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Yayınevinin Notu 
Gidenlerimiz...  Varoluşumuzun  gerçek  kaynakları,  mücadelemizin  yaratıcıları,  geleceğimizin 

mavi  düşleri,  yüreğimizdeki  yağmur  damlacıkları...  İnsana,  sevgiye  ve  aşka  ölesiye  bağlananlar 
Onlardı... Onlardı hayallerini ve gülüşlerini gökyüzüne asarak gidenler, yüreğimize soluyalım diye. Her 
biri bir destan, bir ülke, bir parça  toprak, bir bilge... Bunun  için de Onları herkes  tanımalı diyoruz. 
Tanımalı ki hayallerini  soluyabilsin, mücadelelerini anlayabilsin, aşklarını duyumsayabilsin...  İşte her 
biri destan olan arkadaşlarımızdan biri de BERİTAN ARKADAŞ. 

Onların  anılarına  sahip  çıkmak,  Onları  yaşatmak,  Onlara  layık  olmak  onurlu  bir  yaşamın 
gereğidir. 

Önderliğimizin "Kadın onurunun, özgürlüğünün, gururunun direniş sembolü" olarak tanımladığı 
Beritan  yoldaş  tüm  insanlar  tarafından  tanınmayı,  bilinmeyi,  anlaşılmayı  en  fazla  hak  eden 
insanlardan biridir. Beritan yoldaş, adını "TURUNCU DESTAN ÇİÇEĞİM ÖZGÜRLÜK" olarak koyduğu 
güncesinin,  şahadetinden  sonra  Berdan  arkadaşa  ulaştırılmasını  istemiştir.  Beritan  arkadaşın  şa‐
hadetinden  sonra güncesi başka bir deftere de aktarıldıktan  sonra Berdan arkadaşa gönderilmiştir. 
Berdan  arkadaşın  şahadetinden  sonra  Beritan  arkadaşın  güncesi  bulunamamıştır.  Ağır  savaş 
koşullarında, mücadele arkadaşlarının yazdığı sayfaların  ise bir kısmı kaybolmuştur. Bu eşsiz direniş 
sembolümüzün yürek coğrafyasını akıttığı güncenin bazı sayfaları eksik de olsa günceyi yayınlamayı 
bir görev bildik. Kadın Özgürlük Mücadelesi'nin güçlü militanı olarak herkes tarafından örnek alınması 
gereken Beritan yoldaşımızın güncesini ilk defa siz okuyucularımıza sunmaktan gurur duyuyoruz. 

 
 
 
Sofra 
Hatırlar mısın kardeşim aç kaldığımız günleri? 
Hani yiyecek ekmek, içecek aş bulamazdık. 
Akşamları aç yatardık. 
Hatırlar mısın, 
15 Nisan'daki o unutulmaz soframızı? 
ilk defa öyle bir sofra kurmuştu anam. 
Neler yoktu ki, soframızda barış, özgürlük... 
Kitaplarda Hasan Hüseyin, Deniz Gezmiş 
15 Nisan'daki soframıza konuk olmuşlardı, 
O gece içmiştik özgürlüğü 
Bölüşmüştük kardeşliği. 
İşte ben unutmam, unutamam 
O 15 Nisan soframızı. 
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  Önsöz 

"Tanık olun   
Tanık olun bunlara! 
Ey Ülkem tanık ol! 
İhanet bulaşmış yanını temizliyor çocukların 
Zulüm kalesinin üstüne yürüyorlar ömürleriyle..." 
 
Binlerce  yılın  acılarıyla,  umutlarıyla,  sevinçleriyle,  özlemleriyle  yoğrulmuş  topraklar  yeni 

doğuşlara  tanıklık ediyor... Tohumun  toprağa  ilk düşüşü  ile yaşamın doğum  sancılarını her yönüyle 
ama büyük bir umutla yaşayan bu  topraklar, bağırlarına saplanan  ihanetin bıçağını canlarıyla söküp 
atan evlatlarına tanık oldu, oluyor. 

Gerçek yalın ve keskindir. Gerçek karşısında çırılçıplak olmak, maskelerden arınmak, sadeliğin 
görkemiyle gerçekle buluşmak  insana has bir olgudur. Tarih gerçeğin arayışçılarıyla, onu yaratmanın 
sevdalısı olanlarla, insan olmaktan kopuşun en düşkün düzeylerinde dolaşanlara çok tanıklık etmiştir. 
Hele bu  tanıklık Ortadoğu  gibi  yitirişleri  en  ağır bedellerle  yaşayan bir  coğrafyada olunca  gerçeğin 
savaşçısı olmak da, gerçeğin karşısında düşkünce yaşamak isteyenler de en üst noktalarda örneklerini 
sergilerler insanlığa... 

Zaman  artık  insanla  buluşuyor  Ortadoğu'da,  Kürdistan'da...  Efendilerin,  tanrılarındı  zaman. 
Kürdistan'dan başladı ilk adımlar. Zamanı insana geri vermenin yürüyüşü başladı. İlk insanın taşı eline 
ilk alışındaki,  toprağı ve doğanın her canlanışını anlatılmaz bir güçle yaşadığı savaşıma bir kez daha 
tanıklık  etti  tarih. Nefes nefese  yürütülen,  santim  santim  yaratılan  yaşamı, halklar  zamanını  gördü 
tarih. Gerçekleri yer altına itmek isteyenlerle yerüstünün savaşına tanıklık etti. 

Bu öyle bir savaştı ki, hiçbir şeye benzemiyordu. Çünkü zulüm kalelerinin sahiplerinin "ben seni 
pis çamurdan yarattım" diyerek aşağıladığı insanın acısı hiçbir şeye benzemiyordu. "O halde" dedi 
insan "acımla benliğimi ezmek isteyenlere, kendi acımla kendimi yarattığımı göstermeliyim."                        
'Birazdan sessizlik yarılacak                                                                                                                                            
Aydın bir geleceğin gürültüsü kopacak’                                                                                                                                                    

"Beritan" adı, acının güce, yaşam kararlılığına büyük bir savaşla dönüştürüldüğü Kürdistan 
topraklarında bağımsızlığı ve özgürlüğü destansı bir direnişle yaratanları simgeler. "Beritan" adı, 
binlerce yıldır her şeyin aleyhine olduğu, "günahkâr" kılınarak başı hep önde ve eğik tutulan kadının 
yaşam özleminin gerçekleşmesini temsil eder. Doğru yaşamanın, yaşamın karar, irade ve uygulama 
gücü olmanın bağımsız kişilikten geçtiğinin en somut kişilik örneği olan Beritan adı, bu toprakların 
binlerce yıldır tanıklık ettiği ihanete, köleliğe ve kadını yaşamın kaynağı olmaktan uzaklaştıran sisteme 
karşı "insan tavrının" da adı olmuştur. 

Ekim  1992  tarihinde  40  güne  yakın  süren,  Kürdistan Özgürlük  Savaşçıları  ile  dünya  gericiliği 
arasında  yaşanan  bağımsız  çizgi  ile  sömürgeciliğe  teslimiyetin  çizgisi  arasında  yürütülen  "Güney 
Savaşı" birçok  çizginin de  savaşımına  tanıklık  etti. Bu, büyük bir özgürlük  ve  insanlık hareketi olan 
PKK'ye akın halinde yönelen, binlerce yıldır umudunu, yaşam gücünü içinde saklı tutan ve bu gücüyle 
PKK'ye  katılan binlerce  kadının  yaşama  katılım  kararlılığıyla,  kadını ölüm  sessizliği  içerisinde  tutan, 
ona "sen yaşamda bir sığıntısın" diyerek temelde  insanın özgürlük umutlarına saldıran çizgi arasında 
bir savaşımdı. Bu, "Kadın yaşamın yüküdür, bir şey yapamaz" diyen gerici çizgi  ile "yaşamı savaşarak 
kazanacağım"  diyen  ve  kadının  özgürleşmesiyle  bağımsız  duruşun  yaratılacağının  temsilcisi  olanlar 
arasında yaşanan bir savaştı. Özgürlük çizgisi ile teslimiyet çizgisinin savaşımıydı... 

