la ya şa mın da baş lar -

da zor la nır sın. Fa kat yol daş la rın yar dı mıy la, ya şam zor luk la rı nın

ken di si ni da yat ma sıy la, kı sa bir sü re de or ta ma uy du rur sun ken di ni.

İlk baş lar da bir çok ko nu da zor lan dım. Si ga ra sar mak ta, ek mek pi şir -

mek te, ye mek yap mak ta, ge ril la ate şi yak mak ta vb. Ha ya tım da hiç tü -

tün iç me miş tim. Hep si ga ra iç miş tim. Kam pa gel di ği miz de tü tün var dı.

Si ga ra mı zı ken di miz sa rıp içi yor duk. Ben bir tür lü si ga ra sa ra mı yor -

dum. Fer hat ar ka daş kı sa bir sü re de si ga ra sar ma yı öğ ren di. Ge nel lik le

si ga ra la rı mı Fer hat ar ka da şa sar dır tı yor dum. Onu bul ma dı ğım za man,

ka le min et ra fı na si ga ra peli ni sa rı yor, son ra pelin içi ne tü tün ko yu yor

ve böy le ce or ta ya bir si ga ra çı ka rı yor dum. Si ga ra sar ma yı de ne di ğim

za man hep yır tı yor dum. Hat ta bir ara bı rak ma yı dü şün düm. Fa kat ge -

ril la çay sız ve si ga ra sız ol maz. Onu öğ ren dik ten son ra sar ma yö nün de

öğ ren me ye ka rar ver dim. Üst üs te si ga ra bo za rak so nun da sar ma yı ba -

şar dım. 

İlk mut fa ğa  Lelikan'da gir dim. Da ha ön ce er kek ar ka daş la rın ek mek

pi şir dik le ri ni gör müş tüm. Çok tu ha fı ma gi di yor du. Ek mek pi şir me nin

hep ka dı na öz gü ol du ğu nu dü şü nü yor dum. Fa kat Kür dis tan ka dı nı nın

yaz gı sı nı de ğiş ti ren PKK, her mil li ta nı na da ya şa mın zor luk la rı, ih ti -

yaç la rı kar şı sın da ayak ta kal ma sı nı öğ ret miş tir. Ken di si ne  odun bi le

ge tir mek ten üşe nir ken, bun la rın ka dın la rın işi ol du ğu nu dü şü nür ken,

bu gün par ti miz sa ye sin de bu ta bu la rı kır mış bul mak ta yız. Ek mek pi şi -

rir ken ba zen ya kı yo ruz. Ba zen ha mur çı kı yor, ba zen de ana la rı mı zın

ek me ği ni arat ma ya cak şe kil de gü zel ek mek çı ka rı yo ruz.

İlk ye mek pi şir di ğim de pi rinç çor ba sı ya pa yım der ken ku ru pi rinç

ol du. Suy la pi rin cin öl çü sü nü tut tu ra ma mış tım. Ta bii pi rin cin al tı nı da

yak tım. Za man la ge ril la da ye ni len tüm ye mek le ri yap ma sı nı öğ ren dim.

Baş lan gıç ta yap tı ğın ye mek ler gü zel ol ma yın ca üzü lü yor sun. Ama ar -

ka daş la rın be ğen di ği bir ye mek yap tı ğın za man mut lu olu yor sun. Ar -

ka daş la rı na iyi hiz met et ti ği ni dü şü nü yor sun. Ar ka daş la ra hiz met et -

mek, çok gü zel bir şey. 

Ey lem li lik ge ril la ya şa mı nın te mel kay na ğı dır. Ona ruh ve ren, onu

ya şa tan, ce sa ret li kı lan ve ge ril la nın öz gür lü ğe gi den yol da ki mo tor bu -

dur. Ey le me gi diş te ge ril la he ye ca nın yük sek en do ru ğu nu ya şar. Sü -

rek li ey lem li lik le ge ril la bir al tın gi bi par lar ve pas lan maz. Ey lem siz lik

ge ril la nın düş ma nı dır. Düş ma na kor ku ve rir, ce sa re ti ni kı rar, pas lı kı -

lar. Bu nun bi lin cin de  olan ge ril la ken di si ni en çe tin ey lem ler  için ha zır -

lar. Sa vaş mak is te yen hiç bir ge ril la  kamp ya şa mı nı sev mez.  Kamp

onun ha re ke ti ni da ralt tı ğı  için  kamp or ta mı ce hen nem gi bi dir. He le he -

le  Zağroslar'da bu da ha da ge çer li dir. Ama kış ay la rın da zo run lu ola rak

kam pa gi ril di ği za man da, ken di ni en iyi bir şe kil de ba ha ra ha zır lar.

Eği ti mi ne ağır lık ve rir. Ken di ni güç lü kı lar.

Yağ mur lu ge ce ler de yü rü mek, so ğuk ge ce ler de taş la rın al tın da yat -

mak ol duk ça zor ola bi lir. Fa kat öz gür lük sa vaş çı sıy san, za fe re ina nı -

yor san, hal kı nı se vi yor san, her tür lü zor lu ğu ye ne ce ği ne ina nır sın. Bu

zor luk la rı yen di ğin za man da za fer ka zan dı ğı nı, za fer ka zan ma nın da

ne ka dar gü zel ol du ğu nu an lar sın.

Kür dis tan dağ la rı gü zel dir. Kür dis tan do ğa sı bu dağ la rı gü zel leş ti rir.

Asıl dağ la rı mı zı gü zel leş ti ren ey lem ler son ra sı ge ril la nın dağ la rın do -

ruk la rın da ha lay çek me si dir.

Ve dağ la rı mız ge ril lay la gü zel dir. Ge ril lay la onur lu dur. “İn sa nı ya -
şa tan su dur, ha va dır; gü ze li gü zel leş ti ren çir ki nin ol ma sı dır” der ler.

Ama  Kürdistan'ı var  eden,  Kürt hal kı nı ya ra tan, ona can ve ren,

Kürdistan'ı şe hit ler ül ke si ya pan ge ril la dır. Ye ni ya şa mın, öz gür lü ğün

anah ta rı dır, adı dır.

23�Şu�bat�1993
Dün Ser taç yol da şın şa ha de ti nin bi rin ci yıl dö nü müy dü. İki-üç gün -

dür ya nı mı za ge len ka rar gah ko mu tan la rı mız dan Ma hir ar ka daş be nim -

le ko nuş tu. Ser taç ve Ce va hir yol daş la rın şe hit düş tük le ri ne da ir ai le ye

ha ber ver me si ni söy le dim. Ken di si de bu nun bir gö rev ol du ğu nu ve en

kı sa sü re de ai le ye bil di re ce ği ni be lirt ti. Bu na çok se vin dim. Ne ka dar

zor da ol sa, bu ger çe ği öğ ren mek on la rın en do ğal hak kı dır. Baş ka la -

rın dan du ya cak la rı na par ti den bu ger çe ği öğ ren me le ri da ha doğ ru ve
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iyi  olur. Acı da ol sa on lar bu nu ka bul ede cek ler.

Ha ber ver sin ler dost la ra: Ser taç, Ce va hir, tüm şe hit le ri miz kan la rıy -

la su la dı lar top rak la rı mı zı. Ha ber ver sin ler  Sertaç'ın  Rodrigo'nun,

Bethoven'in bes te le ri ni ça lan kuş la rı na. Ha ber ver sin ler  Cevahir'in bah -

çe miz de ki sa rı çi çek le ri ne.

Siz ey kuş lar, her sa bah pen ce re mi ze ko nar;  Rodrigo'nun,

Bethoven'in bes te le ri ni ça lar dı nız. Ser taç ya ta ğın dan kal kar, mut fak -

tan ek mek ge ti rip siz le re ve rir di. Son ra çal dı ğı nız mü zik önün de

okur du. Her 22  Şubat'ta me za rı nı siz zi ya ret  edin. Za fe rin ke sin ol -

du ğu nu, mü ca de le nin bü yü dü ğü nü, bay ra ğı ye re dü şür me di ği mi zi

bil di rin. O za man Ser taç he val top ra ğın al tın dan hay kı ra cak tır. Mut -

lu ola cak tır. Ha be ri duy du ğun da bel ki de ağ la ya cak tır. Kez ban ana -

nın pa rıl da yan göz le rin den göz yaş la rı aka cak, ya nak la rın dan sü zü lüp

gi de cek tir. Ana yü re ği dir. Ağ la yıp, göz ya şı dök me si, sız la ma sı nor -

mal dir. Ama bu göz yaş la rı se vin cin ifa de si ol ma lı dır; onur lu, yi ğit

ev lat ye tiş tir me nin ver di ği gu ru run göz yaş la rı ol ma lı dır. İki şe hit

ana sı ol ma nın yü ce li ği nin ver di ği duy gu nun göz yaş la rı ol ma lı dır.

Ali ba ba du dak la rı ara sı na bir mal te pe si ga ra sı nı ko ya cak, duy du ğu

acıy la si ga ra nın du ma nı nı o yor gun ci ğer le ri ne çe ke rek, hü zün lü

göz le rin den yaş lar aka cak tır. Bel ki Kez ban ana hay kı ra rak ağ la ya -

cak tır. Ama Ali ba ba bu na ce sa ret et mez. Hay kı ra rak hiç ağ la ma mış -

tır. Ya kış tı ra ma mış tır hiç bir za man er kek li ğe. Na sıl ki, her za man

onun en bü yük da ya na ğı ol muş sa Kez ban ana, yi ne te mel da ya na ğı

ola cak tır. Ona iş te şim di can ola cak tır, yol daş ola cak tır. Ali ba ba ya;

onur lu ev lat lar, va ta nı  için sa va şan, şe hit dü şen ev lat lar ye tiş tir dik le -

ri  için  onur duy ma la rı ge rek ti ği ni söy le ye cek tir. Za ten on la ra ya kı şa -

cak  olan da bu dur.

Böy le bir gün de be nim ya pa ca ğım en doğ ru şey ken di mi güç len dir -

mem, sa va şa ha zır ha le ge tir mem dir. On la rın anı la rı na ce vap ver di ğim

oran da, on la ra la yık ola bi lir, anı la rı nı ya şa ta bi li rim. Gö rev ve so rum lu -

lu ğu mun da bi lin cin de yim. On la ra kar şı gö rev le ri mi ye ri ne ge tir mek

için de yo ğun ça lış mam ve ça ba har ca mam ge rek ti ği nin far kın da yım.

Şe hit le ri miz ya şam kay nak la rı mız dır. On lar la ya şa dık, on lar la bay -

ra ğı mı zı yük sel tik. On lar la za fe re ko şa ca ğız. Ve her şa ha det yıl dö nüm -

le rin de on la rı sev da mız la ana cak, on la rın anı la rı nı yo lu mu za  ışık ya pa -

ca ğız. Si ze söz ve ri yo rum Ser taç yol daş; si ze la yık bir kar deş, bir yol -

daş ola cak, ka nı mın son dam la sı na ka dar anı nı zın ta kip çi si ola ca ğım.

22 Şu bat lar, 7 Ocak lar ba na her za man  ışık ola cak lar dır. Za fe re git ti ği -

miz bu dö nem de o gün ler be nim  için, düş ma na kar şı baş kal dı rı nın, di -

re ni şin, in ti ka mın adı ola cak tır. Düş ma na kar şı hay kı rı şın, in ti ka mın,

ki nin yük se len adı ola cak lar dır.

6��Mart�1993
Zağroslar'da kış lar  sert, acı ma sız ve don du ru cu dur. Yaz ay la rın da

bi le kim se nin ko nak lan ma dı ğı Zağ ros lar, o an la tıl maz kı şın da biz le re

yu va ol muş lar dır. Ba ha ra öz lem, Kip kul dağ la rı nın ba şı na du yu lan has -

ret,  Zağroslar'da ken di si ni da ha da be lir gin leş ti ri yor. Bi zim ya şa mı mız

her yer de di ren mek ten ge çer. Zağ ros lar bi zim di re ni şi miz kar şı sın da

baş eğ mek zo run da ka lı yor.

So ba nın he men ar ka sı na geç miş, son gün ler de ye ni ge len ve or ta lı ğı

gün dü ze çe vi ren lük se yü zü mü çe vir miş, bir şey ler yaz ma ya ça lı şı yo -

rum. Di ğer ta raf tan da ga zı mız bit ti ği  için so ba yı ya ka ma dı ğı mız dan

do la yı lük se ba ka rak  onun ay dın lı ğıy la ısın ma ya ça lı şı yo rum. San ki

ga zın bit me si nin za ma nıy dı. Gaz so ru nu da bi zim  için baş ka bir dert ti.

Her kar ya ğı şın dan son ra, san ki zo run luy muş gi bi çı kan fır tı na, bu -

gün de, ilik le ri don du ran, in sa nı bo ğan ve dı şa rı ya çık ma yı so run ha li -

ne ge ti ren, o dar ya şa mı mı zı al tüst  eden, bel ki de en şid det li şek liy le

ken di si ni gös te ri yor. 

İlk ya pıl dı ğın da iki kat lı bir bi na yı an dı ran ça dı rı mız, ka rın aşı rı

yağ ma sı nı, te pe ler de ki ka rı fır tı na nın bu ra ya ta şır ma sı ve bi rik tir me si

so nu cu, şim di ha va sal dı rı la rı na kar şı kar dan ka muf le edil miş bir ye ral -

tı sı ğı na ğı na ben zi yor. Ça dı rı mı zın ka pı sı an cak til ki le rin içe ri ye gi re -

bi le ce ği bir hal al mış tır.  Esen rüz ga rın do la na rak bu de li ğin et ra fın da

dön me si so nu cu gö rün tü tıp kı Ber mu da şey tan üç ge ni ni an dı ran bir hal

al mış tır. Tü ne li an dı ran bu de lik ten içe ri ye gir di ğin de in san san ki za -

man tü ne li ne gi rip bir baş ka dün ya ya git ti ği ni dü şü nü yor. Ger çek ten de

za man tü ne li se ni bir baş ka dün ya ya,  PKK'nin di re niş dün ya sı na gö tü -

rü yor. Bu tü ne lin ağ zı nı fır tı na ya rağ men te miz le mek is te yen ar ka daş -
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lar, bu ra da ki kar dan bir iki kü rek at tı lar mı tüm ka rı at tık la rı nı dü şü nü -

yor ve içe ri ye gir dik le rin de ken di le riy le bir lik te at tık la rı ka rın en az üç

mis li ni ge ri ge ti ri yor lar dı. Tü nel den içe ri ye gi ril di ğin de ilk ön ce ayak -

ka bı la rın ol du ğu bö lü me gi ri li yor. Sağ da ki bat ta ni ye li ka pı dan içe ri ye

gi ril di ğin de iyi bir göz lem ci nin gö zü ne çar pa cak ilk şey, ça dı rı mı zın

yan dan de lin me sin den do la yı su yun tüm ça dı rın içi ne da ğı lıp bat ta ni -

ye le ri ıs lat ma ma sı  için açıl mış  olan su ka na lı dır. Ça dı rı mı zın gi riş te ki

ilk kö şe sin de ge çen gün mut fak ta Re nas ar ka da şın  özel ça ba sı so nu cu

kul pu ya nan kır mı zı ye mek ko va sı, du var la rın he men üs tün de ka şık ve

ta bak la rı mız, plas tik çay bar dak la rı mız, he men kır mı zı ko va nın bir-iki

adım uza ğın da  olan sü pür ge miz, ça dı rın ağaç la rı na ası lı, BKC, B-7,

kleş, kar nas si lah la rı ilk gö ze çar pan şey ler dir.

Özel lik le dik kat le ri çe ken bir baş ka şey ha va nın don du ru cu so ğu ğu -

na rağ men, hiç bir ar ka da şın so ba nın et ra fın da kü me len me miş ol ma sı.

Hep si ye ni ge len ve ce re yan gi bi ça lı şan lük sü mü zün al tın da top lan -

mış. O don du ru cu so ğu ğa kar şı sı cak soh bet ler ge liş ti re rek hem içi mi zi

ısı tı yor, hem de üşü dü ğü mü zü bel li et tir me me ye ça lı şı yo ruz. Sı cak

soh bet le ri miz fır tı na ya kar şı her za man ki gi bi yi ne za fer ka za nı yor.

Bir kaç ar ka daş bat ta ni ye le rin al tı na gi re rek ken di ni ısıt ma ya ça lı şı yor.

Bat ta ni ye le ri ken di le ri ne sı kı sı kı ya sa rıp öy le ce otu ru yor lar. 

Mah sum ve Ah met ar ka daş lar iç tik le ri si ga ra nın du ma nıy la içi ni

ısıt ma ya ça lı şı yor. De lil ar ka daş ya rım ya ma lak  Türkçe'siyle şe hit bir

yol da şın anı sı na ya zı lan ya zı yı Di la ver yol da şa oku yor.  Rênas ar ka daş

eli ne al dı ğı an te ni kı rıl mış, ca mı düş müş Ar teş rad yo mu zu din li yor.

Asıl ko yu bir tar tış ma yı ya pan Roj hat,  Aziz, Zı nar ve Ga bar ar ka daş lar

san ki hiç üşü mü yor lar. San ki nor mal bir gün dey miş ler gi bi tar tış ma la -

rı nı sür dü rü yor lar. Şim di yu ka rı ta kım da ki ma re şal rüt be li Fe rik ar ka -

daş içe ri ye gi ri yor. Ken di si içe ri ye gi rer ken san ki dı şa rı da ki so ğu ğu

bir lik te ge ti ri yor. Dı şa rı da kar at ma gö re vi ni bi ti ren Çe leng ar ka daş da

içe ri ye gi ri yor, üşü yen el le ri ni ısıt mak  için lük sün et ra fın da tu tu yor,

ısıt ma ya ça lı şı yor.

Ba zı ar ka daş lar dı şa rı dan ge len ar ka daş lar dan ha va du ru mu nu so ru -

yor lar, ba zı la rı da  Xankûrkê'ye duy duk la rı öz le mi di le ge ti ri yor lar.

“Xankûrkê'de ol say dık şim di  uzun ve bü yük ağaç lar dan, bü yük bir ge -

58 59



ril la ate şi ya kar et ra fın da ısı nır dık” di yor lar. Her şe ye rağ men ya şa mı -

mız bü tün gü zel lik le riy le, hem de do ğa ya kar şı bü yük bir mü ca de ley le

de vam edi yor.

9��Mart�1993
Dün ge ce yi he men he men di ğer tüm ge ce ler den fark lı ge çir dik. Üşü -

yen ar ka daş lar er ken den bat ta ni ye le ri nin al tı na gir di ler. Her ge ce ça dı -

rın  dört kö şe si ne da ğı la rak ya tan ar ka daş lar bu ge ce bir bi ri ni ısıt mak

için iç içe gi rip öy le yat tı lar. Ge ce fır tı na öy le si ne şid det liy di ki, her

nö bet çi ar ka da şın bir sa at bo yun ca ka pı da ki ka rı at ma sı na rağ men, san -

ki fır tı na bi ze bi linç li bir ta vır al mış ca sı na da ha da şid det li esi yor, da ha

faz la kar ge ti ri yor du. Ta bii bu ara da ça dı rı mı zın üs tün de ki kar da art -

mış tı. Ar tan bu kar la bir lik te ça dı rı mı zın ağaç la rı içe doğ ru eğ ril miş,

her an kı rıl ma du ru mu na gel miş ti. Fa kat biz ça dı rı mı za gü ve ni yor duk.

Kı rıl ma nın sı ra sı de ğil di. Bi raz da ha da yan ma lıy dı. Bu ha va da ça dır da

el den gi der se vay ha li mi ze!  Onun  için bi raz da ha da yan ma lıy dı. 

Sa bah ol muş tu, tüm ar ka daş la rın ge ce bo yun ca üşü dük le ri bel liy di.

Bu na sa bah üşü me si de ek le nin ce tek rar bat ta ni ye le rin al tı na gir mek

zo run lu ha le ge li yor du. Dı şa rı ya çı kan ar ka daş lar tek rar içe ri ye gir mek

için ça ba har cı yor lar dı. Dı şa rı dan içe ri ye gi ren ar ka daş lar kar dan ada -

mı an dı rı yor lar dı. Da ha son ra ça dı rın yı kıl ma teh li ke si ken di si ni iyi ce

his set tir di. Ağaç lar dan “ xırt  xırt” ses le ri çı kı yor du.  Onun  için ça dı rı

bo şalt ma mız ge re ki yor du. Tüm ar ka daş lar bat ta ni ye le rin al tın dan çık tı -

lar. Ça dı rın için de ki eş ya la rı mı zı top la dık ve hep si ni mut fa ğa yer leş tir -

dik.

Dı şa rı da bo ğu cu bir fır tı na var dı. Ar ka daş lar tek tek doğ ru dan tü ne -

li mi zin ağ zı na git ti ler. Tek tek tü nel den dı şa rı ya çık tık. Tü ne lin ağ zın -

dan on met re ile ri de ki mut fa ğa va rın ca ya ka dar her ta ra fı mız buz ol -

muş tu. İki yüz met re ile ri de ki te pe ye git mek  için ne re dey se yo lu mu

kay be di yor dum. Mut fa ğı geç tik ten son ra önü mü gö re mi yor, bir an yo -

lu mu kay bet ti ği mi dü şü nü yor dum. Bu an lar da yo lu kay bet mek çok

teh li ke liy di. Da ha son ra te pe ye doğ ru yü rü düm. Bu ara da yük sek ses le

ar ka daş la ra ses le ni yor dum. Bi raz git tik ten son ra yö ne tim ça dı rı nın ya -

nı na gel dim. Yüz met re kal mış tı. Di ğer ça dı ra ula şa na ka dar da yan ma -

lıy dım. O ara da Ham za ar ka daş önüm de be lir di. Onu ta kip ede rek ça dı -

ra doğ ru iler le dim. Ka ra sü rek li ba tıp çı kı yor dum. Ol duk ça üşü müş -

tüm. Da ha son ra Dem hat ar ka daş da yar dı ma gel di. Fa kat si la hım, çan -

tam sır tım da ve ko lum da buz tut muş lar dı. Ay rıl mı yor du. Ni ha yet ça dı -

ra gel dim. Bu ara da ka ra ba tıp çı kar ken aya ğım da ki las tik le rim çık mış

ve an cak ça dı ra ge lin ce bu nu far ke de bil miş tim. İçe ri ye gi rer gir mez

tüm ar ka daş lar gül mek ten kı rıl dı lar. Çün kü her ta ra fım buz ol muş tu. O

an  için si nir len dim. So ba yan mı yor du. Gaz iki gün dür yok tu. He men

bat ta ni ye nin al tı na gir dim. Bi raz ısın dım. Fa kat buz lar eri yin ce tüm el -

bi se le rim su için de kal mış tı. Da ha son ra ge len tüm ar ka daş lar da be nim

gi bi ol muş lar dı.

Yu ka rı da ki ça dı ra an cak on beş ki şi gi re bi li yor du. Bi zim ta kım da ki

ar ka daş la rın ya rı sı fır tı na ya rağ men, aşa ğı da ki ça dır la ra git ti ler. Di ğer

ya rı sı da yu ka rı ça dı ra gel miş ti. Böy le ce ısı na bi li yor duk. He pi miz üst

üs te yı ğıl mış tık. Ba zı la rı mız ba şı mı zı di ğer ar ka da şı mı zın göğ sü ne, ba -

zı la rı mız diz le ri ne, ba zı la rı mız da  sırt sır ta ve re rek ya ya tı yor, ya da

soh bet edi yor duk. Fa kat ya tan ar ka daş lar ayak la rı nı uza ta mı yor lar dı.

Ben de bir ara yat tım. Sır tı mı ar ka da şın sır tı na ver dim. Bir ar ka daş ba -

şı nı diz le ri me da ya mış tı. Is lak ıs lak yat mak çok gü zel di. Üşü dü ğüm den

do la yı uy ku çok tat lı ge li yor du. Böy le an lar da hiç kalk mak is te mi yor -

sun. He le he le bi ri şa ka dan ve ya bil me den bat ta ni ye yi üze rin den alır sa,

san ki o an do nu yor sun, tek rar bat ta ni ye yi ken di üze ri ne atı yor sun. Da -

ha son ra ar ka daş lar mut fak ta ön ce den zor gün ler  için sak la dık la rı gaz la

çay ya pıp ge tir di ler. Ga zın bit ti ği, fır tı na nın in sa nı boğ du ğu

Zağroslar'da sı cak bir bar dak çay iç mek içi mi zi ısıt mış ve  ilaç ol muş tu.

Da ha son ra ar ka da şın bi ri ge çir di ği miz böy le bir gün den son ra mo ral

ge ce si yap ma yı öner di.

“Fır tı na bi zi boğ mak, ya şa mı mı zı kah ret mek is ti yor. Bi zim de bu na
ce va bı mız gü zel bir mo ral ge ce si ol ma lı dır” de di. Ye rin de bir öne riy di.

Ha zır lık la rı mız ol ma sa da bu ko nu da ye te nek li ar ka daş lar çok.  Onun

için ka bul et tik. Mo ra li miz o da ra cık kü çük ça dı rı mız da çok gü zel geç -

ti.

Bu gün de coş ku için de  Zağroslar'ın acı ma sız do ğa sı na kar şı ba şa rı lı

bir sı nav ver miş tik. Bu da mo ra li mi ze mo ral ka tı yor du. O so ğu ğa rağ -
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men mo ral es na sın da tüm ar ka daş lar bat ta ni ye le rin al tın dan çık tı lar.

Mo ra lin sı cak lı ğı he pi mi zi çok ısıt mış tı.

20��Mart�1993
O gün fır tı na iki gün ara lık sız de vam et miş ti. Son ra gü neş aç tı ve

gün pı rıl pı rıl ol du. Rüz gar da yok tu. Her ta raf fır tı na nın ge tir di ği

kar lar dan kü çük te pe cik ler le do luy du. Gü nün ilk ışık la rıy la bir lik te

tüm ar ka daş lar ça dı rı mı zı tek rar kur mak  için se fer ber ol duk. Ça dı rı -

mı zın et ra fı nı ve üs tün de ki ka rı at tık. Et raf ta bi ri ken kar ade ta bir

kar da ğı nı an dı rı yor du. Biz ler ça dı rı mız la uğ ra şır ken bir kı sım ar ka -

daş kö ye in miş gaz ge tir miş ler di. On ca so ğu ğa rağ men ça dı rı mı za

gir mek, so ba mı zı yak mak ve tek rar ısın mak ne ka dar gü zel di. Ne ka -

dar mut lu ol muş tum! Tek rar ça dı rı mı zı kur mak bi ze za fer gi bi ge li -

yor du. 

Son ra ki gün ler de bö lü ğü müz kö ye gaz ge tir me ye git ti. Tüm ar ka -

daş lar da ki gö re ve git me is te ği müt hiş ti. Ça dı rı mız dan kö ye ka dar tür -

kü ler söy le ye rek git tik. Kö ye yak laş tık ça ba har gel di ği ni his set ti ri yor -

du. Ge ce nin ka ran lı ğın da, ses siz li ğin de, yıl dız la rın al tın da ba zen do nan

ka rın üs tün de, ba zen de ka rın ol ma dı ğı yer ler de yü rü ye rek nok ta ya

ulaş tık. Bir ta şın ya nın da dur duk. He men ya nı mız da, ka rın al tın da şa rıl

şa rıl  akan su yun se si çok gü zel di. Kö ye git ti ği miz de  evin sa hi bi ka pı yı

açıp ka pa yın ca çı kan  cırt  cırt ses le ri çok il gi mi çek miş ti. Es ki den bu

se se çok si nir le ni yor dum. Ay nı coş kuy la ga zı mı zı köy den  alıp, tek rar

kü çük yu va mı za dön dük. 

Ha ber gel miş ti; tek rar  Xankûrkê'ye git me miz ge re ki yor du. Ar tık

kur tu la cak tık papurlar dan, on la rın isin den, du ma nın dan-, za ten kı şı da

at lat mak üze rey dik. Zağ ros la rı  aşıp Xan  Kûrkê'ye var dık mı, bu kı şı at -

lat mı şız de mek tir. Tüm ar ka daş lar ha zır lık ya pı yor lar dı. Çan ta sı nı ta -

mir  eden ar ka daş lar, sermilk yapan, raxtını ta mir  eden, si la hı nı te miz le -

yen ler,  Xankûrkê'deki ar ka daş la ra  olan öz lem le ri ni di le ge ti ren ar ka -

daş lar ve pra ti ğe ha zır lık lar bü tün hı zıy la sü rü yor du. He men he men

bü tün ar ka daş la rın elin de iğ ne-ip lik ol ma sı ça dı rı mı zı ter zi ha ne ye çe -

vir miş ti. Ben de ken di me sermilk yap tım. Ay rı ca yağ mur luk tan bir de

çan ta yap tım. Ön cü le ri miz bo ğa zı ve yo lu kont rol et ti ler. Ge ri dö nen

ke şif çi ler yo lun uy gun ol du ğu nu, ha va du ru mu na gö re gi de bi le ce ği mi -

zi söy le di ler. Biz de ha zır lık la rı mı zı hız lan dır mış tık. Her an ha re ket

ede bi lir dik. Fa kat yi ne ha va nın bo zul ma sın dan do la yı bek le mek zo run -

da kal dık. Çıl gın fır tı na, tüm hı zıy la sü rü yor du. Ulu sal bay ra mı mız da,

öz gür lük gü nü müz de, de ğil fır tı na ve so ğuk; hiç bir şey bi zi ça dı rın

için de tu ta maz dı.

Newroz'u bu gün kut la dık. He pi mi zin mo ra li ol duk ça yük sek, ne şe li

ve coş ku lu yuz. Bir ku la ğı mız rad yo dan ül ke de ki ge liş me le ri ta kip

eder ken, di ğer ta raf tan dan da tüm yol daş lar öz gür lük bay ra mı mı za en

iç ten duy gu lar la ka tı lıp gü nü mü zü gü zel leş tir me ye ça lış tı lar. Çok ha re -

ket li bir ge ce ge çir dik. Tam bir New roz ge ce siy di. 

Biz her za man şe hit le ri miz le ya şa rız. On lar dan al dı ğı mız ruh la güç -

le nir ve  adım  adım za fe ri ya ka la rız. Ge ce mi ze şe hit ler  için say gı du ru -

şuy la baş la dık. Her say gı du ru şun da tüm şe hit le ri ha tır la rım. Ta nı dık la -

rı mın yü zü göz le ri min önü ne ge lir. Dı şa rı da ki fır tı na san ki bi ze “ya kın
New roz ate şi ni zi, ben de her ta ra fa gö tü re yim” der ce si ne esi yor du.

He men ce vap ver dik. Ya ka cak bir şe yi miz ol ma dı ğı  için tüm las tik

ayak ka bı la rı mı zı, es ki yır tık la rı mı zı, top la dık. Üze ri ne bir bi don gaz

dö ke rek New roz ate şi mi zi yak tık. Ben zin dök tük çe alev ler gür le şi yor,

gök yü zü ne doğ ru yük se li yor du. Ge len fır tı na yük se len New roz ate şi -

mi zi da ğıt mak is ti yor du san ki. Yak mış tık bir de fa New roz ate şi mi zi;

ar tık onu hiç bir şey sön dü re mez di. Ate şin et ra fı na geç tik. Hem fır tı na -

ya kar şı set oluş tur duk, hem de ha lay çek tik. Bir ta raf tan ha lay çe ker -

ken, zi fi ri ka ran lı ğı ay dın la tan New roz ate şi mi ze ön ce den be lir len miş

ar ka daş lar mer mi ata rak eş lik edi yor, so ğuk, don du ru cu fır tı na ya rağ -

men ge ce ye gü zel lik ka tı yor du. Ben elim de ki fo toğ raf ma ki na sıy la o

gü ze lim man za ra la rı ya ka la ma ya ça lı şı yor, bu ta ri hi ge ce yi ölüm süz -

leş tir mek is ti yor dum.

Fır tı na şid det len dik çe şid det le ni yor du. Fır tı na ya “öz gür lük ate şi mi zi
her ta ra fa gö tür” der ce si ne ate şi mi zin ba şın dan ay rıl dık. Ge ce mi ze ça -

dır da de vam et mek üze re içe ri ye gir dik. Mil li tür kü le ri miz le, bir çok

dil den (Arap ça, Al man ca) şar kı lar la New ro zu mu zu süs le dik. He le he le

Bo tan lı ar ka daş la rın bir ara ya ge lip Bo tan ez gi le ri ni oku ma la rı ge ce mi -

ze da ha bir  renk kat tı. Tam bir sa vaş kül tü rüy dü, in sa nı sa vaş mey dan -
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la rı na gö tü rü yor du bu ez gi ler. Da ha son ra Dörtleri can lan dır dık. Bu -

gün za fe re bir  adım da ha yak laş tık.

Ya şa sın tüm New roz şe hit le ri!

Ya şa sın çağ daş Ka wa Maz lum Do ğan!

Ya şa sın hal kı mı zın kur tu luş gü nü, ulu sal bay ra mı mız New roz!

28��Mart�1993
Her ta raf ba har ol sa, her ta raf ta çi çek ler aç sa, her ta raf ta su lar şa rıl

şa rıl ak sa  Zağroslar'da,  Zağroslar'da yi ne kar, yi ne fır tı na, yi ne don du -

ru cu so ğuk sü rer gi der.  Zağroslar'da olur san, ba ha rın baş la rın da  açan

çi çek le ri, ye ni çı kan ye şil lik le ri,  akan su la rı, eri yen ka rı gö re mez sin.

22  Mart sa ba hı bo ğa zın açıl ma sıy la bir lik te  Xankûrkê'ye git mek  için

ha zır lık la rı mı zı ta mam la dık. Ta şı ya ca ğı mız yük ol duk ça faz lay dı. Her -

ke se bel li mik tar lar da yük ve ril di. Tüm ar ka daş lar çan ta la rı nı ha zır la -

dık tan son ra, ba zı la rı ayak la rı na nay lon sar dı lar. Ar ka daş la rın ço ğu iki

yün ço rap giy di ler. Çün kü yol  uzun ve aman sız bir kar var dı. Ayak la rı -

mı zı yak ma ma lıy dık. Er ken yat mak ge re ki yor du. Sa at sa ba hın dör dün -

de ha re ket ede cek tik. Ama hiç bi ri mi zin gö zü ne uy ku gir mi yor du. Bir

ta raf tan Xan  Kûrkê'deki ar ka daş la rı gör me se vin ci,  Xankûrkê'nin su la -

rı nı gör mek, di ğer ta raf tan da papurdan ve du man dan kur tul ma mut lu -

lu ğu gö zü mü ze uy ku gir me si ni en gel li yor du. Sa at dör de bir çok ar ka daş

uya nık ola rak gir di. Yo la çı ka ca ğı mız  için son de fa papurla rın üze rin -

de ya pıl mış sı cak bir çor ba ve çay iç tik.

Ge ce gök yü zün de par la yan yıl dız la rın al tın da yol dü ze ni mi zi al dık.

Her ta ra fı kar la ör tül müş, için de her an yı kı lır kor ku suy la ya şa dı ğı mız

ça dı rı mı za, papurla ra, du ma na el ve da der ce si ne yo la ko yul duk. Gü neş

çık ma dan bo ğa za yak laş tık ve gü neş le bir lik te bo ğa zı geç tik. Kar had -

din den faz lay dı. Bir do zer gi bi ya rıp ge çi yor duk. Omuz la rın da si lah la -

rı, sırt la rın da çan ta la rı öy le ce da ğın do ruk la rı na çı kan ar ka daş la rı iz le -

mek hem çok gü zel, hem de yü rü me zev ki ve ri yor du in sa na. Yol al dık -

ça gü neş da ha da ya kı cı la şı yor du. Bu da bi zi yo ru yor du. Üç gen de mo la

ve rip ye mek ye dik ten son ra tek rar yo la ko yul duk.  Xankûrkê'nin gö rül -

dü ğü sır ta gel di ği miz de bü tün yor gun lu ğu mu zu, su suz lu ğu mu zu unut -

muş, uzak tan ba ha rın  Xankûrkê'ye gel di ği ni bi ze çağ rış tı ran, sim si yah
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ya maç la rı na, dal la rı na, ulaş mak  için da ha da hız lı yü rü yor duk.

Yol bo yun ca su suz kal mış tık. Su suz lu ğu mu zu kar dan gi der me ye ça -

lı şı yor duk. Ba zı ar ka daş lar “Bu gün  Zağroslar'ın ka rı nı yi ye yi ye bi tir -
dik” di yor lar dı. Bir bi ri mi ze mo ral ve ri yor duk. Ko mu tan ar ka daş “ha
ge ril la lar, ha Apo cu lar yü rü yün, az kal dı” di yor du. O öy le söy le dik çe

biz da ha bü yük adım lar atı yor duk. Son ra Şe hit Be ri tan kam pı nın üs tün -

de ki sır ta gel dik. Bir kaç el  ateş et tik, fa kat ce vap ala ma dık. Te pe dim -

dik ti. Ken di mi zi te pe den dola bı rak tık. Ar ka daş la rın ço ğu ka yı yor du.

Yu ka rı dan ken di ni bı ra kan ar ka daş lar  uzun bir me sa fe yi ka te di yor lar dı.

Ba zı ar ka daş lar da kay ma yı bil me dik le rin den tak la ata ata aşa ğı ini yor -

lar dı. Bü tün ar ka daş lar kar dan bem be yaz ol muş lar dı. Dü şe kal ka, ba ta

çı ka dola in me yi ba şar dık. Bu ara da Şe hit Be ri tan kam pın da ki ar ka daş -

lar da ya nı mı za gel di ler. Yo ru lan ar ka daş la rın çan ta la rı nı al dı lar. Kam -

pa yak laş tık ça dolun için de  akan su yun se si be ni çıl dır tı yor du. Bir an

ön ce ulaş mak is ti yor dum su ya. En son su ya ulaş tı ğım da  dört ay doğ ru

dü rüst su gör me me nin ver di ği acıy la ona sa rıl dım, ba şı mı o buz gi bi

su ya koy dum. Son ra do ya do ya iç tim. Bir da ha iç tim, bir da ha iç tim.

On iki sa at lik bir Zağ ros yü rü yü şün den son ra  Xankûrkê'deki ilk  kamp

olan Şe hit  Beritan'a ulaş mış tık. 

Kam pa ye ti şin ce ye ka dar biz de hal kal ma mış tı. Ça dı ra gi rer gir mez

göz le rim sız la ma ya baş la dı. Bu sı zı git tik çe ar tı yor du. Di ğer ar ka daş lar

da ay nı du ru mu ya şı yor lar dı. Sağ lık çı ar ka daş gö zü mü ze dam la dam -

lat tı. Bu na rağ men göz le ri miz de yaş lar dur mu yor du. Ko ğu şu muz bir

has ta ne yi, ora da ki ar ka daş lar da has ta ba kı cı la rı nı an dı rı yor lar dı. Bü tün

ge ce bo yun ca ar ka daş la rın in le me le ri, sız la ma la rı art tı. Sa bah ol du ğun -

da bir çok ar ka daş göz le ri ni aça mı yor du. Be nim de sol gö züm ka pan -

mış, di ğer gö züm de ka pan mak üze rey di. Göz le ri mi aç mak is te di ğim de

var  olan acı iki ye üçe kat la nı yor du. Dur ma dan yaş akı yor du. Öğ le den

son ra du ru mu biz den iyi  olan üç  dört ar ka daş ka rar ga ha git ti ler. Ay rı ca

yü zü müz gü neş ten yan mış, du dak la rı mız çat la mış tı.

Bu gü ne ka dar Zağ ros lar hep ar ka daş la rın ayak la rı nı ya kı yor lar dı.

Bu de fa ayak la rı mı zın ye ri ne yü zü mü zü ve göz le ri mi zi yak mış tı. Göz -

le ri mi zin ağ rı sı iyi ce be lir gin leş tik ten ve ta ma men ka pan dık tan son ra

er te si gün ka rar gah dok to ru gel di. Gö zü mü ze  ilaç ko ya rak, göz le ri mi zi

bağ la dı. Bağ lı göz ler le eli miz aya ğı mız bir bi ri ne do lan dı. Kör in san la rı

dü şü nü yor dum. On la rın dün ya sın da ya şa mak hiç de ko lay ol ma sa ge -

rek. Bir an ön ce bu dün ya dan kur tul mak is ti yor dum. Bir çok ar ka daş

geç miş ya şam da kör ler le  olan anı la rı nı an la tı yor lar dı. Si ga ra mı zı ar ka -

daş lar sa rı yor, ye me ği mi zi ar ka daş lar bi ze ye di ri yor, el le ri miz den tu tup

biz le ri dı şa rı ya gö tü rü yor lar. O ha li miz le he pi mi zin fo toğ raf la rı nı çek -

ti ler. Er te si gün göz le ri mi zi aç tık, bi raz dü zel me var dı. Sü rek li dam la

ko yu yo ruz. Zor be la bi raz gö re bi li yo ruz.

Kör ler dün ya sın dan ya vaş ya vaş kur tu lu yor duk. Yal nız  ışık gö zü -

mü ze değ di ğin de es ki ağ rı baş lı yor du. Fa kat su yun ba şı na gi dip göz le -

ri mi ze su vu run ca hem ya nan yü zü müz, hem de göz ler çok ra hat lı yor -

du. Bü tün ar ka daş la rın göz le ri açı lın ca sa ba hın er ken sa at le rin de ka -

rar ga ha ha re ket et tik.  Xankûrkê'nin iç kı sım la rı na ha re ke ti miz son ra sı

gi ri yo ruz. Her ta raf si yah laş mış, kar, sırt lar da ve te pe le rin baş la rın da

var dı. Yi ne du ru ve ber rak su lar akı yor du. Ben her geç ti ği miz su dan

bir yu dum içi yor, içi mi fe rah la tı yor dum. Tek rar ka rın ol ma dı ğı pa ti ka -

lar da yü rü mek çok gü zel di. Dü zen le me he ye ca nı bi zi sar mış tı. Ka rar -

ga ha dü zen le me  için gi di yo ruz. Ka rar ga ha ge lin ce ye ka dar yol da bir -

çok ar ka da şı gör dük. Hep si ni çok öz le miş tik. Ka rar gah ko mu ta nı mız

H... ar ka daş bi zi kar şı la dı. Bi zim ge li şi mi ze tüm ar ka daş lar gi bi o da

çok se vin di. Bi raz din len dik ten son ra dü zen le me ala nı na geç tik. Dü -

zen le me hak kın da kı sa bil gi ler ve ril dik ten son ra ge nel dü zen le me

okun du. Bi zim bö lük da ğı tıl dı. Her böl ge de yer alı yor lar dı ar ka daş lar.

Ya pı lan bu ilk ge çi ci dü zen le me de ben  Xankûrkê'deki ta kım lar için de

yer al dım.

Bu gün bü yük ko mu ta nı mız Mah sum Kork maz ( Agit) yol da şın şa ha -

de ti nin 7. yıl dö nü mü. Böy le bir gün de  O'nu an mak,  O'nun anı sı na la yık

ol mak her  Kürt in sa nı nın gö re vi dir. He le he le PKK mi li tan la rı ya şa mı -

mı zın her anın da  Agit yol da şı ör nek ala rak, düş ma nın üze ri ne ka rar lı

ve ce sa ret li bir şe kil de gi de rek, bu dö ne min ve ta ri hin önü mü ze gö rev

ola rak koy du ğu or du laş ma yı sağ la ya rak  O'na la yık ola bi lir ve tüm şe -

hit le ri mi ze en an lam lı kar şı lı ğı ve re bi li riz. Ce sa re tin, bi lin cin ve kah ra -

man lı ğın ifa de si  olan  Agit yol da şa la yık ol mak,  O'nun tüm ya şa mı nı

ör nek al mak he pi mi zin gö re vi dir.  Kürt hal kı böy le bir ko mu ta nı ol du -
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ğu, PKK de böy le bü yük bir ko mu tan ya rat tı ğı  için gu rur duy ma lı dır.

Ya şa sın kah ra man lı ğın sem bo lü, bü yük ko mu tan  Agit yol daş!

Önü müz de ki dö nem de or du laş ma gö re vi mi zin üze ri ne aman sız gi -

de rek ve or du la şa rak, şe hit le rin anı sı na en iyi kar şı lı ğı ve re ce ğiz!

Ya şa sın or du muz  ARGK! 

2�Ni�san�1993
Dü zen le me den son ra Şe hit Hü se yin kam pı na yer leş tik. Ta kım lar

yer le ri ni al dık tan son ra eği ti mi mi ze baş la dık.  Zağroslar'dan ge len ar ka -

daş lar sı kı bir eği tim gö re cek ler di. Eği ti mi mi zi ağaç la rın al tın da ya pı -

yo ruz, ne ka dar hoş, ne ka dar gü zel. Zağ ros ça dır la rı na gö re  ağaç göl -

ge le ri nin al tın da ki eği tim da ha gü zel, çe ki ci ge li yor in sa na. Ya vaş ya -

vaş bu ra da ki dü ze ne alı şı yo ruz. Zağ ros ça dır la rın da bir kı şı ge çir me -

miz bi zi han tal laş tır mış tı. Gö rev le re gi dip gel mek hem ra hat la tı yor,

hem de bi zi açı yor. Bü yük ateş ler ya kıp et ra fın da ısın mak, top ra ğın

üze rin de yat mak gü zel di; top ra ğın üze rin de ya tar ken acı da ver se ba tan

taş lar çok gü zel di.

Zağroslar'da gür bir  ateş yak ma fır sa tı hiç bir za man ola maz. Çün -

kü  ağaç yok tur. Bu ra da bu fır sa tı en iyi şe kil de de ğer len di ri yo ruz.

Zağ ros ça dır la rın da gü rül tü lü fır tı na nın se siy le ya tar ken, bu ra da he -

men su yun ya nı ba şın da  olan ça dı rı mız da su yun şa rıl şa rıl  akan se siy -

le ya tı yor ve uya nı yo ruz. Bu ra da lo jis tik im kan lar  Zağroslar'daki gi bi

de ğil. Her sa bah, is te di ğin an eli ni yü zü nü yı ka man bi le,  Zağroslar'ın

bir çok şe yi ne be del. Bü tün bu gü zel lik ler için de acı çay iç mek bi le

gü zel ge li yor in sa na. Şe ke ri miz ol ma dı ğı  için acı çay içi yo ruz. Ar ka -

daş lar bu gün bal çı kar dı lar ağaç tan, şe ker ol ma dı ğı  için bal lı çay içi -

yo ruz. Bir özel li ği miz de do ğay la bü tün leş miş ol ma mız. Do ğa nın

tüm ni met le rin den ya rar lan ma ya ça lı şı yo ruz.  Xankûrkê'de bu kış ar -

ka daş lar ağaç lar dan  epey bal çı kar mış lar dı. Biz bu ba lın an cak çok az

bir kıs mın dan ya rar la nı yo ruz, çün kü bü tün ağaç lar da ki ba lı çı kar mış -

lar ve ye miş ler di. Ba ha rın gel me siy le bir lik te bir çok şey ye ti şi yor do -

ğa da. Do ğa ya kar şı sa vaş tı ğı mız ka dar, do ğa nın ni met le rin den de ya -

rar la nı yo ruz.  Onun  için  Kürdistan'da ge ril la ol mak baş ka dır, gü zel dir

ve ge ril la Kür dis tan do ğa sı nın sem bo lü dür. 

6�Ni�san�1993
Ge ril la nın mo to ru ayak la rı dır. Ay lar ca, gün ler ce, sa at ler ce yo lu

ayak la rıy la  alır. Dağ la rı, taş la rı, ova la rı, va di le ri  aşar. Bir ara ba nın mo -

to ru bo zul du ğu za man na sıl ça lış mı yor sa, ge ril la nın da ayak la rı ya ra -

lan dı ğı za man, ge ril la iş lev siz ka lır.

Xankûrkê'ye gel di ği miz de dollar da ki kar eri miş, de re ler eri yen kar

su la rıy la taş mış, her ta raf ye şil ol ma ya baş la mış, çi çek ler aç mış ve

ağaç la rın dal la rı fi liz len miş ti.  Zağroslar'da sı cak bir gü ne şe has ret ken,

bu ra da gü ne şin ya kı cı lı ğın dan ağa cın göl ge lik le ri ne ka çı yo ruz. Yak la -

şık  dört ay lık Zağ ros ya şa mın da, papur ki ri ve du ma nı vü cu du mu yor -

gun dü şür müş tü. Ban yo  için su yun ba şı na git ti ği miz de bir an ön ce su -

yu mu zu ısı tıp vü cu du mu zu te miz le mek is ti yor duk. Bir ta raf tan su yu -

muz ısı nır ken, di ğer ta raf tan el bi se le ri mi zi yı kı yor duk. Sı cak suy la el -

bi se yı ka mak gü zel di. O ka dar ki re rağ men, kul lan dı ğı mız çe te (bit)

ila cın dan do la yı bü tün kış bo yun ca biz le re çe te gir me miş ti. Yal nız bu -

ra da çe te var dı. Bu nu bi li yor duk.  Onun  için  Zağros'tan ila cı ken di miz -

le bir lik te ge tir dik. Bü tün el bi se le ri mi ze ban yo gü nü bol ca sür dük.

Ban yo  için su ısın mış tı, ar tık  dört ay lık ki ri-pa sı üze rim den at ma nın

za ma nı gel miş ti. Su yu mu  alıp uy gun bir ye re gö tür düm. Gü neş pı rıl

pı rıl dı. San ki vü cu du mu ısıt mak  için aç mış tı. İlik le ri me ka dar ısın dı ğı -

mı far ke di yor dum. Vü cu du ma ilk sı cak su yu dök tü ğüm de tit re dim.

Uzun sü re su dan ay rı kal mış ol mam dan do la yı ol sa ge rek... Da ha son -

ra ken di mi sa bun la dım. Ki ri üze rim den at tı ğı ma tam inan dık tan son ra

ban yo dan çık tım. İlaç lan mış el bi se le ri mi giy dim. Ye ni doğ muş gi biy -

dim. Bir den bi re ha fif le miş tim. Göl ge lik le re gi din ce üşü dü ğü mü far ke -

di yor dum. Her hal de vü cu du mu sa ran kir kal kın ca bir den bi re üşü yor -

dum. Ol duk ça ra hat la mış ve üze rim de bü tün kış bo yun ca olu şan yor -

gun lu ğu, han tal lı ğı at mış tım. Ban yo ne ka dar gü zel ve din len di ri ciy -

di!...

Er zak ge tir mek  için Ze dai kam pı na git tik. Kar su la rın dan do la yı

ta şan de re le ri ge çer ken ar ka daş lar bir bir le ri ne yar dım cı olu yor lar -

dı. Ze dai te pe si ni ve uzak tan da ol sa  Lelikan'ı gör mek duy gu lan -

dır dı be ni. Beş gün bo yun ca di re niş ka le miz  olan Le li kan te pe si.

He men o bü yük di re niş te şe hit dü şen yol daş la rı anım sa dım. Ak şa -
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ma doğ ru köp rü ye ulaş tık. Gür bir  ateş ya kıp et ra fın da soh bet et tik.

Ye mek ye dik. Ate şi mi zin et ra fın da kü me le ne rek yat tık. Dı şa rı da

tek rar yat mak  zevk ve ri yor du in sa na. Sa bah şa fak la bir lik te tek rar

kam pı mı za dön dük.  Epey bir sü re dir böy le si ne  uzun bir gö re ve git -

me di ğim den do la yı çok yo rul muş tum. Ban yo sı ra sın da el bi se le ri me

çok çe te ila cı sür dü ğüm den ve gö rev dö nü şü ter le di ğim den, vü cu -

dum yan mış tı. Son iki gün de vü cu du mun bir çok ye rin de ya ra çık tı.

Özel lik le ba cak la rım çok kö tü yan mış tı. Yü rü ye mi yor ve bü yük acı

çe ki yor dum. Bun dan do la yı eği ti me de ka tıl mı yor dum. Yi ne ça dı ra

hap sol muş tum. Ar ka daş lar eği ti me gi der ler ken ça dır da yal nız ka lı -

yor dum. Ba zen ki tap oku yor dum, ba zen de ça dır da ki fa re le ri iz li -

yor dum.

Bu ra da gö zü me ii li şen çar pı cı şey ler den bi ri de bu ra da ki im kan la rın

az lı ğı ve bu na kar şı ar ka daş la rın var  olan im kan la rı çok iyi bir şe kil de

de ğer len dir me le riy di. Yır tık ka zak la rın kol la rın dan ken di le ri ne ço rap

ve el di ven yap mış lar dı. Hal bu ki  Zağroslar'ın o çe tin kı şı na rağ men bi -

zim im kan la rı mız da ha faz lay dı. Ya nı mız da bir lik te ge tir di ği miz ço -

rap la rı ar ka daş la ra da ğıt tık.  Zağroslar'da ha va ko şul la rın dan do la yı nö -

be ti, içe ri de so ba nın ba şın da tu tu yor duk. Tek rar nö be ti mi zi dı şa rı da tu -

tu yo ruz şim di. Bu nö be tin an la mı ve öne mi açı sın dan ol duk ça önem li.

Bu ra da her gün ye ni gü zel lik le re ta nık olu yor in san. Acı ça ya tam alış -

mış ken şe ke ri miz de gel miş ti. Tek rar tat lı çay içi yo ruz. Dı şa rı da se rin

ha va nın al tın da,  akan su yun ba şın da ye mek ye mek, yol daş lar la soh bet

et mek, si ga ra iç mek çok gü zel. 

Xankûrkê'yi gü zel leş ti ren bir de şe hit le ri miz dir.  Xankûrkê öz gür lük

sa va şı mı zın ken di si ne at fet ti ği bü yük bir ro lün sa hi bi dir. Tam bir do ğa

ha ri ka sı. Mey va la rıy la, pı nar la rıy la, ye şil lik le riy le cen ne ti an dı rı yor. 

9�Ni�san�1993
Düş man öy le bir ki şi lik şe kil len dir miş ti ki biz de; dü şü rül müş, ulu sal

de ğer le ri ne ya ban cı laş tı rıl mış, kor kak, kö le bir ki şi lik. Böy le bir ki şi -

lik le düş man emel le ri ne da ha ra hat ula şı yor du  Kürdistan'da. Par ti

Önderliği'nin or ta ya çık ma sıy la  Kürdistan'da ye ni bir tip, dev rim ci bir

tip ya ra tıl dı. Ya ra tı lan bu ki şi lik; yurt se ver, ce sur, ulu sal de ğer le ri ne

bağ lı, ya ra tı cı, dü rüst, kah ra man bir ki şi lik tir. Onur lu, di ren gen, ye nil -

me yen bir ki şi lik tir. 

Par ti or ta mı na gel me den ön ce düş ma nın in san la rı mız da ya rat mak is -

te di ği ki şi lik bir çok yö nüy le ben de de ge liş miş ti. Hal kı ma kar şı sev gim

tü ken miş, yurt se ver lik duy gu la rım yok de ne cek ka dar azal mış tı. Ba na

“ Kürt”sün de dik le rin de yo ğun tep ki gös te ren bir du ru mum var dı. Ser -

taç ve Ce va hir yol daş lar ne ka dar be nim le uğ raş tıy sa lar da, be ni doğ ru -

la ra çek me ye ça lış tıy sa lar da, on la rın bu ça ba la rı na ge re ken kar şı lı ğı

ve re mi yor dum. Ta ki  İzmir'e sür gü ne gi din ce ye ka dar. Ül kem den  uzak

ya şa dı ğım sü reç te, hal kı ma, dağ la rı mı za, su yu mu za, çi çek le ri mi ze bir

öz lem baş la dı. Ben de Ser taç ve Ce va hir yol daş la rın is tem le ri ne doğ ru

ce vap ver mek  için bel li bir ça ba ya gir dim.  İzmir'den dağ la rı mı za doğ ru

ha re ke te ge çer ken ara ba da göz le ri me uy ku gir mi yor du. Kür dis tan sı nı -

rı na yak laş tık ça he ye ca nım en üst do ru ğu na çı kı yor du.  Kürdistan'a gi -

riş te, Fer hat yol daş la bir lik te ara ba nın ca mın dan geç ti ği miz yer le ri iz li -

yor ve bir da ha ölü mü ne dek va ta nı mız dan ay rıl ma ya ca ğı mı zı be lir ti -

yor duk.  Erzincan'da ye mek mo la sı ver di ği miz de her kes lo kan ta da ye -

mek yer ken biz dük kan dan al dı ğı mız bis kü vi le ri o gü ze lim ye şil lik ler

ara sın da, in sa nı ra hat la tan se rin ha va da, pı rıl pı rıl par la yan gü ne şin al -

tın da yi ye rek, do ğa mı zın gü zel lik le ri ne, ül ke mi ze öz lem gi der me ye ça -

lı şı yor duk. 

Par ti or ta mın da düş ma nın şe kil len dir di ği, dü şü rül müş ki şi lik ten kur -

tu lup, dev rim ci ki şi li ğe ka vuş mak, dö nü şü mü yap mak ko lay de ğil dir.

Za ten ko lay ol say dı, bü tün so run la rı mız çö zü lür dü ve dev rim şim di

ger çek leş miş olur du. Düş man bu ki şi li ği ya ra ta rak  Kürdistan'da ken di

öm rü nü uzat mış olu yor du. Par ti mi zin ya rat tı ğı ye ni in san ti pi düş ma na

her gün aman sız dar be ler vur mak ta ve onu çıl gı na çe vir mek te dir. Dün -

ya da hiç kim se, hiç bir par ti, hiç bir ön der, ki şi lik çö züm le me le ri ne Par ti

Ön der li ği ka dar ağır lık ver me miş tir. Hiç kim se  onun ka dar  emek har -

ca ma mış tır.  Kürdistan'da dev rim yap mak, ye ni bir in san ya rat mak la

müm kün dür. Bu ki şi li ği ya rat mak la, Par ti Ön der li ği ina nıl maz ba şa rı

el de et miş tir.

Mü ca de le miz de ki zor luk lar, acı lar; hiç gö rül me miş, hiç çe kil me miş

acı lar ve zor luk lar dır. Fa kat yol daş la rı mız bu zor luk la ra kar şı sa va şa rak
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ya şa mı her ko nu da an lam lı kı lı yor. Ya şa mı mız en öz gür ya şam dır. İliş ki -

le ri miz en sa mi mi iliş ki ler dir. Yol daş la rı mız uğ ru na öle cek ka dar bir bir le -

ri ne bağ lı dır lar. Biz ler bir bi ri mi ze ana yız, ba ba yız, kar de şiz. Öz lem le ri -

miz, is tek le ri miz, duy gu la rı mız, dü şün ce le ri miz bir dir. Bü tün bun lar ara -

mız da ki ba ğı güç lü kı lar. Yol daş la rı mız da ki ira de çe lik ten bir ira de dir.

Yol daş la rı mı zın her bi ri ye ni bir Maz lum, son kur şu nu ken di ne sı kan bir

Beritan'dır, son bom ba yı ken din de pat la tan  Murat'tır.  Evet, acı la rı mız çok -

tur. Bu acı lar bi ze di ren me gü cü olu yor. Zor luk lar say mak la bit mez. Bu

zor luk la ra ye nil mek yok tur biz de. Acı la rı, zor luk la rı hep yen mek var dır.

Eği tim ta bu run day ken,  TC'nin sa vaş uçak la rı kamp la rı mı zı, dağ la rı -

mı zı bom ba lı yor lar dı. Hiç bir yol da şı mı zın bur nu bi le ka na ma mış tı. O

gü ze lim dağ la rı mız bom ba lan dık ça, sa rı, ye şil, kır mı zı ot la rı mız yan -

dık ça, gü ze lim ağaç la rı mız kı rıl dık ça, do ğa nın bom ba lan ma sı so nu cu

kuş lar ala nı mı zı  terk et tik çe bü yük acı lar çe ki yor, kin du yu yor dum

düş ma na. Ne is ti yor du düş man o gü ze lim dağ la rı mız dan, taş la rı mız -

dan, çi çek le ri miz den. Bu dağ lar ki in san lı ğa ye ni ya şam lar ya ra tı yor.

Düş ma na vur du ğu muz her dar be de en faz la sa nı rım dağ la rı mız se vi ni -

yor dur. Kim de miş dağ la rı mız ko nuş mu yor. Her ey lem den son ra dağ -

la rın do ruk la rın da  esen o gü ze lim rüz gar dağ la rı mı zın di li olu yor. Tat lı

tat lı ese rek on la rın mut lu lu ğu nu ifa de edi yor. He le he le o gü ze lim ha -

va mız in sa nı dinç leş ti ri yor, çe vik leş ti ri yor. Çek tik çe bu ha va yı ci ğer le -

ri mi ze,  dinç ke si li riz. Ya su la rı mız, o ber rak, du dak la rı çat la tan so ğuk

su lar, o gü ze lim pı nar lar, de re ler... Baş ka hiç bir yer de yok tur böy le te -

miz, du ru su lar. Bir yu dum su bü tün su suz lu ğu mu zu gi de rir. O su lar -

dan ya pıl mış bir bar dak çay tüm yor gun lu ğu mu zu gi de rir.

Bü tün dağ la rı mı zı, do ğa mı zı, su la rı mı zı, ağaç la rı mı zı, taş la rı mı zı,

kuş la rı mı zı, çi çek le ri mi zi al çak düş ma nın tüm sal dı rı la rı na kar şı ko ru -

ma lı yız. Bu nun da tek yo lu, düş ma nı  Kürdistan'dan sö küp at mak tır.

15�Ni�san�1993
Ey lem dı şın da ki bü tün za ma nı mız eği tim le ge çi yor. Eği tim bi zi güç -

len di ri yor, dö ne me ha zır ha le ge ti ri yor. İçin de bu lun du ğu muz dö nem

ol duk ça has sas. Bun dan do la yı eği tim le ri miz çok sı kı geç mek te.

Zağroslar'daki ar ka daş lar la par ti bu son gün ler de çok il gi le ni yor. Özel -

lik le sü reç ten  uzak kal dı ğı mız  için üze ri miz de yo ğun du ru lu yor. Geç ti -

ği miz sı kı eği tim de ek sik le ri mi zi gör dük. Bi raz da ha ken di mi zi güç len -

dir dik.

Dü zen le me ler ya vaş ya vaş son şek li ni alı yor. Ki min han gi ala na gi -

de ce ği bü yük oran da bel li ol du.  Eğer bir de ği şik lik ol maz sa pra tik sü -

reç te Beh di nan Eya le ti 3. böl ge ikin ci mın tı ka sın da ki fa a li yet ler de yer

ala ca ğım. Pi ran Da ğı, Deş ta  Heyatê'de fa a li yet yü rü te ce ğiz. Fa a li yet le -

ri miz, ha zır lık la rı mız sa vaş üze ri ne ola cak, te mel he def le ri miz ge ril la

sa va şı nın alt ya pı sı nı  Güney'de oluş tur mak, hal kı ka zan mak ve üs alan -

la rı ya rat mak tır.  Alan üze ri ne tar tış ma la rı mı za baş la mış bu lun mak ta -

yız. Plan la ma sü re ci ni de bi tir dik ten son ra ala nı mı za yö ne le ce ğiz. Bir

ta raf tan ken di mi en iyi şe kil de pra ti ğe, so rum lu lu ğa ha zır ha le ge tir me -

ye ça lı şır ken, son eği tim den ya rar lan ma yı amaç lar ken, di ğer ta raf tan

da do ğa sı na do yum ol maz  Xankûrkê'yi ve  onun o muh te şem dağ la rı nı,

ye şil lik le ri ni, ova la rı nı, su la rı nı iz le me ye, öz lem gi der me ye ça lı şı yo -

rum. Uçak la rın son za man lar da bu ra yı bom ba la ma ma sı so nu cu kuş lar

tek rar yu va la rı na dö nüş ya pı yor lar. Her ta raf tan  Rodrigo'yu,

Beethoven'i ça lan kuş ses le ri du yu yo ruz. Bu ses dağ la rın ba şın dan be ni

ba zen hal kı mın ya nı na, ba zen Ce va hir ve Ser taç yol daş la rın ya nı na gö -

tü rü yor. Dağ la rın ba şın da  esen se rin rüz gar din len di ri yor. 

Kuş la rın se si için de bü yük bir ta şın ya nın da uzan mak, uza nır ken gü -

ne şin gü zel ışık la rıy la ısın mak, gök yü zü nü iz ler ken dal mak, do ğay la

bü tün leş mek, halk la bir leş mek. Hal kı nın kal bin de ya şa dı ğı nı bil di ğin

za man, hal kın  için, va ta nın  için da ha da sa vaş mak, düş ma na dar be vur -

mak is ti yor sun. Uzak tan dür bün le  Lelikan'ı iz ler ken ara da şe hit dü şen

yol daş la rı mız ve beş gün lük müt hiş di re niş göz le ri min önü ne gel di.

Kur şun yağ mu ru al tın da ge ri çe kil mek bi ze acı ver miş ti. 

Bu lun du ğum yer de elim de ki dür bün le eği tim ta bu ru mu zu iz li yo rum.

Eği tim ye ri miz ge ce yak tı ğı mız gür ateş le rin ye ri, man ga, in ti şar, nö bet

yer le ri miz çok net bir şe kil de gö rü nü yor. Çok gü zel ve acı gün ler ge -

çir dik ora da. Ama en acı şey şim di yol daş la rı mı zın ora da ol ma ma sı.

Git tik çe kin le ni yor, öf ke le ni yo rum.

Do ğa nın gü zel li ği her ge çen gün ken di si ni da ha da far ket ti ri yor. So -

ğuk su lar dan bir yu dum içe rek içim de ki in ti ka mı iyi ce ye şert mek, dağ -
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la rın do ruk la rın da gü rül gü rül  akan su la rı iz le mek, o gü ze lim ot la rı ye -

mek, he le he le bu gü ze lim do ğa da yü rü mek, en gü zel, en zevk li iş ler

ol du be nim  için. Es ki den bu gü zel lik le ri hiç ya şa mı yor dum. Saf la ra ka -

tı lır ken ilk  uzun yü rü yü şü  Zağroslar'ı aşa rak, eği tim ta bu ru na ula şa rak

yap mış tım. Bu yü rü yüş hem ge ce, hem de  uzun ol du ğu  için ol duk ça

yo rul muş tum. Öz gür lük va di si ne gel di ği miz de bit me yen te pe le ri aşı -

yor duk. Bir te pe yi aşın ca on dan da ha dik ve çe tin bir te pe kar şı mı za çı -

kı yor du. Bir ara ge ril la cı lık ya pa ma ya ca ğı mı, yü rü ye me ye ce ği mi dü -

şün düm. Bun dan do la yı üzü lü yor dum. Za man la yü rü yüş le re alış tım.

Gün ler ce sa at ler ce hiç dur ma dan yü rü dü ğü müz ol du. Gü ze lim dağ lar -

da, he le he le pa ti ka lar da yü rür ken, dik sır ta ve rip bir an ön ce do ru ğa

çık mak ol duk ça zevk li olu yor. Ar tık yü rü mek be nim  için vaz ge çil mez

bir tut ku dur.

22�Ni�san�1993
Ha va bu lut lu, gök yü zü ka ran lık, rüz gar se rin se rin esi yor. Yağ mur

ya ğa ca ğa ben zi yor. Yağ mur yağ dı ğın da yap tı ğı mız pra tik ça dır, yı kıl -

mak la yüz yü ze ka lı yor. De lik  olan ça dı rı mı zın nay lo nun dan yağ mur

dam la la rı içe ri ye akı yor. Yağ mur şid det len dik çe içe ri ye dü şen dam la -

lar da ço ğa lı yor. Ça dı rı mı zın uy gun bir ye rin de yak tı ğı mız ateş le ısın -

ma ya, ken di mi zi ku rut ma ya ça lı şı yo ruz. Ate şin üs tü ne de ğen yağ mur

dam la la rı san ki ate şi sön dür mek is ti yor. Fa kat ate şin üs tü ne ön ce den

top la dı ğı mız ku ru odun la rı ata rak da ha da gür leş ti ri yo ruz. Gür le şen

ate şin et ra fın da sı ray la ken di mi zi ku ru tu yo ruz.

Plan la ma mız so nuç lan ma ya doğ ru gi di yor.  Alan  için ke şif gru bu mu -

zu yo la çı kar dık. Ala na gir me den ön ce ala nın keş fe dil me si en doğ ru su -

dur. Sa bah kalk tı ğım da tit ri yor dum. Kar şım da ya nan ate şi ku cak la yıp

ken di mi ısıt mak is ti yor dum. Ge ce çok üşü müş tüm. Ken di mi ısıt mak

için ayak la rı mı ate şe yak laş tı rı yor dum. Sa bah kalk tı ğım da far kın da ol -

ma dan ço rap la rı mı yak mış tım.

Ya ğan yağ mur her ta ra fı ye şil len dir miş ti. Kar şı mız da ki  üzüm as ma -

la rı, ce viz ağaç la rı ye şer me ye baş la mış lar bi le. Tam dolun için de bo ğa -

zın kar şı sın da ko num lan mı şız. Her ta raf yem ye şil. Çi çek ler ren ga renk,

sa rı, kır mı zı, mor, pem be çi çek ler ruh ve ri yor, in san la rı bam baş ka dün -

ya la ra gö tü rü yor. Yol da yü rür ken bu gü ze lim çi çek le ri, bü yü yen o gü -

ze lim çi men le ri, ot la rı ez me me ye ça lı şı yo rum. Za ten za lim düş man

dağ la rı mız da bu gü ze lim çi çek ler ren ga renk aç ma sın, çi men le ri miz ye -

şer me sin, ağaç la rı mız bü yü me sin di ye her gün bom ba la mı yor mu? Biz

bu gü zel lik le ri düş man dan ko ru mak zo run da yız. Dağ la rı mı zı gü zel leş -

ti ren bu gü zel lik le re ba ka rak mut lu  olup ra hat lar ken, on la rı ez me mek

için taş lık alan lar da ve ya çi çek le rin, ot la rın, çi men le rin ol ma dı ğı yer -

ler de yü rü me ye ça lı şı yo rum. He le he le gü neş aç tı ğın da ye şil lik le rin or -

ta sı na otur mak, uzan mak, si ga ra sa rıp iç mek ve yol daş lar la soh bet

eder ken, cı vıl cı vıl  öten kuş ses le ri ne ku lak ver mek hem din len di ri yor,

hem de biz le ri ken di si ne hay ran edi yor. Bu man za ra lar için de bü tün

yor gun lu ğu mu zu üze ri miz den atı yo ruz. Her ne ka dar siv ri si nek ler bu

du ru mu mu zu kıs ka nıp bi zi ra hat sız et mek is te se ler de al dı rış bi le et mi -

yo ruz.

Ya vaş ya vaş her tür lü ot ye ni lir ha le ge li yor. Ken di mi ze bu ot lar dan

top la yıp ye mek ya pı yo ruz. En çok da man tar, ken ger, tuzık, guh reşk
vb. gi bi ot la rı top lu yo ruz. Bu gü ze lim ye mek le ri ye dik ten son ra pi rin ci

unu tu yo ruz. Pi rinç yi ye yi ye pi rin ce kar şı he pi miz de bir aler ji oluş muş.

Bu ot lar bi ze der man gi bi ge li yor. He le he le gö rev ler çık tı ğın da he men

git mek is ti yo rum. Gö rev le re gi der ken hem açı lı yor, hem de do ğa da ki

bir çok gü zel li ği gö re bi li yo rum. Bu gü zel lik le ri gör dük çe on la ra sev da -

la nı yo rum. He le he le yo ru lup bir de mo la ver din mi, al nın da  akan ter le -

ri si lip, o so ğuk su lar la bir gü zel yü zü nü yı ka dık tan son ra ka na ka na su

iç tin mi... Kim bi lir  Kürdistan'ın her da ğı nın ay rı ay rı gü zel lik le ri ni,

zen gin lik le ri ni. Şim di düş ma nın ül ke miz den çık mak is te me me si nin se -

bep le ri ni ve bi zim yap ma mız ge re ken le ri ar tık da ha iyi an lı yo rum. Bu

düş ma na her ka rış top ra ğı mı zın be de li ni ödet tir me li yiz. 

3�Ma�yıs�1993
Dağ la rı mı zın do ruk la rın da gün ler öy le si ne ça buk ge çi yor ki, gün le -

rin na sıl geç ti ği ni  fark ede mi yor sun. 1  Mayıs'ı öz gür bir şe kil de dağ la -

rı mı zın do ruk la rın da bü yük bir coş ku ve se vinç le kut la dık. 1  Mayıs'ın

bi zim  için an lam ve öne mi baş ka, bu gün de bir le şen, bu gün de da ya nı -

şan pro le ter le rin en iyi mü ca de le si ni biz dağ la rı mı zın do ruk la rın da, eli -
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miz de kle şi miz le, yol daş la rı mız la bir lik te oku du ğu muz iş çi marş la rıy la

ve sa va şı mı mız la ve ri yo ruz.

Dağ la rı mız gün geç tik çe öy le si ne gü zel le şi yor ki, bu ra da gün le rin,

haf ta la rın, ay la rın na sıl geç ti ği nin far kı na bi le va ra mı yor sun. Dağ la rın

do ruk la rın da bir ta raf tan de rin va di le ri, va di le rin için de bir çi çek ka dar

bü yük ve gü zel gö rü nen ağaç la rı iz ler ken, di ğer ta raf tan da çok has sas

olan bu dö ne me ne ka dar ken di mi ha zır la dı ğı mı dü şü nü yor dum. Çün kü

ken di mi zi her yö nüy le ha zır la mak  için her tür lü im kan ve ola na ğı par ti

biz le re ver miş bu lun mak ta.

Par ti nin baş lat mış ol du ğu ateş kes düş ma nı kö şe ye sı kış tır mış, eli ni

ko lu nu bir bi ri ne bağ la mış, ne ya pa ca ğı nı bil mez ha le sok muş tur. Par ti -

mi ze “te rö rist tir” di yen ler, “si lah tan baş ka çö züm den an la maz” di -

yen le re en iyi ce vap tır bu ateş kes. Düş ma nın tüm yü zü or ta ya çık tı. Bi -

ze si lah lı sa va şım dan baş ka se çe nek bı rak ma yan düş man dır. Biz her

tür lü çö zü me ha zı rız ve ken di mi ze gü ve ni yo ruz. Bu ateş ke se

Newroz'da hal kı mı zın uy ma sı  onun par ti siy le, ön der li ğiy le na sıl bü tün -

leş ti ği ni gös te ri yor.

Ateş kes sü re cin den ya rar la na rak bir çok ek sik li ği mi zi gi der dik. Eği -

tim ve ör güt len me mi zi da ha sağ lık lı yap tık. Dü zen le me le ri miz da ha

ger çek çi ya pıl dı. Son şe kil le ri ve ril di. He men he men bü tün grup la rı mız

alan la rı na yö nel di ler. Ateş ke sin bit me si ha lin de bü yük bir sal dı rı ru -

huy la düş ma na yö nel mek  için ha zır ha le gel di ler. Bu ateş kes sü re cin de

üç dü zen le me den geç tim. En son  Xankûrkê ta kı mın da man ga ko mu ta nı

ola rak gö rev al dım. Bu sü reç çok önem li ve has sas, bir de bu has sas

dö ne me gi rer ken gö rev al mam be nim so rum lu lu ğu mu da ha da ar tır dı.

Ama önem li  olan gö re ve hak kı nı ver mek ve dö ne min ge rek le ri ni ye ri -

ne ge ti re bil mek tir. Ateş ke sin bit me siy le bir lik te güç lü atı lım lar la hem

ye ni bir dö nem baş la tı la cak, hem de düş man öy le dar be ler yi ye cek ki,

ne yap tı ğı nı ken di si bi le an la ma ya cak tır. 

Ken di ek sik le ri mi ze yö nel mek hem bi zi güç len di ri yor, hem de za -

yıf lık la rı mı zı or ta dan kal dı rı yor. Ba zen ek sik lik le ri ni gör me di ğin za -

man bir yol da şın o ek sik li ği ni be lirt me si ve bu ek sik li ği ni gi der mek

için sa na yar dım cı ol ma sı ol duk ça mut lu edi yor in sa nı. Böy le ce ye ni

bir ek sik li ği ni, yet mez li ği ni gö rü yor sun. Ay rı ca bu ek sik li ği ni or ta dan
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kal dır mak  için yol da şın dan müt hiş des tek alı yor sun. Böy le ce bir ta raf -

tan güç le nir ken di ğer ta raf tan da, yol daş lar ara sın da ki iliş ki le rin sa mi -

mi ye ti ni, dü rüst lü ğü nü da ha iyi an lı yor sun. Za ten biz de yol daş, ar ka -

da şı nın ek sik li ği ni gi de ren dir, onu güç len di ren dir. Biz böy le bir bi ri -

mi ze yar dım cı ol duk ça, bir bi ri mi ze bağ lı lı ğı mız, say gı mız da ha da ar -

tı yor. Biz ek sik lik le ri mi ze yö nel dik çe ve on la rı gi der dik çe za fer bi -

zim dir.

16�Ma�yıs�1993
Şe hit ler ül ke si,  cen net bah çe si,  ars lan lar di ya rı  ül ke miz

Kürdistan'ın bir par ça sı  olan ve her ge çen gün da ha da gü zel le şen öz -

gür lük va di sin de gö rev le re gi dip ge lir ken et ra fım da diz bo yu bü yü -

yen ye şil lik le re, ren ga renk çi çek le re, de re ler den ta şan su la ra,  öten

bül bül le re da ha da  aşık olu yo rum. İn san bu gü zel lik le re vu ru lu yor.

Ma yıs yağ mur la rı, bu gü zel lik le re can ka tı yor, da ha da gü zel leş ti ri -

yor. Bir de gö re ve gi der ken yağ mu ra tu tul dun mu ilik le ri ne ka dar ıs -

lan san da, sır tın da ki yük ne ka dar  ağır ol sa da, ne ıs lan dı ğın umu run -

da, ne yo lun uzak lı ğı, ne de yü kün ağır lı ğı. Nok ta ya na sıl var dı ğı nın

far kın da bi le ol mu yor sun. Yağ mur al tın da yü rü mek, yü rür ken ya ğan

yağ mur la da ha da gü zel le şen do ğa yı iz le mek, yağ mur dam la la rı ye -

şil lik le re değ dik çe fab ri ka lar da ya pı lan o sah te ko ku lar dan bin kat

gü zel ot la rın, çi çek le rin ko ku su se ni ha re ke te ge çi ri yor. Bu ko ku bi ze

do ping olu yor, tüm yor gun lu ğu mu zu üze ri miz den at ma mı zı sağ lı yor -

du. 

Kür dis tan do ğa sı ha yat tır. Ye ni ya şam lar  için en ide al do ğa dır. Bu

do ğa nın sem bo lü, gü zel li ği ne gü zel lik ka tan, onu düş man dan ko ru mak

is te yen bi zim yol daş la rı mız dır. Do ğa mız da çı kan her tür lü otu top la yıp

yi yo ruz. Bu ni met ler den gün ler ce, haf ta lar ca, hat ta ay lar ca hiç bir şey

ol mak sı zın ya şa ya bi li riz. Er zak la rı mız bol ol ma sı na rağ men, do ğa dan

top la dı ğı mız ot lar dan bes le ni yo ruz. Her ye mek yi yi şi miz de ke sin lik le

bu ot lar dan bi ri ve ya bir ka çı sof ra mı zı süs lü yor. Bu ay da ge ril la nın

çay, şe ker, un ve ya ğı ol du mu, her yer de en gü zel ye mek le ri ya par ve

yer. Baş ka er za ğa ih ti yaç duy maz. Var  olan ot lar la çok  uzun bir sü re

ya şa mı na de vam ede bi lir. 

Düş ma nın bu kış öz gür lük va di si ne yö nel me me si, bom ba la rı nı bu ra -

ya yağ dır ma ma sı, bu do ğa nın böy le gü zel leş me si ne ne den ol muş tu. Bu

gü zel lik ler in sa nın öz gür lük tut ku su nu da ha da ar tı rı yor. Can lı la rın git -

tik çe ço ğal ma sı, ağaç tan ağa ca ka çan sin cap la rın, sa bah er ken den cı vıl

cı vıl  öten kuş la rın ço ğal ma sı, in sa nın ya şa ma duy gu la rı nı ar tı rı yor, ya -

şa mı çe ki ci kı lı yor. Bu gü ze lim do ğa da hal kı mı zın öz gür ce ya şa ma sı

için bir an ön ce düş ma na yö nel mek,  onun so nu nu ge tir mek ge re ki yor.

Biz hal kı mı zın kur tu lu şu, ül ke mi zin öz gür lü ğü  için bu kah pe düş man la

sa va şır ken, di ğer ta raf tan da  Kürdistan'ın gü zel lik le riy le bir an ön ce

hal kı mı zın öz gür ce ku cak laş ma sı  için düş ma na da ha aman sız bir şe kil -

de yö ne le ce ğiz. Bu te mel de ken di mi zi ha zır la ma lı yız. 

Bü tün bu gü zel lik ler için de ar ka daş lar la gür ate şin et ra fın da sa vaş

so run la rı mız hak kın da tar tış mak da ha da bir an lam yük lü yor ya şa mı -

mı za. Ya pı lan soh bet ler, iç açı cı ve mo ral ve ri ci olu yor. Za man za man

ar ka daş lar la tüm  Kürdistan'ın do ğa sı hak kın da ko nu şu yor, her bi ri miz

bil di ği miz gü zel lik le ri an la tı yo ruz. Boş soh bet ler den ka çı nı yo ruz. 

Ya şa mı mız ne ka dar gü zel, ne ka dar mut lu yum, an la ta mam. Gün

ge lir bu duy gu la rı mı en iyi şe kil de an la ta ca ğım, en iyi şe kil de ifa de

ede ce ğim. Bu gü zel lik le ri şi i re dök mek is ti yo rum. Ama şi ir ya za mı yo -

rum. Duy gu la rı mı şi ir le re dö ke bil sey dim bel ki çok da ha mut lu olur -

dum.

25�Ma�yıs�1993
Ala nı mız da sa vaş ha zır lık la rı mız son hı zıy la sü rü yor. Ala nı mı zın

bir çok ye rin de üs len me mi zi ta mam la dık. Gü cü müz grup la ra ay rı la rak

alan da üs len me ça lış ma la rı nı yap tı. He men he men her stra te jik te pe ye

hem er zak, hem cep ha ne yer leş ti ri yo ruz. Bu te mel de ha zır lık la rı mı zı

ta mam lar sak, alan da ger çek le şe cek ola sı bir sa vaş ta ge ril la ya çok ra hat

ge çe bi li riz.  Eğer ge ril la sa va şı nı doğ ru yü rü tür sek, düş man hem bü yük

dar be ler yi ye cek, hem de da ya na ma yıp ge ri çe ki le cek. Sü rek li ha re ket -

liy dik. Önü mü ze ve ri len gö rev le ri yap ma ya ça lış tık. Sü rek li ha re ket li

ol mak ne ka dar gü zel. Ha re ket siz lik  ölüm gi bi ge li yor in sa na. Ca nı mı

sı kı yor, her za man ha re ket ha lin de ol mak is ti yo rum. Her ye ri gez mek,

her ye ri ta nı mak ve her yer  için sa vaş mak is ti yo rum. 

78 79



Düş ma nın ope ras yon la rı git tik çe yo ğun la şı yor.  Amed baş ta ol mak

üze re düş man ge ril la la ra ve hal kı mı za yö ne lim le ri ni ar tır mış. Tek ta -

raf lı ateş kes  ilan et me mi ze rağ men, düş man hiç bir olum lu  adım at maz -

ken, bi ze ve hal kı mı za yö ne lim le ri ni de ar tır mış tır.  Eğer düş ma nın bu

yö ne lim le ri böy le de vam eder se, Par ti  Önderliği'nin de be lirt ti ği gi bi,

biz ler ke sin lik le sa vun ma hak kı mı zı kul la na ca ğız. Bu de fa ona öy le bir

kar şı lık ve re ce ğiz ki, onu  Kürdistan'da bo ğa ca ğız.

Tüm güç le ri miz  Başkan'ın ta li mat la rı nı ha zır bir şe kil de bek li yor lar.

Hep si ol duk ça güç len di ler. Güç le ri miz hiç bir za man ken di le ri ni bu ka dar

do nat ma mış lar ve ha zır la ma mış lar dı. Bun dan son ra tek ta raf lı ateş ke sin

da ha faz la de vam et me si nin pek faz la an la mı kal ma dı. Ateş kes ken di si ne

at fe di len ro lü oy na dı. Bu ateş kes le Par ti  Önderliği'nin ma nev ra ka bi li ye ti

or ta ya çı kı yor, düş ma nı nı ne ka dar ga fil av la dı ğı nı gös te ri yor. Düş ma nın

Kürdistan'daki ve ulus la ra ra sı alan da ki si ya si üs tün lü ğü eli mi ze geç ti. Si -

ya si alan da sal dı rı fır sa tı eli mi ze geç ti. Par ti miz or ta ya çı kan bu so nuç la -

rı en iyi şe kil de de ğer len di re cek tir. As ke ri çö züm de ıs rar lı  olan düş man

ateş ke se kar şı lık ver me ye rek bir kez da ha ta ri hi bir ha ta yap tı. As ke ri

ola rak da çok güç len dik. Bir çok açı ğı mı zı ka pat tık. Bir çok yer de sa vaş

ha zır lık la rı mı zı ta mam la dık. Bun dan son ra ge liş ti re ce ği miz as ke ri ey -

lem le ri miz le  Kürdistan'da düş ma nı si lip sü pü re ce ğiz. Ateş kes sü re ci bi ze

her tür lü ha zır lık im ka nı nı ver di.  Eğer pra tik te bu im kan la rı iyi de ğer len -

di rir sek, 1993 yı lı nı za fer le ka pa ta ca ğı mız ke sin dir.