Beritan (Gülnaz Karataş) bu savaşımda en başta, komutan olarak yerini aldı. Onun komutanlığı, 
kadının  yaşamın  yaratıcısı  olma  kararlılığında,  inancında  gizlidir.  Kürdistan  Özgürlük  Hareketi'ne 
katılımıyla,  sözüyle, eylemiyle bunu kanıtlamıştır. Ekim  '92'de  tüm dünya gericilerinin, yine kadının 
gücüne, onun yaşam ve  savaşım kararlılığına  inanmayan yapıların karşısına büyük bir kişilik,  ruh ve 
inanç  örgütlülüğüyle  çıkan  Beritan  yoldaşın  duruşu,  pratiği  Kürt  kadını  açısından,  özellikle 
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Örgütlülükle özgürlüğü yaratma yolunda ilerleyen Kürt kadını açısından bir dönüm noktası olmuştur. 
Kürt  ilkel milliyetçi ve  işbirlikçi güçlerin, egemenlikli  sistemin  temsilcileri olarak direniş ve özgürlük 
çizgimize açık saldırıları başlattıkları Ekim 1992 savaşımında  şahadetiyle savaşın gidişatını değiştiren 
Beritan  yoldaş  Kürt  kadınının  özgürlük  savaşımındaki  örgütlülüğünün,  askerileşmesinin, 
siyasileşmesinin de güç kaynağını ifade etmektedir. 

Kadının özgürlük saflarına büyük bir yoğunlukla aktığı, yine Kuzey Kürdistan devrimi  ile Güney 
Kürdistan  devriminin  buluştuğu  bir  aşamada  egemenlikli  sistemin  teslimiyet,  parçalama 
dayatmalarına  karşı  duruşta  en  tutarlı,  en  kararlı  tavrı  pratiğiyle  gösteren  Beritan  yoldaş,  Kadın 
Özgürlük Hareketi'nin de temel  ilkelerinin pratikteki öncüsü olmuştur. Kadının, özgürlük, bağımsızlık 
karşısında tutarlılığı, inanç ve irade sahibi olması ile tüm dünya gericiliğine, erkek egemenlikli sistemin 
topyekun saldırılarına karşı geçit vermez bir güç olacağını kanıtlamıştır. O, kadının yeni yaşamın en 
sağlam yaratıcılarından biri olduğunu, bunun  için bağımsız kişiliğin  şart olduğunu, ancak bu kişiliğin 
doğru  ve  özgür  kararlar  vererek  tarihi  değiştirebileceğini  göstermiştir.  Kadın  özgürlük  tarihinin 
oluşturulduğu  bir  dönemde  "Özgürlük  örgütlülükten  geçer"  belirlemesinin  bir  komutanı  olarak 
savaşta,  yaşamda  yerini  alan  Beritan  yoldaşın,  yaşama  olan  sevdası,  sevdasını  ülkesiyle,  özgürlük 
savaşımıyla birleştirmesi; gericiliğe,  teslimiyet  çizgisinin kişiliklerine olan öfkesi,  "teslim ol,  sana bir 
şey  yapmayacağız"  diyen  köleci  sistemin  temsilcilerine  karşı  sergilediği  tutum  Kadın  Özgürlük 
Hareketi  kadar  Kürdistan  özgürlük  ve  demokrasi mücadelesinin  esas  aldığı bir  yaşam  ilkesini  ifade 
etmektedir. 

Şehit  düştüğü  25  Ekim  sabahına  şu  sözlerle  başlar:  "Önderliğe  layık  oluncaya  kadar 
savaşacağım,  ihanetten hesap soracağız ve mevzilerimizi bırakmayacağız." Bu sözler Kadın Özgürlük 
Hareketi  kadar  özgürlük mücadelesi  veren  halklar  açısından  da  takip  edilecek  bir  çizginin  İfadesi 
olmaktadır. Beritan çizgisi, bu tutumun devam ettirilmesiyle anlaşılabilecek bir güce sahiptir. Beritan 
çizgisi kadının ve halkların çizgisi olmaktadır. 

Beritan’ın  sesi, özgürlüğün ve bağımsızlığın  sesi Geliyê Azadi’de hala yankılanmaktadır. O  ses 
bugün Ortadoğu  topraklarında doğan, bu  topraklara  ilk  can  veren  kadının  gücünü dünyaya  taşıran 
Kadın partisi oldu. O ses,  teslimiyete karşı direnişin, kadının her zorluk karşısında özgürlükte  ısrarın 
temsilcisi olarak yankılanmaktadır. 

"Savaşan Özgürleşir, Özgürleşen Güzelleşir, Güzelleşen  Sevilir"  belirlemesinin  takipçileri  olan 
binlerce  genç  kız  dağlarda  Beritan  adını  haykırıyorlar.  Dayatılan  teslim  ol  çağrısına,  kendini 
uçurumdan atarak cevap veren Beritan’ı kendi dilinden anlamak, Onun  temsil ettiği yolda gerçeğin 
eylemcisi olmaktan geçmektedir. 

Beritan  adı  şimdi  binlerce  genç  kızın  adı.  Beritan'ın  adı,  savunduğu,  düşmanında  bile  saygı 
yarattığı çizgiyle, eylemiyle yaşatılacak. 

Analar kızlarıyla senin düştüğün toprağa yüz sürüyorlar. Sende derman, sende yaşam arıyorlar. 
Sen  şimdi  özgürlüğün,  ihanete  teslim  olmamanın  kaynağısın.  Şimdi  sana  ulaşma  zamanı...  Şimdi 
seninle, yolunla buluşma zamanı... Şimdi seni anlama zamanı... 

Bu topraklar sana, sevdana, direnişine, kadın güzelliğine tanıklık etti. Tarih, bu ülkenin ihanete 
bulaşan  yanının  seninle,  senin  ömrünle  tertemiz  kılındığına  tanık...  Sessizliğin  yarıklığına,  aydın  bir 
geleceğin gürültüsünün senin uçurumlardan yankılanan özgürlük çığlığınla koptuğuna tanık... 

Ey savaşan, savaştıkça özgürleşen, özgürleştikçe güzelleşen ve sevilen yiğit Komutan! Bu tarih, 
bu topraklar seninle tanık oluyor özgürlüğe, iradenin ve inancın zaferine... 

Weşanên Jina Serbilind                             
Haziran 2003 
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Özgürlük 
 

Bir kuş uçuyor gökyüzünde                                                                                           
Bir beyaz güvercin                                                                                                        

Daldan dala konuyor, insanları selamlıyor                                                                                   
Pat... pat... pat... 

Zavallı kuş henüz hayata doymamışken                                                                               
Ölüyor, öldürülüyor 

Beyaz tüyleri kana bulanıyor 
Bir genç konuşuyor, susturuluyor                                                                                     
Bir insan özgür olmak istiyor                                                                                               

Bir an için özgür yaşıyor, sonra öldürülüyor 
Gözleri yaşlı Kürt kadını                                                                                             

Konuştuğu, için dövülen oğluna ağlıyor;                                                                                     
Düşüncelerini, kimliğini söylediği için                                                                                       

Dövülen oğluna, oğullarına. 
Ama artık bu susturulan halkın                                                                                       

Yumrukları havada, başları dik:                                                                                            
"Özgürlük istiyoruz, barış, istiyoruz"                                                                                        

"İnsanca yaşamak istiyoruz"                                                                                               
Binlerce silah sesi                                                                                                         
Pat... pat... pat... 
Ama bu susturulan halk                                                                                             

Korkmuyor kaçışmıyor                                                                                                    
Yumrukları havada, başları dik:                                                                                            

"Özgürlük istiyoruz, barış, istiyoruz"                                                                                        
"İnsanca yaşamak istiyoruz" 

Bu halk, bu insanlar                                                                                                 
Bundan böyle susturulamazlar. 
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            27.08.1992 
Şahadetimden  sonra Partimden  arzum, bir devrim  şehidi olarak bu deftere  ilişkin  vasiyetim; 

defterin Berdan {Hüseyin ‐Dersimli) arkadaşa iletilmesidir. Ve bir devrim şehidi olarak borçlu gittiğim 
bu vatanın, bu halkın bağımsızlığı ve özgürlüğü; insanca yaşayan insanlık ve bayraklaşan emektir. 