6�Ha�zi�ran�1993
Ha zi ran la rın be nim  için an la mı bir baş ka dır. 2  Haziran'da bir ya -

şı ma bas tım. Do ğum gü nüm. Ge çen se ne bu gün par ti ye ka tıl dım.

İzmir'de yurt se ver le rin evin de kal dı ğım sü re için de hal kın yak la şı mı,

bi ze ver di ği de ğer, da ha da ğa gel me den ön ce bi ze mo ral gü cü ol muş

ve hal kı mız  için da ha ka rar lı bir şe kil de sa vaş ma ru hu, az mi ya rat -

mış tı ben de. İlk iki gün evin de kal dı ğı mız Mar din li yet miş yaş la rın -

da ki yaş lı ni ne nin yur du na  olan öz le mi ve bu öz le min ate şiy le ya nıp

tu tuş tu ğu nu gör müş tüm. Bu ni ne bi zim le ko nu şur ken bek len ti le ri ni

di le ge ti ri yor,  Kürdistan'ı ve çek tik le ri zor luk la rı an la tı yor du. O ba -

na gir di ği aç lık gre vi ni an lat tık ça, po lis ler le  olan kav ga sı nı di le ge -

tir dik çe, on da ki va tan öz le mi ni gör dük çe, bir an ön ce sa vaş or ta mı na

gi rip hal kı mı zın is tem le ri ne ce vap ver mek is ti yor dum. Bu yurt se ver

ai le le ri gör dük çe ken di ken di me bu in san la ra la yık ola ca ğım di yor -

dum. 

Yurt se ver Mar din kit le si için de on gün kal dım. On lar da ki mü ca de le

az mi, yurt se ver lik le ri, par ti ye bağ lı lık la rı, gü ven le ri be ni duy gu lan dı rı -

yor du. On lar dan ay rı la lı bir yıl ol du. On la rın her ge çen gün da ha ak tif

mü ca de le ye ka tıl dık la rı na ina nı yo rum. Ben de hal ka, yurt se ver le re ve

yaş lı ni ne ye la yık ol mak  için da ha çok ça ba har cı yo rum.

Son za man lar da man ga şek lin de ha re ket edi yo ruz. Ba zen de ği şik

yer le re gi di yo ruz, he men he men bü tün ala nı ge zi yo ruz.  Xankûrkê'de

her şey bü tün gü zel li ğiy le de vam edi yor. Bir yü rü yüş ten son ra din len -

mek  için ko nak la ma ye ri se çip,  odun top la mak, ko yu bir çay ya pıp iç -

mek...

Her şey bu ra da çok gü zel. Gü zel ol ma yan tek şey siv ri si nek ler, her

ta raf siv ri si nek do lu. Din len me mi ze  izin ver mi yor lar. Sü rek li ra hat sız

edi yor lar. Ön lem al ma ya ça lı şı yo ruz. Üst üs te si ga ra du ma nıy la on la rı

uzak laş tır ma ya ça lı şı yo ruz. Kef ye yi ba şı mı za sı kı ca sa rı yo ruz.  Ateş ya -

kıp du man çı ka rı yo ruz, ama hiç bi ri fay da et mi yor, yi ne siv ri si nek ısı rı -

yor. Her ye ri miz den kan lar akı tı yor lar. Yü rür ken, ter için de dik bir te -

pe ye çı kar ken ba zen üç  dört siv ri si ne ğin bo ğa zı ma kaç tı ğı olu yor. Ora -

da si nir sis tem le rim bo zu lu yor, de li olu yo rum. Keş ke bu ya ra tık lar bü -

yük ol sa lar da on lar la kav ga  edip, on lar dan bo ğa zı ma kaç ma nın in ti ka -

mı nı al sam di yor dum. 

Ha va nın sı cak ve gü zel ol ma sı bi ze ban yo yap ma im ka nı ve ri yor.

Uzun bir yü rü yüş ten son ra ter için dey ken üs tün de ki el bi sey le bir lik te

su yun içi ne da lıp ban yo yap ma, hem çok pra tik, hem de çok zevk li.

Düş man bu gün ler de ope ras yon la rı na de vam edi yor. Ar ka daş lar da ce -

vap ver mek ten ge ri kal mı yor lar. Ala nı mız da da ya vaş ya vaş düş ma na

kar şı lık ve ri yo ruz. Bu da bi ze mo ral ve ri yor. 

Ye ni den doğ mak, bü tün bu gü zel lik ler için de bir ya şı ma da ha bas -

mak ve bu gü zel lik ler için de bü yü mek çok gü zel.

Ya şa sın bi zi  ölüm uy ku sun dan uyan dı ran, bi ze ye ni den ya şa ma şan -

sı ve ren, bi zi ya şa ma ka zan dı ran Ulu sal Ön de ri miz Baş kan APO!
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7�Ha�zi�ran�1993
Bi ze dün ya ka mu o yun da si ya si üs tün lü ğü sağ la yan, hal kı mı za  asıl

te rö rü uy gu la ya nın TC ol du ğu nu or ta ya ko yan, tek ta raf lı  ilan et ti ği -

miz ateş kes, Par ti Ön der li ği mi zin bu  ayın do ku zun da yap tı ğı açık la -

may la so na er di.  TC'ye kar şı top ye kün sa vaş  ilan edil di. Ateş kes ro lü -

nü oy na mış tı. Ben ce de tam za ma nıy dı. Ateş ke sin so na er me siy le ül ke

ge ne lin de ge ril la nın sal dı rı la rı yo ğun laş tı. Ar tık hal kı mız da bu sa va şa

her yö nüy le ka tı la cak, ya pı lan se fer ber lik çağ rı la rı na ce vap ve re cek,

si ya si alan da bi ze sal dı rı im ka nı ya ra tan bu sü re ce, vu ra ca ğı mız güç lü

dar be ler le bir çok alan da iki li ik ti dar ya ra tı la cak tı. As ke ri alan da da

sal dı rı ya geç me im ka nı do ğa cak ve düş man  Kürdistan'da her gün bi -

raz da ha bi te cek. Biz de güç lü ön der li ği miz le ka za na cak, za fe re gi de -

ce ğiz. 

Ne gü zel dir, dağ la rı mız da ya şa mak, hal kı mı zın öz gür lü ğü  için sa -

vaş mak. Baş kan  APO'nun da de di ği gi bi  Kürdistan'da sa vaş mak ya şa -

mak tır. Bi zim ya şa mı mız, öz gür lü ğü müz, in san lı ğı mız, onu ru muz, hep

nam lu la rın ucun da dır. Biz bü tün bu ka za nım la rı mı zı nam lu la rın ucun -

da ki fi şe ğe, ha va na, to pa, ya ni si lah lı mü ca de le ye borç lu yuz. Bun dan

son ra ki ka za nım la rı mız da si lah lı mü ca de ley le ola cak tır. Si lah lı sa va -

şım da par ti nin bir mi li ta nı ol mak, düş ma na kar şı sa vaş mak, in ti kam

hır sıy la ya şa mak ve asır lık kö le li ğin in ti ka mı nı al mak  için sı cak sa vaş

or ta mı na gi rip bir da ha çık ma mak, coş ku; bü tün bun lar ya şa ma ve sa -

va şa bağ lı lı ğın ifa de si dir. 

Böl ge mi zin ko nu mu na bak tı ğı mız da Ku zey ile Gü ney dev ri min bir -

leş ti ril me sin de köp rü ro lü oy nu yor. İha net çi güç ler le ya pı lan an laş ma -

dan do la yı şu an ala nı mız da sı cak sa vaş yok. Ama sa vaş ha zır lık la rı mız

da ta mam di ye bi li rim. Her ey lem de bu lun ma yı çok is ti yo rum. Sa va şın

en yo ğun ya şan dı ğı ala na, böl ge ye git mek is ti yo rum. İçim de ki hır sı, in -

ti ka mı, ki ni bi raz da ol sa bo şalt ma lı yım. Kar deş le ri min, yol daş la rı mın

in ti ka mı nı al ma lı yım. Fa kat par ti nin gö re vi kut sal dır. İra de miz par ti ye

ait tir. Par ti ne re de, han gi gö re vi ve rir se, biz ora da gö re vi en iyi şe kil de

yap ma ya ça lı şı rız. Ken di mi zi her za man her ye re, her gö re ve ha zır tu -

ta rız. Şu an da ba na dü şen gö rev de, ken di mi ve yol daş la rı mı her an  için

sa va şa ha zır du ru ma ge tir mek tir. 
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Ya pı lan eya let kon fe ran sın da alı nan ka rar lar dan bi ri de, her böl ge -

nin 45 gün de bir böl ge top lan tı sı nı yap ma sı dır. Bi zim böl ge de bu sü re

için de top lan tı sı nı ger çek leş tir di. Top lan tı iki gün sür dü. Eya le ti mi zin

ko nu mu, böl ge mi zin ro lü, önü mü ze koy du ğu muz he def le rin ne ka da -

rı nı ger çek leş ti re bil dik, pra tik sü reç içe ri sin de biz de çı kan ek sik lik ler

ve yet mez lik le ri ne ler di, bü tün bun la rı da ha da bi lin ce çı kar dık. Böl -

ge mi zin güç len di ril me si, sa vaş ve üs len me ha zır lık la rı nın tam ya pıl -

ma sı  için önü mü ze da ha net plan lar koy duk. Ta kım lar için de kü çük

de ği şik lik ler ol du. Top lan tı da ger çek leş ti ri len eleş ti ri-öze leş ti ri bö lü -

mü, çok olum lu so nuç lar çı kar ma mı za ne den ol du.  Eğer yet mez lik le ri -

mi zin üze ri ne ce sa ret le, bi linç le gi der sek, bu yet mez lik le ri miz aşı lır,

ye ri ne da ha sağ lam ve bi zi ha re ke te ge çi re cek güç lü yan la rı mız or ta ya

çı kar.

29�Ha�zi�ran�1993
Böl ge top lan tı sı nın so nuç la rı ra por ha li ne ge ti ril dik ten son ra, man -

ga mız bu ra por la rı üst yö ne ti me ulaş tır mak üze re  Şehidan'a ha re ket et -

ti. Ge ce ha zır lık la rı mı zı ta mam la dık. Mo ra li miz ve ne şe miz ye rin dey -

di. Kı sa sü re  için de ol sa ül ke içi ne gi di yor duk. He le he le bir bu çuk

yıl dır  Xankûrkê'den hiç çık ma mış  olan Ke mal ve  Zerzan'a ilk de fa gi -

de cek  olan Mah mut yol daş ol duk ça he ye can lıy dı lar. Se vinç le ri göz le -

rin den oku na bi li yor du. Da ha gün doğ ma dan ye me ği mi zi ye dik ve yo la

ko yul duk. Yol da ar ka daş lar ül ke ye gi re cek le ri  için mut lu luk la rı nı di le

ge ti ri yor lar dı. 

Do la  Gadore'ye var dık. Önü müz de su var dı. Su yu geç me miz ge re -

ki yor du. Su ya bak tık ve ge çe bi li riz de dik.  Kürdistan'da su lar çok az -

gın dır. Su yun şek li ne ba kıp al dan ma mak ge re kir. Fa kat ben al dan dım.

Su yun çe tin li ği ni dü şü ne me dim. Ön ce Fe rik ar ka daş su ya vur du. Ya rı -

ya ka dar git ti, da ha son ra ge çe me ye ce ği ni an la yın ca ge ri dön dü. O ge ri

dö nün ce “Ben gi der sem, ar ka daş lar da ba na ba ka rak ge lir ler” di ye

dü şün düm. Ayak ka bı la rı mı ve ço rap la rı mı aya ğım dan çı kar dım. Pan to -

lo nu mu diz ka pak la rı mın üs tü ne ka dar çek tim. Ço rap la rı ayak ka bı la rın

içi ne koy dum. Si la hı mı omu zu ma at tım. Çan tam sır tım da, ayak ka bı la -

rım elim de ya vaş ya vaş iler le dim. Su yun di bin de ki siv ri taş lar ayak la rı -

mı ke si yor du. Acı his se di yor dum. Her  adım at tı ğım da su yun akın tı sı

da ha da şid det le ni yor du. Akın tı şid det len dik çe “ben da ya na ca ğım” di -

yor dum. Ya rı ya ka dar git tim. Ayak la rım yo rul muş tu. Ar tık su yun şid -

de ti ne da ya na mı yor dum. Az kal mış tı bit me si ne, ama su yun da en şid -

det li ye riy di. Su göğ sü me ka dar ge li yor du. Bir ara su yun akın tı sı na

bak tım. O ara da ba şım dön dü. Ba şı mın dön me siy le su yun or ta sı na düş -

mem bir ol du. O ara da ne ya pa ca ğı mı bi le mi yor dum. Yüz me de bil mi -

yor dum. Bil sem bi le böy le yer ler de yüz me nin bir fay da sı ol mu yor.

Bir-iki ke re su yun al tı na da lıp çık tım. Suy la bo ğuş mam bir ta ra fa, su -

yun için de ki taş lar ba na ha re ket im ka nı ver mi yor du. Suy la bo ğu şa bo -

ğu şa aya ğa kalk tım. O ara da bir ar ka daş ba na si la hın dip çi ği ni uzat tı.

Su ya kar şı bi raz da ha di ren dik ten son ra dip çi ği tut tum. Ve su dan çık -

tım.

Ayak ka bı la rı mı ilk düş mem le bir lik te su  alıp gö tür dü. Ba şı ma ka -

dar sı rıl sık lam ol muş tum. He men çan ta mın için de ki not la rı çı kar dım.

Not lar iyi am ba laj edil di ği  için bir şey ol ma mış tı. Rad yom ve üze rim -

de ki eş ya lar sı rıl sık lam ol muş lar dı. Er te si gün hep si ni gü ne şin önü ne

ser dik. Su ya dü şer ken si la hı mı bı rak ma mak  için onu sı kı sı kı ya tu tu -

yor dum. Su dan çık tık tan son ra taş par ça la rı sol aya ğı mı üç yer den

kes miş ler di. Kan ge li yor du. Şutuktan bir par ça ko pa ra rak aya ğı ma sar -

dım. Gü ne şin kız gın sı cak lı ğı na rağ men tir tir tit ri yor dum. Ar ka daş lar

ateş yak tı lar. Ken di mi ku rut ma ya ça lı şı yor dum. Fa kat çok üşü yor dum.

Bir bar dak çay iç tim. Bi raz ısın dım. Ha re ket et me liy dik bir an ön ce,

ama yü rü mek  için ayak ka bım yok tu. Az öte miz de bir zom vardı. Zom
yeni gel miş ti.

İran'daki Kürt ler di bun lar. Ar ka daş la ra zoma gi dip bir  çift ayak ka bı

ge tir me le ri ni söy le dim. İki ar ka daş zoma git ti ler. Ben de ken di eş ya la -

rı mı top la dım. Az son ra bir ar ka daş es ki, yır tık, nay lon bir ayak ka bı

ge tir di. Çok kü çük tü. An cak  ayak par mak la rım içi ne gi re bi li yor du.

Ama bu nun la Zağ ros ça dır la rı na ka dar ida re et mek zo run day dım. Onu

da za ten ver mek is te me miş ti köy lü ler. Ay nı su yu tek rar zomun ya kın la -

rın da bir yer de geç tik. Su yu ge çer ken su kor ku su sar mış tı. Kor ka kor ka

su dan geç tim.

Hiç bir za man öl mek ten kork mu yo rum. Bir dev rim ci, bir öz gür lük
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sa vaş çı sı nın ken di ni hem ölü me, hem de ya şa ma her an  için ha zır tut -

ma sı ge rek ti ği ni çok iyi bi li yo rum. Be nim ka bul len me di ğim sa de ce ba -

sit şa ha det ler dir. Ben düş man la sa va şır ken, bir bom ba gi bi pat la ya rak

şe hit düş mek is te rim.  Eğer bu su da şe hit düş sey dim şa ha de tim bir ba -

lon gi bi sö nük ola cak tı ki, bun dan çok bü yük acı du yar dım. 

Su yu geç tik ten son ra ça dı ra doğ ru ha re ket et tik. Yol bo yun ca goni
var dı. Bir ta raf tan ke si len aya ğım sız lar ken, di ğer ta raf tan da dı şa rı da

ka lan  ayak to puk la rı ma ba tan bü tün goniler yü rü me me en gel olu yor du.

Ar ka daş lar ba zen du ru mu mu so ru yor lar dı. Ben çok iyi ol du ğu nu söy lü -

yor dum. Yol bo yun ca ka dın, ço luk-ço cuk, bir çok in sa nı gör dük. Hep si

zomla rı na ge li yor lar dı. Ça dı ra va rın ca ya ka dar  epey yo rul duk. O ge ce yi

ça dır da ge çir dik. Ken di me ye ni ayak ka bı al mak zo run da kal dım.

Sa bah er ken ha re ket et me yi dü şü nü yor duk. Fa kat sa bah ça dı ra cep -

ha ne gel di. Cep ha ne nin aci len  Zerzan'daki ar ka daş la ra ulaş ma sı ge re ki -

yor du. Ça dır yö ne ti min de ki ar ka daş lar be nim le ko nuş tu lar. Cep ha ne yi

ken di miz le gö tür me mi zi söy le di ler. Ey lem ha zır lık la rı nın ya pıl dı ğı

bel liy di. Ça dır dan ya nı mı za hay van yü kün den an la yan bir ar ka da şı da

ala rak yo la ko yul duk. Cep ha ne mik ta rı az de ğil di. Ro ke ta tar, bom ba -

lar, BKC,  kleş ve mer mi ler le bir lik te 57 'lik ha van to pu nu da gö tü rü yor -

duk. Yo la ko yu lur ken bü yük bir so rum lu luk için de ha re ket et me miz

ge re ki yor du. Çün kü cep ha ne sa pa sağ lam ye ri ne ulaş ma lıy dı.

Pay ga ha ya kın bir yer de ge ce ka ran lı ğı nın çök me si  için bek le dik.

Ka ran lık tam çök tük ten son ra ha re ket et tik. Ben ve Za fer ar ka daş ön de

yü rü yo ruz. Her ar ka daş bir ka tı rın ba şın da me sa fe li şe kil de yü rü yor.

Yü rür ken de önü mü zü sü rek li keş fe di yo ruz. Te pe ye çık tık tan son ra ya -

vaş ya vaş paygahın için de bu lun du ğu dola ken di mi zi bı ra kı yo ruz. Pay-

gahın ışık la rı her ta ra fı ay dın la tı yor du. Me sa fe li ve sırt la rın göl ge le rin -

de yü rü ye rek ses siz bir şe kil de paygahı geç tik. Da ha son ra uy gun bir

yer de ko num lan dık. Er te si gün  Serger'e git tik. Ar ka daş lar nok ta la rın da

de ğil di ler. Bu ra da ge ce yi ge çi re rek sa bah er ken kal kıp  Şehidan'a ha re -

ket et tik.

Cep ha ne yi sa pa sağ lam ar ka daş la ra ye tiş tir me nin ra hat lı ğı için dey -

dik. Ar ka daş lar il kin bi ze ge liş me le ri an lat tı lar. Bu ara da  Şemdinli'de

ye ni ka tı lım lar ol muş tu. On ki şi ka tıl mış lar dı. Ya nı mı za gel di ler. Bir

mi li si miz de ai le ce ka tıl mış tı. De şif re ol muş tu.  Dört ta ne kü çük ço cu ğu

var dı. Bü tün ar ka daş lar kü çük ço cuk lar la uğ ra şı yor lar dı. Ben de on la rı

çok sev dim. Ço cuk la ra  olan öz le mi mi az da ol sun gi der me ye ça lış tım.

Bu ara da ağ rı yan di şi mi çek mek is te dim. Dok tor Dij war ora day dı.

Yal nız çok kor ku yor dum. Dij war is mi in sa nı kor ku tu yor du. İçi miz de ki

en za lim, en acı ma sız dok tor du. Ar ka daş lar ona “Ka sap Dij war” di -

yor lar dı. Di şi min ağ rı sı art tı ğı  için çek me ye ka rar ver dim. Fa kat  onun

psi ko lo jik bas kı sı be ni son ana ka dar ge ri çe ki yor du. Di şi me iki uyuş -

tu ru cu iğ ne vur du. Di şi min uyuş tu ğu nu far ke di yor dum. Dok tor “di şin
uyuş tu mu” de di ğin de ben “uyuş ma dı yol daş” di yor dum. “Da ha faz la
uyuş tur acı ma sın” di yor dum. Bir-iki de fa da ha uyuş tur duk tan son ra

“ka sap” eli ne pen se yi al dı. İki-üç de fa sa ğa-so la pen se yi ge ti rip gö tür -

dük ten son ra di şi çek ti. Baş ta uyuş tu ru cu nun et ki siy le ağ rı his set me -

dim. Yal nız uyuş tu ru cu et ki si ni kay bet me ye baş la yın ca çe nem müt hiş

ağ rı yor du. Ger çek ten de ar ka daş lar hak lıy dı lar. Dok tor ar ka daş ka sap

gi biy di. “Bir da ha ona di şi mi çek tir me ye ce ğim” de dim. 

İki gün  Şehidan'da kal dık tan son ra ye ni sa vaş çı la rı da ya nı mı za ala -

rak tek rar  Xankûrkê'ye doğ ru ha re ket et tik. Ye ni sa vaş çı lar bi ze mo ral

ol muş lar dı. Ye ni ol ma la rı na rağ men Bo tan lı la rın bir özel li ği ol sa ge -

rek, çok güç lüy dü ler. San ki  uzun sü re den be ri ge ril lay dı lar. Bu ar ka -

daş la rın ka tı lı mı  Şemdinli'de ol duk ça olum lu et ki ler ya ra ta cak tı. 

Yol cu lu ğu muz bü yük bir coş ku ve mo ral için de geç ti. Son ko num -

lan ma nok ta sın da bir ka za at lat tık. Bir zom yerindeydik. Es ki bir ça -

dır ye rin de otur muş yap tı ğı mız ça yı mı zı içi yor duk. Ben ayak tay dım.

Fe rik ar ka daş tan bar da ğı is te dim. O yer dey di. Eğil dim bar da ğı ala -

cak tım. Bir den bir ta ra ma ol du. Ba şı mın üs tün den san ki saç la rı mı kö -

kün den ko pa ran şid det li bir şey geç ti. He pi miz ken di mi zi ye re at tık.

O ara da si la hı mı ara dım. Nö bet çi ar ka daş ta ra ma nın içe ri den ya pıl dı -

ğı nı söy le di. Ar ka daş la rı sa kin leş tir dim. Maz lum ar ka daş si lah la oy -

na mış tı. Si la hın ağ zın da mer mi var dı. Ye ni ka tı lan Maz lum ar ka daş

bil me den te ti ğe bas mış tı. Fa kat  şans ese ri mi de sem, hiç bi ri mi ze kur -

şun lar  denk gel me di. Ek sik lik bi zim di. Ye ni ar ka daş lar ara sın da otu -

rur ken, mer mi yi si la hın ağ zın dan çı kar ma lıy dık. Ar ka daş la ra ek sik -
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lik le ri miz den ders ler çı kar ma mız ge rek ti ği ni an lat tık tan son ra yo lu -

mu za de vam et tik. Ye ni ar ka daş lar ça dır dan  Zelê'ye eği tim  için git ti -

ler. Biz de tek rar  Xankûrkê'ye gö re vi mi zi ta mam la mış ola rak ge ri

dön dük. 

Bu gö rev sı ra sın da iki teh li ke yi at lat tım. Teh li ke siz ya şam ol maz.

Ya şa mı mı zın her anı teh li ke. Ama dik kat li olu nur sa bu teh li ke en aza

in dir ge ne bi lir. Bun dan son ra da ha dik kat li, du yar lı ve has sas ol mam

ge re kir.

9�Tem�muz�1993
Bu  ayın üçün de Ge li şim te pe sin de mev zi le nen düş ma na kar şı bir ey -

lem yap tık. Ey lem ha zır lık la rı mı zı  Zağros'un üç gen nok ta sın da yap tık.

Bi zim man ga  Xankûrkê'den ey lem  için cep ha ne ge tir di. Ey le min keş fi,

pla nı ha zır dı. Man ga dan ey le me yal nız ca ben ka tıl dım. Ey le min ya pı -

la ca ğı sa bah ey lem grup la rı okun du. Bi zim  grup hem sa vun ma, hem de

ta ciz gru buy du.

Bun dan son ra kap sam lı ey lem ler ya pıl ma lıy dı. Mev cut ey lem tar zı -

mız da ıs rar eder sek, tak tik dı şı lı ğı ya şa ya ca ğı mız açık tı. Or ta he def ler -

den baş la ya rak bü yük he def le re yö ne lik ey lem ler ge liş tir me miz ge re ki -

yor du.

He de fi miz  olan Ge li şim te pe si, or ta hal li bir he def ti. Sal dı ra ca ğı mız

bu te pe nin ön mev zi le ri im ha edi le cek, di ğer nok ta la ra da ta ciz ya pı la -

cak tı. Plan la ma mız bu doğ rul tu da ger çek leş ti. Plan la ma bü tün ar ka daş -

la rın ona yı na su nul du ve ka bul edil di. Ey lem de ki pa ro la la rı mı zı da be -

lir le dik. Sal dı rı pa ro la sı, sal dı rı gru bu nun ilk B-7'yi pat lat ma sıy dı. İm -

dat pa ro la sı “şer”, şe hit pa ro la sı “ agit”, ya ra lı pa ro la sı “maz lum”, ge -

ri çe kil me pa ro la sı “ aziz”di. Ey le min baş la ma sa a ti en er ken 10.30, en

geç 11.30'du. 

Bu ey lem  TC'ye kar şı ilk ey le mim ola cak tı.  Onun  için çok he ye can -

lıy dım. Her ne ka dar sa vun ma ve ta ciz gru bun da yer al sam da, düş ma -

na kar şı  olan ki ni mi, in ti ka mı mı, hır sı mı bo şalt ma nın baş lan gı cı ola -

cak tı. Ak şa ma doğ ru ha re ke te geç tik. Ha re ke te ge çer ken ey le me ka tıl -

ma yan ar ka daş la rın tek sı ra ha lin de bi zi uğur la ma la rı ve her ar ka da şın

ağ zın dan çı kan “ser kef tin” sözü bi ze ruh ve ri yor du. San ki bu ses dağ -

lar da yan kı la nı yor gi biy di. Bü tün grup lar coş ku için de yer le ri ne doğ ru

ha re ket et ti ler. Ge ce ka ran lı ğın da ye ri mi ze var dık. Düş man te pe si kar -

şı mız day dı. He men mev zi le ri mi zi yap tık. Mev zi de he ye can lı bir şe kil -

de bek le yiş baş la dı. He men ey le min baş la ma sı nı is ti yor duk 

Nor mal de ey lem en er ken on bu çuk ta baş la ya cak tı. Za man yak laş -

tık ça göz le rim düş man mev zi le rin de, ku la ğım pat la ya cak  olan B-7 'nin

se sin dey di. Fa kat o sa at te B-7 pat la ma dı. On bir de ola ca ğı nı dü şün düm

ve tek rar bek le me ye baş la dım. Ha va ol duk ça so ğuk tu. Mev zi de san ki

do nu yor duk. Ama her an  için B-7 'nin pat la ya ca ğı nı dü şü nü yor, bu yüz -

den te tik te ha zır bek li yor duk. Sa at on bir, yi ne ses yok. İyi ce kay gı la nı -

yo rum. “Sal dı rı gru bun da ki ar ka daş la ra bir şey mi ol du” diye dü şü nü -

yor dum. Sa at 11:30 pat la ma sı ge re ken B-7 'nin ye ri ne bir ta ra ma ol du.

Ta ra may la bir lik te B-7 'lerimiz ça lış tı. Tüm grup la rı mız be lir le nen nok -

ta la ra  ateş et me ye baş la dı lar. Bi raz ön ce üşü dü ğü müz mev zi de her yer

sı cak tan kay nı yor du. Biz de he de fi mi zi ta ra ma ya baş la dık. On lar da bi -

ze kar şı lık ver di ler. Kar şı mız da ki te pe de A-4 bi ze kar şı ça lı şı yor du.

BKC'lerimiz, uzak tan doç ka mız ça lı şı yor du. Du rum ar tık ça tış ma ya

dö nüş müş tü. Bu ça tış ma on beş da ki ka ka dar sür dü. Son ra ar ka mız da ki

ar ka daş lar “ Aziz...  Aziz...” dediler ve ge ri çe kil dik. Biz ge ri çe ki lir ken

düş man her ta ra fı rast ge le to pa tu tu yor du. Bü tün ge ce yi yü rü ye rek ge -

çir dik. Sa ba ha doğ ru ön ce den be lir le nen ge ri çe kil me nok ta sı na ulaş tık.

Bu nok ta da ak şa ma ka dar din len dik. Da ha son ra ey lem de ğer len dir me -

si ni yap tık. 

Sal dı rı gru bu nun sal dı ra ca ğı ve im ha ede ce ği mev zi ler boş çık mış tı.

Ey lem de çı kan ek sik yan la rı mız üze rin de dur duk. Bu ey le min ama cın -

dan sap tı ğı ve ça tış ma ya dö nüş tü ğü tüm ar ka daş lar ta ra fın dan be lir len -

di. Ba zı ar ka daş la rın da ey lem ye rin de ba zı eş ya la rı nı unut ma la rı ey -

lem de en bü yük ek sik lik ola rak de ğer len di ril di. Ve bu ar ka daş la rın bu

hal le riy le suç teş kil et tik le ri ve bel li bir sü re sa vaş dı şın da bı ra kıl ma la rı

top lan tı da ka ra ra bağ lan dı.

Ey lem bek le di ğim şe kil de ol ma mış tı. Mev zi ler boş çık ma mış ol say -

dı, ey le min da ha de ği şik ola ca ğı ke sin di. So nuç alı cı bir ey lem ol ma dı.

Hal bu ki dö ne me en uy gun ey lem so nuç alı cı ey lem dir. En önem li si de

bu gi bi ey lem ler de ey lem nok ta sın da ba zı ar ka daş la rın as ke ri mal ze -
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me le ri ni unut ma la rı suç tur. Düş man bi zim bir kef ye yi, çay da nı, ten ce -

re yi el de et mek  için gün ler ce nok ta la rı mı zı arar dı. Bu ey lem de ise düş -

man el de et ti ği bu mal ze me le ri mi zin pro pa gan da sı nı hal ka ya par ken,

bu ey lem de ar ka daş la rın boş şar jör le ri, dür bü nü unut ma la rı düş ma na

bu fır sa tı ver miş ti. Bir da ha ey lem ler de bu tu tum la ra gir me mek ge re ki -

yor. Her ne ka dar is te di ğim şe kil de ol ma mış sa da, bu ey lem ar tık ya vaş

ya vaş sa vaş or ta mı na gir di ği mi ve bu na gö re ha re ket et mem ge rek ti ği ni

ba na kav rat tı.

Ey lem den son ra ye ni bir dü zen le me ya pıl dı. Bu dü zen le mey le Zer-

zan mıntıkası ha re ket li ta kı mı na man ga ko mu ta nı ola rak ve ril dim. Ar -

tık be nim  için ye ni bir dö nem baş lı yor. Pra tik dö nem, düş ma na kar şı

sı cak sa vaş için de ye ri mi ala ca ğım bir dö nem. Ha re ket li ta kım da yer

al mam be nim  için ay rı bir mut lu luk tu. Pra ti ğe yö ne lir ken faz la de ne yi -

mim, tec rü bem yok. Sa de ce bir Gü ney Sa va şı pra ti ğim var. Ay rı ca bir

so rum lu lu ğum da var. Ta kım yö ne ti min de yer alı yo rum. Ama id di a lı -

yım. Sa vaş için de ge re ken tec rü be yi ka za na ca ğım, sa va şı öğ re ne ce ğim

ve ba na ve ri len gö rev le ri en iyi şe kil de ye ri ne ge tir mek  için ça ba har -

ca ya ca ğım. Bu dö nem be nim  için ge ril la cı lı ğı öğ ren me, ken di mi ka nıt -

la ma ve güç len me dö ne mi ol ma lı dır. Sı cak sa vaş için de sa vaş ku ral la -

rı nı, ya sa la rı nı, ge ril la ya şa mı nı,  halk ger çek li ği mi zi öğ re ne bil me şan -

sı nı ya ka la ya ca ğım. He le he le ya nı mız da tec rü be li ar ka daş la rın bu lun -

ma sı, bu ar ka daş lar dan ya rar lan ma im ka nı nı ba na güç ve ri yor du. Ar ka -

daş la rın tec rü be le rin den ya rar lan ma yı, öğ ren me yi  esas al mam ge re ki -

yor. Böy le ce da ha ça buk ge liş me kay de de bi li rim. 

Her za man is te di ğim pra ti ğe ni ha yet çı kı yo rum. Ar tık hal kı mız dan

uzak de ğil, ak si ne tam için de ola ca ğım. Bir çok ey lem ya pa ca ğız, düş -

ma na vu ra ca ğız. On dan bin yıl la rın in ti ka mı nı ala ca ğız. Ben her dar be

vur du ğu muz da düş ma na “al bu hal kı mı za yap tık la rın  için, ta lan et ti ğin
ül ke miz  için, bi zi dil siz bı rak tı ğın  için, bi zi kim lik siz leş tir di ğin  için, al
bu dar be Ce va hir  için, Ser taç  için” diyerek hay kı ra ca ğım. Na sıl an lat -

sam bi le mi yo rum. Bil di ğim tek bir şey var, o da pra ti ğe çok do lu gi di -

yo rum. İd di am, hır sım tam ye rin de. Ah bir de tec rü bem ol say dı, da ha

iyi olur du. Ama en kı sa sü re de bu açı ğı mı ka pa ta ca ğım. Ül ke mi da ha

iyi ta nı ya ca ğım, hal kım la bü tün le şe cek ve on lar la öz lem gi de re ce ğim.
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Yi ne ar ka daş la ra her za man yar dım ve des tek su na ca ğım. Gö re vi mi en

iyi bir şe kil de ye ri ne ge ti re ce ğim. Hep ba şa ra ca ğım ve ba şar ma yı  esas

ala ca ğım.  Evet pra tik he ye ca nı şim di den her ta ra fı mı sa rı yor. Bu he ye -

ca nı, bu tut ku yu so nu na ka dar de vam et ti re ce ğim. Bu sa va şın için de,

ben de ba şa rıy la ye ri mi ala ca ğım. Bu na ina nı yo rum.

Dü zen le me den bir gün son ra ta kı mı mız  Gostê Dağı'na doğ ru ha re -

ket et ti. Ey le me ka tı lan tüm ar ka daş lar, sı ra ya geç miş ler di. Tek tek

hep siy le el sı kış tık. “Ser kef tin”, “ Bijî Se rok APO” sloganlarıyla yol -

daş la rı mız bi zi pra ti ğe yol cu et ti ler. Üç gen nok ta sın da ge ce ka ran lı ğı -

nın çök me si ni bek le dik. Bir man ga mız bu ra da bek le ye cek ti, hem bi -

zim  için ye dek cep ha ne, hem de bir ar ka daş ge le cek ti, on la rı al dık tan

son ra  Gostê'ye gi de cek ti. Ge ce nin çök me siy le ha re ke te geç tik. Vur du -

ğu muz düş man te pe si nin al tın dan ses siz ce geç tik. Bü tün ge ce yü rü -

dük. Sa ba ha doğ ru ön ce den be lir ti len nok ta ya ge lip din len me ye çe kil -

dik. Nö bet çi le ri çı kar dık tan son ra yor gun lu ğun et ki siy le he pi miz uy -

ku ya dal dık. 

Ya nı mız da ba yan ar ka daş lar da var dı. Sa at se kiz nö bet çi le ri on lar dı.

O sa at te bi zi uy ku dan uyan dır dı lar. Yu ka rı da ki sırt la rın düş man ta ra -

fın dan tu tul du ğu nu söy le di ler. Kont rol et tik, ger çek ten de sırt la rı düş -

man tut muş tu. He men ha re ke te geç tik. Al tı mız da ki dola doğ ru in dik.

Ça tış ma dan ka çı nı yor duk. Bir ta raf tan ini si ya tif düş man day dı, di ğer ta -

raf tan da bu nok ta ya ar ka daş la rı mız bir gün son ra ge le cek ler di. Dolun

için den di ğer sırt la ra geç tik. Gü neş çok ya kı cıy dı. Bu nal tı cı sı ca ğın al -

tın da dik sır ta yü rü mek hem yo ru yor, hem de su sa tı yor du. 

Ak şa ma doğ ru uy gun bir ye re geç tik. Tüm ar ka daş lar su yun ba şı na

geç ti ler. San ki gün ler ce su iç me miş ler gi bi ka na ka na su iç ti ler. Da ha

son ra iki gün dür iç me ye fır sat bu la ma dı ğı mız ça yı ya pıp iç mek le yor -

gun lu ğu üze ri miz den at tık. Ya nı mız da ku ru ek mek ten baş ka yi ye cek

bir şe yi miz yok tu. İki gün dür çan ta la rı mız da taş gi bi  olan ek me ği mi zi

su ya ba tı rıp bi raz yu mu şat tık tan son ra yi yor duk. Bu se fer de ku ru ek -

me ği mi zi ça ya ba tı rıp öy le ye dik.

Ak şam bu nok ta da kal dık. Ge ce sa at üç te he pi miz kalk tık. Ar ka daş -

lar la bu lu şa ca ğı mız nok ta ya git me li, on la rı kar şı la ma lıy dık. Bu luş ma

nok ta mız ön ce ki gün as ker le rin tut tu ğu sırt la rın he men al tın day dı. As -

ker ler ak şa ma doğ ru o sırt tan ge ri çe kil miş ler di. Sa ba hın ilk ışık la rıy la

nok ta da ar ka daş la rın tü ten du ma nı nı gör dük. Yan la rı na git tik. Çok yor -

gun du lar, din len me le ri ge re ki yor du. Man ga ola rak te pe ye çık tık. Çık tı -

ğı mız te pe düş ma nın ön ce ki gün mev zi len di ği te pey di. Düş ma nın mev -

zi le ri var dı. O mev zi le re yer leş tik. Düş man he men önü müz de ki te pe de

mev zi le ni yor du. Bu te pe alan da ki en stra te jik te pey di ve  Şemdinli'nin

tam üs tün de bu lu nu yor du.

Bü tün gün düş ma nın ha re ket le ri ni iz le dik. Ken di le ri ne ye ni mev zi -

ler ya pı yor lar dı. Te pe nin her ta ra fın da mev zi len miş ler di. On lar çok

açık ha re ket et tik le ri hal de, biz çok giz li ha re ket edi yor duk. On la rın

ha re ket le ri ni sü rek li iz li yor duk. İlk de fa te pe ciy ken bu ka dar giz li ve

dik kat li ha re ket edi yor dum.  Xankûrkê'de te pe ci ol du ğu muz za man, te -

pe ci den baş ka her şe ye ben zi yor duk. Düş ma nın ora da ol ma ma sı bi zim

ra hat,  açık ha re ket et me mi ze yol açı yor du. Fa kat bu de fa kar şı mız da

düş man var dı. Giz li ve dik kat li ha re ket et mek zo run day dık. Gi de ce ği -

miz yo lu keş fet me miz ge re ki yor du. Bel ki de ilk de fa te pe de böy le ku -

ral la rı ye ri ne ge tir me min ne de ni kar şı mız da ki düş man dı. 

Ak şam le yin te pe den in dik ve ka ran lı ğın çök me siy le ha re ket et tik.

Düş ma nın kar şı sın da ki dik te pe den dola ini yor duk. Te pe dik bir te pey -

di. Bir de top ra ğı  sert ol du ğun dan sü rek li ka yı yor duk. Ba zen ka yan ar -

ka daş lar ken di le riy le bir lik te aşa ğı ya taş yu var lı yor lar dı. Sır tın da çay -

dan, ten ce re  olan ar ka daş lar kay dık la rın da, çay dan, ten ce re ses le ri dolda

yan kı la nı yor du. Kor ka kor ka te pe den aşa ğı ya ini yor duk. Dik kat li yü rü -

mez sek her an uçu rum lar dan dü şe bi li riz. Te pe nin bü yük bir kıs mı nı bü -

tün ar ka daş la rın yap tı ğı gi bi ben de diz üze rin de yü rü ye rek geç tim.

Okul day ken be den eği ti mi öğ ret me ni miz bi ze böy le yü rü yüş yap tı rı yor -

du. O za man biz bu yü rü yü şe “kaz yü rü yü şü” di yor duk. Bu yü rü yü şü

hiç sev mez dim. An cak kaz yü rü yü şüy le bu dik sırt tan ine bi li yor duk.

Tam üç bu çuk sa at te dola ine bil dik. Ya vaş ya vaş bir kö ye doğ ru yol

alı yor duk. Git tik çe kö ye yak laş tık. Ar ka daş la ra kö yün is mi ni sor dum,

“Ma si ro” de di ler. Ol duk ça yor gun dum. Yal nız kö ye gi re ce ğim  için de

he ye can lıy dım. Kö yün ışık la rı pı rıl pı rıl par lı yor du. Kö yün ar ka sın da

bi çi len ça yır la rın için den ge çer ken bi çi len ot ko ku su çok gü zel di.

Ge ce oni ki de kö ye gir dik. Köy de mi lis le ri miz de var dı. Kö ye gi rin -
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ce köy hal kı nın hep si uyan dı. Yol kes me gru bu mu zu çı kar dık ve grup -

lar şek lin de ev le re da ğıl dık. Oda nın için de ya nan  ışık göz le ri mi ka maş -

tı rı yor du. Işı ğa bak tı ğım da göz le rim ağ rı yor du. Köy lü le rin he men hep -

si dos tu muz du. Ev sa hi bi de yurt se ver di ve bir çok şe yi bi len bi riy di.

Bi ze ge ril la sa va şı na duy du ğu gü ve ni an la tı yor du.  Evin ha nı mı da bi -

zim  için yi ye cek bir şey ler ha zır lı yor du.  Evin Ha san is min de ki ço cu ğu

ol duk ça se vim liy di ve an ne si nin ha zır la dık la rı nı sof ra ya ge ti ri yor du.

Yo ğurt ve re çel yi ye rek kar nı mı zı do yur duk. Üç gün bo yun ca ku ru ek -

mek ye miş tik. Yo ğurt ve re çe li ye di ği miz de par ti ye ilk ka tı lır ken ya ra lı

ola rak ta şı dı ğı mız Ha ki yol da şın “Ge ril la ba zen bir par ça ku ru ek mek -
le ida re  eder, ba zen de sof ra sın da her tür lü ye me ği bu lur” sö zü ak lı ma

gel di. Ne ka dar doğ ru ol du ğu nu dü şün düm. 

Köy de ki genç ler bi zim  için er zak top la mış lar dı. Biz ler top la nan er -

za ğı ara mız da çan ta la ra yer leş tir dik ten son ra köy den ay rıl dık. Köy

genç le ri nin bi ze il gi si, sem pa ti si he pi mi zi se vin di ri yor du. Da ha ön ce

bu köy le re gi ren ar ka daş lar bu de ği şi me ina na mı yor lar dı. Hay ret le ri ni

di le ge tir mek ten de ge ri kal mı yor lar dı. Köy den ay rıl dık tan son ra sık

or man lı bir dolda ko num lan dık. Halk ta ki bu de ği şik lik le re göz le rim le

ta nık ol muş tum. Öy le si ne mut luy dum ki, se vinç ten göz le ri me uy ku

gir mi yor du ve tüm yol daş lar gi bi gö nül ra hat lı ğı için de, ken dim den

emin bir şe kil de din len dim.

10�Tem�muz�1993
Köy le re gi ri şi miz de vam edi yor. Bu gün  Şemdinli'nin şi rin kö yü

Şewati'ye gir dik. Bu köy de bu lu nan mi li si miz da ha ön ce bi ze bir not

yol la mış, bu not ta bi ze ka tıl mak is te yen genç le rin ol du ğu nu be lirt miş ti.

Bu nun üze ri ne biz de kö ye, ye ni sa vaş çı aday la rı nı çı kar mak  için git -

tik. Bi zim man ga yol kes me man ga sı ol du ğu  için kö ye gir me dik. Kö -

yün gi ri şin de ki köp rü de pu su at tık. Di ğer ar ka daş lar kö ye gi rer ken ar -

ka daş la rı mev zi len dir dim. Pu su da ha zır bek li yor duk. Düş ma nın gel me -

si ha lin de ilk dar be yi biz vu ra cak tık. Ge ce ka ran lık tı, mev zi len di ği miz

yer de kim se bi zi gö re mez di. Za man bi raz geç miş ti ki, kö yün için de ki

ar ka daş lar ya nı mı za  dört ta ne ye ni sa vaş çı ge tir di ler. Bu sa vaş çı lar dan

bi ri ba yan dı. On lar la il gi len me ye baş la dık.

Za man su gi bi akı yor du. Bir den pu su ye ri miz ser hil dan alan la rı nı

an dı ran bir ye re dön dü. Ya nı mı za ge ti ri len ye ni sa vaş çı la rın ai le le ri

ken di le ri ni gör me ye ge li yor lar dı. On la rı ik na  edip tek rar ge ri gö tür -

mek is ti yor lar dı. He le he le ye ni sa vaş çı  Rêjiyar ar ka da şın abi si onu

ik na  edip ge ri gö tür mek  için çok ça lı şı yor du. Ye ni sa vaş çı da “Ben
şe re fim  için, va ta nım  için ge ril la ya ka tı lı yo rum” di yor du. Abi si onu

ik na ede me ye ce ği ni an la yın ca ce bin den bir mik tar pa ra çı ka rıp ken -

di si ne ver di ve “Gi di yor san, git mek te ka rar lıy san yo lun  açık ol sun,
yal nız git ti ğin za man şe re fi mi ze sa hip çık, sa kın ka ça yım de me, düş -
ma na git me, onu ru mu zu ko ru ve bi zi mah çup et me” diyerek onun la

ve da laş tı. Bi ze dö ne rek “Siz de be nim  için on dan fark sız sı nız, siz de
be nim kar deş le rim si niz, onu si ze tes lim edi yo rum” de dik ten son ra

bi zim le ve da laş tı. Da ha son ra köy lü le ri uzak laş tır dık. Köy de ki ar ka -

daş lar da iş le ri ni ta mam la dık tan son ra, ya nı mı za gel di ler, ha re ket et -

tik.

Bir an ön ce köy den çık mak is ti yor duk. Ha re ket eder ken köy lü ler den

bi ri  grup ko mu ta nı mı za yak laş tı: “Her şey bir den ol maz, ya vaş ya vaş
olur. Se rok APO baş ta tek ba şı nay dı ve yal nız dı. Şim di ar ka sın da mil -
yon lar var. Bi zim köy den de bu genç ler baş lan gı cı yap tı lar. Ya vaş ya -
vaş biz den ka tı lım ola cak. Bu gün  dört  genç, ya rın on,  öbür gün he pi -
miz” dedi. Bu söz le ri duy du ğum da köy lü le rin par ti ye ya ban cı ol ma dık -

la rı nı, par ti yi ta nı dık la rı nı an la dım. Biz ha re ke te ge çer ken kö yün genç -

le ri tek sı ra ya geç ti ler. Bi ze ba şa rı lar di le ye rek uğur la dı lar. Tek rar kö -

ye gel me mi zi söy le di ler.

Çok mut lu yum. Ar tık  Şemdinli'nin en üc ra kö şe le ri ne gi ri yor, düş -

ma nın avuç la rı için den sa vaş çı çı kar tı yo ruz. Bu gü ne ka dar de ği şik şey -

ler be ni mut lu et miş ti. De ği şik şey ler den  zevk al mış tım. Ye ni sa vaş çı

çı kar ma nın bir ge ril la yı bu ka dar mut lu ede bi le ce ği ni hiç dü şün me miş -

tim. Şim di dün ya nın en mut lu in sa nı yım. Ye ni sa vaş çı lar ol duk ça coş -

ku lu, ha re ket li ve sı cak kan lı lar. Sa vaş çı çı kar tır ken par ti nin bü yük lü -

ğü nü, yü ce li ği ni, za fe rin ke sin li ği ni gö rü yor sun. Ya şa sın tek ba şı na

mü ca de le ye baş la yan, bık ma dan, usan ma dan, azim le, ka rar lı lık la, ce sa -

ret le, ira dey le düş ma na kar şı sa va şan ve za fer ya ra ta rak hal kı mı za ön-

derlik  eden Baş kan APO!
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14�Tem�muz�1993
Bu gün ulu sal  onur gü nü müz. Bü yük  ölüm oru cu nun baş lan gıç gü nü.

Şehidan'da ar ka daş la rın ya nın da yız. Yü ce dağ  Şehidan'ın ya maç la rın da

gün düz gü ne şi nin ka vu ru cu sı cak lı ğı al tın da yü ce bir gü nü ya şı yo ruz.

Ön der le ri miz den M. Hay ri Dur muş, Ke mal Pir,  Akif Yıl maz, Ali Çi -

çek yol daş la rın, Maz lum Do ğan yol daş tan al dık la rı bay ra ğı Di yar ba kır

burç la rın da dal ga lan dı ra rak ve ölü me mey dan oku ya rak  ölüm oru cu na

baş la dık la rı gün.

Par ti miz ta ra fın dan ka bul edi len ulu sal  onur gü nü müz tüm hal kı mı -

za ve biz le re kut lu ol sun!

Zin dan di re niş çi le ri, Maz lum, Hay ri, Ke mal ve dört ler ön der li ğin de,

par ti mi ze ken di dö nem le rin de kan, can ol du lar. Par ti yi, zin dan da za fe re

ta şı dı lar. Sö mür ge ci  TC'ye ta ri hin de en bü yük ye nil gi yi ya şat tı lar. 14

Tem muz ru hu na bağ lı ol mak, o ru hu ya şa mak, o ruh la sa vaş mak bi zim

en bü yük gö re vi miz dir. “Me zar ta şı ma ül ke si ne borç lu dur di ye ya zın”
di yen Hay ri yol da şa, her da ki ka mı zı par ti ye ve re rek, ül ke miz  için

aman sız sa va şa rak, hiç bir çı kar gö zet mek si zin, hal kı mı za hiz met ede -

rek, “Za fe ri  PKK'de gör dü ğüm  için  PKK'ye ka tıl dım” di yen Ke mal Pir

yol da şa, za fe ri ya ra ta rak ve bu uğur da ge re ken her tür lü ce sa re ti, fe da -

kar lı ğı gös te re rek la yık ola bi lir ve on la rın emir le ri ni ye ri ne ge tir miş

olu ruz.

Biz ulu sal kur tu luş mü ca de le mi zi yük selt tik çe, sa va şı mı mı zı her yö -

nüy le bü yüt tük çe, za fe ri her gün ga ran ti al tı na al dık ça ve düş ma na in ti -

kam dar be le ri ni her gün vur duk ça on la ra la yık  olur ve on la rın şaş maz

ta kip çi le ri ola bi li riz. On lar düş man önün de as lan gi bi kük re di ler. On la -

rın şa ha det le ri Şehidan Dağı gi bi yü ce, Dic le-Fı rat gi bi ber rak tır. Düş -

man  için bir  atom bom ba sı dır. On lar bü tün yü rek le riy le, güç le riy le, be -

yin le riy le ken di le ri ni dev ri me ada dı lar. Ken di le rin de  olan her şe yi par -

ti ye, hal ka ver di ler. On la rın ön der li ğe ve hal ka bağ lı lı ğı yü ce bir bağ lı -

lık tır. On lar da ki bu ruh bi ze güç ol ma lı, bi zi sa vaş tır ma lı. Biz de on lar

gi bi kük re me si ni bil me li yiz. Her şe yi mi zi par ti ye, hal ka ver me li yiz,

ölüm den kork ma dan ölü me mey dan oku ma sı nı, Ke mal yol da şın o yü ce

en ter nas yo na list ru hu nu her za man ya şa ma sı nı, bu mü ca de le yi her za -

man yük selt me si ni bil me li yiz.

14 Tem muz di re niş çi le ri za fe rin, ba rı şın, kar deş li ğin, en ter nas yo na -

liz min ve öz gür lü ğün sem bol le ri dir ler. On lar la bu gün le re gel dik, on lar -

la za fe re gi de ce ğiz. Hal kı mız bu gün on lar la onur lu, on lar la ba şı dik ve

on lar la öz gür lü ğe gi di yor. 14 Tem muz di re niş çi le ri in san lık la bir lik te

son su za ka dar ya şa ya cak lar dır.

Ge ce ses siz bir şe kil de iler li yor du. Gök yü zün de ki yıl dız lar pı rıl pı rıl

par lı yor du. Kar şı mız da ki dağ lar pa rıl da yan yıl dız lar ara sın da baş la rı

san ki gök yü zü ne de ği yor du. Dolun için de ışık la rı ya nan Tise köyü gü -

zel di ama boy nu bü kük tü. Bu ge ce her şey gü zel di. Gü zel ol ma yan tek

şey te pe de mev zi le nen düş man dı. Bu gü zel lik ler için de te pe de ki düş -

man bir di ke ni an dı rı yor du. Kö kün den ko par mak ge re ki yor bu di ke ni.

Za ten bi raz dan yol daş la rı mız bu kö tü di ke ni kö kün den ko pa rıp ata cak -

lar, o za man boy nu bü kük  Tise'nin de ba şı dik ola cak. Te pe gü zel ola -

cak ve ora da ar tık çi çek ler eki le cek. 

Çok sa bır sız dım. Ge ce hiç bit mi yor, san ki  inat edi yor du. Göz le ri mi -

zi  dört aç mış, tüm dik kat le ri miz te pe dey di. Her an B-7 pat la ya bi lir di.

Sa at ge ce oni ki yi gös te ri yor du.  Hâlâ ses yok tu. Elim de ki tel siz den sü -

rek li düş ma nı din li yor dum. Düş man şif re li ko nu şu yor du. Tel siz le ri ni

din le di ği mi zi bi li yor lar dı. Te pe de ki düş man ko mu ta nı mer ke ze her on -

beş yir mi da ki ka da bir bil gi ve ri yor du. Bu ge ce bir şey le rin ola ca ğı nı

tah min ede mi yor du. Ko nuş ma la rın da bu gü nü kur tar ma nın ra hat lı ğı gö -

rü lü yor du. Ama ya nı lı yor du. Az son ra pat la ya cak bom ba ve si lah ses -

le rin den son ra ki hal le ri ni me rak et me ye baş la dım. 

Sa at ler oni ki otu zu gös te ri yor du. Te pe de ki düş man iki de fa ay dın -

lat ma mer mi si at tı. Or ta lık gün düz gi bi olu yor du. Yok sa ar ka daş la rı mı

gör dü ler, şüp he len di ler mi? Şüp he len me dik le ri ke sin di, öy le bir du rum

ol say dı, tel siz den an lar dım. Her hal de ted bir  için bu ay dın lat ma mer mi -

le ri ni at tı lar. Ço ba nın kö pe ği ha bi re hav lı yor du, san ki ku dur muş tu. Kö -

pe ğin hav la ma sı art tık ça ben ar ka daş la rın ey lem yap ma dan ge ri çe kil -

dik le ri ni dü şün me ye baş la dım. Ama ar ka daş lar ey le mi mut la ka yap ma -

lıy dı lar. O di ke ni ora dan kal dı rıp at ma lıy dı lar. 

Düş ma nın ay dın lat ma mer mi le ri sö nün ce or ta lı ğı ana ba ba gü nü ne çe -

vi ren B-7 'nin se si gel di. Ve ey lem baş la dı. He ye can dan ye rim de du ra mı -

yor dum. Ar ka daş lar düş man mev zi le ri ni yo ğun ate şe tut muş lar dı. İlk B-
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7 dar be siy le te laş la nan düş man tel si zin de bas bas ba ğı rı yor du. Sü rek li

yar dım is ti yor du. Bu ge ce yar dım ge le mez di. Mer kez onu sa kin leş tir me -

ye ça lı şı yor du. Sa kin leş me nin in ka nı mı var!  Adam ya vaş ya vaş ölü mün

içi ne gi ri yor. Git gi de az gın la şı yor ve mev zi ler de bom ba ses le ri art tık ça o

da ha da za val lı la şı yor ve kü für et mek ten baş ka bir şey ya pa mı yor du.

Her ta raf tan bom ba ve si lah ses le ri ge li yor du. Düş man sü rek li ay -

dın lat ma mer mi le ri ni atı yor du. Ar ka daş la rın düş man mev zi le ri ne gir -

dik le ri, bom ba ses le ri nin yo ğun lu ğun dan bel li olu yor du. Yal nız sa vun -

ma gru bu muz se ri  atış ya pa mı yor du. BKC is te ni len dü zey de ça lış mı -

yor du. Ey lem yir mi da ki ka ka dar sür dü. Son ra ar ka daş lar ge ri çe kil di -

ler. Ar ka daş lar ge ri çe ki lir ken sır tın ucun da ki en yük sek mev zi ler de

yo ğun düş man atış la rı  hâlâ de vam edi yor du. Bu mev zi nin düş me di ği

an la şı lı yor du. Sa ba ha ka dar düş man atış la rı dur ma mış tı. Dolla ra sü rek -

li top atı şı ya pı yor lar dı. Da ha son ra ar ka daş lar da bom ba lar la sal dı rı ya

geç miş ler di. Aca ba ka yıp la rı mız, ya ra lı la rı mız var mıy dı? Bi le mi yor -

dum. Ey lem de ar ka daş lar ter dö ker ken, bel ki de ölüm le bu run bu ru na

ge lir ken, ben sa de ce iz li yor dum. Ar ka daş la ra hiç bir yar dı mım ol ma -

mış tı. Sa ba ha doğ ru sa vun ma gru bu bu lun du ğu muz ye re ge ri çe kil me

yap tı. Di ğer ar ka daş lar dan  hâlâ bil gi ala ma mış tık. Sa ba hın ilk ışık la rıy -

la bir lik te kob ra ve  skorsky he li kop ter le ri ala nın üze rin de uç ma ya baş -

la dı lar. Bir kaç  uçuş yap tık tan son ra, bir-iki ye ri bom ba la ya rak ge ri çe -

kil di ler. Bu lun du ğu muz bo ğaz da ar ka daş la rı mev zi len dir dim. İn dir me

yap ma la rı ha lin de vu ra cak tık. Ay rı ca kö yün üze rin de ki taş lık te pe ye

sü rek li ha van atı yor lar dı. 

Biz mev zi le ri miz de bek ler ken, ey le me gi den ar ka daş la rın ya nın dan

Vol kan ar ka daş gel di. Ha lin den çok yor gun ol du ğu an la şı lı yor du. Üs te -

lik el bi se le ri de kan lıy dı. Ki min ka nıy dı? Yol daş la rın ka nıy dı; ya ra lı

ar ka daş ta şı dık la rı ke sin di. Ama kim di bu ar ka daş? Yok sa şe hit dü şen

ar ka daş mı var dı? He men ya ra lı  olan ar ka daş la rın ya nı na git tim. Ar ka -

daş la rın du ru mu nu ön ce sor dum, “ey lem baş lar baş la maz, İh san ar ka -
daş ya ra lan dı. We lat ar ka daş da mev zi ye sal dı rır ken ko lun dan ya ra -
lan dı.  Agit (Şem zi nan) ar ka daş da ka yıp tı. Ey lem son ra sın da ya ra lı ar -
ka daş la rı ken di miz le bir lik te ilk ge ri çe kil me nok ta sı na ge tir dik. Sa bah
sa at al tı sı ra la rın da İh san ar ka daş şe hit düş tü.”

He pi miz şaş kın saş kın bir bi ri mi ze ba kı yor duk. İna na mı yor dum, da -

ha se kiz sa at ön ce İh san yol daş ya nı mız day dı. İnan mak is te mi yor dum.

Beh zat ar ka daş da  Volkan'dan kı sa bir sü re son ra gel di. Ko lun dan ha fif

ya ra al mış tı. Sağ lık çı ar ka daş la bir lik te ar ka daş la rın ya nı na git me si ni

söy le dik. Sağ lık çı ar ka da şın ya nı na iki ar ka daş ve bir mik tar er zak yol -

la dık. Ge ce nin uy ku suz lu ğu üze rim de var dı. Ar tık uy ku gi re mez di göz -

le ri me. Ar ka daş lar düş ma nın mev zi le rin de bir 57 'lik ha van to pu, dür -

bün, şar jör, mer mi, çan ta vb. şey ler kal dır mış lar dı. Ya ra lı ar ka daş lar

ol du ğu  için mev zi ler de ki di ğer mal ze me le ri ge tir me miş ler ve ço ğu nu

bom bay la im ha et miş ler di.

Ak şa ma doğ ru sağ lık çı ve di ğer iki ar ka daş ey lem de kal dı rı lan mal -

ze me ler le bir lik te ge ri gel di ler. We lat yo da şın kan kay bın dan şe hit düş -

tü ğü nü, sağ lık çı ar ka da şın ye tiş me di ği ni her iki yol da şın yan ya na def -

ne dil di ği ni be lirt ti ler.  Agit ar ka da şın da bü yük ih ti mal le şe hit düş müş

ola bi le ce ği ni söy le di ler. Ar ka daş lar ilk iki mev zi yi ele ge çir miş ler di.

Ar ka daş lar İh san ar ka daş ya ra lan dı ğı  için il gi le ni yor lar ve di ğer mev zi -

le re sal dı rı ya pa mı yor lar. Ar ka daş la rın düş man dan gör dü ğü ölü sa yı sı

ise ye diy di. Düş man ka yıp la rı nın da ha faz la ol du ğu bu sa bah te pe ye iki

de fa ge lip ce na ze le ri  alan he li kop ter den an la şı lı yor du. Öğ le sa at le ri ne

doğ ru Tise köyünden bir köy lü gel di. Onun la ko nuş tuk; köy lü “he li -
kop ter iki de fa  iniş ya pa rak ölü ve ya ra lı la rı nı al dı” dedi. Yi ne ar ka -

daş lar ak şam vur duk la rın da kur tu lan as ker le rin ço ğu nun ken di le ri ni

kö ye bı rak tık la rı nı, ge ce yi köy de ge çir dik le ri ni söy le di.

Ak şam ol ma dan bü tün ar ka daş lar ya nı mı za gel di ler. Bir ço ğu nun el -

bi se le ri kan için dey di. Bu kan İh san ve We lat yol daş la rın ka nıy dı.  Agit

ar ka daş ge lir gel mez ey lem de çı kan ek sik lik le ri an lat ma ya ça lış tı. Gü -

zel bir ey lem ol muş tu. Yal nız ka yıp la rı mız var dı. En acı ola nı da ek sik -

lik le ri miz so nu cu ka yıp la rın ol ma sıy dı. İh san yol daş bi zim kur şun lar la

ya ra lan mış tı. Yi ne We lat ar ka daş elin de ki bom ba yı atar ken bir bom ba

par ça sı ko lu na de ği yor ve kan kay bın dan şe hit dü şü yor.

Dün bu sa at ler de ne ka dar da ne şe liy di. Çok sı cak kan lı bir yol daş tı,

mo ral kay na ğı mız dı. İh san yol daş la soh bet eder ken ta dı na do yum ol -

mu yor du. Dün en son sa rıp iç ti ği si ga ra öy le si ne ka lın dı ki san ki bir

da ha si ga ra iç me ye cek miş gi bi çe ki yor du.  Onun gü ler yüz lü lü ğü mo ral
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ve ri yor du in san la ra, her şe yi ce sa ret ve ri yor du. Mer mi omu ri lik ke mi -

ği ne değ miş ti. Ar ka daş lar onu ta şı ma ya ça lı şır ken İh san yol daş “Ben
şe hit dü şe ce ği mi bi li yo rum. Be ni düş ma nın eli ne bı rak ma yın, sü rük le -
ye rek gö tü rün be ni” di yor. 

İh san yol daş!

Ne ka dar ira de liy din. Ne ka dar di ren gen din. Düş man se ni vur ma yı

be ce re me di. Ama içi miz de ki bir kör kur şun se nin gen ce cik be de ni ne

sap lan dı ve biz ken di el le ri miz le düş ma nın ya pa ma dı ğı nı yap tık. 1991

yı lın da ge ril la saf la rı na ka tıl mış tı. Bir çok ey lem de düş ma na kin kus muş -

tu. Da ha ön ce de ya ra lan mış tı. Iğ dır lı bir ar ka daş tı. En son dü zen le mey le

bi rin ci man ga ko mu ta nı mız dı. Nok ta ya ka dar ar ka daş lar ta şı mış lar, fa kat

nok ta da şa ha de te ula şa rak hal kı mız la, va ta nı mız la bü tün leş miş ti.

We lat he val Ma laz girt liy di.  Uzun sü re dir saf lar da  olan çok be ce rik li

bir yol daş tı. As lın da ey le me ka tıl ma ya cak tı. Çok ıs rar edin ce ar ka daş -

lar We lat yol da şı ye dek sal dı rı gru bu na koy du lar. Ken di si nok ta ya ka -

dar yü rü ye rek ge li yor. We lat yol daş da kan kay bın dan şa ha de te ula şa -

rak ölüm süz le şi yor.

Bu ka yıp la rı mız ol ma mış ol say dı, ey lem ba şa rı lı sa yı la cak tı. Önem li

olan yet mez lik le ri miz den ders ler çı kar ta rak bun dan son ra ki pra ti ği mi ze

yö nel mek tir. Da ha ni ce İh san lar, We lat lar şe hit dü şe cek ler. On la rın

anı sı na,  Şemdinli'de düş ma nı ko va rak, onu öz gür leş ti re rek ge re ken

kar şı lı ğı ver miş ola ca ğız.

Şe hit le ri mi zin anı la rı yo lu mu zu ay dın la tan bi rer me şa le dir!

30�Tem�muz�1993
İh san ve We lat yol daş la rın ce na ze le ri ni bu lun duk la rı Tise do lundan

ge ti rip  Şehidan'ın tam or ta sın da ki düz lük te def net tik. Şim di  Şehidan'ın

ba şın da ya tı yor lar. Hep  Şemdinli'ye ba ka cak lar. Kar da, kış ta, ba har da,

yaz da, her ye ni gü ne gü ne şin ilk ışık la rıy la  Şehidan'ın ba şın dan bü tün

dün ya ya mer ha ba di ye cek ler. Me zar la rın he men ya nın da bu lu nan göl -

de ki mi ge ce ler soh bet ede cek ler. Yat tık la rı yer ler öy le si ne gü zel ki ile -

ri de bu ra sı hal kın zi ya ret ede ce ği bir yer ola bi lir.

Kay bo lan  Agit yol daş da şe hit düş müş tü. İh san he val ya ra lan dık tan

son ra tüm  grup onun la uğ ra şır ken  Agit yol daş tek ba şı na düş man mev -
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zi le ri ne sal dı rı yor. İki mev zi yi ele ge çir dik ten son ra en stra te jik mev zi -

le re sal dı rı yor. Düş man o an da  Agit yol da şı ba ca ğın dan ve ba şın dan

vu ra rak şe hit edi yor. Müt hiş ce sa ret liy di. Çok iyi bir ön cüy dü. Ta kı mı -

mı zın ön cü süy dü. Ala nı çok iyi bi li yor du. Bi raz da ken di ba şı na ha re -

ket et mek ten hoş la nan bi riy di. Za ten ey lem de de ken di ba şı na sal dı rı ya

ge çi yor. Düş man ele ge çir di ği ce na ze yi köy lü le re gös ter dik ten son ra

bir çu ku ra at mış tı. Köy lü le rin hep si  Agit yol da şı ta nı yor lar dı. Ken di si

de çev re köy ler den  Katunalı'ydı. Köy lü le re çu kur dan ce na ze yi al ma la -

rı nı ve bi ze ge tir me le ri ni söy le dik.  O'nu da İh san ve We lat yol daş la rın

ya nı na gö me cek tik. Çok sı cak kan lı bir yol daş tı. “Bu düş ma nı
Şemdinli'den kov ma dık ça, bu çe te le ri tas fi ye et me dik çe ra hat ede mem”
di yor du.

Pra tik te in san her şe ye ta nık olu yor. Düş man la iç içe sin. Ba zen pu -

su ya dü şü yor sun, ba zen ma nev ra ya pı yor sun, ba zen düş ma nı vu ru yor -

sun. Bir ger çek var ki o da, sa va şı an cak sa va şın için de öğ re ne bi li yor -

sun. İn san ken di ni en iyi sa vaş ta ta nı yor. Za yıf lık la rı nı, güç lü yan la rı nı

her ge çen gün da ha iyi ta nı yor sun.

Her ge ce ha re ket ha lin de yiz ve sü rek li er za ğı mı zı sır tı mız da ta şı yo -

ruz. Çay dan lık, ten ce re, bar dak ve ka şık gi bi eş ya la rı da ken di miz le

bir lik te ta şı yo ruz. Ba zen ar ka daş lar ta şı mak tan bı kı yor lar, ama ta şı -

mak tan baş ka şan sı mız da yok.

Git tik çe pra ti ğe alı şı yo rum. Zor luk la rı ol ma sı na rağ men pra tik

ya şam bir öz gür lük sa vaş çı sı  için en gü zel şey dir. Her ge çen gün

da ha  emin adım lar la za fe re doğ ru yü rü yo ruz. Bu gün ler de düş man

her yer de çok sı kı ted bir ler alı yor. Her ta raf as ker kay nı yor. Çün kü

15 Ağus tos yak la şı yor. 15 Ağus tos düş ma nı te dir gin leş ti ri yor ve

ted bir le ri ni sık laş tır ma ya zor lu yor. Zerzan bölgesi Xumaro mıntıka-
sına doğ ru gi di yo ruz. Kır sal ala nın ta ma mı na ya kı nı nı düş man bo -

şalt mış, bo şal tı lan yer ler bi zim de ne ti mi miz de. Düş man sa de ce bel li

ba zı te pe ler de mev zi len miş. O te pe le re sal dı rı la rın ya pıl ma sı çok

zor, hem de çok risk li. Düş man bu te pe le re er za ğı ha va dan he li kop -

ter ler le gö tü rü yor.  Zerzan'da düş man tü müy le  halk des te ği ni kay -

bet miş. Es ki den çe te  olan köy le rin hep si si lah la rı nı bı rak mış lar. He -

men he men tüm köy ler bi ze  açık. İs te di ği miz za man köy le re gi rip

çı kı yo ruz. Köy le rin si lah la rı nı bı rak ma sı düş ma nı çi le den çı kar mış

ve hal ka bas kı ya pı yor. Köy ler den çok sa yı da genç ler ge ril la ya ka tı -

lı yor.  Zerzan'ın bü yük bir ke si mi bi zim de ne ti mi mi ze gir miş du -

rum da.

Bö lük şek lin de ha re ket edi yo ruz. Bö lük ha lin de ha re ket, bi raz ya -

vaş ha re ket et me mi ze yol açı yor. Ge nel lik le ge ce ha re ket edi yo ruz.

Bu alan da ki sırt lar çok çe tin, her bir  sırt bir dağ gi bi bü yük ve  sarp.

Sü rek li bu sırt la rı  inip çı kı yo ruz. Ge ce ka ran lı ğın da yü rür ken o sırt -

la rı na sıl aş tı ğı mı zın far kı na bi le va ra mı yo ruz. He le he le ön ce ki gün

ko num lan ma nok ta sı na var dı ğı mız da man ga yı yer leş tir dik ten son ra

sır tım da çan tay la bir lik te otur du ğum yer de uy ku ya da lı yo rum. Böy le

sa bah la mak bam baş ka bir gü zel lik. O yor gun luk la uyu mak gü zel di.

Bü tün ge ce yi yü rü ye rek ge çir di ği miz den do la yı, ko num la ma nok ta -

mı za va rır var maz he men din len me ye çe ki li yo ruz. Gün düz le ri ge nel -

lik le ya ta rak ge çi ri yo ruz. Ve gü nün na sıl geç ti ği nin far kı na bi le va -

ra mı yo ruz.

Zerzan'da ge ce le ri müt hiş so ğuk. Yağ mur lu ğu ken di mi ze öy le bir

sa rı yo ruz ki fay da et mi yor. Yağ mur lu ğun al tın da tir tir tit ri yo ruz. Bir

an ön ce gün düz ol sun da ısı na lım di yo ruz. Gün düz le ri de, tam ter si ne

öy le si ne sı cak ki, gü neş bu nal tı yor. Sı cak tan din len mek müm kün de ğil.

Bir göl ge lik arı yo ruz ama bu ra sı Zerzan.  Zerzan'da göl ge lik ne  arar?

Ge ce so ğu ğa kar şı bi zi ko ru yan yağ mur luk bu de fa gü neş ten ko ru mak

için göl ge lik ro lü nü oy nu yor. Yağ mur luk tan oluş tur du ğu muz göl ge lik -

le ida re et me ye ça lı şı yo ruz.

Dö ne min ikin ci aşa ma sı na gi ri yo ruz. Ül ke ge ne lin de sa va şın da ha

da ge li şe ce ği ke sin. Par ti  Önderliği'nin dün ge len ta li ma tı da sa va şı da -

ha da ge liş tir me te me lin dey di. Dün bö lük ola rak ge len ta li ma tı oku yup

üze rin de tar tış tık. Ta li ma tın iyi ce özüm sen me si  için üze rin de yo ğun ca

tar tı şıl dı. En son bö lük ko mu ta nı mız  olan Ari ar ka daş da ta li ma tın özü -

nü an lat tık tan son ra ta li mat da ha iyi an la şıl dı. Par ti  Önderliği'nin ge len

her ta li ma tı nı oku yup üze ri ne tar tı şı yo ruz. Pra tik te boş ka lan za man la -

rı mız da ba zen eği tim gö rü yo ruz. Ama eği ti mi sü rek li leş ti re mi yo ruz.

Za man za man yap tı ğı mız eği tim ler pra tik te önü mü zü açı yor.

Biz Par ti  Önderliği'nin ge len ta li mat la rı nı doğ ru te mel de kav ra dık -
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ça, bu kav ra dık la rı mı zı doğ ru te mel de ya şa ma ge çir dik çe mü ca de le miz

za fe re doğ ru hız la yol ala cak tır.

1�Ağus�tos�1993
Ne ça buk ge çi yor gün ler dağ la rı mı zın ba şın da. Baş kal dı rı ayı Ağus -

tos ayı na gir dik bi le. Sa va şı mı zın bu yıl en kız gın ge çe cek ayı na gi ri -

yo ruz. Bu şan lı  ay'da düş ma na vu ra ca ğı mız her dar be so nuç alı cı ol ma -

lı, 15 Ağus tos ru hu na uy gun ol ma lı dır.

Xu ma ro alanından  asıl ala nı mız  olan  Herki'ye ge çi yo ruz. Gi der ken

yo lu mu zun üze rin de bu lu nan Düre taburu ve Gulanke çete kö yü ne ta -

ciz ey le mi yap ma ya ka rar ver dik. Düre taburu Xumaro mıntıkasına gi -

ri yor. Şem din li şe hir mer ke zi ne de ol duk ça ya kın. Üs te lik güç lü bir sa -

vun ma sı var. Gulanke köyü he men ta bu run ya nın da  olan bir köy. Bu

köy düş man si la hı al mış, alan da ki çe te le re ko ru cu ba şı lı ğı nı ya pan Ha ki

Töre'nin kar de şi nin kö yü dür. Çe te köy le ri ne yö nel mek ilk he def le ri miz

ara sın da. Bir çok de fa bu kö ye si lah bı rak ma la rı nı söy le me mi ze rağ men

si lah la rı nı bı rak mı yor lar. Dün ge ce hem ta bu ra, hem de kö ye ta ciz ey -

le mi yap tık. Ay rı ca mer kez yo lu na da ma yın ek tik. Ge ri çe kil me mi zi

yap tık tan son ra düş man ara zi yi top atış la rı na tut tu. Ey lem de ama cı mı za

ulaş tık. Ey lem den son ra Herki alanına ge ri çe kil dik. Begoz  Dağı'na git -

tik. Yol da yağ mu ra tu tul duk. Çok kı sa sür me si ne rağ men, in ce in ce ya -

ğan yağ mur top ra ğa de ğin ce top rak ko ku su baş dön dü re cek ka dar gü -

zel di.

Kürdistan'daki her te pe nin, her da ğın, her ta şın her kö yün ken di si ne

has gü zel lik le ri var dır. Kür dis tan ger çek ten cen ne ti an dı ran bir ül ke.

Ama bu cen ne ti düş man ce hen ne me çe vir miş. Köy lü le re iş ken ce ya pı -

yor, köy le ri, or man la rı ya kı yor, dağ la rı mı zı bom ba lı yor. Biz bu cen net

ül ke mi zi düş ma nın elin den kur ta ra ca ğız. İs te dik le ri ka dar uçak la rı,

he li kop ter le ri ba şı mız da uçuş sun, is te dik le ri ka dar dağ la rı mı za top at -

sın lar, biz yi ne de ka za na ca ğız. Bu cen ne ti on la rın elin den ala ca ğız.

Köy le ri miz ar tık yan ma ya cak, dağ la rı mız ar tık bom ba lan ma ya cak.

Ağaç la rı mız naz lı naz lı her ta raf ta bü yü ye cek ve her ye ri süs le ye cek -

ler. Hal kı mız bu cen net te in san lı ğa hiz met ede cek. Bir da ha ül ke si ni

kim se ye ver me ye cek, son su za dek kan la ka za nı lan bu top rak la rı ko ru -

ya cak tır.

Be goz Dağı ilk gö rü nüş te bi le çok gü zel,  Çarçelan'ın tam kar şı sın -

da: İki sev gi li gi bi bir bir le ri ne ba kı yor lar. Ya maç la rı or man lık, da ha

yu ka rı la ra çık tık ça or man aza lı yor. Dolla rı na ba har san ki ye ni gel miş.

Ye ni ye ni çı kan kar de len ler ren ga renk çi çek ler, ona ge lin lik olu yor.

Yu ka rı ya çık tık ça  esen rüz gar sert le şi yor, ku ru so ğuk ar tı yor. Yük sek

yer le rin de ki ka ya lık la rın al tı sı ğı nak gi bi, so ğuk iş le mi yor.

Begoz'un do ruk la rın da  hâlâ kar var. Uzak tan gö rü nü mü çok gü zel.

Su la rı buz gi bi, o su la rın ba şın da bir gün ge çir mek bi le çok duy gu lan -

dı rı yor in sa nı. Bun dan son ra bu gü ze lim da ğa sü rek li ge le ce ği miz ke -

sin, çün kü üst len di ği miz ala na gi ri yor. Al tın da ki köy lü ler düş man si la -

hı nı al mış lar. O köy le rin hep si bu da ğa kar şı mah çup lar. Es ki den bu

da ğa yay la ya çı kar lar ken şim di yay la ya çı ka mı yor lar. Ça dır yer le ri ne

bak tık; sa hip siz, boy nu bü kük. Köy lü ler ce sa ret ede mez ler yay la la ra

çık ma ya. Çün kü bu gü ze lim dağ lar ar tık bi zim le bir lik te di re ni yor lar.

Dağ lar da ka bul et mi yor lar iha ne ti.

Cen ne ti an dı ran ül ke miz  Kürdistan'ın kur tu lu şu ya kın dır. Düş ma na

her gün dağ la rı mı zı me zar edi yo ruz. Düş man ül ke mi ze çek tir di ği bu

acı la rı ca nıy la, ka nıy la öde ye cek tir.

9�Ağus�tos�1993
Sü rek li ha re ket li yiz. Her gün baş ka yer le re gi di yo ruz. De ği şik köy -

le re gi ri yo ruz. Sa bah la ra ka dar yü rü yo ruz. Ge ce le ri geç ti ği miz yer ler

öy le si ne dik,  sarp ve teh li ke li ki, gün düz gö züy le o yer ler den ne ini le -

bi lir, ne de çı kı la bi lir. Ba zen dim dik bir sırt tan ini yo ruz. Kay ma lar,

düş me ler ve kay ma dan, düş me den kıl pa yı kur tu lan ar ka daş lar. Ge ce nin

ses siz li ği ni çay dan lık la rı mız ve ta ba ka la rı mı zın se si bo zu yor. Nok ta ya

ge lip din len di ği miz de kim da ha çok düş müş he men bel li olu yor. Eli ne

iğ ne  alıp elin de ki di ken le ri çı ka ran ar ka daş lar ken di le ri ni de şif re edi -

yor lar.

Son gir di ği miz köy le re  uzun sü re den be ri ar ka daş lar gir me miş ler.

Köy ler düş man si la hı al mış lar. Bu köy le re gir di ği miz de çok kor ku yor -

lar. Da ha son ra ko nuş tu ğu muz da si lah la rı nı bı ra ka cak la rı nı be lir ti yor -

lar. En son gir di ği miz çe te kö yün de  dört köy lü yü ya nı mı za al dık. Si lah
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bı rak tık la rı za man bu köy lü le ri ser best bı ra ka cak tık. Köy lü le rin si lah

al ma sın da bi zim de ek sik lik le ri miz ol muş tu. Bu alan da ça lış ma lar tam

ya pı la ma dı ğı  için köy lü ler bu nu fır sat bil miş, he men si lah al mış lar dı.

Al dık la rı si lah la rı bi ze kar şı kul lan mı yor lar. Za ten si lah la rı yer al tın da

sak lı yor lar. Böy le ce ma aş la rı nı da alı yor lar. Hiç bir iş yap ma dan sır tı -

mız dan, ka nı mı zın üze rin de ra hat ya şam sür dü rü yor lar. Bu köy le re son

gi riş le ri miz et ki li ol du. Bu du rum la rı ken di le ri ne an lat tık. Si lah la rı ye -

rin al tı na göm se ler de düş man bir gün mut la ka on la rı bi ze kar şı kul lan -

dırt mak is te ye cek tir. Bu nu köy lü le re kav rat tık ça on lar si lah la rı nı bı ra -

ka cak la rı nı söy lü yor lar. Bi raz da ha et ki li bir ça lış ma yü rü tür sek Herki
alanını tü müy le ge ril la ya aça ca ğız.

Herki'nin or ta sın da ba şı gö ğe uza nan Çarçela Dağı uzak tan in sa nın

tüy le ri ni ür per ti yor. Çok çık mak is te di ğim  Çarçela'ya ni ha yet çık tık.

Çık çık bit mi yor. Çok  sert bir ara zi si var. İn sa nı ya nıl tı yor. Üs tün de ki

dollar kar la kap lı. Ağus tos ayın da yağ mur ya ğı yor, ar ka sın da bir gü -

neş açın ca pı rıl pı rıl par lı yor Çarçela. Geceleri so ğuk tan diş le ri miz

çar pı yor du. Ka ya la rın di bi ne gi ri yo ruz ama yi ne so ğuk tan kur tu la mı -

yo ruz. Ye di yol da şı mı zın bu kı şın do na rak şe hit düş tük le ri dolda ko -

num lan dık. Biz den ön ce  Çarçela'ya çı kan gru bu muz bu ar ka daş la rın

ce na ze le ri ni bul muş tu. Bir zomda yan ya na göm müş ler di.  Çarçela'yı

gör dük ten son ra on la rın ser gi le dik le ri di re ni şin bü yük lü ğü nü da ha iyi

an la dım.

Bir gün bu ulu dağ da kal dık tan son ra gö rev ge re ği tek rar in dik.

Çarçela'dan in mek çık mak tan da ha zor. Hem in mek, hem de çık mak

için bi li nen ba zı yol la rı var. Bu yol la rı sık sık kul la na ma dı ğı mız  için

rast ge le ini yo ruz. Dim dik ve uçu rum  olan yer ler den in dik. Kay ma lar,

düş me ler ine ne ka dar sür dü. He le he le ayak la rın da yır tık ayak ka bı var -

sa, in mek  için da ha bü yük mü ca de le ve ri yor sun. Üç sa a te ya kın bir sü -

re de an cak dola ine bil dik. Ayak ka bı la rı mın al tı yır tıl dı ğı  için ayak la rı -

ma sü rek li di ken ve taş ba tı yor du. Çok ağ rı yor du. Da ha son ra Herki ve

Yük se ko va ara sın da bu lu nan Krekora alanına zor be la ken di mi zi ulaş -

tır dık.

Kre kor  uzun bir sırt la  Çarçela'ya bağ la nı yor. Çok yük sek bir yer.

Kü çük kü çük te pe ler, te pe le rin hep sin de yı ğın la taş lar ve do ğal mev zi -

ler var. Alt ta raf la rın da köy ler var. Ku zey ta ra fın da Yük se ko va ve köy -

le ri, Gü ney ta ra fın da ise  Şemdinli'nin köy le ri var.  Krekor'dan Ge ver

(Yük se ko va) ova sı ha ri ka gö rü nü yor. Yem ye şil bir de ni zi an dı rı yor.

Çilo'nun al tın dan baş lı yor, Sipreze ve  Krekor'a ka dar uza nı yor. Ge ver

köy le ri ol duk ça yurt se ver. Ar ka daş lar sık sık gi rip çı kı yor lar. Güç le ri -

mi zin bir kıs mı bu ra da top lan mış bu lun mak ta. 15 Ağus tos  Atılımı'nın

ha zır lık la rı nı ya pı yo ruz. 

Zor lan sam da, sır tım da  ağır bir yük le dur ma dan sa at ler ce yol al sam

da, uy ku suz kal sam da pra ti ği çok se vi yo rum. Her gün ye ni ye ni yer ler

gö rü yo rum. Alan da ki bü tün dağ la ra çı kı yo ruz. De ği şik de ği şik in san lar

gö rü yo ruz. Bu in san la rın özel lik le ri ni, yer le rin gü zel lik le ri ni gö rü yo -

rum, ta nı yo rum. Bü tün bun lar için de in san hiç yo rul du ğu nu far ket mi -

yor.

15 Ağus tos yak la şı yor, ha zır lık la rı mız bü tün hı zıy la sü rü yor. Ey -

lem ler de sü rek li lik sağ lan ma lı, 15 Ağus tos ru hu ya şa tıl ma lı. Pra tik te ki

gü zel lik le re, güç lü ey lem le re ka tı lın ca pra tik ya şa mın zev ki bir baş ka

olu yor. Bu ya şa mı hiç bir şe ye de ğiş mem. Düş man ala nın ge ne li ne bü -

yük bir güç yı ğı yor. Herki, Ger di ve Ge ver alan la rı na dur ma dan as ker

ge ti ri yor. Çok kork tu ğu her ha lin den bel li. Düş man ölü mü gör dük çe

kor ku su da ha bir ar tı yor du. “Gü zel ül ke miz  Kürdistan'ı hal kıy la an la -
ta bi le cek, çi ze bi le cek, ya za bi le cek ede bi yat çı, şa ir, res sam çı ka cak mı?
Her da ğın, her ta şın, her va di nin, ova nın ay rı ay rı gü zel lik le ri ni an la -
ta bi le cek ler mi in san lı ğa?” di ye dü şü nü yo rum. Baş eğ mez

Xankûrkê'yi o do ğa sıy la, mey va bah çe le riy le, pı nar la rıy la ve di re ni şiy -

le,  Zağros'un fır tı na sı nı, ka rı nı, so ğu ğu nu baş eğ mez li ği ni;  Şehidan'ın

bü yük lü ğü nü, yü ce li ği ni;  Çarçela'nın sırt la rı nı, burç la rı nı, ka rı nı, rüz -

ga rı nı an la ta bi le cek, ya za bi le cek in san lar çı kar mı? Bü tün bun la rı yaz -

mak  için çok güç lü bir ede bi yat çı, çok güç lü bir şa ir ol mak, çok bü yük

bir yurt se ver ve en önem li si de güç lü duy gu la ra sa hip ol mak ge re ki yor.

An cak o za man or ta ya çok bü yük eser ler çı ka bi lir.

Ba ka lım, bun dan son ra ne re ye gi de ce ğiz? Han gi yer le ri gö re ce ğiz?

Gör dü ğüm her yer ba na de ği şik duy gu la rı tat tı rı yor. Gü zel ül ke miz  için

sa vaş mak onur dur, şe ref tir. Her kes bu şe re fe, onu ra eri şe mez. 
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21�Ağus�tos�1993
Kürdistan'da di ren mek ya şa mak tır. Bu yol daş la rı mız ta ra fın dan her

yer de is pat lan mış tır. Bi zim  için di re niş sa vaş tır, sa va şı mız ba rış için -

dir. Öy ley se ba rış  için, kar deş lik  için en bü yük di re ni şi ser gi le me miz

ge re ki yor. 

Krekor'da 15 Ağus tos ha zır lık la rı nı ya pı yo ruz. Bi zim bö lü ğün önü -

ne iki çe te kö yü nü si lah sız lan dır ma gö re vi ve ril miş ti.  Ayın oni ki sin de

he de fi mi ze yö nel dik. Begoz  Dağı'na doğ ru ha re ket et tik.  Krekor'dan

ken di mi zi Bembo vadisine bı rak tık. Bembo köyünün ya kın la rı na gel di -

ği miz de kö yün ışık la rı or ma nın için de mum ışı ğı gi bi ya nı yor du. Kö -

yün bu ha li tıp kı ço cuk ro man la rın da ki şi rin köy le ri anım sa tı yor du.

Kö ye yak laş tık ça, cı vıl cı vıl ba ğı ran ço cuk ses le ri be ni  alıp ço cuk lu ğu -

ma gö tür dü. Biz kü çük ken köy mey da nın da ge ce geç sa at le re ka dar ba -

ğı rıp ça ğı rır, hay laz lık eder dik. Kö ye gir di ği miz de or ta lık ses siz li ğe

bo ğul du. Bi raz ön ce ki ço cuk ses le ri bir den bi re ke sil di. Hal bu ki ne ka -

dar gü zel di ses le ri, on la rın ses le ri bu gü ze lim ma sal kö yü ne gü zel lik

ka tı yor du. Ço cuk la ra duy du ğu muz öz le mi, an cak bir biz bi li riz. On la rı

ne ka dar çok sev di ği mi zi, on la ra öz gür bir ge le cek ya rat mak  için sa -

vaş tı ğı mı zı bi len ler, biz den ço cuk la rı nı böy le acı ma sız ca ka çır ma ma -

lıy dı lar. Bu bi ze ya pı la cak en bü yük kö tü lük tür. Ge ce köy le re gir di ği -

miz  için kü çük ço cuk la rı gö re mi yo ruz. Ya ya tı yor lar ya da ai le le ri ya -

nı mı za gel me le ri ne  izin ver mi yor lar.

Köy de er za ğı mı zı al dık tan, köy hal kıy la top lan tı mı zı yap tık tan son -

ra Begoz  Dağı'na git tik. Ön ce ki nok ta mı zın he men al tın da ki Berok su-
yunun üs tün de ko num lan dık. Nok ta da din len me ye çe ki lir ken ba na ço -

cuk lu ğu mu ha tır la tan köy ço cuk la rı nı hep dü şün düm. Biz o ka dar vah şi

ve gad dar mı yız, hiç mi ço cuk sev mi yo ruz? Ha yır, biz çok çağ daş ve

duy gu lu in san la rız, bü tün in san la rı sev di ği miz gi bi, en çok da ço cuk la -

rı se ve riz. Za ten sa va şı mı mız da on la ra öz gür ge le cek ya rat mak  için

de ğil mi?

Düş ma nın pro pa gan da sı na bu ra da ki köy lü ler inan mış.  Onun  için

kor ku yor lar. 

Te pe ci le ri miz te pe ye git tik ten son ra din len dik. Sa bah gü ne şin ilk

ışık la rıy la biz de uyan dık. Ça yı mı zı ha zır la ya rak, o so ğuk su yun ba şın -
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da gü zel bir kah val tı yap tık. Gi de ce ği miz ye re ak şam ha re ket ede cek -

tik.  Onun  için gü nü din le ne rek ge çi re cek tik. Gü neş ya vaş ya vaş kız gın -

la şı yor du. Gü neş kız gın laş tık ça ar ka daş lar da taş la rın di bin de ki göl ge -

lik le re çe ki li yor lar dı. Ben de bir göl ge li ğe çe kil dim. Sı cak lık ta göl ge li -

ğin ta dı na var mak is ter ce si ne uzan dım. Bir den nö bet çi ar ka daş “Düş -
man nok ta mı za doğ ru ge li yor” de di. Bu nu de me siy le si lah la rın pat la -

ma sı bir ol du.

Ya vaş ya vaş mev zi min al tın dan ses ler gel me ye baş la dı. Taş lar dan

do la yı kim se yi gö re mi yor dum. Sa de ce ses le ri du ya bi li yor dum. Mer -

van ar ka da şa ses le rin ki me ait ol du ğu nu sor du ğum da o da “düş man
sa na yak la şı yor, dik kat li ol” de di. Ses ler git tik çe an la şıl ma ya baş la -

dı: “Te rö rist bu ra da, te rö rist bu ra da” de dik le rin de be ni kas tet tik le -

ri ni an la dım.  Mervan'a ses len dim. On dan ses çık ma dı. As ker ler

“Tes lim ol, tes lim ol” di yor lar dı. Bu söz ler ba na çok  açık gel di. Tam

in ti kam al ma mın za ma nıy dı. Kur şun la rı mı, bom ba la rı mı bu an  için

ta şı mış tım. Kur şun lar bom ba lar ha bi re pat lı yor du. Mer van ar ka daş,

“Du ru mun na sıl, şim di se nin sa vun ma nı ya pa ca ğım, ça buk ora dan
çık” dedi. Mer van ar ka daş he men ya nım da ki ta şın ar ka sın dan sa vun -

ma mı ya pı yor du. İki ta şın ara sın dan  Mervan'ın kur şun la rı al tın da

çık tım. Mer van ar ka daş la bir lik te di ğer ta şın ar ka sı na ge çer ken ar ka -

ma dö nüp bak tı ğım da si la hı nı her iki mi ze doğ rult muş bir as ker bi zi

vur mak üze rey di. İki miz de bir den as ke re ba kın ca as ker do nup kal dı.

Bi zi vu ra ma dı. Mer van ar ka daş si la hı nı ona doğ rult tu fa kat mer mi

pat la ma dı. Bu nun üze ri ne di li tu tu lan as ker ken di ni an cak bir ta şın

ar ka sı na ata bil miş ti. He men ora da mev zi len dik. O te pe yi bı rak ma -

ma lıy dık. Te pe nin eli miz den çık ma sı de mek gru bun im hay la kar şı

kar şı ya kal ma sı de mek ti. Ye ri miz gü zel di. Düş man ko lay ko lay ge le -

mez di. Biz bu ra da ak şa ma ka dar di re ne cek tik. Düş man da gru bu im -

ha et mek is ti yor du. Be nim ve Mer van ar ka da şın bo şalt tı ğı ye re as -

ker ler yer leş miş ler di. Ça tış ma lar iç içe de vam edi yor du. Da ha son ra

kob ra lar ve skorsk yler gel di ler. Biz çok ra hat tık, hem ye ri miz çok

gü zel di, hem de öy le si ne iç içe gir miş tik ki, düş man mev zi le ri mi zi

tam tes pit ede mi yor du. Kob ra lar üze ri miz de bir kaç  uçuş yap tık tan

son ra ge ri git ti ler.

As ker le rin ha re ke ti ni kı sa sü re de dur dur duk. Dolda ki as ker ler de ne -

ti mi miz al tın day dı. Ha re ket ede mi yor lar dı. Ha re ket et tik le ri an sal dı rı -

la rı mı za ma ruz ka lı yor lar dı. Dolun için de bir kaç as ker vu rul muş tu. Ba -

zı la rı çok tan son suz luk uy ku su na yat mış lar dı bi le. Ba zı la rı da ya ra lı ol -

duk la rı  için bas bas ba ğı rı yor lar dı.

Ça tış ma iler le dik çe ve ini si ya tif eli mi ze geç tik çe sa vaş zevk li olu -

yor du. Yir mi met re önü müz de taş la rın ar ka sı na sak la nan as ker ler ara da

bir rast ge le  ateş edi yor lar dı. Taş la rın ar ka sın da ki as ker ler sü rek li ba ğı -

rı yor lar dı: “Tes lim  olun, kur tul ma şan sı nız kal ma dı. Çem ber de si niz.”
Bir baş ka sı “ya zık de ğil mi si ze bu dağ lar da aç-su suz ya şı yor su nuz.
He pi niz öle cek si niz; tes lim  olun, ada le ti mi ze sı ğı nın” diyordu. Bu söz -

ler düş ma nın za val lı lı ğı nı gös te ri yor du. Kor ku dan baş la rı nı bi le taş la -

rın di bin den çı ka ra mı yor lar dı. Ya nım da ki Mer van ar ka daş “Ben
mirtoxe'ye iha net ede mem” diyordu. Hak lıy dı, ye di ği miz  mirtoxe'nin

hak kı nı ver me liy dik.

Çok zevk li bir ça tış may dı. Mer mi ses le rin den ade ta sa ğır ol muş tum.

Ba rut ko ku suy la si ga ra du ma nı bir le şin ce si ga ra ya do yum ol mu yor du.

Su suz luk tan bo ğa zım ku ru muş, du dak la rım çat la mış tı. Ta şın ar ka sın -

da ki as ker her on da ki ka da bir ha va ya  ateş edi yor du. Ar ka daş lar ona

kar şı lık ve rin ce ram bo cu luk ya pa mı yor lar dı. Dağ la rı mı za ve bi ze ram -

bo cu luk sök mü yor du. Ay nı as ker bir ara şap ka sı nı si la hı nın ba şı na ge -

çir di ve ta şın ar ka sın dan çı kar dı. Ar ka daş lar bir kaç ke re  ateş et ti ler.

“Ar ka daş lar  ateş et me yin, boş ye re mer mi le ri ni zi har ca ma yın, o ba şı nı
çı kar ma ya ce sa ret ede mi yor.  Onun ye ri ne Ke mal Su nal cı lık ya pıp şap -
ka yı çı ka rı yor” dediğimde ar ka daş lar gül dü ler.

Ge ce ka ran lı ğı na ka dar ça tış ma ini si ya ti fi miz de sür dü. Ka ran lı ğın

çök me siy le ge ri çe kil dik.  Begoz'un dik ya maç la rın da dü şe kal ka ken di -

mi zi dola bı rak tık. Dolda bü tün ar ka daş la rı kont rol et tik. He pi miz tam

ve sağ lam dık. Sa de ce nö bet çi ar ka da şın ko lu nu bir kur şun sı yır mış tı.

Tek rar  Krekor'a ge ri dön dük. Çok yo rul muş tuk. Ça tış ma tam on sa at

sür müş tü. Sa bah nok ta ya ulaş tı ğı mız da he pi miz yor gun duk. Bü tünb ar -

ka daş lar din len me ye çe kil di ler. Bi zim man ga te pe ciy di. Te pe ye çık tık,

çok dik kat li ol ma mız ge re ki yor du. Ope ras yon ola ca ğı ke sin di. Düş man

iki gün dür biz den dar be yi yor du. Mer kez le rin de ki ko mu tan  emir ve ri -
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yor du, “her vu ru lan bir as ker  için beş Apo cu nun kel le si ni is te rim” di-
yordu. Ope ras yon da ga fil av lan ma mak  için dik kat li ol ma mız ge re ki -

yor du. Ar ka daş lar çok yor gun du. Dö nü şüm lü din le ni yor duk. Öğ le ne

ka dar or ta lık ses siz di.

Gü neş ya vaş ya vaş ye ri ni se rin ha va ya bı ra kı yor du ki, düş man

Krekor'da gö rün me ye baş la dı. Ar ka daş la ra he men ha ber ver dim. On lar

da gör müş ler di. He men ha re ke te geç ti ler. Bi zim bu lun du ğu muz ye re

doğ ru ha re ket et ti ler. Bu gün ça tış ma ya gir me ye cek tik. Hem çok yor -

gun duk, hem de cep ha ne mi zi ida re li kul lan mak zo run day dık.

Krekor'dan  Çarçela'ya doğ ru ha re ket et tik. Düş man da bi zim le

Krekor'da ça tış ma ya gir me di. İs te sey di bi zim le ça tı şa bi lir di. Her hal de

on lar da bi zi dar bir yer de sı kış tı rıp im ha et mek is ti yor lar dı.

Sa ba ha ka dar yü rü dük ten son ra  Çarçela'ya ge le bil dik. Ger çek ten

de ha rab ol muş tuk. Baye köyünün üs tün de ki dik sırt tan ken di mi zi bı -

ra kır ken, bir çok teh li ke yi gö ze al mış tık. Her ta raf uçu rum du. Düş man

bu uçu rum dan baş ka bi ze bir yol bı rak ma mış tı. Bü tün yol la ra pu su at -

mış tı. Uçu rum dan sa pa sağ lam in me yi ba şar dık. Sa bah bir zom yerine

ula şa bil dik. Bir ta raf tan yor gun luk, di ğer ta raf tan aç lık bi zi ta kat tan

dü şür müş tü. Yak la şık iki gün dür ye mek ye me miş tik. Çarçela’ya gel -

di ği miz  için bi raz ra hat la mış tık. Düş man  Çarçela'da bi zi faz la zor la -

ya maz dı. Ya nı mız da var  olan ma kar na mı zı pi şir dik. Yal nız yağ sız dı.

Yi ne de he pi mi zin çok ho şu na git ti. Var  olan şe ke ri miz le de bir çay

ya pıp iç tik.

Din len me ye fır sat bu la ma dan  uçak ve he li kop ter ler le düş man bu lun -

du ğu muz ala nı bom ba la ma ya baş la dı. He men sırt la ra doğ ru koş ma ya

baş la dık. Uçak lar sa ğı mı za, so lu mu za ha bi re bom ba atı yor lar dı. Uçak -

la rın bom ba la rı bit ti ğin de bu de fa kob ra lar ala nı bom ba lı yor lar dı. Biz

ken di mi zi ye re atı yor, var sa ka ya la rın ar ka sı na sı ğı nı yor duk. Bom ba la -

ma bi raz dur du ğun da ise sır ta doğ ru ko şu yor duk. Çün kü bu se fer düş -

man ka ra dan da üze ri mi ze ge li yor du. Ça tış ma lar şid det len miş ti bi le.

Bi zim bö lük ten baş ka bir bö lük lük gü cü müz da ha  Çarçela'da bu lu nu -

yor du. On lar da  Çarçela'nın de ği şik yer le rin de düş man la ça tı şı yor lar dı.

Ha va sal dı rı la rı ha re ket ka bi li ye ti mi zi kı sıt lar ken, düş ma na da ha re -

ket ola na ğı sağ lı yor du. Ak şa ma ka dar ça tış ma lar ve yo ğun ha va sal dı -

rı la rı sür dü. İlk de fa  TC'nin bu ka dar ara lık sız ha va sal dı rı sı nı sür dür -

dü ğü nü gör düm. Sa bah sa at on dan, ak şam sa at al tı ya ka dar se kiz  uçak

ve  dört kob ra bu lun du ğu muz yer le ri bom ba la dı lar.

Çar çe la da bi zim le bir lik te düş ma na kar şı bü yük bir di re niş ser gi li -

yor du. Ki lo lar ca bom ba atıl ma sı na rağ men  hâlâ dim dik ayak tay dı. Hem

de bü tün öz gür lük sa vaş çı la rı nı ko ru ya rak.  Çarçela'da do ğal sı ğı nak lar

ol ma say dı, hiç bi ri miz kur tu la maz dık. Güç le ri mi zin ço ğu  Çarçela'nın

de ği şik te pe le ri ne da ğıl mış tı. Alan da ki bü tün güç le ri miz  Çarçela'ya

top lan mış lar dı. Ge ce yi do kuz ki şi bir taş lık ta ge çir dik. So ğuk ol ma sı na

rağ men  uzun sü re den be ri din le ne me miş, uyu ya ma mış tık. Ol duk ça da

acık mış tık. Ama yi ye cek bir şey yok tu. Bu du rum da ya pa ca ğı mız en iyi

şey yat mak tı, in san yat tı mı her şe yi unu tu yor. Sa bah si lah ses le riy le

uyan dık. He men kar şı mız da ki sırt ta bir  grup ar ka daş mev zi len miş ti. Biz

de he men ye ri miz de mev zi len dik. O grup tan bir ar ka daş ya nı mı za gel di.

Di ğer ar ka daş la rın al tı mız da ki taş lık ta ol du ğu nu söy le di. Gün bo yu bi -

zim ta ra fı mız ses siz geç ti. Kar nı mız zil ça lı yor du. Ar tık uy ku da gel mi -

yor du. Tü tün de az kal mış tı. Si ga ra mı zı ida re li iç me liy dik.

Bü tün ge ce güç ler bir yer de top lan dı. Ar ka daş la rın hep si ni gör mek

çok se vin dir di. Biz bu nu  Çarçela'ya borç luy duk. He pi mi zi ko ru muş tu.

Yal nız ar ka daş la rın hep si bit kin düş müş ler di. Yi ne de yüz le ri gü lü yor -

du. Düş man o gü cü ne, tek ni ği ne rağ men, yi ne de bi ze en  ufak bir za rar

bi le ve re me miş ti. Top lan dı ğı mız yer de Ari yol daş bi zim le kı sa bir ko -

nuş ma yap tı: “Bu gün  Çarçella'yı  terk et me li yiz. Bü yük di re niş ser gi le -
di niz, yor gun su nuz bi li yo rum. Fa kat bu gün Apo cu luk ru hu nu gös ter -
me li si niz.” Bu söz ler bi ze  ilaç gi bi gel di, ruh ver di. Apo cu ol du ğu mu -

zu an cak böy le gün ler de gös te re bi lir dik. Yü rü ye cek ha li miz yok tu. Fa -

kat yü rü me liy dik, bu şart tı. Ya vaş ya vaş ha re ke te geç tik. Bezena köyü-
ne doğ ru uza nan de rin doldan ken di mi zi aşa ğı ya bı rak tık. Dol karla

kap lıy dı. Bir sü re ka rın üs tün de yü rü dük. Bu ra da sık or man lar var dı.

Dol da de rin bir doldu. Bu gü nü de bu ra da ge çi re cek tik. Yal nız biz de

hal kal ma mış tı. Ar tık ira de ye yük le ni yor duk.

Tü tü nü müz bit miş ti. Ay rı ca sı cak lık bi zi ka sıp ka vu ru yor du. Yor -

gun luk tan do la yı su ya in mek ten aciz dik, kim se su ya in me gü cü nü gör -

mü yor du ken di sin de. 
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Ak şa ma doğ ru nok ta mız da uzan mış bek li yor duk. Di ğer bö lük ten iki

ar ka daş ya nı mı za gel di ler. El le rin de ki tor ba dan ek mek ve si ga ra çı kar -

dı lar. Göz le ri miz fal ta şı gi bi açıl dı. Her bi ri mi ze bir mik tar ek mek düş -

tü. Yi ne ya rım pa ket si ga ra ver di ler. Ye di ğim ek mek bir bu çuk ge ril la

ek me ğiy di. Bü tün ar ka daş la ra da ay nı sı düş tü. Tuz la bir lik te ye dik.

Dü şen tan si yo nu mu zu kal dır mak  için bol tuz ye dik. Ek me ği ye dik ten

son ra bir de si ga ra için ce ken di mi ze gel dik ve ar tık su ya gi de bi lir dik.

Çok tuz ye di ği miz  için ol duk ça su sa mış tık. Ge len su yu ka na ka na iç tik.

Ye di ğim ek mek ve iç ti ğim si ga ra dan son ra ar tık on sa at lik yo lu hiç

zor lan ma dan ala bi li rim di yor dum.

Ak şam kay bet ti ği miz gü cü ye ni den to par la mış ça sı na ha re ke te geç -

tik. Bi raz da ha can lı ve hız lı yü rü yo ruz. Ya rım sa at yol al dık tan son ra

biz den ön ce yo la çık mış ön cü gru bu muz ge ri dön dü ve gi de ce ği miz

yol da düş ma nın pu su at tı ğı nı be lirt ti ler. Bu nun üze ri ne he men bu lun -

du ğu muz yer de ki or man lı ğın için de ko num lan dık. Böy le ce bir gün da -

ha ge çi re cek tik. En çok üzül dü ğüm şey ye di ğim ye me ğin, ek me ğin boş

ye re gi de ce ğiy di! Hal bu ki o ek mek ten al dı ğım güç le bun dan son ra ki

yo lu mu zun bü yük bir kıs mı nı zor lan ma dan ala bi lir dim. Er te si gün tek -

rar yo la çık tık. Ön ce ki gün yo la pu su  atan düş man bu ge ce ora yı  terk

et miş ti.

Alan da ki köy le rin hep si çe tey di, üs te lik bu köy ler den Bezena ve Nu-

gayla, azılı çe te köy le rin den di.  Onun  için çok dik kat li ha re ket et me miz

ge re ki yor du. Betkor köyünün al tı na gel di ği miz de ar tık sa ba ha az kal -

mış tı. Ba cak la rı mız bi zi ta şı ya cak hal de de ğil ler di. Kö yün bos tan la rı

he men önü müz dey di. Ba zı ar ka daş lar “bos tan la ra gi re lim bi raz seb ze
ala lım” dediler. Bö lük ko mu ta nı mız  izin ver me di.  Eğer bos tan la ra gi -

rip seb ze alır sak köy lü ler bi zim bu ra da ol du ğu mu zu an la ya cak ve düş -

ma na ih bar ede cek ler di. Bu köy de çe tey di. Kö yün he men ar ka sın da ki

Betkor tepesine çık tık. Te pe gö zü müz de öy le si ne bü yü müş tü ki, te pe -

nin aşı la ma ya ca ğı nı dü şü nü yor duk. Her beş  adım atı şı mız da bir mo la

ve ri yor duk. Bezele karakolu tam kar şı mız day dı. Işık la rı her ta ra fı ay -

dın la tı yor du. Sa ba hın ilk ışık la rıy la an cak ken di mi zi Betkor tepesinin

üs tün de ki or man lı ğa ata bil dik.

Yor gun luk had saf ha day dı. Aç lık tan uy ku muz da gel mi yor du. Aç lık

bir ya na su suz luk öl dü rü yor du in sa nı. Ko num lan dı ğı mız yer de su yok -

tu. Ba zı ar ka daş lar soh be te dal mış lar dı. Bü tün yol bo yun ca ana sı nın

ye mek le rin den bah se den Behzat arkadaş hep ko nu şu yor du.

Ar tık da ya na ma yan Mer van ar ka daş, “ye ter Beh zat ar ka daş, ar tık
bi ze ana nın yap tı ğı ye mek le ri an lat ma” dedi. Bu nun üze ri ne Beh zat ar -

ka daş bir da ha ye mek ler den bah set me di.

Bu ra la ra ilk de fa ge li yor dum. Ala nı ta nı yan ar ka daş lar bu ge ce ki

yü rü yüş ten son ra teh li ke yi at la ta ca ğı mı zı ve gi de ce ği miz nok ta ya ula -

şa ca ğı mı zı söy lü yor lar dı. Bu nun üze ri ne ken di mi zi zor la ya rak bu ge ce -

ki yo lu da bi ti re ce ği mi zi söy lü yor duk. Ak şam ha re ket et tik. Te pe den

ken di mi zi bir pa ti ka yo la bı rak tık. Bi raz yü rü dük ten son ra bir çeş me -

nin ba şı na gel dik. Öy le su sa mış tık ki bo ğa zı mız ku ru muş tu. An cak bir

bar dak su içe bil dik.

Son ra tek rar yo la ko yul duk. Yü rü yü rü yol bit mi yor du. Ya yol çok

uzun du, ya da biz yü rü mü yor duk. As lın da biz yü rü mü yor duk. On da -

ki ka yü rü yor, yir mi da ki ka mo la ve ri yor duk. An cak sa bah Basya su-
yunun kı yı sı na ye ti şe bil dik. Ar tık teh li ke yi at lat mış tık. Gi de ce ği miz

ye re iki-üç sa at lik yol var dı. Bi zim ora ya gi de ce ği mi zi bi len alan da ki

lo jis tik gru bu ha zır lık la rı nı ta mam la mak üze rey di. Yal nız ak şa ma ka -

dar bu ra da bek le me liy dik.  Hâlâ ba cak la rın da güç ka lan, ken di si ne gü -

ve nen iki-üç ar ka daş  Basya'ya bom ba  atıp ba lık ya ka la mak is te di ler.

Bö lük ko mu ta nı mız Ari ar ka daş da bu nu uy gun gör dü. Bom ba su ya

atıl dık tan kı sa bir sü re son ra ba lık lar su yun üs tün de yüz me ye baş la dı -

lar. Yal nız ar ka daş la rın ba lık la rı ya ka la ya cak güç le ri kal ma mış tı. İki-

üç ar ka da şın yo ğun mü ca de le si so nu cu an cak her ta kı ma üç ba lık dü -

şe cek ka dar ba lık ya ka la ya bil di ler. He men ate şin üs tün de kı zar tıp her -

kes bir par ça ye di. Bir par ça et bi zi üç sa at yü rüt mek  için çok bi le ge -

li yor du.

Öğ le den son ra ha re ket et tik. Bi raz da ha dinç tik, da ha bü yük adım lar

ata bi li yor duk. Ak şam ka ran lı ğıy la bir lik te Dola  Çinarê denilen ye re

gel dik. Ar ka daş lar gür ateş le rin et ra fın da bi zi kar şı la dı lar. Ye ni den  ateş

gör mek ne ka dar gü zel ve gü ven ve ri ciy di.  İşin en il ginç ya nı nok ta ya

ge lir ken yo lu mu zun üze rin de ki er zak he pi mi zi şa şırt mış tı. Her ar ka daş

önün den ge çer ken eliy le er zak çu val la rı na do ku nu yor ve ar ka sın da ki
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ar ka da şa er za ğın bol ol du ğu nu söy lü yor du. Nok ta da her ta kım ye ri ne

yer leş ti ril dik ten son ra ge ti ri len ye me ği ye dik. Yal nız bir kaç ka şık al -

dık tan son ra her ar ka daş ge ri çe ki li yor du. Mi de le ri miz ye me ği ka bul

et mi yor du. Tat lı çay iç mek le bi raz ra hat la dık. Al dı ğı mız de rin uy kuy la

tüm yor gun lu ğu mu zu üze ri miz den at tık.

Düş man bu ope ras yo nu ön ce den plan la mış tı. Hak ka ri, Şem din li ve

Yüksekova'da ilk de fa böy le kap sam lı ve bü yük bir ope ras yon ya pı yor -

du. Ope ras yo nu bü yük bir di re niş le bo şa çı kar dık. Do kuz yıl lık si lah lı

mü ca de le miz bo yun ca ilk de fa güç le ri miz bu ala na bu ka dar ha kim ve

ilk de fa ge ril la bi raz der li top luy du. Bu du rum düş ma nı te dir gin leş ti ri -

yor ve kor ku tu yor du. Bun dan do la yı düş man böy le bü yük bir ope ras -

yon yap ma ge re ği duy muş tu. Düş man ope ras yon la rın da dar be vur mak

ye ri ne, dar be ye miş ti. Ope ras yon bo yun ca hiç bir kay bı mız ol ma dı.

Yal nız ca iki yol da şı mız grup tan kop muş lar dı.

Bu gün bi ze ula şan bir ha be re gö re Ba wer ar ka daş grup tan kop tuk tan

son ra düş man çem be ri ne gi ri yor ve tek ba şı na çem be ri ya rıp çı kı yor.

Öl dür dü ğü as ker le rin üze rin den iki si lah ve bir dür bün ala rak ar ka daş -

la ra ulaş ma yı ba şa rı yor. Di ğer ar ka daş da ge ce ka ran lı ğın da düş ma nın

de ne ti min den çı kı yor ve da ha son ra Ge ver bö lü ğü ne ye ti şi yor. Ya vaş

ya vaş ala na ha kim olu yo ruz. Bi zim en bü yük ek sik li ği miz alan da gün -

lük ge ril la yı ya şa ma mak tı. Bu nu da ha aşa ma dık, aşa ma dı ğı mız  için de,

ha zır lık la rı mı zı her nok ta da ve güç lü yap ma dı ğı mız  için düş ma na ope -

ras yon da bü yük dar be ler vu ra ma dık.

Düş man bu ope ras yon la bi zi  Çarçela'da da ral tıp im ha et mek is ti -

yor du. Alan da ki bü tün güç le ri mi zi ora da top la ma yı ba şar dı. Bu  onun

ope ras yon bo yun ca tek ba şa rı sıy dı.  Eğer üs len me ça lış ma la rı mı zı sağ -

lık lı yap say dık, düş man bu ama cı na da ula şa maz dı. Ope ras yon da ma -

nev ra yap mak zo run da kal dık. Bu nun ne de ni üs len me ça lış ma la rı mı -

zın ya pıl ma ma sıy dı. Bir de düş man bi zi ça tış ma la ra çek mek is ti yor du.

Biz düş ma nın bu oyu nu na gel me dik. Ona is te di ği miz za man da ha

güç lü dar be ler vur mak  için bu ma nev ra yı yap tık. Ma nev ra sı ra sın da

tüm yol daş lar ira de le ri ni müt hiş kul lan dı lar. Aç lık, su suz luk ve yor -

gun luk bi zi yıl dı ra mı yor du. Ba zen ar ka daş lar ara sın da tar tış ma lar çı -

kı yor du. Yal nız böy le or tam lar da bun la rı do ğal kar şı la mak ge re kir.

Tüm zor luk la ra rağ men mo ra li miz ye rin dey di. Sü rek li bir bi ri mi ze mo -

ral ve ri yor duk.

Bu sü reç içe ri sin de ya şa mı ve düş ma nı da ha iyi ta nı dım. En önem li -

si de ken di mi ta nı dım. Za yıf lık la rı mı, güç lü yan la rı mı, ne ka dar sa va -

şa bi le ce ği mi, ka pa si te mi gör düm. 

Sa vaş se ni, ya şa mı, düş ma nı nı sa na ta nı tı yor. Bir çok so nuç çı ka ra -

ca ğı ma, ge rek li tec rü be yi ala ca ğı ma ina nı yo rum. Bu pra tik ba na ve

tüm yol daş la ra ay na ol ma lı dır. Her kes ay na nın kar şı sı na geç me li, ken -

di ni gö re bil me li ve çir kin lik le ri ni gi de re bil me li dir. Ba şa rı yı bu te mel de

el de et me li dir. Tüm yol daş la rın ge re ken ders le ri, so nuç la rı çı ka ra cak la -

rı na ina nı yo rum.

Düş man bu ope ras yon da on bin ler ce as ke riy le üze ri mi ze gel di. Ora -

dan ora ya ko şuş tu rup dur du. Ama hiç bir so nuç ala ma dı. Avuç la rı boş

ve en se le ri ni ka şı ya ka şı ya ge ri dön mek zo run da kal dı.  Eğer alan da ge -

ril la yı tam otur tur sak, üs len me yi tam ya par sak ala nın kur tu lu şu, düş -

ma nın tas fi ye si ya kın dır. Bu da za fe rin el de edil me si dir.  Adım  adım ül -

ke nin kur tu lu şu na git me si dir. Bun dan son ra ala na bu te mel de yak la şa -

ca ğız ve sa vaş ha zır lık la rı mı zı tüm cid di ye tiy le ya pa ca ğız.

Biz ira de mi zi so nu na ka dar kul lan dık. İra de mi ze her ko şul al tın da

ha ki miz. Düş ma nın gü cü ne ve tek ni ği ne kar şı ira de miz le di ren dik ve

onu bo şa çı kar dık. Ya şa sın hiç bir zor luk kar şı sın da yıl ma yan  PKK'nin

çe lik ten ira de si!

25�Ağus�tos�1993
Çe tin ve zor lu ge çen ma nev ra dan son ra, Ava Bas ya kı yı sın da bu lu -

nan Dola  Çınarê ala nın da din len dik. Son ra da Basya suyunda ban yo

ya pa rak tüm yor gun lu ğu mu zu üze ri miz den at tık. Do ya do ya su yun

için de kal dık. Bu  alan Herki mıntıkasına gi ri yor. Herki mıntıkası çok

stra te jik bir yer. Alan da ki köy le rin ço ğu çe te. Bu son gi riş le ri miz den

son ra köy le rin ço ğu si lah la rı nı bı rak tı. Sa de ce azı lı la rı kal dı. On la ra da

yö ne le rek si lah sız lan dı ra ca ğız. Alan da düş ma nın iki bü yük ta bu ru var.

Bezelê ve  Bedawê taburları.  Bezelê hemen sı nı rın üs tün de güç lü bir sa -

vun ma sis te miy le ko ru nu yor. Özel lik le 1992 yı lı nın son la rı na doğ ru,

ar ka daş la rın sal dı rı la rın dan son ra gü ven lik ted bir le ri müt hiş ge liş ti ril -
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miş. Bu ta bur ay nı za man da  Bedawê taburunun sa vun ma sı nı da ya pı -

yor. Ge ce ya nan ışık la rı tüm ala nı ay dın la tı yor. Alan da ki Bezena ve

Nugayla köyleri düş man lık ya pan azı lı çe te köy le ri dir. Bu köy ler he -

men ka ra ko lun et ra fın da yer alı yor ve ay nı za man da ka ra ko lun sa vun -

ma sı nı ya pı yor lar. Di ğer köy ler si lah al ma la rı na rağ men sa vaş mı yor -

lar dı. Sa de ce ma aş al mak  için si lah al mış lar dı. Düş ma nın alan da kal -

ma sı nın, tu tun ma sı nın tek ne de ni, alan da ki çe te ci lik tir. Çe te ci lik çö zü -

lür se alan da düş man tu tu na maz. Bu nu bil di ği  için de düş man hal ka yö -

ne li yor du.  Eğer ala na tam yer le şir sek düş ma nın sö kü lüp atıl ma sı ra hat

ola cak tı.

Her ki alanının her ta ra fı üs len me  için uy gun.  Bezelê karakolunun al -

tın da ki dolda bi le ko num la na bi li yo ruz. Ala nın bü yük bir ke si mi or -

man lık. Dolun için de Basya suyuyla bir le şen ve  Çarçela'dan baş la yan

gür bir su ge çi yor. Ha va sı çok sı cak, ge ce or ma nın için de ya tar ken

yağ mur lu ğu üs tü ne at ma ge re ği bi le duy mu yor sun. Ama yük sek dağ la -

rı çok so ğuk. Bu sı cak lık da ha çok dollar da ve or man lar la kap lı sırt lar -

da var. Or ma nın için de yü rür ken sı cak lık tan ter li yor ve su su yor duk.

Ço ğu yer de su ol ma dı ğın dan do la yı an cak dolun için de yan kı la nan su -

yun se si ni du ya bi li yo ruz. Bu da in sa nı çıl gı na çe vi ri yor, su yun ba şı na

in di ğin de ka na ka na içi yor sun ve ra hat lı yor sun.

Bü tün köy ler çok gü zel. Or man lar la kap lı köy le rin için de şa rıl şa -

rıl su lar akı yor. Her ta raf ta bos tan lar, bağ ve bah çe ler var. Bu köy ler

öy le si ne çe ki ci ki, bu ra lar da ya şa yan köy lü le rin bu gü ze lim köy le rin

de ğer le ri ni bil me dik le ri ni,  onun  için bu köy le ri on la rın elin den al -

mak ge rek ti ği ni dü şü nü yo rum. İliş ki le ri sa de ce köy le riy le sı nır lı, kö -

yü nün  hâlâ dı şı na çık ma mış in san lar var. El bet te böy le olun ca il kel

olur lar ve bi ze kar şı sa va şır lar. İl kel in san la rın na sıl sa vaş tık la rı da

bi li ni yor.

Do la  Çinarê'de iyi ce din len dik ten son ra tek rar ala na ge ri dön mek

için ha re ke te geç tik. Düş man yüz ler ce ope ras yon yap sa da, biz ala nı

terk et me ye ce ğiz.  Eğer ala nı  terk eder sek düş ma nın is te mi ni ye ri ne ge -

tir miş olu ruz. Hal kı mı za ger çek le ri kav ra ta cak, on la rı mü ca de le ye çe -

ke cek, düş ma na da ha güç lü dar be ler in di re cek ve alan da onu  felç ede -

ce ğiz.

Ha re ket et me den ön ce Par ti  Önderliği'nin ge len ta li ma tı üze ri ne

ya şı kü çük ve za yıf ar ka daş la rı kam pa yol la dık. Ya şı kü çük ar ka daş -

lar git mek is te mi yor lar dı. Ama ta li ma ta uy mak ge re ki yor du. Saf la rı -

mız da yaş ça kü çük ar ka daş la ra “por ta tif” diyoruz. As lın da ço ğu

güç lü, sa vaş ta da gö zü ka ray dı lar. Her mev zi ye göz le ri ni kırp ma dan

sal dı rır lar. Ya şam da da faz la so run la rı yok. Ama yaş ola rak çok

genç ar ka daş lar. Bun la rın sa va şa şim di gir me le ri doğ ru de ğil. On lar

ge le cek  için çok güç lü umut lar va at edi yor lar. İle ri de her bi ri bü yük

ba şa rı la ra dam ga sı nı vu ra bi lir ler, çün kü baş tan so na par ti ah la kıy la

ye ti şi yor lar. Düş ma nın et ki le ri ni ço ğu hiç ya şa ma mış. On lar dan ay -

rı lır ken biz de üzül dük. Bun dan son ra portatifle ri mi zi öz le ye ce ği miz

ke sin.

Tek rar ala na yö ne lir ken lo jis tik ve cep ha ne nin bi zim  için öne mi ni

bi lin ce çı ka ra rak yö ne li yo ruz. Lo jis tik so ru nu bi zi ol dukç ca uğ raş tı rı -

yor. Köy lü ler den kar şı la dı ğı mız er za ğı gün ler ce sır tı mız da ta şı yo ruz.

Bu da bi zi hem yo ru yor, hem de yıp ra tı yor du. Bun dan son ra er zak ve

cep ha ne yi bü tün nok ta la rı mı za yer leş tir me ye ça lı şa ca ğız. Ha re ke ti mi zi

da ha da se ri leş ti re ce ğiz.

Ha re ket eder ken çok da ha mo ral li, coş ku lu ve da ha güç lü he def ler

için ala na yö nel di ği mi zi ge ri de ka lan yol daş la rı mı za söy le dik. Ken di -

miz den  emin ve id di a lıy dık.

14�Ey�lül�1993
Son gün ler de ha re ket tar zı mız da bü yük de ği şik lik ler yap tık. Bun dan

ön ce ki ha re ket tar zı mız düş man ta ra fın dan bi li ni yor du ve bu nun  için

bi zi sü rek li ta kip edi yor du. Hat ta düş man alan da bir kaç ha re ket li bir lik

oluş tur muş, bi ze bun lar la dar be vur mak is ti yor du.  Eğer es ki ha re ket

tar zı mız da ıs rar et sey dik, dar be yi ye bi lir dik.

Bö lü ğü mü zü iki kı sı ma ayır dık. Bir ta kım lık güç Güney Her ki’ye

gi der ken, biz iki ta kım da yu ka rı Gerdi ve  Herki'nin ku ze yin de ki çe te

köy le ri ni si lah sız lan dı ra cak tık. Ope ras yon dan ön ce Bintur köyünden

dört ki şi yi ya nı mı za al mış tık. Ope ras yon bo yun ca bi zim ya nı mız day dı -

lar. Hep si ni de ko ru duk. Avabasya kıyılarına ge ri çe ki lir ken on la rı ser -

best bı rak tık. Özel lik le bu  dört ki şi köy le ri ne ge ri dön dük le rin de bi zim
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ope ras yon da ki du ru mu mu zu, na sıl sa vaş tı ğı mı zı, on la rı na sıl ko ru du -

ğu mu zu, na sıl di ren di ği mi zi yö re hal kı na an lat mış lar dı. Köy lü ler de bu

an la tım lar dan ol duk ça et ki le ni yor lar ve ba zı la rı ken di li ğin den si lah bı -

ra kı yor lar. Köy lü ler ya nı mız dan ay rı lır ay rıl maz di rekt köy le ri ne git -

miş ve Bentur köyü si lah bı rak mış tı.

Ayın onun da Gerdi–Şem din li yo lu nu kes tik. Gerdi çetelerine gi den

er za ğa el koy duk. Gerdili ler kış lık er zak la rı nı gö tü rü yor lar dı. Biz,

Gerdi'ye er zak sok ma ma ka ra rı al mış tık. Er za ğın bir kıs mı nı ken di mi -

ze al dık. Bir kıs mı nı da ha ön ce bi ze yar dım  eden ve si lah la rı nı bı ra kan

Goliton köyüne ver dik. Bu köy  dört ev den olu şu yor du. Ala na ilk gi ri şi -

miz le bir lik te biz le re ev le ri ni aç tı lar ve si lah la rı nı bı rak tı lar. Bu köy de -

ki in san la rın dü rüst lü ğü ne ina nı yor duk. Da ha son ra ara ba lar la bir lik te

Gerdili le rin er za ğı nı yak tık.

Bu ey lem den he men son ra gir me yi plan la dı ğı mız Begoze köyüne

ayın on bi rin de yö nel dik. Kö yün ta ma mı çe tey di ve bi ze kar şı sa va şıp

sa vaş ma dık la rı nı da bil mi yor duk.  Onun  için kö ye pla nı mı zı ya pıp öy le

gir dik. Köy üç ma hal ley di ve her ma hal le si ne bir  grup gir di. Be nim

gru bum or ta ma hal le ye gir di. Ev le rin al tı na ka dar kim se bi zi gör me di.

İki şer iki şer ev le re gi re cek tik, he def le ri mi ze yö nel dik. Her ta raf çok

ses siz di,  evin ka pı sın dan içe ri ye gir di ği miz de bi zi gö ren ka dın lar ön ce

kork tu lar. Kim ol sa kor kar dı, çün kü bir den bi re kar şı la rı na çık tık. Kor -

kan ka dı nı sa kin leş tir dik ten son ra, kö yün er kek le ri he men ev le ri ne gel -

di ler. Kö yün biz den kork ma ma sı ho şu mu za git miş ti. Hiç ol maz sa ra hat

ra hat bir bi ri miz le an la şa bi lir dik.

Kö yün top lam 24 si la hı var dı. Ba yan ar ka daş lar köy de ki ka dın lar la,

biz de er kek ler le top lan tı yap tık. Top lan tı son ra sın da si lah la rı nı bı rak -

ma ka ra rı al dı lar. Ay rı ca al tı si la hı da bi ze ver di ler. Ka lan si lah la rı da

en geç iki gün için de bı ra ka cak lar dı. Köy hal kı bi ze kar şı ol duk ça sı cak

dav ra nı yor du. Can dan il gi le ni yor lar dı. Bu alan da ilk de fa bir köy bi ze

bu ka dar sı cak ve can dan dav ra nı yor du. Bu da ne şe mi ze ne şe ka tı yor -

du. Köy den ay rıl ma dan ön ce bü tün köy hal kı, ço luk-ço cuk, yaş lı- genç,

ka dın-er kek hep si köy mey da nın da top lan dı. Biz den tek rar kö ye gel me

sö zü al dık tan son ra bi zi uğur la dı lar.

Nok ta mız  uzak, yü kü müz  ağır ol du ğu  için köy de ki ısu zi ara ba ya bi -

ne rek nok ta mı zın ya kın la rın da bir yer de in dik. Nok ta la rı mız da bi le de -

ği şik lik ol muş tu. Bu da düş ma nı ol duk ça ya nıl tı yor du. Düş ma nın hiç

tah min et me di ği yer ler de ko nak lı yo ruz. Ya kö yün üs tün de ki dollar da,

ya iki kö yün ara sın da ki dollar da, ya da yol la rın üs tün de ki or man lık lar -

da ko nak lı yo ruz. Sü rek li nok ta la rı mı zı de ğiş tir mek zo run da ka lı yo ruz.

Zo run lu ol ma dık ça bu nok ta lar da bir gün den faz la kal mı yo ruz. Düş -

man yük sek yer ler de ko nak la dı ğı mı zı dü şün dü ğü  için hep yük sek yer -

le ri bom ba lı yor ve ora la ra ope ras yon ya pı yor du. 

Dün Herki, Ger di ve Bembo üçgeninde yol kes tik, bir çok ara ba yı

dur dur duk. Ka la ba lık bir kit le oluş tu, kit le ye pro pa gan da yap tık tan

son ra yar dım al dık. Azı lı çe te kö yü  olan Bezeno köyünün er za ğı na el

koy duk. Bu köy den bir ki şi yi de ya nı mı za al dık. Ge ce dur dur du ğu muz

ara ba lar dan bi ri ne bi ne rek, di ğer çe te kö yü  olan  Derya'ya git tik. Bi ze

da ha ön ce si lah la rı bı ra ka cak la rı nı söy le me le ri ne rağ men  hâlâ bı rak ma -

mış lar dı. Bü tün köy lü le ri bir ara ya top la dık. Biz den si lah la rı nı bı rak -

mak  için üç gün sü re is te di ler. Biz de ken di le ri ne son ola rak bu sü re yi

ver dik ve ge ce geç sa at ler de ay rıl dık.

Önü mü ze koy du ğu muz he de fe ya vaş ya vaş ula şı yo ruz. Alan da ki çe -

te köy le ri nin ço ğu si lah la rı nı ya bı rak tı, ya da en kı sa sü re de bu si lah la -

rı bı ra ka cak lar. Düş man  için bu çe te le rin çok bü yük öne mi var. Bun lar

düş ma nın alan da ki gö zü, ku la ğı ve di li olu yor lar. Düş man bun la ra da -

ya na rak ken di si ni alan da tu tu yor. Çe te ci lik bu ra lar da çö zü lür se, düş -

ma nın alan dan ko vul ma sı da ha ko lay la şa cak. Si lah la rı nı bı ra kan köy ler

ar tık bi ze yak la şı yor lar, her ge çen gün bi ze da ha da sem pa tiy le ba kı -

yor lar. Özel lik le yol kes me ler de ya nı mı za al dı ğı mız çe te ve çe te ya kın -

la rı nı bı rak tık tan son ra, ya şa mı mız dan ve biz den çok et ki le ni yor lar.

Pro pa gan da mı zı ya pı yor ve bi ze  dost olu yor lar dı. Çe te köy le rin de ki si -

lah la rın hep si es ki Do ğu Al man si lah la rı. Bu si lah lar Al man lar ta ra fın -

dan TC’ye ve ril miş, on lar da bu si lah la rı çe te le re da ğıt mış lar ve bi ze

kar şı kul la nı yor lar.

Son za man lar da iki-üç de fa ara ba lar la de ği şik yer le re git tik. El bet te

bir ge ril la gru bu nun ara ba ya bin me si teh li ke li dir. Biz, düş ma nı ya nılt -

mak ve ey lem yap tı ğı mız alan dan uzak laş mak  için ara ba ya bin dik. Son

gün ler de bö lü ğün art çı sı yım. Elim de ki yap rak lı  uzun ağaç lar la sü rek li
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gru bun ar ka sın da yü rü yor ve  ayak iz le ri mi zi ka muf le edi yo rum. Özel -

lik le yü rü dü ğü müz za man sü rek li yo lu iyi ka muf le et mem  için ön den

ta li mat ge li yor. Ba zen ta li mat yan lış ile til di ğin de kı zı yo rum. Bu nun

üze ri ne ar ka daş lar da ha faz la ta kı lı yor lar. “Art çı bı la şa pe baş baş xı -
rab ke, ya ni art çı yo lu çok iyi ka muf le et sin” diyorlar. Son ra gü lü yo -

rum. Ara ba ya bin di ği miz de art çı lık üze ri ne esp ri le ri miz sü rüp gi di yor.

Dün ben ve Şi yar ar ka daş ara ba nın üs tün de ki ba ga ja bin dik. Si lah la -

rı mız omu zu muz da, ge ce nin zi fi ri ka ran lı ğın da ara ba nın üs tün de dağ la -

rın do ruk la rı nı iz le mek çok ro man tik ti. Ar ka daş la ra “şim di ben ön cü -
yüm, siz ha ya tı nız da be nim gi bi bir ön cü bu la maz sı nız. Yo lu muz çok
uzun, dua  edin ki be nim gi bi bir ön cü nüz var. Bu çok  uzun yol da si zi
çok kı sa bir sü re de ye ri ni ze ulaş tı ra ca ğım ve ar ka dan öne sa yı gel sin”
de dim gü le rek, ar ka daş lar da kar şı lık ver mek ten hiç ge ri kal ma dı lar.

“Art çı yo lu iyi sil sin, hiç iz kal ma sın, yo lu muz çok önem li iz le ri miz
kay bet ti ril me li...”

Ey lem tü rü ne olur sa ol sun sü rek li ey lem li lik ge ril la nın mo ra li ni

yük sel tir. Onu hep can lı tu tar. Son za man lar da hiç boş dur ma ma ya ça -

lı şı yo ruz. Özel lik le çe te köy le ri ne er za ğın git me me si  için yol la rı sı kı

kont rol al tın da tu tu yo ruz. Yol ke si yo ruz, yi ne çe te köy le ri ne hiç ra hat

ver mi yo ruz. Sü rek li gi rip çı kı yo ruz. Bun dan son ra si lah la rı nı bı rak mak

is te me yen, bi zi meş gul et mek is te yen le re da ha şid det li yö ne le ce ğiz.

Bun la rın ya nın da bir de as ke ri he def le re yö ne lir sek çok gü zel  olur. Ve

pra ti ği miz so nuç alı cı ola bi lir. Za ten bu son za man lar da as ke ri he def le -

rin keş fi ni de ya pı yo ruz. En kı sa sü re de bu he def le re yö ne le rek mo ra li -

mi ze mo ral, gü cü mü ze güç ka ta ca ğız.

Nok ta lar da ar ka daş lar yi ne boş dur mu yor lar. Sü rek li yü rü dü ğü müz -

den do la yı bir çok ar ka da şın  ayak ta ban la rı in cel miş, kır mı zı et le ri çık -

mış. Bu yüz den yü rü mek te zor luk çe ki yor lar.  Ayak ta ban la rı in ce len

ar ka daş lar ayak la rı na kı na sü rü yor lar. Ba zı la rı da ce viz ka buk la rı nı sü -

rüp, ayak la rı nı iyi leş tir me ye ça lı şı yor lar. Ol duk ça da fay da lı olu yor.

Ayak lar sert le şi yor ve ka buk tu tu yor. Kı sa sü re de iyi le şi yor. Ko nak la -

dı ğı mız he men her yer de mey ve ağaç la rı var.  Üzüm, ce viz, el ma,  erik

vb. gi bi mey va lar tam ye tiş miş. Boş  olan ar ka daş lar bun lar la uğ raş ma -

yı ih mal et mi yor lar. Ba zen çok top lu yo ruz ve bü tün bö lü ğe da ğı tı yo -
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ruz. Ge ce le ri geç sa at ler de köy le rin için den ge çer ken, gü cü müz kö yün

dı şın da bir nok ta da bek li yor. Bir kaç ar ka daş köy de ki bos tan la ra gi dip,

bos tan la rı tah rip et me mek şar tıy la, bi ze sa la ta lık, do ma tes, bi ber vb.

şey ler ge ti ri yor lar.

Ala nın ya vaş ya vaş de ne ti mi miz al tı na gir me si ve ge ril la ya açıl ma sı

he pi mi zi se vin di ri yor. İlk dö nem ler de alan da ol duk ça zor lan dık. Ama

bun dan son ra bu zor luk la rı mı zın kar şı lı ğı nı ala ca ğız. Za ten zor lan ma -

dan hiç bir şey ken di li ğin den ol mu yor, han gi işe da ha çok ter dö ker sen,

o iş da ha sağ lam olu yor. Ar tık alan da es ki si gi bi zor lan ma ya ca ğı mız

ke sin.

19�Ey�lül�1995
Dün  Krekor'da on beş gün lük ta kım top lan tı sı nı yap tık. Top lan tı la rı -

mız sü rek li, za ma nı ge lin ce ya pı lır. Pra tik te ba zen top lan tı lar za ma nın -

da ya pıl mı yor. Bu da ko şul lar uy gun ol ma dı ğı için dir. Ek sik lik le ri mi -

zin or ta ya çı ka rıl ma sı ve gi de ril me si, ile ri ki aşa ma da he def le ri mi zin

be lir len me si, öne ri le rin ge liş ti ril me si ve eleş ti ri le rin ya pıl ma sı açı sın -

dan top lan tı la rı mız çok önem li.

Top lan tı mı zın so nun da bi rin ci ve üçün cü man ga mız Bezeno köyüyle

gö rüş mek ve on la rın si lah bı rak ma la rı nı sağ la mak  için  Çarçela'ya git ti -

ler. Biz de bö lü ğün di ğer gü cüy le bir lik te Bembo vadisine doğ ru ha re -

ket et tik. Şim di tam Sirünüs köyünün kar şı sın da ki dol da yız. Nok ta ya

sa ba ha doğ ru ulaş tı ğı mız  için ba zı ar ka daş lar de rin uy ku ya dal mış lar,

gö rev li ar ka daş lar da çay ve ye mek le uğ ra şı yor lar. Bi raz du man çı ka -

ran ar ka daş la ra he men mü da ha le edi li yor ve uya rı lı yor lar. “Du man
çık ma sın, bu ra sı gü ven ce li bir yer de ğil.  Eğer bi zi düş man la kar şı kar -
şı ya ge tir mek is te mi yor sa nız, du ma nı nı za dik kat  edin” de ni li yor. Ar ka -

daş lar da he men dik ka te alı yor lar.

Dün kü top lan tı mı zın gün dem mad de le ri, fa a li yet le rin de ğer len -

di ril me si, gün lük ya şam, ha re ket tar zı mız, eleş ti ri-öze leş ti ri, öne ri

ve ka rar şek lin dey di. Bu gün dem mad de le ri çer çe ve sin de top lan tı -

mı za baş la dık. Baş ta top lan tı ya ka tı lım ol duk ça za yıf tı, son ra dan

her ar ka daş top lan tı ya dü şün ce le ri ni di le ge ti re rek ka tıl dı. Ben de

top lan tı da dü şün ce le ri mi di le ge tir dim. Çe te le re yö ne lik ta vır la rı mı -

zın doğ ru ve ye rin de ol du ğu nu, fa kat ken di mi zi bun lar la avut ma ma -

mız ge rek ti ği ni, düş ma na yö ne le rek son ham le nin plan lı-prog ram lı,

güç lü ve so nuç alı cı ol ma sı ge rek ti ği ni be lirt tim. Yi ne son za man -

lar da ki ha re ket tar zı mı zın olum lu ol du ğu nu, bu tar zın sür me si ni ve

ge ril la ku ral la rı nın da ha da otur tul ma sı ge rek ti ği ni be lirt tim. Ay rı ca

si lah bı ra kan köy le re tek rar gi ril me si ge rek ti ği ni ve bu gi riş le ri mi -

zin on la ra gü ven ve re ce ği ni be lir te rek, bu yön lü bir öne ri ge liş tir -

dim. Ta kım ola rak bu öne ri yi ka bul ede rek, üst yö ne ti me sun duk.

Top lan tı sü re sin ce ar ka daş la rın eleş ti ri le ri ne ma ruz ka lan  Agit ve

Ce mil ar ka daş la rı ben de eleş tir dim.  Agit ar ka da şın son za man lar da

her şe ye iti raz et ti ği ni, ken di si ni ya şa ma da yat tı ğı nı, bu nun da ka -

bul edi le me ye ce ği ni di le ge tir dim. Ar ka da şın ken di si ne dü rüst çe

yö nel me me si ni ve her şe yi ni ra hat sız lı ğı na bağ la ma sı nı doğ ru bul -

ma dım. Ar ka da şın bir an ön ce ken di si ne yö nel me si ge rek ti ği ni, ar -

ka daş lar dan da des tek ve yar dım is te me si ni be lirt tim. Yi ne yö ne ti -

min ko lek tif ça lış ma dı ğı nı, bun dan do la yı ya pı üze rin de ki de ne ti mi

tam ku ra ma dı ğı nı, ya pı ya yar dım cı ola ma dı ğı nı be lir te rek eleş tir -

dim. Bu yön lü ko lek tif ça lış ma ma nın ben den de kay nak lan dı ğı nı

be lir te rek, ko lek tif ça lış ma ya ge le me di ğim den do la yı ya pı ya öze -

leş ti ri mi ver dim. Ay rı ca top lan tı da söz  alan her ar ka daş ken di si ne

öze leş ti ri sel yak laş tı. Ve çı kan ek sik lik le ri bir da ha şa hıs la rın da

gös ter me ye cek le ri ne da ir söz ver di ler. Top lan tı mız bu yö nüy le ol -

duk ça olum lu geç ti.

Top lan tı nın bi zim  için an la mı çok bü yük. De mok ra si so nu na ka dar

ya şa tı lı yor ve yi ne ol duk ça ra hat bir or tam da ge çi yor. Top lan tı la rı mız -

da sü rek li so nuç al mak te mel he de fi miz dir. Ve bir çok ko nu da da so nuç

alı yo ruz. Ken di ira de miz le ka rar lar çı kar tı yo ruz. Çı kar dı ğı mız bu ka -

rar la ra he pi miz uyu yo ruz ve uy mak zo run da yız. Dün ta kım top lan tı -

mız da da ta kım hak kın da ba zı ka rar lar çı kar dık. Ve önü müz de ki sü reç -

te bu ka rar la rı ha ya ta ge çi re ce ğiz. Top lan tı ya pıl ma dan bir gün ön ce

her ar ka da şa ha ber ve ri lir. Ar ka daş lar ken di le ri ni top lan tı ya ha zır lar lar.

Top lan tı ya ha zır lık lı gi ril di ği  için her kes top lan tı ya bir şey ler kat ma ya

ça lı şır. Top lan tı lar da kat kı da bu lun mak, dü şün ce üret mek ve ge liş ti ri ci

öne ri ler ge liş tir mek her mi li ta nın gö re vi dir.
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25�Ey�lül�1993
Son  dört gün dür hep köy le re gi ri yo ruz. Hem si lah bı ra kan köy le re,

hem de bı rak ma yan köy le re. Köy le re gi ri şi miz olum lu et ki ler ya pı yor.

Özel lik le si lah bı ra kan köy le re gir di ği miz de on la rın ra hat la dık la rı nı,

bi raz güç ve ce sa ret ka zan dık la rı nı gö rü yo ruz.  Ayın yir mi sin de ye ni si -

lah bı ra kan Derya köyüne gir dik. Bir man ga lık gü cü müz kö ye gir di.

Di ğer gü cü müz kö yün dı şın da bek le di.

Köy de ki gü cü müz ge ce geç sa at ler de köy den an cak çı ka bil di. Biz

bu gü cü mü zün gel me siy le bir lik te ha re ke te ha zır lan dık. Tam o ara da

kö yün et ra fı düş man ta ra fın dan to pa tu tul du. Biz de ace ley le ha re ket

et tik. Tam yü rü yüş şek li ni al dık, yo la ko yul duk ki, bir ha van ön cü le ri -

mi zin önü ne düş tü. He pi miz toz du man için de kal dık, fa kat ar ka daş la ra

bir şey ol ma dı. Hız lı bir şe kil de alan dan uzak laş tık. Te sa dü fen ha van

içi mi ze düş me miş ti. Bir da ki ka er ken ha re ket et sey dik, ha van tam or ta -

mı za dü şer di. Böy le ce ka yıp la rı mız da ola bi lir di. Bu köy ler ne ka dar

si lah bı rak mış lar sa da,  ajan ağı bü yük öl çü de ken di si ni  hâlâ ya şa tı yor.

Giz li den bi zi düş ma na şi ka yet edi yor, ha re ket tar zı mı zı düş ma na ih bar

edi yor lar dı.

Köy den reçel noktasına gel dik. Ora da bi zim man ga konserve tepesi-
ne te pe ci ola rak çık tı. Bu nok ta ya dör dün cü de fa dır ge li yo ruz.

Krekor'un al tın da Reşida ve Bembo köyleri ara sın da ki or man lık ta bir

nok ta. Her  dört ge li şi miz de de bi zim man ga bu nok ta da te pe ci ol du. İlk

ge li şi miz de bu te pe ye çık tı ğı mız da te pe de ki düş ma nın yap mış ol du ğu

mev zi le ri kont rol et tik. Ve mev zi ler de kon ser ve bul duk. On dan son ra

te pe ye konserve tepesi de dik. Biz te pe de kon ser ve yer ken, ar ka daş lar

da nok ta da ki mey va lar dan re çel yap mış lar dı. On lar da o nok ta ya reçel
noktası di yor lar dı. Bi zim man ga re çel nok ta sın da hiç kal ma dı, hep te -

pe ci ol du.

Düş man si lah bı ra kan köy le re ha van ata rak on la rı kor kut mak, sin -

dir mek is ti yor.  Halk da kor ku yor, pa ni ğe ka pı lı yor. Git ti ği miz her kö ye

sı ğı nak yap ma la rı nı söy lü yo ruz. Na sıl ha re ket et me le ri ge rek ti ği ni on -

la ra an la tı yo ruz. Basya vadisindeki köy le re git tik. Bu köy ler 

Şemdinli'ye ol duk ça ya kın köy ler. Halk ta ki de ği şik lik le ri göz le gör mek

müm kün. Hal kın ço ğu bi zi bek li yor, ol duk ça sı cak kar şı lı yor lar. Bu

alan da ki köy lü ler bi zi  uzun sü re den be ri ilk de fa gör dük le ri  için, ha re -

ket le ri mi ze, ko nuş ma la rı mı za, dü ze ni mi ze ol duk ça dik kat edi yo ruz,

önem ve ri yo ruz. Çün kü on lar bi zi çok dik kat li iz li yor lar.  Eğer ya şa mı -

mız la, dav ra nış la rı mız la, ko nuş ma la rı mız la on la rı et ki le mez sek, gü ven

ver mez sek on la rı ka za na ma yız.

Ayın yir mi üçün de Basya vadisindeki Begirte köyüne gir dik. On lar

da en kı sa sü re de si lah la rı nı bı ra ka cak la rı nı söy le di ler. Bu köy de ev le re

grup lar ha lin de da ğıl dık. Git ti ği miz ev de ki yaş lı ni ne baş ta çok kor ku -

yor du. Bi zim le ko nuş tuk tan son ra kor ku su nu bi raz üze rin den at tı. Her

git ti ği miz köy de Baş kan  APO'nun ve şe hit yol daş la rın fo toğ raf la rı nı ya

biz da ğı tı yo ruz, ya da  halk ken di si biz den is ti yor. Ev de ki ba yan la ra

Be ri tan he va lin fo toğ ra fı nı ver dim. On la ra Be ri tan he va lin di re ni şi ni

an lat tık. Ol duk ça et ki len di ler. Fo toğ raf la rı nı  alıp sak la dı lar.

Er te si ge ce de Beşems ve Nehri köyüne gir dik. Bu köy le rin ta ri hi bir

öne mi var.  Şeyh  ûbeydullah'ın is ya nı nın mer ke zi Nehri köyüdür.

Şeyh  Ubeydullah'ın kal dı ğı evi gör dük. As lın da bu  evin gü ven ce ye

alın ma sı ge re ki yor. Yal nız bu ev, köy de ki kü çük ço cuk lar ta ra fın dan

tah rip edil miş.

Bu köy ler si lah al ma mış lar. Bu köy de man ga mız yol kes me gru buy -

du.  Uzun sü re den be ri ilk de fa köy ler de sı cak ye mek ye dik. Git ti ği miz

köy le rin hep sin de “jaji” yi yo ruz. Ba zen jajinin ya nın da yo ğurt da ge ti -

ri yor lar. Ar ka daş lar “bu köy lü ler sa bah ja ji ek mek, öğ len ek mek ja ji,
ak şam da her iki si ni bir lik te yi yor lar” de mek ten ken di le ri ni ala mı yor -

lar. Pra ti ğin son la rı yak laş tık ça ve ha va lar so ğu duk ça, ba zı ar ka daş lar -

da da yor gun luk be lir ti le ri ken di si ni gös te ri yor du. Yo rul du ğu muz doğ -

ru ama, önü müz de da ha ya pıl ma sı ge re ken çok gö rev ler var.

25�Ey�lül�1993
Bu bir ay lık sü re için de ha fı za lar dan si lin me ye cek de re ce de çok gü -

zel anı lar ya şa dım. Bu sü re için de bir çok ar ka daş ta yor gun luk ve bu -

nun so nu cun da se zo nu er ken ka pat ma eği lim le ri ge liş miş ti. Bö lük ola -

rak en son 28  Eylül'de  Krekor'a gel dik. Ora day ken ka rar gah ko mu tan lı -

ğı ta ra fın dan  Güney'e geç me miz yö nün de ta li mat gel di. Bu nun üze ri ne

Güney'e ha re ket et tik.
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Krekor'dan  Çarçela'ya geç tik.  Çarçela'da ge ce le ri dur mak zor du,

çok so ğuk tu. Dur du ğu muz yer de bur nu muz dan su akı yor du.  Odun ol -

ma dı ğı  için  ateş de ya ka mı yor duk. İlik le ri don du ran so ğu ğu na rağ men

Çarçela'yı çok se vi yor dum. Ba zı ar ka daş lar  Çarçela'ya çık mak is te mi -

yor lar. Ama ben hep çık mak is ti yor dum.  Çarçela'ya çık tın mı tüm dün -

ya yı ayak la rı nın al tın da his se di yor sun. Ora da tüm dün ya ya kar şı sa va -

şa bi le ce ği ne ina nı yor sun. Biz den can al dı ğı ka dar, bi zi yor du ğu ka dar,

bi ze ku ca ğı nı da açı yor ve bi zi düş ma na kar şı ko ru yor du. 

Çar çe la ismi ar tık ağ zı mız dan düş mü yor. Ona çık mak is te me yen ler

de onu çok se vi yor lar, ona çok gü ve ni yor lar. Zor da kal dı ğı mız da

Çarçela'ya çık ma yan ar ka daş lar bi le “ Çarçela'ya çı ka lım” diyorlardı.

Çarçela'ya çık mak bü yük ça ba is ter. Ama çık tı ğın da sır tın ye re gel -

mez. Ope ras yon da  Çarçela'nın yü ce li ği ol ma say dı, gü cü mü zün hep si

im hay la yüz yü ze ka lır dı. Deriya Ke ra kapısı müt hiş sarp tır. Ka pı nın

üs tün de  esen şid det li rüz gar in sa nı san ki uçu rur gi bi dir. Dim dik bir

yer den ken di ni bı ra kı yor sun, düş tün mü bir da ha par ça la rı nı bir ara ya

top la mak zor  olur. Yi ne, Deriya Ke ra’ya var ma dan ön ce ki dolda bu lu -

nan göl ha ri ka bir yer. Gö lün bir ta ra fın da ye şil lik, ye ni ye ni  açan çi -

çek ler, di ğer ta raf tan da kar ve su-, mas ma vi, ha ri ka bir tab lo or ta ya çı -

kı yor. Ba zen  Kürdistan'ı kur tar dık tan son ra bu ra yı tu rizm mer ke zi ya -

pa ca ğız di yo ruz. Deriya  Kera'dan ken di mi zi Bedaw köyünün üs tün de ki

dola bı rak tık. Bu köy de si lah lı. Ak şa ma doğ ru kö ye in dik. Kö yün tüm

ko yun la rı na el koy duk ve ço ban la rı nı ya nı mı za al dık. Kö ye gi rer gir -

mez çe te le rin hep si kaç tı lar, ko nuş ma ya bi le ya naş ma dı lar. Bu nun üze -

ri ne ko yun la rı nı ala rak, Erdewel taraflarına geç tik.

Ku zey de ya vaş ya vaş kış ken di si ni his set ti rir ken, Gü ney ta raf la rı

hâlâ yaz sı ca ğı nı ya şı yor. Ko yun la rı ken di miz le bir lik te Dola Bı zı na’ya

ge tir dik. Ka rar gah ora day dı, he men al tı mız da Basya suyu ge çi yor. Her

ta raf yem ye şil. Bu ra la ra ilk de fa ge li yo rum, ka rar gah yö ne ti mi bö lü ğü -

müz le yo ğun top lan tı lar ge liş tir di. Özel lik le çe te le re şid det te me lin de

yö nel me di ği miz  için çe te le rin hep si tas fi ye edil me miş ti. Bu da ka rar -

gah ta ra fın dan yo ğun eleş ti ril di. Ba zı ar ka daş lar gö rev le rin den alın dık -

tan son ra ye ni bir dü zen le me ya pıl dı. Ve ka lan çe te köy le ri ni ke sin tas -

fi ye et me gö re vi önü mü ze ko nul du.

Tek rar ala na yö nel dik. Ka rar gah ta ra fın dan bö lü ğü müz ge ne lin de

sağ sa vun ma an la yı şı nın ge liş ti ği ne dik kat çe ke rek, bun dan son ra ki sü -

reç te ke sin lik le bu nu mah kum et mek ge rek ti ği ni be lirt ti ler. Ya pı lan

top lan tı lar olum lu et ki ya rat tı. He pi mi ze ruh gel miş ti. He pi miz pra ti ği -

mi zi da ha da dü zelt mek is ti yor duk. Da ha id di a lı ola rak alan da ka lan

çe te köy le ri ne yö nel dik. Bu de fa dev rim ci şid de ti ke sin da ya ta cak, on -

la rı tas fi ye ede cek tik.

Ka rar gah tan ay rıl dık.  Erdewel'deki Dola Xa nı me’ye gel dik. Ge ce

ate şi mi zi yak mış, ate şin et ra fın da din le ni yor duk. Bi ze doğ ru yak la şan

he ye can lı ve ür kek bir ses “ateş le ri ni zi sön dü rün, ateş le ri ni zi sön dü -
rün” dedi ve iki ki şi içi mi ze gir di. He men et raf la rı nı sar dık. Ne ol du ğu -

nu sor duk. Ope ras yon ol du ğu nu, düş ma nın bü yük bir güç le Gü ney sa -

ha sı na yö nel di ği ni ve her an bu ra la ra ula şa bi le ce ği ni be lirt ti ler. Bu nun

üze ri ne bö lü ğü mü zü üçe ayır dık. Ted bi ri mi zi al mak zo run day dık. De ği -

şik yer ler de pu su ya yat tık, bi zim ta kım  Erdewel'den ge len yo lun üs tün -

de ki sır ta “V” ti pi bir pu su at tı. Sa ba ha ka dar pu su da bek le dik, gel me di -

ler. Sa bah pu su ye ri mi zi  terk et me dik. Öğ le ne doğ ru düş man yol dan ge -

li yor du. Biz si lah la rı mı zın ba şı na geç tik ve on la rın tam al tı mı za gir me -

le ri ni bek le dik. Bü tün ar ka daş lar ay nı duy gu la rı pay la şı yor du. Düş man

ken di sin den  emin, ya vaş ya vaş bi ze yak laş tı, tam al tı mı za gir di. Ön cü -

le ri on beş ki şi lik bir grup tu. Çe te ler de var dı. Tam o sı ra da çok ya kın

me sa fe den B-7 ve  BKC'lerle on la rı vur duk. Di ğer ta raf tan fer di si lah lar -

la ta ra dık. Ar ka sın da ki as ker le ri de bir  BKC'miz ta ciz edi yor du. Ön cü

gru bun hep si ye re düş tü. B-7 ro ke ti ar ka daş ta ra fın dan tam da on la rın

or ta sı na atıl dı. Tüm as ker ler ye re yat tı lar, pu su muz beş da ki ka ya ya kın

sür dü. Son ra hız la ge ri çe kil dik, di ğer güç le ri mi ze ulaş tık.

Sı ra sıy la di ğer ta kım la rı mız da pu su lar at tı lar. Bu pu su dan son ra

düş ma nın bu kol da ki ha re ke ti dur du. Düş man ay nı an da beş-al tı kol -

dan bü yük bir güç le ha re ket edi yor du. Bir kol bi zim vur du ğu muz ta -

raf tan ge li yor du, bir kol  Govende'den, bir kol  Bırcella'dan, bir kol

Avaşin'den ge le rek alan da ki güç le ri mi zi im ha et mek is ti yor du. İlk

gün de alan da ki güç le ri miz pu su lar ata rak on la ra dar be ler vur du lar.

Alan da faz la gü cü müz ol ma dı ğı  için bi zi faz la zor la ya mı yor lar dı.

Çün kü  alan çok ge niş ti.
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Düş man bu ope ras yon da,  eğer ba şa ra bi lir se, bi ze bü yük dar be ler vu -

ra cak ve bu nun ya nın da da bi zim üs len me ça lış ma la rı mı zı sa bo te ede -

rek bi zi zor du rum da bı ra ka cak tı. Ala na uçak lar ve he li kop ter ler de yo -

ğun bom ba la ma lar ya pı yor lar dı. Ope ras yo nun ikin ci gü nün de Miros
alanına geç tik, böy le ce ope ras yon sa ha sı nın dı şın da kal dık. Düş man üç

gün te pe ler de dur duk tan son ra eli ne bir şey ge çi re me yin ce yıp ran mış,

yor gun ve za val lı ge ri çe kil di. Düş man ge ri çe kil me si ni ya pın ca, biz de

Miros'dan tek rar Herki alanına ge le rek gö rev le ri mi ze yö nel dik.

Do la  Çinarê'ye geç tik. İlk ola rak çe te kö yü  olan Kulka köyüne gi rip

son kez uyar dık. Son ra si lah bı ra kan Betkor köyüne gir dik. On la ra gü -

ven ver me ye ça lış tık, ar ka sın dan bi ze kar şı düş man lı ğı nı açık tan  ilan

eden Bezeno köyünü vur mak  için ar ka sın da ki dola git tik. Bir gün keş fi -

mi zi ve pla nı mı zı yap tık tan son ra iki kol dan kö ye sal dır dık. Bir çok eve

bom ba atıl dı, bü yük oran da kö yü tah rip et tik ten son ra ge ri çe kil dik.

Çe te ler ai le le riy le bir lik te kö yü  terk et ti ler. Bi ze kar şı lık ver me fır sa tı nı

on la ra ver me dik. Ar ka sın dan tek rar  Çarçela'ya çık tık. Çı kı şı mız bu yı -

lın son çı kı şı ola cak tı.

Bu yü ce da ğın so ğu ğu don du ru yor du. Bu ra da bir ge ce de uya nık

ve tit re ye rek ge çir dik ten son ra Deriya Ke ra kapısına gel dik. Köy lü le -

rin an lat tık la rı na gö re bu ka pı yı bir  eşek bul du ğu  için bu ka pı ya “ -
eşek ka pı sı” deniliyor. Bu ka pı dan ken di mi zi Bedaw çete kö yü nün

üs tün de ki dola bı rak tık. Da ha ön ce bu kö yün bi ne ya kın ko yu nu na el

koy muş tuk. Yi ne de si lah bı rak mak tan vaz geç mi yor lar dı. Ko mu ta ka -

de me si top lan dık. Kö ye gir di ği miz de köy lü ler tek rar ka çar lar sa bu

de fa köy de ki ev le ri ya ka cak tık. Ak şam ka ran lı ğıy la ken di mi zi kö ye

bı rak tık, tek rar tüm çe te ler kaç tı lar. Bu nun üze ri ne köy de ki çe te le rin

ev le ri ni ara dık. İç le rin de en azı lı ve di ğer çe te le ri yön len di ren se kiz

ko ru cu nun ev le ri ni ve köy de ki ot yı ğın la rı nı ate şe ver dik. Ev le ri ara -

ma so nun da çe te le re ait se kiz si lah, bu si lah la ra ait bol mik tar da mer -

mi, şar jör ve as ke ri pa las ka lar ele ge çir dik. Ar ka sın dan  Erdewel'e ge -

ri çe kil dik.

Bu bir ay lık pra ti ği miz de el bet te olum lu ge liş me ler var. Bu olum lu

ge liş me ler de ya pı lan top lan tı la rın çok bü yük et ki si var. Yi ne tüm ar ka -

daş lar da ken di ni ka nıt la ma, pra ti ği ni dü zel te rek da ha so nuç alı cı ha le

ge tir me ça ba la rı ol duk ça faz la. Ya pı lan bu ey lem le rin alan da ki çe te ler

üze rin de bü yük et ki ler ya ra ta ca ğı ke sin. Önü müz de ki sü re içe ri sin de

di ğer çe te köy le ri ne kar şı da dev rim ci şid de tin do za jı nı yük sel te rek tas -

fi ye et me li yiz. Bun dan son ra yap ma mız ge re ken, pra ti ği miz de ki ek sik -

lik ler den ders ler çı ka ra rak, pra ti ğe da ha güç lü yö nel mek ve kav ga mı zı

da ha da yük selt mek ol ma lı dır.

3�Ka�sım�1993
Be daw köyüne ey lem dü zen le dik ten son ra,  Erdewel'deki nok ta -

mız da ko num lan dık. Sü rek li yağ mur ya ğı yor ve gün ler ce de vam edi -

yor du.  Onun  için her man ga ken di siy le nay lon ta şı yor du. Git ti ği miz

her yer de pra tik ça dır lar ku ra rak yağ mur dan ko run ma ya ça lı şı yo ruz.

Kal dı ğı mız bu nok ta ya çık tı ğı mız da kar şı mız da du ran  Çarçela'ya

ka rın düş tü ğü nü ve üs tü nün bir ge lin lik gi bi kar la kap lı ol du ğu nu

gö rün ce ol duk ça üzül düm. Ar tık  Çarçela'ya çı ka ma ya ca ğı mız ke sin -

le şi yor du. 

Bu de fa ki he de fi miz Herki köyü. He men Bedaw köyünün al tın da ki

dolun için de bu lu nan Herki köyü de çe te. Bir çok de fa bu kö ye si lah bı -

rak ma sı  için uya rı da bu lun ma mı za rağ men bi zi din le me dik le ri gi bi,

ateş kes sü re cin de bir gru bu mu za KDP güç le riy le bir lik te pu su at mış -

lar dı.

Pla nı mı zı yap tık. Kö ye üç kol dan sal dı rı ya pa cak tık.  Eğer köy bi ze

kar şı sa vaş maz sa si lah sız lan dı ra cak, ev le re sal dır ma ya cak tık. Bi rin ci

kol kö yün yu ka rı ma hal le si ne, ikin ci kol kö yün aşa ğı ma hal le si ne yö -

ne le cek ti. Üçün cü kol da su yun her iki gü ney ta ra fın da ki makaraya yö -

ne le cek ti. Yal nız bu KDP makarası ar ka daş la ra  ateş aç maz sa, on la ra

da ka rı şıl ma ya cak tı. Ben aşa ğı kol da ye ri mi alı yor dum.

Ak şam ka ran lı ğı nın bas ma sıy la kö ye yak laş tık. İyi ce ka ran lık çök -

tük ten son ra her  grup he de fi ne yö nel di. Biz her eve iki ar ka daş la git tik,

ev le rin içi ne gi rin ce ye ka dar kim se bi zi gör me di. Za ten  evin içi ne gir -

din mi si lah pat la maz. En azı lı çe te kö yü ne yö ne lir ken bi le  evin içi ne

gir din mi, çe te ler tes lim ol mak zo run da ka lı yor lar. Çün kü ço cuk la rın -

dan, ev le rin den kor ku yor lar. Mer mi nin pat la ma sı ha lin de or ta lı ğın kan

gö lü ne dö ne ce ği ni on lar biz den da ha iyi bi li yor lar.
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Bi zi kar şı la rın da gö rün ce kork tu lar. Bü tün ev le ri ara dık, kö yün er -

kek le ri ni bir yer de top la dık ve si lah la rı nı ge tir me le ri ni söy le dik. On lar

bi zi oya la mak is ti yor lar dı. Ve sü re is te di ler ama bi zim cid di ol du ğu -

mu zu an la dık la rı za man se kiz çe te si lah la rı nı raxtla rıy la bir lik te bi ze

ge tir di ler. Ge ri ka lan se kiz çe te yi de ken di miz le bir lik te ala rak ge ri çe -

kil dik.

KDP kö ye gir di ği mi zi bi li yor du. Yal nız bi ze yö nel mek ten kor ku -

yor du. TC on la ra gö rev ver miş ti, bi zi bu kö ye sok ma ya cak lar dı. Ay rı ca

on la rın göz le ri önün de köy den se kiz çe te ve se kiz düş man si la hı nı ala -

rak eli mi zi ko lu mu zu sal la ya sal la ya gi de cek tik. Pe ki ya rın TC bun lar -

dan bu nun he sa bı nı sor maz mıy dı? Bu nu iyi dü şü nen KDP’li ler he men

ar ka daş la rın ya nı na gel di ler. Bi ze du ru mu an lat tı lar, biz ge ri çe kil me yi

yap tık tan son ra bir kaç B-7 ata cak la rı nı,  BKC'yle bi raz et ra fı ta ra ya cak -

la rı nı söy le di ler.

Bu nun üze ri ne ar ka daş lar ön ce on la ra bir gü zel ya şa dık la rı bu iha -

ne ti an la ta rak yüz le ri ne vu rur ken, biz git tik ten son ra is ter ler se bir bir le -

riy le sa ba ha ka dar kov boy cu luk bi le oy na ya bi le cek le ri ni söy le di ler.

Ge ri çe kil me ya pıp alan dan çık tık tan son ra, ger çek ten de bu ha in ler

bir kaç ro ket dola at tı lar ve et ra fı bi raz ta ra dı lar. İn san ba tar da bu ka dar

bat maz, bu ka dar düş mez, bu ka dar al çal maz. İn san da bi raz  onur, hay -

si yet, şe ref, na mus  olur. Ama bun lar da hiç bir şey kal ma mış, dün ya nın

hiç bir ye rin de hiç bir ör güt böy le si ne ajan laş maz, böy le si ne düş ma nı na

hiz met et mez.