 
 Tokluk uğruna aç toprakları süren 
 biz değil miyiz?                                                                                                                               
Güzellik uğruna çirkin savaşları veren 
Biz değil miyiz? 
Namlular gölgesinde aşkları, 
Ölümler denizinde dostlukları kuran 
Biz değil miyiz? 
Demek ki ölüm korkutmuyor artık 
Demek ki gelecek yakın 
Ha bugün ha yarın 
Varacak olan 
Biz değil miyiz? 
 
Tekrar günce  tutma kararını vermem biraz  zor oldu. Ancak açıkça  ifade edeyim ki duygumu, 

düşüncemi  tümüyle  bu  beyaz  sayfalara  aktarabileceğime  ihtimal  vermiyorum.  Mutlaka  kısır 
kalacağım;  elim,  duygum,  beynim  yetmeyecek. Günü  romandır  ülkemin  dağlarının. Naylon  altında 
yaşadığımız kış, kardan demlediğimiz çay, bilmem kaç yüz bin liralık adidas’lara değişmeyeceğim kara 
lastiklerim çok normal burada. Ancak sivil yaşamı düşünüyorum da, adamı olduğumuz bu dağlardaki 
yaşamımız bir efsane, bir hayal, bir garip dünya... 

 
Belki  geçmiş  bir  süreç  olacak  ancak  yine  de  Sinan'ın  şahadetine  çok  kısa  değinmek  isterim. 

Sinan'la (Kara Mazlum) beraber gelmiştik. Hakkında yazdığım bir yazı var; ancak yazıda geçmeyen bir 
noktaya değinmek  istiyorum. Sinan yoldaş Meral'le nişanlıydı. Meral duydu mu şahadetini Sinan'ın'.' 
Duy‐duysa ne yaptı? Ona destek verecek kimse var mıydı? Bu durum beni özellikle etkiledi. Belki de 
benim  de  nişanlı  olmamdan  kaynaklanıyor  bu  duygusallık.  Koğuşta  dahi  ağladım,  hatta  istemeden 
arkadaşları da etkiledim; ancak "çabuk toparlandım" diyebilirim. Mehmet Rauf'un "Yaprak Dökümü" 
romanı geldi aklıma. Devrim rüzgârı vurdu, hepimiz bir yerlere dağıldık.  Şirvan Akademi'de sanırım; 
Berdan'dan  hiç  haberim  yok.  Berdan  kadro  eğitimi  görüp  şehir  faaliyetlerine  gitmiş  bile.  Acaba 
nereye?  Mutlaka  bu  yoldaşlarıma  özlemim  oluyor  ancak  diğer  dostların  arasındayım.  Diğer 
sofrasındayım  güneşin. Belki  çok  klasik  kalacak,  ama bir o  kadar da  yerinde. Bu  şiiri  tekrarlıyorum 
içimden. 
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Ölenler dövüşerek öldüler 
 Güneşe gömüldüler  
Vaktimiz yok onların matemini tutmaya 
 Akın var güneşe akın 
 Güneşi zapt edeceğiz 
 Güneşin zaptı yakın 
 
 
 
 

 
            19.02.92 

 
Sıkılıyorum dostlar! Yüreğime oturmuş ağır taşı söküp atamıyorum. Ve beter yüreğimi açıp da 

kimselere "yaram var" diyemiyorum, Her ne kadar sorunum küçük burjuvazinin duygusallığı olsa da, 
bunu bastırmanın yaramı depreştirmesinden korkuyorum. 

Aslına bakarsan köklü bir sorunum da yok; konuşmaya ihtiyacım var. Biraz dertleşmeye, bir iki 
acılı söz etmeye. Arkadaşlar da rahat bir yazı yazdırmıyorlar. Yaramı bir dosta göstermeye, gerçekten 
de dosta yaramı göstermeye ihtiyacım var. Başka da hiçbir şeye ihtiyacım yok. Garip ama yaşadığımın 
küçük  burjuva  duygusallığı  olduğunu  bile  bile  yaşamaya  devam  ediyorum.  Yalnızlığa  ihtiyacım  var 
biraz  da...  Koca  bir  ordu  içinde  yalnız  kalmaya.  Ama  yalnız  kalıp  biraz  düşünmek,  geçmişi 
değerlendirmek,  "neyi,  ne  kadar,  nasıl  yaptım"  bilmek  istiyorum.  İçime,  geçmişe  bir  ayna  tutmak 
istiyorum. Fakat bu mümkün değil. Bir an dahi olsun sorumluluklarımı unutmak, görevimi boşlamak, 
şahsi durumumu öne çıkarıp milyonları, Partimi bir yana bırakmak da insanlığa sığmaz. 

Düşünüyorum da çizdiğim bu güçlü, militan tipin arkasında zayıf bir Binevş mi yatıyor acaba? 
Allahım!  Nurşin"in  okurken  çıkardığı  fısıltılar  beni  çok  sinirlendiriyor.  Ne  yazdığımdan 

anlıyorum, ne okuduğumdan. 
Allah  kahretsin,  davul  zurna  çalınsa  bile  bu  kadar  rahatsız  olmayacağıma  eminim.  Bir  an 

önce yatsa ne olur. Çok, çok, çok, çoook  sinirleniyorum bu  seslere; a,b,c bilmem ne! Gerçekten 
çok  sinirleniyorum. Peki,  ama neden bu  kadar darım, bu denli  çok  sinirleniyorum. Yoldaşlarının 
gelişmesini  isteyen  sen  değil misin?  Bir  kez  taktım  ben  bu  sese! Hani musluğun  tıp  tıp  etmesi 
insanın sinirlerini bozar ya,  işte aynen öyle bozuyor bu ses sinirlerimi. Belki de bir bahane. Kimi 
istiyorum,  arıyorum  yanımda?  Bu  günleri  Berdan,  Şirvan,  Azime,  Sozdar  veya  Dersim'le 
konuşabilirim ancak bu durumum onları etkileyebilir. Hem kendimi bir çözüm gücü olarak ortaya 
koymak  hem  de  onları  sorunlarımla  uğraştırmak  hiç  olacak  şey  değil.  Bu  kadar  "sorunum  var" 
yazdım  da  sorunumun  ne  olduğunu  hiç  yazmadım.  Öyle  köklü  sorunum  yok.  Maddeleyecek 
olursam: 

—Okuma‐yazma öğrenen arkadaşların fısıltıları, Özellikle Nurşin'in. 
—Dicle’nin,  alçak  Emine  Şener  komplosundaki  durumunu  öğrenmem  ve  şu  an  onu  sahte 

bulmam. 
—Nujin'in sıkıcılığı, monotonluğu. 
—Bir an önce pratiğe çıkma arzusunun sabırsızlığı. 
—İç dünyamı açacak kimseyi bulamamam. 
—Yaşamda çıkan ufak telek sorunlar. 
Allah kahretsin saat sekiz oldu, fısıltı sahipleri hala uyumadı. Kahretsin! Ben uyuyorum. Sinirli 

kalmaktan  daha  iyidir.  Bağırmak  ve  "kes  artık  şu  pışpışlarım"  demek  istiyorum Nurşin'e!  Ses  tonu 
kulağımı tırmalıyor, sinirlerimi mahvediyor. 