Ya nı mı za al dı ğı mız Herki çetelerini er te si gün ka rar ga ha tu tuk lu e -

vi ne yol la dık. Ge ri ka lan lar si lah la rı nı bı rak tık la rı za man bu çe te le ri

ser best bı ra ka cak tık. Biz çe te le re kar şı so nuç al dık ça, ye ri miz de dur -

mak is te mi yor duk. Di ğer çe te köy le ri ne yö nel mek is ti yor duk, böy le -

ce önü mü ze ko nu lan gö rev le ri de ya vaş ya vaş ye ri ne ge ti ri yor ve bu -

nun ver di ği gü ven le di ğer he def le re yö nel me nin he ye ca nı nı ya şı yor -

duk.

10�Ka�sım�1993
Her ki köyündeki çe te le ri ka rar ga ha yol la dık tan son ra di ğer çe te kö -

yü  olan Gulka köyüne yö nel mek ve kö yü si lah sız lan dır mak  için Dola
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Çinarê'ye git tik. Ben ve iki ar ka daş kö yün keş fi ni yap mak  için bir gün

ön ce den yo la çık tık. Kö yü, he men kar şı dan net gö ren Ketar tepesinin

ya maç la rın da ki sık or man lık ta keş fet tik. Ay rı ca ala nı ve Bezele taburu-
nu da keş fet tik. Alan da her han gi bir ha re ket ve kö ye gir me mek  için

olum suz bir du rum yok tu. Du ru mu bö lük ko mu ta nı na tel siz le bil dir -

dim. Ak şam kö yün önün de ki köp rü de bir leş tik, sa vun ma gru bu mu zu

kö yün tam üs tü ne çı kar dık ve iki kol dan kö ye gir dik. Yi ne tüm köy lü -

le ri ev ler de ya ka la dık. Bu de fa şan sı mız var dı. Hep si ni ye mek üze rin de

ya ka la dık, faz la kork ma dı lar. Bun dan ön ce de bir kaç ke re bu kö ye gir -

di ği miz  için yi ne kan dı rıp, ge ri yol la ya cak la rı nı dü şü ne rek bi zi oturt tu -

lar. Biz ken di mi ze gü ve ni yo ruz, on lar da.

Köy de ki tüm er kek le ri bir ev de top la dık tan son ra top lan tı yap tık.

On la rı bir ön ce ki gi ri şi miz de son de fa uyar dı ğı mı zı be lirt tik. An cak

on lar bi zi oya la mak is ti yor lar dı ve yi ne sü re is te di ler. Ama biz de ka na -

cak göz yok tu ar tık. Tüm çe te ler den si lah la rı nı ge ti rip bi ze ver me le ri ni

is te dik. On lar bi zim cid di ol du ğu mu zu an la dı lar. Bu de fa yal var dı lar.

Dün ya da  Kürt in sa nı ka dar iha net te di re ten kim se yok tur. İha net et me -

le ri ne  izin ver me miz  için bi ze yal va rı yor lar dı. Ama on la rın iha net et -

me ye hak la rı yok tu. Ke sin si lah la rı ge tir me le ri ni söy le dik. Yok sa on lar

için iyi ol ma ya cak tı. Bu nu an la yan ve kor kan köy lü ler de pa nik baş la dı.

Ay nı alan da ki Bezena, Her ki ve Bedeco köylerine yö nel di ği mi zi bil -

dik le ri  için kor ku yor lar dı. Bu nun üze ri ne ye do çe te si lah la rı nı is te me ye

is te me ye de ol sa bi ze ver mek zo run da kal dı lar. Di ğer le ri de iki gün

için de in di re cek le ri ne da ir söz ver di ler. Söz ver miş ol ma la rı gü zel di.

Biz inan mak is ti yor duk, yal nız bi zim  için ted bi ri al mak her şey den

iyiy di.  Onun  için si lah bı ra kın ca ya ka dar çe te re i si nin kar de şi ni de ya -

nı mı za ala rak köy den ay rıl dık.

Tek rar Dola  Çinarê'ye gel dik. He pi mi zin ne şe si ye rin de. Çe te kö -

yün den al dı ğı mız si lah la rı de po ya yağ la ya rak koy duk. Biz bö lük ola -

rak pra ti ği mi zin ba şın da yap ma mız ge re ken le ri an cak pra ti ğin son la rın -

da ya pa bil dik. Bu nun  için de düş ma na faz la yö ne le me dik, sa de ce çe te -

le rin tas vi ye siy le uğ raş tık.  Eğer baş ta dev rim ci şid det te me lin de bu

köy le re yö ne le bil sey dik, bu çe te ler çok er ken den si lah bı ra kır dı. O za -

man düş ma na da da ha güç lü yö ne le bi lir dik.

Yağ mur son za man lar da hiç dur ma dan gün ler ce ya ğı yor. Yağ mu run

al tın da yü rü dün mü ilik le ri ne ka dar ıs la nı yor sun. Yağ mur la bir lik te biz

de  kamp ça lış ma la rı mı za baş la dık. Yük sek sırt lar da kar yağ mış, dollar -

da kar ye ri ne yağ mur ya ğı yor. Basya ve Herki vadisindeki dol la rın kar

tut ma sı şim di lik zor. Ar tık biz de  kamp ça lış ma la rı mı zı bu te mel de

hız lan dı ra ca ğız.

20�Ka�sım�1993
Gul ka köyünü de si lah sız lan dır dık tan son ra  kamp ha zır lık la rı na gi -

re rek, fi i len  kamp ya şa mı na baş la dık. Herki ve Gulka köylerinde ka -

lan çe te ler de si lah la rı nı düş ma na ge ri ver miş ler di. Bu na se vin dik. İs -

ter dik ki zor la ma dan ken di le ri si lah la rı nı bı rak sın lar. Ama “Kür dün
ka fa sı na vur ma dın mı  adam ol maz” der ler. Biz şid de tin do za jı nı bi -

raz art tı rın ca he men si lah la rı nı bı rak tı lar. Böy le ce alan da iki köy dı -

şın da çe te kö yü kal ma dı. Bu köy ler Bezele ve  Nugoyla'dır. Her iki

köy ta bu run he men ya nın da ol duk la rı  için ko lay ko lay yö ne le mi yo -

ruz. An cak üçü nü, ya ni ta bu ru ve her iki kö yü he def ala rak bun la ra

yö nel mek müm kün dür.

Bu yıl ki kam pı mı zı Herki alanında ya pa cak tık. Ha zır lık la rı mız la

bir lik te si lah bı ra kan köy le re de za man za man grup la rı mız la gi ri yor -

duk. Köy lü le rin yak la şı mı ol duk ça olum luy du. Bi ze gü ven mek zo run -

da ol duk la rı nı on lar da bi li yor lar dı. Her de fa sın da ken di le ri ne sa hip

çık ma mız ge rek ti ği ni di le ge ti ri yor lar dı. Bu on lar açı sın dan olum lu bir

ge liş mey di. Par ti ta ri hin de ilk de fa bu  alan içe ri sin de üs len me mi zi ya -

pa cak tık. Bu nun ver di ği mut lu luk la her ar ka daş coş ku lu bir şe kil de ça -

lış ma la ra ken di ni ve ri yor du.

Her ta kım ken di si  için be lir le nen yer de ça dır yap tı. Kam pı mız her

an  için hiz me ti mi ze ha zır bek li yor du. Kam pı mız iki güç ara sın da ka lı -

yor du. Ku zey de iki sa at uzak lık ta  olan Bezele karakolu ve  Güney'de

Basya kıyısında, bir sa at uzak lık ta bu lu nan KDP makarası var dı. He -

men ar ka mız da bu lu nan KDP bi zim  için teh li ke liy di. Özel lik le

Güney'e geç mek is te di ği miz de en gel çı ka rı yor du. Ay rı ca iki güç ara -

sın da kal mak da çok teh li ke liy di. TC ile ara mız da bir ça tış ma çık sa,

on la rın da sı nır yo lu nu tu ta cak la rı ke sin di. Bun dan do la yı ar ka mı zı
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sağ la ma al ma lıy dık. Son gün ler de KDP  Metina'da ve  Xankûrkê'de ar -

ka daş la ra yö nel mek is te miş ti. Za ten on la ra yö nel me miz yö nün de biz

de ta li mat al mış tık. Bu nun üze ri ne hem ar ka mı zı sağ la ma al mak, hem

de on la ra ge re ken ce va bı ve rip sı nır dan kov mak  için Basya ma ka ra sına

sal dı rı ka ra rı al dık. Bu ra nın keş fi ni da ha ön ce yap mış tık. Ay rı ca her ar -

ka daş hep si nin yer le ri ni bi li yor du. Pla nı mı zı yap tık. He def makaranın

ta ma men im ha edil me si, için de ki cep ha ne nin alın ma sıy dı. 18 Ka sım

ak şa mı ey lem dü ze ni mi zi ala rak he de fi mi ze yö nel dik. Sa ba ha kar şı

bas kın ya pa cak tık.

KDP güç le ri bas kın lar dan çok kor ku yor lar dı. Gü ney  Savaşı'nda da

ge ce bas kın yap tı ğı mız da hep si ka çı yor lar dı. Bas bas ba ğı ra rak “er kek -
se niz gün düz gö züy le ge lin, o za man kim er kek gö re lim. Siz ge ce Kürt -
le ri si niz” di yor lar dı. Çok il kel ler ve tak tik le sa vaş ma yı bil mi yor lar.

Ge ce bas kın la rın dan öd le ri ko pu yor. Sa ba ha doğ ru bü tün grup la rı mız

yer le ri ni al mış ey le min baş la ma sı nı bek li yor lar dı. Sal dı rı grup la rı mız

alt ta raf la rı na ka dar sız mış lar dı.

Sal dı rı grup la rı nın ay nı an da makaraya ro ket atış la rıy la ey lem baş -

la dı. Bü tün ateş ler makaraya doğ ruy du. De rin uy ku da ya ka la nan KDP

peş mer ge le ri ne ye uğ ra dık la rı nı bil me di ler. On da ki ka da bü tün makara
ve önün de ki mev zi ler düş tü. Ar ka daş lar makaranın içi ne gir di ler. Se -

kiz ta ne si öl müş tü. Ye di ta ne si ni de  esir al dı lar. Üç- dört ta ne si de pi ja -

ma lı ola rak kaç ma yı ba şar mış tı.

Ey lem de ro ket çi miz Se mir ar ka daş şe hit düş tü. Şe hit düş me si ta ma -

men ace mi li ğin den di.  Onun ey lem de ki gö re vi ro ket le ri ni isa bet li bir

şe kil de makaraya at mak tı. Bu gö re vi ni yap tık tan son ra o ge ri çe ki le -

cek, di ğer ar ka daş lar dev re ye gi re cek ler di. Gö re vi ni ba şa rıy la yap mış tı.

Tüm ro ket le ri isa bet li vur muş tu. Fa kat bu nun la ye tin me miş ti Se mir he -

val. Ya nın da ki ar ka daş tan bom ba sı nı  alıp sal dı rı ya geç mek is te miş ti.

Bom ba nın pi mi ni çe kip düş ma na ata ca ğı sı ra da bom ba ken di sin de pat -

la mış tı. Ve Se mir he val ken di ace mi li ği nin kur ba nı ol muş tu. Sa bah

makara elimizdeydi. İçin de ki cep ha ne nin ço ğu yan mış tı. Yan ma yan

cep ha ne ve peş mer ge le re ait si lah la rı al dık tan son ra Dırre tarafına ge ri

çe kil dik.

Bu ey lem le bir lik te sı nır da ki di ğer ka ra kol la ra da yö nel me ka ra rı al -

dık. Yal nız bu makarayı vur duk tan son ra he men pa ni ğe ka pı lan sı nır -

da ki KDP’li ler er te si gün kaç tı lar.  Dêsate'deki,  Herguş'daki ve

Herki'deki KDP makarala rı ala nı  terk ede rek da ha gü ne ye kaç tı lar.

Böy le ce ala nın ta ma mı de ne ti mi mi ze gir di. Biz de bö lük ola rak hem

ken di mi ze ge niş bir sa ha yı aç tık, hem de ar ka mı zı gü ven ce ye al dık.

Böy le ce kam pı mız da gö nül ra hat lı ğıy la ka la bi lir dik.

Ey lem ka rar gah ta ra fın dan da ba şa rı lı ola rak de ğer len di ril di. Sı nır -

da ki bu makaralar  TC'nin bi rer ka ra ko lu gi bi iş lev gö rü yor lar dı. Alan -

da ha re ket le ri mi zi kı sıt lı yor lar dı. Biz bu nu olum lu ve ses siz ka la rak

kar şı la ya cak de ğil dik. Ken di mi ze ha re ket sa ha sı aç mak zo run day dık. 

TC, bu gü ne ka dar yap tı ğı açık la ma lar da hep “te rö rist ler  Güney'den
ge lip ka ra ko lu mu za sal dır dı lar” di yor du. Bu de fa biz  Kuzey'den gi dip

Gü ney de ki iş bir lik çi le rin ka ra ko lu nu or ta dan kal dır dık. Za ten Bar za ni

ve Ta la ba ni de, Ku zey den ge li nip ken di le ri nin vu rul du ğu nu be lir te rek

TC’yi suç la dı lar. Sı nı ra iki yüz el li bin ki şi lik bir or du yı ğa rak sı nı rı ko -

ru ya ma yan düş man, dört bin ki şi lik KDP güç le rin den sı nı rı ko ru ma sı nı

is ti yor. Bu gü lü ne cek bir du rum. KDP bu nu bil di ği hal de pa ra  için gö -

ze alı yor. Ken di top rak la rı mı za bi zi sok ma mak  için önü mü ze set kur -

mak is ti yor.

Se zon so nu pra ti ği mi zin olum lu so nuç lar ver me si bü tün ar ka daş la -

rın mo ral le ri ni ol duk ça yük selt ti. Ya pı mız ken di ne gel di. Da ha ha re -

ket li, da ha sı cak, da ha coş ku lu ol du.  Kamp ya şa mı fi i len baş la ma sı na

rağ men, biz yi ne de önü mü ze ba zı he def ler koy duk. Bu kış sü re cin de

sa de ce ken di mi zi  kamp ya şa mıy la sı nır lan dır ma nın doğ ru ol ma ya ca ğı -

nı dü şü ne rek, bun dan son ra ki sü reç te de ha re ket li li ği mi zi sür dü re ce ği -

mi zi be lirt tik.

1�Ara�lık�1993
Ve kam pı mı za yer leş tik. KDP’ye yö ne lik ey lem den son ra Dırre ta-

raflarında bi raz kal dık ve tek rar kam pı mı za gel dik. Kam pı mız la Gü -

ney sa ha sın da ki güç le ri miz ara sın da hiç bir en gel yok ar tık. Alan da

gün düz le ri de ha re ket ede bi li yo ruz. Kam pı mı zın ye ri çok gü zel. Sık

ağaç lık bir yer de yiz. Basya suyu he men al tı mız dan ge çi yor. Sı nır ya -

rım sa at ile ri miz de. Her ne ka dar kam pa yer leş miş sek de ya şa mı mız
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kamp la sı nır lı kal mı yor. Et ra fı mız da ki köy le re sü rek li gi rip çı kı yo ruz.

On lar da bu gi riş le ri miz den mem nun olu yor lar dı. Herki, Gul ka, Be -
gal te köylerine sık sık gi ri yo ruz, on la rı yal nız bı rak ma ma ya ça lı şı yo -

ruz. Kı şın ve ha va la rın so ğuk ol ma sın dan do la yı düş man hal kı ab lu ka -

ya al mak is ti yor. Si lah la rı bı ra kan köy le re tek rar si lah ver mek is ti yor.

Si lah bı ra kan köy le rin he men hep si tek rar si lah al ma ya yat kın in san -

lar. Za ten bu si lah la rı baş tan be ri ço ğu bi ze kar şı kul lan mak  için de ğil

de, ma aş al mak  için al mış lar dı. Ta bii düş man si la hı dır, sü rek li elin de

ol du mu bir gün o si la hı kul lan mak zo run da ka lır sın. Düş man ye ri gel -

di ğin de bu nu on la ra da yat tı ve bir ço ğu nu bi ze kar şı sa vaş tır dı. Biz

alan da ki tüm köy le re gi rip çık mak la, on la ra var lı ğı mı zı his set tir mek

is ti yo ruz. Alan da ol du ğu mu zu bil dik le ri za man, si lah al ma ya ya naş -

ma ya cak la rı nı bi li yo ruz. Geç miş yıl lar da son ba har ol du mu güç le ri -

miz Gü ney sa ha la rı na çe ki li yor ve yaz ay la rın da an cak hal kın içi ne gi -

re bi li yor lar dı. Bun dan do la yı da hal kın için de de ne tim tam sağ la na mı -

yor du. Ama bu yıl en so ğuk ay lar da bi le bü yük bir sı cak lık la hal kın

içi ne gi ri yo ruz.

Bu lun du ğu muz dolda  hâlâ kar yağ ma dı. Fa kat yağ mur dur mak ne dir

bil mi yor. Su so ru nu kam pı mı zın en bü yük so ru nu. Kam pı mız için de su

yok. Su yu mu zu Basya suyundan kar şı lı yo ruz. Su ya gi diş-ge liş le ri miz

kırk da ki ka mı zı alı yor. Kam pı mı zın yu ka rı sın da ki sırt lar kar la kap lan -

mış. Sırt lar dan dol la ra in dik çe ka rın ol ma dı ğı gö ze çar pı yor. Kı sa bir

sü re son ra kamp ta eği tim ça lış ma la rı na baş la dık. Eği tim prog ra mı mı zı

par ti nin mer ke zi eği tim prog ra mı na gö re yü rü tü yo ruz. Bu yıl hem eği -

tim, hem pra tik iç içe yü rü ye cek. Böy le ce hem düş ma nı ra hat bı rak ma -

mış ola ca ğız, hem de eği tim den bü yük güç ala ca ğız. Ül ke de ki bü tün

güç le rin pra tik le eği ti mi iç içe yap ma sı yö nün de Par ti  Önderliği'nin ge -

nel bir ta li ma tı da gel di.

Bu kış sü re ci çok sı cak ge çe cek ve 1994 yı lı çok bü yük bir sa vaş yı -

lı ha li ne ge ti ri le cek tir.

15�Ara�lık�1993
Eği tim ça lış ma la rı mız de vam edi yor. Her ne ka dar kar yağ mış ol sa

da, ke şif fa a li yet le ri miz de vam edi yor, her han gi bir en gel le kar şı laş mı -

yo ruz. Ay rı ca yo ğun kar bi ze ey lem yap mak  için fır sat ve ri yor. Ke şif

grup la rı he def le re yö ne lik ke şif fa a li yet le rin de bu lu nur ken, ge ri ye ka -

lan ar ka daş lar da eği tim ça lış ma la rıy la uğ ra şı yor. Son iki gün için de

ka rar gah, eği ti mi mi zin da ha sağ lık lı ve ve rim li geç me si  için ön der li ğin

ba zı çö züm le me le ri ni yol la dı. Çö züm le me le rin ya nın da bir kaç

Serxwebûn da gel di. Çö züm le me le ri eği tim de oku yup üze rin de tar tı şı -

yo ruz. Di ğer ki tap la rı da ar ka daş lar la bi rey sel ça lış ma sa at le rin de bir -

lik te oku yo ruz.

Ge len  Serxwebûn'lardan bi ri ni  alıp oku ma ya baş la dım. Ter zi Ce mal

pro vo kas yo nu nu ve on ye di yol da şı mı za yö ne lik kat li am hak kın da ya zı -

lar var dı. Şe hit dü şen yol daş lar ara sın da Dev rim Tu ral (Şo reş) he val de

var dı.  Onun is mi ne gö züm iliş ti ğin de bir ta raf tan se vin dim, bir ta raf tan

da acı duy dum, üzül düm. Acı yı se vin ci ve üzün tü yü bir ara da ya şa mak

bel ki de ilk de fa ba na na sip olı yor du.

Ajan di ye Dev rim he val kat le dil miş ti.  Devrim'in par ti ye, şe hit le re

bağ lı bir yol daş ol du ğu nu da ha biz sem pa ti zan ken bi li yor dum. Par ti -

miz bu ger çek li ği açı ğa çı kar ta rak  asıl ajan la rı ce za lan dır mış tı. On lar

böy le si ne te miz, dü rüst ve par ti ye bağ lı yol daş la ra ken di ajan lık la rı nı

mal ede rek par ti yi tas fi ye et mek is ti yor lar dı.

Dev rim he val biz den son ra saf la ra ka tıl dı ğı  için çok se vin miş tim.

Yal nız  ajan di ye şe hit edil me si ne ol duk ça üzü lü yor, acı du yu yor dum.

Tam se kiz yıl bir lik tey dik. Bir sı nıf ta ay nı ma sa yı se kiz yıl pay laş mak

ko lay ol ma sa ge rek. Gü zel, zor ve acı bir çok şe yi ya şa dık. Ay nı sı ra lar -

da bir bi ri mi ze dert le ri mi zi aç tık. Ve be ra ber saf la ra ka tıl ma ka ra rı ver -

dik. 1991 yı lın da ki çı kı şı mız da Dev rim he val de ya nı mız day dı. O gün

ne ka dar mut luy du, ne ka dar coş ku luy du. Ar ka daş la rı gör mek  için sa -

bır sız lı ğın dan ne re de ise pat la ya cak tı. Ama o gün ar ka daş lar gel me di -

ler. Ve biz tek rar ge ri dön mek zo run da kal dık. Keş ke o gün yol daş la rı -

mız la bu lu şa bil sey dik. O za man Dev rim he val Ter zi Ce mal al ça ğı nın

eli ne düş mez di ve ajan lık la suç la nıp kat le dil mez di.

Biz ge ri dön dük ten son ra ai le si onu biz den ko par mak is te di.  Evin iki

ço cu ğu nun bü yü ğüy dü. Ai le si nin mad di du ru mu ol duk ça iyiy di. Bi zim

ya nı mı za gel me me si  için onu ve bi zi teh dit bi le et ti ler. Ama o ar ka daş -

lı ğı mı zı her şe yin üs tün de tut tu. Ai le si nin bu dav ra nı şı na kar şı bi zim le
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iliş ki le ri ni da ha da ge liş tir di. Ai le si biz den ay rı la ma ya ca ğı nı gö rün ce

onu  Antep'teki am ca sı nın ya nı na yol la dı. Ai le si onu  Antep'e yol la mak -

la ken di el le riy le  Devrim'i,  Terzi'nin eli ne ver miş ol du. Çün kü Dev rim

da ğa ke sin çı ka cak tı. On da ki duy gu lar, dü şün ce ler ne re de olur sa ol sun

onu da ğa gö tü re cek ti.  Antep'e gi der git mez par tiy le iliş ki kur ma ara yı -

şı na gir di. O sı ra lar ben de  İzmir'e git miş tim, sü rek li te le fon la şı yor duk.

Her de fa sın da iliş ki bu la ma dı ğın dan ya kı nı yor du. Ben da ğa çık ma dan

ön ce yi ne gö rüş tük. O  hâlâ iliş ki ye geç me miş ti. Ben ona “ eğer is ti yor -
san bu ra ya gel bir lik te gi de lim” de dim. Ama o ka bul et me di. Ar tık

ken di ça ba la rıy la ka tıl mak is ti yor du ve en kı sa sü re de ken di si nin de

ge le ce ği ni söy le di. Ben  onun bu dü şün ce si ni ye rin de bul dum ve say gı

duy dum.

Dev rim he val!

Şim di acı çe ki yo rum. Si zin gi bi dü rüst ve par ti ye bağ lı  olan yol daş -

la rı kat let me le ri dün ya da ya pı la bi le cek en bü yük hak sız lık tır. Hal bu ki

sen ye ni ka tıl mış tın, duy gu la rın bam baş kay dı, na sıl şe hit le re la yık ola -

bi le ce ği ni, na sıl par ti nin iyi bir mi li ta nı ola ca ğı nı dü şü nü yor dun. Hal -

kı mı za, par ti mi ze hiz met et mek  için ilk adı mı at ma nın coş ku su nu ya şı -

yor dun. Ama ha in ler ken di kö tü emel le ri ne ulaş mak  için ye ni kur ban -

lar arı yor lar dı. Se çi len bu kur ban lar dan bi ri de sen din.

Ha tır lı yo rum se nin le ba zen ha yal ler dün ya sı na da lar dık. Dağ la rın

ba şı na çı kar dık. Eli mi ze al dı ğı mız kleş le dağ la rın en yük sek ye rin de

va di le ri iz ler dik. Son ra ya vaş ya vaş de rin va di le re doğ ru  iner, hal kı mı -

zın içi ne gi rer dik. Ar dın dan Baş kan  APO'nun ya nı na gi der dik. Baş kan

ko nu şur ken can ku la ğıy la onu din ler dik. Ve  Başkan'a la yık ol mak  için

bir bi ri mi ze söz ler ve rir dik. Son ra bu gü zel lik le rin için den bir den bi re

uya nır dık. Ha yal le re dal mak se nin le gü zel di. Çün kü ha yal le ri miz bir di.

Se nin le musahip (kan kar deş) ol du ğu muz gü nü ha tır lı yo rum. Ay nı duy -

gu la rı iki miz de pay la şı yor duk. Bir bi ri mi ze “mu sa hip” ve so nun da

musahip olduk. Ai lem de se ni çok se ver di. Bi zim eve gel me di ğin za -

man hep si se ni me rak eder ler di. Bu dost lu ğu mu za; kar deş li ği mi ze on -

lar da so nu na ka dar des tek ve ri yor lar dı. Si zin ki ler se vim liy di ler, yal nız

biz dağ dan gel dik ten son ra dost lu ğu mu zu boz mak is te di ler. Ama sen

dost lu ğu mu zu her şey den ön ce tu tun. En gü ze li dün musahip  iken, bu -

gün yol daş ol duk. Sa na bir de yol daş de me yi is ter dim ama di ye me dim.

Sa na faz la ya şa ma fır sa tı ver me di ler. Yok sa çok ge li şe ce ği ne ina nı yor -

dum. Par ti mi ze, hal kı mı za ya rar lı bir mi li tan ola bi lir din ama on lar bir

de fa düş man ol muş lar ve par ti mi ze her yer de dar be vur mak is ti yor lar.

Hal bu ki sa na düş man önün de sa vaş ma fır sa tı ve ril me liy di. O za man bir

as lan gi bi kük rer din, bin yıl la rın ki ni ni, öf ke si ni ku sar dın. Ama ha in ler

bu nun ye ri ne se ni kat le de rek, sa vaş ma fır sa tı nı sa na ver me di ler.

Ha in ler utan sın. On la rın hep si la net li dir. Bel ki de sen ki ni ni, in ti ka -

mı nı düş ma na kar şı ku sa ma dın, is te di ğin gi bi dağ la rın en yük sek ye ri -

ne çı ka rak elin de kle şin le va di le ri iz le ye me din, bel ki de se ni hal kı mı -

zın içi ne bi le sok ma dı lar. Ama iyi bil me li sin ki Dev rim he val; sen ve

onal tı yol da şı mız öl mek ten hiç kork ma dı nız, iha net çi le re kar şı dur ma -

sı nı bil di niz ve bu nu ka nı nız la ka nıt la dı nız. Sa na la yık ola ca ğım Dev -

rim he val! Her za man se ni mü ca de le miz de ya şa ta ca ğı ma da ir bu gün

ant iç tim.

Ne za man ki dağ la rın en yük sek ye ri ne çı kar sam, va di le ri iz le ye cek

ve se nin le  olan dü şü mü zü ya şa ta ca ğım, se nin ye ri ne de her ta ra fı boy -

dan bo ya iz le ye ce ğim. Ne za man hal kın içi ne gi rer sem, o za man se nin

ye ri ne de halk la ko nu şa ca ğım.  Eğer bir gün Baş kan  APO'yu gö rür sem,

o za man  onun ko nuş ma la rı nı se nin ye ri ne de can ku la ğıy la din le ye cek,

ona la yık ola ca ğı ma da ir söz ve re ce ğim.

Mü ca de len önün de say gıy la eği lir ken, an cak par ti çiz gi si kar şı sın da -

ki an la yış la ra ve iç iha ne te kar şı mü ca de le ede rek sa na la yık ola bi lir ve

mü ca de le mi zi ko ru ya bi li rim.

Se ni ve onal tı yol da şı mı zı her za man mü ca de le miz de ya şa ta ca ğız!

30�Ara�lık�1993
He men ku ze yi miz de bu lu nan Bezele karakolunun keş fi ni yap mış tık.

Ke şif so nuç la rı nı de ğer len dir dik. So nuç ta ka ra ko la yö nel me ka ra rı al -

dık. Yal nız bi zim gü cü müz bu ka ra ko lu or ta dan kal dır mak  için yet mi -

yor du.  Onun  için  Govende'deki bö lü ğü müz den tak vi ye is te dik.

Govende'de kar yağ ma sı na rağ men, ora da ki bö lü ğü müz den an cak iki

ta kım lık güç yar dı ma ge le bil di. Gü cü mü zün ta mam lan ma sın dan son ra

ey lem plan la ma sı na geç tik.
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Yük sek sırt lar kar la kap lı ol du ğun dan do la yı, düş man ka ra kol da ki

gü cü nü azalt mış tı. Ka ra ko lun et ra fın da ki ma yın la rın da faz la et ki li ol -

ma ya ca ğı nı dü şü nü yor duk. Düş man  Çarçela'nın he men al tın da bu lu -

nan te pe yi bo şalt mış tı. Sa vun ma ted bir le ri ni azalt mış tı. Ya pa ca ğı mız

ey lem de bir çok avan taj la rı mız var dı, hem do ğa şart la rı da biz den ya na

sa yı lır dı. Plan la ma da he de fi miz düş man ka ra ko lu nu te pe siy le bir lik te

im ha et mek ti. Yi ne düş ma nın ha re ket li bir li ği nin ol ma ih ti ma li ne kar şı

bir gru bu muz düş ma nın ar ka sı na sar ka cak, pu su ata cak tı. Üç kol dan

sal dı rı ya pı la cak tı. Bi rin ci kol Gulka do lundan gi de cek ve bu ra dan düş -

ma na sal dı ra cak tı. İkin ci ko lu muz da bo ğaz ta ra fın dan sal dı ra cak tı.

Üçün cü kol te pe ye sal dı ra cak tı. Ay nı za man da sa vun ma gru bu muz ka -

ra ko lun üç yüz met re üs tün de ki sırt ta mev zi le ne cek ti. Ge nel sa vun ma -

mız da bo ğaz da ola cak tı.

Plan la ma tar tı şı la rak ya pı ta ra fın dan ka bul edil di.  Ayın 24’ün de ha -

re ket et tik. Ya pı nın mo ra li ye rin dey di.  Eğer bu ka ra ko lu or ta dan kal dı -

rır sak ala nın bü yük bir ke si mi düş man dan te miz len miş ola cak tı.  Onun

için ar ka daş la rın hep sin de bü yük bir sal dı rı ar zu su var dı. Dev rim he va -

lin şe hit düş tü ğü nü ye ni öğ ren miş tim. Bu ey lem de gö re vi mi ye ri ne ge -

ti re rek, Dev rim he va lin anı sı na la yık ol ma nın ilk adı mı nı ata cak tım.

Onun  için bir da ha hırs lıy dım. Her yol daş gi bi ben de id di a lıy dım.

Ge ce ha re ket et tik. Yük sek le re çık tık ça don du ru cu so ğuk ken di si ni

his set ti ri yor du.

Son nok ta mı za ge lip bek le dik. Ak şa ma doğ ru her kes ye ri ni ala cak

ve ge ce ka ran lı ğı nın çök me siy le ey le mi baş la ta cak tık. Nok ta mız da

he ye can lı bir şe kil de ey lem anı nı bek ler ken, ke şif gru bu son de fa he -

de fi keş fet ti. Ke şif bit tik ten son ra  grup ya nı mı za gel di ğin de düş ma -

nın kam pı mı za doğ ru ha re ke te geç ti ği ni söy le di ler. İna na ma dık. Biz

on la rın üs tü ne gi di yor duk, on lar da bi zim üs tü mü ze ge li yor lar dı.

Ben bu gü ne ka dar böy le bir şe ye hiç ta nık ol ma dım. Pe ki kam pı mı -

zın ye ri ni na sıl tes pit et miş ler di? Yok sa on la ra yö ne lik ey lem ya pa -

ca ğı mı zı bi li yor lar mıy dı? Bu so ru lar he men ka fa la rı ka rış tır ma ya

baş la dı. Düş ma na ya kın köy ler de ki ajan la rın kam pı mı zın ye ri ni söy -

le miş ola bi le ce ği ne, yi ne ka ra kol keş fi ne gi den grup la rı mı zı düş ma -

nın gör müş ya da sa bah la rı ala nı kont rol  eden düş ma nın ha re ket li

bir li ği, ar ka daş la rın kar da ki  ayak iz le ri ni gör müş ola bi le cek le ri ne ih -

ti mal ve ri yor duk. He men pla nı mı zı de ğiş tir dik. Düş ma nın te pe si ne

bir gru bu muz yö ne le cek, sa vun ma gru bu muz da ha re ke te ge çen düş -

ma nı ar ka dan vu ra cak tı. Biz di ğer güç ise kam pa ge ri dö ne cek tik.

Ak şa ma doğ ru be lir ti len şe kil de her kes yer le ri ne doğ ru ha re ket et ti.

Biz kam pa gel dik. He men te pe ci le ri mi zi çı kar dık. Da ha ön ce ey lem

ya pa ca ğı mız dan do la yı kamp ta ki bü tün mal ze me le ri mi zi top la mış -

tık. Ku ru bir ça dır da sa de ce so ba mı zı ya ka rak din len dik. Sa at sa ba -

hın be şin de te pe ci le ri miz kam pın üs tün de ki te pe le rin hep sin de düş -

ma nın ol du ğu nu aci len kam pı  terk et me mi zi söy le di ler. Bu nun üze ri -

ne he pi miz te pe ye çık tık.

Te pe ye çık tı ğı mız gi bi ça tış ma lar baş la dı. On lar uzak tan bi ze  ağır

si lah lar la  ateş edi yor lar dı. Biz de si lah la rı mız la kar şı lık ver dik. Ça tı şa

ça tı şa Basya suyunun kar şı sırt la rı na ge ri çe kil dik. As ker ler ve çe te ler

bir lik te ha re ket edi yor lar dı. Ar ka mız  açık ol du ğun dan ge ri çe kil me yi

ra hat yap tık. Düş man da bi ze yak laş ma ya hiç ya naş mı yor du. An cak

uzak tan  ateş ede bi li yor du. Gru bu mu zun hep si Erdevel taraflarına faz la

zor lan ma dan ge ri çe kil di.  Asıl dü şün dü ğü müz te pe sal dı rı sı na gi den

gru bu muz ile düş ma nı ar ka dan vur ma ya gi den gru bu muz du. Çün kü her

iki gru bu muz do ğal ola rak düş ma nın ara sı na gi ri yor lar dı. Ak şa ma ka -

dar her iki gru bu muz da bi ze ula şa ma dı lar. Er te si gün sa bah grup la rı -

mız bi ze ulaş tı lar. Ar ka daş lar te pe ye sal dır mış lar dı an cak te pe boş çık -

mış tı. Bu nun üze ri ne ar ka daş lar el le rin de ki BKC ve ro ket ler le ka ra ko lu

ta ra mış lar dı. Bu grup ta yer  alan iki ar ka da şı mız düş ma nın dö şe miş ol -

du ğu ma yı na ba sa rak şe hit düş müş ler di. Di ğer gru bu muz ar ka da bir

grup düş ma na at tık la rı pu su da so nuç alı cı bir şe kil de vur duk tan son ra

ka yıp ver me den ge ri çe ki lip ya nı mı za gel di ler. Düş man kam pın için de

sa de ce ku ru ça dır la rı ele ge çi re bil miş ti. Biz de ge ri çe ki le rek ye ni bir

kamp ha zır lı ğı na baş la dık.

Düş ma na kam pı mız hak kın da bil gi, kö yün için de ki ajan lar ta ra fın -

dan ve ril miş ti. Yi ne ke şif grup la rı mı zın  ayak iz le ri ni düş ma nın gör me

ih ti ma li ol duk ça yük sek ti. Gü ney ta ra fı sağ lam ol du ğun dan do la yı zor -

lan ma dan ge ri çe kil me yi yap mış tık.  Eğer KDP makarası nı kal dır ma -

mış ol say dık, on la rın da ar ka dan bi ze yö ne le ce ği, böy le ce çok zor la na -

142 143



ca ğı mız ke sin di. On la rı ora dan kal dır mak la çok iyi et ti ği miz or ta ya çı -

kı yor.

Ye ni kam pın ha zır lık la rı sü rü yor. Ye ni yı la Erdevel taraflarındaki

Dola  Saç'taki kamp ta gi re ce ğiz.

7��Ocak�1994
Ye ni bir yı la da ha gi ri yo ruz. 1993 yı lı sa va şı mız açı sın dan bü yük

bir za fer yı lı ola rak geç ti. Sa va şı mız çığ gi bi bü yü dü. Par ti miz açı sın -

dan ta rih te ilk de fa böy le si ne plan lı ve so nuç alı cı bir sa vaş yı lı ge çir -

dik. İni si ya tif bir çok yer de bi zim eli mi ze geç ti. Bun dan son ra sa va şı -

mız da ha da bü yü ye cek ve 1994 yı lı öz gür lük ve ba ğım sız lık yo lun da

bü yük bir yıl ola cak tır. 1993 yı lı be nim  için de çok önem li bir yıl ol du.

Bir sa vaş pra ti ği ni ya şa dım. Sa vaş or ta mın da ken di mi ta nı dım. Sa va şı

bi raz öğ ren dim. Düş ma nı mı ta nı dım. 1993 yı lı be nim  için her yö nüy le

yep ye ni ve ge liş ti ri ci bir yıl ol du. 1994 yı lı na bü tün yol daş la rım gi bi

bü yük bir coş kuy la gi ri yo rum. Ve bu yıl be nim  için ba şa rı, ken di mi

dö nüş tür me yı lı ola cak. Sa vaş ta ki var  olan ek sik lik le ri mi üze rim den

ata rak, da ha güç lü bir şe kil de pra ti ğe çı ka rak par ti me ve şe hit le ri mi ze

la yık ola ca ğım. 

Bu gün 7  Ocak.

Tam bir yıl ön ce bu gün  Zağros'un ilik le ri don du ran so ğu ğun da Ce -

va hir ve Ser taç he val le rin şe hit düş tü ğü nü öğ ren miş tim. Bu gün Ce va -

hir he va lin şa ha de ti nin ikin ci yıl dö nü mü. Bir yıl ön ce si ni ha tır lı yo rum.

Çok acı çek miş tim, hem de ha ya tım da ki en bü yük acı yı. Bu gün ilk

duy du ğum an gi bi duy gu la rım  hâlâ de vam edi yor. Ki ni mi in ti ka mı mı

hâlâ al mış de ği lim ama, içim de ya nan in ti kam alev le ri da ha da gür leş -

miş. Şa ha det le ri ilk öğ ren di ğim de yı kı lıp kal dım. Ken di mi öy le si ne

yal nız his set miş tim ki, an lat mam im kan sız dı. Ama ya nıl dı ğı mı far ket -

tim. Yal nız de ğil dim. Her bir yol da şım ba na sü rek li des tek ve re rek, on -

la rın yok lu ğu nu ba na arat ma dı. Ama bir ger çek lik var ki, ben her za -

man on la rı ya şa dım. On la rın öz le miy le ya nıp tu tuş tum.  Hâlâ da on la rın

şe hit düş tük le ri ne ina na mı yo rum.

Evet Ce va hir he val, se ni na sıl an la ta yım? Duy gu la rı mı na sıl di le ge -

ti re yim? Siz le re  olan öz le mi mi ki me an la ta yım? Sa na an la ta cak o ka -

dar çok şe yim var ki-, an la ta cak la rı mın hep si ni duy ma nı is ter dim. Be ni

can ku la ğıy la din le ye ce ğin den hiç şüp hem yok, es ki den de be nim  dert

or ta ğım dın. Her şe yi mi sa na an la tır dım. Sen ön ce be ni din ler din, son ra

ba na her tür lü yar dı mı su nar dın. Yi ne de yal nız de ğil dim. Her gü nüm

siz ler le ge çi yor. Ba zen rü ya la rı ma gi ri yor su nuz. O gün dün ya nın en

mut lu in sa nı olu yo rum.

Kü çük ken kö yün en hay la zıy dın. Köy de ki ka dın lar, er kek ler, ço cuk -

lar, hep si sen den ya kı nır lar dı. Evi mi zin önün den ge çen yol la ra pu su lar

atar, ge le ni-gi de ni taş yağ mu ru na tu tar dın. Çün kü ge len-gi de nin yo lu

bi zim  evin önün den ge çi yor du. O yol dan geç mek, köy de ki her in san

için bü yük bir ba şa rıy dı. Oku la baş la dı ğın da dör dün cü sı nıf tan son ra

her gün okul dan ka çı yor dun. Ya tı lı okul da oku yor ken, ka çıp tek ba şı na

eve ge li yor dun. Er te si gün ba bam tek rar se ni  alıp gö tü rü yor du. Bir se -

zon bo yun ca okul dan kaç man de vam et ti. Köy den ta şın dı ğı mız da tüm

köy lü ler bay ram et miş ler di. Ar tık ra hat ra hat gi dip ge le bi lir ler di. Az mı

in san la rın cam la rı nı kır dın? Ta bii 1986 yı lı na ka dar dı bu. 

Bir den bi re sa na bir şey ol du. Her kes le kav ga  eden Ke nan, kız dı ğın -

da biz le ri dö ven Ke nan git ti, ye ri ne her ke se yar dım  eden, her kes le gü -

zel ko nu şan Ke nan gel di. On dan son ra her kes se ni sev me ye baş la dı.

Ben de her za man se ni se ver dim. Kav ga et ti ği miz de ise tam kav ga ya

tu tu şur duk. Sen be ni iyi ce dö ver din. Ama yi ne de ben en çok se ni se -

ver dim. Ka fa mı kır dı ğın da,  oluk  oluk kan gel di ğin de bi le ben se ni se -

ver dim. Çün kü göz le ri mi aç tı ğım dan be ri hep se nin ley dim. Ya tı lı okul -

da be ra ber oku duk. Be ra ber dük ka na gi der dik. Hiç ay rıl maz dık. Ge ce -

le ri bi le be ra ber ya tar dık. Ay rıl dı ğı mız gü ne ka dar da ay nı ya tak ta ku -

ca ğın da ya tar dım. Ba na ilk ola rak “Kür düz” de di ğin de ben tep ki gös -

ter dim. Biz Ale vi yiz de miş tim. Za man la ba na Kürt lü ğü mü kav rat tın.

İlk ev den ay rıl dı ğın da gün ler ce kim sey le ko nuş mak is te me miş tim. Top

oy na mak is te mi yor dum. Dük ka na git mek is te mi yor dum. Ge ce le ri bi le

ya tar ken kor ku dan göz le ri me uy ku gir mi yor du. Hep yo lu nu bek ler ol -

dum. Kar de şim, ar ka da şım ar tık gel sin di yor dum. Bir gün okul dan ge -

lir ken se ni kar şım da gö rün ce he ye can dan ve se vin cim den ne re dey se

uça cak tım. Sa na sa rı la rak do ya do ya öp tüm. Ar tık bir da ha ay rıl ma ya -

lım de miş tim. Ne ka dar de ğiş miş tin, ne ka dar ol gun laş mış tın. Sen de ki
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bu du rum la rı gör dük ten son ra, ya vaş ya vaş ben de ger çek le ri gör me ye

baş la dım. Se nin ya nın da ken di me gü ve ni yor dum ar tık. Bir da ha hiç bir

za man sen den ay rıl mak is te mi yor dum. 

Da ğa çı ka ca ğı nı söy le di ğin za man kork muş tum. İçim de bir acı his -

set miş tim. Git me ni is te mi yor dum. Hat ta git me men  için sa na yal var -

mış tım. Ama sen ka rar ver miş tin. Sev dan la yü ce dağ la ra çı ka cak tın.

Sa na o ka dar alış mış tım ki, sen den ay rıl ma mak  için be ni de o za man

gö tür de miş tim. Ama sen gül müş tün. Par ti yi ta nı ma dı ğı mı, ön ce ken -

di mi ge liş tir mem ge rek ti ği ni söy le miş tin. Bir gün eve gel di ğim de

yok tun; git miş tin. Ar tık bu gi di şin le bir da ha gö rüş me ye cek tik. Son

gi di şin de se ni yol cu ede me di ğim  için  hâlâ ken di mi suç lu yo rum. Son

de fa do ya do ya sa na sa rıl ma dım, sa na ken di mi ge liş ti rip ya nı na ge le -

ce ği mi söy le ye me dim. Ama bir gün mut la ka se ni tek rar gö re ce ği mi

dü şü nü yor dum. O za man se nin iyi bir ar ka da şın ol du ğu mu ve ar ka -

daş lı ğı mı za iha net et me di ği mi söy le ye cek tim. Sa na yol da şım di ye hi -

ta be de cek tim.

Saf la ra ka tıl dı ğım da an sı zın, bir den bi re kar şı na çık tı ğım da bel ki de

şa şı ra cak tın. Ama ben dün ya nın en mut lu in sa nı ola cak tım. Se nin le

adım  adım gü zel ül ke mi zin dağ la rı nı ge ze cek tik. Ba na sa va şı öğ re te -

cek tin. Be ra ber ey lem le re gi re cek tik. Ve se nin hiç bir za man şe hit dü şe -

ce ği ni ak lım dan ge çir me miş tim. Ha be rin var mı? Ser taç he val de se nin

gi bi sa va şa rak gü ze lim Der sim dağ la rın da ölüm süz leş ti. İlk öğ ren di -

ğim de duy du ğum üzün tü yü, acı yı şim di yen dim. Siz ler ül ke mi zin kur -

tu lu şu, hal kı mı zın kur tu lu şu  için ka nı nı zı akıt tı nız. Üzül mek, acı çek -

mek ye ri ne, ken di mi sa vaş ta güç len di re rek düş man dan in ti kam al ma lı -

yım, ki ni mi ona bo şalt ma lı yım. Ona yol daş lar la bir lik te ül ke mi zi ze hir

et me li ve onu ül ke miz den kov ma lı yım.

Bi li yor mu su nuz, bu se ne ben de sı cak sa vaş için de ki ye ri mi al dım.

Baş lar da te red düt lü yak la şı yor dum. Bu işi ya pa ma mak tan kor ku yor -

dum. Ama siz le ri dü şün dük çe ken di me gü ve nim ar tı yor du, ce sa ret le ni -

yor dum. Ve  adım  adım kor ku mu yen dim. İlk de fa düş man la kar şı kar -

şı ya ça tış tı ğı mız da uçak la rın  Besta'ya yap tı ğı sal dı rı göz le ri min önü ne

ge li yor du. Sen te pe ye ko şu yor sun, ar ka daş la rı mev zi len di ri yor sun,

düş man, kah ro la sı uçak la rıy la üze ri ne bom ba yağ dı rı yor. Der sim ve
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Ka ra ko çan göz le ri min önün den ge çi yor du. Ser taç he val, beş he va liy le

bir lik te bu lun duk la rı  evin et ra fı nı düş man ku şa tı yor, on la rı top ve lav

si lah la rıy la kat le di yor. O an da he men düş ma na sal dır mak ve on dan in -

ti kam al mak is te dim. Ama in ti ka mın öy le alı na ma ya ca ğı nı bi li yor dum.

Sa vaş ta düş ma na kar şı akıl lı sa vaş mak ve her gün on dan in ti kam al -

mak ge re ki yor du. Ya vaş ya vaş sa va şı öğ re ni yo rum. Ken di mi bu sa vaş -

ta ta nı yo rum. Za yıf lık la rı mı gö rü yo rum. On la rı gi der mek  için da ha yo -

ğun ça ba har cı yo rum. Ben sa vaş ta dev rim le rin kan sız ola ma ya ca ğı nı

öğ ren dim. Kan akıt ma dan gü zel ül ke miz kur tu la maz. Kan dök me den,

düş man sö kü lüp atıl ma dan gü zel ül ke miz kur tu la maz. Kan dök me den,

düş man sö kü lüp atı la maz ve kan dök me den kur tu lu şun bir an la mı ol -

maz. Siz ler ca nı nı zı ver di niz, top rak la rı mı zı kan la su la dı nız. Ve bu gün

şe hit le ri mi zin ka nı üze rin de her ta raf öz gür le şi yor. Çi çek ler kıp kır mı zı

açı yor. Dağ la rı mız her gün da ha da kı zıl la şı yor.  Akan kan da ha da aka -

cak, çün kü ül ke miz ka nı mı za has ret.  Onun her ka rış top ra ğı na ka nı mı zı

ver me dik çe bu top rak lar biz ler le ba rı şa maz. 

Kar de şim, si ze la yık bir he val ol ma sı nı bi le ce ğim. Her gün ken di

yet mez lik le ri me yö ne le rek, ken di mi in ti ka mı nı zı al mak  için ha zır ha le

ge ti re ce ğim. Si zin le övü nü yor, si zin le gu rur du yu yo rum. Gün ge le cek

siz de be nim le övü ne cek, be nim le gu rur du ya cak sı nız. Ba na ve  Ercan'a

tes lim et ti ği niz di re niş bay ra ğı nı hiç bir za man ye re dü şür me ye ce ğiz.

Bay ra ğı hep gök ler de dal ga lan dı ra ca ğız. Ve si ze la yık bir kar deş, bir

he val ol ma sı nı bi le ce ğiz. 

Şa ha de ti nin ikin ci yıl dö nü mün de  anın önün de say gıy la eği lir ken

Ke nan he val, 1994 yı lı nı öz gür lük ve ba ğım sız lık yı lı ha li ne ge ti re rek,

anı nı za en an lam lı kar şı lı ğı ve re ce ğiz.

7  Ocak Bes ta şe hit le ri ni her za man mü ca de le miz de ya şa ta ca ğız!

20��Ocak�1994
Pra tik ve eği tim ça lış ma la rı mız iç içe de vam edi yor. Bir ta raf tan

eği ti mi miz de vam eder ken, di ğer ta raf tan hem ya kın köy le re gi rip çı kı -

yor, hem de ba har ha zır lık la rı nı ya pı yo ruz. Yük sek yer le rin hep sin de

kar yağ ma sı na kar şın kam pı mız da ve çev re sin de hiç kar yok. Ya ğan

yağ mur lar dan bir çok yer ça mur dan ge çil mi yor. Son gün ler de bir di şim

çok ağ rı yor du. Ağ rı sın dan ye rim de du ra mı yor dum. Ağ rı ba şı ma vur du -

ğun da san ki bey nim çat lı yor du. 

Bu nun üze ri ne ar ka daş lar be ni bir grup la bir lik te di şi mi çek mek

için ka rar ga ha yol la dı lar. Ay rı ca ka rar gah ta ba zı iş le ri miz var dı, on -

la rı da hal le dip dö ne cek tik. Ka rar gah la kam pı mız ara sın da bir gün -

lük yol var dı.

Ayın on be şin de ka rar ga ha git tik. Yol da hep yağ mur al tın da yü rü -

dük. Her ta ra fı mız sı rıl sık lam ol du. Kam pa ulaş tı ğı mız da her ta raf kar -

dı. Bi raz din len dik ten son ra yö ne ti me ih ti yaç la rı mı zı ak tar dım. On lar

ih ti yaç la rı mı zı te min et mek le uğ ra şır lar ken ben dok to run ya nı na git -

tim. Di şi min ağ rı sı  hâlâ de vam edi yor du. Dok tor he men mal ze me le ri ni

ha zır la dı. Be ni ye re ya tır dı. Çok kor ku yor dum. Na bız atış la rım git tik çe

hız la nı yor du. Da ha ön ce bir di şi mi Ka sap Dij war çek miş ti. Da ha da

kork ma ya baş la dım. Ama bu dok to ru mu zun Dij war’a ben ze me di ği ni

söy lü yor lar dı. Di şi uyuş tur du. Di şin ara sı çü rü müş tü. Pen se yi di şe vur -

du ğun da ve bi raz sı kış tı rın ca si nir le rim al tüst ol du. Öy le bir acı his set -

tim ki, da ya nıl ma ya cak bir acıy dı. Bu nun üze ri ne dok tor pen se yi çek ti.

Bir kaç ke re da ha de ne di, her se fe rin de da ha da ço ğa lı yor du acı sı. Ter

için de kal mış tım. Ne re dey se es ki acı yı  arar ol dum. Da ha son ra di şi mi

çek mek ten vaz geç tim. Öğ le den son ra di şin acı sı öy le si ne ço ğal dı ki,

ba şı mı ye re vur ma mak  için ken di mi zor tu tu yor dum. Acı ya da yan mak

zor du. Bu acı nın sür me si ye ri ne on da ki ka lık bir acı yı ter cih et tim.

Tek rar dok to run ya nı na git tim. Dok tor di şin bir ta ra fın da ki diş et le -

ri ni yırt tı. Tor na vi da yı di şin al tı na ko ya rak ya vaş ya vaş di şi kal dır dı.

Böy le da ha ra hat tı. So nun da kal dır dı. Diş ye rin den çık tı ğı za man öy le -

si ne ra hat la mış tım ki, an la ta mam. Çe ki len di şin ye ri şiş ti. Ama umu -

rum da de ğil di. Acı sı bit miş ti ya!

O gün ora da kal dık. Sa bah er ken den kam pı mı za ge ri dö ne cek tik.

Ak şam kad ro eği ti mi ni gö ren ar ka daş la rın ya nın da kal dık. Ar ka daş lar -

la soh bet edi yor duk. Soh be ti miz ge ce geç sa at le re ka dar sür dü.

Soh bet eder ken ar ka daş lar dan bi ri ne re li ol du ğu mu sor du. Ben de

Varto'lu ol du ğu mu söy le dim. Bu nun üze ri ne ar ka daş ba na ya kın laş tı.

De rin bir soh be te dal dık.  Kaya'ları ta nı yor mu sun de di, ben de han gi

Kaya'lardan bah set ti ği ni sor dum. O da “Ali Ab bas Ka ya’yı so ru yo -
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rum” de di. Bu ar ka daş Ser taç he val den bah se di yor du.  Evet ta nı yo rum

de dim. Pe ki o ne re den ta nı yor du. He men bu ar ka da şın,  Fikret'in ye ğe ni

ol du ğu nu an la dım. Çün kü Ser taç he val, Fik ret’le bir lik te ay nı ev de ka -

lı yor du. On la rın ya nın da Fik ret’in ye ğe ni de ka lı yor du. Fik ret’i da ha

ön ce gör müş tüm. O za man bu ar ka daş  Fikret'in ye ğe niy di. Saf la ra ne

za man ka tıl dın, di ye sor dum. “1993 yı lı nın  Newroz'unda ka tıl dım” de-
di. Ve baş la dı ba na Ali Ab bas he val ve Ke nan he va li an lat ma ya. “Ab -
bas he val bir des tan dı.  Eğer par ti de bi raz da ha ya şa ya bil sey di çok ge -
li şir di” de di. Ba na Ali Ab bas he val ve Ke nan he val le rin şe hit düş tü ğü -

nü söy le di. Be ni bir de fa bul muş tu. İçi ni bel ki de ba na bo şal tı yor du.

Ne re den bi le bi lir di ki, ben on la rın kar de şi yim, ne re den bi le bi lir di o an -

lat tık ça ci ğer le ri min par ça par ça ola ca ğı nı. “Ali Ab bas he val şe hit düş -
tük ten son ra saf la ra ka tıl ma ka ra rı al dım ve  onun is mi ni al dım” de di.

Evet bu yol da şın is mi de  Abbas'tı, ne ka dar duy gu lan dım bu is mi al dı -

ğı nı söy le yin ce. O an lat tık ça ben de din li yor dum, son ra Ke nan he va li

an lat tı. 1988’de An ka ra’da be ra ber kal mış lar dı. Bi zim ai le hak kın da

her şe yi bi li yor du. Özel lik le Ali Ab bas he va lin şa ha de ti ni ka bul et mi -

yor ve “böy le er ken ol ma ma lıy dı” di yor du. “Son ra o ai le den iki ki şi
da ha saf la ra ka tıl mış tı. İsim le ri Er can ve Ay han’dı. Er can ar ka daş,
1992 yı lı nın son la rı na doğ ru Bo tan’a ge çer ken şe hit düş tü. Ay han ar -
ka da şın da ne re de ol du ğu nu bil mi yo rum” de di. Er can he va lin şe hit

düş tü ğü nü söy lü yor du. Ya nı lı yor ol ma lıy dı. Bir kez da ha sor dum. “ -
Ercan'ın şe hit düş tü ğü ne  emin mi sin” de dim. “Ta bi emi nim” de di. “O
şe hit düş tü ğün de biz An ka ra’day dık. Ha ber gel di. Ça tış ma da şe hit düş -
tü. Ak ra ba bir avu kat la rı var dı, o ce na ze yi al ma ya git ti. Fa kat düş man
ver me miş ti.”

Ben ay nı so ru yu bel ki de beş-al tı de fa tek rar la dım. Ay nı ce va bı hep

al dım. “Bi li yo rum şe hit düş tü. Par ti ai le si ne ha ber ver miş ve avu kat
ce na ze yi al ma ya git miş ti” di yor du. Bir an da ne ya pa ca ğı mı, ne söy le -

ye ce ği mi şa şır dım, di lim tu tul du.  Elim ko lum bir bi ri ne do lan dı. Ama

bel li et tir me me liy dim Ay han ol du ğu mu o yol da şa. Hiç dur ma dan an la -

tı yor du. Emi nim be nim Ay han ol du ğu mu bil se an lat ma ya cak tı. Ama o

ai le yi ta nı dı ğı mı söy le di ğim  için ar ka daş ba na an la ta rak ra hat lı yor du.

Er can he va lin şa ha de tin den son ra par ti ai le ye şa ha det le ri bil dir miş ti.

Bu nun üze ri ne Ali am ca çok üzül müş tü. İyi ol ma yan ba zı ak ra ba çev -

re le ri de ona çok yük len miş ler di. “Da ya na ma yan Ali am ca  kalp kri zi
ge çi re rek ve fat et ti” de di. De mek ki, ba bam da ve fat et miş, hem de

üzün tü sün den.

He val Ab bas ba na an la tı yor, ben din li yo rum. Er can ve Ali am ca yı

dü şü nü yo rum. O ge ce ba na si ga ra da yan mı yor du. Si ga ra üs tü ne si ga ra

içe rek bi raz ol sun ra hat la mak is ti yor dum. Ar tık an lat mak tan Ab bas he -

va lin yo rul du ğu nu  fark et tim. Sa bah yo la gi de ce ği mi zi,  onun  için bi raz

din len mem ge rek ti ği ni ar ka da şa söy le dim, o da ye rin de bul du. He men

ol du ğum yer de uzan dım. Kim uy ku yu dü şü nü yor du.  Genç kar de şim

Er can göz le ri min önü ne gel di. Yaş lı ba ba mı dü şün düm. Ye ni şa ha det

olay la rı nı öğ re ni yo rum. Yi ne ay nı gün de iki ca nı mın Kür dis tan lı laş tı -

ğı nı öğ re ni yo rum.

He nüz 16’sın day dı Er can. Ye ni ye şer miş ti gen ce cik fi dan lar gi bi.

O, Ser taç ve Ce va hir he val den al dı ğı bay ra ğı ye re dü şür me miş ti.

Onur lu bir şe kil de bay ra ğı ta şı dı ve as la ye re dü şür me di. Ve O da tıp -

kı Ali Ab bas ve Ke nan he val ler gi bi bay ra ğı ba na tes lim et ti. Şim di

bay ra ğı en onur lu şe kil de ta şı ma sı ra sı ben de. Siz le re söz ve ri yo rum

Er can he val! Siz ler den al dı ğım di re niş bay ra ğı nı hiç bir za man ye re

dü şür me ye ce ğim. Son ne fe si me ka dar bay ra ğı yük sek ler de tu ta rak ve

da ha da yük sek le re ta şı ra rak siz le re la yık bir kar deş, bir yol daş ola ca -

ğım.

Sa bah er ken den kalk tık ve Avaşin’de ki ka rar gah kam pın dan kam pı -

mı za doğ ru ha re ket et tik. Ar ka daş la ra hiç bir şey bel li et tir me me ye ça lı -

şı yo rum. Bü tün yol bo yun ca kar deş le ri mi dü şün düm. Bu de fa ön ce ki

gi bi kö şe me çe kil me ye ce ğim, ya şam dan ken di mi  uzak tut ma ya ca ğım.

Şe hit le ri miz biz den ne is ti yor, onu doğ ru kav ra ya cak ve is tem le ri ne en

doğ ru ce va bı ve re ce ğim. Ki ni me kin ka tıl dı. Ke sin lik le in ti ka mı nı ala -

ca ğım.  Onun  için ken di mi iyi eğit me li, bir an ön ce ken di mi sa va şa ha -

zır ha le ge tir me li yim. Şa ha det le re en an lam lı kar şı lı ğı ver me li yim.

Onur lu yum, on lar la ba şım dim dik, on lar la övü nü yo rum. On lar la gu rur

du yu yo rum. Ar ka daş lar la, Ke nan lar la, Er can lar la, Dev rim ler le da ha

güç lü yüm, da ha ka rar lı yım, da ha inanç lı yım.

Bi li yo rum; onur lu ol du ğu ka dar, omuz la rı ma dü şen yük de, gö rev ler
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de o ka dar art mış tı. Her za man, her yer de bu gö rev le ri min so rum lu lu -

ğuy la ha re ket et me li yim. Ye ri gel di ğin de on lar gi bi şe hit düş me si ni,

top rak la rı mı zı ka nım la su la ma sı nı, va ta nı mın be de li ni ca nım la öde me -

si ni bil me li yim. Ya şam da at tı ğım her  adım sağ lam ve on la ra ya kı şır ol -

ma lı dır. On la rın ya şa mı nı tem sil et me yi bil me li yim. Her za man bu nun

bi lin cin de ola cak ve  onun so rum lu lu ğuy la ha re ket ede ce ğim. An cak bu

te mel de yol daş la rı ma la yık ola bi li rim. 

Er can he val ben den tam bir ay ön ce saf la ra ka tıl mış tı. 1 Ma yıs gü nü

oku lu nu bı ra ka rak bir  grup öğ ren ci ar ka da şıy la saf la ra ka tıl dı. Pro le ter -

le rin da ya nış ma ve bir lik gü nü  olan 1  Mayıs'ta kav ga sı nı ve mü ca de le -

si ni dağ la ra ta şı ra rak pro le ter le rin bir sa vaş çı sı ol du. 

Evet sen de ka nı nı akıt tın. Hal kı mı za ve ta ri he kar şı gö re vi ni la yı -

kıy la ye ri ne ge tir din Er can he val!

Ba ba mın ve fa tı na ol duk ça üzül düm. Ger çek ten de iyi bir ba ba ve

yurt se ver bir in san dı. Ama ona çev re her za man yük len di. “Se nin ço -
cuk la rın te rö rist ol du lar, on lar Kürt le rin ya nın da yer alı yor lar” di yor -

lar dı. Bü tün bun la ra rağ men, sü rek li bi zi des tek li yor du. “Be nim ço cuk -
la rım kö tü ve yan lış lar la uğ raş maz lar, ben on la ra so nu na ka dar gü ve -
ni yo rum” di yor du. Bi ze gü ven me sin de so nu na ka dar da hak lıy dı. Çün -

kü biz hal kı mız ve va ta nı mı za kar şı  olan gö re vi mi zi yap ma ya ça lı şı -

yor duk. Ke sin lik le Ali ba ba; di ğer kar deş le rim gi bi sa na la yık bir ev lat

ol ma sı nı bi le ce ğim. Se ni sü rek li ya şat ma sı nı bi le ce ğim. 

Kam pa na sıl var dı ğı mın far kı na bi le va ra ma dım. Yol da hep dü şün -

düm. Dü şün dük çe ken di me en doğ ru olan la rı da yat tım. Ya şa sın, ölüm -

le ni kah lı ve öz gür lü ğü mü zün te mi na tı ölüm süz şe hit le ri miz!

30��Ocak�1994
“Bir  halk kö le ise, kö le lik ten an cak şe hit le riy le kur tu lur.”
Par ti Ön der li ği’nin en çok sev di ğim söz le rin den bi ri. Hal kı mız bu -

gün şe hit le riy le za fe re ulaş ma nın eşi ği ne gel di. Şe hit le ri miz bi zim ba -

ğım sız lık sim ge le ri miz dir. On lar da ki di re niş ru hu, on lar da ki ka rar lı lık,

fe da kar lık bi zi da ha inanç lı kı lı yor.

Halk ola rak ina nıl maz de re ce de sö mü rül dük, ezil dik. Baş ka la rı ta ra -

fın dan in san ye ri ne ko nul ma dık. Ama bu gün hep sin den he sap so ru yo -

ruz. Ta ri hin la ne tin den in ti kam alı yo ruz. Şe hit le ri miz le ül ke mi ze kan

ve ri yo ruz. Her ta ra fı kan la ye şil len di ri yo ruz. Za fe ri kan la taç lan dı rı yo -

ruz. Şe hit le rin kar de şi ol mak bü yük bir  onur be nim  için. On lar da ki di -

re niş ru hu, ce sa ret, fe da kar lık, ka rar lı lık ba na güç kay na ğı olu yor.

Ar tık bü tün za ma nım on lar la ge çi yor, on lar la ya tı yo rum, on lar la

kal kı yo rum ve on lar la yü rü yo rum. Omuz la rı ma dü şen gö rev le rin ağır -

lı ğı nı bi li yo rum. Bu gö re vi la yı kıy la ye ri ne ge ti re bil mek  için çok yo -

ğun bir ça ba har ca mam ge re ki yor. Ken di mi dö nüş tür mem, ge liş tir mem

şart. Ba zen dü şü nü yo rum, aca ba gö re vi mi la yı kıy la ye ri ne ge ti re bi lir

mi yim? On la ra la yık bir kar deş, bir yol daş ola bi lir mi yim? Ama bil di -

ğim bir şey var ki,  eğer ben şe hit düş sey dim, on lar dan bi ri şim di be -

nim ye rim de ol muş ol say dı, ke sin lik le gö rev le ri ni la yı kıy la ye ri ne ge -

ti rir di. Ben de ken di me gü ven me li yim, ken di mi güç len dir me li yim.

Ab bas la rın, Ke nan la rın, Er can la rın mü ca de le si ni la yı kıy la ye ri ne ge tir -

me li yim. 

Eği ti me, ya şa ma ve gö rev le re ken di mi ver me li yim. Eği tim den ken -

di mi güç len dir miş bir şe kil de çık mak zo run da yım. Çün kü önü müz de

bü yük bir sa vaş yı lı var. Bu sa vaş ta yer al mak ve sa vaş so run la rı na güç

ye tir mek  için mut lak bü yük bir dö nü şü mü yap mam ge re ki yor. Bu dö -

nü şü mü yap mam  için her şey ha zır. Şe hit ler den al dı ğım güç le yü ce le -

şen bir dö nü şü mü ya pa cak ve pra ti ğe güç lü yö ne le ce ğim. İn ti kam an -

cak böy le alı nır. Be nim de, in ti kam al mak tan baş ka bir şan sım yok tur.

İn ti ka mı, ken di mi ge liş ti re rek ala ca ğım. İn ti ka mı, yol daş la rı ma her tür -

lü des te ği, yar dı mı su na rak, on la rın da ge liş me si ne yar dım cı ola rak ala -

ca ğım. İn ti ka mı, dev rim ci ya şa ma ak tif ka tı la rak ala ca ğım ve in ti ka mı,

si la hı ma ha kim ola rak, düş ma na kar şı sa va şa rak ala ca ğım. Ben de ki

yük se len in ti kam alev le ri ni hiç kim se sön dü re me ye cek tir. Yol daş la rı -

mın in ti ka mı nı al ma dan gö zü me ra hat uy ku gir mez.

Ya şam bü tün hı zıy la, bü tün gü zel lik le riy le sü rüp gi di yor. Ba zen

köy le re gi rip çı kı yo ruz.  Kamp çev re mi ze bir-iki ke re kar yağ dı. Da ha

çok da yağ mur ya ğı yor. Eği ti mi miz bü tün can lı lı ğıy la de vam edi yor.

Son gün ler de geç miş pra ti ği miz üze ri ne yo ğun la şı yo ruz. Her ar ka daş

ek sik ve yet mez lik le ri üze ri ne dü şü nü yor. Ben de pra ti ğim üze ri ne yo -

ğun la şı yo rum. Ba zı so nuç lar çı ka ra bi li yo rum. Geç miş pra ti ği miz den
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ne ka dar so nuç lar çı ka rır sak, ge le ce ğe da ha güç lü ve  emin adım lar la

yö nel miş olu ruz. Bu se ne ki kam pı mız da ol duk ça ha re ket li yiz. Çev re

köy le re gi rip çı kı yo ruz. Te pe ye çı kı yo ruz. Dev ri ye ye gi di yo ruz. Sü rek -

li ha re ket li ol ma mız he pi mi zin is te di ği bir şey dir.

Ala na ba ha rın er ken ge le ce ği şim di den bel li. Ba har la bir lik te güç lü

atı lım lar ya pa ca ğız.  Eğer ba har da ini si ya ti fi ele ge çi rir sek yıl so nu na

ka dar ini si ya tif eli miz de  olur. Ba har atı lı mı  için ken di mi güç lü ha zır lı -

yo rum. Atı lı ma coş ku lu, hırs lı ve in ti kam tut ku suy la ka tı la cak ve kar -

deş le ri me, yol daş la rı ma la yık ola ca ğım. Ar tık her ge çen gün ken di me

gü ve nim ar tı yor. Ve ken di me ina nı yo rum.

5�Şu�bat�1994
Dün man ga mız kam pın te pe si ne çık tı. Çık tı ğı mız yer ala na ha kim

bir te pe. Her man ga sı ra sıy la çı kı yor ve üç gün te pe de ka lı yor. Te pe de

gün lük eği tim prog ra mı nı sür dü rü yo ruz. Gü nün bel li sa at le rin de ka rar -

gah la tel siz bağ lan tı sı ku ru yo ruz. Ça lış ma lar hak kın da bil gi ler ve ri yo -

ruz. Ka rar gah da bi ze ye ni pers pek tif ve ta li mat lar ve ri yor. Sü rek li iliş -

ki de yiz. Sa ba ha doğ ru te pe de dev ri ye mi zi çı kar tı yo ruz. Yük sek yer le ri

kont rol edi yor lar. Dev ri ye le ri miz er ken den ala nın keş fi ne çı kı yor lar,

gü nün ilk ışık la rıy la bir lik te te pe ça dı rı na ge ri dö nü yor lar. Kamp ta iç ti -

ma mız sa at  dört bu çuk ta ya pı lı yor. Sa ba ha ted bir  için te pe ci le rin uya -

nık gir me si ge re ki yor. İç ti ma ön ce sin de te pe de ki ar ka daş la rı uyan dı rı -

yo ruz. Sa at dört te he pi miz uya nı yo ruz.

Bu gün içim den ai le ye bir mek tup yaz mak gel di.  Uzun sü re den be ri,

ben den ha ber al mı yor lar. Ay rı ca on la rın her yö nüy le des te ğe, mo ra le

ih ti yaç la rı nın ol du ğu nu dü şü nü yo rum.  Onun  için bir mek tup yaz ma ya

ka rar ver dim. Bel ki de mek tu bum on la rın eli ne geç mez. Ama ben el le -

ri ne ge çe cek miş gi bi bu mek tu bu ya za cak ve duy gu la rı mı di le ge ti re -

cek, on la ra bi raz mo ral ve güç ver me ye ça lı şa ca ğım.

Yurt�se�ver�Ai�le�me!
Uzun sü re den be ri siz ler den ay rı yım. Ama bu ay rı lık fi zi ki bir ay rı -

lık. As lın da bel ki de si zin le ge çir di ğim bir ya şa ma rağ men, hiç bir za -
man siz ler le is te di ğim şe kil de bir le şe me dim, siz ler le ya şa mı pay la şa -
ma dım. Ama dağ la rı mı za çık tı ğım gün den be ri siz le ri hep ya şa dım. Ar -
tık ken di mi da va mı zın yıl maz bir sa vaş çı sı ha li ne ge ti re rek siz le re  lâyık
ol ma ya ça lış tım. Dağ la rın do ruk la rın da siz le re bu sa tır la rı ya zar ken
ol duk ça zor la nı yo rum. Es ki den in san la ra çok ra hat bir şe kil de mek tup
ya za bi li yor dum. Şim di si ze bu mek tu bu ya zar ken hiç de öy le ra hat de -
ği lim. Siz le re ken di ai lem gö züy le bak mak tan zi ya de, şe hit le rin ai le si
gö züy le bak tı ğım  için, yaz mak ta ol duk ça zor la nı yo rum. Ama yi ne de
ya za ca ğım. Yi ne de siz le re duy gu la rı mı an la ta ca ğım.

Yol daş la ra ilk ulaş tı ğım da dün ya nın en mut lu in san la rın dan bi riy -
dim. Ar tık ben de öz gür lük sa vaş çı sı ol ma ya  adım at mış, hal kı mı zın öz -
gür lü ğü, va ta nı mı zın kur tu lu şu  için düş man dan bin yıl la rın in ti ka mı nı
ala cak ve bi ze çek tir di ği acı la rın he sa bı nı so ra cak tım. Siz ler yurt se ver
in san lar dı nız. Ben den ön ce ai le de den Ali Ab bas, Ke nan ve Er can yol -
daş lar par ti saf la rı na ak tif ola rak ka tıl dık la rı  için, siz ler be nim ka tıl -
ma mı is te mi yor du nuz. Si ze gö re ben ev de ka la rak ora da sa de ce des tek
ve yar dım sun ma lıy dım. Ama ben bu nu doğ ru bul ma dım. Her kes ken di
bor cu nu ta ri he öde me liy di. Ta ri hin her ke se yük le di ği bir gö rev var dı.
Ba na da, ta ri hin yük le di ği bir gö rev var dı. On lar ken di gö rev le ri ni ye -
ri ne ge tir mek  için sa va şa ka tı lır lar ken, ben de gö re vi mi su is ti mal ede -
mez dim. Ben de sa vaş ma lıy dım. Ve ken di ira dem le sa vaş ma ya ka rar
ver dim. Bu gün çok sağ lık lı, doğ ru, ye rin de bir ka rar ver di ği mi da ha
net gö rü yo rum. On la rın mü ca de le si ni ve bi ze ema net et tik le ri di re niş
bay ra ğı nı ye re dü şür me den ile ri ye bü tün gü cüm le ta şı ma ya ça lı şı yo -
rum. Hem de bü yük bir onur la ve bü yük bir şe ref le bu nu yap ma ya ça lı -
şı yo rum. 

Ali Ab bas, Ke nan ve Er can yol daş la rın şe hit düş tük le ri ni öğ ren miş -
si niz. Na sıl kar şı la dı nız, bi le mi yo rum. Ama bil di ğim bir şey var sa, on -
la ra la yık ol ma nın tek yo lu on la rın da va sı na sa hip çık mak la müm kün -
dür. Üzül dü ğü nü zü bi li yo rum. Bel ki de inan mak is te me miş si niz dir.
Bun la rı do ğal kar şı lı yo rum. Ama üzül mek, ağ la yıp sız la mak hiç bi ri mi -
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ze ya kış maz; bi ze ya kı şan on la ra la yık ola bil mek, düş ma na da ha da
kin duy mak ve on la rın mü ca de le si ne  dört el le sa rı la rak, onu bı rak tık la -
rı yer den bü yük bir coş kuy la, azim le ve ira dey le sür dür mek te dir. He pi -
miz bu nu yap ma sı nı bil me li yiz. Ben de ilk öğ ren di ğim de inan mak is te -
me miş tim, kö şe me çe kil miş tim, kim sey le ko nuş mak is te mi yor dum, ken -
di mi yal nız hi se di yor dum. Fa kat tav rı mın yan lış ol du ğu nu an la dım.
On la rın anı sı na böy le yak laş mak ba na ya kış mı yor du. On la rın anı sı na
en iyi ce va bı, ken di mi ge liş ti re rek, dö nüş tü re rek ve par ti ye, par ti çiz gi -
si ne sa hip çı ka rak, ken di mi her yö nüy le sa va şa ha zır ha le ge ti re rek ce -
vap ve re bi le ce ği mi bi lin ce çı kar dım. Siz le rin açı sın dan da du rum bun -
dan fark sız de ğil dir. Şe hit le rin ana sı ol mak, kar de şi ol mak, ba cı sı ol -
mak onur lu ol du ğu ka dar, bu nun in sa na yük le di ği gö rev ler de o ka dar
ağır dır. Her yer de bu nun bi lin ciy le ha re ket et me si ni bil me li si niz. On -
lar la,  dost düş man için de ba şı nız dik tir, al nı nız açık tır. Yurt se ver bir
ai le ola rak her za man şe hit le ri mi ze sa hip çık mak, on la rın de ğer le ri ni
ko ru mak si zin en bü yük gö re vi niz dir. Bu gö re vi ni zi la yı kıy la ye ri ne ge -
ti re ce ği ni ze inan cım tam dır.

Ben da ha ora day ken bi le düş man si zi ra hat bı rak mı yor du. Üze ri niz -
de hep psi ko lo jik sa vaş yü rü tü yor du. Hep teh dit edi yor du. Ama düş ma -
nın bu yö ne lim le ri o za man lar siz le ri yıl dır mı yor du. Bel ki de si ze yö ne -
lik düş man yö ne lim le ri da ha da ar ta bi lir. He le he le çev re de ba zı ha in -
ler var dı; bun lar sü rek li si zi yıl dır mak is ti yor lar dı. Sü rek li si zin yurt se -
ver li ği niz le  alay edi yor lar dı. Bun la rın da düş man la or tak ha re ket et tik -
le ri ke sin. Bun lar ül ke si ne ve hal kı na kar şı gö rev le ri ni ye ri ne ge tir me -
yen ve iha net ba ta ğın da ko kuş muş bir  avuç ha in dir ler. Bun la rın si ze
kar şı olum suz ta vır la rı ar ta bi lir. Ama siz hiç bir za man ne bun la rın
önün de, ne de düş ma nın önün de baş eğ me me li si niz; çün kü şe hit le ri miz
so nu na ka dar bun lar la sa vaş tı lar ve kan la rı nın son dam la sı na ka dar
da bun la ra bo yun eğ me di ler. Siz le re ya kı şa cak  olan da ölü mü ne bun la -
ra kar şı di ren mek ve şe hit le ri mi zi ko ru mak tır. 

Ba ba mın da ve fat et ti ği ni öğ ren dim. Bi li yo rum. Çev re de ki ha in ler
ve düş man ona çok yö ne li yor du. En son da ya na ma yıp ve fat et ti. Ba ba -
mın ve fa tı da be nim  için ol duk ça an lam lı dır. Çün kü o hiç bir za man
düş ma na bo yun eğ me di. Ve hep onur lu ca ya şa ma sı nı bil di. Bir de fa -

sın da po lis le rin ba ba ma bas kı la rı na göz le rim le ta nık ol dum. Ben 1991
yı lın da da ğa çı kıp tek rar ge ri dön dü ğüm de düş ma nın ba ba mı dük kan -
da teh dit et ti ği ni ve bu na kar şı ba ba mın da biz le ri sa vun du ğu nu ve
“ço cuk la rı mı iyi ta nı rım, on lar yan lış şey ler yap maz. Ben on la ra hep
doğ ru ola nı gös ter me ye ça lış tım. On la ra gü ve ni yo rum” de di ği ni öğ -
ren miş tim. Bu nun üze ri ne po lis kü für ve teh dit ede rek dük ka nı  terk et -
miş ti. Düş ma na tes lim ol ma mak en onur lu ca şey dir. O da bu nu yap tı.
Ben ona la yık bir ev lat ol ma sı nı bi le ce ğim. Ay nı şe kil de siz ler de ona
la yık ol ma lı sı nız.

Dev ri mi miz çok zor ko şul lar da yü rü tü lü yor. Acı lar la do lu. Bu gün
üç bi nin üze rin de şe hit le ri miz var. Bir o ka dar da hal kı mız dan şe hit
var. Ül ke miz de ilk de fa hal kı mız bu ka dar top lu ca di re ni yor ve ölü me
ci rit  atar gi bi gi di yor. Ül ke mi zin her ka rış top ra ğı ka na has ret tir. An -
cak bu top rak la rı kan la su la ya rak düş man dan ge ri ala bi li riz. Ar tık bu
ka nı hal kı mız ve ri yor. Ül ke miz her ta raf ta kan la su la nı yor. Ve bu kan
ül ke mi zi öz gür leş ti ri yor, gü zel leş ti ri yor. Baş kan Apo, “Bir  halk kö le
ise kö le lik ten an cak şe hit le riy le kur tu lur” di yor. Hal kı mı zı kö le lik zin -
ci rin den kur tar mak  için de ğil bir can, bin ca nı mız da ol sa fe da ede riz.
Ve bu uğur da ca nı nı fe da eden ler de, en yü ce, en kah ra man in san lar -
dır.

Siz le re o ka dar çok şey an lat mak is ti yo rum ki, an la ta cak la rım bu
say fa la ra sığ maz. Ay rı ca bun la rı yaz mak  için ye ter li ka ğıt da yok.
Dağ la rı mın yü ce li ği ni, bü yük lü ğü nü; se rin ha va mı zı, buz gi bi su la rı mı -
zı, na sıl siz le re an la ta yım? He le he le yol daş la rı mı siz le re na sıl an la tı -
yım? Ya şa mı mı zın gü zel lik le ri ni na sıl an la ta yım?

An la ta bil di ğim ka da rıy la an la ta ca ğım. He men dağ la rı mız dan baş lı -
yo rum.  Evet dağ ke li me si bi le in sa nı ye rin den ha re ke te ge çir me ye ye ti -
yor. Dağ la rı mız ne ka dar yü ce! Şu an bu lun du ğum Şem din li ala nın da -
ki dağ lar, dün ya nın en yü ce dağ la rı dır lar. Şe hi dan da ğı nın ba şı na çık -
tın mı, bir da ha in mek is te mez sin; bir ta ra fın da  İran’da ki top rak la rı -
mız, di ğer ta raf tan Şem din li, bun la rın tam or ta sın da sen Şe hi da nın do -
ru ğun da ba şı gök le re de ğen bir in san... He le he le Çar çe la da ğı bel ki
de be nim  için dün ya nın en gü zel ve en çe ki ci ye ri dir. Üze ri ne çık mak
için çok bü yük bir ça ba har ca man la zım.  Onun üs tü ne çık tın mı, san ki
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dün ya yı feh tet miş sin. Hiç kim se Çar çe la’da se nin sır tı nı ye re ge ti re -
mez. Do ruk la rın da da buz gi bi su lar,- iç tik çe iç mek is ti yor sun. Bi li yor
mu su nuz,  Çarçela'daki ber rak su lar, bi zim yay la da ki su la ra çok ben zi -
yor. Ay nen o su lar gi bi du dak la rı çat la tı yor. Her yer de ye şil lik ler
açar ken, Çar çe la kar la kap lı; her yer de ağaç lar sa ra rır ken, ye şil lik ler
ku rur ken Çar çe la’da ot lar ye ni ye ni fi liz le ni yor. Çi çek ler ren ga renk
açı yor. Her yer de Ni san yağ mur la rı ya ğar ken Çar çe la’da kar ya ğı yor.
Bel ki de Ni san yağ mur la rı Çar çe la’da Ağus tos ayın da ya ğı yor. Se rin
esen ha va hem de Çar çe la’nın, Şe hi dan’ın Gos ti’nin ba şın da naz lı
naz lı yü zü ne vu rur ken, baş ka alem le re gi di yor sun. Ci ğer le ri ne bir so -
luk alış ta bay ram edi yor ve bü tün ki ri ni dı şa rı ya atı yor sun. Kür dis ta -
nı mız çok gü zel. 

As lın da siz le re bu gü zel lik le ri faz la an lat ma ma ge rek yok. Çün kü
siz ler de ül ke mi zin gü zel lik le ri ni bi li yor su nuz. Siz ler de dağ da ya şa dı -
nız. Sü rek li yay la la ra çı kar dı nız, sü rek li dağ la rı mı zı do la şır dı nız. Bu
gü zel ül ke miz  için sa vaş mak ve şe hit düş mek, dün ya da ki en yü ce şey -
dir. Ve her kes bu yü ce li ği gös te re mi yor. 

He pi niz duy muş ol sa nız, bi raz da bil se niz, ina nı yo rum en faz la me -
rak et ti ği niz şey bi zim ya şan tı mız dır. Özel lik le Kez ban Ana ge ril la ya -
şa mı nı çok me rak edi yor du. Ve “ço cuk la rım” de di ği ge ril la la rın ya şa -
mı nı hep gör mek ve ba zı gün le ri ni on la rın için de ge çir mek is ti yor du.
Ge ril la dan bah se di lin ce ye rin de du ra mı yor du. Ya şa mı mı zı siz le re an -
lat mak ka dar ko lay ol ma sa ge rek; ama yi ne de de ne ye yim.

Ya şa mı nız zor luk lar la do lu bir ya şam dır. Ya şam da ki her zor luk in sa nın
ya şa ma da ha da  dört el le sa rıl ma sı na yol açı yor. Çek ti ği miz her zor luk ya -
şa mı da ha da gü ze leş ti ri yor. Her yö nüy le ya şa mı mız gü zel ve de ğer li.
Uzun bir yü rü yüş ten son ra din le nip si ga ra iç mek, dağ la rın do ruk la rın dan
et ra fı iz le mek,  ufak grup lar şek lin de ge zer ken ka la ba lık yol daş lar gru bu na
denk gel mek, ken di hal kın la bir ara da ol mak, on lar  için sa vaş ma nın ver di -
ği mut lu luk, her yü rü yüş ten son ra da ğın zir ve si ne ulaş mak ve bu nun mut -
lu lu ğu ve dağ la rın zir ve sin de hal kı mız la bü tün le şip ora dan va di le ri sey re -
de rek öz gür lü ğün ta dı na var mak... Yi ne çe ki len yor gun luk, uy ku suz luk, su -
suz luk, ger çek ya şa mın tu zu bi be ri dir. Bun lar öz lem le re tad ve rir.

Düş ma na yö nel me de yol daş lar en bü yük coş ku yu ya şar lar. Gü zel

bir ak şam, ya şa mın güç lük le ri ne rağ men gür bir  ateş ya kıp, be nim  için
dün ya nın en de ğer li var lık la rı  olan yol daş la rım la soh bet et mek,
Zağros'un ilik le ri don du ran so ğu ğun da bir ar ka da şın sı cak gü lü şü ve -
ya Zağ ro sun fır tı na lı bir gü nün de ko ğuş cu  iken bu la şık la rı mı zı yı ka -
mak, ve ya bir mev zi üze ri ne gi der ken ne ol du ğu be lir siz bi rin den asır -
lık kö le li ğin in ti ka mı nı sor mak; onur lu, na mus lu, şe ref li bir ya şam  için
adım  adım za fe re gi den bir mü ca de le nin ne fe ri ol mak ve ya şa dı ğım bü -
tün bun la rın an la mı nı bil mek ve ona gö re sa vaş mak...  Evet sa vaş mak,
bi zim ya şa mın ta ken di si dir. 

He pi ni ze tek tek hi tap et mek is te mi yo rum. Çün kü he pi ni zin duy gu la -
rı dü şün ce le ri ve öz lem le ri bir dir.  Onun  için he pi ni ze or tak hi tap edi -
yo rum. Mü ca de le miz bu gün Baş kan APO’nun çiz di ği ışık lı yol da  adım
adım za fe ri ya ka lar ken, düş man al mış ol du ğu ye nil gi nin acı sıy la hal kı -
mı zı kat le di yor. Ül ke mi zi ya kıp yı kı yor. Dağ la rı mız her gün bom ba la -
nı yor. Bu on la rın ne ka dar za yıf düş tü ğü nü ve za val lı laş tı ğı nı gös te ri -
yor. Bu na kar şı mü ca de le miz gün den gü ne bü yü ye rek za fe ri ga ran ti al -
tı na alı yor. Şe hit le ri mi zin dök tü ğü her dam la kan, öz gür lü ğün su lan -
ma sı ve her ye re sa çı la rak bü yü me si an la mı na ge li yor. Par ti miz şe hit -
le rin par ti si dir.  Onun  için şe hit le re ve on la rın par ti si ne sa hip çık mak,
her  Kürt in sa nın te mel gö re vi dir. Her gün düş ma na ölüm cül dar be ler
vu ru la rak şe hit le ri mi zin ve asır lık kö le li ğin in ti ka mı alı nı yor. 

Sev gi li ai lem!
He pi niz çok zor luk çek ti niz, çok açı çek ti niz; bi li yo rum. Bil me li si niz

ki, ül ke miz acı lar ve zor luk lar ül ke si dir. Bir gün ge le cek he pi ni zin çek -
ti ği acı lar ve zor luk lar bi te cek tir. O gün ler de çok ya kın dır. Ye ter ki
siz ler yıl ma ya sı nız, umu du nu zu tü ket me yi si niz-, öz gür lük ve za fer çok
ya kın. Bu nu her kes gö rü yor ve her kes bi li yor. Bi li yor mu su nuz, Dev rim
de şe hit düş tü. Hem de ha in ler ta ra fın dan şe hit edil di. Bi li yo rum, ai le si
onun şa ha de tin den do la yı çok üzül müş tür. Bel ki de siz le re kı zı yor ola -
bi lir ler. O’nu gü ya biz kan dı rıp saf la ra gö tür mü şüz. Dev rim ka na cak
bi ri de ğil di. Ken di ira de siy le mü ca de le ye ka tıl dı. Biz sa de ce ken di si ne
yar dım cı ol duk. O’nun ai le si kız sa da, si ze tep ki duy sa da, siz on la rı
bı rak ma ma lı sı nız. Şe hit le ri mi zin kah ra man lık la rı nı, mü ca de le mi zin yü -
ce li ği ni on la ra an lat ma lı sı nız. On lar la da ya nış ma lı, ge re ken yar dı mı
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ve des te ği on la ra sun ma lı sı nız. Ay rı ca çev re miz de bir çok ar ka daş şe hit
düş tü. O ai le ler le da ya nış ma yı sağ la mak  için ilk adı mı at ma lı sı nız.
Böy le ce düş man da siz le re ko lay ko lay yö ne le mez.  Eğer siz ler bun la rı
ya par sa nız, şe hit le re kar şı gö rev le ri ni zi ye ri ne ge tir miş olur su nuz. Bu -
nu yap mak zo run da sı nız.

Yurt se ver ai lem!
Ger çek ten de her bi ri ni zin gö rev ve so rum lu lu ğu nu zun bi lin cin de ol -

du ğu nu zu bi li yo rum. Tek rar söy lü yo rum: Ne re de olur sa nız  olun, şe hit -
le rin da va sı nı yer de bı rak ma yın. Ül ke miz  için ge re kir se he pi miz ca nı -
mı zı ve re ce ğiz. Ama as la şe hit le rin da va sı nı, bay ra ğı nı ve si la hı nı yer -
de bı rak ma ya ca ğız. Düş ma na kar şı bo yun eğ me ye rek so nu na ka dar sa -
va şa cak şe hit le re la yık bir an ne, bir kar deş, bir ba cı ve bir yol daş ol -
ma sı nı bi le ce ğiz. Bu ko nu da siz le re gü ve ni yor ve ina nı yo rum. He pi ni zi
çok sev di ği mi be lir tir ken şe hit le re la yık ola ca ğı nı zı umu yo rum. 

Ya şa sın Ulu sal Ön der Baş kan APO!
Ya şa şın Şe hit le rin Par ti si PKK!
Dev ri mi ci se lam ve say gı lar.
Oğ lu nuz, kar de şi niz ve yol da şı nız Mor dem Si pan Çi ya.
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11�Şu�bat�1994
Köy le re gi riş çı kış la rı mız de vam edi yor. Düş man bü tün köy le re tek -

rar si lah al ma la rı  için yo ğun bas kı uy gu lu yor. Köy lü ler den al dı ğı mız

bil gi le re gö re düş man ula şa ma dı ğı mız köy le re da ha faz la bas kı ya pı -

yor. Her gün köy lü le ri köy mey da nın da top la ya rak, on la rı si lah al ma la -

rı  için yo ğun bas kı ve iş ken ce den ge çi ri yor. Git ti ği miz çev re de bu lu -

nan köy le rin he men hep si biz den yar dım is ti yor du. As lın da si lah al ma -

ya cak lar.  Eğer bi raz düş ma na kar şı di re ne bil se ler, düş man da on la ra si -

lah ver mek is te me ye cek. Ama göz le ri  hâlâ si lah al mak ta. Bu si lah la rı

bi ze kar şı kul lan mak  için de ğil de, çe te ci lik ma a şın dan ya rar lan mak

için alı yor lar. Çe te ci li ğin baş la ma sın dan son ra hep si geç miş te uğ raş tık -

la rı iş le ri ni bı rak mış lar. Çev re köy ler de ta rım ve hay van cı lık la uğ ra şan

çok az sa yı da in san kal mış. Öy le si ne uyu şuk ol muş lar ki, hiç bi ri ça lış -

mak is te mi yor. Ka nı mı zın üze rin de ya şa mak on la rın ho şu na gi di yor.

El bet te bun la ra  izin ver me ye ce ğiz. Hiç kim se  Kürdistan'da aç lık tan öl -

me miş tir. He le he le Kür dis tan gi bi bir ül ke de; ta şı nı iş let sen al tın el de

eder sin.

İki gün ön ce bir  grup ar ka daş la Bedow köyüne git tik. Bu kö yün

da ha ön ce ko yun la rı na el koy muş tuk. Bu ey lem den son ra si lah la rı nı

bı rak ma yan lar kö yü  terk et miş ler di. Si lah la rı nı bı ra kan lar ise köy de

kal mış lar dı. He men he men bü tün çev re köy le re gir miş, sa de ce bu

kö ye gir me miş tik. Bu nun üze ri ne ar ka daş lar kö ye git me mi zi söy le -

di ler. Herki köyünün al tı na ka dar gel di ği miz de kar dollar da he nüz

yok tu.  Herki'nin için den ge çe rek Bedow yoluna gir di ği miz de ise, kar

diz bo yuy du. He men Çarçela’nın so ğu ğu ken di si ni his set ti ri yor du.

Kö ye dik kat li ve ses siz bir şe kil de gir me miz ge re ki yor du. Ar ka daş -

la rı uyar dım, çün kü bu kö yün bi ze tep ki si var dı. Tep ki le ri ni bi ze kar şı

si lah kul la na rak açı ğa vu ra bi lir ler di. Kö yün içi ne gir di ği miz de bir kaç

evin ışı ğı ya nı yor du. Da ha ön ce evi ne git ti ği miz bir köy lü nün evi nin

ışık la rı da ya nı yor du. Ka pı yı çal dık ve ka pı ya  evin ka dı nı çık tı. Ön ce

kork tu, ama yi ne de bi zi içe ri ye al dı. Ev de ya nan so ba nın ısı sı iyi gel -

di. Kar da her ta ra fı mız sı rıl sık lam ol muş tu.  Evin er ke ği ne bü tün köy lü -

le ri ça ğır ma sı nı ve bi raz ko nuş mak is te di ği mi zi söy le dim. Bu nun üze -

ri ne  adam git ti. Ya rım sa at son ra oda nın içi köy lü ler le dol du. Da ha ön -

ce her ge li şi miz de köy den ka çan lar bi le bu se fer ya nı mı za gel di ler.

Ger çi is te se ler de ka ça maz lar dı. Her ta raf kar dı, ne re ye gi de cek ler di?

Bi ze se lam ve riş le rin den bi le tep ki le ri bel li olu yor du. Bir bi ri mi zi sor -

ma fır sa tı bul ma dan her bi ri bir ta raf tan ya kın ma ya baş la dı. Köy lü le rin

ağız la rı bir açıl dı mı, dur mak ne dir bil mi yor. Üs te lik hep si bir den ko -

nu şun ca or ta lık ade ta bir pa zar ye ri ne dö nü yor du. Ne on lar is te dik le ri ni

an la ta bi li yor lar dı, ne de biz on la rı an la ya bi li yor duk. Bu nun üze ri ne

hep si ni sus tur dum. Sı ray la tek tek ko nuş ma la rı nı, bi ri ko nuş tu ğu za -

man di ğer le ri nin din le me si ni ve her ke sin sı ra sı nı bek le yip öy le ko nuş -

ma sı nı söy le dim. Bu nun üze ri ne tek tek ko nuş ma ya baş la dı lar. Ger çi

ba zı la rı, yi ne ku ral sız lık ya pı yor lar dı ama, şim di da ha iyi an la şı lı yor du

ko nuş ma la rı.

Bü tün köy lü ler ken di le ri ne hak sız lık yap tı ğı mı zı, öf ke için de ol duk -

la rı nı di le ge ti ri yor lar dı. Biz de bu nun tek ne de ni nin ken di le ri ol du ğu -

nu, as ker ler le bir lik te ope ras yo na çık tık la rı nı, si lah bı rak ma mak ta di -

ret tik le ri ni be lirt tik. Ar tık si lah bı rak ma la rı nı ve an cak böy le olur sa

ara mız da ki iliş ki le rin dü ze le bi le ce ği ni söy le dik. On lar da bu nu is ti yor -

lar dı. Ar tık bi zim le kar şı kar şı ya gel mek is te mi yor lar dı. Bir da ha si lah

al ma ya cak la rı nı, ama düş ma nın bas kı yap tı ğı nı be lirt ti ler. Bu nun  için

ken di le ri ne yar dım cı ol ma mız ge rek ti ği ni söy le di ler. Biz de her tür lü

yar dı mı so nu na ka dar su na ca ğı mı zı be lirt tik. Ay rı ca köy lü ler ken di

ara la rın da bir he yet se çe rek, ka rar gah ta bu lu nan ar ka daş lar la gö rüş mek

is te dik le ri ni be lirt ti ler. Ay nı ta lep da ha ön ce Herki köylülerinden de

gel miş ti. Biz de du ru mu ar ka daş la ra ile te ce ği mi zi ve is ti yor lar sa ge lip

gö rü şe bi le cek le ri ni be lirt tik.

Ge ce geç sa at le re ka dar köy de kal dık. Köy lü ler le ara mız da ki pü rüz -

le ri kal dır ma nın ilk adı mı olum lu ge çi yor du. De mek ki so run la rın üze -

ri ne gi din ce bir çok şey hal lo lu yor du. Köy den ay rı lır ken tek rar ge le ce -

ği mi zi be lirt tik, köy lü ler de bu nu olum lu kar şı la dı lar. Bu nun üze ri ne

köy den mut lu bir şe kil de ay rı la rak kam pı mı za dön dük. Du ru mu ar ka -

daş la ra an lat tık, on lar da olum lu kar şı la dı lar.

Eği tim le pra tik bir ara da yü rü tü lün ce da ha iyi olu yor. Pra tik ten,

halk tan  uzak kal mı yo ruz. Pra ti ğin sı cak lı ğı nı her za man ya şı yo ruz.

Böy le olun ca eği tim da ha da çe ki ci le şi yor ve an la şı lı yor.
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22�Şu�bat�1994�
Be nim  için an la mı çok bü yük  olan bir gün da ha ya şı yo rum.  Evet bu -

gün Ser taç he va lin şa ha de ti nin ikin ci yıl dö nü mü. Tam iki yıl ön ce bu -

gün Der sim dağ la rın da Ser taç he val Kür dis tan laş tı. Anı sı yo lu mu zu

ay dın la tan sü rek li bir me şa le dir!

Ül ke mi zin kur tu lu şa git ti ği bu dö nem de, siz ler le her ge çen gün za fe -

re da ha da yak la şı yo ruz. Bü tün şe hit le ri mi ze ve re ce ği miz en an lam lı

kar şı lık ba ğım sız lık sa va şı nı yük sel te rek öz gür bir par ça va tan top ra ğı -

nı el de et mek tir. 1994 sa vaş yı lın da bu nu ger çek leş tir mek  için aman sız

yük le ne ce ğiz.

Ali Ab bas he va li bir kar deş ola rak de ğil, bir he val ola rak na sıl

an la ta ca ğı mı bi le mi yo rum. O dü şün ce le rin den, ide o lo ji sin den, hal -

kı na  olan sev gi sin den ve ül ke si ne öz le min den do la yı bir çok zor luk

çek ti. Zor luk lar kar şı sın da hiç bir za man yı kıl ma dı. Bü yük ça ba lar

son ra sı ni ha yet dağ la rın do ruk la rı na çık ma yı ba şar dı. Ben  O'nun

ka dar dağ la rı, hal kı se ven kim se gör me dim. Bü yük bir tut kuy la

dağ la ra ve hal ka bağ lıy dı.  O'nun ulu sal kur tu luş mü ca de le siy le ta -

nış ma sı sek sen li yıl la rın baş la rı na da ya nır. O za man lar biz ler da ha

kü çük tük. O, şe hir de oku yor du. Kö ye gel di ğin de her se fe rin de de ği -

şik ki tap lar ge ti ri yor du. Ça yır lar da, dağ lar da ki tap oku ma yı se ver di.

Bü tün köy hal kı, ço cu ğun dan yaş lı sı na ka dar hep si, Ali Ab bas he -

va li se ver di. O da hep si ne bü yük de ğer ve rir di. Hal kın bir de di ği ni

iki et mez di.

Li se yi bi tir di ğin de üni ver si te sı nav la rı na gir mek  için Mer sin’e git ti.

He pi miz  O'nun sı nav la rı ka za na ca ğı nı dü şü nü yor duk. Yıl 1985’ti. Ama

Ali Ab bas he val sı na va gir me miş, saf la ra ka tıl mak  için yo la ko yul muş -

tu. İç le rin den bi ri ka çıp düş ma na ha ber ver miş, bu nun üze ri ne ya ka lan -

mış tı. He pi miz  O'nun eve dön me si ni bek ler ken, bir gün te le viz yon da

“bir  grup te rö ris tin” yakalandığını ha ber ler den iz le dik. Te le viz yon da

Ali Ab bas he va li de gös ter di ler. Fa kat sor gu la ma da ağ zın dan hiç bir şey

ala ma mış lar dı. Hep di ren miş ti. Düş man  O'na bir şey ler söy let ti re me ye -

ce ği ni an la yın ca da, üç ay son ra ser best bı rak tı. Eve gel di ğin de bir de ri

bir ke mik kal mış tı. O hiç bir şe ye üzül mü yor du. Üzül dü ğü ve ka bul

ede me di ği şey, iç le rin den bi ri nin iha net çi çık ma sıy dı. Ama yıl ma dı, yi -

ne mü ca de le si ne kal dı ğı yer den de vam et mek te ka rar lıy dı, şim di düş -

ma na kar şı da ha hırs lıy dı.

An ka ra’da üni ver si te ya şa mı na baş la dı. Ar tık ora da ça lış ma la rı nı

yü rü tü yor du. Ta til ler de eve gel di ğin de bi zi de eğit me ye ça lı şır dı. Bü -

tün ar ka daş çev re si, Ali Ab bas he val eve gel di ğin de hep  O'nun ya nın -

day dı. Za ten ken di si de bü tün za ma nı nı ar ka daş la rı na ayı rı yor du. Ba -

zen Kez ban Ana ve Ali Ba ba tep ki le ri ni di le ge ti ri yor lar dı: “Sen bi zim
ya nı mı za mı gel din, yok sa ar ka daş la rı nın ya nı na mı? Bi ze de bi raz za -
ma nı nı  ayır. Biz de se ni çok öz le dik.  Eğer ar ka daş la rın sen den ay rı la -
mı yor lar sa, hep si bi ze gel sin ler” diyorlardı.  Evet bi zim öz le di ği miz -

den bel ki de da ha faz la ar ka daş la rı  O'nu öz lü yor du. Her kes O’nu çok

se vi yor du. O’nun mü ca de ley le il gi len di ği ni de bi li yor lar dı. Kı sa sü re de

bü tün ar ka daş la rı nı ör güt le miş ti. Ben Ali Ab bas he va lin ev den ay rıl -

ma sı nı hiç is te mi yor dum. Hep ya nım da kal sın di yor dum. O be nim hiç -

bir za man kar de şim ol ma dı, hep ar ka da şım ol du.  O'na  olan say gım dan

do la yı kar şı sın da ra hat ko nu şa mı yor dum. Ama O ba na öy le bir de ğer

ve ri yor du ki, ba zen bu ka dar de ğe ri hak et me di ği mi dü şü nü yor dum.

Sa de ce ba na de ğil, her ke se de ğer ve ri yor du.

Ali Ab bas he val ge ril la ya git me den ön ce, son de fa gel di ğin de ar tık

yü zün de ge ril la ya gi de ce ği oku nu yor du. Dağ la rı öy le si ne öz le miş ti

ki, bir an ön ce dağ la ra çı kıp yü re ğin de ya nan ate şi sön dür mek is ti -

yor du. Hep baş ka la rı nı o yü ce dağ la ra yol la mış tı. Ar tık dağ la ra çık -

ma sı ra sı nın ken di si ne gel di ği ni bi li yor du. Sev da sı yü zün den oku nu -

yor du. Ar tık sev di ği, de ğer ver di ği hal kı ve va ta nı  için dağ la rın do -

ruk la rın da sa va şa cak tı. Ve 1991 yı lın da sev da sı nı hır çın dağ la ra ta şı -

dı.

Bi li yor mu sun Ser taç he val, se nin kar de şin ve yol da şın ol du ğum

için ken dim le ne ka dar gu rur du yu yo rum... Hiç kim se de gör me di ğim

sev gi yi sen de gör düm. Hiç kim se nin ver me di ği de ğe ri sen ba na ver din.

İn san la ra say gı yı, ül ke mi, hal kı mı sev me yi sen ba na öğ ret tin. Par ti nin

is mi ni il kin sen den duy dum. Ve ba na ya şa mı az da ol sa sen ta nıt tın.

Hep se nin le ve Ce va hir he val le bir gün dağ la rı mız da bu lu şa ca ğı mı zı

dü şü nü yor dum. Ben siz ler le dağ la rın do ruk la rın da bir ara ya gel me yi

düş ler ken, siz le rin şe hit düş tü ğü nü öğ ren dim. Ne ka dar da zor du. Ama
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ar tık alış tım. Sa na ve Ce va hir he va le la yık ol mam ge rek ti ği ni, bu nun

da ağ la ya rak, sız la ya rak, üzü le rek de ğil, si zin gi bi sa va şa rak müm kün

ola bi le ce ği ni an la dım.

Bi li yor mu sun Ser taç he val, kar de şi miz Er can da şe hit düş tü. O da

gen ce cik be de niy le sa va şa rak siz le ri ta kip et ti. Ve siz le re la yık bir he -

val ol ma sı nı bil di. O da se nin gi bi ka nıy la ül ke mi zi su la dı. Şim di kuş -

lar sa na ha ber ver miş ler dir. Çün kü şe hit düş tü ğün gün on lar la ko nuş -

tum. Her gün siz le re ha ber ge ti re cek ler di. Ne ka dar çok se ver din kuş la -

rı, her sa bah er ken den uya nır on la ra ek mek ve rir din. On lar da se ni çok

se ver ler di. Hep se nin oda nın önün de sa bah er ken den öter ler di. Bir sü re

ön ce eve bir mek tup yaz dım. Dü şü nü yo rum da, on la rın yar dı ma, des te -

ğe, mo ra le ih ti yaç la rı var. Bu mek tup la bel ki de bi raz mo ral le ri, ken di -

le ri ne gü ven le ri ye ri ne ge lir.

Evet Ser taç he val! Ba zen rü ya la rı ma gi ri yor su nuz. Rü ya la rım da bi le

ba na des tek ve yar dım su nu yor su nuz. O gün uyan dı ğım da dün ya nın en

mut lu in sa nı olu yo rum. Hep si ze na sıl la yık ola ca ğı mı dü şü nü yo rum.

Hep siz ler le ya şı yo rum. Siz ler le ya şa mak, ya şa mın en gü ze li. Ser taç

he val, anı na ve ri le cek en iyi kar şı lık, be nim  için 1994 yı lı na her yö -

nüy le güç lü gir mek tir. Ve siz ler den al dı ğım bay ra ğı, ye re dü şür me ye -

rek onu gök le re ta şı mak tır, di re ni şi ser gi le ye bil mek tir. An cak bu şe kil -

de siz le re la yık ola bi li rim. Siz le re la yık ola ca ğı ma da ir söz ve ri yo rum.

Ve sö zü mün ge rek le ri ni de ye ri ne ge ti re ce ğim.  Anın önün de say gıy la

eği li yo rum!

Bir kaç gün ön ce yi ne dü şüm dey din. Kalk tık tan son ra rü ya nın et ki -

sin de kal dım. Rü ya mı ay nen aşa ğı da an la tı yo rum: Bah çe miz de ki sa rı

çi çek le rin ara sın da ge zi yor sun. Al tın yap rak lı ka vak ağaç la rı nı su lu -

yor sun.  Rodrigo'yu,  Beethoven'i ça lan kuş la ra yem ve ri yor sun.  Helin'le

Memo'yla oy nu yor sun.  Evindar'ı,  Sidar'ı sa yık lı yor sun ve son ra be ni

ya nı na ça ğı rı yor sun, he men ge li yo rum. Eli ni omu zu ma at tın, her za -

man ki gi bi yu mu şak tı el le rin. Tit rek ve gür bir ses le, “di ren, di ren” di-
yorsun ve ba na bir bay rak ve ri yor sun. Di re niş bay ra ğı dır di yor sun, ya -

vaş ya vaş ben den uzak la şı yor sun. “İha ne te kar şı sa vaş, sa vaş” diyor-
sun. Pe şin den ko şu yo rum, se nin le bir lik te gel mek is ti yo rum. “Gel me”

di yor sun, “ön ce sa vaş, in ti ka mı mı zı al, di re niş bay ra ğı nı da ha da yük -

sek le re ta şı ve za ma nı gel di ğin de ya nı mı za gel” diyorsun.  Ağır  ağır

uzak la şı yor sun. Son ra tek rar bir ara ya ge li yo ruz. “Ben  Kürdistan'a
ulaş tım, sen de  Kürdistan'da sa va şa cak sın. Her gün be nim le ola cak -
sın” di yor sun. Se ni ku cak la mak is ti yo rum. Sen ol maz san sa rı çi çek le -

ri miz so lar, al tın yap rak lı ka vak ağaç la rı mız ka ra rır. Rod ri go’yu Be et -

ho ven’i ça lan kuş lar, pen ce re mi ze kon maz, ka çar. Me mo ve He lin

kim sey le ko nuş maz. Evin dar, Si dar ar tık gel mez ler. Oy sa sen, “umut -
suz ol ma, umut la ya şa, o za man sa rı çi çek le ri miz sol maz. Da ha da gü -
zel le şe cek ler. Bun dan son ra al tın yap rak lı ka vak ağaç la rı mız ka rar -
maz lar. Da ha da hız lı bü yü ye cek ler. Rod ri go’yu, Be et ho ven’i pen ce re -
miz de ça lan kuş lar, her gün ben den si ze ha ber ge ti re cek ler. He lin, Me -
mo her kes le gü lüp oy na ya cak lar. Bi zim le baş la rı dik ola cak. Evin dar,
Si dar ge le cek ler, Kür dis ta nı mız di ye cek ler” diyorsun ve son ra kay bo -

lu yor sun. Sa de ce üze rin de yü rü dü ğün yol gö rü nü yor. Yol  umut do lu,

yol ay dın lık, yol di ren gen ve yol in ti kam hır sıy la uzan mış, so nu gö rün -

mü yor du. Ve ben, ba na ver di ğin di re niş bay ra ğı nı ku ca ğı ma ala rak

umut lu, ay dın lık, inat çı, di ren gen yol da, ya vaş ya vaş ar kan dan gel dim,

Ser taç he val!

1��Mart�1994
Ar tık ya vaş ya vaş ba ha ra gi ri yo ruz. Za ten bu lun du ğu muz yer ler de

bu kış hiç kar yağ ma dı. Gir di ği miz köy le rin in san la rı bu yıl çok şans lı

ol du ğu mu zu söy le di ler. Bir çok yer de ye şil lik ler, ren ga renk çi çek ler aç -

ma ya, ba har yağ mur la rı yağ ma ya baş la dı. Yağ mur dan he men son ra

gök ku şa ğı çı kı yor. Gök yü zün de sa rı, kır mı zı, ye şil, mor, pem be renk -

ler in sa nı  alıp baş ka dün ya la ra gö tü rü yor. Ba har ha zır lık la rı bü tün can -

lı lı ğıy la sü rü yor. Al dı ğı mız is tih ba rat la ra gö re, düş man özel lik le Bem-

bo ve Basya vadisindeki köy le re si lah al ma la rı  için ol duk ça yö ne li yor.

Hat ta bir kaç köy si lah al mış lar. Düş man da alan da ha zır lık la rı nı yo -

ğun laş tı rı yor. Ba har atı lı mı mı zı bo şa çı kar mak  için bü yük ope ras yon

ha zır lık la rı nı ya pı yor muş. Bi zim de ke şif ça lış ma la rı mız sü rü yor. Ben,

ke şif ça lış ma la rı na hiç ka tıl mı yo rum. Bu du rum be ni ol duk ça sı kı yor.

Ar ka daş la ra bu tür ça lış ma la ra ka tıl mak is te di ği mi be lirt me me rağ men,

on lar baş ka ar ka daş la rı yol lu yor lar. Be ni de köy le re yol lu yor lar. Köy -
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le re gir mek ol duk ça gü zel ama, ben ke şif ve di ğer ça lış ma la ra ka tıl mak

is ti yo rum.

Bu gün sı nır köy le rin de ki ba zı iz le nim le ri mi an lat ma ya ça lı şa ca -

ğım. Sı nır üs tün de ki köy le rin he men hep sin de ay nı şey ler gö ze çar pı -

yor, ya şam la rı bir bi ri ne ol duk ça ben zi yor. Çok il ginç bir ya şam la rı,

iliş ki bi çim le ri, ki şi lik le ri var. Bu köy le rin bir ço ğu bi ze kar şı si lah al -

mış lar. Ala na ilk gir di ği miz de bi zi de ol duk ça zor la dı lar, si lah bı rak -

ma mak ta di ren di ler. Ama he men hep sin den si lah la rı ya zor la al dık,

ya da zor la bı rak tır dık. Yi ne bu son lar da öğ ren di ği miz ka da rıy la bir -

kaç köy tek rar si lah al mış. Düş man da yat ma sı de ni li yor sa da ben bu -

na inan mı yo rum. Ken di le ri si lah al mak is ti yor. Bu si lah la rı bi ze kar şı

kul lan mak  için de ğil, pa ra al mak  için alı yor lar. Va rı nı yo ğu nu, bü tün

umut la rı nı düş ma nın ma a şı na bağ la mış lar. Bu köy le rin çok il ginç,

çok il kel ve ge ri bir ya şam la rı var. Bir ço ğu nun iki den faz la ev li li ği

var, ba zı la rı nın dör de be şe ka dar çı kı yor. Ev li lik le ri ya köy için de ya

da çev re köy ler den olu yor. Yet miş ya şın da ki ih ti yar lar, on beş ya şın -

da ki  genç kız lar la ev le ne bi li yor lar. Ger çek ten de in san bu  genç kız la -

ra üzü lü yor. Bu  genç kız la rın yet miş ya şın da ki, bu ölü in san lar la zor -

la ev len di ril me si ka der mi? As la ka der de ğil. Özel lik le bu  genç ba -

yan lar köy le re gir di ği miz de ve ba yan ar ka daş la rı mı zı gö rün ce bir -

den bi re can la nı yor lar, ge ril la ol mak is ti yor lar. Biz ler le bir lik te gel -

mek is te dik le ri ni söy lü yor lar. Her ev de en az on ço cuk var. Hep si de

ka rış far kıy la bir bi rin den bü yük. Bü tün ai le, bir, en faz la iki oda lı bir

ev de ya şam la rı nı sür dü rü yor lar.

Ev de ki gü rül tü ve kar ma şa in sa nın bey ni ni alt üst edi yor. Ev le re gir -

di ği miz de ço cuk lar ev den ya ay rı lı yor, ya da di ğer oda ya ge çi yor lar.

Sos yal ya şam la rı ol duk ça za yıf. Zo run lu ol ma dık ça köy lü ler ara sın da

sı kı iliş ki ge liş mi yor. Kö yün he men hep si bir aşi ret. Bu tür köy ler de

kö yün bir bü yü ğü  olur ve köy de  onun sö zü ge çer. O ne der se, köy lü ler

ka bul eder ler. Köy de ki ka dın la rın hiç bir de ğe ri yok, hiç bi ri si er ke ğin

önün de ko nu şa mı yor. Bu köy le rin mü ca de le ye des tek le ri ol duk ça za -

yıf. Her şe yi pa ray la yap mak is ti yor lar. Bu gün  eğer biz bun la ra ma aş

bağ la sak hep si düş man önün de  kurt gi bi sa va şır lar.

1984’ten bu ya na ar ka daş lar bu köy le rin hep si ne gi rip çık mış lar, yi ne

KDP peş mer ge le ri sü rek li bun la rın için de ler.  Onun  için ge ril la ya kar şı

hiç bir ey lem le ri yok. Ge ril la ya şa mı nı da, ge ril la yı da, nor mal ken di le ri -

nin ya şa mı gi bi gö rü yor lar. Alan da kim oto ri tey se bun lar da on la rın ya -

nın da yer alı yor lar. 1992 yı lı na ka dar bir ço ğu bi ze kar şı sa vaş için dey di.

Gü ney  Savaşı'ndan son ra oto ri te ol ma ya baş la yın ca, ağır lı ğı mız alan da

gö rü lün ce, he men bi ze ya naş tı lar. As lın da düş man dan si lah al mak is ti -

yor lar ama, oto ri te ol du ğu mu zu bil dik le ri  için biz den ha ber siz si lah al -

mak is te mi yor lar. Biz den  izin ala rak si lah al mak is ti yor lar.

İl ginç bir özel lik le ri da ha var. Ma nev ra ka bi li yet le ri ol duk ça güç lü.

Bun lar da ki ma nev ra ka bi li ye ti ken di si ne si ya set çi yim di yen le re pa pu cu

ters giy di rir. Bi zim le, KDP’yle ve TC’yle bir ara da ge çi ni yor lar. Her -

bi ri si ne kar şı bir hat tut tu ru yor lar. Ye ri ne ve za ma nı na gö re her ke se

ge re ken yar dı mı ya pa rak ve ya ta vır ala rak ken di le ri ni ya şat ma ya ça lı şı -

yor lar. Öy le si ne bir ma nev ra ya sa hip ler ki, üç güç le de gül lük gü lis tan -

lık ge çi ni yor lar. Bu ma nev ra bir gün on la rın ba şı na kö tü pat la ya cak ve

çok kö tü bir to kat yi ye cek ler.

Aca yip köy lü kur na zı bun lar. Ken di çı kar la rı  için baş vur ma ya cak la -

rı yol-yön tem yok gi bi. Ken di çı kar la rı nı dü şün dük le ri ka dar, dev rim

için de bi raz dü şün se ler. Yi ne bun lar ko mu ta ka de me si ne müt hiş yağ -

cı lık ya par lar. Kö ye gi ren her gru bu mu zun ko mu ta nı nı ya ta nır lar ya da

ta nı mak is ter ler.  Onun kal bi ni, gön lü nü hoş tu ta rak, ken di le ri ni ya şat -

mak is ter ler. He men he men alan da ki bü tün ko mu ta ka de me mi zin isim -

le ri ni ez ber le miş ler. Kö ye gir di ği miz de “ben bu ko mu ta nı ta nı yo rum,
bi zim kö ye gel di, bi zim ev de ye mek ye di, ne ka dar güç lü bi ri si” vb. di -

ye rek, ken di le ri ni ko mu tan la ra sev dir mek  için, her tür lü dav ra nı şı ser -

gi ler ler. Böy le ce ba zı is tem le ri ni de ger çek leş tir me im ka nı nı ken di le ri -

ne gö re ya ka la mış olu yor lar.

Son dö nem ler de gir di ği miz köy le rin ço ğu düş ma nın ken di le ri ne

bas kı yap tı ğı nı ve si lah al ma la rı nı da yat tık la rı nı söy lü yor, par ti nin

bir çö züm bul ma sı nı is ti yor lar.  Evet düş man her hal de si lah bı rak tık -

la rı  için on la rı kut la ya cak de ğil, el bet te bas kı ya pıp tek rar si lah al -

ma la rı nı sağ la mak  için kor ku ta cak tır. Bun lar alan da düş ma nın gö zü

ku la ğı dır lar. Bu köy lü ler ol ma dan düş man ne ope ras yo na çı ka bi lir,

ne de ken di si ni ko ru ya bi lir. Biz den çö züm is ti yor lar. Alan da güç len -
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di ği mi zi bi li yor lar.  Onun  için biz den izin siz si lah al mak is te mi yor,

si lah al mak  için biz den  onay is ti yor lar. Hal bu ki düş ma na kar şı cid di

bir şe kil de dur sa lar, düş man da on la ra si lah ver me ye cek. Çün kü düş -

man, on la rın saf la rı mı za kay ma sı nı is te mi yor.  Onun  için hep si ne çok

faz la bas kı ya pa maz.  Eğer bas kı ya par sa bir ço ğu saf la rı mı za ge lir ki,

bu da düş ma nın ken di ken di ni tas fi ye et me si dir. Çe te ci li ğin baş la -

ma sıy la bir lik te bu köy lü ler de ge çim le ri ni çe te ci lik ten sağ la ma ya

baş la dı lar. Çe te ci li ği bı rak tı lar mı eke cek ler, bi çe cek ler, hay van bes -

le ye cek ler ve bu da on la rın ra ha tı nı bo za cak. Bir me mur gi bi ma aş

al mak da ha ra hat. He le he le biz den de  onay alır lar sa ya şam la rı na di -

ye cek yok.

Köy lü le rin hep si açık tan açı ğa bi zi uz laş ma ya da vet edi yor lar. Be -

gal te, Bafkan, Gul ka, Her ki, Be daw hepsi uz laş mak is ti yor lar. “Bı ra -
kın si lah ala lım, bi ze ve ri len pa ra la rın bir kıs mı nı si ze ve re lim. Ope -
ras yon la ra çık tı ğı mız da da ön ce den si ze ha ber ve re ce ğiz, si ze kar şı
da za ten si lah kul lan ma ya ca ğız” di yor lar. Ger çek ten de bu in san lar

ka dar kur naz kim se gör me dim. Göz le ri sü rek li ha in lik te. Ne den be ra -

ber düş ma na kar şı sa va şa lım, va ta nı mı zı kur ta ra lım de mi yor lar. De -

mez ler, çün kü biz pa ra ver mi yo ruz. Ay rı ca bu si lah bı ra kan köy lü le -

rin hep si bi ze min net du yu yor lar. “En bü yük  Kürt bi ziz. Biz par ti li yiz,
biz Kür dis tan  için si lah bı rak tık.” San ki si la hı ha yır la rı  için bı rak -

mış lar. Bi zim güç lü ol du ğu mu zu gör me sey di ler, biz zor la ma say dık

ha yat ta si lah bı rak maz lar dı. Bir gün Kür dis tan ku rul du ğun da “biz ol -
ma say dık, biz ar ka daş la ra böy le des tek ver me sey dik Kür dis tan ku rul -
maz dı” di ye cek ler. Ger çek ten bun la rı her za man de ne tim al tın da tut -

mak ve fır sat ver me mek ge re ki yor. Dev rim  için bun lar çok teh li ke li -

dir ler.

Ba na gö re sı nır da ki le ri dev rim den son ra da ğıt mak ge re ki yor. Çün kü

yurt se ver lik, in san lık, Kürt lük di ye bir şey kal ma mış. Dev rim den son ra

bun lar yi ne bu ra lar da ka lır lar sa teh li ke oluş tu rur lar. Bu  alan ta rım ve

hay van cı lık  için ol duk ça el ve riş li bir yer. Eko no mi nin güç len di ril me si

için bu sı nır şe ri din den ya rar lan mak ge re ki yor. Bu köy lü le ri

Kürdistan'ın de ği şik yer le ri ne da ğıt ma dan alan dan ya rar lan mak ol duk -

ça zor. Ay rı ca bun la rın yurt se ver hal kı mız için de eri til me si ge re ki yor.

Bu nun  için de bun la rı da ğıt mak  şart. Böy le ce hem teh li ke yi ön le miş,

hem de bun la rı ka zan mış olu ruz.

11��Mart�1994
Dün kam pın ge nel dev ri ye siy dik. Top lam  dört ki şiy dik. Bir BKC ve

üç fer di si lah ya nı mız da var dı. Her gün kamp ta ge nel dev ri ye çı kar tı -

yo ruz. Ay rı ca te pe de de dev ri ye çı kı yor. Çı kan dev ri ye miz sa at üç te

kamp tan ha re ket edi yor, ya Erdewel’de ki Herki Boğazı’na, ya da Kani-
ye  Hejire'ye (İn cir Çeş me si) gi di yor. Hem ala nı kont rol edi yo ruz, hem

de bu nok ta la rın bi rin de ka la rak ge len bi ri le ri olur sa ilk ön ce biz kar şı -

lı yo ruz. Ay rı ca düş ma na kar şı da, pu su da ha zır bek le miş olu yo ruz.

Dün dev ri ye ola rak Kaniye  Hejire'ye git tik.

Üç gün dür ya ğan yağ mur dan son ra dün ilk kez gü neş aç tı. Gü ne -

şin ilk ışık la rı ala na vur du ğun da ye şer me ye baş la yan yer le re san ki

ruh gel di. He men kar şı mız da gö rü nen Govende  Dağı'nın dim dik du -

ru şu ve Basya su yu nun ku lak la rı çın la tan se si, çe ki ci li ği her ta ra fa

ya yı lı yor, gü zel lik ka tı yor du. Ba zen sis bü tün ala nı ka pa tı yor, her ta -

raf bem be yaz olu yor du. Yük sek te ol du ğu muz  için ken di mi zi bu lut la -

rın üs tün de his se di yor duk. Gü zel lik le rin için de gü neş le ni yor ve tam

bu gü zel lik le rin ta dı na var mak is ter ken Herki ve Bedow köylüleri bi -

zim le gö rüş me ye gel di ler.  Avaşin'e ka rar ga ha git mek is ti yor lar dı.

Bu nun  için de biz den  izin is ti yor lar dı. Ken di le ri ne gö re mer ke ze gi -

de cek ve si lah al ma so run la rı nı hal le de cek ler di. Ger çek ten bu köy lü -

ler il ginç mi il ginç, kur naz mı kur naz in san lar. Bir in san dü şer de,

re zil  olur da, çı kar cı  olur da bu ka dar ol maz. Bun la rın bu du ru mu nu

gör dük çe acı mı yo rum. As lın da acın ma yı da hak et mi yor lar. İlk ko -

nuş ma ya baş la dık la rın da “Du ru mu muz ne ola cak, par ti bi zim  için ne
dü şü nü yor” di yor lar. Dün de se lam ve rir ver mez he men bu nu sor du -

lar. Ye ni-es ki bü tün ar ka daş lar bun la rın hep si ni ar tık çok iyi ta nı yor -

lar. Bun la ra ta viz ver me mek ge re ki yor. Ta vi zi za yıf lık ola rak al gı lı -

yor lar. As lın da hep si nin par ti ye kar şı bel li öl çü de suç la rı da var. Bir

de bun la ra ku lak ver sen hep si suç suz, gü nah sız, par tiy se bi rin ci de -

re ce de suç lu. Bi zim il ke le ri mi zi bi ze kar şı koz ola rak kul lan mak is -

ti yor lar. “Si zi par ti nin mah ke me si ne ve re ce ğiz” di yor lar. Ne de ni de
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si lah al ma la rı na  izin ver mi yo ruz. Bu ka dar sah te kar lık da ol maz. Bi -

ze pra ti ği mi zin iyi ol ma dı ğı nı, sa va şı ge liş tir me di ği mi zi söy le se ler,

onun  için de si zi par ti nin mah ke me si ne ve re ce ğiz de se ler, böy le bir

hal kı mız ol du ğu  için se vi ne ce ğiz. Ama bun lar ha in ol ma la rı na  izin

ver me di ği miz  için bi zi par ti nin mah ke me si ne ve re cek ler. Bun lar

par ti yi de ken di çı kar la rı doğ rul tu sun da kul lan mak is ti yor lar. “Biz
par ti yi, çok iyi ta nı yo ruz, biz par ti li yiz. Biz Baş kan’ın as ker le ri yiz.
Biz en dü rüst Kür düz” di yor lar. Sah te kar lı ğın bu ka da rı da faz la.

Çok in ce he sap lar pe şin de ko şu yor lar. “Bil mem bu ta rih te şu ka dar
un ver dik, ar ka daş la ra böy le yar dım yap tık, ar ka daş lar bi zim ev de
top lan tı yap tı lar”, yani bi ze yap tık la rı her yar dı mın kar şı lı ğı nı is ti -

yor lar. Şim di alan da oto ri te ol du ğu muz  için pe şi miz de ge zi yor lar.

Yok sa pe şi mi ze bu ka dar düş mez ler ve hiç bi ze sor ma dan düş man

si lah la rı nı alır lar.

Her ope ras yon da hep si düş ma nın önün de yü rü yor lar, düş ma nı

nok ta la rı mı za ka dar ge ti ri yor lar. Utan ma dan ge lip de “mec bur duk”

di yor lar. Bir ço ğu ko mu tan ar ka daş la rın ve Baş kan’ın fo toğ raf la rı nı

ev le rin de bu lun du ru yor lar. Ev le ri ne ar ka daş lar git ti ler mi he men ar -

ka daş la ra bu fo toğ raf la rı gös te ri yor lar. “Biz en dü rüst Kür düz, biz
par ti li yiz, bi zim ar ka daş la ra yap ma dı ğı mız yar dım kal ma mış tır” di -

yor lar. Böy le ce ye ni ar ka daş la rı ken di le ri ne inan dır ma ya, bağ la ma ya

ça lı şı yor lar.

Bu köy lü le rin mer kez ka rar ga ha git me le ri nin te mel ne de ni si lah al mak

için di. Bi zi KDP peş mer ge le ri sa nı yor lar. Bil mi yor lar ki, biz de ka rar bir

yer de çı kar ve çı kan ka ra rı he pi miz uy gu la rız.  KDP'de her kes de ği şik ka -

rar lar ve rir ve ken di ne gö re ka rar  alır. So nuç ta köy lü le rin  Avaşin'e git me le -

ri ne  izin ver me dik. Son gün ler de üst üs te yağ mur yağ dı ğı  için su çok yük -

sel miş ve te le fe rik bo zul muş tu.  Onun  için ken di le ri ne bel li bir sü re da ha

bek le me le ri ni söy le dik. Hoş kar şı la ma sa lar da on lar da bek le ye cek ler di,

çün kü su yu ge çe mez di ler. Ge lir ken yan la rın da bir çok şey ge tir miş ler di.

Yağ lı ek mek, haş lan mış yu mur ta,  özel tü tün,  özel ce viz,  özel jaji. Bu mal -

ze me le ri gü ya mer ke ze gö tü re cek ler di. Ge ri dö ner ken hep si ni ken di le riy le

bir lik te ge ri gö tür dü ler. Bu nun üze ri ne  Krej Fer han ve So ro Fer hat “He val
bun la rın bi ze tep ki si var. Bü yük ko mu tan la ra bu yi ye cek le ri gö tü re rek
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yağ cı lık yap mak is ti yor lar. On la rın git me si ne  izin ver me dik di ye, bi ze bu
yi ye cek ler den ver me di ler. Biz so run la rı nı hal le de me di ği miz  için bu yi ye -
cek le ri ni ge ri gö tür dü ler” de di ler. Hak lıy dı lar bi zi baş ka la rı na ben ze ti yor -

lar, yi ye cek ler le ken di le ri ne gö re ar ka daş la rı hoş tu ta cak la rı na ina nı yor lar. 

21��Mart�1994�
Bu gün New roz!

Dağ la rı mız da ki öz gür lük ate şi, her ye re sa çı la rak in san lı ğa za fe ri ta -

şı rı yor. Hal kı mız ye ni bir  Newroz'a da ha umut lu ve za fe re bir  adım da -

ha ya kın gi ri yor. Dağ la rın ba şın da, New roz ate şi bir baş ka dır. Bu ate şe

bir de öz gür lük sa vaş çı la rı nın öz gür lük mer mi le ri, bi si fing ro ket le ri de

ek le nin ce en gü zel ve en öz gür  Newroz'u kut la mış olu yo ruz.

Kam pı mız da bü yük bir coş kuy la dün  Newroz'u kut la dık. Sa at ler ce

gür ate şin et ra fın da ha lay lar çek tik, şar kı lar söy le dik. Ba ha ra da ha coş -

ku lu, da ha mo ral li gi ri yo ruz. Ken di mi zi da ha da güç len miş his se di yo -

ruz. Ar tık sa va şa ru hen, mo ral men ha zı rız. New roz ate şi miz hiç sön -

me ye cek, sa va şı mı zı da ha da gür leş ti re cek.  Newroz'la bir lik te çev re -

miz de  açan ren ga renk çi çek ler dağ la rı mı zı süs le ye rek on la ra ha yat ve -

ri yor. Bun dan son ra ki  Newroz'lar be nim  için şe hit le ri miz le bu luş ma

gün le ri ola cak. Her New roz’da on lar la dağ la rın do ruk la rın da, gür ateş -

le rin et ra fın da bir le şe rek, el ele tu tu şa rak has ret gi de re cek ve öz gür lü -

ğü bir lik te kut la ya ca ğız. Bu  Newroz'la baş lan gıç ya pı yo rum. Ken di mi

öz gür lü ğe da ha da ya kın his se di yo rum. İçim den bu gün bu luş ma gü nü -

müz  için kü çük bir şi ir yaz mak gel di. Gü zel ol ma sa bi le be nim  için bu -

luş ma gü nü mü zü ifa de edi yor: 

Bu lu şa lım Ali Ab bas yol daş!
O ya ra tı cı gü cün en gel le ne me di ği 
bir sü reç te, 
En gel len mez en gel len mez
öz gür lük ate şi
Bu lu şa lım Ali Ab bas yol daş
Yir mi bir  Mart sa ba hın da
Öz gür lük gü nü müz de

Ke nan yol daş ve Er can yol daş la
bir lik te
New roz so kak la rın da
Kut la ya lım hal kı mı zın bay ra mı nı
Gür le nin ce New roz ate şi
Ha yat ve rir, yön ve rir
Dağ da ki ge ril la lar hal kı mı za
Ol sun bu luş ma gü nü müz New roz
O za man Ali Ab bas yol daş
o za man
Bu lu şa lım Ke nan yol daş ve Er can 
yol daş la bir lik te
New roz so kak la rın da
Çal sın da vul lar, zur na lar
Çe kil sin ha lay lar, oy nan sın
bab le kan lar
Sa rı kır mı zı ye şi le bü rün sün
ana lar
Kin kus sun ba ba lar
Sen Der sim’de,
Ke nan yol daş Bes ta’da,
Er can yol daş Bo tan’da
Ben yü ce dağ Çar çel la’da
Bu lu şa lım, bu luş ma gü nü müz
Newroz'da
Bu lu şa lım can la rım
Acı la rın din di ği
Acı la rın sev gi ye dö nüş tü ğü
O gü neş li gün de
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6�Ni�san�1994�
Ala nı mı za ba har gel di bi le. Ba har yağ mur la rı ba zen gün ler ce ya ğı -

yor. Ağaç lar ya vaş ya vaş to mur cuk açı yor, ye şil lik her ta ra fı sa rı yor.

Bu gü zel lik le re bir de kı sa bir sü re son ra pra ti ğe çık ma mız ek len di ğin -

de da ha da he ye can la nı yo ruz.

Do ğa nın ni met le rin den yi ne ya rar lan ma ya baş la dık. Son za man lar da

kam pı mız da ye mek yap mı yo ruz. Top la dı ğı mız kenger, tu zuk, tır şık vb.

gi bi ot la rı ye mek ya pıp yi yo ruz. He le he le sal ça lı kengere doyum ol -

mu yor.  Newroz'la ba ha rı sı cak kar şı la dık. Ve önü müz de ki sü reç te düş -

ma na vu ra ca ğı mız dar be ler le da ha da gü zel leş ti re ce ğiz.

Kam pı mız bu gün di ğer gün ler den fark lı bir gün ya şa dı. Bu gün kam -

pı mız dan ay rıl dık, he men ya rım sa at al tı mız da bu lu nan dola in dik ve

ora da ge çi ci bir  kamp kur duk. Bo tan-Beh di nan Eya let Kon fe ran sı bir

sü re ön ce bit miş ti. Şim di her yer de böl ge kon fe rans la rı ya pı lı yor. Biz

de do ku zun cu böl ge ola rak ken di kon fe ran sı mı zı ya pa ca ğız. Kon fe rans

ye ri  için al tı mız da ki dol daha uy gun du.  Onun  için bu gün kam pı mı zın

ye ri ni de ğiş ti ri yo ruz. Ça dır la rı mı zı sa bah ye me ğin den son ra yık tık.

Ge ril la hiç bir ye re bağ lı de ğil dir. Hem ya pı yo ruz, hem yı kı yo ruz.

Bü tün do ğa hiz me ti miz de. Ne re si ni uy gun gö rür sek ora ya yer le şi yo -

ruz. Bu kam pı mız da bir çok şey ya şa dık ve bir çok şey sev dik. On la rı

unut mak im kan sız. Ça dı rı mı zı yı kar ken üzül me dim de sem doğ ru ol -

maz. Ama biz ça dır la rı yık tık. Ça dır la rı mız da ki ya şa mı mı zı, anı la rı mı -

zı as la yık ma dık. Ak si ne, so nu na ka dar on la ra bağ lı ka la cak ve anı la rı -

mı zı her za man ya şa ta ca ğız.  Krej Fer han’ın bi zi bık tı rın ca ya ka dar sus -

ma ma sı nı, Rüs tem Me nal’ın tat lı soh bet le ri ni, So ro Fer hat’ın gü lü cük -

le ri ni, Fe rit ar ka da şın anı la rı nı, he le he le mi nik Şe ro’nun si ya si tar tış -

ma la rı nı hiç unu ta ca ğı mı san mı yo rum. Bü tün gü zel lik le ri her za man

ya şa ya cak ve ya şa ta ca ğım.

Kon fe rans  için öğ le den son ra ge çi ci kam pa gel dik. Kon fe ran sa ka tı -

la cak de le ge ler bel li ol du. De le ge ler alan da ki güç ler den se çil di. Da ha

çok bi zim ve Govende bölüğünden se çil di ler. Ay rı ca kon fe rans gü ven li -

ği  için alan da ki star te jik te pe le re kon fe ran sa ka tıl ma yan güç le ri mi zi

yer leş tir dik. Böl ge miz de ya pı la cak kon fe rans, eya let kon fe ran sın da alı -

nan ka rar la rın böl ge so mu tu na in dir gen me si ve bu ka rar la rın ha ya ta ge -

çi ril me si  için uy gun yol ve yön tem le rin tes pit edil me si ni amaç lı yor. Her

ar ka daş gi bi ben de kon fe ran sa ka tıl mak, böl ge hak kın da ki gö rüş le ri mi

di le ge tir mek ve kat kı da bu lun mak is ti yor dum. Yal nız kon fe ran sa ka tı -

la mı yo rum. Kon fe ran sa ka tı la ma dı ğım  için üzü lü yo rum. Kon fe ran sa

ka tıl mak is te di ği mi be lirt tim. Ar ka daş lar “bü yük ih ti mal le bu alan dan
ay rı la cak sın,  onun  için alan da ka lan ar ka daş la rın ka tıl ma sı da ha uy gun
ve on lar açı sın dan da ha ya rar lı  olur” de di ler. Ne ye bağ la nır sa bağ lan -

sın kon fe ran sa ka tıl ma mam ben de bir ezik lik ya rat tı. Ken di mi ikin ci

pla na atıl mış his se di yor dum. Ay nı şey le ri son za man lar da ya pı lan ke şif

fa a li yet le ri ne ka tıl ma dı ğım için de ya şa dım. Hal bu ki ben ge liş mek ve bir

şey ler yap mak isit yor dum. Bu da be nim en do ğal hak kım. Ama gö rev le -

re, fa a li yet le re ak tif bir şe kil de ar ka daş lar be ni kat ma sa lar, ben na sıl ge -

li şe ce ğim? Ken di gö rev le ri mi na sıl ye ri ne ge ti re ce ğim? 

9�Ni�san�1994
Kon fe rans  için ge çi ci kam pı mı zı kur duk. Kon fe rans bit tik ten son ra dü -

zen le me ler ola cak ve ha re ket baş la ya cak. Ben kamp ta ka lı yo rum. Ve gü -

ven lik  için te pe ye çı kan ar ka daş lar la sü rek li tel siz bağ lan tı la rı nı ku ru yo -

rum. Ar ka daş lar kon fe ras tan çık tık tan son ra ge nel du rum la rı ak ta rı yo rum.

Bu gün kon fe ran sın üçün cü gü nü, ar ka daş lar çok yo ğun bir sü re ci ya şı yor -

lar. Böl ge miz  için önem li ka rar lar çı kar ta cak lar. Kon fe rans tan son ra ya pı -

la cak dü zen le me he ye ca nı, ar ka daş la rı şim di den sar mış bi le. Ger çek ten

de he ye can lı ol ma mak el de de ğil.  Alan dü zen le me le ri, ta bur, bö lük, ta kım

ve hat ta man ga dü zen le me le ri bi le in sa nı he ye can lan dı rı yor. Her ar ka daş

için par ti ira de si esas tır. Par ti, ki mi ne re ye uy gun gö rür se ora ya gön de rir.

Ar ka daş la rın bu na iti ra zı ol maz. Yal nız par ti miz de ki öne ri hak kı nı her ar -

ka daş ye rin de ve za ma nın da kul la nır.  Eğer ko şul lar da uy gun sa bu öne ri -

ler ka bul edi lir. Ba zı ar ka daş lar ge nel dü zen le me  için öne ri ler ya pa cak la -

rı nı söy lü yor lar. Gü cü mü zün du ru mu na bak tı ğı mız da an cak öne ri le rin bir

kıs mı de ğer len di ri le bi lir. Alan da ki ya pı mız güç lü ve tec rü be li ar ka daş lar -

dan olu şu yor. Ay rı ca he men he men hep si de ala nı ta nı yor. Par ti bu yıl

alan üze rin de önem le du ru yor.  Onun  için bu gü ce alan da bü yük ih ti yaç

var. Bü yük ih ti mal le gü cün bü yük kıs mı ye rin de ka la cak. Ar ka daş lar da

bu nu bil dik le ri  için faz la öne ri yap ma ge re ği duy mu yor lar.
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Alan da ki gü cü müz bir yıl dır bir ara da ya şı yor, sa va şı yor.  Onun  için

gü cü müz ara sın da çok de ği şik bağ lar oluş muş. Bir ne vi ai le bağ la rı gi -

bi. Ar ka daş lar da bir bir le rin den ay rıl mak is te mi yor lar. Kon fe rans ön ce -

si iki-üç ar ka daş alan dan git ti ler. Hem gi den ler, hem de ka lan lar çok

üzül dü ler. Ger çek ten de ar ka daş lar bi ri bir le ri ne ol duk ça bağ lan mış lar.

Hat ta, ar ka daş lar git ti ğin de ben es pi ri yo luy la “Her ki ai le si ba zı ev lat -
la rı nı kay bet ti, Her ki ai le si ya vaş, ya vaş da ğı lı yor” de dim. Ar ka daş lar

gül dü ler ve ba na ka tıl dı lar.

Ai le ci lik, teh li ke li bir şey. Bu bağ lar te me lin de bir bi ri ne yak la şan

ar ka daş lar ara sın da uz laş ma baş lı yor. Bu kış sü re cin de biz de uz laş ma

be lir gin bir şe kil de ya şan dı. Bir bi ri ni eleş tir me me, bir bi ri nin ek sik lik

ve yet mez lik le ri ne göz yum ma he pi miz de ya şa nı yor du. Yi ne ay rıl ma

du rum la rın da zor lan ma, gi di len ye re adap te ol ma ma ve zor luk çek me

ken di si ni gös te ri yor du. Bun dan do la yı da ai le ci lik ol duk ça teh li ke li ve

sa kın ca lı so nuç lar do ğu ra bi li yor.  Onun  için ai le ci li ğin önü ne geç mek

ge re ki yor. Ve Herki yapımızda olu şan ai le ci li ği mah kum et mek ve

önü ne geç mek ge re ki yor.

17�Ni�san�1994
Hep bir te pe nin ba şın da, bir dolun için de uzak tan Govende’yi iz le -

miş tim. Her yer de ği şik ve baş ka bir gü zel gö rü nü yor du. Uzak tan bir

ka le yi an dı ran Govende’ye iki gün ön ce çık tık. Bu da ğın üs tü ne çık tın

mı duy gu la rın bir baş ka olu yor. Kar şın da Çarçella bütün gü zel li ğiy le

sa na ba kı yor. San ki öz gür lük Govende’nin için de ki bu bü yük taş la rın

üs tün dey di. Go ven de’nin için de ken di ni dün ya nın en sağ lam ka le sin de

his se di yor sun. İçi ne gir din mi sa na il kin bir la bi ren ti an dı rı yor. Her an

için de yo lu nu kay be de bi lir sin.

Kon fe ran sın bi ti mi ne üç gün kal mış tı. Düş man ya vaş ya vaş ha re -

ke te ge çi yor du ve so nun da bü yük bir ope ras yon baş lat tı. Biz de kon -

fe ran sa ara ver mek zo run da kal dık. Alan da güç le ri mi zi stra te jik nok -

ta la ra yer leş tir dik. Düş ma nın ge le ce ği yol la ra pu su lar at tık. Ope ras -

yon bü tün sı nı rı hat tı nı kap sı yor du. Ha zır lık la rı na ön ce den baş la mış -

tı. En son New roz’da 150 bin as ke ri ni da ha tak vi ye ede rek ba har atı -

lı mı mı zı en gel le mek ve bi zi im ha et mek is ti yor du. Ope ras yon lar bü -

tün ül ke de baş la mış tı. Bu gün ope ras yo nun al tın cı gü nü. Ar ka daş lar

ilk iki gün de 1 F-4 uça ğı ve 1 düş man he li kop te ri ni dü şür müş tü. On -

lar ca as ker de öl dü rül müş tü. Ava şin ta ra fın dan ar ka daş lar el li ye ya -

kın as ker öl dür müş,  Zap'ta da bir he li kop ter vu rul muş tu. Düş man  için

as ke rin hiç bir öne mi kal ma mış, bin ler ce as ke ri ni göz den çı kar mış.

Za ten şu an da 400 bin ki şi lik or du suy la da ope ras yo na çık mış. Bu

ope ras yon düş ma nın son çır pı nı şı dır. Ope ras yon bel ki de ba zı plan la -

rı mı zı ak sa ta cak. Fa kat ope ras yon bit ti ğin de on lar bir da ha bu ra la ra

uğ ra ya ma ya cak.

Biz bir ta kım lık gü cü mü zü ko ru mak  için Govende’ye çık tık. Gü cü -

müz zor lan dı ğı ve teh li ke ye düş tü ğü an sır tı nı Govende’ye ve re cek ve

biz de on la rın sa vun ma la rı nı ya pa ca ğız. Govende’ye an cak var  olan ka -

pı la rın dan çı ka bi lir dik. Gü ney ve Ku zey ta raf la rın da bi li nen 14 ka pı sı

var. Bu ka pı lar dan yal nız beş-al tı ta ne si kul la nı la bi li yor. Di ğer ka pı la rı

da ha ön ce le ri kul lan mış lar. Biz Gü ney ta ra fın da ki Mavata kapısından

çık tık. Dim dik ve zik zak lar çi ze rek an cak ka pı ya ula şa bil dik. Ka pı nın

üs tü ne çık tın mı bü tün gü ne yi gö re bi li yor sun. Govende’nin etek le rin de

hâlâ kar var dı. Ka pı ya doğ ru yak la şıl dı ğın da ka rın üs tün de yü rü mek

zo run da ka lı yor sun. Hem de çok dik kat li ce yü rü mek zo run da sın, yok sa

bir kay dın mı par ça la rı nı alt köy de an cak top la ya bi lir ler. Bu ra da ki yol -

la ra yol de mek  için, bin şa hit la zım. Hep taş la rın üs tün de yü rü yo ruz.

Her taş bı çak gi bi kes kin ve bu taş lık lar bi rer ka le gi bi. Za ten Goven-

de’de ken di ba şı na bir ka le. Ya ni ka le için de kü çük kü çük ka le ler. Bir

sü rü böy le kü çük ka le ler var.

Go ven de’nin ka pı la rı sağ lam tu tu lur sa düş man Govende’ye çok zor

gi rer ve bü yük dar be ler  alır. Govende de las ti ğin da yan ma dı ğı an la şı lı -

yor. Govende’ye çık ma dan ön ce ye ni bir ayak ka bı giy miş tim. Bu gün

ayak ka bı la rı ma bak tı ğım da her ta ra fın dan yır tıl mış lar. Siv ri ve kes kin

taş la ra ayak ka bı ve el bi se da yan mı yor. Govende’nin bir de as falt yo lu

var. Dün o yol dan git tim. Bu yol, Kelete kapısına gi den yol. Bu as fal tın

bir ben ze ri da ha dün ya da yok tur. Yol bo yun ca taş la rın az ol ma sı ve yer

yer top ra ğın üze rin de yü rün dü ğü  için ar ka daş lar bu yo la as falt yol di -

yor lar.

Dün gü ne şin ba tı şı nı Govende’nin üs tün de iz le dim. Çok ro man tik
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ve çok gü zel di. Taş yı ğın la rı üs tün de ba tan gü ne şi iz ler ken taş la rın üs -

tün de ne ka dar öz gür ol du ğu mu his set tim. Govende, gerçekten de an la -

tıl ma sı zor bir dağ.

27�Ni�san�1994
Pı rıl pı rıl bir 27 Ni san sa ba hı Govende’den in dik. Her ta raf yem ye -

şil, ağaç la rın yap rak la rı öy le si ne gü zel aç mış ki, bü tün  alan ye şi le bü -

rün müş. Govende’den iner ken Mavata kapısından ala na ba kıl dı ğın da

mü kem mel bir man za ra gö rü nü yor. Dim dik Mavata kapısından ko şa -

rak bir an ön ce in mek ve ye şil lik le rin ara sın da uzan mak, öz gür lü ğün

ta dı na var mak is ti yor dum.

Go ven de’de kal dı ğı mız sü re için de he men he men her gün yağ mur

ya ğı yor du. Gü ney ta ra fın da sim si yah bu lut lar çı kı yor ve sü rek li Ku ze -

ye gi di yor lar dı. Bu bu lut lar la hep yağ mur ge li yor du. Ge çi ci ça dır kur -

duy sak da, yağ mur dan ko ru na mı yor duk. Ar ka daş lar sü rek li ya ğan yağ -

mur dan bık mış lar ve Gü ney’den ka ra bu lut lar gel dik çe bu bu lut la ra

tep ki du yu yor lar dı. Tüm ar ka daş lar “Bu Gü ney’den ge len bu lut lar iha -
net ko ku yor” di yor lar dı.

Düş man va rı nı yo ğu nu bu ope ras yo na ver miş ti. An cak bü yük dar be -

ler ala rak ge ri çe kil di ler. “Baş tan ba şa bü tün sı nır hat tı na yer le şe ce -
ğiz” diyorlardı. Ama her yer de ar ka daş lar dan dar be ler alın ca bu ope -

ras yon la rı on gün den faz la sür me di. Da ha ön ce le ri düş man ope ras yon

yap tı ğın da biz bü tün kuv vet le ri mi zi Gü ney’in de rin lik le ri ne çe ki yor -

duk. Düş man da ara zi de bi raz ara ma-ta ra ma ya pıp gi di yor du. Ama bu

de fa öy le yap ma dık. Ope ras yo na kar şı dev rim ci ope ras yon ger çek leş -

tir dik. Zap’da, Bırcella’da,  Avaşin'de ve Bo tan sı nı rı nın tü mün de, ope -

ras yo na kar şı ope ras yon ya pıl dı. Bu nun so nun da düş man ilk de fa bir

ope ras yon da böy le si ne bü yük dar be ler al dı. Son ba ha ra ka dar kal ma yı

dü şün dü ğü sı nır da on gün bi le ka la ma dı. Güç le ri miz çok iyi di ren di ler.

Biz Herki alanındaki bü tün te pe le ri ve yol la rı tut tuk. Bir haf ta bo yun ca

bu te pe ler de ve yol lar da ar ka daş lar pu su da bek le di ler. Fa kat düş man

alan da çok iyi mev zi len di ği mi zi ve ha zır lık lı ol du ğu mu zu gö rün ce sa -

ha mı za gir me den gel di ği sı nır dan ge ri dön mek zo run da kal dı. Ge ri çe -

ki len as ker ler tam bir boz gu nu ya şı yor lar dı. On lar ka çı yor lar ar ka daş -

lar ko va lı yor lar dı. Biz Govende’de tel siz le düş ma nı din li yor duk. Ar ka -

daş lar Avaşin ve Zap’da bir grup la rı nı ku şa tıp im ha eder ler ken, düş ma -

nın ku şat ma da ka lan as ker le ri ağ lı yor lar ve kob ra la rın gel me si ni is ti -

yor lar dı. Ope ras yon so nun da top lam  dört ar ka daş şe hit düş tü. Bun lar -

dan iki si ha va sal dı rı la rın da, di ğer iki si de su i kast le şe hit ol du lar. Bu

ope ras yon dan son ra ar ka daş la rın mo ral le ri ol duk ça yük sel di. Ala nı  terk

et me mek, düş ma nı ge ril la tak tik le riy le alan da boğ mak ve ope ras yo na

kar şı ope ras yon yap mak bü tün güç le ri mi ze bü yük mo ral ol du. Böy le ce

eya le ti miz de ilk de fa düş man ope ras yo nu na kar şı ge ril la ope ras yo nuy la

kar şı lık ve ril di.

Düş man ge ri çe ki lir ken böl ge gü cü müz bir ta bur, üç bö lük şek lin de

ör güt len di. Herki bölüğü, Gerdi bölüğü, ha re ket li bö lük ve bu nun ya -

nın da bir de böl ge lo jis tik ta kı mı oluş tu rul du. Alan da ilk de fa bu ka dar

güç, bir ara ya ge li yor du. Gü cü müz ba har atı lı mın dan son ra da ha da ar -

tı rı la cak. Bu ka dar güç le ne ler ya pıl maz ki,  eğer güç iyi sa va şır iyi sa -

vaş tı rı lır sa bu ala nı ra hat lık la dü şü re bi li riz.

Dü zen le me de her ke sin ye ri bel li ol du. Yal nız, be nim ye rim bel li ol -

ma dı, o ka dar ar ka daş ara sın da bir tek ben dü zen le me nin dı şın da kal -

dım, ba na böl ge den gi de ce ği mi söy le di ler. Hal bu ki ben, bu böl ge de ka -

lıp sa vaş mak is ti yo rum. Bu nu ar ka daş la ra be lirt me me rağ men ka bul et -

me di ler. Dü zen le me de bü tün ar ka daş la rın mo ra li ne di ye cek yok tu. Bel -

ki de iç le rin den bir ben ses siz ve kö şe me çe kil miş tim. Ger çek ten de

ben bu alan da kal mak is ti yo rum. Ala nı ar tık ta nı yo rum. Hal kı bi li yo -

rum. Ar ka daş la ra alış tım. Bu alan da sa va şa bi le ce ği me da ir ken di me

gü ve ni yo rum da. Ama par ti uy gun gör mü yor. Ne re ye han gi ala na gi de -

ce ği mi bil mi yo rum. Her ar ka daş bir ye re gi de ce ği mi söy lü yor. Kim

ken di si ne gö re ne re yi uy gun gö rü yor sa, be ni ora ya yol lu yor. Ta bii

bun lar res mi ol ma yan söy len ti ler. Mut fak ta ki ko nuş ma la ra “bü yük tel -
siz” haberleri di yor duk. Bir kaç gün de be nim du ru mum “bü yük tel -
siz”in ana ko nu su ol du. Her kes ken di ne gö re ba na bir yer bu lu yor. Ve

tel siz ha ber le ri ni ba na ile ti yor lar. Ben şim di sa de ce on la rı din le mek le

ye ti ni yo rum.

Go ven de’den ine rek güç ler gö rev le ri ne ve alan la rı na yö ne le cek ler.

Govende’yi uzak tan iz le mek bir baş ka gü zel lik, için de gez mek, üs tü ne
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çık mak da, apay rı bir gü zel lik ve mut lu luk ve ri yor. Govende’nin ba şın -

day ken Mavata kapısının üs tün den bü tün ala nı iz ler ken, düş kur mak ne

ka dar gü zel di.

Bu gün Govende’den in dik, iha net ko kan bu lut lar da Govende’ye

doğ ru gel me di ler.  Govende'yi  terk et ti ler. Pı rıl pı rıl  açan gü neş Goven-

de’yi bir da ha yü ce leş ti ri yor du. Bir ta raf tan ba har gü ne şi, di ğer ta raf tan

ren ga renk çi çek ler, ye şil lik ler. He men ar ka mız da Govende ve önü müz -

de de hay kı ra rak ta şan Basya suyu in sa na ruh ve ri yor. Kür dis tan’da ki

bu gü zel lik ler in sa na ya şam kay na ğı olu yor. Ya şa ya rak, için de ge ze rek

Kür dis tan’ın do ğa sı nı gör mek dün ya nın en zevk li işi. Ben bu işe her

za man va rım.

10�Ma�yıs�1994
Go ven de’den in dik ten son ra kon fe rans yap tı ğı mız dola tek rar git tik.

Eya le tin ha re ket li ta bu ru da ora ya gel miş ti. Bir de böl ge gü cü müz ora -

ya gi din ce bir den bi re alan da iki ta bur luk güç oluş tu. Ger çek ten de bu

ka dar gü cü bir ara da gö rün ce in san, Kür dis tan’ın kur tu lu şa ne ka dar

ya kın ol du ğu nu gö rü yor. İki ta bur luk güç le in sa nın ya pa ma ya ca ğı hiç -

bir şey ola maz.

Ar ka daş lar ha zır lık ya pı yor lar dı. Ha re ket li ta bur Desate çete köy -

le ri nin keş fi ni yap mış lar dı. Bu köy le re yö ne lik se zo nun ilk ey lem le ri

ya pı la cak tı. Alan da düş ma na kar şı ha re ket li sa vaş tak tik le ri uy gu la -

na cak tı. Bu iki azı lı çe te köy le ri, düş man la bir lik te alan da ki bü tün

stra te jik te pe le ri tu tu yor lar. Oramar ve Herki alanları ara sın da ki ge -

çiş le ri mi ze en gel olu yor lar. Ay rı ca bu çe te köy le ri bi zim le açık tan

sa va şı yor ve bir çok yol da şı mı zı da kat let miş ler di. Par ti nin bü tün çağ -

rı la rı na si lah la kar şı lık ve ri yor lar dı. Bu iki köy or ta dan kal dı rı lır sa

ala nın bü yük bir kıs mı de ne ti mi mi ze gi re cek. Düş man da bu nu bil di -

ği  için çe te ler le bir lik te bu ra nın sa vun ma sı na ol duk ça  önem ve ri yor.

Böy le ha re ket li sa vaş tak tik le ri nin uy gu lan dı ğı bir ey lem düş ma nı ol -

duk ça pa ni ğe so ka cak ve da ral ta cak tı. Bu nun  için bü tün ar ka daş lar

bü yük bir coş kuy la ey lem ha zır lık la rı nı sür dü rü yor lar dı. Beh di nan

eya let ko mu ta nı mız da ha re ket li ta bur la bir lik te gel miş ve ey le mi biz -

zat ken di si ko or di ne ede cek ti. Ey lem baş la ma dan ön ce, Gerdi ve

Herki bölükleri ken di alan la rın da ha zır lık yap mak  için Erdewel taraf-
larına git ti ler.

Bö lük ler ken di alan la rı na gi din ce ka rar gah ko mu ta nı be ni ça ğı rıp

çok kı sa bir ko nuş ma yap tı. “Kı sa bir sü re ya nım da ka la cak sın on dan
son ra se ni baş ka ye re gön de re ce ğiz” de di. Böy le ce ben de kı sa bir sü re

için ka rar gah la ha re ket ede cek tim. Yağ mur la bir lik te ey lem ha zır lık la rı

ta mam lan dı ve ha re ket li ta bur he de fe yö nel mek  için ey lem sa ha sı na

ha re ket et ti. Er te si sa bah, er ken den biz de ka rar gah ko mu ta nı mız la bir -

lik te ey lem ko or di ne si  için alan da ki stra te jik te pe ye çık tık. Güç le ri miz

her iki kö yü de ku şat ma ya al mış lar dı.  Adım  adım kö ye yak la şı yor du.

Çe te ler ve as ker ler ara zi ye çe ki le cek ve ara zi de im ha edi le cek ti. Ay rı ca

ey lem de doç ka, ha van gi bi  ağır si lah lar da kul la nı la cak tı. Sa bah köy de -

ki çe te ler, ar ka daş la rın ha re ke ti ni gör dü ler. Bu nun üze ri ne bu lun duk la -

rı te pe den  ağır si lah lar la  ateş aç ma ya baş la dı lar. Bü tün güç le ri miz yer -

le ri ni al mış lar dı. Ha van top la rı mız ça lış ma ya baş la dı. On lar bu nun ta -

ciz ol du ğu nu sa nı yor lar dı. Öğ le ye ka dar kö yü ve te pe le ri  ağır si lah lar la

vur duk. Bu nun üze ri ne çe te grup la rı ara zi ye çık tı lar. Bi zim de ama cı -

mız buy du. Ara zi de pu su kur muş tuk. Ara zi ye üç kol dan çı kan çe te ler

ve as ker ler ar ka daş la rın pu su la rı na düş tü ler. Bü yük dar be ler alın ca sağ

ka lan lar da ge ri kö ye kaç mak zo run da kal dı lar. Bu ara da ar ka daş lar ya -

vaş ya vaş çem be ri da ral tı yor lar dı. Ge ce olun ca yi ne kö yü  ağır si lah lar -

la vur ma ya baş la dık.

Ge celeri yük sek yer ler çok so ğuk tu. He men kar şı mız da ki

Çarçella'nın so ğu ğu var lı ğı nı his set ti ri yor du. Bü tün so ğu ğa rağ men,

ey lem sı cak lı ğı in sa nı ısıt ma ya ye ti yor du. Ha van ve doç ka atış la rı

ge ce de de vam et ti. Çe te ler zor du rum day dı lar. Köy de ki çe te re i si

ar ka daş lar la tel siz bağ lan tı sı kur du. Atış la rı dur dur ma mı zı ve tes lim

ola cak la rı nı söy lü yor du. Yal nız biz den can gü ven lik le ri ni ga ran ti

al tı na al ma mı zı is ti yor lar dı. Ar ka daş lar da ken di le ri nin tes lim ol ma -

sı ha lin de ken di le ri ne bir şey yap ma ya cak la rı nı söy le di ler. Çe te le re

bir sa at sü re ta nın dı. Düş man ko mu ta nı he men çe te re i siy le iliş ki ye

geç ti. Onu teh dit et ti. Ver di ği miz sü re do lun ca tek rar atış la rı mı za

baş la dık. Bu ara da köy de ki düş man güç le ri bir çok yer de ara zi ye

çık tı. Tam düş ma nı yok et me nin fır sa tıy dı. Düş man güç le ri pu su la -
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rı mı za düş tü ve bü yük bir kıs mı im ha edi le rek çem ber da ral tıl dı.

Ar tık köy ta ma men de ne ti mi miz al tı na gir di, stra te jik te pe ler eli -

mi ze geç ti. Düş man te pe le ri tüm den bo şal ta rak kö ye kaç tı. Çe te le rin

ara zi de ki 20 ka tı rı da eli mi ze geç ti. Ye dek grup la rı mız bu hay van la rı

ey lem sa ha sı dı şı na çı kart tı. Ak şam ey le mi ko or di ne  eden ka rar gah

ko mu ta nı mız kö ye sal dı rı ta li ma tı ver di. Ge ce ka ran lı ğıy la bir lik te

kö yü ku şat ma al tın da tu tan ar ka daş lar iki kol dan kö ye gir di ler. Çe te -

ler ve ka lan as ker ler mev zi le ri ni ve kö yü bı ra kıp kaç tı lar. Ar ka daş lar

köy de ki ev le ri tek tek ara dık tan son ra ge ri çe kil di ler. Çok sa yı da si -

lah ve cep ha ne ele ge çi ril miş ti. Kı sa bir sü re son ra ar ka daş lar tek rar

mev zi le ri ne yer leş ti ler. Sa ba hın er ken sa at le rin de ala nın üze rin de

kob ra he li kop ter le ri gez me ye baş la dı lar. Ar dın dan bom ba la ma ya baş -

la dı lar. Ama doç ka mız he men ge rek li kar şı lı ğı ver di.  Onun  için düş -

man tam he de fi ne yö ne le mi yor du. Rast ge le ala nı bom ba lı yor du. Her-

ki taraflarını bom ba la dık tan son ra ar ka daş la rın bu lun duk la rı ala nın

al tı na in dir me yap tı lar.  İnen as ker ler iki gü cü müz ara sın da yo ğun  ateş

hat tı mız al tın day dı lar. Ka rar gah ko mu ta nı alt ta raf tan gi dip on la rı ku -

şat mak  için be nim de için de bu lun du ğum beş ki şi yi yol la dı. Biz beş

ki şi ot lar ara sın da as ker le rin al tın da ki taş lı ğa git tik. Yu ka rı da ki ar ka -

daş la rın atış la rın dan do la yı ha re ket ede mi yor lar dı. Biz de se siz ce taş -

lı ğa gir dik ten son ra mev zi len dik. İn di ri len as ker le rin bü yük bir bö lü -

mü he men el li met re önü müz de ki do lun için de ayak ta bir şey ler ko -

nu şu yor lar dı. O an da he pi miz bir lik te as ker le ri se ri bir şe kil de ta ra -

dık. Ta ra may la bir lik te ba ğır ma lar ça ğır ma lar ve ye re düş me ler bir

ol du. He men he men hep si ye re düş müş tü. Sağ ka lan lar da do la sı kı -

şıp çı ka mı yor lar dı. Tel siz le rin de, sü rek li yar dım ve kob ra is ti yor lar -

dı. Ay rı ca çok sa yı da ölü le ri ol duk la rı nı da be lir ti yor lar dı. Ak şa ma

ka dar on la rı vur duk.

Ge ce nin ka ran lı ğıy la üç gün dür de vam  eden si lah ve top ses le ri dur -

muş tu. Biz ka rar gah ko mu ta nı na si lah al mak  için düş man ölü le ri nin

üze ri ne gi de ce ği mi zi söy le dik. Ka rar gah ko mu ta nı uy gun gör me di. Ve

ge ri çe kil me em ri ve ril di. Bü tün güç le ri miz Dire köyüne ge ri çe kil di -

ler. Ak şam bü tün ar ka daş lar top lan dık. Her ke sin mo ra li ol duk ça yük -

sek ti. Ey lem de biz den iki şe hit var dı. Sü ley man ar ka daş son gün de şe -

hit düş tü. Düş ma nın dar be al dı ğı nı gö rün ce bir den ken di ni kay be di yor

ve mev zi sin den dı şa rı ya çı ka rak ka çan düş man as ker le ri ni ta rı yor o

ara da ken di si ne su i kast ya pı lı yor ve şe hit edi li yor. Di ğer ar ka daş ta, ay -

nı şe kil de mev zi sin de  açık ha re ket et ti ği  için ikin ci gün su i kast le şe hit

edil di. 

Ey lem ba şa rı lı geç ti. Çe te ler ve düş man, kö yü bı ra kıp kaç tı lar. Ölü -

le ri ol duk ça faz lay dı. Kaç de fa ara zi ye çık tıy sa lar da her se fe rin de vu -

rul du lar. Bi zim ka yıp la rı mız da ken di ek sik li ği miz den kay nak la nı yor -

du.  Eğer bi raz da ha dik kat li ha re ket edil sey di o ka yıp lar da ol ma ya cak -

tı.

Dö ne min tak ti ği  olan ha re ket li sa vaş la bir çok he de fi dü şü re ce ğiz.

Alan da ki düş man güç le ri bu ye ni tak ti ği mi ze ol duk ça ya ban cı lar. Bu

tak ti ği mi zi da ha ba şa rı lı bir şe kil de ha ya ta ge çir me ye ça lı şa ca ğız.

19�Ma�yıs�1994
Dün ön der le ri miz den Ha ki Ka rer he va lin ve dört le rin şa ha det yıl dö -

nü müy dü. Bü yük en ter nas yo na list Ha ki he val bir komp loy la şe hit edil -

di.  O'nun anı sı na en iyi bağ lı lık en ter nas yo na list mü ca de le yi yük selt -

mek, Kür dis tan’da ki yer li iş bir lik çi le ri yok et mek ve ulu sal kur tu luş

mü ca de le mi zi za fe re gö tür mek ola cak tır.  Mazlum'dan al dık la rı me şa le -

yi sön dür me yen Dört le ri, bir kez da ha anar ken, on la ra ve tüm dev rim

şe hit le ri ne en yü ce bağ lı lık, düş ma nı Kür dis tan’dan si lip at mak ve öz -

gür lü ğü el de et mek le  olur. Ha ki he val ve Dört le ri her za man mü ca de le -

miz de ya şa ta cak, on la rın di re niş le ri ni ken di mi ze  ışık ola rak  esas ala ca -

ğız.

Evet kut sal Ma yıs ayı nın da son la rı na doğ ru gel di ği miz şu gün ler de

her ta raf ta yo ğun ça tış ma lar var. Be nim  için de ye ni bir dö ne min baş la -

dı ğı nı gö re bi li yo rum.

Şu an ka rar gah la bir lik te ha re ket edi yo rum. Fa kat bir an ön ce sa vaş

bir lik le ri ne git mek is ti yo rum. Bu nun  için Ham za he val le ko nuş tum.