 



Şehit Beritan Özgürlük Onurumuzdur 
 

Turuncu Destan Çiçeğim Özgüncem  Sayfa 8 
 

 
 
 
 
20.02.92 
Bu  akşam,  daha  doğrusu  bu  gece  kendimi  iyice  gözden  geçirmek  istiyorum.  Objektif 

yaklaşabileceğime  inanıyorum.  Daha  çok  hatalarıma  değinmek  istiyorum.  Ali,  bana  "kariyeristsin" 
demeye  getirdi.  Biraz  da  aydın  kariyerizminin  olup  olmadığım  araştırdı.  Açık  söyleyeyim  kariyerist 
olduğum iddiasını yerinde bulmuyorum. Özellikle kaçınmaya çalıştığım, kökünü kazımak istediğim bir 
nokta. Devrimcilikte, yaşamda  iddialı olduğum bir gerçek, kendime güvendiğim de bir gerçek: ancak 
kariyerist  olduğum  iddiasını  kabul  etmiyorum.  Güzeli  ben  yaratmasam  da  güzel  olduğunu  kabul 
ederim  ve  alkışlamayı  da  bilirim.  Önünde  eğilmesi  gereken  başın  önünde  eğilmeyi  de  bilirim. 
Geçmişte heval Gülizar'ı kabul etmemem, kariyerizmimden değil, onun gerçekten kabul edilemeyecek 
durumda olmasından kaynaklanıyor. Belki  şu an ordulaşmayı anlamaya, askerileşmeye  çalışıyorum. 
Tümüyle  olmasa  da  önemli  bir  gelişme  kat  ettim.  O  dönemde  heval  Gülizar'ın  yaklaşımından 
kaynaklanan  zayıflıklara  girdim.  "Yenilemeyecek  kadar  kötü  bir  yemeği  ye"  demeye  benziyor. 
Biliyorum  biraz  savunmacı  yaklaşıyorum  fakat  heval  Gülizar'da  da  komutanlığın  zerresi  yoktu. 
Başlangıçta onu geliştirme, güçlendirme amaçlı yaklaştım.  İnisiyatifini geliştirmeye, yardımcı olmaya 
çalıştım.  Ancak  O,  bunun  önünü  kapattı.  Sonra  yeni  düzenleme  yapıldı.  Ve  heval  Dersim  takım 
komutam  oldu.  Bu,  karargâhın  almış  olduğu  bir  karardı.  Elbette  ki  "neden  ben  değilim"  diye 
düşündüm. Düşündürdü beni.  Fakat olanca devrimci  samimiyetimle belirteyim  ki  kariyer  açısından 
düşünmedim. Partinin bazı kıstasları göz önüne alarak bu kararı verdiğini biliyorum. Ben askeri ve 

 
siyasi açıdan daha güçlüyüm. Demek ki esas alınan bu değil. Esas alınan; yöneticiliğe yaklaşım, 

arkadaşların önünü açma ve elbette ki kişilik özellikleri. O arkadaşın o dönemde yöneticilik olayına 
yaklaşımı, sorumluluk duygusu, görev anlayışı daha gelişkindi. Ve bence benim tercih edilmememin 
asıl nedeni kariyerizme açık yanım ve heval Gülizar'la yaşadığım olumsuz pratikti. Bu durum beni çok 
etkiledi.  Parti  kararı  karşısında  ne  yaptım? Geçmişte  düştüğüm  olumsuzluğa  düşmedim.  Bu  kararı 
özde kabullenmeyi görev bildim ve bunu yapmayı başardım. Tepki geliştirip kendimi yere atmadım; 
bilgimi, tecrübemi, elimden gelen her şeyi vermeye çalıştım. Partinin bu kararı karşısında kişiliğimdeki 
zayıf yönlerle savaştım. 

 
 
 
 
 
21.02.92 
Arkadaşların  sesli  okuma‐yazma  çalışmaları  yapmaları  nedeniyle  üst  mangaya  çıktım.  Bazı 

arkadaşların  uyanık  olduğunu  bildiğimden  yukarıda  yazma  işine  biraz  daha  devam  etlim.  Sonra 
yazdıklarımı  Dersim,  Sozdar  ve  Sakine'ye  içimi  boşaltırcasına  pat  diye  okuyuverdim.  Yazdıklarıma, 
henüz  yazmadıklarımı  da  ekleyerek  gece  saat  bir  buçuğa  kadar  tartıştık.  Tartışmaya  daha  sonra 
değinebilirim.  Kendimi  Dersim'in  gelişmesi  için  bir  basamak  olarak  sundum.  Bu  fedakârlık 
çerçevesindeydi.  Partiye,  arkadaşlara  bir  şeyler  vermek  için  komutan  olmak  şart  değildi,  bunu 
anladım. 
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22.02.92 
Asıl amacım komutanlıktan önce kadrolaşmaktı. Yaşama karşı sorumluluğum ‐bu sadece takım 

değil  tabur  yaşamı  da  dâhil‐  bundan  kaynaklanmaktadır.  Takımda  yaşanan  sorunlardan,  takımın 
gelişiminden,  eğitiminden  vs.  kendimi  sorumlu  olarak  gördüm  ve  çaba  sarf  ettim.  Yönetimde  yer 
almasam  da  bunun  tekrar  böyle  devam  edeceğine,  duyduğum  bu  sorumluluğun  yönetici  olup 
olmamaktan  kaynaklanmadığına  eminim.  Bu  kendimi  PKK'li  bir  devrimci  olarak  görmemden 
kaynaklanıyor. Takım  içerisinde yaşanan yanlış anlayış ve yaklaşımlardan kendimi  sorumlu gördüm. 
Bunlarla mücadelede yeterince güçlü olamadım, zayıf kaldım. Takım sorunlarıyla ilgilenmem, kendimi 
buna  vermem,  haliyle  beni  yapı  önünde  ön  plana  çıkardı.  Bu  durumdan  faydalanmak  istemedim. 
Yaptıklarımı kendimi ön plana çıkarmak amacıyla kesinlikle yapmadım. Doğal olarak ortaya çıkan bu 
durumum  olumsuz  bir  pratiğe  yol  açmadı.  Arkadaşları  geliştirme,  onlara  görevlerini  hatırlatma, 
eleştirme,  öneri  yapma  durumum  oldu.  O  süreçteki  yaklaşımlarım  heval  Reşit  tarafından  da 
eleştirildiği  gibi  politik  hamallıktı.  Ama  o  dönemde  buna  mecburdum.  Arkadaşlarla  o  gece 
yürüttüğümüz  tartışmalarımız verimli geçti. Onları eleştirdim ve hepsi derin bir vicdan azabı yaşadı. 
Onlara beni şu ana dek hep çözüm gücü olarak gördüklerini, benim de sorunlarımın olabileceğini hiç 
düşünmediklerini, bunun da sorunlarımı içimde tutmama, bastırmaya götürebileceğini, patlamaya yol 
açabileceğini belirttim. Gerçekten de onların bu  tutumlarının benim kendimi gizlememe yol açtığını 
ve yalnızlığa  ittiğini belirttim. Benim  için o  tartışma çok güzeldi. Konuştum ve  rahatladım; sonra da 
onları eleştirmeye başladım. Gece başarılıydı. Biraz da şu anki konuşmama durumuma ve yaşadığım 
sürece değinmek istiyorum. Bundan önce heval Dersim'le... 

 
 
 
24.02.92 
Heval Dersim'le "neden benim sevilmediğim" konusunu tartıştığımızda kendisinin de bunu çok 

düşündüğünü  ve  hatta  heval  Reşit'e  sorduğunu  söyledi.  Heval  Reşit  bu  durumun  benim  cid‐
diyetsizliğimden  kaynaklandığını  belirtmiş.  Doğrusu  önce  şaşırdım.  Daha  sonra  düşündüğümde 
belirtileni yerinde buldum. Gençliğin dinamizmini, coşkusunu içimde barındırdığımdan ve kendimi bu 
konuda  yeterince  biçimlendirmediğimden  kaynaklanıyordu  bu  sorun,  Sivil  hayatımın  insanları 
esprileriyle kırıp geçiren Binevş'i elbette belli düzeylerde askeri yaşamıma yansıyordu. Ancak bunun 
bu düzeyde etkili olabileceğini, asıl neden olabileceğini hiç düşünmemiştim. Hala da asıl nedenin bu 
olduğu  konusunda  şüpheliyim.  Neyse  geçmişle  çok  oyalandım. Mevcut  durumuma  ve  geleceğime 
değinmek istiyorum. Öncelikle kişiliğimin zayıf noktaları nelerdir, ne yapmak gerekir? Oturaklı, ağır bir 
kişiliğe  ulaşmak  şarttır. Davranış  ve  hareketlerde  ölçüyü  tutturmak  şarttır.  Yaşamın,  devrimciliğin, 
savaşın ağırlığını omuzlarımda sürekli hissetmem  şarttır. Bazen kendimi yönetici olarak görmeyerek 
hareket ediyorum, ölçüyü  tutturamadığım oluyor. Özellikle  takım  içinde ve  yoldaşlarla  ilişkilerimde 
resmiyet, ciddiyet ve saygı konularında zayıf kaldığımı söyleyebilirim, ilişkilerde devrimci ölçüler esas 
alınmalıydı. Bu konuda özellikle Sozdar'a yoğun eleştiri götürmeme rağmen kendimde de aynı hatayı 
görüyorum. Bazen gereksiz yere duygularım üzerinde yoğunlaşıyorum ve bu beni egoizme götürüyor. 
Saflara  İlk  katıldığım  süreçteki  yoldaşlık  hislerim,  sevgi  bağlarım  zayıfladı  diyebilirim.Geçmişteki 
duygusallığa dayalı sevginin yerini daha bilinçli bir sevginin doldurması bunda bir etkense de yine de 
önceki  ilişkilerimde bir zayıflama var. Duyduğum  sıcacık hislerde  soğuma oldu. Kendi eğitimimle  iyi 
ilgilenemedim ve  şu  sıralar bu konuya yaklaşımım daha da gevşedi. Bu açığı bir an önce kapatmak 
gerekiyor.  Dönem  ve  savaş  sorunlarıyla  ilgilenme,  yoğunlaşma  ve  üretmede  yetmez  çabalar 
sergiledim. Bunlar önümdeki ilk barikatlarım. Mücadele içinde mutlaka başka barikatlar da çıkacaktır. 
Bunları  aşacağıma  söz  veriyorum  ve  bu  konuda  kendime  güveniyorum.  Sözümüz  var  Önderliğe. 
BAŞARMAYA MAHKÛMUZ! 
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03.03.92 
 
"Bir  insan  kazanmak  için  gerekirse  üç  saat,  gerekirse  üç  yüz  saat  konuşuruz"  diyor  ölümsüz 

komutanım Kemal PİR. Kürdistan devrimciliği iğneyle kuyu kazmaktır. O denli sabır, o denli hassasiyet, 
emek,  alın  teri  gerektirir. Diyorum  ki;  insan  için  savaşmayı,  insan  için  ölmeyi,  kula  kulluğun  reddi 
savaşımını,  insanlığımı çok seviyorum. Bana da bir yer ayırın güneşin sofrasında. Bu sofrada ben de 
varım. Hu kavgada ben de varım. 

Vallahi  ben  bu  günlüğümden  bir  şey  anlamadım. Günlük  olma  özelliği  taşımıyor.  Bazen  çok 
önemli  şeyler  gelişmesine  rağmen  ben  hiç  yazmıyorum.  Oysa  bir  roman  yazacak  potansiyel  var 
burada. Vallahi helal olsun heval Dersim. Sabah yönetime gittiniz, ortalıkta yoktunuz. Dünkü derse 
katılım sağlanması gerektiğini, planlamanın yapılacağını, takım adına hazırlanacağını ve yarınki derste 
bunun tartışılacağını bildiğiniz halde bunu hayata geçirme yönünde hiçbir çabanız yok. Hatta günlük 
programı bile belirlemediniz. Sonra da son anda gelip sadece bir kişiyle tartışmakla yetindiniz. Bence 
yapıya  emek,  çaba  sarf  etmeden  gelişmelere  damga  vurulamaz.  Aslında  açık  sormak  gerekir.  Siz 
neredesiniz? Örgütlenmeniz nerede? Kendinizin  ve  yaşamın  gelişmesi  yönünde ne  kadar  çaba  sarf 
ediyorsunuz?  Eğitime  giderken  takımın  önüne  geçip  yürümek,  içtimada  şiar  attırmakla  yöneticilik 
olmaz. Yardımcıların durumları da aynı. Dicle ve Binevş'in durumları özellikle öyle, Nujin zaten sessiz 
film, ne olmuş, ne bitmiş haberi yok. Gerçekten de merak ediyorum "ne olacak, ne yapacağız" diye 
soruluyor mu? Sakine biraz çaba sarf ediyor, hatta bir hayli çaba sarf ediyor ama o da hala üretme 
safhasına  geçmemiş,  edilgenlik  var. Geliştirilen  planları,  düşünceleri  yaşama  uygulamada  var;  ama 
üretmede  yok.  Bakalım  ne  olacak?  Ama  her  şeye  rağmen  tüm  planlananlar  yapılacak,  bekleyin. 
Gerçekten  artık  iyice  sinirleniyorum.  Eğitime  katıl Beritan, pratik  işlere  koş Beritan!  Yapı  en  küçük 
pratik  işlerde, sorunlarda dahi Beritan'a danışsın. Tamam, açıkça belirteyim sorumluluk duygum çok 
gelişkin,  kendimi  en  ufacık  bir  yanlış  anlayıştan,  en  ufacık  bir  gerilikten  sorumlu  görüyorum.  Ve 
yaşamda  çaba  sahibi  olduğumu,  gücümü,  yeteneğimi  kullandığımı  belirtmeliyim;  ancak  yük  ağırdır 
kaldıramıyorum. Heval Ali de sanki hiçbir şey yapılmamış, hiç ilerleme yaşanmamış gibi yaklaşıyor. Ne 
kadar  seminer  hazırlasam,  yapıyla  ve  sorunlarla  ilgilensem  de  bu  konuda  bir  yorum  yapmıyor. 
Herhangi  bir  yorumu  yok.  Çabamı  inkâr  etmiyorum.  Gücümü,  yeteneğimi  kullanıyorum  ama  bu 
yetmiyor. Eğer yönelim  sorumluluk ve görevleri üzerinde dursa, kolektivizm  işletilse, yaşam  tabii ki 
daha da güçlenecektir. Tek beynin üretmesi, tek bedenin pratikte olmasıyla yedi kişinin üretmesi ve 
pratiğe geçmesi elbette birbirinden faklıdır. 
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09.03.92 
 
"İlle  dostun  bir  tek  gülü  yaralar  beni"  desem  tüm  hislerimin  ifadesidir.  İLLE DOSTUN GÜLÜ 

YARALAR BENİ! 
Üzerimde mutlaka  12  Eylül'ün  yol  açtığı  aydın  gençlik  özelliklerinin,  kemalizmin  etkileri  var. 

Ancak kaç kez yardım  istedim, kaç kez kendimi tartıştırdım; arkadaşlar çok  fazla destek sunmadılar. 
Kendimde gördüğüm sorunları, zayıflıklarımı gidermeye çalıştım; ancak en ufak bir eleştiri, bir yardım, 
tartışma geliştirmeden Özel savaşın temsilcisi olarak sunulmam ve benden özeleştiri istenmesi dostun 
gülüne benziyor. NEYLEYİM! Heval Ali bir komutanda olması gereken özelliği pratiğinde sergiliyor. Her 
zaman  inisiyatifli. Bir şey sorulduğunda cevap vermek  istiyorsa cevap veriyor,  istemiyorsa vermiyor, 
istediği zaman güldürüyor,  istediği zaman ağlatıyor. Burada kendini konuşturuyor. Yoldaşça bağlılık, 
yardımlaşma, sevgi güzel bir olay. Daima olması gereken bir  şey. Partideki  tüm cezalar bunu  içerir. 
Partimin  ceza  anlayışı budur. Ancak  şunu  sormak  isterim. Bana bunu uygulamadan önce ne  kadar 
yardımda bulunmuştur? O kadar özel görüşme yapılmıştır. O kadar özel görüşme yapılmasına rağmen 
benimle ne zaman konuşulmuştur? Bu konuda verdiğim özeleştiri dışında hiçbir eleştiri almış değilim. 
Üstelik  ben  eleştiriye  çok  ihtiyacım  olduğunu  belirtmeme  rağmen  bu  yapılmadı.  Kendimi  sıkça 
değerlendiririm, pratiğimi defalarca gözden geçiririm, yazarım. Hâkim ben,  savcı ben, avukat ben... 
Tek kişilik bir oyun. Ben  rol almaları  için  takıma, arkadaşlara heval Reşide de  söyledim. Karar Parti 
kararıdır,  saygı duyuyorum,  yanılgılı  yaklaşmak  istemiyorum  ancak bizde  ikna esastır.  İkna edilmek 
istiyorum. Yönetim bu kararında beni ikna etmelidir. Yoldaşlık, PKK anlayışı bunu emrediyor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
10.03.92 
 
Bir  acılı  türküdür  dudaklarımda...  Gülüşlerde  yitirdiğim  neydi?  Yürüdükçe  ulaşilmaz  olan, 

yaklaştıkça  ırayan,   dokundukça buğulaşan –adını koyamadığım‐ "adı var kendi yok"olan  şey neydi? 
Bilmiyorum.  Alaca  bir  şafaktayım  diyorsun.  Al  yüreğim,  al  beynim,  al  yüreğim  diyorsun…  Yazmak, 
düşünmek  faydasız.  Kederi  beynimde  yaşıyorum,  beyin  kıvrımlarımda  hüzün  var.  Hüzün, 
kırgınlık,gariplik  var  sesimde.  Ah!  Küçük‐burjuva  duygusallığım!  Al  beynimi,  yüreğimi,  bedenimi 
kemiren küçük adamlık... 
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18.03.92 
 
Yazmayı, yazabilmeyi çok isterdim ama olmaz! Sen anlarsın be yiğidim. Seni dağ gibi sevgilerle, 

sıcaklığımla,  dostluğumla,  yoldaşlığımla  kucaklarım. Özlemek  suç  değildir  herhalde.  Ancak  özlemin 
beyni, yaşamı felç etmesi suçtur. Bu suçu işlemeden seni özlüyorum. Gülüşlerinden öperim. 