Sa vaş bir lik le ri ne git mek is te di ği mi söy le dim. On lar da uy gun gör me -

dik le ri ni söy le di ler. Hak kım da da ha ön ce ka rar çı kar tıl mış. Ey lem le re

gir me ye cek tim. Ham za he val ay rı ca dü zen le me le re gir me ye ce ği mi, ka -

rar gah la bir lik te ha re ket ede ce ği mi söy le di. Ben yi ne de ıs rar la ka rar -
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gah tan ay rı lıp sa vaş bir lik le ri ne git mek is te di ği mi söy le diy sem de ka -

bul et me di. Ar tık sa vaş ala nın dan ya vaş ya vaş uzak laş tı rıl dı ğı mı far ke -

di yo rum.  Adım  adım ge ri cep he ye yol la ya cak lar be ni. Hal bu ki ben sa -

va şa bi le ce ği me da ir ken di me gü ve ni yo rum. Ay rı ca içim de öy le si ne bir

kin var ki, öy le si ne in ti kam al mak is ti yo rum ki,  eğer bu ki ni mi, in ti ka -

mı mı düş ma na kus maz sam, pat la yıp gi de ce ğim. Ben içim de de ğil, düş -

ma na kar şı pat la mak is ti yo rum.

Ken di mi çok yal nız his se di yo rum. Be ra ber kal dı ğı mız ar ka daş la rı

öz lü yo rum. Ko nu şup, yar dım la şa bi le cek ar ka daş la ra ih ti yaç du yu yo -

rum. Ka rar gah ko mu ta nı mız be nim le hiç ko nuş ma dı. Hem boş za ma nı

yok, hem de bü tün vak ti tel siz ler de ko nuş mak la, sa vaş ta ki bir lik le re

pers pek tif ve ta li mat ver mek le ge çi yor. Ka rar gah ko mu ta nı mız sü rek li

ha re ket li.  Onun  için biz de sü rek li ge zi yo ruz. Ba zen ken di ken di me

kim se nin ba na yar dım et mek is te me di ği ni dü şü nü yo rum. Bel ki ya nı lı -

yo rum, ama kim se yar dım et mez se bi le, ben ken di ken di me yar dım et -

me li yim, sü rek li şe hit ler ve Baş kan APO’yu dü şün me li yim. On lar dan

en bü yük yar dım ve des te ği ala bi li rim. Ken di me gü ve ni mi ka za na bi li -

rim. Böy le ce da ha id di a lı bir şe kil de yü rü ye bi li rim ve yap mak is te dik -

le ri mi bir an ön ce ya pa bi li rim. Ken di me gü ve ni mi yi tir me me li yim. Ba -

şa ra ca ğı ma da ir ken di me gü ven me li yim. Bun dan baş ka da sa nı rım şan -

sım yok. Çün kü ba şa rı nın yo lu ken di ne gü ven den ge çer.

30�Ma�yıs�1994
Ses siz lik için de ye ni bir gü ne da ha baş la dım. Son za man lar da çok

sı kı lı yo rum. Ko nu şa cak bi ri le ri ne ih ti yaç du yu yo rum. Ken di dün ya ma

ye ni den ken di mi ka pat mak is te mi yo rum. San ki var  olan or tam be ni

ken di dün yam da ya şa ma ya iti yor. Pra ti ğe öz lem du yu yo rum. Ken di mi

pra tik  için ha zır la mış ken pra tik ten uzak laş tı rı lı yo rum. Yol daş lar gün -

ler ce çar pış ma la ra gi rer ler ken, düş man mev zi le ri nin üs tü ne yü rür ler ken

ben bu ra da on la rın ey lem le ri ni, ça tış ma la rı nı ve şa ha det le ri ni tel siz den

din li yo rum. Ne ka dar zor ve acı. Ba zen ken dim den şüp he le ni yo rum;

“aca ba ben sa va şı ba şa ra mı yor mu yum? Ken di mi ye re mi at tım? Sa -
vaş tan kor ku yor mu yum? Ve ya sa vaş tan ka çı yor mu yum?” di ye dü şü -

nü yo rum. Ba zen ka rar gah ko mu ta nı mız la bir lik te sa vaş bir lik le riy le

top lan tı yap ma ya git ti ği miz de ora da ki ar ka daş la rın da ba na yan lış bak -

tık la rı nı, be nim hak kım da “kor kak, opor tü nist, pa nik çi ve sa vaş tan
kaç tı ğı  için ka rar ga hın ya nın da ka lı yor” düşüncesini ta şı dık la rı nı ve

ba na bu göz le bak tık la rı nı dü şü nü yo rum ve on la rın içi ne gir me me ye

ça lı şı yo rum. Ba zen bu dü şün ce ler rü ya la rı ma da gi ri yor. Her kes ba na

“kor kak, pa nik çi, opor tü nist” di yor ve gü le rek üs tü me ge li yor lar. O

kah ka ha lar dan bi le çe ki ni yo rum. Ama uyan dı ğım da rü ya ol du ğu nu gö -

rün ce bi raz ra hat lı yo rum ve al nım da ki te ri si li yo rum.

Ka rar gah ta ar tık kal mak is te mi yor dum. Yak la şık bir ay lık bu sü re de

ken di mi ru hen, mo ral men çok kö tü his se di yo rum. Oy sa pra tik te ki ar -

ka daş la rın ya nın da kal dı ğım za man lar sü rek li ha re ket li, can lı,  atak ol -

ma ya ve yol daş la ra mo ral ver me ye ça lı şı yor dum. On lar la bir lik te ya şa -

mın acı la rı nı, zor luk la rı nı, gü zel lik le ri ni pay laş ma ya ça lı şı yor dum. Ba -

har her ta ra fı öy le si ne gü zel leş tir miş ti ki, ken di mi dü şün mek ten, bu

gü zel lik le ri gö re me ye cek ka dar kör leş miş his se di yo rum. Hal bu ki bu

gü zel lik ler in sa na, il ham kay na ğı, sa vaş mak  için  umut kay na ğı ol ma lı -

dır. Ka rar gah tan ay rıl mak  için son bir kez da ha ar ka daş lar la ko nuş ma yı

de ne ye ce ğim. Bel ki be ni tek rar pra tik sa ha ya yol la ya rak bu dü şün ce -

ler den, psi ko lo ji den kur ta rır lar. O za man bu iz le nim le ri sil mek  için ben

de bü tün va rı mı-yo ğu mu ve re rek gö rev le ri mi ye ri ne ge ti re ce ğim. Ye ter

ki, bir  şans ver sin ler. 

27�Ma�yıs�1994
Yak la şık yir mi gün dür Beh di nan Eya le ti, ba sın-ya yın bü ro sun da yer

alı yo rum. Ka rar gah ko mu ta nıy la ko nuş ma ce sa re ti gös te re me di ğim den

do la yı tek rar Ham za he val le ko nuş tum. Ka rar gah tan ay rı lıp, pra ti ğe

git mek is te di ği mi be lirt tim. Bi raz da tep kiy le ko nuş muş tum. Fa kat yi ne

uy gun bul ma dı lar. On lar da bir ezik li ği ya şa dı ğı mı far ket miş ler di. Be ni

tek rar ya pı nın içi ne sok mak is ti yor lar dı.  Onun  için ba sın-ya yı na ver -

me yi uy gun bul du lar. Pra ti ğe yol la ma ya cak la rı nı an la yın ca ben de ba -

sın-ya yı na git me yi ka bul et tim. Ham za he val özel lik le ora da Par ti Ön -

der li ği’nin çö züm le me le ri ni sü rek li oku ma mı ve ar ka daş la ra im kan lar

da hi lin de yar dım cı ol ma mı söy le di. Ken di mi ile ri si  için ha zır la ma mı

söy le ye rek be ni ba sı na yol la dı lar.
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Eya let ge ne lin de ku rum laş ma otur tul mak is te ni li yor. Ba sın-ya yın da

bu ku rum lar dan bi ri.  Onun  için ça lış ma la ra ağır lık ver mek ge re ki yor.

Ba sın-ya yın ku ru mu ye ri ne otur ma mış, da ha bir çok ek sik li ği var. Özel -

lik le tek nik im kan lar yö nün de sı kın tı lar çe ki li yor bun la rın da kar şı lan -

ma sı na ça lı şı lı yor.  Eğer bu ola nak lar ya ra tıl sa sis tem li bir ça lış ma yü -

rü tü le bi lir. Ba sın da kal dı ğım müd det çe ar ka daş la ra yar dım cı ol ma ya

ça lı şa ca ğım. Ay rı ca ken dim de ba zı ça lış ma lar yap ma yı dü şü nü yo rum.

Bun dan son ra ya şa mı mı plan la ma ya ça lı şa ca ğım.  Eğer sa vaş sa ha sı na

şim di lik git mi yor sam, bir ta raf tan sü rek li ken di mi sa va şa ha zır lar ken

di ğer ta raf tan da de ği şik ça lış ma lar yü rüt me li yim.

Şu ara, ba sın ça lış ma la rı mız yo ğun de ğil, özel lik le tek nik so run lar iş -

le ri en gel li yor. Bu so run lar as lın da hal le di le bi lir, ama üs tün bu ko nu da

faz la bir ça ba sı yok. Bir ta raf tan ku rum laş ma otur tul ma ya ça lı şı lır ken,

di ğer ta raf tan da ih ti yaç lar kar şı lan mı yor, ge rek li im kan lar ya ra tıl mı yor.

Ya pı mız ge ne lin de ku rum laş ma ya yan lış ba kı lı yor. Ba sı na da böy le yan -

lış ba kı lı yor iş te “ay dın lar top lu lu ğu, za yıf olan la rın, sa vaş kaç kın la rı nın
bir leş ti ği yer” gö züy le ba kı lı yor. Böy le ba kıl dı ğı  için bu ra da ki ar ka daş lar

da, ça lış ma lar da yer al mak is te mi yor lar. Ben de es ki den bu göz le ku rum laş -

ma ya ba kı yor dum,  onun  için hiç bir za man yer al mak is te mi yor dum. Ama

şim di ya nıl dı ğı mı far ke di yo rum. Ben sa vaş tan kaç mış de ği lim, hiç bir za -

man da ken di mi ye re at ma dım. Sa va şa bi le ce ği me da ir ken di me de gü ve ni -

yo rum. Par ti öy le uy gun gör dü ğü  için sı cak sa vaş or ta mın dan uzak laş tı rıl -

dım. Gün ge le cek yi ne ye ri mi ala ca ğım. O za man her ke se ken di mi ka nıt la -

ya ca ğım. Ar tık bu ko nu da ra hat tım. Özel lik le Ham za he va lin son ko nuş ma -

la rı be ni bi raz ra hat lat tı. Özel lik le ba sın so rum lu muz Mah mut he val bu ku -

ru mu oturt mak ve ya pı da ki iz le nim le ri gi der mek  için ol duk ça ça ba har cı -

yor du. Var  olan bü tün ça lış ma la rı mı zı tek ba şı na sırt la mış gi di yor. Bi zim

ken di si ne pek faz la fay da mız ol mu yor. Ba zen ya zı la rı te mi ze çe ki yo ruz.

Ta li mat ol du ğu za man ta li mat çö zü yo ruz. Di ğer bü tün iş le ri Mah mut he val

yü rü tü yor. Ger çek ten de, Mah mut he va lin bu ça ba sı na say gı du yu yo rum.

Ba sın da ol du ğu muz dan do la yı sa vaş ta ki ge liş me le ri her gün ta kip

ede bi li yo ruz. Bu se ne yü rü tül me ye ça lı şı lan ha re ket li sa vaş tak ti ği yer

yer de vam edi yor. Pra ti ğe hız lı baş lan dı. Ba zı önem li so nuç lar el de

edil di. Yan lış ve yer siz ka yıp la rı mız da ol du. Ge ril la yi ne sa vaş ku ral -
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la rı nı ih lal et ti. Bu da bi ze kay bet ti ri yor. En son Ger di’de ge ril la ku ral -

la rı nın ih la lin den do la yı al tı ar ka daş şe hit düş tü. Ey le me gi di li yor, ta -

ciz ya pı lı yor, ar ka sın dan da sı nı ra ge ri çe kil me ya pı lı yor. Nok ta da nö -

bet çi nö be ti ni tut mu yor. Düş man ar ka daş la rın iç le ri ne ka dar gi ri yor.

Ve ar ka daş lar  fark et mi yor lar. So nuç ta ya şa nan al tı ka yıp. Par ti Ön der -

li ği’nin o ka dar uya rı la rı ve ta li mat la rı na rağ men  hâlâ bu ku ral dı şı lık

ken di si ni ya şa tı yor. Sa vaş bü yü dük çe, kı zış tık ça ka yıp la rı mız ar ta cak -

tır. Yal nız ken di ha ta la rı mız so nu cu ya şa nan ka yıp la rı da, sa va şın bü -

yük lü ğü ne, şid de ti ne bağ la mak doğ ru de ğil dir. Ke sin lik le ya şa ma yı ve

sa vaş ma yı bil mek zo run da yız. Yok sa biz ken di el le ri miz le za fe ri en -

gel le miş, ona dar be vur muş olu ruz. 

16�Tem�muz�1994
Za man bü tün hı zıy la ge çi yor. Bu ara da ba sın ça lış ma la rı mız da bi -

raz da ha hız lan dı. Yi ne de sı nır lı ba zı ça lış ma lar yü rüt mek zo run da ka -

lı yo ruz.  Hâlâ tek nik ih ti yaç lar kar şı lan mış de ğil. Mah mut he val her

gün ye ni ye ni plan lar önü mü ze ko yu yor. Yal nız tek nik so run lar dan do -

la yı bu plan la rı ha ya ta ge çi re mi yo ruz. Boş za man la rı mız çok. Boş za -

man la rı mı zı ge nel lik le oku ya rak ve ya soh bet ede rek ge çi ri yo ruz. Ba -

sın da ki ar ka daş lar ola rak, bir bi ri mi zi bi raz an la ma ya ve des tek ol ma ya

ça lı şı yo ruz.  Hâlâ ba sı na alı şa ma dım. Ya ban cı lık çe ki yo rum. Ar ka daş -

lar la hep sa va şı ve sa va şan yol daş la rı ko nu şu yo ruz. Ka rar gah kam pı da

ha re ket li. Sü rek li yer de ğiş ti ri yo ruz, bun dan do la yı ba sın eş ya la rı nı da

ken di miz le bir lik te gö tü rü yo ruz. Sa yı mız az ol du ğu  için ge nel lik le iki

se fer ya pıp öy le gö tü rü yo ruz.

Kı sa bir sü re ön ce ba sın da yer  alan iki ar ka daş pra ti ğe çık tı lar.  Ömer

he val Bo tan ta raf la rı na geç ti. Hay ri he val de Bırcella birliğine git ti.

On lar adı na çok se vin dim. On lar gi der ken çok mut luy du lar. Hal bu ki

on la ra tam alış mış tım. Ama ge liş me le ri açı sın dan pra tik sa ha, en uy -

gun sa ha dır. Hay ri he val gi der ken “Hay di da rı sı se nin ba şı na” dedi.

Çok ho şu ma git ti. Bel ki be ni de pra ti ğe yol lar lar.  Onun  için ken di mi

her za man  için ha zır tut ma lı yım.

Bu gün Bırcella’dan ge len kur ye ler Hay ri he val den bir not ge tir di ler

ba na. Hay ri yol daş bir şi ir yaz mış tı. Bu şi i rin çok iç ten ya zıl dı ğı bel li

olu yor du. Oku du ğum za man ger çek ten de çok mut lu ol dum. O an dün -

ya nın en mut lu in sa nı ben dim. Bir yol da şın bir yol da şı na bir şey ler

yaz ma sı ka dar gü zel ve de ğer li bir şey yok tur. Be nim  için an la mı çok

bü yük  olan şi ir “Ar ka daş” diye baş lı yor du:

“Ar ka daş
Bir şa fak vak tin de
Can ar ka daş se nin le
Bir ka deh çay, bir de ci ga ram 

o sev dam la
Ne mu ci ze ler de, ne de ölüm de
Ne cen net te, ne de ce hen nem de 

ama o gün de
Yü rek le rin son suz bir eday la

gü lüm se di ği
Ha yal le rin son bul du ğu
Ama en gü zel ha yal le rin ger çek leş ti ği

o an da
Mert yü rek ler bir sen
Hey ar ka daş bir de se nin le
O gün o bam baş ka de di ği miz bu luş ma da
İs ter kü für lü söz ler 
İs ter se al kış lar çem be rin de
Eve lal lah utan dır maz ar ka daş lar bir bir le ri ni
Söz ver di ği miz mert li ği mi ze
Be ra ber li ği mi zin ve o bu lu şu mun
İnan dı ğı mız dü rüst lü ğü ne
An ge lir, gün ge lir
Mut lu ola ca ğım dır, ar ka daş!
Dan sı mı za tek rar mer ha ba

de di ği miz de”
**

*
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Eya le ti miz ge ne lin de tak tik sıç ra ma yap mak ta bir tı ka nık lık ya şa nı -

yor. Düş man bü tün stra te jik te pe le ri bü yük bir güç le tu tu yor. Düş man

da ha re ket li ta bur la rı mı za kar şı ha re ket li ta bur lar oluş tur muş. Sü rek li

ha re ket li. Ar ka daş la rı zor lu yor lar. Düş man son çır pı nış la rın da, sa yı ya

ağır lık ve re rek bi zim alan da ki ha re ket le ri mi zi da ralt mak is ti yor. Biz ler

düş ma na  hâlâ is te ni len şe kil de dar be vu ra ma dık. Tak tik te ya şa nan bu

tı ka nık lı ğın hız la aşıl ma sı  şart. Ve son ba har atı lı mı na bü yük bir tak tik

atı lım la gir mek ge re ki yor.

Bun dan son ra iş le re, gö rev le re ken di mi da ha cid di ve re ce ğim. İl ke li,

di sip lin li, ol gun ve sa bır lı ola ca ğım.  Onun  için de ken di ek sik lik le rim le

sa va şa cak ve ge rek li  olan de ği şi mi ken dim de ger çek leş ti re ce ğim.  Eğer

ben is ter sem ve ken di mi ve rir sem bir çok şe yi ba şa ra bi li rim. Bu ko nu da

ken di me gü ve ni yo rum. Ba zı şey le re ye ni bir baş lan gıç yap mam ge re ki -

yor ve ken di mi ye ni lik le re aça rak ye ni ye ni şey le ri ba şar mam ge rek.

21�Tem�muz�1994
Eya let ge ne lin de ya şa nan tak tik tı ka nık lık olum suz et ki le ri ni ge nel

sa va şı mı za da yan sı tı yor. Ül ke için de düş man güç lü ope ras yon lar ge -

liş ti ri yor. Sa vaş gü cü mü zü içe ri ye sok ma mak  için çok yük le ni yor.

Özel lik le son Oramar ve Çarçella operasyonları güç le ri mi zi çok yıp -

rat tı ve çok yor du. Tak tik te ya şa nan tı ka nık lık, bir an ön ce aşıl ma lı

yok sa tas fi ye ye doğ ru gi di yor. Bu da bü tün plan la rı mı zı al tüst ede cek

bir du rum olu yor.

İn san sa vaş için de ol ma dı mı, sa vaş tan  uzak ol du mu, sa va şa çok

yü zey sel yak la şı yor. Özel lik le ka rar gah kam pın da ki bir çok ar ka daş ta

bu du rum ken di si ni gös te ri yor. Kamp ta ki ar ka daş lar sa vaş tan uzak lar.

Sa va şın olum suz luk la rın dan he men pa ni ğe ka pı lı yor lar. Hat ta ba zı la rı

kor ku yu bi le ya şı yor lar. Sı nır da ope ras yon ya pı la cak de nil di ğin de,

kamp ge ne lin de bü yük bir kar ga şa ve pa nik ya şan dı, he men  kamp nok -

ta sı  terk edil di. Hal bu ki bu ka çış lar, pa nik, gü cü psi ko lo jik men çok et -

ki li yor. Ba zen üze ri miz de sa vaş uçak la rı do la şı yor lar. Za ten sü rek li

ala nı keş fe di yor lar. Ba zı şa hıs lar san ki bi linç li ola rak, güç ara sı na pa -

nik, kor ku sok mak is ti yor lar, “ya rın ke sin bi zi vu rur lar” gi bi doğ ru ol -

ma yan şey ler söy lü yor lar. Bun lar gü cün mo ra li ni olum suz yön de et ki -

li yor. Hal bu ki ted bir le ri mi zi al sak is te di ği ka dar bom ba la sın hiç bir za -

rar gör me yiz. Ör ne ğin şim di bu lun du ğu muz kam pın ha va sal dı rı sı na

kar şı her han gi bir sa vun ma ted bi ri yok. Ne bir sı ğı na ğı mız, ne de be lir -

len miş bir mev zi miz var. Doğ ru dü rüst te pe ci le ri miz bi le yok. Bu du -

rum lar yö ne ti me bil di ril me si ne rağ men, yö ne tim her han gi bir ted bir

ge liş tir mi yor.

Hal bu ki sa vaş or ta mın da, pra tik sa ha da düş ma na kar şı çok da ha ra -

hat sın. Te red düt, kay gı yok de ne cek ka dar az dır. Sü rek li sa vaş üze rin -

de yo ğun la şı yor sun. Düş ma nın açı ğı nı ya ka la ma ya ça lı şı yor sun, onu

ye rin de ta kip edi yor sun, ona gö re ha re ket tar zı nı be lir li yor sun. Mo ral,

coş ku, he ye can her za man var. He le he le bir de ey lem yap tın mı pra tik

ya şa mın gü zel lik le ri bir baş ka olu yor. Ama kamp lar da bu yok, sa vaş ta -

ki coş ku dan, mo ral den, he ye can dan çok uzak sın. Bir tür lü ulaş mak is -

te di ğin coş ku ya ula şa mı yor sun.

Bü tün olum suz luk la rın ne de ni tak tik te ki tı ka nık lık tır. Ger çek ten de

güç lü bir çı kış la bu tı ka nık lı ğı aş ma lı yız. Dip lo ma si, si ya si alan da bir

çık ma zı ya şa yan TC,  eğer as ke ri alan da da bü yük dar be ler yer se da ha

faz la mü ca de le miz kar şı sın da ken di si ni tu ta maz.  Onun bu son çır pı nış -

la rı na kar şı güç lü bir çı kış la kar şı koy ma lı ve tı ka nık lı ğı aşa rak sa va şı

da ha da ge liş tir me li yiz.

30�Tem�muz�1994
Ayın 26’sıy dı, ba sın-ya yın, lo jis tik ve gü ven lik bi rim le rin den olu şan

gü cü müz kamp tay dı. Da ha ön ce kamp ta kad ro eği ti mi de ve ri li yor du.

Yal nız bir haf ta ön ce kad ro eği ti min de ki ar ka daş lar, ya pı lan dü zen le -

mey le alan la ra da ğıl dı lar. Kamp ta ka lan ar ka daş la rın hep sin de bü yük

bir gev şe me var dı.  Kamp ko mu ta nı mız da dü zen le me ye ri ne git miş ti.

İç ti ma ya bi le ar tık kalk mı yor, ye me ği mi zi bi le za ma nın da ye mi yor duk.

Kamp ta dü zen da ğıl mış tı. Bir tek çır pı nan dü ze ni oturt mak is te yen

Mah mut he val di. Ama o da tek ba şı na yet mi yor du.

Yi ne iç ti ma ya ba zı ar ka daş lar zor be la kalk tı lar, iç ti ma dan son ra ar -

ka daş la rın ço ğu tek rar yat tı lar. Ben nö bet lis te si ni çı kar dım ve Mah mut

he va le kont rol et tir dik ten, nö bet çi le ri ye ri ne yol la dık tan son ra ba sın

ye ri ne ge çip uzan dım.
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Kam pı mız es ki bir Gü ney kö yün dey di. Kar şı mız da KDP ka ra ko lu

var dı. Avaşin hemen al tı mız dan ge çi yor du. Sa at sa ba hın ye di si ne ge li -

yor du ki, bir den  uçak ses le ri gel me ye baş la dı. İlk baş ta bir şe yin ola ca -

ğı nı tah min et mi yor dum. Ye ri miz den ha re ket et me dik. İkin ci ses le bir -

lik te uçak lar da lış yap ma ya baş la dı lar bi le. İş cid diy di. 

Biz ba sın ye rin de üç ki şiy dik. Ben Ava reş ve De lil’dik. Tam gü ven -

li ğin ye ri ne doğ ru ka ça cak tık ki,  uçak ilk bom ba sı nı kam pın or ta sı na

bı rak tı. Bu nun üze ri ne ba sın man ga sı nın ya nın da ki ta şın al tı na

Avareş'le bir lik te gir dik. Ar tık  uçak da lış la rı nın ar ka sı ke sil mi yor du.

Üs te lik uçak lar öy le si ne al çak tan uçu yor lar dı ki, ses le ri ne re dey se ku -

lak la rı mı zın zar la rı mı zı pat la ta cak tı. Bom ba la rı sa de ce yüz met re ka re -

lik ala nı vu ru yor du. Za ten kam pı mız da o ka dar ya var dı ya yok tu. Yir -

mi da ki ka bo yun ca hiç ara ver me den man ga yer le ri mi zi vur du lar. Ka -

zan bom ba la rı üze ri miz den fır lı yor du. Al tın da bu lun du ğu muz taş, faz la

bü yük ol ma mak la bir lik te bi zi ko ru ya bi li yor du.

Ava reş’e, her bom ba bı ra kıl dık tan son ra ba kı yo rum, ren gi git miş

sap sa rı ke si li yor du. Ben de ay nı du ru mu ya şı yor dum. Ger çek ten de

çok zor ve in san bir tür lü ka bul ede mi yor. Sen taş la rın al tın da sın, düş -

man uçak lar la, bom ba lar la se ni vu ru yor, hem de eli ni ko lu nu sal la ya

sal la ya. Uçak la rın bom ba la rı bit ti, bi ze bir şey ol ma mış tı.  Asıl zor iş

şim di baş lı yor du. Bu de fa uçak lar bi zi ta ra ma ya baş la dı lar. A-4 ve A-6

mer mi le ri kum gi bi üze ri miz den ge çi yor du. Ba zı kur şun lar, ta şı mı zı sı -

yı rıp ge çi yor lar dı.

Ar tık  uçak son de fa da lış yap tı, o an da içim den çok de ği şik şey ler

his set tim. Besta’yı dü şün düm. Ay nı uçak lar  Besta'da, Ce va hir’imi şe hit

et miş ler di. Ce va hir’i dü şün düm. İçi me bir acı gir di. O an da bir den kal -

çam ve sağ ko lum öy le bir ısın dı ki, san ki ya nar ol dum. Sol eli mi sağ

ko lu ma ve kal ça ma vur dum san ki yok tu lar. Bir den ken di mi kol suz ve

kal ça sız his set tim. Eli me bak tı ğım da kan var dı. Tek rar eli mi kal ça ma

ve ko lu ma vur dum ve bir da ha bak tım, ger çek ten de kan dı. Kan kıp kır -

mı zıy dı. Ava reş, bir şe yi min ol ma dı ğı nı söy le di. Ol sa ne ya zar dı, ses -

siz ses siz bek le dik. Ta ra ma lar da bit miş ti. Uçak lar da git ti ler. Tek rar

ge le cek ler di bi li yor duk. Bom ba ve kur şun al ma ya git miş ler di. Biz ye ri -

miz den çık tık. Kam pı mız bir toz bu lu tuy la ör tül müş tü. Bir den “he val

ben de ya ra lan dım” dedi De lil he val. O da ya ra lıy dı, Lok man he val

ya nı mı za gel di. Kam pı mız da öy le bir ses siz lik var dı ki, in sa nı kor ku tan

bir ses siz lik ti.

Ba rut ko ku su her ta ra fı sar mış tı. Kam pın için de ki ot lar ca yır ca yır

ya nı yor du. Uçak lar gel me den ön ce ken di mi zi aşa ğı dola bı rak ma lıy dık.

He men dola doğ ru koş tuk. Bu ara da kal ça mın ve ko lu mun ağ rı sı ken -

di ni hi set tir me ye baş la dı bi le. Uy gun bir ye re gel dik ve he men De lil’in

ya ra sı na bak tık. Bir par ça, el bi le ği ni sı yır mış ve de rin bir ya ra aç mış tı.

He men şutukla sı kı ca bağ la dık. Son ra göm le ği mi çı kar dım. Sağ ko lum -

da kü çük bir par ça, ete sap lan mış tı. Üç kü çük par ça da, kal ça ma değ -

miş ti. Cid di de ğil di. Sa de ce bi raz ağ rı yor du. Da ha son ra uçak la rın gel -

me di ği ni gö rün ce tek rar  kamp içi ne git tik. Bü tün man ga yer le ri ni vur -

muş lar dı. Ba yan ar ka daş la rın, mut fa ğın ve gü ven li ğin ye ri ni düm düz

et miş ler di. Or ta lık ta kim se gö rün mü yor du.

He men gü ven li ğin ora da ki taş lı ğa doğ ru git tik. Taş la rın he men

önün de kan lar için de ya tan iki ce na ze var dı. He men ce na ze le rin üs tün -

de ki bat ta ni ye yi kal dı ra cak tım ki, Ava reş ar ka daş ko lum dan tut tu. Aç -

ma ma  izin ver me di. Bi ri ba yan ar ka daş tı, saç la rın dan an la şı lı yor du. Pe -

ki di ğer le ri kim di? Da ha son ra gü ven lik so rum lu su yaş lı Er nes to gel di.

Bi ri nin Mah mut he val, di ğe ri nin de Dic le he val ol du ğu nu söy le di. Ay -

rı ca di ğer ta raf tan beş ya ra lı ar ka daş da ha var dı. Hep si nin du rum la rı

çok cid diy di. Ba zı la rı nın ba cak la rı kop muş tu. Bir kaç ar ka daş la şe hit

dü şen iki ar ka da şı mız  için he men me zar kaz ma ya baş la dık. Di ğer ya ra -

lı ar ka daş la rı da da ha gü ven lik li bir ye re gö tür mek  için ha zır lık la ra

baş la dık. Me zar ka zar ken elim de ki kaz ma yı bü tün kuv ve tim le top ra ğa

vu ru yor dum, bel ki de acı mı, in ti ka mı mı top rak tan al mak is ti yor dum.

Me za rı bi raz ka zı ma ya baş la dık ki, tek rar tek rar uçak lar uçuş ma ya baş -

la dı. He men gü ven li ğin ya nın da ki taş la rın al tı na gir dik. Ka ya lar ol duk -

ça gü ven ce liy di ler.

Ge len uçak lar tek rar bü tün kam pa bom ba bı ra kıp, ta ra dık tan son ra

ge ri git ti ler. Bu de fa, sağ lam yer tut tu ğu muz  için bi ze bir şey ler ol ma -

dı. Yal nız ku lak la rım bom ba ses le rin den duy ma ya cak hal dey di ler.

Tek rar me zar la rı kaz ma ya baş la dık. Bi tir dik ten son ra şe hit le ri mi zi

göm dük. Ön ce Mah mut he va lin üs tün de ki bat ta ni ye yi al dık. Vü cu du
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bom ba par ça la rıy la par ça lan mış tı. Ak sa kal la rı gü neş vu run ca bir den -

bi re par la dı. Kıp kı zıl bir kan gö lü için de ya tı yor du. He men al dık yağ -

mur lu ğun içi ne, gü zel ce sar dık tan son ra göm dük. Ar ka sın dan kan için -

de ya tan ba yan ar ka da şı kal dı rıp yağ mur lu ğu ken di si ne sar dık. Kol la rı

ve ba cak la rı ke sil miş ti. Da yan mak zor du. Bü tün gü cü mü top la ma lıy -

dım. Yer de ki kol la rı nı ve ba cak la rı nı yağ mur lu ğun içi ne koy duk tan

son ra onu da göm dük. He men ol du ğum yer de otu rup kan ve ba rut ko -

ku su için de bir si ga ra yak tım. San ki şu u ru mu kay bet miş tim. Az ön ce

ya nım da  olan yol daş la rım, par ça par ça ol muş lar dı.

Aca ba Ce va hir yol daş ta mı böy le si ne par ça lan mış tı?  Onun da mı,

kol la rı ba cak la rı kop muş tu? Keş ke gör me sey dim. O gün den son ra göz -

le ri min önün den hiç git mi yor lar.

Biz şe hit ar ka daş la rı göm dük ten son ra ya ra lı ar ka daş lar dan iki si da -

ha şe hit düş tü ler. Ak şa ma ka dar kamp ta ki bü tün eş ya la rı mı zı top la dık.

Ya ra lı ar ka daş lar  için sed ye yap tık. Has ta ne miz de ki ar ka daş lar da yar -

dı mı mı za gel di ler. Ya ra lı ar ka daş la rı has ta ne ye ta şı dı lar. Ak şam biz ve

ka lan ar ka daş lar da eş ya la rı mız la bir lik te has ta ne kam pı na ta şın dık.

Bu sal dı rı yı düş ma nın bir ba şa rı sı ola rak gör mü yo rum. Bi zim ted -

bir siz lik le ri miz ve ken di mi zi ölü me tes lim et me miz so nu cu bu ka dar

ka yıp ver dik. Uçak lar ön ce den ke şif yap tı lar, kar şı te pe den KDP, bi zi

sü rek li iz li yor. Gü ney li köy lü ler bi ze er zak ge tir me ba ha ne siy le kam -

pın içi ne gi ri yor lar dı. Ve bu ra dan al dık la rı bil gi le ri düş ma na ve ri yor -

lar dı. Yok sa düş man, bü tün man ga yer le ri ne öy le si ne isa bet li vu ra maz -

dı. Bu na kar şı bi zim de en  ufak bir ted bi ri miz yok tu. Za ten ne gel diy se

ba şı mı za ku ral sız lı ğı mız, key fi ye ti miz ve ra ha ta düş kün lü ğü müz den

ge li yor du. Düş man kamp ta ka yıp la rın yet miş se kiz ol du ğu nu be lirt ti.

Eğer eği tim gö ren ar ka daş lar dü zen le me  için kamp tan ay rıl ma mış ol -

say dı lar bu ra kam doğ ru ola bi lir di. İlk de fa düş man  uçak sal dı rı sın da

bu ka dar net ve isa bet li vu ru yor du. İlk de fa böy le bir şe ye ta nık olu yor -

dum. De mek ki, çok güç lü is tih ba rat al mış tı.

Par ti Ön der li ği miz, her gün bi ze doğ ru yol ve pers pek tif su nu yor, ta -

li mat üs tü ne ta li mat ve ri yor. Ama biz  hâlâ es ki ge ri lik le ri mi zi, alış kan -

lık la rı mı zı ıs rar la sür dü rü yo ruz. Ve so nuç ta kay be den biz olu yo ruz.

Ka yıp la rı mız bi zim le de sı nır lı kal mı yor, par ti ye, hal ka ve in san lı ğa da

za rar ve ri yor. Ke sin lik le bu ha ta la rı mız üze rin de he pi miz cid di bir şe -

kil de dur ma lı yız. Key fi li ği, ku ral sız lı ğı ve ted bir siz li ği en kı sa za man -

da aş ma lı yız.

Sal dı rı da şe hit dü şen Mah mut he val, ba sın so rum lu suy du, ay nı za -

man da ka rar gah yö ne ti min de yer alı yor du. Çok es ki bir ar ka daş tı. İde o -

lo jik dö nem den be ri par tiy le iliş ki için dey di. 1985 yı lın da ya ka lan mış,

1987 yı lın da zin dan dan çı kıp ak tif ola rak mü ca de le ye ka tıl mış tı. Ger -

çek ten de emek çi bir ar ka daş tı. Par ti ye kar şı hiç bir çı kar gö zet mek si zin

her tür lü işe ko şu yor du.  Onun ka dar sa bır lı ve emek çi bir in san da ha

gör me dim. İşi en iyi şe kil de ya pı yor du. Ba zen sa bah la ra ka dar uyu mu -

yor du. Hep ça lı şı yor du. Ba zen ge ce le ri tek ba şı na bü tün kam pın et ra fı -

nı ge zer, bir şey le rin  olup ol ma dı ğın dan  emin ol mak is ter di. Ya şı ile ri

ol ma sı na rağ men çok  genç ve di na mik ti, ener ji do luy du. Mah mut he val

böy le bir şa ha de ti ya şa ma ma lıy dı. Çün kü o, ha ta yap ma mak  için çok

ça ba har cı yor du.

Ek sik lik le ri miz den ders ler çı kar ta rak, ve doğ ru yo la ge le rek şe hit le -

rin anı la rı nı ya şat ma lı yız.

10�Ağus�tos�1994
Kam pı mız bom ba lan dık tan son ra Bırcella ve Zap arasındaki Şıkefta

Birindare'ye kam pı mı zı ta şı dık. Kamp ta ki, bü tün ar ka daş lar bom ba la -

ma dan et ki len miş ler di. Ben de çok et ki len miş tim. Da ha ön ce den de

kamp la rı mız bom ba lan dı. Pra tik te bir çok ke re uçak lar sa bah tan ak şa ma

ka dar bi zi bom ba lı yor lar dı. Yal nız her han gi bir za rar bi ze ve re me miş -

ler di.  Onun  için  uçak sal dı rı la rı na kar şı çok ra hat tım. Ama bu de fa bi ze

bü yük za rar lar ver di ler. He le he le Mah mut ve Dic le ar ka daş la rın kop -

muş kol la rı ve ba cak la rı göz le ri min önün den hiç git mi yor du. Öy le ol -

muş tu ki, ar tık ge ce le ri bi le rü ya la rı ma gi ri yor lar dı. He le he le Ce va hir

yol da şın da  uçak sal dı rı la rın dan şe hit düş me si be ni da ha da çıl dır tı yor -

du.  onun da vü cu du göz le rim önü ne ge li yor du. Aca ba o in ce cik ve

uzun kol la rı, kop muş muy du? Ba cak la rı kop muş muy du? İnan mak is -

te mi yor dum. Öy le si ne ki nim art mış tı ki, düş man dan bir şey eli me geç -

se, par ça par ça ede ce ğim. Böy le bir in ti kam hır sıy la ya nıp tu tu şu yor -

dum. Eli me bir fır sat geç se o za man in ti ka mı mı al mak  için düş ma nın
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önün de öy le si ne pat la mak is ti yo rum ki, pat la dı ğım da par ça la rım dan

düş man da par ça lan sın. Sab ret mem ge re ki yor, bir gün bu fır sat eli me

ge çe cek tir. O za man, on lar dan o bom ba la rın he sa bı nı so ra ca ğım. Dök -

tü ğü müz ka nın be de li ni on lar dan ala ca ğım.

Mah mut yol da şın şa ha de tin den son ra ona la yık ol mak  için ara mız da

ba sı nı ku rum laş tır ma ka ra rı ve rip ça lış ma la rı mı za baş la dık. Da ğı lan

ba sın eş ya la rı nı tek rar top la dık. Hep si ni Bırcella’ya ge tir dik. İki gün

ön ce ar ka daş lar la eş ya la rı mı zı ge tir mek  için  Bırcella'ya git tik. Ara da ki

bir lik, mal ze me le ri mi zi sağ la ma al mış lar dı.  Onun  için biz de sak la nan

yer den çı kar ma dık. İh ti ya cı mız ol du ğu za man ge lip ala cak tık. Ba sın

eş ya la rı ye ri ne kam pa cep ha ne ge tir dik. Gü ne şin ka vu ru cu sı cak lı ğı al -

tın da kam pa ulaş tık. Yü kü müz bi raz ağır dı. Bir de bu na gü ne şin ka vu -

ru cu sı cak lı ğı ek le nin ce her ta ra fı mız dan ter akı yor du.

Yük le ri mi zi in dir dik ten son ra kam pı mı zın buz gi bi su yu  olan çeş -

me si nin ba şı na git tik. Ön ce ba şı mı za o so ğuk su dan dök tük ten son ra

ka na ka na su iç tik. Ama yor gun lu ğu mu zu gi de re me miş ti. Yor gun lu ğu -

mu zu an cak ko yu bir çay ve ka lın bir si ga ra gi de re bi lir di. He men ya nı -

mız da ki dem li ği mi zi dol dur duk. Gö re ve gi der ken dem li ği mi zi de gö -

tür müş tük. Du man sız bir  ateş ya kıp çay dan lı ğı mı zı üs tü ne koy duk. Ça -

yı mız ısın ma ya baş lar ken Tay han ar ka daş la ko yu bir soh be te dal dık.

Onun soh be ti ne de do yum ol mu yor du. Ara da bir ya kı nı yor du. Son

gün ler de he pi miz de bir ya kın ma cı lık ge liş ti. Pra ti ğe çık ma öz le mi ni di -

le ge ti ri yor du. “Mor dem ar ka daş, bir gün şe hit dü şür sem hiç bir şe ye
üzül mem de  eğer bu taş la rın al tın da şe hit dü şer sem ona çok üzü lü rüm”
dedi. Hak lıy dı da in san taş la rın al tın da şe hit düş mek is te mi yor. Si lah

el de düş ma na kar şı sa va şa rak şe hit düş mek var ken, bu di ğer bi çi mi he -

le he le bir öz gür lük sa vaş çı sı  için çok zor ol sa ge rek.

Bu ara da  Azad ar ka daş ça yı mı zı ko yu bir şe kil de dem le yip ha zır la -

mış tı bi le. Bu ko yu soh be te ko yu bir çay çok iyi gi der di. Çay la rı mı zı

nay lon bar dak la rı mı za dol dur du. Soh bet le bir lik te çay çok iyi gi di yor -

du. Her yu dum alı şım da yor gun lu ğum bi raz da ha gi di yor du. 

Soh bet ko yu laş mış ken ar şiv ci ar ka daş lar dan Dic le ara ka daş ya nı -

mı za gel di. Ona da bir çay dol du rup ver dik. Bi ze yo ru lup yo rul ma dı ğı -

mı zı sor du, biz de yo rul du ğu mu zu be lirt tik. Soh be ti mi ze ya vaş ya vaş

Dic le ar ka daş ta ka tıl dı. Bi raz son ra, “he val ne za man gi di yor su nuz”
de di. Ne re ye gi di yo rum ben de bil mi yo rum.  Onun  için bi raz dü şün -

düm. Son ra “ne re ye ne za man gi di yo rum” de dim. Gü le rek “bil mi yor -
muş gi bi dav ran ma, sen ne re ye gi de ce ği ni bi li yor sun” de di. Bu nun bir

şey ler duy du ğu ke sin di. Ama ben ger çek ten ar ka da şın ne de mek is te -

di ği ni  hâlâ an la ya ma mış tım. “He val biz yor gu nuz bı rak bu so ru la rı da
tat lı tat lı ça yı mı zı  içip es ki soh be ti mi ze de vam ede lim” de dim. Bu nun

üze ri ne ba yan ar ka daş ger çek ten bir şey ler bil me di ği mi far ket ti. “Ta -
mam bir şey ler bil me di ği ni an la dım, öy ley se ben sa na söy le ye yim,
Gü ne ye gi di yor sun”, “Ne gü ne yi han gi gü ney, kim söy le di” de dim.

O’da “he val Kü çük Gü ney’e, önderlik sa ha sı na gi di yor su nuz. Hem de
gu rup ha zır” dedi. Bu ar ka daş şa ka ya pı yor ol ma lıy dı. Önderlik sa ha -

sı ben gi di yo rum. Ne re de ben de bu  şans, hem bu sa ha ya şim di ar ka -

daş la rın gi de cek le ri ne bi le inan mı yo rum. İnan ma dım, ama o ıs rar la

ko nuş ma sı na de vam ede rek be ni inan dır ma ya ça lı şı yor du. Bu nun üze -

ri ne ben bu, yi ne ar ka daş la rın “bü yük tel siz” ha be ri dir di ye rek, ba har -

da da ba na böy le “bü yük tel siz” ha ber le ri ni ve ri yor lar dı.  Onun  için

inan ma dım.

Kal dı ğı mız soh be ti mi ze tek rar de vam et tik.Yal nız bu ar ka daş öy le

emin ko nu şu yor du ki, soh be ti miz sı ra sın da ak lım hep  onun ko nuş ma la -

rı na ta kı lı yor du. Da ha son ra ken di ken di me, “ya ger çek se.” Bü tün ge -

ce bo yun ca gö zü me uy ku gir me di. Gök yü zün de uza nıp gi den za man

yo lu nu iz le dim. Ye ni çı kan hi lal ayı sey ret tim. Yıl dız lar dün ya sı na git -

tim. Ora da dü şün düm. Yıl dız la rın ara sın da san ki Baş kan APO’yu gö -

rü yor dum. Bü tün ge ce bo yun ca yıl dız la ra ba ka rak ha yal dün ya sı na dal -

dım. Önderlik sa ha sı na git tim. Baş kan APO dim dik kar şı mız da du ru -

yor du. O ko nu şu yor du ben din li yor dum. Bü tün ge ce yıl dız lar ara sın da

baş kan ko nuş tu ve ben din le dim. Ara da bir gü lün ce da ha da mut lu olu -

yor dum.

Gül mek bel ki de dün ya da en çok  Başkan'a ya kı şı yor du. Sa ba hın ilk

ışık la rıy la yıl dız lar dün ya sın dan ay rıl dım. Ger çek ten de ha yal kur mak

çok gü zel di. İlk de fa böy le si ne gü zel bir ha yal ku ra bi li yor dum. Sa ba ha

da uya nık gir dim iç ti ma dan son ra kah val tı mı zı yap tık. Ar ka da şın söy -

le dik le ri doğ ru ol ma sa bi le ben bu ge ce nin hep si ni önderlik sa ha sın da
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yıl dız lar ara sın da ge çir miş tim. Bu bi le be nim  için ye ter liy di.

Ça lış ma la rı mı zı sür dü rür ken Ham za ar ka daş ya nı mı za gel di. Bi raz

ko nuş tuk tan son ra kalk tı. Ba na bak tı ve “Be nim le gel bi raz ko nu şa lım”
dedi. He ye can lı bir şe kil de ye rim den fır la dım. Yö ne ti me ka dar onu ta -

kip et tim. Otur duk. Ba na ba kıp gü lüm se dik ten son ra, “her hal de sen de
duy muş sun, çok kı sa bir sü re son ra kü çük bir gu rup la bir lik te önderlik
sa ha sı na ge di cek si niz” dedi. Açık tan bir şey ler söy le me diy sem bi le

öy le si ne bir mut lu ol dum ki, an la ta mak im kan sız.

Ham za he val da ha son ra  Başkan'ı an lat tı. Ne le re dik kat et men ge -

rek ti ği ko nu sun da be ni uyar dı ve “çok ya kın da kur ye ler ge le cek o za -
man gi de cek si niz” dedi. Bi raz da ha ko nuş tuk tan son ra tek rar ko nuş -

mak is te ye bi le ce ği mi söy le di. Bu nu üze ri ne he men ora dan ay rıl dım.

He ye can dan ye rim de du ra mı yor dum. Se vinç ten ora dan ora ya koş tu rup

du ru yor dum. Çok mut luy dum. Son ra sı ğı na ğı mı za ge çip bi raz dü şün -

düm. Bu be nim  için bü yük bir fır sat tı. Bu ta ri hi fır sa tı en iyi şe kil de

de ğer len dir me li yim. Ve ken di mi her yö nüy le güç len dir me li yim. İlk an -

da bun la rı dü şün düm. İna nı yo rum ki, ken di açım dan bu ta ri hi fır sa tı

de ğer len di re ce ğim. Ken di mi her yö nüy le iyi bir par ti mi li ta nı ha li ne

ge ti re rek şe hit le re ve ön der li ğe la yık ola ca ğım. 

İkin ci bö lüm
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Ve�ay�ışığı�altında�önderlik�sahasına�doğru...

26�Ağus�tos�1994
Şu an Haf ta nin'deyiz.  Uzun bir yol cu luk tan son ra Haf ta nin ka rar ga -

hı na va ra bil dik.  Hâlâ ina na mı yo rum. Ger çek ten de Bo tan ta raf la rın da -

yım.  Ayın 18’in de Şikeftabirîndar’a kam pı mız dan ha re ket et tik. Ha re -

ket et me den ön ce ki gün ler bü tün ar ka daş lar ba na pers pek tif le ri ni, dü -

şün ce le ri ni su nu yor lar dı. Ben de hep si ni can ku la ğıy la din li yor dum.

Özel lik le önderlik sa ha sı na da ha ön ce den git miş ar ka daş lar, ora da ne -

le re di kkat et me miz ko nu sun da bi ze bil gi ve ri yor lar dı. He men he men

bü tün ar ka daş lar bu fır sa tı iyi de ğer len di rip ken di mi ge liş tir me mi söy -

lü yor lar dı. Ba zı la rı da “çok şans lı sın” diyorlardı. Ger çek ten de öy le

miy dim? Çok mu şans lı yım? Hal bu ki hep şan sız lık tan ya kı nır dım. De -

mek ki, ya nıl mı şım. Öy le i se bu şan sı mı en iyi şe kil de de ğer len di re ce -

ğim. Ken di mi o sa ha da ide o lo jik-po li tik yön den ge liş ti re cek ve par ti -

leş me yö nün de bü yük adım lar ata ca ğım.

Alan dan ye di ar ka daş önderlik sa ha sı  için gel dik. Beş ba yan ar ka daş

ve  uzun yıl lar dan be ri saf lar da yer  alan Xa lit ar ka daş. Ay rı ca Bo tan’a

ka dar Şa hin ar ka daş  da bi zim le gel di. Şa hin ar ka daş 1980’yı lın da ma -

yı na bas mış ve göz le ri tah rip ol muş tu. Göz le ri çok az gö rü yor du. Yo la

çı ka ca ğı mız gün kamp ta ki bü tün ar ka daş lar iç ti ma dü ze ni al dı lar. Tek

tek hep siy le ve da laş tık. Ken di mi zi güç len di re ce ği mi ze da ir yol daş la ra

söz ver dik ten son ra ha re ket et tik. Kur ye gru bu bi zi Metina’ya ka dar

gö tü re cek ti.

202 203



Bü tün yü rü yüş ümüz ge ce ay ışı ğı al tın da ol du. Ay ışı ğı en faz la

Şa hin ar ka da şın işi ne ya rı yor du. Ay ışı ğın da da ha ra hat yü rü ye bi li -

yor du.

Yol cu lu ğu muz Metina’ya ka dar bü yük bir mo ral ve coş kuy la geç ti.

Ge ce ay ışı ğı Şa hin ar ka da şa göz gö re vi gö rür ken bi zim  de yol cu lu ğu -

mu zu ro man tik leş ti ri yor du. Zap vadisine ge ce gir me mi ze rağ men yi ne

de çok gü zel di. Metina’ya va rın ca ya ka dar yol da ki ağaç la r da mey va

bı rak ma dık. He ye can ve se vinç ten na sıl yol adı ğı mızı bi le bi le mi yor -

duk. Bü tün ar ka daş la rın ne şe si ne di ye cek yok tu.

Me ti na’da iki gün kal dık tan son ra üç ki şi lik bir kur ye gru buy la Haf -

ta ni n’e ha re ket et tik. Yol cu lu ğu muz yi ne zevk li ve he ye can lı geç ti. İki

gün ön ce bu ra ya gel dik. Yol bo yun ca dik ka ti mi en çok bu ra nın ara zi si

çekmişti. Beh di nan’dan Bo tan’a gel dik çe, ara zi git tik çe sarp lı ğı nı yi ti -

ri yor du. Ger çek ten de çok bü yük bir  fark var dı. Beh di nan ara zi si, da ha

dağ lık ve sarp tı. Ama Bo tan’da otur tu lan sa vaş  hâlâ Beh di nan’da otur -

tu la mı yor. Ger çek ten Beh di nan ara zi si de ğer len di rilir se ora ya or du lar

sığ dı rı lır. Bu ra da düş ma na en bü yük ye nil gi ler ya şat tı rı lır. Haf ta nin’in

s tra te jik te pe le rinin birço ğun da doç ka lar ku ru lu. Düş man bu ra la ra öy le

ra hat sal dı rı ya pa mı yor. Ama iha net sa va şın dan son ra doğ ru düz gün bir

te pe de doç ka ku rul ma dı. Hal bu ki doç ka la rı mız da var.  Eğer o yük sek

dağ la ra doç ka lar ku rul sa im ka nı mı var mı düş man öy le ra hat ra hat, eli -

ni ko lu nu sal la ya sal la ya ge lip kamp la rı mı zı bom ba la sın ve  dört yol da -

şı mı zı şe hit et sin!

Şim di kur ye le rin gel me si ni bek li yo ruz. Kur ye ler ge lin ce sı nı rı ge çip

önderlik sa ha sı na gi de ce ğiz. He ye can lı bir şe kil de kur ye le rin gelmesini

bek li yo ruz. Son an da bi le bir ak si li ğin çık ma sın dan kor ku yo rum. Özel -

lik le Xa lit ar ka daş la ko nuş tu ğu muz da “ben önderlik sa ha sı na tam
ulaş ma dan her an çı ka bi le cek ak si lik le ri de he sa ba ka tı yo rum.  Onun
için her şeye kar şı ken di mi ha zır tu tu yo rum” diyor.  Evet çıkabilecek

bütün durumları he sa ba kat mak ge re ki yor. Yal nız bu ra ya ka dar gel dik -

ten son ra bir ak si lik çı kar sa kah rol mak el de de ğil.

Ak si li ğin za ma nı de ğil. Ama Xa lit ar ka daş geç miş de ney ve tec rü -

be le ri ne de da ya na rak yi ne de her tür lü olum suz lu ğu he sa ba kat tı ğı nı

be lir ti yor ve ona gö re ken di ni ha zır lı yor.

Her şey ola bi lir, sa vaş or ta mın da her an her şe yin de ğiş me si do ğal -

dır. Ama yi ne de bir olum suz lu ğun çık ma ya ca ğı na da ir içim de bir his

var. Bu da be ni bi raz ol sun ra hat la tı yor. önderlik sa ha sı be nim  için çok

fark lı bir an lama sa hip.

Bun dan tam  dört yıl ön ce 4. Kong re ön ce si Ce va hir yol daş da

Beh di nan’dan, Haf ta ni n’e gel ip önderlik sa ha sı na geç miş ti. Şim di

dört yıl aradan son ra bu de fa 5. Kong re ön ce si ben Beh di nan’dan,

Haf ta nin’e ge çi p önderlik sa ha sı na gi di yo rum. Ne bü yük bir te sa düf.

El bet te ki, be nim  için an la mı bu yö nüy le de ol duk ça bü yük. Baş kan

APO’yu gör mek bir baş ka ol sa ge rek. Ar ka daş lar sü rek li an la tıp du -

ru yor lar dı. An la tım lar da bi le in san çok et ki le ni yor. Da ha ön ce Ur mi -

ye’de vi de o da bir çö züm le me ya par ken iz le miş tim, iz ler ken bi le çok

he ye can lan mış ve et ki len miş tim. Ama bir kaç gün son ra göz le rim le

Başkan'ı gö re ce ğim, ya nı na gi de ce ğim. Aca ba o yü ce in san kar şı sın -

da bir sa vaş çı sı ola rak dim dik bir şe kil de dur ma yı ba şa ra bi le cek mi -

yim? Ya bir  de Baş kan “ne yap tı nız?” der se, ne ce vap ve re ce ğim

ken di si ne? Ne yap tık, han gi ba şa rı lar la Baş kan’ın kar şı sı na çı ka ca -

ğız? Elbette ki Baş kan’ın kar şı sı na ba şa rı lar la çık mak da ha de ği şik

ola cak tır. Ama biz bir ba şa rı nın sa hip le ri ola rak Baş kan’ın kar şı sı na

çık mı ya ca ğız.

Çok he ye can lı yım. Bü yük bir sa bır sız lık la kur ye le rin gel me si ni bek -

li yo ruz.

8�Ey�lül�1994
5  Eylül'de Haf ta nin’den yo la çık tık. Ara bay la Derkar’a geldik. Ora -

da Der sim gru buy la bir leş tik. Bu grup  da önderlik sa ha sı na gi de cek ti.

Der sim’den Haf ta nin’e ka dar  uzun bir yü rü yüş yap mış lar dı. Yol da ba-

zen ope ras yon la ra ta kı la rak, ba zen de ça tış ma la ra gi re rek iki bu çuk ay -

da Der sim’den Haf ta nin’e ulaşmayı ba şar mış lar dı. Oniki ki şiy di ler.

As lın da önderlik sa ha sı na onüç ki şi gel miş ler. Yal nız Piro dağında he -

li kop ter sal dı rı sı na ma ruz ka lan grup tan bir ar ka daş şe hit dü şü yor. Ger -

çek ten de o ar ka daş  için üzül me mek el de de ğil. O ka dar bü yük bir ça -

ba dan son ra, bir  de yolun so nu na gel miş ken şe hit düş mek bü yük ta lih -

siz lik.
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Ak şa ma doğ ru Derkar’dan ara ba lar la ha re ket et tik.  Zaxo'yu ge çe rek

Dic le su yu nun ya nı na gel dik. He pi miz ara ba lar dan in dik ve Dic le’yi

ge çe cek tik. İki mo tor var dı.  Grup  grup mo tor la ra bin dik. Çok he ye can -

lı ve çe kin gen dim. Su dan çok kor ku yo rum. Yüz me  de bil mi yo rum. Çe -

ki ne  çekine mo to ra bin dim. Mo tor ça lış ma ya baş la dı, su yu ya ra rak hız -

la kar şı ta ra fa doğ ru yol al dı.

Tam Dic le su yu nun or ta sı na gel miş ken mo to ru muz dur du. Mo to run

ben zi ni bit miş. Sı ra sı mıy dı!

İyi ce te laş lan ma ya baş la dım.  Dicle'nin or ta sın da mo to run üs tün de

bek le mek hiç de hoş bir şey de ğil di. Da ha son ra di ğer mo tor yar dı mı -

mı za ye tiş ti. Sağ lam bir şe kil de su yun di ğer ta ra fı na ge çebildik.

Ge ce ar tık iyi ce si ne ka rar mış tı. Göz gö zü gör mü yor du. Za ten Haf ta -

nin’de bi raz bek le me mi zin ne de ni de, ay ışı ğıy dı. Ay ışı ğı nın bit me si ni

bek le dik. Çün kü sı nı rı ka ran lık ta geç me liy dik. Ya vaş ya vaş ha re ket et -

tik. Düm düz ova da yü rü yo ruz. Ön cü le ri miz çok dik kat li. Pu su ola bi lir.

Onun  için göz le ri  dört aç mak la zım.

Her ta raf ses siz ve ge ce kopkoyu bir ka ran lık.

Bir den ön cü le ri miz ken di le ri ni ye re attılar. Onların kendilerini yere

atmalarıyla biz  de ken di mi zi ye re at tık. Ne kö tü bir ta lih siz lik. Ne mev -

zi le ne bi le cek, ne de ken dimizi ko ru ya bi le ce ğimiz bir yer var, her ta raf

düm düz. Her an si lah la rın pat la ya ca ğı nı bek ler ken ön cü le ri miz tek rar

aya ğa kalk tı lar. Me ğer bir kur dun pu su su na düş müş tük. Bir  kurt, yir -

mibeş sa vaş çı yı pu su ya dü şür me yi ba şar mış tı. Son ra kur t biz den kor -

ka rak ve pu su sun dan vaz ge çe rek kaç tı. Biz  de yo lu mu za da ha dik kat li

bir şe kil de de vam et tik. Düz ova lar da pu su la ra düş mek herhalde ölüm -

den daha beter olsa gerek.

Düz ara zi de yü rü mek ol duk ça yo ru cu. Ya vaş ya vaş sı nı ra yak la şı yo -

ruz. İki ka ra kol ara sın da ge çe ce ğiz. Ka ra ko lun ışık la rı her ta ra fı ay dın -

la tı yor. Ön cü ler ön de biz ar ka da ses siz bir şe kil de yü rü yo ruz. Adım la -

rı mı zı atar ken de ses çı kar ma ma ya  özen gös te ri yo ruz. Ka ra ko lun al tın -

da boş  olan düş man mev zi le ri nin için den ge çe rek hız la uzak laş tık. Sı -

nır da ki bir kö ye gel dik. Ora da ar ka daş lar ara bay la bi zi bir yurt se ver

kö ye gö tür dü ler. Çok yo rul muş tuk.

Yurt se ver ler bi zi ol duk ça iyi kar şı la dı lar. Ge ril la ya bü yük de ğer ve -

ri yor lar dı. Bi raz din len dik ten son ra raxtı mı zı be li miz de ki şutuğu aç tık.

Sa bah ta şal va rı mı zı ve göm lek le ri mi zi çı kar ta rak si vil el bi se ler giy dik.

Yak la şık üç yıl dan son ra, ca nım dan bir par ça  olan raxtı mı, her tür lü

so ğu ğa kar şı be li mi  ko ru yan, sı kı tu tan şutuğu mu in dir di ğim de ken di -

mi çıp lak his set tim. Öy le si ne on la ra alış mış tım ki, ben den bir şey le rin

ek sik ol du ğu nu ilk in dir di ğim anda his set tim. İlk ge ril la el bi se si ni giy -

di ğim de, şutuğu be li me tak tı ğım da he ye can dan ve mut lu luk tan ne re -

dey se kal bim du ra cak tı. Kirlenirler diye, ye re bi le otur mu yor dum.

Şim di de bun la rı çı kart tık tan son ra otur du ğum yer den aya ğa kalk mak

is te mi yo rum.

Bü tün ar ka daş lar si vil el bi se giy di ler. He pi mi ze ge ril la el bi se le ri miz

da ha çok ya kı şı yor du. On lar üs tü müz dey ken da ha ra hat tık. 

Bu ara da üç- dört ai le ye git tik. Hep si yurt se ver, par ti ye ve ön der li ğe

bağ lı in san lar. Biz le re sü rek li sa vaşı so ru yo rlar.

Bir da ha böy le si ne yurt se ver in san la rı mı zı gö re ce ği mi tah min et mi -

yor dum. Sı nır da ki çe te köy le ri be ni ne re dey se halk tan so ğut muş lar dı.

Tek rar yurt se ver in san lar gör mek çok gü zel. Bu in san la rın par tiy le ne

ka dar bü tün leş ti ği ni gör mek çok mut lu et ti beni.

10�Ey�lül�1994
Dün Par ti Mer kez Oku lu’na gel dik. Oku la gel di ği miz de ar ka daş la rın

hep si ders tey di ler.  Onun  için bi zi il kin Abbas ar ka daş kar şı la dı. Tek

tek he pi miz le ta nış tık tan son ra ül ke de ki ge nel du rum la rı sor du. Ken di -

si ne ül ke de ki du rum lar hak kın da bil gi ver dik ten son ra, eği tim den çı kan

ar ka daş lar la ta nış tık. Ço ğu ye ni ve Av ru pa’dan ge len ar ka daş lar dı. El -

bet te ül ke den ge len ar ka daş lar  da var dı. Hep si ül ke yi, savaşı me rak

edi yor lar dı. Her gün ül ke den ha ber alı yor lar dı. Ama sa vaş tan ye ni ge -

len ar ka daş lar on lar  için baş ka bir an lam ifa de edi yor du. So ru so ran her

ar ka da şı bil gi len dir me ye ça lış tık. Ül ke de ki sa va şın sı cak lı ğı nı, gü zel -

lik le ri, mü ca de le yi, an lat mak ol duk ça önem liy di.

Ar ka daş la rın eği tim den güç len dik le ri bel li olu yor du. Bi zim de on la rın

des te ği ne ih ti ya cı mız var. Bir bi ri mi zi güç len di re ce ği mi ze ina nı yo rum.

İl kin, eği ti me doğ ru ka tı la ca ğı mı za da ir sö z ver dik.

Sö zü me bağ lı ka la ca ğım.

206 207



Ar ka daş lar bu gün Baş kan’ın ge le bi le ce ği ni söy le di ler.  Onun  için sa -

bır sız la nı yor , he ye can dan ye rim de du ra mı yor dum. Gö züm hep ka pı -

day dı. Ama bu gün Baş kan gel me di. Ya rın ge le bi lir.

Ar ka daş lar bi ze bu ra da ki ya şam ve ku ral lar hak kın da ön bil gi ler

ver di ler. Bu ku ral la ra uy mak ta faz la zor la na ca ğı mı san mı yo rum. Her

ku ra la bağ lı ka la cak ve ek sik siz ye ri ne ge tir me ye ça lı şa ca ğım. Ar tık

bü yük bir sa bır sız lık la ya rı nın gel me si ni bek li yo rum.  Başkan'ı, göz le -

rim le gör mek, ku lak la rım la onu din le mek be nim  için bam baş ka bir

duy gu.

11�Ey�lül�1994�
Sa bah kah val tı sın dan son ra iç ti ma dü ze ni ala rak der se gir dik. Ön ce

tel siz ha ber le ri okun du. Ar dın dan der se baş lan dı. Der sin or ta la rı na

doğ ru ya nım da ki ar ka daş ön der li ğin gel di ği ni söy le di. Ge len tak si nin

se sin den an la mış tı. Çok he ye can lan dım. Der se ara ver dik, bi raz dan

Par ti Ön der li ği der se gi re cek ti. Ye rim de du ra mı yordum. Gidip oku lun

bah çe sin de kı sa kı sa vol ta lar attım.

Tek rar iç ti ma dü ze ni  alıp tek sı ra ha lin de oku la gir dik. Özel lik le ar -

ka daş lar ök sür me me yö nün de bi zi uyar mış lar dı. Çün kü ök sü rük ve ya

baş ka bir ses ön der li ğin dik ka ti ni da ğı tı yor muş.  Onun  için biraz daha

dikkat etmem gerekiyordu.

Ses siz bir şe kil de ön der li ği bek ler ken bir den bir ses “şi yar bin” dedi.

He pi miz aya ğa kalk tık. Sa lon da tek bir “çıt” yok. Baş kan içe ri ye gi rer

gir mez  ayak se sle ri be ton bi na nın için de yan kı la nı yor du. He ye can dan

tit re di ği mi  fark ettim.

Göz le ri me ina na mı yo rum. O bü yük in san, yü ce in san kar şım da.

O an da bi ri ba na duy gu la rı mı sor sa, se vin cim den duy gu la rı mı an la -

ta maz dım.  Başkan'ı bü tün dik ka tim le iz le me ye ça lı şı yo rum. Baş kan

biz ye ni ge len le re yö ne lik “hoş gel di niz” ko nuş ma sı yap tı. Da ha son ra

ge len yurt se ver ler le ta nı şa rak, di ya log lar ge liş tir di. Ko nuş ma la rın dan

et ki len me mek el de de ğil. Der si an la tır ken ne ka dar has sas. En  ufak bir

ses he men Baş kan’ın dik ka ti ni çe ki yor. Ha re ket le ri ol duk ça do ğal ve

ra hat. Ba kış la rıy la her ke si de ne tim al tın da tu tu yor. Ba kış la rın dan et ki -

len me yen in sa nın ola ca ğı nı tah min et mi yo rum.

Ders bit tik ten son ra biz ler Baş kan’ın ya nı na git tik. Tek tek biz ler le

ta nış tı. Özel lik le Der sim’in bir çok ye ri ni ar ka daş la ra sor du. Ha fı za sı ne

ka dar da güç lüy dü!

1977-78 yıl la rın da bir-iki de fa  Dersim'e git miş,  hâlâ ora la ra kim ler -

le, han gi yol lar dan git ti ği ni şim di ki gi bi ha tır lı yor. Hep si ni tek tek ar -

ka daş la ra sor du. Ar dın dan Baş kan ile bir lik te ye mek ye dik. İn san ken -

di ni Baş kan’ın ya nın da ra hat his se di yor. Baş kan sü rek li “ar ka daş lar
ye mek le ri ni bi tir sin ler” diyordu. Ba zen bi ze ba kıp gü lü yor du. Bir za -

man lar ha yal et ti ğim gi bi hiç de ya nıl ma mış tım; gül mek bel ki de dün -

ya da en çok  Başkan'a ya kı şı yor du. 

Çok mut lu yum. Dün ya nın en yü ce, en onur lu in sa nı nı gör mek,

be nim  için mut lu luk la rın en yü ce si. Bu gün hiç bir za man ola ca ğı na

ina na ma dı ğım ta ri hi bir  olay ger çek leş ti. Gü nün bü yük bir kıs mı nı

Baş kan’la ge çir dik. Baş kan’da ki coş ku, in sa na  umut, he ye can ve ri -

yor. Hal bu ki ben bir da ha he ye ca nı ya ka la ya ca ğı ma inan mı yor dum.

Baş kan’ı gör dük ten son ra ken di me gü ve nim bin kat da ha art tı. Ke -

sin lik le bu sa ha yı çok iyi de ğer len di re ce ğim, ken di mi güç len di re ce -

ğim. Ve sa vaş sa ha sı na bu de fa çok güç lü dö ne ce ğim. Bu de fa ön -

der li ğe, par ti ye, şe hit le re bağ lı lı ğın ge rek le ri ni doğ ru ye ri ne ge ti re -

ce ğim.

12�Ey�lül�1994�
Baş kan 12 Ey lül’ün 14 yı lı üze ri ne çö züm le me yap tı. Ön der li ğin an -

la tım la rı öy le si ne çe ki ci ki, in san bü tün dik ka ti ni der se ver mek zo run -

da ka lı yor. Za ten der se dik ka ti ni ver me ye ni Baş kan he men far ke di yor.

Anında ona ba kı yor. Göz le riy le bir gü zel sü zü yor. Ke sin her ke sin di -

kka ti ni ken di sin de top lu yor.

Baş kan coş ku lu, ener jik ve di na mik. Bü tün bun la rın biz de ol ma dı ğı -

nı söy lü yor. Doğ ru söy lü yor Baş kan. On da ki ener ji, coş ku ve  hırs bi raz

biz de ol say dı, bu gün ke sin lik le bü yük me sa fe ler ka te der dik. Baş kan’ın

ko nuş ma la rıy la ha re ket le ri öy le si ne bü tün leş miş ki, sa de ce ha re ket le ri

bi le in sa na bir çok şe yi kav rat ma ya ye ter de artar bile. El bet te ön der li -

ğin ha re ket le ri-dav ra nış la rı biz ler  için en bü yük eği tim kay na ğı ol ma lı -

dır.  Onun her  adım atı şı, her ba kı şı bir şey ler ifa de edi yor.
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Par ti Ön der li ği ar ka daş lar la bu gün vo ley bol ve fut bol oy na dı. Oyu -

nu ka zan mak  için bü yük ça ba har cı yor. Oyun da ha ta yı ka bul et mi yor.

Top oy nar ken bi le son de re ce coş ku lu ve  atak. Baş kan’a bu ka dar yak -

laş mış ken on dan güç al ma mak, ken di mi ge liş tir me mek, dö nüş tür me -

mek ha ya tım da iş le ye bi le ce ğim en bü yük ha ta  olurdu.

14�Ey�lül�1994
Bir ök sü rük se si ve ya ye re dü şen bir ka lem se si, he men Baş kan’ın

bü tün dik ka ti ni üze ri ne top lu yor. Öf ke li bir şe kil de yü zü nü ora ya dön -

de ri yor. Ba kış la rıy la bir da ha ol ma sın, dik ka ti mi da ğı tı yor sun de mek

is ti yor. önderlik sa ha sı be nim  için bir dö nüm nok ta sı. Ken di me gü ve -

nim da ha da ar tı yor. Baş kan’ın çö züm le me le rin den son ra ken di ek sik -

lik le ri mi, yet mez lik le ri mi, yan lış an la yış la rı mı da ha iyi gö rü yo rum.

Ge len dost la rı yol cu eder ken,  Başkan'ın on la ra gös ter di ği il gi, sev gi

bam baş ka bir sev giy di. Önderlik en  ufak bir iliş ki yi dev ri min hiz me ti -

ne sunmak  için bü yük ça ba har cı yor. Ve ya ra tı lan her bir iliş ki ye bü -

yük de ğer ve ri yor.

İn san lık Baş kan APO’nun şah sın da ye ni den ya ra tı lı yor. Baş kan

APO’nun bu gün kü çö züm le me sin de söy le di ği bir söz, be ni çok dü şün -

dür dü. Ders ten son ra hep bu söz üze rin de yo ğun laş tım. “Ba na yar dım -
cı ol mak  için çok yet kin ol mak ge re kir. Bu ye te nek te ar ka daş yok” de -

di. Baş kan bü tün dev ri min yü kü nü tek ba şı na omuz la mış. O ka dar ar -

ka daş var, hiç bi ri si ken di si ni ön der li ğe yar dım ede bi le cek bir yet kin li -

ğe ulaş tır mı yor. Böy le olun ca da bü tün yük ön der li ğe ka lı yor. O yet -

kin lik te bir kaç ar ka daş ol sa da hi, Önderlik ne ka dar ra hat lar dı. Bi raz

dü şün düm, aca ba o yet kin li ğe ben ula şa maz mı yım, ön der li ğe yar dım cı

ola maz mı yım? Bü yük ça ba is ter, kök lü bir dö nü şüm ge rek ti rir. Bu nun

için bü yük bir dö nü şümü gerçekleştirmek ve yet kin leş mek için  bü yük

bir ça ba har cı ya ca ğım. Bel ki bir gün o se vi ye ye ken di mi ge ti re rek Baş -

kan’a yar dım cı ol acağım.

Baş kan, bu se fer ye ni ge len bizlerle top oy na dı. Baş kan’la top oy na -

mak hiç de ko lay de ğil. Çün kü Baş kan’la oy na dın mı ha ta yap ma ya -

cak sın, oyu nun en gü ze li ni oy na ya cak sın, ke sin ka zan ma yı  esas ala -

cak sın. Çün kü Baş kan, hep ka zan ma yı  esas alı yor. Baş kan ile bir lik te
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top oy nar ken, her an ha ta ya pa bi li rim te red dü tü nü ya şı yor in san.

Baş kan ya pıy la öy le si ne il gi le ni yor, mo ral ve ri yor ki, öy le si ne eği ti -

yor ve ha zır lı yor ki, dün ya da baş ka hiç bir ön der bu nu ya pa ma mış tır.

18�Ey�lül�1994
Baş kan bu gün kü çö züm le me sin de eleş ti ri ler ya pa rak, sa vaş ta ki bir -

çok ek sik li ği mi zi or ta ya koy du. Düş ma nı, za yıf ki şi lik le ri, par ti ye ken -

di si ni da ya tan yan lış an la yış la rı an lat tı. Bir kez da ha doğ ru yol ve yön -

tem le ri or ta ya koy du. Za fe ri na sıl ka za na ca ğı mı zı, önderlik ger çe ği ni

göz ler önü ne se re rek tek rar or ta ya koy du.

Baş kan, zi ya re te ge len dost lar la di ya log lar ge liş tir di. Dü şen gö rev ler

üze rin de dur du. On lar da, ön der li ğe bağ lı lık söz le ri ni ve re rek bu sa ha -

dan ay rıl dı lar. Ay rı ca Baş kan, Av ru pa’da ya pı la cak Ha lim De ner Kür -

dis tan Fes ti va li  için bir me saj yol la dı. San ki yüz bin le rin önün de ko nu -

şu yor du. Baş kan me sa jı nı ile tir ken, ye rim den bir an fır la mak is te dim.

Ha ya tım da ilk de fa böy le si ne et ki le yi ci bir ko nuş ma din le dim. Me saj la

bü tün sı cak lı ğı nı hal kı mı za ile ti yor du.

İn san Par ti Ön der li ği’nde ki bu ça ba yı bu ka dar de rin bir yo ğun -

laşma yı, eme ği gör dü ğü za man ona na sıl la yık ola ca ğı nı dü şü nü yor.

Ger çek ten de biz ler Baş kan’ı an la ya mı yo ruz.  Eğer bu gü ne ka dar bi ri -

miz Baş kan’ı an la mış ol say dı, Baş kan “be ni an la mı yor su nuz” de mez -

di. Ne acı bir şey!

Biz ler ön der li ği sü rek li ya şa mı yo ruz,  onun  için de an la mı yo ruz. Tek

ba şı na ol ma sı na rağ men, yıl mı yor, yı kıl mı yor ve dim dik ayak ta dur ma -

sı nı ba şa rı yor. Hem de her gün ye ni ba şa rı lar el de ede rek. Baş ka hiç bir

in san bun ca zor luk lar ara sın da böy le si ne bir yü ce li ği gös te re mez.

Keş ke  Başkan'ı an la say dım. Onun la ba zı şey ler pay laş ma ba şa rı sı nı

gös te re bil sey dim. Ona yar dım cı ola bil sey dim. Ama ben bunlar dan çok

uza ğım. Bü yük bir dö nü şüm, ge li şim sağ la ma dık ça, yet kin leş me dik çe,

Baş kan’a hiç bir des te ğim ola maz. Bu nu bi li yo rum. El bet te bir gün ge -

lir ön der li ği an la yan lar da çı kar.

Sa vaş ta ya şa nan son yer siz ka yıp lar  Başkan'ı ol duk ça ra hat sız edi -

yor du, ade ta acı ve ri yor du. An la tım la rın da ra hat sız lı ğı nı  açık  açık di le

ge ti ri yor du. Düş ma na öy le si ne kin li ve hır sı lı ki! Düş ma na ki ni ol du ğu

ka dar, ha ta  ya pan, ge rek siz ka yıp la ra ne den olan la ra da bir o ka dar kin -

li ve öf ke li!

Önderlik te ki kin ve in ti ka mı gör dük ten son ra, düş ma na kar şı ken -

dim de hiç kin ve in ti kam duy gu la rı nın ol ma dı ğı nı dü şün düm. Hal bu ki

ben, “düş ma na kar şı en faz la ki ni-in ti kam hır sı  olan be nim” diyordum.

Oy sa Önderlik ’te ki kin ve in ti kam tut ku su nu gör dük ten son ra be nim ki

sa de ce ku ru bir öf ke. Ve Baş kan her gün düş ma na bü yük dar be ler vu -

ra rak kin ve in ti ka mı nı alı yor. 

Pra tik te Baş kan’dan bah set ti ği miz de bir çok yol daş “Par ti Ön der li -
ği’ni bir gö re yim. On dan son ra ölür sem de gam ye mem” diyordu. Bir

za man lar ben  de böy le dü şü nü yor dum. Ön der li ği gör dük ten son ra öl -

sem  de gam ye mem di yor dum. Ama ön der li ğin ya şa ma  olan tut ku su nu,

bağ lı lı ğı nı gör dük ten son ra bü yük bir ya nıl gı yı ya şa dı ğı mı an la dım.

Ya şa ma yı ba şar mak, ya şa ma tut kuy la sa rıl mak ve ye ni ya şam lar uğ -

ru na sa vaş abil mek te mel  amaç ol ma lı dır. Önem li  olan önderlik gi bi ya -

şa ma  dört el le sa rıl mak ve ya şam sa va şı nı ka zan mak tır. Bu de fa ya şa -

ma tut kuy la sa rı la cak, ya şam sa va şın da ba şa rıy la ye ri mi ala ca ğım. Şe -

hit le re, hal kı mı za ve ön der li ğe la yık ola ca ğım. Ön der li ğe la yık ol mak,

düş ma na kar şı ye ni ya şam sa va şı nı ba şa rıy la ver mek tir.

**

*

Üç ay dır önderlik sa ha sın da yım.

Tam üç ay! Na sıl geç ti ben  de bi le mi yo rum. Önderlik sa ha sı na gi de -

ce ği mi ilk ba na söy le dik le rin de ina na ma mış tım. O ge ce yıl dız lar la bir -

lik te Baş kan APO’yu düş le dim. Se vin cim den sa ba ha ka dar yata -

mamıştım. 

Ha tır lı yo rum, Baş kan’ı rü ya lar da gör dü ğüm za man ar ka daş la ra

gün ler ce rü ya la rı mı an lat mış tım. Ama bu sefer ne fo toğ raf lar da, ne de

rü ya da gör mü yo rum.

Ol duk ça yo ğun ve önem li bir sü reç ten ge çi yo ruz. Be şin ci Kong re

ha zır lık la rı ya pı lı yor. Par ti Ön der li ği’nin kong re ye sun du ğu po li tik ra -

po ra can lı ta nık ol dum.

An lat mam ge re ken o kadar  çok şey var ki! Sü re cin na sıl geç ti ği ni,
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han gi so nuç la rı çı kar dı ğı mı bü tün bun la rı an la ta ca ğım. En baş ta an la -

tıl ma sı ge re ken  Başkan'dır. Bu sü reç için de göz le ri mi  dört aça rak onu

iz le me ye ve so nuç çı kar ma ya ça lış tım.

Yaz mak is ti yo rum. Ger çek ten de çok yaz mak is ti yo rum. Pra tik te de

boş dur ma dım, hep bir şey ler yaz ma ya ça lış tım. Ama faz la ye te ne ğim

ol ma dı ğı  için is te di ğim şe kil de ya za ma dım. Gü zel yaz ma sam da yaz -

mak beni ra hat la tı yor. Dü şün ce le ri mi baş ka la rı na is te di ğim şe kil de ifa -

de et mek te zor luk çe ki yo rum. Ama dü şün ce le ri mi be yaz say fa la ra ya -

za bi li yo rum. Bu nu da yap tı ğım za man ra hat lı yo rum. Baş ka la rı na yaz -

dık la rım gü zel gel mi ye bi lir, ama ben yaz dık la rı ma bağ lı ka la ca ğım ve

her ge çen gün da ha da gü zel leş ti re ce ğim.

Ön der li ğin bu yo ğun sü reç te ki ça ba sı, tem po su, coş ku su ve ça lış ma -

la ra yak la şı mı ola ğa nüs tüy dü. Baş ka hiç bir in san bu tem po da, bu yo -

ğun luk ta böy le si ne coş ku lu, tut ku lu ne gö re ve yak la şır, ne de bu ça lış -

ma tar zı nı ya ka la ya bi lir. Baş kan ça lış ma la rı bü yük bir coş kuy la yü rü -

tür ken, ay nı da va  için sa vaş tı ğı mı zı söy le yen biz ler, ne den  Başkan'ın

tar zı nı ya ka la ya mı yo ruz, ya da an la mı yo ruz? Bi zi ge ri de tu tan özel lik -

ler ne ler dir? Bun la rı or ta ya çı kar mak ve bir da ha da bu çir kin lik le ri ya -

şa ma mak ge re ki yor.

Ki şi li ği mi ço cuk luk tan  alıp, ön der li ğin ki şi li ğiy le kar şı laş tı ra ca ğım.

Böy le ce ken di za yıf lık la rı mı, çir kin lik le ri mi gö re bi lir ve gör dük ten

son ra da gi de re bi li rim. Böy le bir kar şı laş tır ma yı yap tı ğım za man

Başkan'ı da ha iyi an la ya bi le ce ği me ina nı yo rum. Ve onun la yol ar ka -

daş lı ğı, sa vaş ar ka daş lı ğı ya pa bi li rim, onu ilk de fa doğ ru se ve bi li rim.

Bu sa ha her in sa na na sip ol maz. He le he le ya şa dı ğı mız 5. Kong re

sü re ci ise büyük bir şans. Ya şa mım bo yun ca ilk de fa böy le si ne an lam lı

ve an lam lı ol du ğu ka dar da ken di mi ta nı mam, ye ni den ya rat mam açı -

sın dan ta ri hi bir fır sat, Be şin ci Kong re sü re ci. Bu sü re ci ye ni den par ti -

ye ka tıl ma sü re ci ola rak de ğer len di ri yo rum.

1992’de saf la ra ka tıl mış tım. Her in sa nın dev rim saf la rı na ka tıl ma -

sın da ba zı et men ler rol oy nar. Ben  de, saf la ra ka tı lır ken Ce va hir ve

Ser taç yol daş lar dan et ki len dim, duy gu sal bir ka tı lım dı. Saf la ra ilk gel -

di ğim de par ti yi faz la ta nı mı yor dum. Sa de ce Ce va hir ve Ser taç yol daş -

la rın an lat tık la rı ba zı şey ler den et ki le ne rek ve si la ha öze ne rek ge ril la ya

gel dim. İz le di ğim kov boy ve ma ce ra film le rin den ol duk ça et ki le ni yor -

dum.  Onun  için be nim de hep ku lla na bi le ce ğim bir si la hım ol ma sı nı

ha yal ederdim. Be nim ola cak bu si lah la bir çok is te ği me ula şa bi lir dim.

Ni te kim ge ril la nın da si la hı var dı. Hem de ge ril la la rın en yet kin si lah -

şör ler ol du ğu söy le ni yor du. Öy ley se ora sı tam ba na gö re bir yer di.

Ben de is tek le ri me ulaş mak  için ge ril la ya ka tıl ma lıy dım. Ka tı lı mım da ki

önem li bir et ken de sanırsam kar iye rizm di.

1990'lı yı llara doğru gel di ği miz de gün den gü ne mü ca de le bü yü yor -

du. Ser hil dan lar, ge ril la ey lem le ri düş ma nı zor du rum da bı rak mış tı.