 
Bu gün Newroz gülüm. Bu gün Newroz ve ben yüreğimin bir yarısında  zılgıtlarıyla,  taşlarıyla, 

silahlarıyla  yürüyen  halkımın  coşkusunu,  sevincini  yaşarken;  bir  yarısında  ulaşılmaz  hasretimle, 
gövdenin  sıcaklığını,  gülüşlerini,  dostluğunu,  gözlerinin  elasını,  seni  özlüyorum...  Gerçekten  şu  an 
bilmiyorum,  ifade  edemiyorum  hislerimi.  Ne  dediğini  çözemediğim  gülüşlerinde  buluyor  ifadesini 
hislerim. Seni namusluca özlüyorum, seni bir çocuk kalbiyle seviyorum. Seni gülüm, eriterek binlerce 
kilometreyi, dağları, nehirleri yok sayarak, dağ gibi sevgilerimle kucaklarım. Bir gerillanın kavgasından, 
silahından  gayrı  neyi  var  ki?  Bu  kavganın  sıcaklığıyla,  bu  silahın  onuruyla  kucaklarım  seni... 
Gülüşlerinden öperek kutlarım Newroz'unu. Gülüşlerinden öperek, dostluğumla merhaba! 

Ve Newroz, yoldaşlar! Ve Newroz! Vatanına ölümüne sevdalı iki gül danesini şehit verdik. 
 
Ülkem  ateş  altında...  zılgıt  atanların  ellerinde  sadece  taş,  sopa  değil,  silahlar  da  konuşuyor. 

Şırnak  kaç  gündür  elimizde. Namussuzlar  takviye  güçlerini dahi  sokmamışlar.  Şırnak'ta  cephaneleri 
bitmiş, bu sokak  itlerini kurşunluyorlar, kahraman yoldaşlarım... Cizre’de silahlı ayaklanma, sokaklar 
tanklarla, zırhlılarla dolu. Cizre’yi çepeçevre sarmışlar. Cudi mahallesini top ateşine tutmuşlar. Üç ev 
imha olmuş. 
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Bu gün ölümsüz komutanım, ulusal kahramanımız, susmayan namlumuz, düşmana dinmeyen 

öfkemizin,  kinimizin  kılıcı, Önderliğimizin  taktik  temsilcisi  AGİT  yoldaşın  şahadet  yıldönümü.  Senin 
direnişinin,  kişiliğinin,  zafer  yürüyüşünün  PKK'liliğinin  önünde  devrimciiliğimin  her  zerresiyle  eğilir, 
seni  selamlarım.  Yolun  yolumuzdur.  Komutanım, bütün  açıklığım  ve duyduğum büyük  açıklığım  ve 
duyduğum büyük utançla belirteyim ki yolunuzda yürüyemedim. Hattınıza ölümüne bağlı olan ben, 
sakat veya cüce adımlarla yürüdüm. Sizleri selamlamak böyle olmamalıydı. Bu baş önünüzde böylesi 
bir utançla durmamalıydı. Utanılası bir durumdayım. Düşmanca dejenere edilmiş bir beynim var ve 
onu  sizin  kanlarınızla  yaratılmış  bu  ortamda  konuşturdum.  Sizin  kanınıza  ihanet,  sizin  önünüzde 
eziklik, utanç... Bunalıyorum. Dönemin  istediği  kişilik nerede, ben nerede? Dönemin  istediği pratik 
nerede,  benim  pratiğim  nerede!  Elbette  işlediğim  suçun  cezası  da  pratikten  koparılmak  olacaktır. 
Elbette  ki  bu  hastalıklarım  giderilinceye  kadar  bu  kampta  yaşamaya  ve  sığınak  kazmaya mecbur 
edileceğim.  Baharın  sınırsız  umutlu  ve  sancılı  bekleyişi  öylece  kursağımda  kaldı.  Sıkılıyorum,  çok 
sıkılıyorum. Ah! Önderim, Serokum... Adını anmaya layık görmüyorum kendimi. Sizin istediğiniz kişilik, 
savaşçılık, kadroluk... Ve bu acınası, mahkûm edilecek, utandığım halimle ben... Şu an karargâhtayız. 
Ben,  Sakine,  Dersim,  Nujin,  Binevş,  Jinda,  Sılav,  Rahime,  Aysel,  Sozda,  Sozdar,  Dicle  ve  Yekbun 
arkadaşlar Serhat pratiğine gidecekler. Heval Reşit'le beraber Mizgin, Saadet, Nurşin, Hevidar, Zelal, 
Şemzinan alanında kaldılar. Böylece Şehit Zekiye Alkan Takımı dağıldı. Bu arkadaşlardan sekizini pratik 
alanlara verdik. Biz de karargâha yollandık. Dün değil evvelki gün Ferhat ark, Zozan gibi bir unsurun 
bizimle oynayabildiğini, bunu önlemede  zayıf  kaldığımızı, bu nedenle de  burada  kalıp önümüzdeki 
dönem  için  bol  bol  sığınak  kazacağımızı  söyledi.  Geçmiş  dönemde  de  sığınak  kazıyorduk  ama  bu 
dönemin  koşullarında  sığınak  kazmak  daha  da  önem  kazanıyor.  Böylece  dönemin  istediklerini 
karşılamış, yanıtlamış olacağız. Baharı böylesi büyük bir coşkuyla, özlemle, sevdayla beklerken, bunu 
duymak  nasıl  diyeyim  bilemiyorum  ki...  Gerçekten  kendimi  çekmek  istiyorum.  Ne  tartışmalar,  ne 
eğitim hiçbirine katılmak  içimden gelmiyor. Ama Berjin (manga komutanım) oldukça yeni ve yardım 
istiyor. Mecbur  kalıyorum. Kendi halimde  kalmak  istiyorum bir müddet, hatta uzunca bir müddet. 
Heva]  Rojin  biraz  ilgilendi  benimle. Ama  heval Dilan  sanki  tecritteymişim  gibi  davranıyor.  Tarihsel 
kariyerizmini konuşturuyor ve aramızdaki gizli pürüz, sürtüşme, elektriklenme hala devam ediyor. Her 
ne  kadar  sonuna  kadar  inkâr  etse  de,  "yoldaşımsın" deyip  yuvarlasa da  inanıyorum  ki benden  hiç 
hoşlanmıyor. Diğe‐lerinin yaptığı gibi "Dilan anamız" deyip sokulmamamdan kaynaklanıyor herhalde. 
Yapmadım,  yapmayacağım,  İki  burjuva  benmerkezci,  birbirinin  yörüngesine  girmez.  İtme, 
elektriklenme  olur.  Durum  bundan  ibaret,  Heval  Azime  uzun  uzun  konuşup  dertleşebileceğim, 
duygularımı  paylaşabileceğim  bir  arkadaş  ama  bilmiyorum. Bir  sıcak merhabalaşmanın  yanında  ne 
selam,  ne  konuşma  var  aramızda.  Acaba  geçmişte  özeleştirisini  verdiği  gibi  ahbap  çavuşluktan 
korktuğu  için mi böyle davranıyor,  yoksa  yönetim beni  kendi halime bırakma  kararı aldığı  için mi? 
Heniz yönetimin böyle bir karar alıp almadığını bilmiyorum. Sadece tahminler yürütmeye çalışıyorum. 
O da dosttan bir gül, onun gülü de yaralıyor beni. Neyse yoldaş sen bilirsin. Ama hasta olan benim. 
Yürüyemiyorum.  Bence  sen  geçmelisin  ama  yine  de  sen  bilirsin,  Dersim  de  sıkılıyor.  Ona  takım 
komutanlığından  sonra  şervanlık  yapmak  ağır  geliyor.  Gerçekten  benim  öyle  bir  sorunum  yok. 
Sorumluluğum  olmadığı  için mutluyum.  Kendi  sorunlarımı  çözemiyorum.  Bir  de  böyle  curcuna  bir 
yapının  sorunlarını  m  hiç  çözemem,  uğraşamam.  Ama  hemencecik  diyorum  "ya  devrimci 
sorumluluğum?" Unutmak  istiyorum bunu. Düşünmesi bile  sıkıyor.  Zaten devrimci  sorumluluğumu 
ayarlayamadığımdan geldi bunlar başıma. Tek  kelimeyle  sıkılıyorum  ve hoşcakal... Haa  Sena Van'a, 
Bedran Malazgirt'e kitle faaliyetine gitmişler. K. Zekiye ve 2 arkadaş, Van'da kahramanca savaşarak, 
direnerek, sonra da kendilerini imha ederek şehit düşmüşler. Zekiye yoldaşımı anıyorum. Berdan'dan 
hala hiç haberim yok. 
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Ve bugün ağladım. Hem de  iç çeke çeke burnumu silerek ağladım. Eğer müsait olsaydı hıçkıra 

hıçkıra, sarsıla sarsıla ağlamak  isterdim. Bir devrimci güçlü olmalıdır,  iradesi sağlam olmalıdır; ancak 
küçük burjuva duygusallığım rahat bırakmıyor beni. Yakamı rahat bırakmıyor. Artı (+), eksi (‐) kutuplar 
bir araya geldi, çatıştık. Büyük komutan, dört dörtlük devrimci olan ulusal anamız, Hacer'in deyişiyle 
"Margareth  Teacher"  ile  yani heval Dilan'la  tartıştık. Daha doğrusu ben  asker  ve o  yüce bir  takım 
komutanı olduğundan sabah beni bir güzel haşladı. Bana gereksiz bir sertlikle saçımı taramamı, şapka 
takmamı söyledi. Ben de bu önerisini bir kalıp sabunla desteklemesini söyledim. Önderim, senden ve 
şehitlerden  özür  dileyerek,  ama  açıklık  ve  dürüstlükle  belirtmeliyim  ki  içimden  "heval"  demek 
gelmiyor. Dilan Hanımefendi,  burasının  babamın  evi  olmadığını,  kendime  sevdalı  olduğumu,  asker 
olduğumu, emir ve talimatları yerine getirmem gerektiğini söyledi. Daha doğrusu bağırdı, çağırdı ve 
rahatladı!  Bana  çatmak  için  bahane  arıyor.  "Kara  çalı"sıyım  Di‐lan'ın.  Ona  batıyorum.  Gerçekten 
hoşlanmıyor benden, hem de hiç! Açıkça belirteyim; yüz yıl da geçse ne Dilan'ı, ne de Gülizar'ı bir 
komutan olarak kabul etmem.  İsterse  savaş mahkemesi  sonrası  sallandırılayım.  Şekil kabul etse de 
beyin, yürek kabul etmiyor! Dilan'ın ve Gülizar'ın alay komutanı olduğu bir alayda,  tabur komutanı 
olmaktansa  onlardan  uzak  bir  yerde,  devrim  bitinceye  kadar  bir  şervan,  bir  savaşçı,  rütbesiz  biri 
olarak kalmayı  tercih ederim. Gerçekten de  tercih ederim. Dilan beni bunaltıyor, çok  sıkıyor. Onun 
sesini  duymak,  görmek  beni  bunaltıyor.  Davranışlarıyla,  konuşmasıyla  bendeki  anarşist  ruhu, 
yapılanmayı tahrik ediyor, kışkırtıyor. Sevgili yoldaş, burası benim babamın evi değilse, sen de kendi 
evinmiş  gibi hesaplama;  seninde babanın evi değil. Burada Türk ordusunun diktasını  kuramazsınız, 
uygulayamazsınız. Ben de ölümüne varım bu kavgada, siz de… Ne ben marabayım, ne de siz ağasınız. 
Kemalist  ağalık  sökmez burada.  Sökmez  vesselam.  Sana devrimci  selamlarım  yok heval Dilan.  Seni 
selamlayacak sıcaklık hissetmiyorum. Yaklaşık bir saat sonra Dilan arkadaşla ilişkilerimi başından beri 
gözden  geçirmek  istiyorum. Xakurke'ye  geldiklerinde ben  askeri  ve  siyasi  açıdan  güçlüydüm. Hatta 
daha  da  güçlenebilecek  bir militan  adayıydım,  Dilanı'ın  gözünde.  Derken  daha  sonra  bu  arkadaş, 
yaptığı siyasi demogojiyle,  şahsında sembolleştirdiğine  inandığı ve öylece sunduğu "özgür, bağımsız 
Kürt kadını"  imajıyla özellikle aydın gençliği çevresine topladı. O  idealdi, herkes ona hayrandı ve son 
derece  bağlıydı.  Elbette  ki  ben  kabul  etmedim.  Çünkü  ben  de  bir merkezdim,  bir  piyon  değildim. 
Heval Ferhat'ın da hazır bulunduğu bir tartışma platformunda, büyük umudu olduğu ben, "işte benim 
kızlarım,  onları  nasıl  eğitmişim"  biçiminde  propaganda  aracı  olarak  kullandığı  ben,  sivriltmek  ve 
emeğinin bir cevheri olarak sunmak istediği ben, onunla ters yönde görüş belirtince kıyamet koptu ve 
kutuplarımız belirginleşti. Hemen ertesi gün  ismimi belirtmeksizin  çok  seri bir  tavırla üstüme geldi. 
Eleştiri adı altında bir sürü söz söyledi. Ya onun çevresinde Ya onun etrafında toplanacaktım ve onun 
bir  piyonu  olacaktım  ya  da  beni  paralayacaktı. O  tepkili,  ben  tepkili  bu  durum  öylece  sürdü. Ben, 
bendeki  bu  tepkiyi  görüp,  tehlikeli  olduğunu  görünce  onunla  konuşmaya  karar  verdim.  Konuştum 
ancak  düşüncelerimi  tam  olarak  ifade  edemediğimi  söylemeliyim.  Konuşma  belli  bir  yumuşama 
yarattı. Zaten daha sonra pratiğe gittik. 
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Bu akşam çok doluyum. Ben neyim, nasılım? Ne yapacağım bilmiyorum. İstanbul'dan tanıdığım 

Tekin'i  gördüm  bugün.  Akademi'den  geliyormuş.  Aldığım  haberleri  not  düşeyim,  sonra  hislerimi 
anlatacağım. Ethem de  şehit düşmüş. Sinan, Müslüm ve  şimdi de Ethem... Ethem, güzel yoldaşım... 
Ethem, Kürdistan Halk Kurtuluş Ordusu'nun yiğit neferi... Özlü, dürüst, cesur yoldaşım benim. Şehitler 
kervanının bir üyesisin artık. Gözlerimi karanlığa dikip, başımı ağaca yaslayarak bir ağıt yaktım sana... 
Sonra  değineceğim  sana  olan  hislerime,  gül  yoldaşını  benim...  Berdan  Akademi'ye  gitmiş. Özlü  ve 
güçlüymüş, gelişiyormuş. Daha sonra Dersim'e pratiğe gitmiş. 

 
 
 
 
04.04.92 
 
Nöbete çıktığımdan dolayı yazamadım. Şu an mevzideyim. Oldukça uzun yazacağa benziyorum. 