Met ro pol ler den ve da ha de ği şik sa ha lar dan ge ril la ya yo ğun ka tı lım lar

olu yor du. Ben  de ken di ken di me, “Kür dis tan ku rul du, ge ril la bir kaç
güç lü dar be da ha in di rir se TC ye ni le cek”  onun  için, “ben de ka tı la yım,
bu ye mek te be nim de tu zum ol sun” diyordum. Hat ta o za man lar Dev rim

ar ka daş la ha yal le re da lı yor duk. Ha yal le ri miz de dağ la ra çı kı yor, eli mi -

ze kle şi alı yor, düş ma na dar be vu ru yor duk. Böy le ce is mi miz her ta ra fa

ya yı lı yor du. En son dar be yi vur du ğu muz da da düş man ül ke den ka çı -

yor, hal kı mız aya ğa kal kı yor, iş te tam o za man biz iki miz eli miz de si -

la hı mız la dağ dan ini yoruz.  Halk bü yük bir coş kuy la biz le ri kır mı zı ka -

ran fi ler le kar şı lı yor. Bu ra da be lirt mek is te di ğim, ka tı lı mı mın ya nıl gı lı

ol du ğu dur. Böy le si bir ka tı lım dan do la yı ilk baş lar da ol duk ça zor lan -

dım. Ama şim di par ti ye doğ ru bir ka tı lım sağ la ma nın za ma nı gel di.

Eli me ge çen ta ri hi bir fır sat var ve ben bu fır sa tı iyi de ğer len dir mek is -

ti yo rum.

İlk�is�ya�n
Par ti ye doğ ru ka tıl mak is ti yo rum de mek le, doğ ru ka tı lım ol maz. Bu

sa de ce olum lu bir adım dır. Doğ ru ka tıl mak  için “ne yap ma lı?” so ru su -

na, doğ ru ce vaplar ver mek ge re ki yor. Bu so ru ya ve re ce ğim ce vap ken -

di mi en iyi bi çim de ta nı mam ola cak tır. Za yıf yön le ri mi, ek sik lik le ri mi

ve güç lü özel lik le ri mi iyi gör me li yim ki, doğ ru la ra ula şa bi le yim. 

Önderlik kü çük lü ğün den baş la ya rak ken di si ni çö züm lü yor. Ço çuk -

lu ğun da ki özel lik le rin Baş kan’ın ki şi li ği nin te mel le ri ni oluş tur du ğu an -

la şı lı yor. Öy leyse, ben  de böy le si ne de ri ne ine rek, ço cuk lu ğu ma uza na -

rak ki şi li ği mi ele al ma lı, ken di mi bu yön lü çöz me li ve doğ ru ka tı lı mı
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ger çek leş tir me li yim.

Önderlik sa ha sı na ge lin ce ye ka dar, ço cuk lu ğu ma hiç uzan ma mış tım.

Bir kaç de fa ço çuk lu ğu mu gözlerimin önüne getirmişsem de, ne den bu -

na ih ti yaç duy du ğu mu bi le mi yo rdum. Önderlik sa ha sı na gel dik ten ve

he le he le ön der li ğin ken di sin den ilk is ya nını din le dik ten son ra ol duk ça

et ki len dim.

Baş kan’ın  hâlâ ço cuk lu ğu na bağ lı ol ma sı, be ni de rin den et ki le di ği

gi bi, ken di ço cuk lu ğu ma uzan ma ara yı şı na it ti.  Uzun  uzun ço cuk lu ğu -

mu dü şün düm. Dü şün dük çe de ço cuk luk duy gu la rı ma iha net et ti ği mi,

ço cuk luk ta ki saf lı ğı mı, dü rüst lü ğü mü yi tir di ği mi dü şün düm. Hal bu ki

Baş kan APO ço cuk lu ğu nu bü tün can lı lı ğıy la ya şı yor, tut kuy la bu nun

mü ca de le si ni ve ri yor.

Ço cuk lu ğu ma uza nır ken bir ta raf tan şe kil le nen ki şi li ği mi gör me ye,

bir ta raf tan da de rin bir he ye ca nı ya şa dım. Ço cuk luk dün ya sı nın in sa nı

böy le si ne he ye can lan dı ra ca ğı nı hiç dü şü ne me miş tim. Dü şü ne me miş -

tim, çün kü ço cuk lu ğu mu hiç ara ma ge re ği duy mamıştım. Ama Baş -

kan’ın ilk is ya nı ba na bü yük he ye can ver di.

İlk is ya na Baş kan ye di-se kiz yaş la rın da baş lı yor. Bü yük bir ce sa ret!

O yaş lar da bir ço cu ğun böy le bir is ya na kal kı şı ve is ya nı nı ba şa rıy la

so nuç lan dır ma sı baş lı ba şı na bir  olay! O yaş lar da bir ço cu ğun böy le bir

is ya nı yap ma sı, top lum sal ger çek liği mi zin ka bul et me di ği bir olay dır.

Dü şü nü yo rum da, ba ba sı na kar şı na sıl ce sa ret  edip de ilk is yan bayra-
ğını kal dır dı? Ha di di ye lim bu nu yap tı, pe ki pa ra sı nı na sıl al ma ce sa re -

ti ni gös ter di? Bun la rı da bir ya na bı ra ka lım. Pe ki bü tün bir kö ye baş -

kal dır mak nasıl olabiliyor. Şim di ya şı bü yük bir in san bun la rı yap sa in -

san bir an lam ve re bi lir. Ama o yaş ta ki bir ço cuğun bü tün bun la rı ya -

pması farklı. Hem de  Kürdistan'ın kü çük bir kö yün de. Hem de ba ba ya

kar şı, hem de kö ye kar şı, hem de kar de şe kar şı. En önem li si de ey lem

sü re sin de bü tün so ğuk kan lı lı ğı nı ko ru yor, hiç bir ka rar sız lı ğa düş me -

den, ey le mi za fer le so nu lan dı rı yor. 

İlk is ya nı Baş kan’ın ken di sin den din ler ken Baş kan’ın  hâlâ sı ca ğı sı -

ca ğı o anı ya şa dı ğı nı gör mek müm kün. Duy gu la rı nı öy le iç ten an la tı -

yor ki, et ki len me mek müm kün de ğil. As lın da ön der li ğin, ya şa mı nı bi ze

böy le de rin li ği ne aç ma sı he pi miz için büyük bir  şans. Böy le ce ken di -

mi zi da ha iyi ta nı ma ve çö züm le me im ka nı el de edi yo ruz. İn san ken di -

ni derinliğine çöz mek  için ce sa ret ka za nı yor. Da ha ön ce le ri ki şi li ği mi

çöz me ih ti ya cı duy ma dı ğım gi bi, bu na ce sa ret ede mez dim, ama Önder-

lik bu yö nüy le de bi ze, en baş ta da ba na bü yük bir ce sa ret ve güç ver di.

Dü şü nü yo rum da, Önderlik biz ler  için da ha ne yap sın ki! Faz la sıy la

yap tı. Şim di ön der li ğin eme ği ne, yo ğun laş ma sı na en an lam lı kar şı lı ğı

ver me sı ra sı biz de. Baş kan APO, ye di ya şın dan iti ba ren bü tün ya şa mı -

nı anı anı na ya şar ken, ben, ye di ya şın da ki ha li mi ha tır la mı yo rum bi le.

Ken di mi bi raz zor la dım, an cak bir kaç ay göz le ri min önü ne gel di. Ku -

zu la ra gi di şim, on la rı ot lat ma ya gö tür mem, yi ne ai le için de ıs lah edil -

miş ço cuk lu ğu mu ha tır la dım.

He men he men bir çok Kür dis tan ai le sin de ol du ğu gi bi, bi zim ai le -

nin  de eko no mik du ru mu o za man lar kö tüy dü. Ge çi mi ni zar zor sağ lı -

yor du. Do kuz nü fus lu bir ai le ve ge çi mi de ba ba nın omuz la rın da. Ha -

tır ladı ğım gün den iti ba ren hem ba bam, hem an nem biz ler den hep iyi

ço cuk lar ol ma mı zı is ter di. Kim sey le kav ga etmemizi söylerdi. Bi ri siy le

kav ga ettiğimizde an nem çok kı zar dı, ba zen de dö ver di. Bi zim yü zü -

müz den kim se ile ara la rı bo zul sun is te mi yor lar dı.

Ha tır la dı ğım ka da rıy la saf la ra ka tıl dı ğım gün de böy le kav ga lar ya şa -

dım sa da ailenin duy mama mı sı na  özen gös te ri yor dum. Çok il ginç, baş -

ka la rıy la kav ga et mez ken, kar deş le rim le de ya man kav ga edi yor dum.

Bo ğaz-bo ğa za, yum ruk-yum ru ğa dö vü şü yor duk. Özel lik le Ce va hir ve

Er can yol daş lar la sü rek li kav ga eder dik. Hat ta bu kav ga la rı mız so nu cu

Ce va hir yol daş iki de fa ka fa mı kır dı. Ne an nem, ne de ba bam bu kav ga -

la rı mı za en gel ola bi li yor lar dı. Kav ga şid det len di ği za man, kim hak lıy sa

an nem  onun ta ra fı nı tu tar dı. Di ğe ri ni ev den dı şa rı atar dı. Hak sız gö rü -

lüp de bir çok de fa ben  de dı şa rı atıl dım. Ka pı nın önün de bek le dim, ba -

zen ka pı ya ve ya ba ra ka nın üs tü ne taş lar atar dım. Da ha son ra ya tı şır dım.

Ya tış tık tan son ra tek rar içe ri ye alır lar dı. O za man gi der  evin bir kö şe -

sin de se siz ce otu rur dum. İç ten içe tep ki  de ta şı yor dum, ama bu tep ki

çok kı sa sü reliydi. Son ra kar şı lık lı bir bi ri mi zin gön lü nü al ma ya ça lı şı -

yor duk. Ai le için de ya şa mın bü yük bir bö lü mü böy le geç ti.

Par ti ye ka tıl dı ğım gü ne ka dar, ön der li ğin ilk is ya nı gi bi bir is ya nı

hiç ya şa ma dım. Bı rak ya şa ma yı ak lı ma bi le ge tir me dim. As lın da ilk
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ki şi lik şe kil le nir ken bu ki şi li ğin şe kil len me sin de ai le nin bü yük et ki si

var. Ai le için de hep iyi ve us lu bir ço cuk ol ma yö nün de uya rı lar al dım.

Bu da yat ma lar ve uya rı lar ço cuk lu ğum dan itibaren ben de “us lu” ve

“efen di” bir ço cuk ti pi ya rat tı.

Na sıl bir us lu luk? Na sıl bir efen di lik? Ai le dı şın da ki in san lar la iyi

ge çi nen, on lar la hiç bir so ru nu ol ma yan, ama ken di için de de; en ka ba -

da yı, hiç kim sey le an laş ma yan kav ga cı bir ço cuk. Bu şe kil len me nin

da ha son ra ki bü tün ya şa mı ma ege men ol du ğu an la şı lı yor. Par ti için de

de bu ki şi lik ben de ken di si ni can lı ve di ri bir şe kil de ya şa tı yor. Oy sa

Par ti Ön der li ği ilk da ya ğı ye di ğin de ana sı na sı ğın ma ya ça lı şır ken, ana -

sı bü yük bir tep kiy le kar şı lık ve ri yor, on dan in ti ka mı nı al ma sı nı is ti yor

ve onu ey le me iti yor. Anne nin da yat ma la rı so nu cu, Önderlik in ti ka mı -

nı alı yor. Ve ora da baş la yan in ti kam al ma sa va şı gü nü müz de TC’ye

kar şı en şid det li bir şe kil de de vam edi yor.

As lın da ör nek ler le bu nu da ha iyi açık la mak is ti yo rum. Pra tik sa ha da

ken di man gam da ki ar ka daş la ra kar şı al dı ğım öl çü, geç miş te ai le de ki ya -

şam öl çü le rim le he men he men ay nıy dı. Par ti için de kav ga ol ma dı ğı  için

yol daş lar la da kav ga et me dim. Ama  esas al dı ğım yön tem ler man ga için -

de daha değişik bir kav ga et me  yön tem iydi. Man ga da ki ar ka daş lar üs lu -

bum dan sü rek li şi ka yet edi yor lar dı; bas tır ma cı,  sert ve tep ki ci ol du ğu mu

söy lü yor lar dı. İş te bu  tarz, bu iliş ki ve ya şam be nim ço cuk lu ğum da ki ai -

le içi iliş ki le rin saf la ra yan sı ma sı dır. Man ga da böy le bir iliş ki ve ya şa mı

oturt tu ğum hal de, ken di man gam dı şın da ki ar ka daş lar la ol duk ça iyi an -

la şa bi len, on lar la iyi ge çi nen bir tip çi zi yor dum. Hat ta on la ra ken di mi

sev dir te bi li yor dum. Man gam da böy le si so run lar ol du ğu na ve ya ola bi le -

ce ği ne inan mı yor lar dı. İş te bu da ço cuk lu ğum da ki çev re ye kar şı dav ra -

nış la rı mın saf la ra yan sı ma sı dır. Bu du rum ken di si ni pra tik te sa ha da düş -

ma na kar şı da ha  açık bir bi çim de gös te ri yor. Ar ka daş ya pı sı için de ra di -

kal gö rün me ye ve ken di mi öy le gös ter me ye ça lı şı yo rum. Ama her han gi

bir ça tış ma da ve ya düş ma na kar şı ey lem ya pıl ma dı ğı za man, uz laş ma ya

gi ril di ği, tak tik ten sa pıl dı ğın da hiç se si mi çı kar mı yor, ar ka daş lar için de

gös ter me ye ça lış tı ğım ra di ka liz mi bu ra da gös tere mi yor dum.

Ço cuk lu ğu mu ha tır la dık ça, ço cuk luk duy gu la rı ma bağ lı kal ma dı ğı -

mı, ço cuk luk ta ki dü rüst lü ğü mü bü yük ölü çü de yi tir di ği mi gö rü yor ve

ol duk ça üzü lü yo rum. Her in san ço cuk lu ğu nu bü tün can lı lı ğıy la ya şa -

ma lı ve ço cuk luk duy gu la rı na bağ lı ol ma lı. Çün kü o za man in san lık

bü yük öl çü de te miz le nir ve top lum bir bi ri ne say gı lı  olur. Çün kü en te -

miz, en saf ve en dü rüst dün ya ço cuk la rın ki dir.

Baş kan APO’nun ço cuk lu ğu nu  hâlâ bü tün di ri li ğiy le ya şı yor ol ma sı,

ço cuk luk duy gu la rı na bağ lı ol ma sı,  onun bu gün kü, in san lık  için bü yük

bir sa vaş ver me si ne yol aç mış tır. Baş kan APO’nun ver miş ol du ğu sa -

va şı mı iyi an la mak ve bu sa vaş ta ken di mi zi gö re bil mek  için  onun ço -

cuk luk yıl la rı na uzan mak ve bu yıl la rı ken di ço cuk lu ğu muz la kar şı laş -

tır mak ge re ki yor.

Par ti Ön der li ği ço cuk ken oy na dı ğı bü tün oyun la ra köy de ki kız ço -

cuk la rı nı kat ma sı da önem li bir  olay. Ba yan la ra ver miş ol du ğu de ğer

da ha o yıl lar da ken di si ni gös te ri yor. Bel ki o yaş lar da bi linç li ce ya pı -

lan bir şey de ğil bu, ama on la rı dış ta la ma ma sı, oyun la rı na kat ma sı

bu gün kü ba yan yol daş la ra ver di ği de ğe rin en so mut ifa de si dir. Ben

ise, ken di mi bil dim bi le li, ço cuk ken oy na dı ğı mız oyun la ra ba yan la rı

kat ma mak  için elim den ge len her şe yi ya pı yor dum. Ço ğu kez kız lar

oyun la rı mı za ka tıl mak is te me le ri ne rağmen on la rı dış ta lı yor, fır sa tı nı

bul dukça da dö vü yor dum. Bu ma hal le ve ev ya şa mın da da sür dü. Ev -

de iki kız kar de şim var dı. Bi ri ben den dört yaş bü yük tü. Her kav ga

edi şi miz de on dan da yak yer dim. Ev de kız la rın se vil me si ben de bir

tep ki ye, ha tta kıs kanç lı ğa yol açı yor du. Bu du rum li se yıl la rı na ka dar

de vam et ti.

Li se yıl la rın da ba yan la ra yak la şı mım özün de de ğiş me miş se de,  genç

bir er ke ğin o yıl lar daki duy gu la rıy dı. Li se yıl la rın da ken di ken di me

“be nim bu kı za  olan sev gi min ben ze ri ve eşi yok tur” diyor ve ger çek

sev gi ve aş kın bu ol du ğu nu dü şü nü yor dum. O yıl lar da ki duy gu lar sev -

gi ve aşk duy gu la rı de ğil di. Se vi yo rum de di ğim ki şiy le hiç bir dü şün ce

or tak lı ğı mız yok. Ben baş ka dün ya la rın ço cu ğu yum o fark lı dün ya la -

rın. Ben mü ca de le ye duy gu sal da ol sa sı cak ba kı yo rum, o dış ta lı yor,

ben ona de ğer ve ri yo rum, o naz edi yor. Ama ben yi ne de sev di ği mi

söy lü yo rum. Şim di an lı yo rum ki, ben  onu sa de ce fi zik ola rak be ğen mi -

şim, et ki len mi şim. Bu na da sev gi de mi şim, aşk de mi şim. İna nı yo rum

ki, böy le bir or tam ol muş ol say dı o za man lar da onu sev mez dim.
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Ül ke sev gi si ve aş kı her şey den ön ce gel di ği ni saf lar da öğ ren dim.

Baş kan APO’nun be lirt ti ği gi bi “Kür dis tan’da ar tık er ke ğe ko lay kız,
kı za da ko lay er kek bu lun maz” diyor. İnanıyorum ki, es ki den bir bir le -

ri ni sev dik le ri ni sa nan lar, PKK’yi ta nı dık ça ger çek aşk-sev gi nin ka -

nun la rı nı öğ ren dik çe ken di le ri nin ki nin bir aşk ol ma dı ğı nı an la ya cak lar

ve bü yük bir tut kuy la ger çek aş ka ko şa cak lar. Tıp kı be nim gi bi. Şimdi

gerçek aşkın arayışındayım.

Ül ke ve  halk sev gi si ne ulaş mak  için bü yük sa vaş la rın olması ge re ki -

yor. Gerçek sev gi an cak bü yük sa vaş lar so nu cu el de edi lir. Aşk sa va şı -

nın en bü yü ğü nü bu gün par ti miz ver mek te dir. Bu sa va şın ya sa la rı nı çi -

zen Önderlik sev gi sa va şı nın, aşk sa va şı nın baş ko mu ta nı dır.

Şim di dü şü nü yo rum da, ger çek ten o kı zı se vi yor muy dum? Ve ya

na sıl sev me ce sa re ti ni gös te re bil dim? Ger çek aşk o yıl lar be nim dü şün -

dü ğüm gi bi miy di?  Evet, şim di bu so ru la ra çok ra hat bir şe kil de ce vap

ve re bi li yo rum. Za ten bu aş kın doğ ru bir aşk ol ma dı ğı na inan dık tan

son ra saf la ra ka tıl ma ka ra rı verdim. Ve kı sa bir sü re son ra da saf la ra

ka tıl dım.

Saf la ra ka tıl dık tan son ra ba yan ge ril la lar la kar şı laş tı ğım da on la ra

bü yük bir say gı duy muş tum. Bu sa gı yı her za man duy dum. Ço cuk lu -

ğum da, kız ço cuk la rı na gös ter miş ol du ğum yak la şı mın he men he men

ay nı sı nı ve ya bir ben ze ri ni par ti için de de gös ter dim. Bir ba ya nın sa va -

şa bi le ce ği ne hiç inan ma dım. Ba na gö re saf lar da ki ba yan lar, er kek ar -

ka daş la rın eme ği üze rin de ya şa yan ve on lar sız hiç bir şey ya pa ma yan

dev rim ar tık la rıy dı lar. Bu nu açık tan açı ğa di le ge tir mi yor dum, ama

pra tik te bu dü şün ce nin uy gu la yı cı sıy dım, hat ta gü ven di ğim ve be nim

gi bi dü şü nen ar ka daş lar a da böy le si gö rüş le ri min ol du ğu nu söy le dim.

Ta kım da ba yan la rın ol ma sı nı hiç is te me di ğim gi bi, ey lem le re de ba -

yan la rın ka tıl ma sı na kar şıy dım. Ba yan lar la bir lik te hiç bir gö re ve git -

mek is te mi yor dum. Bu ra ya ge lene ka dar ba yan yol daş la ra yak la şı mım;

hep on lar dan kaç mak tı ve gü ven me mek ti. Ne den ka çı yor dum? Ne den

gü ven mi yor dum? As lın da ba yan la ra kar şı  olan bu gü ven siz lik, kaç ma,

sa de ce ben de gö rü len bir du rum de ğil. He men he men bü tün er kek ar -

ka daş la rın aşa ğı-yu ka rısı böy le. Hat ta ba zı ar ka daş lar ba yan ar ka daş la -

ra  olan tep ki le ri ni, gü ven siz lik le ri ni açık ca di le ge ti ri yor lar dı. 

Ço cuk lu ğum da ba yan lar dan  uzak ol mam, on la rı oyun la rı mı za al -

mama mız, hat ta döv mem, şu an da bi le on la rı kü çük gö rü yor ve on lar la

hiç bir gö re ve git mek is te mi yo rum. As lın da ka dın so ru nuy la ve ya saf -

lar da ki ba yan yol daş lar la il gi len mek, on lar la yol daş ça iliş ki ge liş tir mek

için güç lü bir in san ol mak ve en baş ta da par ti çiz gi si ni iyi kav ra mak

ge re ki yor. Ba yan yol daş lar dan  uzak dur ma mın en te mel ne den le rin den

bi ri de ken di me olan gü ven siz li ğim dir. Bu ko nu da çok has sas dav ran -

mak is ti yo rum. Has sa si yet ten an la dı ğım  da; on la ra yak laş ma mak, on -

lar dan kaç mak, on lar la gö rev le re git me mek tir. As lın da bu nun bü yük

bir za yıf lık ol du ğu nu da bi li yo rum. Bu za yıf lı ğı bil di ğim için  de faz la

yak laş mı yo rum.

Par ti Ön der li ği’nin ka dın so ru nu na na sıl yak laş tı ğı nı her kes bi li yor.

Ön der lik sa ha sı na gel me den ön ce  de ön der li ğin bu ko nu ya na sıl de ğer

ver di ği ni, üze rin de na sıl dur du ğu nu da bi li yor dum. Yal nız önderlik sa -

ha sı na gel dik ten son ra, ön der li ğin bu ko nu la ra yak la şım la rı na can lı ta -

nık ol duk tan son ra, bu ko nu nun ne ka dar ha ya ti ve dev ri mi miz açın dan

can alı cı ol du ğu nu an la dım.

Ön der li ğin ço cuk lu ğun da oyun la rı na kız ço cuk la rı nı al ma sı, bu gün

dev ri me ba yan la rın ka tıl ma sı na ve on la rın öz gür leş me sin de ina nıl maz

ça ba la rın sa hi bi ol ma sı na yol aç mış tır. Ön der li ğe  asıl bağ lı ve mü ca de -

le için de ol ma sı ge re ken  Kürt ka dı nı dır.

Dü şü nü yo rum da, ön der li ğin ça ba la rı ol ma say dı,  Kürt ka dı nı bu gün -

le ri gö re bi lir miy di? Kö le lik ten kur tu la bi lir miy di? Sa tı lık mal ol mak -

tan çı ka bi lir miy di?  Onun  için  Kürt ka dı nı, he pi miz den çok ön der li ğin

ça ba la rı na en an lam lı kar şı lı ğı ken di si ni öz gür leş ti re rek ver me li dir.

Yok sa be nim gi bi dü şü nen ler çok. Ba yan la ra gü ven me yen, on la rı dış -

ta la yan, kü çük gö ren ler, hat ta par ti saf la rın da bi le ol sa lar; ba yan la rı öz -

gür leş ti re mez ler, bı rak öz gür leş tir me yi fır sat eli mi ze geç se tek rar on la -

rı kö le leş ti rip ve kul la nı la cak mal ha li ne ge ti ri riz.  Onun  için,  Kürt ka -

dı nı ön der li ğin ça ba la rı na ken di sa va şım la rıy la des tek ver me li ve öz -

gür lük da va sı nı da ha da yük selt me li dir ler.

Bü tün zor luk la ra, en gel le re rağ men, Önderlik; sev gi sa va şı nın ve

aşk sa va şı nın ko mu tan lı ğı nı bü yük ba şa rı lar la ye ri ne ge tir mek te dir.

Onun baş ko mu tan lı ğı al tın da ka dın lar or du laş ma ya git mek te dir ler.
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Ka dın or du laş ma sı nı ilk duy du ğu muz da biz ler hiç ina na ma mış tık,

“ka dın lar dan or du mu  olur, ken di baş la rı na düş ma na kar şı sa va şa -
maz lar, ken di le ri ne gü ve ni yor lar sa bir çe te kö yü ne ken di baş la rı na
gir sin ler de bakalım” vb. söz ler söy le ye rek gü ven siz li ği mi zi di le ge ti -

ri yor duk. Oy sa Önderlik bü yük tut kuy la ba yan la ra her tür lü des te ği

sun mak ta. Bu ça lış ma la rın ne ka dar so nuç ver di ği ni gör me mek müm -

kün de ğil. Böy le si ne ça lış mak ve  emek har ca mak  için gö re ve sev da lan -

mak ve  aşık ol mak ge re kir. Ön der liğin bü tün çalışmalarını bü yük bir

aşk ve zevk le yap tı ğı ke sin.

Ön der li ğin iliş ki le ri na sıl dır? Han gi te mel le re da ya nır? Kim ler le

iliş ki ge liş ti rir? So ru la rı araş tı rı lıp ce vap lan dı rı lır sa  aynı zamanda,

onun na sıl bir doğ ru iliş ki ge liş tir me nin ön de ri ol du ğu da or ta ya çı kar.

El bet te ki, bu nu an la mak  için ilk is yan yıllarına uzan mak ge re kir.

Ör ne ğin ön der li ğin ve Ha san Bin dal yol daş la rın ai le le ri bir bi ri ne

düş man  olan iki ai le dir. Do la yı sıy la Ön der lik ve Ham za bir bi ri ne düş -

man iki ai le nin ço cuk la rı dır lar. Bi rbir le rin den nef ret ede cek ler, bir bir -

le ri ni öl dü re cek ler. Çün kü ai le ler bu nu is ti yor. Ge le nek-gö re nek ler bu -

nu em re di yor. Za ten bü tün ai le Ha san yol daş la iliş ki ge liş ti ril me me si

yö nün de ön der li ği uya rı yor lar. Hal bu ki her iki si de ya şıt lar. İyi iki ar -

ka daş ola bi le cek lerken ne top lum, ne de ai le on la rın ar ka daş lık la rı nı

uy gun gö rü yor lar. Uy gun gö rü len düş man lık tır. Ama ilk is yan da da gö -

rül dü ğü gi bi, Önderlik ai le ve top lum öl çü le ri ni red edi yor. O yaş lar da -

ki red bi linç li ol ma sa bi le da ha son ra ki yıl la ra bu red yan sı ya cak tır.

Hiç kim se nin uy gun gör me di ği iliş ki yi Baş kan, Ha san yol da şı ör güt le -

ye rek giz li den giz li ye baş la tı yor. O yıl lar da ki bu iliş ki Ön der li ğin ilk

ör güt le di ği iliş ki olu yor ve da ha son ra bu iliş ki yi dev rim iliş ki si ha li ne

ge tiriyor.

Ön der li ğin bu iliş ki tar zı gü nü mü ze ka dar sür mek te dir. Ön der lik

böy le si ne öz gür iliş ki ler ge liş ti rir ken öz gür iliş ki di yo rum, çün kü ken di

ira de siy le o yaş ta böy le bir iliş ki ge liş tir me si ai le yi ve top lu mun da ya -

tık la rı nı dik ka te al ma ma sı el bet te ki, en öz gür iliş ki dir. Bu iliş ki il le gal

bir iliş ki ol sa da, öz gür te mel ler de ge liş ti ril di ği  için öz gür dür. Ama

ken di iliş ki tar zı ma bak tı ğım da; Ön der li ğin o yaş lar da ki iliş ki si ni şim -

di ki ha lim le bi le ge liş ti re mi yo rum.
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Ha tır lı yo rum, ço cuk ken an ne min git me mi is te me di ği ço cuk la rın ya -

nı na git mez ve on lar la oy na maz dım. Bu ko nu da ai le nin sö zün den hiç

dı şa rı çık maz dım. Bir tür lü ba ğım sız, ai le ye, çev re ye rağ men, iliş ki ge -

liş ti re me dim. Bu du rum saf la ra da yan sı dı, bü tün yol daş lar la iliş ki ge -

liş tir mek te güç lük çe ki yo rum. Ve bun dan do la yı çö züm ola mıyo rum.

İliş ki ge liş tir di ğim ar ka daş lar da ha çok ken di me ya kın his set tik le rim

olu yor. Ken di me ya kın di yo rum, çün kü bü tün yol daş la rı ken di me ya -

kın his set mi yo rum, ya kın his set me di ğim  için de hep siy le ör güt öl çü le ri

çer çe ve sin de iliş ki ge liş ti re mi yo rum. 

**

*

Ön der lik de ğer le ri na sıl ko ru yor? Eme ğe na sıl sa hip çı kı yor? Bun la -

rı kav ra mak par ti yi kav ra mak tır. Par ti yi kav ra mak dev rim le yol al ma ya

ka rar ver mek tir. Ön der li ğin eme ğe ve de ğer le re yak la şı mı nı kav ra mak

için yi ne ilk is ya na dön mek ge re ki yor.

“İlk is yan” büyük  emek ve yo ğun laş mak tır.

Ön der lik eme ğin en öz lü ifa de si dir. Emek çi özel lik le ri, ço cuk luk

yıl la rı na da yan mak ta dır. Eme ği ne hiç bir za man iha net et me di ği gi bi,

sü rek li eme ğe bağ lı bir ya şa mın sa hi bi ol muş tur. Baş ka la rı nın da eme -

ği ne müt hiş say gı du yu yor. Ön der lik ken di eme ği ne sa hip çık ma yan -

lar dan, emek le ri ni çar çur eden ler den nef ret edi yor. As lın da ön der li ğin

sa va şı bir “ emek sa va şı dır.” Emek gasp çı la rı na kar şı aman sız bir sa vaş

yü rü tü yor.

İlk is ya nın en önem li ne den le rin den bi ri, bel ki de en önem li si, eme -

ği ni  gasp et mek is te yen or tan ca kar de şi ne kar şı baş lat mış ol du ğu sa -

vaş tır. Bu sa vaş gü nü mü ze ka dar aman sız bir şe kil de sü rüp git mek te -

dir. Yap tı ğı  işin en iyi si ni yap ma yı  esas  alır. Gü zel iş yap mak ve iş le ri

so nu ca gö tür mek, bü tün bun lar  için har ca dı ğı eme ğe sa hip çık mak,

Önderlik  için temel bir il ke dir. Bu il ke den as la ta viz ver mez. Çün kü

ya şam, bu il ke üze ri ne ku ru lu dur. Bu gü ne ka dar bu il ke ye sal dı ran lar,

bu il ke yi yozlaştırmak is te yen ler ol muş, ama Baş kan bü tün bun la ra

kar şı ya şam il ke si ni ko ru mak  için sa vaş ver miş ve il ke yi ko ru ma sa va -

şı nı ka zan mış tır.

Da ha ön ce bu il ke ye sa de ce düş ma nın ve tas fi ye ci le rin yö nel di ği ni

dü şü nü yor dum. Ama şim di ya nıl dı ğı mın far kı ndayım. Düş man, tas fi -

ye ci ler, pro vo ka tör ler açık tan açı ğa yö ne li yor lar ve Başkan bu yö ne -

lim le re kar şı ted bi ri, en iyi bir bi çim de ge liş tir miş. Ama biz par ti li ler,

öz gür lük sa vaş çı la rı di ye ken di miz le övü nen ler de as lın da ön der li ğin

bu il ke si ne kar şı sa vaş aç mışız. Bi zim ki  bi linç li bir sa vaş ol ma sa da en

az düş ma nın ki ka dar ön der li ği zor du rum da bı ra kı yor. Ön der li ğin eme -

ği ne, ça ba sı na la yık ol ma dı ğı mız, ko ru ma dı ğı mız gi bi ön der li ğin eme -

ği üze ri ne tıp kı ye di ya şın da or tan ca kar de şi nin yap tı ğı gi bi bir ya şam

sürdür mek is ti yo ruz. Ama ye di ya şın da ki ha liy le eme ği ne sa hip çı kan

ve kar de şi ne sa vaş  açan Önderlik bu gün bi ze kar şı en aman sız bir sa -

vaş  açar. Za ten ara mız da böy le si bir sa vaş  da söz ko nu su.

Bir ta raf ta kay be den biz ler, di ğer ta raf ta ka za nan, “eme ğin sa vaş çı -
sı” Önderlik.

Pe ki biz ler hiç mi  emek ya ra ta mı yo ruz? Ya rat tı ğı mız eme ği ko ru -

mak  için sa vaş mı yor mu yuz? He men he men her ar ka daş emek çi dir.

Ama biz le rin en te mel so ru nu eme ği ko ru ma mak, ya rat tı ğı mız eme ğe

sa hip çık ma mak tır.

Emek ve de ğer ler bir bi ri ne bağ lı iki ol gu dur.  Emek so nu cu de ğer ler

ya ra tı lır. Eme ği ne bağ lı olan lar, de ğer le re de o den li bağ lı olur lar. De -

ğer le re bağ lı lık, de ğer le ri ko ru ma ko nu sun da her bi ri mi zin bü yük yar -

gı la ma lar dan geç me si ge re ki yor. El bet te ki, bu yar gı la ma, in sa nın ken -

di ken di siy le ol ma lı dır. Za ten en ger çek çi yar gı la ma ki şi nin ken di vic -

dan yar gı la ma sı dır.

Ken dim den uta nı yo rum.

Ken di mi bu ko nu da yar gı la mam ge rek ti ği nin far kı na var dım ve şu

an da böy le bir yar gı la ma yı ya şı yo rum. Bu yar gı la ma yı her ke sin yap -

ma sı ge re ki yor. Biz ler  için en bü yük de ğer ön der li ği miz ve şe hit ler dir.

Bu de ğer le re la yı kıy la sa hip çı ka ma dı ğım  için ken di mi bir suç lu gi bi

his se di yo rum. En bü yük de ğer  olan Ön der li ği an la ma mak,  onun ta li -

mat la rı nı ye ri ne ge ti re me mek...  Onun dü şün ce le ri ni,  onun ya rat tık la rı -

nın tem sil ci si ola ma mak, yi ne onu her an lam da iç ve dış sal dı rı la ra kar -

şı ko ru ma mak Ön der li ğe ya pı la bi le cek en bü yük kö tü lük tür. Be nim ve

di ğer yol daş la rı mın bu gü ne ka dar yap tık la rı tek şey Ön der li ğin zıd dı na
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ha re ket et mek ol muş tur. 

Ön der li ğe  olan mü rit çe bağ lı lı ğım dan do la yı, Ön der li ği bir tür lü an -

la ya ma dım. Bu bağ lı lı ğın mü rit çe bir bağ lı lık ol du ğu nu ise da ha ye ni

öğ ren dim. Es ki den her ke sin be nim Ön der li ğe bağ lı ol du ğum gi bi bağ lı

ol ma sı nı is ti yor dum.  Evet, bu mü rit çe bağ lı lık la rı mız dan do la yı Ön der -

lik le biz ler ara sın da Ber lin Du va rı gi bi du var la rı ör mü şüz. As lın da Ön -

der li ğe kö rü kö rü ne  olan bağ lı lık biz le ri her ge çen gün bi raz da ha Ön -

der lik ten uzak laş tır maktadır.

Eğer Ön der li ğe böy le si ne bir ya nıl gı lı yak la şım için dey sek aca ba di -

ğer de ğer le re na sıl yak la şı yo ruz?

Ön der lik hiç yok tan mu az zam de ğer ler ya ra tan ve ya rat tı ğı de ğer le ri

her tür lü teh li ke den ko ru yan, “dev rim ci de ğer le ri” yaratma ön der li ği -

dir. “İğ ne ucuy la ku yu ka zar ca sı na” de ğer ler bü yük sa bır,  emek ve ça -

bay la ya ra tıl mış tır.

Ön der li ği ya şam da doğ ru tem sil ede me dim. Ön der li ğe öy le si ne bir

ba kış  açım var dı ki,  onun ya şa mı na hiç bir in san ula şa maz diye

düşünüyordum. Ay rı ca bi zim gö re vi mi zin Ön der lik ya şa mı na ulaş mak

olduğunu da bir türlü kavramamıştım. Çün kü Ön der lik gö züm de bir

tan rıy dı. Sadece tan rı nın buy ruk la rı na, emir le ri ne uyu lur. Ta bii, bu bü -

yük gaf le ti ve ya nıl gı yı önderlik sa ha sı na gel dik ten son ra, Ön der li ğin

biz zat bi zim bu gaf le ti mi zi di le ge tir me sin den son ra kav ra dım. Önem li

olan Ön der li ği ya şam da doğ ru tem sil et mek ve kav ra mak tır.  Onun  için

de ya nıl gı lı ve mü rit çe yak la şım lar dan kur tul mak ge re ki yor.

Ön der li ği ya şam da doğ ru tem sil et mek ne ka dar zor ol sa da, Ön der -

li ği kav ra yıp ya şam da doğ ru tem si li ni ya pan ve bu yön lü ça ba içe ri sin -

de  olan mi li tan; za fe re ko şan, öz gür lü ğü ya ka la yan dır. Baş kan APO,

ken di si ni doğ ru kav ra ma mız ve doğ ru tem sili yap ma mız  için ken di ki -

şi lik çö züm le me si ni ço cuk lu ğun dan gü nü mü ze ka dar yap mak ta dır. 

Yi ne Ön der lik biz ler den  ucuz öl me mi zi is te mi yor. Ak si ne Ön der lik

bağ lı lık adı al tın da böy le ölüm le ri red edi yor.  Onun biz den is te di ği;

ken di si ni doğ ru tem sil et me miz dir. Par ti Ön der li ği’ni kav ra ma yan lar,

tem sil ede me yen ler, ye rin de ve za ma nın da öl me si ni de bil mez ler. Ön -

der li ğe, ben de  olan yan lış yak la şım lar he men he men ya pı mı zın bü yük

bir kıs mın da da var. 

Yi ne en bü yük de ğer le ri miz  olan şe hit le re bağ lı lı ğı mız  da, Ön der li -

ğe  olan bağ lı lı ğı mı zın ben ze ri dir. Şe hit le re ta ri hi adım lar la kar şı lık ver -

mek ye ri ne, yap tı ğı mız düş ma na duy du ğu muz ucuz tep kiy le  ucuz ölü -

me koş ma ktır.

Bir çok ar ka daş ya nım da şe hit düş tü. Ba zı la rı nı sır tım da ta şır ken şe -

hit düş tü ler. Ba zı la rı şe hit düş tük ten, sa at ler ce ta şı dık tan son ra def net -

tik. Yi ne kar deş le rim şe hit düş tü. Bü tün bun lar el bet te ki acı ve ri yor ve

insan düş man dan nef ret edi yor, ona kar şı ina nıl maz his ler le kin du -

yuyor. Evet, düş ma na kar şı sü rek li kin  içinde ol mak ge re ki yor. Özel -

lik le şe hit ler ki ni mi zi kat be kat art tı rmalı.

Kar deş le ri min şa ha det le ri ni öğ ren dik ten son ra düş ma na bü yük ki n

duy dum. Hat ta ar ka daş lar dan gün ler ce giz li den ağ la dım, on la rın in ti -

kam la rı nı ala ca ğı ma da ir ken di ken di me söz ver dim. He men gi dip in -

ti kam la rı nı ala yım di yor dum. Ba zen ar ka daş lar ba na bom ba ver sin ler;

ka ra ko la gi dip ken dim le bir lik te düş ma nı ha va ya uçu ra yım di yor dum.

Yi ne ya nı mız da ar ka daş lar şe hit düş tük le rin de da ra lı yor, he men düş -

ma nın üs tü ne git mek ve in ti kam la rı nı anın da al mak is ti yor dum. Dü şü -

nü yo rum da, böy le si bir yak la şım şe hit le rin in ti ka mı nı al mak is te yen

bi ri nin yak la şım ı ola maz. Oy sa Ön der li ğin yak la şım la rı böy le de ğil.

Ön der lik, ta ri hi adım lar la şe hit le re kar şı lık ve rir ken, ben ta ri hi adım -

lar la, sa va şı ge liş tir me te me lin de kar şı lık ver me yi hiç bir za man dü -

şün me di ğim gi bi, bir an ön ce “ ölüp kur tu la yım” di yor dum. Ger çek ten

de şe hit le re bu yak la şım la rım la la yık ol ma dı ğı mı da ha iyi gö re bi li yo -

rum.

Yi ne di ğer bir de ğe ri miz  olan yol daş la rı mı za yak la şım la ra da bak -

mak ge re ki yor: PKK’de yol daş lık ne dir, yol daş lık iliş ki le ri na sıl ol ma -

lı dır? Yol daş la ra yan lış yak la şım lar ne ler dir?

Ön der lik ya şam da ve sa vaş ta kı sa ca sı her yer de en güç lü yol daş -

lık iliş ki le ri ni şah sın da oturt muş tur. O her yol da şa; yol da şı ge liş tir -

me, eğit me ve dö nüş tür me te me lin de yak laş ma yı  esas alı yor. İlk

gün den bu gü ne ka dar bü tün yol daş lar Baş kan APO’nun et ra fın da ke -

net len miş ler se, bu  onun yol daş lık iliş ki le rin de ki güç lü yak la şım la rı

ve yol daş la ra olan de ğe ri gös ter mek te dir. He le he le  grup dö ne min -

de ki yol daş lık ili şi le ri ni an lat tık ça, in san ger çek ten o dö nem ki iliş ki -
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le ri ya şa mak is ti yor. Özel lik le o dö ne mi can lı can lı ya şa yan ar ka daş -

lar ken di ağız la rın dan o za man ki iliş ki le ri an la tır ken, is ter is te mez

in san o yıl la ra gi di yor. Şim di sa yı mız çok art mış, bel ki ay nı iliş ki le ri

bek le mek doğ ru ol maz, ama mev cut iliş ki le ri miz de ha ta la rın da ol -

du ğu  açık.

PKK’yi ayak ta tu tan, PKK kad ro la rı, sem pa ti zan la rı, sa vaş çı la rı ara -

sın da ki güç lü bağ lar, bir bir le ri ne  olan sar sıl maz inanç lar dır. Bu da en

güç lü yol daş lık iliş ki le ri dir. Par ti miz de ki güç lü iliş ki ler dün ya yı hay re -

te dü şü rü yor. Bir çok in san böy le si yol daş lık iliş ki le ri nin ola bi le ce ği ne

ina nmı yor. Yüz ler ce yol da şı mız, yol da şı  için ca nı nı düş man kur şun la -

rı na si per et miş tir.

Bü tün yol daş la rı bir bir le ri ne bağ la yan, bir bir le ri  için ölü me gi der ce -

si ne bir bir le ri ne sev da lan dı ran, on la rı ha re ke te ge çi ren Baş kan APO'-

dur.

Da ha ön ce mü rit çe bağ lı lık tan bah set miş tim. Biz ler, (en baş ta da

ben) bir in sa nın bu ka dar gü cü elin de bu lun du ra ca ğı na hiç inan ma -

mış tım,  onun  için Par ti Ön der li ği’ne bir  ilah gi bi ba kı yor dum. Çün kü

tan rı ve ya pey gam berler in san la rı bu ka dar bir ara da tu ta bi lir ve ha re -

ke te ge çi re bi lir. Bu yak la şım la rı mın yan lış ol du ğu nun far kı na va rı yo -

rum. Ön der li ğe böy le duy gu lar la bağ lı ol ma nın, Ön der li ği böy le dü -

şün me nin doğ ru bir bağ lı lık, bir dü şün me ol ma dı ğı nı bi lin ce çı kar -

dım. Ön der li k de bi zim yol da şı mız dır. Hem de bi ze en bü yük gü cü ve

des te ği ve ren bir yol daş tır. Ona bu gü ne ka dar böy le si ne ya nıl gı lı yak -

la şa rak, yol daş lı ğın ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re me dik. Onu yal nız bı rak -

tık. Ma zlum, Hay ri, Ke mal, Ha kiler ona ger çek yol daş lık yap tı lar ve

onu hiç yal nız bı rak ma dı lar. Ama biz ler bı rak yar dım cı olmayı, yol -

daş ol ma yı bile yapamadık. Hep Ön der lik ten al dık. Da ral dı ğı mız da

Baş kan ke sin bi ze yar dım cı  olur ve bir ça re bu lur de dik. Ör nek ler

say mak la bit mez, bü tün so run la rı mı zı ona ha va le et tik. Ger çek ten de

öy le bir alış kan lık tut tur mu şuz ki, san ki so run la rı mı zı ona çöz dürt -

mek ten, onu ba sit so run la rı mız la uğ raş tır mak tan  zevk du yu yo ruz.

Baş kan APO’nun iyi bir yol da şı ol ma dı ğı mız gi bi biz sa vaş çı lar,

kad ro lar da güç lü yol daş lar ola ma dık. İliş ki le ri miz de bir bi ri mi zi ge liş -

tir me yi, dö nüş tür me yi, eğit me yi  esas al ma dık. Al dıy sak da bu nu çok

tali bir plan da ele al dık. Böy le olun ca da yol da şı mı za ne yar dım cı ola -

bil dik, ne de onu doğ ru bir şe kil de par ti nin hiz me ti ne so ka bil dik. Gün -

lük ya şam da ba sit so run lar la uğ raş tık.

İnanıyorum ki; bir bi ri miz  için ölmeyi, her za man her ar ka daş ya par.

Bu çok bü yük bir  olay, ama bir bi ri mi zi ge liş tir me ye, dö nüş tür me ye,

ge lin ce he men he men her ar ka daş bun dan ka çı yor . 

Yine mad di de ğer ler bi zim  için ol duk ça önem li dir. Cep ha ne, lo jis -

tik, vb. gi bi de ğer le ri ko ru mak, on la rı düş ma na kap tır ma mak, rast ge le

kul lan ma mak, çü rü me le ri ni en gel le mek biz ler  için ha ya ti  önem ta şır.

Çün kü bun lar ni ce yi ğit le rin ka nıy la ka za nıl mış, zor luk lar so nu cu el de

edi len de ğer ler dir.

Bunlara da hep yan lış yak laş tık. “En doğ ru yak la şı yo rum” di yen ar -

ka daş bi le so nuç ta bir çok ek sik li ğe girebiliyor. De ğer üret me den, bun -

la rın na sıl ka za nıl dı ğı nı bil me den el bet te ki, bun la rı ko ru mak  da zor

olur. Pa rti miz iğ ne ucuy la ku yu ka zar ca sı na, sı fır dan ele ala rak bü tün

bu de ğer le ri ya rat tı. As lın da  grup dö ne min de ki ar ka daş la rın de ğer le re

yak la şım la rı nı, na sıl ko ru duk la rı nı, en baş ta da Par ti Ön der li ği’nin bu

de ğer le ri ko ru mak  için na sıl ça lı şıp ça ba la dı ğı nı han gi fe da kar lık lar so -

nu cu bu de ğer le ri ya rat tı ğı na ba kar sak par ti mi zin “de ğer le ri ya rat ma
ve ko ru ma” ha re ke ti ol du ğu nu an lar ve bu nun ya nın da ken di yan lış

yak la şım la rı mı zı çok da ha iyi gö re bi li riz.

Fu at ar ka daş par ti ta ri hi der si ni an la tır ken çok gü zel bir ör nek ve ri -

yor du. Ar ka daş ların bu lun duk la rı yer den oku la git mek  için iki ara ba

de ğiş tir me le ri ge re ki yor muş. O za man lar eko no mik yön den çok zor

du rum da lar. Par ti Ön der li ği’nin ken di si de da hil ol mak üze re, bir ara -

ba ya bi nip di ğer ara ba ya da bin me den ka lan sü re yi yü rü ye rek, bu ara -

ba dan ka lan pa ra yı da bi rik ti rip ken di ih ti yaç la rı nı kar şı la ma da kul lan -

ma yı dü şün müş ler ve  uzun bir sü re oku la böy le ya ya gi di lip gel miş ler.

O za man lar el de ki de ğer le ri en iyi bi çim de kul lan mak, ko ru mak her ar -

ka da şın tut kuy la yap tı ğı bir iş. De ğer le ri düş ma na kap tır mak as la yok -

tur. Ak si ne düş man dan sü rek li koparmak var dır. Yi ne ilk si lah el de

edi lir ken ya şa nan zor luk lar, bu si la hı ko ru mak  için ar ka daş la rın yak la -

şım la rı, bü tün bun lar çok önem li. Par ti Ön der li ği ya rat tı ğı her de ğe rin

han gi zor luk lar, fe da kar lık lar so nu cu, ya ra tıl dı ğı nı bil di ği  için de ko ru -
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ma sı için de so nu na ka dar ça ba har ca mış ve bir çok de ğe ri  de düş man -

dan ko ru muş ve ha len de ko ru yor.

Bi zim de ğer le re yak la şı mı mız çar çur et me, key fi ne gö re kul lan -

ma ve en sonun da da düş ma na kap tır mak ol muş tur. Pra tik sa ha da

bir çok de ğe ri mi zi düş ma na kap tır dık. Bun la rı ko ru ya maz mıy dık?

El bet te ki ko ru ya bi lir dik.  Eğer bu de ğer le ri mi zi iyi de po layıp rast -

ge le or ta lık ta bı rak ma say dık, hiç bir za man düş ma na mal ze me kap tı -

rmaz dık. Bu gü ne ka dar kal dı ğım pra tik sa ha da, düş man ne ka dar

ope ras yon yap mış sa so nuç ta bir çok de ğe ri mi zi ele ge çir me yi ba şar -

mış tır. Par ti miz düş man dan alır ken, hat ta bu Ön der lik  için bir il ke

ha li ne ge lir ken biz düş ma na kap tı rı yo ruz. Düş man güç lü ol du ğu

için biz den bu de ğer le ri kapı yor, ve bizim bun la rı ko ru ya ma dı ğı mız

için dir.

Adeta de ğer le ri mi zi düş man gi bi kul la nı yo ruz. Rast ge le mer mi at -

ma lar, her ka ya nın al tı na yi ye cek ve cep ha ne koy ma lar, he nüz kul la na -

bi lecek ken atı lan el bi se ler, ayak ka bı lar.

Dü şü nü yo rum da, bü tün bun lar kar şı sın da üzül me mek el de de ğil.

PKK’de�doğ�ru�yö�ne�ti�ci�lik
Baş�kan��APO'yu�doğ�ru�kav�ra�mak�tan�ge�çer
Par ti Mer kez Oku lun da eği tim bü tün can lı lı ğıy la sü rü yor.

Ya şa nan ge liş me ler so nu cu he men he men her ar ka daş ta bir iç he -

sap laş ma, ken di siy le sa vaş ma baş lan mış. Eği tim iler le dik çe bir bü tün

ola rak ya pı mız  için de net leş me sağ lan mak ta, ki şi ler çe liş ki le ri ni çö ze -

rek ken di le ri ni pra ti ğe ha zır ha le ge tir mek te dir ler. Her çö züm le me son -

ra sı ki şi lik ler çö züm len mek te ve çö züm le me ler ar ka daş ya pı sı ta ra fın -

dan ge niş çe ele alı nıp tar tı şıl mak ta dır. Ger çek ten de ya pı lan çö züm le -

me ler in sa nı çok et ki li yor ve de rin den sar sı yor. İn sa nın ken di ni ye ni -

den ye ni den göz den ge çir me si ni zor lu yor. Ba zı aka daş lar çö züm le me -

ler den öy le si ne et ki le ni yor lar ki, bel li bir sü re ken di iç le ri ne bi le ka pa -

na bi li yor lar. 

Dev re mi zin is mi “PKK’nin 16. ku ru luş Yıl dö nü mü İk ti dar laş ma
Dev re si.” Her dev re ken di yö ne ti mi ni ken di için den çı kar tır. Bi zim

dev re nin de ken di yö ne ti mi ni ken di için den çı kar ma sı la zım dı. Dev -

re baş la dı ğın da yö ne tim be lir len di, ben de yö ne tim için de yer alı yor -

dum.

Dev re nin ilk gü nün de yö ne tim ola rak Ön der li ğin kar şı sı na çık tık.

Par ti Ön der li ği yö ne tim hak kın da ba zı kı sa açık la ma lar da bu lun du. O

gün Ab bas ar ka daş ta bir grup la bir lik te ül ke ye gi de cek ti. O da ya nı -

mız day dı. Par ti Ön der li ği “Ab bas ar ka daş ül ke ye gi di yor, ola  ki gök ten
bir taş düş tü onu gö tür dü, yi ne ül ke de ki bü tün güç le ri miz tas vi ye de ol -
sa ben ted bi ri mi ön ce den al mı şım, bu ra da ki gü cü iyi ha zır la yıp, ül ke -
nin  dört bir ya nı na da ğı ta rak ül ke yi fet he de ce ğiz” dedi. As lın da bu

söz le riy le yö ne ti min gö re vi ni çok net bir şe kil de or ta ya ko yu yor du.

Var  olan gü cü eğit mek, ül ke yi fet het me ye ha zır ha le ge tir mek en te mel

ve bi rin ci gö re vi miz di. Ar ka daş ya pı mız da bu na uy gun du. Ağır lık lı

ola rak ar ka daş lar sa vaş ort mın dan gel miş he men he men hep si kad ro

dü ze yin de ki ar ka daş lar dı. Bu nun la bir lik te Av ru pa dan, cep he den ge len

ve ye ni ka tı lan ar ka daş lar da var dı.

Be nim  için ol duk ça önem li ve ye ni bir dö nem. Bu gü ne ka dar hep

önü mün açıl ma dı ğı, ge liş mem  için ba na yar dım cı olun ma dı ğı ko nu sun -

da ya kı nı yor dum. Ama bu de fa par ti, önderlik sa ha sın da ba na böy le bir

fır sat ve re rek en bü yük des te ği su nu yor du. PKK’de gö rev ne dir, gö re -

ve na sıl yak la şı lır bun la rı faz la bil mi yor dum. Sa de ce bi li nen birkaç

doğ ruydu. Pra tik te man ga ko mu tan lı ğı gö re vi ni yap mış tım. Bu na da

gö rev yap tım de mek, doğ ru de ğil di. Hiç bir so ru na çö züm gü cü ola ma -

yan, ken di so run la rı nı bi le aşa ma yan bir in san na sıl doğ ru bir ko mu tan -

lık ya pa bi lir. Par ti Mer kez  Okulu'nda yö ne tim de yer al dık tan, ya şa nan

olay lar dan ve ken di mi da ha iyi ta nı dık tan son ra pra tik sa ha da bü yük

gö rev ler ba na ve ril me di ği  için çok se vin dim. Çün kü bü yük gö rev ler al -

mış ol say dım, o ha lim le par ti ye çok za rar lar ve rir, bel ki de bü yük tah ri -

bat la ra yol aça bi lir dim.

Yö ne tim de gö rev alır ken bu nun bü yük bir fır sat ol du ğu nu çok iyi

bi li yor dum. Bu nun için de bu fır sa tı iyi de ğer len dir mek is ti yo rum. Gö -

re ve dü rüst, coş ku lu ve öz ve ri li yak laş mak is ti yo rum. 

Bu ra ya ar ka daş la rın hep si eği tim  için gel miş ler, bir ço ğu da kad ro

dü ze yin de. Za ten Par ti Ön der li ği de oku la ge lip gi di yor.  Onun git ti ği

hiç bir yer de so run ol maz, her kes çok dü rüst, her kes par ti ye bir çok şey
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ver mek is ti yor. Bu ra da yan lış lık lar faz la çık maz, bu nun için  de be nim

yap mam ge re ken sa de ce ar ka daş la rın ya pa bi li yor sam eği tim le ri ne yar -

dım cı ol mam, iç ti ma lar da sı ra ya sok mam, tek mil le ri  alıp ver mek tir.

Da ha son ra ki ya şa nan olay lar dan, du ru mun pek böy le ol ma dı ğı nı, bu

sa ha ya duy gu lar ve ni yet ler le yak la şı la ma ya ca ğı nı gör düm.

Ya şa dı ğım tam bir gaf let!

PKK yö ne ti ci li ği ne ken di dar öl çü le riy le yak la şı lır san duy gu ve ni -

yet ler le  işin içi ne gi rer sen baş tan kay be der sin. Bi zim ve be nim şah sım -

da ya şa nan tam da bu ol du.

Eği ti me ol duk ça coş ku lu baş la mış tık, tar tış ma lar da yo ğun la şı yor du.

Eği ti min onun cu gü nüy dü, o gün Beh di nan’dan bir  grup ark daş oku lu -

mu za gel miş ler di. Hep si ni ta nı yor dum. On lar la il gi len me ye, on la rı yer -

leş tir me ye ça lış tım. Sa bah bü tün ar ka daş lar iç ti ma ya gir di ler, her ta kım

ken di sa yı sı nı al dı. Ben de bi zim ta kı mın sa yı sı nı al dım. Sa yım da bir

ek sik çık tı. Faz la dik kat et me dim. Her kim se ya uyan ma mış ya da sı ra -

ya geç gel miş tir. Ge nel tek mi li mi zi de öy le ce ver dik tem son ra sa bah

spo ru na git tik. Da ha son ra “geç  ders” için ya pı lan sa yım da tek rar sa yı -

mız da bir ek sik var dı. Ek sik  olan ki şi nin ne re de ol du ğu nu sor dum,

kim se ne re de ol du ğu nu as lın da bil mi yor du. Ar ka da şın bi ri ni za mi ye de

de di. Ben de he men di ğer ar ka daş la rı içe ri al dım. Hal bu ki be nim ta kı -

mım dan bir in san ni za mi ye ye gi di yor ha be rim ol mu yor ve ya ba na söy -

len mi yor. Bu nu da hiç dü şün me dim. Da ha son ra Ön der lik oku la gel di

ve der se gir di. Öder li ğin der sin den son ra öğ len ye me ği ye dik. Ye mek -

ten son ra ni za mi ye ci nin di ğer ta kım dan ol du ğu nu öğ ren dim. O an da

ye ni ba zı so ru lar ka fa ma ta kıl dı, ama  olan ol muş tu.

Sa ba hın ilk iç ti ma sın da dik kat et me di ğim şe yi ye ni dü şün düm. He -

men ar ka daş la ra ha ber ver dim. Her ta ra fa bak tık. Ara dı ğı mız ki şi yok tu.

Kaç mış tı! Hem de kaç tık tan 15 sa at son ra kaç tı ğı nı  fark ede bi li yo rum.

Ge ce ya ta ğı nın boş ol du ğu nu ar ka daş lar gör müş ve kim se böy le bir şe -

yin ola bi le ce ği ni dü şün me miş. Her kes be nim gi bi dü şün müş. Ne bü yük

bir gaf let! Be nim ya şa dı ğım ga fil li ği he men he men her kes ya şa mış. Üst

yö ne ti mi ola rak, Par ti  Önderliği'ni an cak 15 sa at son ra bil gi len di re bil dik.

Bu ka çı şın ger çek ol du ğu nu öğ ren dik ten son ra ina na mı yor, inan mak

is te mi yor dum. Na sıl olu yor da önderlik sa ha sın da in san lar ka ça bi li yor -

232 233



lar. İm kan sız bir şey!  Adam kaç mış, hem de yüz met re ka re lik bir alan -

da, ama biz an cak 15 sa at son ra öğ re ne bi li yo ruz. Ben  hâlâ ar ka daş la ra

bu nun doğ ru  olup ol ma dı ğı nı, in san la rın bu sa ha dan na sıl ka ça bi le cek -

le ri ni so ru yo rum. Tam bir düş kı rık lı ğı.

Yüz bin ler ce, mil yon lar ca in san Baş kan APO’yu gör me ye onun la bir

sa at ko nuş ma ya can atar ken böy le bir fır sa tı ya ka la mış bi ri ne den kaç sın

ki! Ka fa ma bin bir so ru. Ay nı so ru la rın bü tün ar ka daş la rın ka fa sı nı meş -

gul et ti ği ni sa nı yo rum. Böy le bir sa ha dan an cak düş man kaç ma ya te şeb -

büs ede bi lir, o hal de ka çan ki şi nin düş man ol du ğu or ta ya çı kı yor du.

Pe ki Ön der li ğe du rum na sıl an la tı la cak? An cak 15 sa at son ra ka ça -

bil di ği ni an la dı ğı mı zı mı söy le cek tik? Ne söy le nir se söy len sin ya şa dı -

ğı mız gaf le ti Ön der li ğe ken di miz söy le ye cek tik. Da ha son ra ko or di ne -

de ki ar ka daş du ru mu Ön der li ğe bil dir di. O gün Ön der lik der se gir me -

di ği  için her han gi bir şey söy le me di. He pi miz Ön der li ğin ne ya pa ca ğı -

nı, na sıl bir tu tum tu tu na ca ğı nı me rak edi yor duk. Ta bii her bi ri miz de

bel li dü şün ce ler ge liş ti ri yor duk. Ba zı ar ka daş lar, “sen yan dın Ön der li -
ğe na sı ce vap ve re cek sin” ba zı la rı da, “ke sin gö rev den alı nır sın” di-
yorlardı. Her ne ka dar ar ka daş lar bun la rı es pi ri ler bi çi min de söy le se ler

de as lın da bu es pi ri le rin al tın da ya tan ger çek ler de vardı.

Bir an da gün de mi miz de ğiş ti. Eği tim içe ri ği ni ka çan un su ra bı rak tı.

Her kes onu ko nu şu yor du. Yö ne tim ola rak ba zı ted bir le re git me ye ça -

lış tık sa da tartışmaların önü ne ge çe me dik. Bir an da ne yi ya şa dı ğı mı,

na sıl dav ran mam ge rek ti ği ni bi le me dim. Ben de bir an ön ce Ön der lik

gel se de dü şün ce le ri ni öğ ren sek, ona gö re net leş sek di yor dum. İki gün

son ra Par ti Ön der li ği tek rar oku la gel di.

Der se gir di ğin de he pi miz ka çan un sur üze rin de çö züm le me ya pa ca -

ğı nı ve ola yın so rum lu la rın dan he sap so ru la ca ğı nı dü şü nü yor duk. Za -

ten der se de gir mek is te mi yor dum. Ar ka daş la ra nö bet çi ol mak is te di ği -

mi söy le dim. Fa kat ar ka daş lar der se gir mem ge rek ti ği ni Ön der li ğin be -

nim le di ya log lar ge liş ti rip ba zı so ru lar so ra bi le ce ği ni söy le di ler. Za ten

ben de ders te Ön der li ğin so ru sor ma sın dan çe ki ni yor dum.

Ya şa dı ğım gaf le ti, saf lı ğı, ted bir siz li ği Ön der li ğe na sıl an la ta cak ve

han gi yüz le ce vap ve re cek tim? Bü tün  ders bo yun ca he ye can dan ye rim -

de dur mak ta zor luk çe ki yor, ba şı mı kal dı rıp Ön der li ğe bak ma gü cü nü

ken dim de bu la mı yor dum. As lın da Par ti Ön der li ği’de du ru mumuzu çok

iyi bi li yor du.  Asıl gün dem üze rin de yo ğun laş ma dı ğı mı zı, ta li iş ler le

uğ raş tı ğı mı zı, yap ma mız ge re ken ler den uzak laş tı ğı mı zı bi li yor du. Za -

ten yap tı ğı çö züm le me de bu yön lüy dü. Çö züm le me de; bir PKK mi li ta -

nı nın gö rev le ri, mi li ta nın tar zı ve tem po su üze rin de dur du. Ka çış ola yı -

nı da sa de ce bu gi bi ta li iş ler le gün de mi mi zi dol dur ma nın doğ ru ol ma -

dı ğı nı, bun dan son ra yap ma mız ge re ken ler üze rin de yoğunlaşmamız

ge rek ti ği ni di le ge tir di. 

Ön der li ğin bu çö züm le me sin den son ra öy le si ne ra hat la dım ki, san ki

dün ya nın yü kü omuz la rım dan kalk mış tı. Çö züm le me üze rin de yo ğun -

laş tım. Olay da ken di ek sik lik le ri mi gör me ye, bun dan son ra so rum lu lu -

ğu ma da ha iyi na sıl sa hip çı ka ca ğım ko nu sun da yo ğun la şa rak bir ta kım

so nuç la ra ulaş tım. En baş ta ben ve bü tün ya pı mız ol mak üze re bu olay -

dan son ra Par ti Ön der li ği’ni bir kez da ha ta nı ya ma dı ğı mı zı, onu kav ra -

mak tan  uzak ol du ğu mu zu gö re bil dik. Bu olay dan son ra Baş kan’ın üze -

ri mi ze  sert ge le ce ği ni, ola yın so rum lu la rın dan he sap so ra ca ğı nı dü şü -

nür ken, o bu nu yap ma ye ri ne ken di mi zi bu tür şey ler üze rin de yo ğun -

laş tı ra rak, eği ti mi miz den uzak laş tı ğı mı zı be lir te rek, he pi mi zi eleş tir -

miş ti.

Ön der li ği an la ya ma dı ğım  için, onu kavr mak tan, ta nı mak tan he nüz

çok  uzak ol du ğum  için üzü lü yo rum.  Eğer onu bi raz ta nı mış, an la mış

ol say dım,  onun na sıl dav ra na ca ğı nı kes ti re bi lir dim. He le he le Ön der li -

ğin der si ne gir mek is te me mem ya şa dı ğım ya nıl gı yı açık ça gös te ri yor -

du. As lın da bu dav ra nı şım bir suç ko nu mu nu teş kil edi yor.  Eğer Ön -

der li ği bi raz cık kav ra mış ol say dım Önderlikten ka ça ca ğı ma, hu zu ru na

çı kar bir PKK mi li ta nı gi bi ge re ken he sa bı ver me ye ha zır olur dum. Bu

olay la bir lik te ken di üze rim de da ha çok yo ğu laş mam, ken di mi da ha iyi

ta nı mam ge rek ti ği ni bu nun için de çok ça ba ve  emek har ca mam ge rek -

ti ği ni an la dım.

Ön der li ğin bu yak la şım la rı kar şı sın da bir bü tün ola rak okul ya pı mız,

grup  grup Ön der li ğin ya şa mı, özel lik le ri üze rin de yo ğun ca tar tış ma lar

baş lat tı lar. Her kes Ön der li ği bü tün ger çek li ğiy le ta nı mak is ti yor du. En

baş ta da ben; Ön der li ği en in ce nok ta sı na ka dar ta nı mak ve ta nı dık ça,

an la tık ça uy gu la mak is ti yor dum. 
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Ya şa nan bu olay la bir lik te PKK yö ne tim ger çek li ğin den ne ka dar

uzak ol du ğu mu, PKK’de ki yö ne ti ci li ğin di ğer yö ne ti ci lik ler den ol duk -

ça fark lı ol du ğu nu bu olay la da ha iyi kav ra dım.

Ön der lik sa ha sı na ge lir ken da ha ön ce bu sa ha da bu lu nan, eği tim gö -

ren ar ka daş lar sa ha nın an lam ve öne mi ni ba na  uzun  uzun an lat tı lar.

Ken di me gö re sa ha nın an lam ve öne mi ni bi lin ce çı kar mış, ya şa ma ve

eği ti me bu nun ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re cek yak la şı mı  esas alı yor ve ya

esas al dı ğı mı sa nı yor dum. Oy sa ben  hâlâ bu sa ha ya duy gu ve ni yet ler le

yak laş tı ğı mı far ket tim. Bu ra da faz la ek sik lik çık maz, kim se ken di si ni

ya şa ma da yat maz, he le he le hiç kim se nin bu sa ha dan ka ça ca ğı nı hiç

tah min et mi yor dum. Bı rak dü şün me yi, bu  olay ya şan dı ğın da bile böy le

bir şe ye inan mak is te mi yor dum.

Sü reç ilerledikçe arka daş ya pı sı net leş me ye çalışıyordu. Bir ta kım

ge liş me le rin ol du ğu ya şam da gö ze çar pı yordu. İlk gün ler de ya şa nan

so ğuk luk ye ri ni da ha sı cak iliş ki le re bı ra kı yor.

Oku lu muzun bi rin ci ola ğan top lan tı sı ya pıl dı. Bu top lan tı lar üç haf -

ta da bir ya pı lır. Top lan tı da ge nel lik le o sü reç için de ki fa a li yet le ri miz

ve ya şam de ğer len di ri lir, ile ri ki sü reç  için ar ka daş lar ta ra fın dan öne ri -

ler su nu lur. Top lan tıda eği tim ve ya şam de ğer len di ril di. Ya şa mın ve

eği ti min da ha ve rim li geç me si  için, ar ka daş ya pı sı eleş ti ri le ri ni ge liş tir -

di ler. Top lan tı son ra sı bir ki şi so ruş tur ma ya alın dı. Bu ki şi da ha ön ce

ka çan un sur la bir lik te  Avrupa'dan oku lu mu za gel miş ti. O ki şi nin kaç -

ma sın dan son ra ya şam da ken di si ni so yut la dı, içi ne ka pan dı. Yö ne ti me

yaz dı ğı ra po run da dev rim ci li ği ya pa ma ya ca ğı nı, tek rar Av ru pa’ya git-

mek ve par ti den arıl mak is te di ği ni yaz mış tı. Yö ne tim bu du ru mu ar ka -

daş ya pı sı na aç tı. Av ru pa’da bu nu ta nı yan bu nun la pra tik te ka lan ar ka -

daş lar  da var dı. Av ru pa’da par ti nin de ğer le ri üze rin de iki yıl ken di si ni

ya şat mış, kit le yi kü çük gör müş, par ti yi ta nı ta ca ğı na, ken di si ni ya şat -

ma yı  esas al mış tı. Ar ka daş lar, du ru mu nu ge niş çe or ta ya koy du lar. Ön -

der li k sa ha sın da ar tık ken di si ni ya şa ta ma ya ca ğı nı an la yın ca par ti den

ay rıl mak is te di ği ni çok ra hat bir şe kil de di le ge ti re bi li yor. Ar ka daş ya -

pı sı bu kişinin so ruş tu rul ma sı nı öner di. Ar ka daş la rın öne ri le ri ka bul

edi le rek so ruş tur ma ya alın dı. Hem ya pı hem de yö ne tim ola rak doğ ru

ka rar al dı ğı mı za ina nı yo rum.

Bir yö ne ti ci ola rak ken di açım dan söy le ye yim bu ki şi gü ven li ğe atıl -

dık tan son ra onu unut tum. Bun dan son ra yap ma mız ge re ken le ri hiç dü -

şün me dim. Di ğer ar ka daş lar ya par lar dü şün ce sin dey dim. Yö ne tim ola -

rak biz de ege men  olan “so ruş tur ma ya al dık her şey bit ti” mantığıydı.

Al ma mız ge re ken ted bir le ri, oluş tur ma mız ge re ken so ruş tur ma ko mis -

yo nu nu he men oluş tur ma yıp iki gün son ra ya pa ca ğı mız yö ne tim top -

lan tı sı na bı rak tık.

Top lan tı dan son ra ikin ci gün dü. Sa bah ki eği ti mi mi zi bi tir miş, öğ -

len ye me ği mi zi ye miş ve eği ti mi mi ze baş la mış tık. Da ha bi rin ci der -

sin or ta sın day kan dı şar da ki bir ar ka daş ka pı yı ça la rak içe ri ye gir di.

Ko mis yon da ki ar ka daş la ra der se ara ver me le ri ni söy le di. Ara ve ril di.

Yi ne bir şey le rin ol du ğu ke sin di. Yü re ğim küt küt at ma ya, he ye can -

lan ma ya baş la dım. Bü tün ar ka daş lar gi bi ben de dı şa rı ya çık tım.  Evet,

ya nıl ma mış tım, yi ne bir şey ler ol muş tu. Bu de fa iki gün ön ce tu tuk la -

dı ğı mız un sur kaç mış tı. Hem de so ruş tur ma day ken. İlk an da ne ya pa -

ca ğı mı şa şır dım. Bü tün yö ne tim bir şaş kın lı ğı ya şı yor du. Or dan ora ya

ko şuş tu rup du ru yor duk. Her kes te bir pa nik ha va sı, kim se ne ya pa ca -

ğı nı bil mi yor, eli miz den ka çan un sur bi zi böy le pa ni ğe so ku yor du.

Et ra fa ba zı ar ka daş lar çı kıp onu ara ma ya baş la dı lar.  Onun gi de ce ği

yer kon so los luk tu. He men Arap ça bi len iki ar ka da şı mı zı kon so los lu -

ğun önü ne yol la dık. Bü tün kon so los luk lar de ne tim al tı na alın ma lıy dı.

Çün kü ke sin kon so los lar dan bi ri ne gi de cek ti. Ar ka daş lar ola yı  grup

grup ko nuş ma ya çok tan baş la mış lar dı bi le. Na sıl kaç tı? Ne den ted bir

alın ma dı? Bi ri le ri mi ka çırt tı? Yö ne tim ne den ted bir al ma dı? Ne den

so ruş tur ma ko mis yo nu oluş tu rul ma dı? Ve ar ka sı ke sil me yen binbir

so ru lar...

Yö ne tim ola rak yi ne çö züm süz kal dık. Ak şam tek mil le rin de bu

olay la ar ka daş la rın za man la rı nı ge çir me me le ri, eği tim üze rin de yo ğun -

la şıl ma sı ge rek ti ği ni di le ge tir diy sek de, ar ka daş lar çok tan ola yı gün -

dem leş tir miş ler di. “Ar tık yö ne tim bu  işin al tın dan çık maz sa cid di bir
şe kil de he sap ver me si ge re kir. Bu ikin ci olay dan son ra yö ne tim ke sin
bir bü tün ola rak gö rev den dü şer” diyorlardı. Yö ne tim ola rak da ken di

du ru mu mu zu, ek sik li le ri mi zi çok iyi gö rü yor ve ar ka daş ya pı sın dan

pek fark sız dü şün mü yor duk.
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Ar tık hiç bir ar ka da şa gö rün mek is te mi yor dum. Ar ka daş ya pı sı nın

önü ne çık tı ğım da yü züm kı za rı yor, ba şı mı önü me eğ mek zo run da ka -

lı yor dum. Ar ka daş la rın so ru la rı na da ce vap ve re mi yor dum. Çün kü kı -

sa bir sü re ön ce böy le bir  olay da ha ya şan mış, bu ola yın da so rum lu la -

rın dan  biriydim. Onun  için ar ka daş ya pı sı önün de öze leş ti ri mi ver miş -

tim. Ar ka daş lar ge liş tir dik le ri eleş ti ri ler le ek sik ve yet mez lik le ri mi di -

le ge ti re rek ba na yar dım cı ol muş lar dı. Ay nı za man da PKK yö ne ti ci li -

ği üze rin de yo ğun laş mam ge rek ti ği ni di le ge ti rmişlerdi. Ben de ar ka -

daş la rın eleş ti ri le ri ni bü yük des tek ve güç ola rak gör dü ğü mü be lir te -

rek, bun dan son ra ki pratiğimde bu eleş ti ri le ri dik ka te ala rak yö ne le ce -

ği mi be lir te rek, en baş ta Par ti  Öderliği'ne, şe hit le re ve ar ka daş ya pı sı -

na söz ver miş tim. Ya şa nan bu olay dan son ra san ki sö zü mü tut ma mış

bi ri ola rak ken di me ba kı yor ve ar ka daş la rı hu zu ru na çık mak tan uta nı -

yor dum.

Yö ne tim de ki ba zı ar ka daş lar bir ara ya gel di ği miz de ek sik li ği mi zi

bir bi ri mi ze an la tı yor ve suç lu ol du ğu mu zu di le ge ti ri yor duk. Hat ta

ba zen bir bi ri mi ze, “ken di ken di mi zi gö rev den dü şü re lim ve Par ti
Önderliği'ne böy le bir öne ri gö tü re lim” di yor duk.  Evet bi zi bek le -

yen, gün de mi mi zi ka pan  olay çö züm bek ler ken biz ler çö züm süz lü ğü

ya şı yor ve bu çö züm süz lük kar şı sın da ken di ken di mi zi fes he de rek

so ru nu ha let me ye ça lı şı yo ruz. İş te bi zim yö ne tim ger çek li ği miz. Da -

ral dı ğı mız nok ta da iş le ri bı ra ka rak kaç ma! Ya pıy la top lan tı yap ma

gü cü nü ken di miz de gö re mi yor duk. So ruş turm ya alı nan bi ri nin biz le -

rin so rum suz lu ğu yü zün den ka çırt tı ğı mı zı söy le me ce sa re ti ni ken di -

miz de gö re mi yor duk. Par ti Ön der li ği ge lin ce ye ka dar top lan tı yap ma -

dık. Du rum Ön der li ğe bil di ril di kten son ra Ön der lik bi zi ya nıl tan bir

yak la şım se rgi le di. As lın da bu ra da ya nı lan biz ler ol duk. Bi rin ci olay -

da  da ol du ğu gi bi önderlik ger çe ği ni kav ra ma dı ğı mız dan do la yı, ken -

di dar dü şün ce mi ze gö re Önderliği yo rum lu yor ve Önderliğin bi zim

bek le di ği miz yak la şı mı ser gi le ye ce ği ni dü şü nü yo ruz.  Eğer Ön der li ği

kav ra mış ol say dık, Ön der lik yak la şı mıy la so ru nun üze ri ne git miş ol -

say dık o za man ya nıl maz dık. Doğ ru ka rar ve rir so run la rı hal eder dik.

Hal bu ki biz ola yın üs tü ne git me ce sa re ti ni gös ter me ye rek, ola yın

gün dem leş me si ne ve eği tim fa a li yet le ri mi zin ak sa ma sı na yol aç tık.

Ken di so ru nu mu zu ken di miz çö ze ce ği mi ze her za man ki gi bi yi ne

Par ti  Önderliği'ne bırk tık. Biz za ten bu nu her za man ve her yer de ya -

pı yo ruz. Özel lik le ül ke de de böy le si du rum lar la çok kar şı laş tım. Üst

ko mu ta ka de me si ya şa dı ğı bü tün so run la rı Ön der li ğe ta şı rı yor, so run -

la rı nı ona çöz dürt mek is ti yor du. Bi zim bu  olay kar şı sın da ki yak la şı -

mı mız da bu ge le ne ğin bir ürü nüy dü. Hem de he pi mi zin bel ki  de  zevk

al dı ğı bir ge le ne ğin so nu cu.  Evet, biz ler so run la rı mı zı Par ti

Önderliği'ne çöz dür mek ten ger çek ten de  zevk alı yo ruz. İn san  zevk

al dı ğı şey le ri sü rek li ya şa mak is ter.

Bu olay da da so ru nu mu zu Par ti Ön der li ği çöz dü. Ama na sıl çöz dü?

Ger çek ten de olay dan son ra baş ta yö ne ti mi ve yö ne tim ger çe li ği mi zi

esas  alan bir çö züm le mey le baş lan gıç yap tı. Üst üs te PKK’de yö ne tim

ger çek li ği ko nu sun da üç çö züm le me yap tı. Biz le rin yö ne ti ci li ği şah sın -

da bu gü ne ka dar ya şa nan, ser gi le nen yet mez yö ne ti ci lik le ri çö ze rek

doğ ru yö ne tim ne dir, na sıl ol ma lı dır? Ya pı lan her üç çö züm le me üze -

rin de yö ne tim ola rak yo ğunca tar tış tık, ya pı  da bir kez da ha ya şa dı ğı

ya nıl gı la rı gör dü. Ta li iş le ri gün dem leş ti rip,  esas iş le ri miz den uzak laş -

ma nın düş ma na na sıl ya ra dı ğı nı, bi zi ama cı mız dan sap tı rdı ğı nı bi lin ce

çı kar dı. 

Çö züm le me ler üze rin de yo ğun laş ma ya ça lış tım, ken di me gö re bir ta -

kım so nuç la ra ulaş tım. Da ha ön ce yö ne ti ci lik ko nu sun da faz la tec rü -

bem, de ne yi mim yok tu. Ön der lik sa ha sın da al dı ğım bu gö rev as lın da

be nim  için bir şans tı. Bu şan sı ye te rin ce kul lan ma dım. “Yö ne ti ci lik faz -
la yap ma mı şım, tec rü bem faz la yok” vb. şey le ri ba ha ne ede rek, ken di -

mi ger çek ler kar şı sın da giz le dim.  Eğer sü reç içe ri sin de Par ti Ön der li -

ği' ni dik kat li ve öz lü bir şe kil de ta kip et sey dim bir çok so nu ca ula şa rak

yö ne ti ci lik ko nu sun da yetkinleşebilirdim.

Ön der lik olay la rın üs tü ne na sıl gi di yor, na sıl so run la rı çö zü yor, gö -

rev le re na sıl yak la şı yor, na sıl ka rar alı yor? Sorularına doğru cevaplar

vermek gerekiyor. Bu temelde PKK yö ne ti ci li ği ger çek an lam da Baş -

kan APO’nun şah sın da so mut laş mış tır.  Onun tar zı nı,  onun tem po su nu,

onun yak la şım la rı nın ken di si ne  esas  alan ve uy gu la yan bi ri baş tan ka -

zan mış tır. Bu nun dı şın da ki yö ne ti ci li ğin PKK için de faz la yaşayama-

cağı or ta da dır.
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Ko mu tan lı ğı, yani yö ne ti ci li ği ilk ola rak Beh di nan ko mu ta ka de me si

şah sın da ta nı dım. Sorumlu komutan ar ka da şı par ti nin do ğal ko mu ta nı

ola rak gö rü yor ve ken di mi bu ko mu tan lı ğa gö re şe kil len dir me ye ça lı şı -

yor dum. Za ten alan da ki ko mu ta ka de me si nin şe kil len me si bir bü tün

ola rak ay nı. Bu ko mu tan lık; yap tık la rıy la övü nen, ken di ne sev da lı, sa -

va şa ka ba ca, Ön der li ğin de ği şiy le don ki şot ça yak la şan, her za man ra -

ha tı nı dü şü nen, ko mu tan lı ğı ken di çı kar la rı  için kul la nan, köy lü is yan -

cı sı  olan bir ko mu tan lık.

Ben de böy le bir ko mu tan lık tan et ki len dim ve böy le si bir ko mu tan lı -

ğı pra tik te ken di man gam da uy gu la dım. PKK’de ko mu tan lı ğın da ha

faz la hiz met, hal ka ve yol daş la ra da ha faz la yar dım cı ol mak, on la ra

kar şı gö rev le ri ni ye ri ne ge tir mek ol du ğu nu oku muş tum. Fa kat ko mu ta

ka de me sin de bun la rın ter si ne özel lik ler gö rün ce; “sa vaş ala nın da ki -
tap la ra gö re ha re ket edil me ye ce ği ni” dü şün düm. Za ten bir çok ko mu -

tan ar ka daş “ki tap lar böy le ya zar, ama ko mu tan lık böy le de ğil, ko mu -
tan da ha faz la ça lı şır sa, ko mu tan da ha faz la hiz met eder se, ko mu tan
en fe da kar olur sa bu nun ko mu tan lı ğı ne re de kal dı” di yor lar dı. Ben de

ba zen dü şü nü yor ve on la ra hak ve ri yor dum. Ve man ga ko mu ta nı ol -

duk tan son ra gö re ve bu man tık la yak laş tım. Man ga da ki yol daş la ra faz -

la yar dım cı ol mak, fe da kar ol mak, on la ra hiz met et mek, he le he le  halk

içi ne git ti ği miz za man hal kı mı za hiz met et mek be nim an la yı şım da son

plan day dı.

Ben ve komu tan lı ğım en ön plan day dık.

Şim di dü şü nü yo rum da iyi  ki, pra tik te ba na da ha bü yük gö rev ler ve -

ril me miş.  Eğer da ha bü yük gö rev ler ve ril miş ol say dı bu dü şün ce ler le

her hal de on lar dan da ha iyi yap maz dım, hat ta bü yük tah ri bat la ra yol

aça bi lir dim. On lar ca yol da şı mı, sa de ce bi rey sel ki nim  için ölü me ve in -

ti ha ra gö tü re ce ğim, ar dın dan ken di me sev da la na ca ğım, ken di ra hat lı -

ğım, key fim  için yol daş la rı mı bu na lı ma so ka ca ğım ve ka çır ta ca ğım.

Ni ce de ğer le ri mi zi düş ma na kap tı ra ca ğım, ar dın dan par ti den be ni ödül -

len dir me si ni is te ye ce ğim. Ya pı yı eği tim siz bı ra ka ca ğım, za ten ken dim -

de eği ti mi sev mi yo rum, ya pı nın da eği ti me ih ti ya cı yok, ya pı yı hep boş

iş ler le uğ raş tı ra ca ğım, yıl so nun da da ge lip her şe yi ya pı nın üze ri ne

yük le ye ce ğim, “ asıl yap ma yan, et me yen bun lar dır” diyeceğim.  Eğer

bi raz da ha yük sek gö revler ve ini si ya tif ve ril miş ol say dı her hal de ben -

de böy le bir  olup çı ka cak tım. 

Ön der lik bir çö züm le me sin de biz le re “PKK’yi siz den sak la mış lar”
diyordu.  Evet PKK’yi ve Ön der li ği PKK’li yiz di yen yol daş la rı mız, ko -

mu tan la rı mız biz den sak la dı lar. Ön der li ği biz den sak la dık la rı  için biz

ne onu ta nı ya bil dik, ne de PKK ger çek li ği ni kav ra ya bil dik. Bi le rek ve -

ya bil me ye rek be nim  için o ka dar önem li de ğil, önem li  olan biz den

Ön der li ği sak la yan la rın hiç Ön der li ği ta nı ma mış ol ma la rı dır. On lar

Ön der li ği hiç ta nı ma mış lar, araş tı rıp in ce le me miş ler ki, bi ze de ta nıt -

sın lar.  Eğer ko mu tan la rı mız bu gü ne ka dar bir ba şa rı nın sa hi bi de ğil ler -

se, Ön der li ğin tarz  ve tem po sun dan  uzak ol ma la rı dır. Ko mu ta ka de me -

si nin ne den kay bet ti ği ni, neden bü yük ba şa rı lar el de ede me dik le ri ni

şim di da ha iyi an lı yo rum. Gö dü ğüm, özüm se di ğim ve an la dı ğım ko -

mu tan lı ğın, PKK ko mu tan lı ğıy la, Ön der lik yö ne tim tar zıy la ya kın dan

uzak tan bir ala ka sı yok . Zaten bu sa ha da da yö ne tim ola rak ken di mi zi

boş iş ler le uğ raş tır dık,  esas so run la rı gö zar dı ede rek, ta li iş ler le uğ raş -

arak “biz çok iş ya pı yo ruz” deyip ken di si ne sev da la nan bir yö ne ti ci lik

tarzı sergiledik.

Ta rih te bir çok güç lü ko mu ta çık mış tır, hal kı nı kö le lik ten kur ta ran,

ül ke si ni düş ma na kar şı yi ğit çe sa vu nan bü yük ko mu tan lar. Baş kan

APO ta rih te ki bu ko mu tan la rın en so nun cu su dur.  Onun ko mu tan lı ğı

Spar ta küs’ün, Hz. Ali’nin, Se za r'ın ko mu tan lı ğı dır. En önem li si de

onun ko mu tan lı ğı; dil siz, güç süz, ad sız bir hal kı dil len di rip, ad lan dı rıp

te ka rar di ril ten, sa vaş tı ran ve in san lık ale mi ne ye ni den ka zan dı ran bir

ko mu tan lık tır. Bu an la mıy la ta rih te ki bütün bü yük ko mu tan lar dan fark -

lı dır. On bin ler ce ge ril la yı tek yü rek yap mış tır, bir yum ruk ha li ne ge tir -

miş tir. Ve düş ma na kar şı sa vaş tır mış tır ve sa vaş tı ra rak za fe re ko şu yor.

Kürdistan'da sa va şan bü tün ge ril la la rın ruh la rı na hük met me yi ba şa ra -

rak ruh la rı yö ne ten, ruhları sa vaş tı ran bü yük ruh ko mu ta nı dır.

Bir ko mu ta nın sa vaş ta ki en bü yük ye te ne ği sa va şan as ker le rin ru hu -

na hük met me si dir. Bü tün ruh la rı yön len di re bil me si, ha re ke te ge çi re bil -

me si dir. Ko mu tan an cak bu şe kil de ba şa rı el de ede bi lir as ker le ri ni bir

ara da tu ta bi lir. Baş kan APO Der sim’de te pe ye sal dı ran bir ko mu ta nın

da, Beh di nan’da çar pı şan bir ge ril la nın da, Ser hat’ta mev zi ye gi den bir
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ge ril la nın da ru hu na hük met me si ni bi li yor.

Sa vaş üze ri ne ba zı ki tap lar oku dum. Sa vaş ta bir ko mu ta nın özel -

lik le rin den bah se di lir ken hep Baş kan APO’nun ko mu tan lı ğıy la kar şı -

laş tır dım. Bir çok sa vaş uza ma nı nın gö rüş le ri ve dü şün ce le rin de şe kil -

le nen ba şa rı lı ko mu tan lı ğı Baş kan APO’nun ko mu tan lı ğı tem sil et -

mek te dir. Bir ko mu tan  için en bü yük gö re vi n dü şün mek ve sa de ce

dü şün mek ol du ğu söy le nir. Bu na gö re Baş kan APO’nun yap tı ğı en

bü yük iş le rin ba şın da dü şün mek ve yo ğun laş mak tır. O ye mek yer ken,

yol da yü rür ken, top oy nar ken, otu rur ken, kı sa ca sı gü nün her anı nı sa -

vaş üze ri ne dü şü ne rek, sa vaş so run la rı nı, as ker le ri nin, hal kı nın so -

run la rı nı dü şü ne rek ge çir mek te dir. Ve bü tün dü şün ce le ri nin ta kip çi si

ola rak, bü yük ba şa rı lar el de ede rek dü şü nen en bü yük ko mu tan ol du -

ğu nu is pat la mış tır. Ön der lik dü şün me yi ken di siy le sı nır lı tut mu yor,

et ki si al tın ta ki bü tün in san la rı dü şün me ye  sevk edi yor, her ke si ha re -

ke te ge çi ri yor.

Par ti de doğ ru yö ne ti ci lik, ba şa ran ko mu tan lık, Baş kan  APO'yu kav -

ra mak tan ge çer.

**

*

İn san la rın eği tim le dö nüş tük le ri, uy gar laş tık la rı nı her kes çok iyi bi -

li yor. Bir  halk ken di ni eğit ti ği oran da ge li şir ve çağ daş halk lar ara sın -

da ki ye ri ni  alır. Eği tim siz bı ra kı lan, eği tim den uzak laş tı rı lan ve ya bir

bü tün ola rak ken di si ni eği te me yen bir  halk kö le lik ten kur tu la maz ve

so nuç ta yok ol mak la kar şı kar şı ya ka lır.  Kürt hal kı bu nun can lı bir ör -

ne ği dir. Bu gün dün ya da eği tim den en çok uzak laş tı rı lan  halk  Kürt hal -

kı dır. El bet te ki, düş man hal kı mı zı da ha ra hat sö mür mek, kö le leş tir -

mek  için eği tim siz bı rak mış tır.

Böy le si ne eği tim den uzak laş tı rıl mış bir hal kı tek rar eği tip uy gar in -

san lı ğın bir par ça sı ha li ne ge tir mek el bet te ki, dün ya nın en zor iş le rin -

den bi ri dir. Bu hal kı eğit mek  için çok sa bır lı, coş ku lu, inat çı, ka rar lı,

fe da kar ol mak ge re ki yor. En baş ta da bü yük bir öğ ret men ol mak ge re -

ki yor ki, böy le bir hal kı eği tip ken di si ne ge ti re bi le sin. Ama şu da bir

ger çek tir ki, bu gün dün ya nın en zor işi  olan hal kı mız şah sın da ba şa rıl -

mış tır. Ama na sıl ba şa rıl mış tır, han gi  emek ve ça ba so nu cu, han gi fe -

da kar lık ve zor luk lar la bu  halk ken di si ne ge ti ril miş tir?

Es ki den eği ti mi me çok  önem ver di ği mi dü şü nü yor dum. Bü tün  okul

ya şa mım bo yun ca hep ken di mi eğit mek is te dim. O za man lar ta nı dı ğım

bir çok ar ka da şım da tıp kı be nim gi bi dü şü nü yor  du. Gü zel Türk çe oku -

mak, gü zel ko nuş mak ve  Türk ta ri hin de ki ge liş me le ri öğ ren meyi iyi bir

eği tim ola rak dü şü nü yor dum. Bun la rı ba şar dı ğım oran da ken di mi eğit -

miş, çağ daş laş mış, öz gür dü şün ce ye ula şmış bi ri ola rak dü şü nü yor -

dum. Bi raz faz la  okul oku ya na ken di ni eğit miş de ni li yor du. Li se ve

üni ver si te oku yan he men he men her kes öz gür dü şün ce yi ya ka la dı ğı nı

sa nı yor du. Li se yıl la rın da ne re dey se dün ya da ki en öz gür dü şün ce le re

ulaş tı ğı mı, ken di mi iyi eğit ti ği mi dü şü nü yor dum. Par ti ye ka tıl dı ğım

an'a ka dar  da böyle dü şü nü yor,  onun  için par ti nin ide o lo ji si ni özüm se -

mek te zor la na ca ğı mı san mı yor dum.

Oy sa par ti ye ka tıl dık tan son ra ne ka dar bü yük bir ya nıl gı yı ya şa dı -

ğı mı gör düm. Ta bii ya nıl dı ğı mı gö rün ce de sar sıl dım. Ne ka dar ge ri,

kö le ruh lu ol du ğu mu gö rün ce dün yam al lak-bul lak ol du. Aslında sö -

mür ge ci ku rum ve ku ru luş lar da gör dü ğü müz eği ti min bi zi in san lı ğı -

mız dan uzak la tır mak ta dır. Par ti için de ise bü tün ya şa mın eği tim ol du -

ğu nu ve ya şa ma böy le yak la şıl ma sı ge rek ti ği ni ar ka daş lar an la tın ca,

ya şam ger çek li ğin den, ger çek an la mıy la eği tim ger çek li ğin den hiç bir

şey an la ma dı ğı mı gör düm.

Par ti Ön der li ği’nin ge len her ta li ma tın da eği ti mi mi ze  önem ver me -

miz ge rek ti ği ko nu sun da, ya şa mı mı zı bu an la mıy la ör güt le yip dü ze ne

sok ma mız ge rek ti ği ni be lir ti yor du. Ama biz par ti eği ti mi ne pra tik sa -

ha da dü rüst yak laş ma dık, bı ra ka lım dü rüst yak laş ma yı, hep eği tim den

kaç tık, hep ken di ge ri özel lik le ri mi zi par ti ye da yat tık. Ade ta ken di mi zi

eğit me mek  için ne ge rek tiy se on da ıs rar et tik. Bu an la mıy la dö nüş me -

mek te ıs rar ede rek bir ne vi Par ti  Önderliği'ne kar şı sa vaş aç tık. El bet te

bu sa vaş  açık yü rü tü len bir sa vaş de ğil. Bu sa vaş en in ce tarz da yü rü tü -

len ve düş ma nın sa va şın dan da ha çok Ön der li ği zor la yan ve teh li ke li

bir sa vaş tır. El bet te ki, bu sa va şı biz le rin kay bet ti ği pra ti ği miz de or ta ya

çı kı yor.

Beh di nan Eya le t ya pısı ağır lık lı ola rak köy lü kö ken li ar ka daş lar dan
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olu şu yor. Bu nun ya nın da met ro pol den,  Avrupa'dan ge len ar ka daş lar da

var dı. Şu nu bü tün ger çek lik le söy le mek is ti yo rum ki, en  çok sı kıl dı ğı -

mız, hiç sev me di ği miz eği tim  çalışmalarıydı. Eği tim den kaç mak  için

başvurmadığım yol kalmamıştı. De po ya gi dip er zak ta şı ma ya, mut fak -

çı ol ma ya,  odun ge tir me ye ra zıy dık, ama eği ti mi asla. Bu durum he -

men he men her ar ka daş ta gö rü lü yor du. Boş soh bet çi likten, za ma nı mı zı

ba sit şey ler le ge çir mek ten hoş la nı yor duk. Çün kü böy le olun ca ne faz la

zor la nı yor, ne de ra ha tı mı zı bo zu yor duk. Öğ ren ci ke sim de de bü yük

bir köy lü leş me baş la mış tı. Ta bii bu on la rın ken di le ri ni or ta ma ka bul et -

tir mek  için baş vur duk la rı bir yön tem di. Köy lü lü ğe bü yük bir özen ti

var dı.  Okul or tam la rın dan ge len bir çok yol daş “keş ke  okul oku ma mış,
biz de köy de bü yü müş ol say dık” di yor lar dı. Bun la rı ben bi le bir çok de fa

söy le dim. Köy lü leş mek  için içerisine girmediğim hiçbir şey kal-

mamıştı. Köy lü ol mak  için sü rek li köy lü ar ka daş lar la yan ya na gel mek,

on lar la iliş ki ge liş tir mek, yi ne her tür lü  ağır gö re ve git mek, eği tim de

faz la ko nuş ma mak ge re ki yor du. Böy le yap sam hem ar ka daş lar be ni se -

ver, hem ar ka daş lar la iliş ki le rim ge li şir, hem de bü yük ge liş me ler kay -

de der, kı sa sü re için de ko mu tan olu rum di yor dum. Bu yak la şım la rım

Par ti Ön der li ği’nin sa ha sın da da de vam et ti.

Oku lu muz da hiç Türk çe bil me yen ar ka daş lar da var. Ama tar tış ma -

la rı mız da bu ar ka daş lar  salt Par ti Ön der li ği’nin ha re ket le rin den bir çok

so nuç çı kar dık la rı or ta ya çı kı yor. Dev re miz de Mam  Aziz is min de bir

ar ka da şı mız var dı. Bü yük Kür dis tan’lıy dı,  uzun sü re sa vaş mış, bir çok

ör gü tün için de yer al mış en son her kes gi bi kur tu lu şu par ti miz de gö re -

rek saf la ra ka tıl mış tı. Bel li bir sü re okul da kal dı. Bu sü re için de Ön der -

li ğin bü tün ders le ri ne gir di. Fa kat hiç Tük çe bil mi yor du. Her çö zül me -

de not lar tu tu yor du. Bu bir ço ğu mu zun dik ka ti ni çe ki yor du. Ba zı ar ka -

daş lar da yan ma yıp sor du lar Mam Aziz'e sordular, “Par ti Ön der li ği
Türk çe an la tı yor, sen ise hiç Türk çe bil mi yor sun, na sıl not tu tu yor -
sun.” Mam  Aziz Türk çe bil me di ği ni, hat ta hiç an la ma dı ğı nı doğ ru lu -

yor du. Ama “Ön der li ğin her ha re ke ti ni dik kat li iz le yen ve so nuç lar çı -
kar tın bu bü yük bir eği tim dir” di yor du. Mam  Aziz so nu na ka dar hak -

lıy dı.

Baş kan APO son za ma lar da ken di ya şa mı nı ro man sı bir şe kil de biz -

le re an la tı yor. Bu an la tım lar da et ki len me yen tek bir ar ka daş yok. Bu

ro man sı üs lup öy le si ne il gi mi çe ki yor ki,  Başkan'ın hep biz le re her şe yi

böy le ro man tar zın da an lat ma sı nı is ti yo rum. Hem böy le çok da ha iyi

an lı yor ve daha iyi kav ra ya bi li yo rum.

Par ti Mer kez Oku lu’na gel di ğim ilk an dan iti ba ren her ge çen gün

öğ ren me ye kar şı bir is tek var içim de. Çok şey öğ ren mek is ti yo rum.

Ama iyi bir öğ ren ci de ği lim.  Eğer iyi bir öğ ren ci ol muş ol say dım, bu

sü re için de ya şa dı ğım kör lük ten ken di mi kur ta ra rak bir çok ko nu da ge -

liş me sağ la ya bi lir dim. Ama ken di mi öğ ren me ye tam aç ma dı ğım  için,

Ön der li ğin is te di ği bir öğ ren ci ola ma dım. Ama iyi bir öğ ren ci ve öğ -

ren me ye tut kuy la sa rı la ca ğım. Bu nun  için en baş ta bü yük öğ ret men

Baş kan APO’nun ya şa mı nı iyi öğ re ne rek ve ya şam da tem sil et mek  için

yo ğun bir ça ba nın içe ri si ne gi re rek iyi bir öğ ren ci ol ma ya ça lı şa ca ğım. 

Baş kan oku la her ge li şin de  ders ve ri yor, her der si en az  dört-beş sa at

sü rü yor. Bü tün ders le ri ayak ta ve ri yor. Dü şü nün  dört sa at ayak ta ve sü -

rek li ko nu şu yor ve hepsi de ta ri hi ko nuş ma lar. Ders bi ter bit mez ya tel -

si zin ba şı na gi di yor, ya halk la top lan tı lar ger çek leş ti ri yor, ya da di ğer

ev ler de ki ar ka daş lar la il gi le ni yor. Dü şü nün, bu bü yük in san bü tün bun -

la rı bir gün de ya pı yor. Baş kan APO tam onal tı yıl dır ke sin ti siz ve her

ge çen gün da ha da yo ğun la şa rak bun la rı ya pı yor.

**

*

Oku lu muz da Par ti Ön der li ği’nin yük sek tar tış ma la rı na ta nık ol dum.

Baş kan APO’yla yük sek tar tış mak  için de rin bir ta ri hi bi lin ce sa hip ol -

mak ge re kir. Yi ne o ki şi nin de yük sek tar tış ma cı ol ma sı ge re kir. Yok sa

Baş kan APO’yla yük sek tar tış ma sağ la na maz. Ön der lik, her çö züm le -

me sin de bi zim le tar tış mak is ti yor, bi zi tar tış ma ya çek mek  için yo ğun

ça ba har cı yor. Ama dü zey le ri miz çok ge ri ol du ğu  için, bu gü ne ka dar

hiç tar tış ma dı ğı mız  için Ön der li ğin bu ça ba la rı na ge re ken kar şı lı ğı ve -

re mi yo ruz. Par ti Ön der li ği bi zim le sa vaş so run la rı,  halk ger çek li ği miz,

ta rih, top lum, sev gi ve öz gür lük so run la rın da tar tış mak is ti yor. Bu yön -

lü sü rek li bir ça ba har cı yor, yal nız biz le rin de rin bi linç siz li ği Ön der lik -

le tar tış ma ge liş tir me mi ze en gel olu yor.  Eğer biz ler tar tış ma sı nı bil sey -
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dik, bü tün bu ko nu lar hak kın da bil gi sa hi bi ol muş ol say dık, Baş kan

APO çok da ha de rin ve kap sam lı çö züm le me ler ya par dı. İş te bu du ru -

mu muz dan do la yı Ön der li ğin da ha de rin ve kap sam lı çö züm le me ler

geliştirmesini en gel li yo ruz. 

Yal çın Kü çük ve bir  grup ay dın oku lu mu za gel di ler. Bü tün ya pı

önün de üç- dört gün bo yun ca Ön der lik on lar la yo ğun tar tış tı. Özel lik le

Yal çın Kü çük’le yap tı ğı tar tış ma la rın çok ge niş ve kap sam lıy dı.

Yal çın Kü çük’ün Ön der li ği çok iyi ta kip et ti ği,  onun ne ka dar yük -

sek bir tar tış ma cı ol du ğu nu bi li yor du.  Onun için de ken di si ni böy le

tartı şma lar  için ön ce den ha zır la mış. Bu tar tış ma lar dan Baş kan

APO’nun bü yük bir  zevk duy du ğu nu gör mek müm kün. Yal çın Kü çük,

Önderliğin ne ka dar yük sek tar tış tı ğı nı ve git ti ği her or ta mı tar tış ma or -

ta mı na çe vir di ği ni oku lu mu zu ör nek gös te re rek “iki ta şı üst üs te koy -
du, ol du bir ders ha ne ve bu ders ha ne yi en yük sek tar tış ma ala nı na çe -
vi ri yor” belirlemesiyle en iyi or ta ya ko yu yor du.

***

*

He men he men bir çok alan dan oku lu mu za in san lar ge li yor. En son

Botan'dan bir  grup yurt se ver Baş ka n'ı zi ya re te gel di ler. Baş kan Bo -

tan’dan ge len yurt se ver le rin hep siy le tek tek il gi len di, so ru lar sor du,

di ya log lar ge liş tir di. Her bi ri siy le sa at ler ce ko nuş tu. On la ra kı sa bir

eği tim dev re si aç tı. Biz zat ken di si on la rın eğitm le riy le il gi len di. Top -

lan tı lar yap tık la rın da Ön der lik ten bü yük güç ve des tek al dık la rı nı söy -

le di ler. Hemen hepsinin ya şı kır kın üzerindeydi. Yurt se ve rin ço ğu alt -

mış-yet miş yaş la rın day dı lar. Baş kan  APO'nun ken di le ri ne ver dik le ri

de ğer kar şı sın da ken di le ri ne gü ven le ri kat be kat art tı. He le he le yet miş

yaş la rın da ki bir mel le  Başkan'la ge liş tir di ği bir di ya log da “Baş ka nım
biz ku ru muş bir  ağaç gi biy dik. Si zi gör dük ten son ra ye şer dim”demesi

hay li an lam lıy dı.

As lın da  Kürt hal kı nın hep si ku ru muş bir  ağaç gi biy di. Baş kan APO

bu ku ru muş hal kı tek rar ye şert ti. Na sıl ki, yaş lı mel le ye şe re rek bir as -

lan gi bi gi bi sa vaş mak is te ği ni söy lü yor sa, hal kı mı zın hep si bu ye şil -

len me den al dık la rı coş kuy la düş ma na kar şı sa vaş mak is ti yor. O yurt se -
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ver le rin hep si Önderlikten dev ri me hiz met et mek  için gö rev is te di ler.

Evet, bu gün hal kı mı zın hep si par ti den gö rev is ti yor, sa vaş mak is ti yor.

Biz ler hal kı mı za ce vap ol ma dı ğı mız  için on la rın bu is tem le ri ni doğ ru

de ğer len dir mi yo ruz. Hal bu ki Ön der lik hep si ne gö rev ver di. Bu gö rev -

ler on la rı da ha da coş tur du. 

Şu nu ar tık her kes çok iyi gö rü yor ki, Baş kan APO halk laş mış tır. O,

ar tık bir hal kın bü tün lü ğü nü, bir li ği ni şah sın da tem sil et mek te dir. O,

her za man hal kın çı kar la rı nı  esas ala rak ya şa mış tır. Hal ka ver di ği sö -

zün ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re rek hal kı mı za ta rih te ki en bü yük hiz me ti

yap mış tır. Bu an lam da ta rih te ki en halk çı ön der dir. Çün kü at tı ğı her

adı mı hal kın yük sek çı kar la rı nı  esas ala rak atı yor. Ar tık hal kı mız da ta -

rih te ilk de fa ken di le ri ni tem sil ede bi len bir ön der le ri ol du ğu nu gör -

müş tür. Bu nun için de Baş kan APO’nun et ra fın da bir bir le ri ne ke net le -

ne rek za fe re koş mak ta dır. Bu iki güç her ge çen gün da ha da bir le şe rek,

bü tün le şe rek za fe ri el de et mek te dir. Bir le şen bu güç ler ken di ara la rı na

gi re cek hiç bir gü cü ta nı mı yor lar. Bu yü ce bir leş me so nu cu bütün en -

gel le ri eze cek le ri de bir ger çek tir.

Bizler zaman zaman yetersiz yak la şım la rı mız la halka za rar ver dik.

Baş kan APO’nun eme ği ni, ça ba sı nı bo şa çı kar dık. Hal kı mı zın ba şı na

adeta birer be la ol duk. Hal kı mız la Önderliğin ara sı na bir du var gi bi

gir dik. Bun la rın bi ze, hal kı mı za kay bet tir di ği ni çok iyi gör me li yiz.

**

*

Bu sü reç için de Önderlik çok yo ğun çö züm le me ler yap tı. Bir çok ar -

ka daş la di ya log ge liş tir di. Ama ben bir tek çö züm le me de bi le Önderlik

ile di ya log ge liş tir me dim. As lın da di ya log ge liş tir mek is ti yor dum.

Duy gu la rı mı, dü şün ce le ri mi di le ge tir mek is ti yor dum. Hat ta ba zen söz

hak kı nı ya pı ya ver di ği za man bir çok de fa söz hak kı  alıp ko nuş mak is -

te dim, ama da ha son ra vaz ge çi yor dum. Ön der lik kar şı sın da ken dim de

ko nuş ma gü cü bu la mı yor dum. He le he le onun la tar tış mak, bu nu ya pa -

bi le ce ği me hiç inan mı yor dum. Bu nun  için ko nuş mak tan hep vaz-

geçiyordum.  Hâlâ da ko nuş mak is te me me, duy gu la rı mı di le ge tir mek

is te me me rağ men ko nu şa mı yo rum. Onun la ko nu şan her ar ka daş çok

ra hat ko nu şu yor ve ken di si ni oldukça ra hat his se di yor du. Bu ra hat lı ğı,

gü ve ni Baş kan APO veriyor. Bir çok yol daş nor mal eği tim de bir tek

söz söy le mez ken,  onun ya nın da, kar şı sın da çok ra hat dü şün ce le ri ni di le

ge ti re bi li yorlar. Bu Baş kan APO’nun üs lu bun dan, yön te min den kay -

nak la nı yor.  Onun üs lu bu, yön tem le ri her ke si ha re ke te ge çi re bi li yor.

Her ke sin ken di ne gü ven duy ma sı na yol açı yor. Ben de bu ko nuş ma ma -

yı, bu he ye ca nı bir kı ra bil sem sü rek li onun la di ya log ge liş ti re bi li rim.

Bu na ina nı yo rum.

Özel lik le ilk is yan çözümlemesinde Önderlik le di ya log ge liş tir mek

is te dim, ama bir tür lü o ko nuş ma ma yı kı rıp bu is te ği mi ye ri ne ge tir me -

dim. Ders ten çık tık tan son ra hep bu nun ezik li ği ni du yu yo rum. Baş kan

bi zi ko nuş tur mak, tar tış ma ya çek mek  için, ağ zı mız dan bir söz cük al -

mak  için o ka dar ça ba sar fe der ken biz ler he le he le ben, çok is te me me

rağ men ko nu şa mı yo rum, dü şün ce le ri mi di le ge ti re mi yo rum, di ya log

ge liş ti re mi yo rum. Bu nun yan lış ol du ğu nun far kın da yım. En kı sa sü re

için de üze rim den at mam ge rek ti ği nin de bi lin cin de yim. Bi li yo rum bir

baş lan gıç ya pa bi l sem, bu he ye ca nı mı bir kı ra bi l sem bun dan son ra di -

ya log ge liş ti re bi lir ve çö züm le me le re ka tı la bi li rim.

Baş kan APO’nun kar şı sın da kı ra ma dı ğım he ye ca nım yü zün den,

ken dim de tar tış ma gü cü nü bu la ma dı ğım dan do la yı ko nuş maz ken, he -

men he men her ge ce uyumak için ya ta ğa gir dik ten son ra ha yal ku ra rak

Önderlikle ko nu şu yo rum. Bel ki böy le bir ko nuş ma dan hiç kim se an la -

maz ve ya an lam ve re mez, ama ben bu ko nuş ma lardan da so nuç la ra

ula şı yo rum. Önderliğe so ru lar so ru yo rum, o an la tı yor.

Önderlik ile böy le ko nu şa rak hem ya şa dı ğım ezik li ği gi de ri yo -

rum, hem de bir son ra ki çö züm le me  için ken di mi ha zır la ma ya ça lı şı -

yo rum.  Evet mut la ka, ama mut la ka Ön der lik le ka lan sü reç içe ri sin de

di ya log ku ra ca ğım, hat ta ba zı ko nu la rın tar tış ma la rı na ka tı la ca ğı mı

bi li yo rum, o za man ken di me gü ve nim kat be kat ar ta cak ve Ön der li -

ğin çö züm le me le ri ne ken di açım dan kat kı sağ la dı ğım  için mut lu ola -

ca ğım.

**

*

Par ti Mer kez Oku lu'n da ge çir di ği miz en önem li gün ler den bi ri  de
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ye ni yıl ge ce siy di. Ger çi bi zim  için her  gün çok önem li ve an lam lı dır.

He le he le oku lu muz da ge çir di ği miz her an bi zim  için ta ri hi bir öne me

sa hip. Ama be nim  için 1995 yılbaşı ge ce si nin öne mi bir baş ka . O gün

bel ki  de ilk de fa bir ye ni yı lın na sıl kut la nıl ma sı ge rek ti ği ni Önderlik-

ten öğ ren dim. Çok gü zel ve an lam lı ha zır lık lar ya pıl mış tı. Ar ka daş lar

ti yat ro ha zır la mış, mü zik grup la rı kur muş lar dı. Yi ne de ği şik yer ler de

ye ni yıl prog ra mı mı za ka tı lan kül tür grup la rı var dı. De ğer li dost la rı -

mız dan Yal çın Kü çük, Bil ge su Ere nus, Ab dul ka dir Ko nuk ve Ale vi de -

de si  olan Ali Hay dar Ci la sun’un da ye ni yı lı ara mız da ge çir di ler. Ta bii

en önem li si de Baş kan APO’nun ye ni yıl da bi zim le birlikte ol ma sı

prog ra mı mı za ka tıl ma sıy dı.

Ay dın lar la kut la nan bu ye ni yıl ge ce si be ni oldukça coş ku lan dır dı.

He le he le Baş kan APO’nun ye ni yı la sa nat la iç içe gir me si onun sa -

na ta ne kadar de ğer ver di ği ni, ne ka dar bir sa nat çı ol du ğu nu an la dım.

Ye ni yıl prog ra mın da Bil ge su Ere nus’un bir ti yat ro ya pa ca ğı söy le ni -

yor du. Ti yat ro  da Önderliğin rolünü bir ark da şın oy na ma sı ge rek ti ği -

ni söy le di ler. Ti yat ro nun oy na nma sı gü zel ola cak tı. Ama Baş kan

APO ro lü nü han gi ar ka daş oy na ya cak tı. Bu ro lü oy na mak  için bü yük

sa nat çı ol mak ge re ki yor. Önderliği oy na mak  için onu an la mak ge re -

ki yordu.

Hiç bir ar ka daş bu ro lü yap mak is te me di. Ke sin oy nan ma sı  da ge re -

ki yor du. Çil ler ro lün de Bil ge su Ere nus oy na ya cak tı. Ama Baş kan APO

ro lün de oy na ya cak bir ar ka daş bi le bu lu na ma dı. Bir an ti yat ro dan vaz -

ge çi le ce ği ni dü şün düm. Ak şa ma doğ ru bir ar ka daş soh bet eder ken

Baş kan APO’nun ak şam Bil ge su Ere nus’la bir lik te ti yat ro ya pa ca ğı nı

söy le di. Ta bii ben inan ma dım. İnan ma dı ğım gi bi bir de ar ka da şa kız -

dım; “Baş kan APO’nun o ka dar işi var bu iş le rin ara sın da bir de ti yat -
ro  mu oy na ca yak” de dim. Bu  işin  imkansız ol du ğu nu ar ka da şa an lat -

tım. Onu da ik na et tim.

Ak şam prog ram baş la dı. Ay nı duy gu la rı, ay nı dü şün ce le ri pay la şan

biz Par ti Mer kez Oku lu öğ ren ci le ri, Önderlik ve bir  grup dost la, ye ni

yıl prog ra mı mı za coş ku lu bir şe kil de baş la dık. Ar ka daş lar folk lor gös -

te ri le ri, mü zik grup la rı, ken di ça lış ma la rı nı ser gi le dik ten son ra Ali

Hay dar Ci la sun da  halk ön der le rin den Pir Sul tan Ab dal’dan bir  oyun

ser gi le di. Ardından ge ce nin bü yük süp ri zi ger çek leş ti.

Bu süp riz öy le bir süp riz ki! Ali Hay dar Ci la sun bir ti yat ro oy na ya -

cak la rı nı be lirt ti ve bu ti yat ro  da rol alanların isim le ri ni oku ma ya baş -

la dı. Tan su Çil ler ro lün de Bil ge su Ere nus. Ta rih ro lün de Yal çın Kü -

çük. Ada let ro lün de Ali Hay dar Ci la sun ve Önderlik ro lün de ise o ro -

lün hak kı nı en iyi ve re bi le cek Baş kan APO oy na ya cak tı. Ta bii Önder-

liğin oy na ya ca ğı nı ilk du yun ca ye rim de he ye can dan du ra mı yor dum.

Na sıl olur da Baş kan bir ti yat ro  da  oyun oy na ya cak? Bin yıl bu nu dü şü -

ne mez dim ve as la inan maz dım. Za ten Baş kan APO’nun bizlerden far kı

da bur adan ge li yor. Baş kan ro lü nü öy le si ne gü zel ve ger çek çi yap tı ki,

onu iz le di ğim de san ki bü tün ömrü bo yun ca hep ti yat ro ile uğ raş an bir

ti yat ro sa nat çı sı nı an dı rı yor du. Di ğer le ri  de rol le ri ni yap ma ya ça lış tı lar.

He pi miz ku lak la rı mı zı  dört aç mış, göz le ri mi zi fal ta şı gi bi. Bü yük

bir dik kat  ve zevk le Önderliği iz li yor duk. Onun sa na ta ne ka dar  önem

ver di ği ni sa nat la ya şa ma yı bir il ke ha li ne ge tir di ği ni bu tiyatroda da ha

iyi an la dım. O ge ce Baş kan ti yat ro oy nar ken ona kar şı hay ran lı ğım öy -

le bir art tı ki, bu hay ran lık hiç bir in sa na du yul maz. Önderliğe hay ran

ol ma mak, onun bü yük lü ğü nü, yü ce li ği ni gör me mek, onu sev me mek el -

de de ğil...

Ti yat ro  bit tik ten son ra yurt se ver bir  ozan kla sik  Kürt şar kı la rı nı

oku ma ya baş la dı. Tür kü le ri söy le me den ön ce sa zı nın akor du nu yap tı.

Tam  kırk da ki ka ya ya kın sa zı nın akor duy la uğ raş tı ve an cak dü zel te bil -

di. Bu sı ra da Baş kan APO ma sa sı na otur muş bü yük bir dik kat le hem

onu iz li yor du, hem de akor du yap ma sı nı bek li yor du. Akord işi nin o ka -

dar  uzun sür me si be ni çileden çıkarttı. Böy le dü şü nür ken, Baş kan bü -

yük bir sa bır la onu iz li yor ve ta kip edi yor du. Ardından yurt se ver  ozan

gü zel kla sik  Kürt tür kü le ri ni oku du. Da ha son ra tam ge ce nin 12’sin de

ya ni 1995 yı lı nın ilk da ki ka sın da okul da ki bütün ışık lar sön dü. Birden

herkes, “Bi jî Se rok APO!” slo gan la rı ata rak 1995 yı lı na ulu sal ön de ri -

miz le bir lik te gir dik.

Ardından ay dın lar okuldan ay rıl dı lar. Önderlik hep siy le tek tek ko -

nuş tu. On la ra, on la rın dost luk la rı na öy le si ne de ğer ve ri yor du ki, o ge ce

hiç bir dos tun yap ma ya cak la rı nı Baş kan APO ken di dost la rı  için yap tı.

İna nı yo rum  ki, on lar da bu gü ne ka dar böy le bir yıl ba şı ge çir me miş ler -
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di. Ha yat la rın da ilk de fa böy le si gü zel, öz gür ve an lam lı bir ye ni yıl

ge çir di ler. Za ten on lar da son kez ko nu şur lar ken bu nu  açık bir şe kil de

di le ge ti ri yor lar dı. Ve mut lu luk la rı yüz le rin den oku nu yor du.

Mi sa fir le r ay rıl dık tan son ra Baş kan hal ka ye ni yıl me sa jı nı sun du.

Hal ka me saj  sunulduktan son ra biz Par ti Mer kez Oku lu öğ ren ci le ri

prog ra mı mı zın ka lan bö lü mü nü Başkan'la bir lik te ge çir dik. Hiç bit sin

is te mi yor dum o gecenin. 

Ye ni yıl prog ra mın dan son ra bütün ar ka daş lar ken di ara mız da tar tış -

tık. Her kes kut la ma dan çok et ki len miş ti. Bütün ar ka daş lar Önderliğin

ti yat ro oy na ma sı nı hay ret le kar şı la dık la rı nı, şa şır dık la rı nı, ama çok et -

ki len dik le ri ni söylüyorlardı. 

**

*

Par ti mi zin 16. Ku ru luş Yıl dö nü mü  olan 27 Ka sım’da baş la yan dev -

re miz he de fe nen şek liy le  Mart ayı nın baş la rı na doğ ru güç lü bir şe kil de

mü ca de le ye ha zır ha le ge ti ril di. Mü ca de le mi zin gel di ği dö nem ik ti dar -

laş ma dö ne miy di. Öy ley se Par ti Mer kez Oku lu’nda bu dö nem baş la ya -

cak  olan dev re, ik ti dar laş ma dev re si ol ma lıy dı. Ve öy le de ol du. Par ti -

mi zin 16. Ku ru luş Yıl dö nü mü İk ti dar laş ma Dev re si 27 Ka sım’da Ulu -

sal Ön der Baş kan APO’nun dev re nin öne mi ni be lir ten ko nuş ma sıy la

res men eği ti mi ne baş la dı. Amaç la nan, he def le nen dev re nin so nun da

dev re de eği tim gö ren her yol daş, ik ti dar laş ma ya git ti ği miz bu dö nem de

ken di si ni güç lü bir şe kil de eği tip ile ri ki sü reç te ik ti dar laş ma ham le sin -

de ak tif bir rol oy na mak ve ik ti dar laş ma ya ulaş mak tı. Ve dev re miz

böy le si ne ta ri hi bir sü reç te ta ri hi bir rol ile kar şı kar şı yay dı. Dev re ye

ka tı lan her yol daş he men he men 5. Kong re ha zır lık ça lış ma sı na ak tif

ola rak ka tıl mış ve  onun için de bu ta ri hi sü re cin bu ta ri hi ro lün ol duk ça

far kın day dı. Bun dan do la yı ik ti dar laş ma dev re si bü yük coş kuy la is tek -

le, mo ral le, güç le eği tim ça lış ma la rı na baş la dı. 

Dev re mi zin ba şın dan iti ba ren oldukça güç lü bir bi le şim e sahipti.

Bütün ar ka daş lar bunu bil dik le ri  için hem dev re ye coş ku lu baş la dı lar,

hem de dev re so nun da eği tim le ri ni güç lü ta mam la yıp bu bi le şim le, mü -

ca de le nin her ala nı na güç lü gi dip ik ti dar laş ma yı ya ka la ma yı ön le ri ne

bü yük bir gö rev ola rak koy du lar.

Dev re de en çok ya şa nı lan olay lar dan bi ri de bol mah ke me lerin ol -

ma sıy dı. Dev re nin baş la rın dan son la rı na ka dar bir çok mah ke me ya şan -

dı, yar gı la nan lar ol du. Yine düş man ta ra fın dan ara mı za yol la nan ajan -

la rın mah ke me si ol du. Hal ka yan lış yak la şım la rın dan do la yı mah ke me -

ye çı ka rı lan lar ol du. Ya pı lan bütün mah ke me le rde, sa nık la rın hep si ne

ka zı nım cı te mel de yak la şıl dı ve he men he men hep si  tek rar ka za nıl dı.

Yi ne bu dev re nin bir özelliği de, Fu at ar ka daşın par ti ta ri hi ni anlat-

masıydı. Yani iti raf la rı nı yap tı. Fu at ar ka da şın ger çek li ği bir ne vi bi -

zim ger çek li ği miz dir.  Onun mü ca de le için de ki ya şa mı, pra ti ği her bi ri -

miz  için çok önem liy di ve bi zim  için bir ay nay dı. Bu ay na da her ar ka -

daş ken di si ni gö re bi li yor du. Fu at ar ka daş par ti için de ki hi ka ye si ni an -

lat tı. As lın da bi zim hikayemizi an la tı yor du. 

Dev re nin so nun da eleş ti ri öze leş ti ri plat for mu baş la dı. Eleş ti ri-öze -

leş ti ri plat for mu bir an lam da dev re mi zin son ça lış ma sıy dı. Dev re bo -

yun ca her yol daş ken di si ne öze leş ti ri sel yak la şı mı  esas aldı. Eleş ti ri-

öze leş ti ri plat for mu bir an lam da dev re yi ba şa rıy la ta mam la ma nın da

son ve en önem li adı mıy dı. Bu bö lü me de tıpkı dev re nin açı lış ko nuş -

ma sın da ol du ğu gi bi Önderliğin eleş ti ri ve öze leş ti ri nin an lam ve öne -

mi ni be lir ten bir ko nuş ma sıy la baş la dık.

Bütün ar ka daş lar eleş ti ri-öze leş ti ri plat for mu na kal dı rıl dı lar. Her ar -

ka daş yo ğun eleş ti ril di. El bet te ki, eleş ti ri len te mel nok ta lar ki şi le rin

ge liş me si önün de ki ek sik lik ler, yet mez lik ler ve bi ze ait ol mama sı ge re -

ken yan la r dı. Ar ka daşlar ken di leri ne ge len eleş ti ri ler te me lin de öze leş -

ti ri le re yak la şa rak doğ ru tu tum ta kın dılar. He men he men tüm ar ka daş -

lar ilk de fa böy le si bir plat form da eleş ti ri-öze leş ti ri ye kal dı rıl mış lar dı.

Bu da on la rın ilk de fa böy le si ne ken di le ri ni gör me le ri ne, ta nı ma la rı na

yol açı yor du. Biz ler dev re bo yun ca ve en so nun da eleş ti ri-öze leş ti ri

plat for muy la öze leş ti ri sel yak la şı mın bir in sa nın ge li şi mi açı sın dan ne

ka dar önem li ol du ğu nu gör dük. Elbette ki, ba zı ar ka daş lar daha fazla

eleş ti ril di ler, ba zı la rı da da ha az eleş ti ril di. Ama so nuç ta her yol daş bu

plat form dan güç lü bir şe kil de çık tı. 

Eleş ti ri-öze leş ti ri plat for mun dan son ra bütün yol daş lar bir an ön ce

artık pra ti ğe çıkmak istiyorlardı. Bu coş ku ve bu hırs la bütün yol daş lar
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dü zen le me yi bek li yor lar dı. Dev re miz ilk gru bu nu Gü ney ba tı Eya le ti’ne

yol la dı. Bu gu ru bu muz eleş ti ri-öze leş ti ri plat for mun dan ön ce git ti. Gi -

den  grup ol duk ça güç lü bir grup tu. Gü ney ba tı Eya le ti’ne o ka dar tas fi -

ye den son ra ye ni den ge ril la yı alan da oturt mak gö re viy le kar şı kar şı -

yay dılar.  Grup git me den ön ce  alan üze rin de bel li bir yo ğun laşmayı

yaşadılar. Da ha ön ce o alan da bu lu nan ar ka daş la rın  da gru bun için de

yer al ma ları büyük bir avantajdı. Yo ğun laş ma la rı nı ta mam la dık tan

son ra ik ti dar laş ma dev re si nin ilk gru bu Gü ney ba tı dağ la rın da ik ti dar -

laş ma nın ze mi ni ni oluş tur mak  için bü yük bir coş kuy la, inanç la, gü ven -

le git ti ler.

Eleş ti ri-öze leş ti ri plat for mun dan son ra bütün dev re si lah, bay rak, ki -

tap ve Ön der li ğin fo toğ ra fı üze rin de ye min tö re ni yap tık. Ger çek le şen

ye min tö re ni he pi mi zi coş ku lan dır dı. Her kes adeta ken din den geçmişti.

Öy le bir coş ku ve  hırs vardı ki, o an da han gi en gel çı kar sa çık sın bize

da ya na maz dı. Ye min tö re nin den son ra he pi miz mü ca de le nin her ala nı -

na ha zır ha le gel miş tik. Her ye re git me ye ha zır dık. Önderlikte bizlerin

ha zır ol du ğunu bi li yor du. Bel ki onun is te di ği öl çü le re ula şa ma mış, öy -

le bir mi li tan ola ma mış tık. Ama ik tir dar laş ma dö ne min den al dı ğı mız

güç le, des tek le, coş kuy la, gü ven le, inanç la ik ti da rı el de ede ce ği mi zi bi -

li yor du. Bun dan do la yı da dev re nin dü zen le me si ni yap tı.

Der sim’e,  Amed’e, Bo tan’a, Beh di nan’a, Av ru pa’ya fa a li yet le re kı -

sa ca sı her ye re çe şit li dü zey ler de ar ka daş lar gönderildi. Böy le ce iki dar -

laş ma dev re si ni ül ke nin  dört bir ya nı na ser piş ti re rek, ik ti dar to hum la rı -

nı ye şert ti ve çok güç lü bir  adım at tı. Gi den her gru bun son söz le ri ni

al dı. Sö ze bağ lı ol ma nın en bü yük yi ğit lik ol du ğu nu her yol da şa tek tek

an lat tı. Gi den her gru bu ka pı ya ka dar ken disi uğur la dı. Her gru bu ken -

di yü re ği ne sak la dı. Ve her grup la yü re ği nin için de ki le ri ni, gü ze lim ül -

ke mi ze ser piş tir di. Der sim gru bu ilk  grup ola rak çık tı. Ar dın dan  Amed

gru bu, en son Bo tan-Beh di nan gru bu git ti. Ge ri ka lan ar ka daş la rın bir

kıs mı nı da Av ru pa’ya fa a li yet le ri ne yol la dı. Bir kı sım ar ka da şı da yo -

ğun laş ma ya ala rak on la rı  da ile ri ki sü reç  için ha zır la ma yı amaç la dı.

Çok can lı, çok ha re ket li baş la yan PKK’nin 16. Ku ru luş Yıl dö nü mü ik -

ti dar laş ma Dev re si ay nı can lı lık la ay nı hız la ken di si ni ül ke nin her kö -

şe si ne ser piş ti re rek  adım  adım ik ti dar laş ma ya doğ ru yü rü dü. Bu yü rü -

yüş te yer  alan her bir yol daş ik ti dar laş ma nın mi li ta nı ola rak coş kuy la,

inanç la he de fi ne yö nel di.

Evet, dev re miz  olan PKK’nin 16. Ku ru luş Yıl dö nü mü İk ti dar laş ma

Dev re si göz  açıp ka pa yın ca ya ka dar so nuç lan dı.

Dev re miz ne ilk ti ne de son ola cak tı. Ama dev re miz açı sın dan en

önem li si Par ti mi zin 5. Kong re’si ne  denk gel me si ve ik ti dar laş ma he de -

fi ni önü ne koy ma sıy dı. Bun dan do lay ı en şans lı dev re ler den bi riy di.

**

*

Baş kan APO’nun ya şa mı nı ta nı ma ya ça lış tım. Onun na sıl ya şa dı ğı -

nı, bu gü ne na sıl gel di ği ni öğ ren mek is te dim. Onun ya şa mı nı ta nı mak

için faz la araş tır ma-in ce le me içe ri si ne gir me dim. Sa de ce ken di an la -

tım la rıy la ve önderlik sa ha sın da bu lun du ğum sü re içe ri sin de ki iz le nim -

le rim le Önderliği ta nı ma ya ça lış tım. Ama şu da bir ger çek ki, Baş kan

APO’nun bir gün lük ya şa mı nı iyi ta kip ede bi len bir in san bi le, onun

bü tün ya şa mı nı ta nı mak  için, özel lik le ri ni ta nı ma sı  için çok önem li

göz lem ler ya pa bi lir, so nuç lar el de ede bi lir. 

Baş kan APO’nun sa ha sı na gel me den de O’nun ya şa mı nı, özel lik le -

ri ni me rak eder dim. Onun ya şa mı na hiç bir in sa nın ula şa mı ya ca ğı nı hep

dü şü nü yor dum. Ancak önderlik sa ha sı na gel dik ten son ra bu ko nu da ne

ka dar ya nıl dı ğı mı ve bu ya nıl gı mın be ni önderlik ger çe ğin den çok

uzak laş tır dı ğı nı, bu ya nıl gı mın iki mi zin ara sı na gir di ği ni  fark et tim.

Onun ya şa mı da bir in sa nın ya şa mı dır. Önderlikte bir in san dır, biz de

bir in sa nız, fakat önderliğin ya şa mı ka za nı yor, ama bi zim ya şa mı mız

hep kay be di yor.

Ne den bir in sa nın ya şa mı sü rek li ka za nır ken, hep ba şa rır ken, bu na

kar şı di ğer in sa nın ya şa mı hep ye nil gi ler ve başarısızlıklarla dolu? Baş -

ta bu be ni oldukça meş gul et ti. Ama so nun da şu nun far kı na var dım ki,

Baş kan APO’nun ya şa mın da sü rek li ka zan ma sı nın, ba şar ma sı nın, bu na

kar şın bi zim de sü rek li kay bet me mi zin, ye nil me mi zin ne den le ri var dır.

Beni meş gul  eden bu çe liş ki den kur tul mak is ti yor sam bu so ru la ra ce -

vaplar ver me liy dim.

Bun dan son ra za ferler ka zan ma k  için ken di me  esas alacağım Baş -
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kan APO’nun ya şa mı dır. Çün kü Kür dis tan’da bu ya şam dı şın da hiç bir

ya şam ka za na maz, ba şa ra maz! Baş kan APO’nun ya şa mı Kür dis tan’da

ka za nan, ba şa ran tek ya şam dır. 

Önderliğin ya şa mı ye ni ya şam dır. İn san lı ğın ya şa mı dır. Ta ma men

düş ma nın ter si bir ya şam dır. Ve bu ya şam hal kı mı zın ger çek ya şa mı -

dır. Bu nun  için hal kı mız ken di ger çek ya şa mı na  dört el le sa rıl ma lı dır.

Düş ma nın en çok kork tu ğu bu ya şam dır. Düşman bu ya şa mı ya şatma -

mak  için her tür lü hi le ye, kur naz lı ğa baş vur mak ta dır. Çün kü bu ya şam

düş ma nın so nu de mek tir. Bu ya şam Kür dis tan’nın öz gür lü ğü de mek tir.

Onun için dir ki, he pi miz bu ye ni ya şa ma  dört el le sa rıl ma lı, bu ya şa mı

esas al ma lı ve bu ya şa mı ya şat ma lı yız. Çün kü ül ke miz de bu ya şa mı

ka zan ma nın tek yo lu  olan bu ya şa mı, ya şa mak ve ya şat mak tır. Baş kan

APO’nun ya şa mı da ha ye di ya şın dan iti ba ren ka za nan ve bu gün de za -

fe re gi den Kür dis tan’da ki tek ya şam se çe ni ği dir!

Ya�şar�ken�sev�dik�le�riy�le�hiç�bir�za�man�bir�leş�me�di
şa�ha�de�te�ula�şır�ken,�bir�da�ha�ay�rıl�ma�ma�ca�sı�na�bir�leş�ti

Ağustos'un ya kı cı sı cak lı ğın da en gü zel ha lay lar tu tul du

Kürdistan'ın  Güney'inde. Çar çel ve Go ven de,  ölüm gi ze mi içe ri sin de

kar şı lık lı gü lü şü yor du. Bir bir le ri ne de rin den bir şey ler fı sıl dar ca sı na, el

ele ver miş hey bet li du ruş la rıy la mey dan oku yor lar dı ka ra iha ne te.

He zil o gün, kük re ye ren ars lan mi sa li hır çın ve ge çit ver mez di. Ava -

şin çıl gın ca vu ru yor kı yı la ra ve ta şa rak  Zap'a bo şal tı yor du tüm ki ni ni.

Öf ke ler  Zap'ta din le ni yor ve en gü zel, en soy lu, en duy gu lu öz gür lük

tür kü le ri eş li ğin de son suz lu ğa akı yor du. 

Kan dil da ğı ise, iha ne tin  Karasungur'a ar ka dan sap la nan pas lı ka ma -

sı nın ilk ta nı ğı dır ve ona mes ken ol muş tur. O gün den iti ba ren ta ri he

he sap ver me nin boy nu bü kük lü ğüy le ya şar. Ko ru ya ma dı ğı İb ra him  için

her yıl  Mayıs'ta kar lar için de kan ağ lar Kan dil dağ la rı. 

Yi ne de, asi ve yü ce du ru şuy la hiç bir su çu yok  onun. Gel gör ki gü zel -

lik ta nı maz. Ül ke, va tan kav ram la rı nı sev me yi bil mez,  onur, şe ref ve na -

mus tan yok sun iha net gü ru hu, yıl lar dır sa de ce asi  Kandil'i de ğil; 1992'de

Batufa'yı,  Keleşaban'ı, Le li kan ve Ser kef tin te pe si ni de ta rih kar şı sın da

suç lu ko nu ma dü şür müş tür. İha ne te kar şı son dam la ka nı na ka dar di re nen -

le rin ve top ra ğa Ma yıs gül le ri gi bi dö kü len le rin acı sı nı, Ba tu fa kal dı ra maz

ol muş tur. An cak bir ger çek tir bu, di le ge ti ril me si zor, acı ve hü zün dür.
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Uy gar lık lar be şi ği  Mezopotamya'nın bir  renk bah çe si  olan

Kürdistan'da; kir li el ler, çir ke fe bat mış ayak lar var ol duk ça, is yan ede -

cek Kan dil ve Ba tu fa lar; “Kah rol sun iş bir lik çi lik, yer li ge ri ci lik ve iha -

net” di ye.

Ne olur sa ol sun,  Kürdistan'ın  Güney'i,  Babil'in as ma bah çe le ri ni kıs -

kan dı ra cak gü zel lik te dir. Ora da gü ne şin do ğu şuy la ba tı şı nı iz le mek,

her ke se na sip ol maz bir zevk tir. Ge ril la nın za fer son ra sın da ki se vinç

na ra la rı, gün ba tı mın dan son ra yan kı la nır dağ la rın da. Ve kah ra man la -

rın du ru kan la rıy la arı na rak te miz le nir iha ne tin ki rin den.

O gün,  Halepçe'nin  ölüm yük lü ka ra bu lut la rı nı de lip al tın sa rı sı

ışın la rı nı sa çan gü neş, git tik çe kı zıl la şı yor ve iha ne te kar şı tu tu lan ha -

lay da dü şen le rin ye ri ni al ma ya ça ğı rı yor du biz le ri. Hal kı mı zın ge le ce -

ği nin ya ra tı cı sı  olan or du muz  ARGK'nin Yıl dı rım Tu ga yı gir miş,

Kürdistan'ın  Güney'inde ta ri hi şa ma rı nı in di ri yor du iş bir lik çi lik ve yer -

li ge ri ci li ğin kir li yü zü ne. Bir baş tan di ğe ri ne ka dar ser pil miş, yıl dı rım

gi bi de lip geç miş ti. Ye ni bir ge liş me ye, ye ni bir ta ri he ta nık olu yor du

Kür dis tan. Baş kan  APO'nun hü ner li, ya ra tı cı el le rin de şe kil len miş, il -

mek il mek iş len miş ve şa hin leş miş kah ra man la rın dev rim ci ope ras yon -

la rı, iha ne ti alt edi yor du 26 'sında  Ağustos'un. Her za man ki gi bi be de li

ağır ola cak tı bu vu ru şun. Be del siz za fer ol maz dı sa vaş ka nun la rın da.

He le he le böy le nam sa lan bir ham le nin be de li ni öder ken, kuş ku suz

Kür dis tan hal kı çok cö mert dav ra na cak tı. Bel li ki, bu nu öde mek ten hi -

bir za man çe ki nil me di ği gi bi, şu an da da çe ki nil me ye cek ti. Ve şa hin -

ler den en mağ ru ru, en yük sek uça nı si per ola cak tı in san lı ğın te mel ka -

za nım la rı önün de. Yir mi sin dey ken he nüz, Mor dem hiç bir te red dü de

gir mek si zin baş koy du bu atı lı ma. Sal dı rı ha lin de ki tüm sı cak kan lı lı ğı,

kin ve öf ke siy le atıl dı öne. Bu yüz yıl la rın ka ra le ke si  olan iha ne te,

mey dan oku yan bir çı kış tı. 

Öz gür lük ve ba rış tan ya na, ül ke ve in san lık tan ya na, sev gi den ya na

sı kı lan kur şun lar sus muş tu bir an. 

Be de li ve ri le cek ti ge ri ci lik ve iha net ya ra sı nı yok et me nin. Ba şı dik,

al nı  açık bir şe kil de iha ne tin yağ lı kur şun la rı na göğ sü nü si per eder ken,

za fer ka zan ma se vin ci ni ya şı yor du yü re ğin de. Er mey da nın da ki asi du -

ru şu, kor ku sal mış tı cel la dın yü re ği ne. Bir  ölüm de ğil miy di ge le cek

olan, al tı üs tü? Bı rak ne re den ge lir se gel sin, ama yi ğit çe ol ma lıy dı,

kah ra man ca ol ma lıy dı. Ya kı şık al maz dı tit rek ve ar ka dan sap la nan bir

kur şun. Gu rur lu ve mağ rur ol ma lıy dı ha sı mı na kar şı, sev mez di kal leş li -

ği çün kü. An cak ar ka dan sap la ma ya alış mış tı kor kak ve ür kek ha sım.

Sat mış tı mert li ği ni beş ku ruş kar şı lı ğın da, “va tan” de ni len kav ra mın

de ğe ri,  onun  için di nar lar la öl çü lür dü. Ve ölü ses siz li ği ni yır tan kur şun,

yıl dı rım hı zıy la faz la bek le me den usul ca sap lan dı be de ni ne. Bir çığ lık

kop tu yü rek ler den ana la rın “de lo ri” eş li ğin de. Se la ma dur du ta bi at

ölü mün bu bi çi mi kar şı sın da. Ve yan kı lan dı ses ler  Metina'nın zir ve sin -

de. Göz ler de bir yi ğit da ha kay bet me nin hüz nü oku nur ken, ye şil li, sa rı -

lı, kır mı zı lı bay rak la rı se ma la rın da dal ga la nı yor du Gü ney  Kürdistan'ın. 

Evet yıl lar dır hal kı mı zın iç ya ra sı na, koy nun da bes le di ği ka ra yı la -

na, yer li ge ri ci lik ve iha ne te,  halk or du muz hak et ti ği ce za yı ve rir ken,

be de li  olan Mor dem he val böy le ce ku cak la dı va tan top rak la rı nı. 

Mor dem he val, 1975 yı lın da  Muş'un Var to il çe sin de, yurt se ver ve

öz lü bir ai le nin ço cu ğu ola rak dün ya ya ge lir. İlk ve or ta öğ re ni mi ni

Varto'da ta mam la dık tan son ra, li se yi Tür ki ye met ro pol le rin den

İzmir'de bi ti rir. Ai le nin yurt se ver ol ma sı, Mor dem he va li de da ha kü -

çük yaş tay ken et ki ler ve yurt se ver lik özüy le bü yü me si ni sağ lar. Bun -

dan do la yı Mor dem he val met re pol ler de bi le  Kürdistan'ı ya şar ve her

de fa sın da ül ke ye  olan öz le mi ni di le ge tir mek ten ge ri dur maz. Yurt se -

ver genç lik içe ri sin de en ak tif, en coş ku lu, en he ye can lı ola nı dır.

Kürdistan'da ya nan dev rim ate şi git tik çe onu da sa rı yor, ye rin de du ra -

maz ha le ge li yor du. Özel lik le ağa bey le ri nin mü ca de le ye ka tı lı şı, Mor -

dem he val de ki ka tı lım is te mi ni da ha da pe kiş ti rir. En son bir  grup ar ka -

da şıy la be ra ber  İzmir'den Xan  Kurkê ala nı na ge çe rek ge ril la ya ka tı lı -

mı nı ger çek leş ti rir. Saf la ra ge lir gel mez, her iki ağa be yi nin ar ka ar ka ya

ger çek le şen şa ha de ti; Mor dem he va lin kin ve öf ke si ni ka bar tır ken, mü -

ca de le az mi ni, ka ra rı nı ve coş ku su nu da ha da alev len di rir. Ar tık kim se

dur du ra maz Onu.

Ka fes ten kur tu lan bir şa hin gi bi ol muş, dal dan da la ko nu yor du. Şe -

hit le rin anı sı na bağ lı lı ğın ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me ça ba sı nı ve ri yor du.

Yü kü ağır laş mış tı Mor dem he va lin. Her ke sin bek len ti le ri, umut la rı

var dı  O'nda ve bor cu nu öde me liy di. İş te 1992  Ekimi'nde ulus la ra ra sı
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bir komp lo ve it ti fak la, Gü ney  Kürdistan'da TC güç le riy le be ra ber ge -

ril la la ra yö ne len iha net çe te si, Mor dem he val  için in ti kam al ma fır sa -

tıy dı. Ye ni ol ma sı na rağ men, yü re ğin de ki kin ve öf ke si ni nam lu nun

ucuy la kus mak ve bor cu nu az da ol sa ha fif let mek  için sa va şın ön cep -

he si ne git me yi da ya tı yor du. Hiç bir güç en gel le ye mi yor, dur du ra mı yor -

du Mor dem he va li. Ve so nuç ta is te mi ni ka bul len di re rek, yü re ği ni avu -

cu na alı yor ve iha ne te kar şı ilk sa va şı mı nı Xan  Kûrkê'nin Le li kan te pe -

sin de ve ri yor du. Her kes bir öf ke le nip bir sa va şır ken, Mor dem he val üç

sa va şı yor du. Ne de ol sa her kes ten ağır dı yü kü. Kav ra dık ça kav rı yor du

si la hı nı yol da şı gi bi. Ve bas tık ça te ti ğe, ku su yor du tüm öf ke si ni. Az da

ol sa ra hat la mış, yü kü nü ha fif let miş ti. 

İha net sa va şın dan son ra, ya pı lan güç dü zen le me sin de bir bö lük lük

güç içe ri sin de yer ala rak  Zağroslar'a doğ ru yo la çı kı yor du Mor dem he -

val.  İskender'in or du la rı nı di ze ge ti ren, za man za man ge ril la ya bi le ge -

çit ver me yen  Zağroslar'ı en fır tı na lı kış dö nem le rin de aş mış,

Zağroslar'a hük met miş ti Mor dem he val. Bu zor lu yol cu lu ğun ya rı sın da

bir an du rak sa ya rak  Zagroslar'ın zir ve si ne göz dik miş ve “Ey yü ce

Zag ros! Bü yük  İskender'e ge çit ver me ye rek alt et tin onu, an cak o çok

gü ven di ğin fır tı na la rı nı ye ne cek ka dar güç lü dür ira de miz” di ye rek en

zor an lar da bi le gü cün den, coş ku sun dan hiç bir şey kay bet me den mo ral

kay na ğı ol muş tu yol daş la ra. Kos ko ca bir kı şı  Zağroslar'ın ku ca ğın da

ge çir miş, tek rar Xan  Kûrkê'ye dö ne rek bu se fer, 15 Ağus tos  Atılımı'nın

ilk kur şun la rı nın sı kıl dı ğı yer ler den bi ri  olan  Şemdinli'ye geç miş ti. 

Git ti ği her alan da zor luk lar la bo ğu şu yor, zor la nı yor, di di ni yor an cak

yıl mı yor du Mor dem he val. Her zor lu ğu, ar dın dan ge len gü zel lik le ri bi -

le rek ya şı yor ve mut la ka ba şa rı yor du.  Kürdistan'ın bir çok ala nı nı do la -

şan ve do ğa gü zel lik le ri ni bir ede bi yat çı in ce li ğiy le di le ge ti ren Mor -

dem he val, can lı lı ğı, üs tün dev rim ci coş ku su ve ge liş me ye  açık ya pı -

sıy la dik kat le ri üze rin de top lu yor du. 

Mor dem he va lin ge liş me ye  aday olum lu özel lik le ri ni göz önün de

bu lun du ran ve de ğer len di ren eya let yö ne ti mi, Ey lül 1994'te Mor dem

he va li Par ti Ön der li ği sa ha sı na gön der miş ti. Gü neş ül ke si  Kürdistan'a

doğ ru, cen net yü rü yü şü ne çık ma dan ön ce Par ti Mer kez  Okulu'nda on

ay ka lan Mor dem he val, önderlik sa ha sı na ge li şi ni ken di si açı sın dan ta -
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ri hi bir  şans ola rak de ğer len dir miş, mi li tan laş mak  için Ön der lik tar zı -

nın iyi kav ra nı lıp uy gu lan ma sı ge rek ti ği ger çe ğin den ha re ket le Par ti

Önderliği'ni hiç bir ay rın tı yı göz den ka çır ma ma ya ça lı şa rak, an be an

iz le miş ti. Her çö züm le me yi ilk gün kü tem po ve he ye can la din le miş ti.

Her çö züm le me son ra sı ye ni bil gi ler edin me nin, ge liş me nin mut lu lu -

ğuy la ya şa mı nı ör güt le miş ti.  Okul ya şa mın da öz lü, dü rüst ve iç ten lik li

bir ka tı lı mın sa hi bi ol muş tu. Geç mi şi ni tah lil et me de de müt hiş bir kes -

kin li ği ya ka la mış tı. Çün kü Par ti  Önderliği'ni gör mek  O'nun saf la ra gel -

di ği sü reç te tek ha ya liy di. Hat ta bir de fa sın da Par ti  Önderliği'ni rü ya -

sın da gör müş, her bir yol da şı na de fa lar ca an la ta an la ta bi ti re me miş ti

rü ya sı nı. Ama ar tık ne ha yal, ne de rü yay dı. Ger çek ti ve O, bu nun bi -

lin ciy le ya şa ma, yol daş la ra yak la şa rak, Par ti  Önderliği'ni bü tün ger çe -

ğiy le kav ra ma yı ken di si ne en bü yük gö rev ola rak be lir le miş ve ken di -

si ni çöz me de en bü yük si lah ola rak Par ti  Önderliği'nin çö züm le me le ri -

ni  esas al mış tı. Par ti Öner li ği  O'nu her di ya lo ga kal dır dı ğın da; ilk kez

kar şı sı na çı kı yor muş ca sı na he ye can, coş ku ve bü yük bir can lı lı ğı ya şı -

yor du.  O'nun Par ti  Önderliği'ne ba kı şı, dik kat li iz le yi şi, Par ti

Önderliği'nin en kü çük bir ha re ke ti ni da hi dik kat le tah lil et me si, tüm

ar ka daş la rın ör nek al dı ğı bir özel li ği ol muş tur. Mor dem he va lin bu

coş ku su nun, inan cı nın, can lı lı ğı nın kay na ğı;  O'nu gö ren her kes  için bir

me rak ko nu suy du. Mor dem he val top lum sal çe liş ki le ri bir yö nüy le

gör müş, kö le li ğin de rin li ği ni tam an la mıy la bi lin ce çı kar dık tan son ra;

bü yük bir coş ku ile saf la ra gel miş bir genç ti. Ön der lik sa ha sın da gör -

müş ol du ğu eği tim ken di sin de var  olan id dia, ka rar lı lık,  inanç ve gü ve -

ni da ha da güç len dir miş ti. Bu  inanç ve ka rar lı lık  O'nun mo ra li nin mo -

tor gü cü ol muş tu. Ön der lik sa ha sın da, ken di de yi miy le, sa vaş ge rek çe -

si ye ni len miş ti. Es ki den yan lız ca  Kürt hal kı ve şe hit ler  için sa vaş tı ğı nı,

ama bu gün in san lı ğı ye ni den ka zan mak ve bu nun bü yük bir sev gi sa va -

şı mı nı ver mek  için ye ni den ka rar kıl dı ğı nı sık sık be lir ti yor du. Ha yal le -

ri, rü ya la rı ar tık bü yük sev gi sa va şı mı nı ver me nin  plan ve ta sa rı la rıy la

do luy du. Ba şa rı nın sır rı nı bul muş tu. Par ti  Önderliği'ne ger çek bağ lı lı -

ğın yön te mi ni ar tık bi li yor du ve bu bağ lı lı ğın ge rek le ri ni ye ri ne ge ti ril -

di ği oran da ba şa rı ya gi di le ce ği ni çok iyi an lı yor du. Bu nun  için Ön der -

li ğe, hal ka ve yol daş la ra  olan bağ lı lı ğı, öz gür bir ül ke ye duy du ğu öz -

lem, düş ma na duy du ğu kin, öf ke ve in ti kam duy gu la rı;  O'nun coş ku su -

na coş ku, mut lu lu ğu na mut lu luk ka ta ı yor du.

Ar tık hiç bir güç, hiç bir şe kil de  O'nu en gel le ye mez di. Baş kan APO,

Mor dem he va li her di ya lo ga kal dır dı ğın da; “Se ni ne ler en gel le ye bi lir”

di ye so rar,  O'nu her yön den ha zır la ma ya  özen gös te rir di. Bu na kar şı lık

Mor dem he val, çok he ye can lı ve net ce vap lar ve re rek; “Baş ka nım, bir

şan sız lık ol maz sa ba şar mak  için ne ge re ki yor sa ya pa ca ğım ve bu nun

ge rek le ri ni ye ri ne ge ti re bi le ce ğim ka dar güç al dı ğı ma ina nı yo rum” der -

di. Üs tün bir ki şi lik sa va şı mı ver me de ve mil li tan laş ma da aman sız bir

ça ba har cı yor du. Bun dan do la yı her yol da şıy la tar tı şır, yar dım  alır, yar -

dım ve rir di.  O'nun dün ya sın da her in sa na de ğer ver me ve yol da şı yü -

celt me esas tı. Çün kü Baş kan APO “in san la rı se ve cek dü ze ye çı ka rın”

di yor du. Baş kan  APO'nun söy le di ği her sö zü uy gu la ma yı, her za man

esas alır dı. Ken di de yi miy le; “Baş kan  APO'nun her sö zü, be nim  için

vaz ge çe me ye ce ğim bir emir dir. Bu emir le ri bel ki mü kem mel ye ri ne

ge ti re mem, fa kat ye ri ne ge tir mek  için mü ca de le ede ce ğim” der di.

Mor dem he val, “ PKK'de her mi li ta nın ay rı bir dün ya sı ol ma ma lı,

dün ya la rı mı zı bir leş tir me li yiz” di ye rek tüm yol daş la rı nı her ko nu da

ku cak la ma yı, dü şün ce si ni on lar la pay laş ma yı  esas alır dı. On la rı din ler,

on lar la mut lu  olur ve ge rek ti ğin de üzün tü le ri ni pay la şır dı. Uf ku nu ge -

niş let mek  için müt hiş bir araş tır ma içi ne gi rer. Ça ba sı, is te mi, ka rar lı lı -

ğı, al çak gö nü lü lü ğü, sa mi mi, iç ten, dü rüst yak la şım ve ta vır la rıy la tüm

yol daş la rı nın gön lün de  taht kur muş tu. Mor dem de nil di ğin de ya şam ha -

tır la nır ol muş tu.

Mor dem he val; “bir bi re yin, bir hal kın, bir ulu sun öz gür lük de re ce si

ka dı na yak la şı mıy la öl çü lür” il ke sin de ha re ket le, mü ca de le saf la rın da ki

ba yan yol daş la ra bü yük say gı gös te rir di. Ön ce lik le geç miş te ka dı na

dü zen çer çe ve sin de bak tı ğı nı bi lin ce çı ka ra rak, “Baş kan  APO'nun aş kı -

nın, sev gi nin çer çe ve si ni çiz me si, dev ri mi miz de ger çek aş kın, sev gi nin

ne ol du ğu nu be lirt me si ve bun la rı il ke ha li ne ge tir me si be ni çok et ki le -

di ği gi bi,  Kürdistan'da ger çek aş kın, sev gi nin ne ol du ğu nu öğ ren dim.

Hal bu ki li se yıl la rın da en doğ ru sev gi nin ve aş kın be nim ol du ğu nu dü -

şü nü yor dum. Ama ger çek aş kın ve sev gi nin na sıl ol ma sı ge rek ti ği ni

ye ni öğ ren dim. Be nim o yıl lar da ya şa dı ğım duy gu lar, sev gi ve aşk
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duy gu la rı de ğil di. Se vi yo rum de di ğim ki şiy le hiç bir dü şün ce or tak lı ğı

yok tu. Ben fark lı dün ya la rın ço cu ğuy dum, o fark lı dün ya la rın. Ben

mü ca de le ye duy gu sal da ol sa sı cak ba kı yor dum, oy sa o dış ta lı yor du.

Ben ona de ğer ve ri yor dum, o ise naz ya pı yor du. Ta bii ki ben yi ne de

sev di ği mi söy lü yo rum. Şim di an lı yo rum ki, ben sa de ce  onun ti pi ni be -

ğen miş ve et ki len miş tim. Bu na da sev gi de miş, aşk de miş tim. Şu na

ina nı yo rum ki, o za man lar böy le bir or tam ol muş ol say dı onu sev mez -

dim. Ül ke aş kı ve sev gi si nin her şey den ön ce gel di ği ni saf lar da öğ ren -

dim. Ulu sal Ön de ri miz ‘er ke ğe ko lay kız, kı za ko lay er kek bu lun maz’

di yor. İna nı yo rum ki es ki den bir bir le ri ni sev dik le ri ni sa nan lar  PKK'yi

ta nı dık ça, ger çek aş kın ve sev gi nin ka nun la rı nı öğ ren dik çe, aşk ve sev -

gi nin san dık la rı gi bi ol ma dı ğı nı, dü ze nin bir oyu nu ol du ğu nu an la ya -

cak lar; bü yük bir is tek, coş ku ve tut kuy la, doğ ru aş ka ve sev gi ye ko şa -

cak lar tıp kı be nim gi bi” di ye duy gu la rı nı di le ge ti rir di Mor dem he val.

Gün lük ya şam da, ça lış ma lar da, eği tim de, iliş ki le rin de ba yan ol sun

er kek ol sun tüm yol daş la rıy la al çak gö nül lü ce, sa mi mi, iç ten,  eşit iliş ki

ve yak la şım tar zı nı ser gi ler di. Ar tık ger çek aş kı ve sev gi yi ta nı ma nın,

onun bü yük kav ga sı nı ver me nin coş ku su yü re ği ni ka bart mış tı. “Bir an

ön ce şi rin ül ke me dö nüp gö rev le ri min ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek is ti -

yo rum” di ye rek bu is te ği ni sü rek li vur gu lu yor du.  O'nun için de ki coş ku

ve  hırs,  O'nun iliş ki le ri ne, yü rü yü şü ne, ba kı şı na, ko nuş ma sı na, gü lü şü -

ne, bir bü tü nen tüm ya şa mı na yan sı mış tı. Mor dem he val yü rür ken, ko -

nu şur ken hat ta ba kar ken, gü ler ken yol daş la rı na gü ven,  inanç ve rir ve

ver di ği ka da rıy la da on lar dan bir şey ler öğ re nir, on lar dan alır dı.

Mor dem he val, Par ti Mer kez  Okulu'na 5. Kong re ha zır lık la rı nın ya -

pıl dı ğı bir sü reç te gel miş ti. Böy le ta ri hi, an lam lı bir sü re ci çok ya kı nen

ya şı yor du. Sa vaş so run la rı nı gör me de, bi lin ce çı kar ma da üs tün bir kav -

ra ma gü cü ne sa hip ti. Da ha çok ge li şip PKK yö ne tim sa na tın da yet kin -

le şe rek, ye te nek le ri ni ha re ke te ge çir mek  için Par ti Mer kez  Okulu'nda

ta kım ko mu tan lı ğı gö re vi ne ge ti ril miş ti. Ko mu tan lık tar zın da sü rek li

geç miş pra ti ği ni ir de le ye rek, ek sik yan la rı nı gö rü yor ve aka de mik  okul

tar zı na uy gun bir tar zı ya ka la mak  için ıs rar lı olu yor du. Doğ ru yö ne ti ci -

lik  için Baş kan  APO'yu doğ ru kav ra mak ge rek ti ği ni bi li yor ve bu nun

ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek  için çev re sin de ki yol daş la ra yar dım cı olu -

yor du. Ye ni ge len ar ka daş la ra hem ya şam  için hem de ders ler de Par ti -

yi, Par ti  Önderliği'ni bık ma dan usan ma dan an la tı yor du. Ar ka daş la rın

ya şa ma adap te ola bil me si  için sü rek li geç miş ya nıl gı la rı nı aça rak doğ -

ru nun kav ra nıl ma sı  için eği tim ara cı ya pı yor du. Fa kat ge le cek te ken di -

si ni  ağır gö rev le rin bek le di ği ni, her PKK kad ro su gi bi dö ne me gö re

ken di si ni ha zır la ma sı ge rek ti ği ni bi le rek, her ge çen gün da ha çok his -

se de rek ken di si ne yük le ni yor du. 

İkin ci dev re nin bit me siy le ken di si ni bü yük bir coş kuy la ül ke ye git -

me ye ha zır lar ken, üçün cü dev rey le ya pı lan dü zen le me de Mor dem he -

val Par ti Mer kez  Okul yö ne ti mi ne ge ti ril di. Ül ke ye duy du ğu öz lem le

bu dev re yi ba şa rı lı bir şe kil de bi ti rip, has re ti  olan Kür dis tan dağ la rın da

kav ga ya gir mek  için dev re ye üs tün so rum lu luk ru huy la yak laş tı. Bü -

yük bir ti tiz lik ve sa bır la, çö züm gü cü ola bi le cek dü zey de so run la ra

yak laş tı. Ya şam da, yö ne tim ça lış ma la rın da sü rek li ko lek tif ira de yi  esas

ala rak, ken di si nin yet mez ol du ğu ko nu lar da Par ti  Önderliği'nden al dı ğı

güç le ar ka daş la rı nın güç lü yan la rı nı bir leş ti re rek, bi rey sel de ğil, ko lek -

tif ol ma yı se ve rek ve zevk le ya par dı. Mor dem he val ko mu tan lı ğı nı

yap tı ğı yol daş la ra ne gö rev ge re ği, ne de baş ka bir ge rek li lik ol du ğu

için il gi len mi yor du. İs ter ko mu tan ol sun, is ter sa vaş çı in san lar la il gi -

len mek ko nu la rın da ol sun, yol daş la rıy la bü tün leş mek  O'nun  PKK'de

ka zan mış ol du ğu ki şi lik özel lik le rin den di. Yük sek tem po ve hı zın dan

hiç bir şey kay bet me ye rek, her ge çen gün ül ke ye bir da ha dön me nin

coş ku suy la hı zı na hız ka tı yor, her ye ni gün,  O'nun  için ye ni bir do ğuş,

ye ni baş lan gıç olu yor du. 

Yü re ğin de bü yük bir  hırs, öf ke ve tut kuy la bir an ön ce gü neş ül ke si -

ne dö nüp, cen net yü rü yü şü nü ba şa rıy la ta mam la mak is te di ği ni be lir te -

rek, sa bır sız lık la bek li yor du. Baş kan APO her gi den dev re nin ar dın -

dan, ül ke ye güç lü kad ro ak tar mak  için ye ni dev re le ri sa va şın ge li şim

sey ri ne ön cü lük ede cek dü zey de ha zır lı yor du. He le ik ti dar laş ma dev re -

sin de 5. Kong re son ra sı Gü ney  Kürdistan'da ge liş ti ri le cek dev rim ci

ope ras yon  için oluş tu ru la cak Bi rin ci Yıl dı rım  Tugayı'nın ön cü kad ro la -

rı nı ha zır lar ken, her za man kin den da ha has sas ve özen le yak la şı yor du.

Bu ye ni bir ham le, dev ri min ka de ri ni de ğiş ti re cek bir atı lım dır ve bu

atı lı mın kad ro la rı nın şa hin gi bi vu ru şu, kar tal gi bi ba kış la rı nın,  ateş gi -
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bi, düş ma nı yak ma sı ge rek mek te dir. Böy le bir dö nem de ve  uzun bir

bek le yiş son ra sın da Mor dem he va lin ül ke ye, sa va şa, sev da sı na dö nü şü;

O'ndaki sı cak kan lı lı ğı, hır sı, öf ke yi, mut lu lu ğu, coş ku yu da ha da güç -

len di ri yor du. Bir yan dan ar tık ay la rı de ğil, gün le ri, sa at le ri sa yar ve gi -

diş gü nü nün yak laş ma sı  O'na mo ral ve rir ken, bir yan dan da  halk sev gi -

si ni, yol daş lık sev gi si ni, in san laş ma yı, en ter nas yo na liz mi; kı sa ca sı sa -

vaş ge rek çe si ni ken di si ne ye ni le ten Baş kan  APO'dan fi zi ki ola rak ay -

rıl ma nın de rin üzün tü sü nü ya şı yor du. Bu üzün tü nün bir coş ku ol du ğu -

nu ve Par ti  Önderliği'ni ül ke de gör mek içi aman sız sa va şa ca ğı nı, düş -

ma na bü yük in ti kam duy gu la rıy la hü cüm ede ce ği ni, ger çek an lam da

bir leş me nin an cak Baş kan  APO'nun tar zı nı, tem po su nu, üs lu bu nu kav -

ra mak ol du ğu nu be lir te rek, bu üzün tü nün ken di si ni sü rek li güç lü sa -

vaş ma ya teş vik ede ce ği ni vur gu lu yor du. 

Mor dem, sa vaş ta ye ni ya şam lar ya rat ma nın bü yük id dia ve ka rar lı lı -

ğı ile 18 Tem muz gü nü Par ti  Önderliği'nin hu zu run da Par ti

Önderliği'nin is te di ği mi li tan ola ca ğı na,  O'nun kar şı sı na bir da ha ki se -

fe re ba şa rı la rın sa hi bi ola rak çı ka ca ğı na, bü yük sev gi sa va şı mın da yol -

daş la rı na ve Par ti  Önderliği'nin  uzun sü re dir ken di si  için har ca dı ğı

eme ğe la yık ola ca ğı na da ir söz ve rir. Yük sek coş ku su, can lı lı ğı, ba şar -

ma az mi ve inan cıy la be ra ber gi de ce ği gru ba da ön cü lük gö re vi ni ye ri -

ne ge ti rir. Kay gı sız, en di şe siz, ken di si ne gü ve ne rek gö re vi nin ve dö ne -

min ağır lı ğı nın bi lin ciy le Gü neş ül ke si  Kürdistan'a doğ ru bir  grup yol -

da şıy la bir lik te, cen net yü rü yü şü nün ilk adı mı nı  atar. Baş kan  APO'dan

al dı ğı güç le, sö mür ge ci li ğin kur du ğu ve an cak bin ler ce şe hit ka nı pa ha -

sı na kal dı rı lan su ni sı nır la rı aşa rak Gü ney  Kürdistan'a ge çer. Git ti ği her

yer de, sı cak lık ve gi riş ken li ği, ya şa ma kay gı sız ka tı lı mıy la bü yük bir

sem pa ti ka za nır.  Güney'e ge çi şiy le bir lik te, alan da sa va şın kız gın laş -

ma sı Mor dem he val  için bu lun maz bir fır sat  olur. Kız gın sa vaş or ta -

mın da bir ay  onüç gün, gü cü nü son had di ne ka dar zor la ya rak mev zi den

mev zi ye ko şar Mor dem he val, iş bir lik çi-ge ri ci güç le re kar şı ya pı lan

bas kın ey le min de hü cu ma ge çer ken, mü ca de le mi ze üs tün kat kı lar su -

na ca ğı bir dö nem de kör bir kur şu nun acı ma sız ca  genç be de ni ne isa bet

et me si so nu cu şe hit ler ker va nın da ki onur lu ye ri ni  alır.

Mor dem he val, Baş kan  APO'nun elin de hüc re le ri ne ka dar ya pı lan

ye ni ya şa mın ya ra tı cı sı ola rak ye ti şen yol daş lar ara sın da, ye ni sos ya list

ki şi li ğin bir tem sil ci si ola rak ara mız dan fi zik men ay rı lır. Ar ka sın da de -

rin iz ler bı ra ka rak cen net yü rü şü nün ken di si ne yük le nen bö lü mü nü,

genç be de ni ni fe da ede rek ba şa rıy la ta mam lar.

Ama cı mız Mor dem he va lin do ğum gü nü ve ta ri hi ni, kal dı ğı yer le ri,

kı sa ca  O'nun ta ri hi ni an lat mak de ğil di. Biz bu kı sa cık gi riş le,

Mordem'in biz zat ken di si ni an lat mak is te dik; ya şa ma  olan tut ku ve

sev da sı nı,  Mordem'in gü zel dün ya sı nı ve mi li tan ca sa va şa bil mek  için

Agit le şen ki şi li ği ni an lat mak is te dik. Bir  grup ar ka daş gün ler ce ka fa

ka fa ya ver dik, tar tış tık, bi rey sel dü şün dük. Mor dem he val le ge çir di ği -

miz gün le ri tek rar göz önü ne ge tir dik. O gün le re git tik, ya şa dık, yok lu -

ğu nun de rin acı sı nı his set tik. 

Mor dem yol daş!

Se ni an lat ma ya ça lı şır ken, ka lem le ri mi zin mü rek kep le ri ku ru yor,

za man za man dü şün ce le ri miz bey ni miz ta ra fın dan ya tut sak, ya sür gün

edi li di. Söz cük ler bo ğa zı mız da dü ğüm len di. Çün kü se ni an lat mak, se ni

ke li me le re, say fa la ra sığ dır mak müm kün de ğil. Sen bir ya şam dın ve

an cak ya şa nı la bi lir din. Bun dan do la yı hak kı nı ve re me di ği miz  için vic -

dan aza bı içe ri sin de ol du ğu mu zu da be lirt mek ge re kir. 

Se nin bı rak tı ğın yer de, se ni se ven yol daş lar ola rak, şe hit le re bağ lı lı -

ğın ge rek le ri ni ye ri ne ge tir mek uğ ru na, bü yük sev gi sa va şın da güç lü

sa vaş ca ğı mı za, ça lış ma la rı mı za se nin gi bi Apo cu ruh la yö ne le ce ği mi -

ze, se nin şa ha de tin den al dı ğı mız güç, in ti kam duy gu su, kin, öf ke, sev gi

ve tut kuy la do na na rak, öz gür lük sa va şı mın da ba şa rı lı ola ca ğı mı za söz

ve ri yo ruz. 
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