Ahmet veya Hüseyin asıl adını belirtmeye gerek yok. Akademi eğitimi görüp tekrar şehir faaliyetlerine 
yönelmiş. O alanda örgütlenmede oldukça başarılı bulunmuş.. Hasan hapisten çıkmış, şu an Akademi 
yönündeymiş.  Yıldız  da  çıkmış,  bir  süre  legal  faaliyette  bulunması  düşünülüyormuş.  İşte  buna  çok 
sevindim.  Deniz  geliyormuş,  güçlüymüş  ancak  özgüveni  fazla  yokmuş.  Ve  Şirvan...  Sonra  detaylı 
değineceğim...  Berçem,  Berivan  (Bengi),  Binevş  (Makbule)  Haftanin'e  gitmişler.  Seyfettin  Garzan'a 
gitmiş. Ayhan bir müddet uygulamaya alınmış. Ve şu anda burada. Sena Van'a gitmiş. Berdan ve Alişer 
Malazgirt'e gitmişler. K. Zekiye kahramanca direnerek, sonra da kendisini imha ederek şehit düşmüş. 
Aysel doktora gitti. Nujin PAK'a gitti. Şu an intişar halimiz devam ediyor. Arkadaşlar sığınaktalar. Ben 
ve Ruken, biz iki BKC’ci 1400 mermimizle, 2 yardımcımızla {Sakine ve Bese) kampın üstünde 3 gündür 
hava  pususundayız.  Bizden  hariç  1  BKC,  1  B7  ve  doçka  var.  Uçak  gelirse  savaşacağız.  Sembolik 
mevzilerimiz var. Açık söyleyeyim uçak saldırılarına oldukça elverişli bir yerdeyiz, açık hedefiz. Ama bu 
beni hiç korkutmuyor. Savaşmak, savaşmak, savaşmak istiyorum. Ölümüne savaşmak... Bir kirli canım 
var. Bu vatana, Partime feda olsun, feda etmek istiyorum. Bedenimle, yüreğimle hazırım bu kavgaya. 
Şirwan'ın durumuna özel olarak değinmek isterim. Hem de ahbap çavuşça değil; devrimci, eleştirel bir 
gözle. Şirvan lisede de, daha öncesinde de burjuva kültür ve ahlakıyla yaşamıştı. Ailesi orta burjuva bir 
aile, çevresi de öyle... Üniversitede de bu devam etti. Hatta yurtsever gençlik içinde de bu devam etti. 
Ramazan, Veysel,  Ercan,  Ethem...  vs.  birçok  kişi  kendisiyle  konuştu. Onunla  çokça  tartışıldı. Ancak 
sonunda "bir kez başlamış, olduk" diyerek bir ayda Ethem'le sözlendi ve Ethem şehit düştü. Ethem'in 
şahadetinden  sonra  Akademi'de  tekrar  böylesi  bir  ilişkiye  yeltenmesi,  bunun  Parti  Önderliği'nin 
müdahalesiyle engellenmesi durumu yaşanmış. Bu arkadaş, düşmanın ağır dejenerasyonunu yaşamış 
bir  arkadaştır.  Gerçekten  düşürülmüş,  oynanmış,  tahrip  edilmiş  bir  kişiliği  var;  ancak  kazanılırsa 
güçlüdür,  devrime  faydalı  olabilir.  Akademi'de  fazla  bir  dönüşüm  sağlamamış  ve  mevcut  haliyle 
gerillada  zaten  yapamaz.  Tekin  "böyle  olmamalıydı,  bir  şehidin  anısına  böyle  alçakça  ihanet 
edilmemeliydi" diyordu. Şirvan, gerçekten merak ediyorum nesin sen? Aklın ne zaman başına gelecek 
senin? Sonun ne olacak? 
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05.04.92 
 
Yağmurlu  bir  gündü.  Ben  ve  Şirvan,  Gülsuyu'ndan  aceleyle  yola  çıktık.  Otobüse  nasıl  attık 

kendimizi?  Vapura  nasıl  bindik,  bir  solukta?  Yurdun  bulunduğu  sokaktaki  börekçiye  gidiyorduk. 
Yağmur  yağıyordu.  Islanmıştık,  baktık  ki  az  ötedeki  kafeteryanın  önüne  çıkmış  bize  sesleniyor. 
Çıktıktan  sonra  ve  onlar  sözlendikten  sonra  ilk  kez  görecektim  Ethem'i.  Kapının  karşısındaki  ikinci 
masaya oturduk ve üç  çay  istedik. Sigaralar masanın üstüne  çıkarıldı. Çakmağı Ethem'den almıştık. 
Çok  uzun  oturmadık.  Gidecekti,  biliyorduk.  Son  hazırlıklarını  görmüştü.  Kazaktır,  parkedir  vs. 
Güneybatı'ya  gidiyordu.  Gitti  ve  bir  daha  göremedim;  göremedik  Ethem'i.  Bakırköy'de  sahilde 
tartışmalarımız...  Erdoğan'ı  kazanmak  için  nafile  çabalarımız...  Eylemlerin Molotofçusu...  Savaşkan, 
direngen, cesur yoldaşım... 

10.04.92 
Uçaklar  nihayet  geldi.  Savaşmak  ve  ölmek  için  çok  güzel  bir  gün.  Can  birdir  bu  vatana.  Bu 

mazlum halka ve insanlığa feda edilecekse can bir hiçtir bizim için. Bu kavgayı çok seviyorum. İnsanın 
insana kulluğuna karşı, içinde bulunduğum bu kavgayı çok seviyorum. 

AN SERKEFTİN AN NEMAN! 
 
 
11,04.92 
 
Evet, aslında çok önceden yapman gereken bir şeyi yapmıyorsun. Geçmişi birkaç nokta dışında 

gözden  geçirme,  girdiğin  yetmezlikleri  ve  zayıflıkları  tespit  edip  üzerinde  daha  güçlü  adımlarla 
yürüme...  Yazdığım  özeleştiri  raporuyla  durumumu;  açımlamış,  proleterya  sınıf  anlayışına  hizmet 
etmeyen  özelliklerimi  ortaya  koymuştum.  Kemalist  ağalıktan  tut,  Türk  sol  oportunizmine,  küçük 
burjuvanın  kendine  sevdalanışına  kadar.  Kendime  acımasızca  yöneliyordum.  Anlayışları  tespit 
edebildim.  Büyük  bir  çelişki  yaşayıp,  bu  anlayışları  mahkûm  etmeme  rağmen  büyük  bir  gelişme 
kaydedemiyordum.  Kendime  karşı  yine  liberal  kalıyorum. Heval  Ferhat  bir  konuşmasında  "kadının 
önünün  açıldığını  ancak  kadının  bağımsız  bir  kişilik  kazanmada,  söz  ve  karar  sahibi  olmada  zayıf 
kaldığını, erkeğin etkisine kolay girdiğini" söyledi. Ve Geliya Reş pratiğinde bizim "erkek egemenliğinin 
etkisi  altında  kaldığımızı  ve  daha  özgürleşemediğimizi"  belirtti.  Doğrudur,  en  iddialı,  en  kararlı 
olduğum bir alanda girdiğim büyük bir zayıflıktır. Bu da mücadele etmem gereken bir nokta. Yalnız 
benim  şu  an  yaşadığım  asıl  durum  nedir  biliyor  musun?  Yorgunluk.  Gerçekten  çok  yorgun 
hissediyorum kendimi,  ilk özeleştiri veren Beritan yok  şimdi, o dinamizm, o heyecan, o coşku yok... 
Yüreğim, beynim, hünerim oldukça monoton, ağır. Coşkusuzum. Önderliğin "yenilgili ruh hali" dediği 
durum bu olsa gerek. Kendimle mücadele edebile¬ceğime, gelişebileceğime inanıyorum ancak bu ruh 
halini atamıyorum. Dolayısıyla yanlışlıklar yapmaya ve ürkek yaklaşmaya devam ediyorum. Ne haltlar 
ediyorum!  Yaşama  geçici  katılıyorum.  Heval  Dilan'a  karşı  küçük  burjuva  tepkiselliği  duyuyorum. 
Tartışmam,  konuşmam  daha  olumlu  olabilir  ancak  yapmıyorum.  Önerilerim  olabilir  ancak 
önermiyorum.  Burjuva  kültürünü  hala  yaşıyorum.  Bile  hile  bu  haltları  işlemeye  devam  ediyorum. 
Utanmalısın! Gerçekten utanmalısın be! Önderlik  artık  selam  bile  göndermiyor  sana, bize... Halkın 
diriliş  kavgasına  bak,  şehitlere  bak.  Partinin  yaşadığı  zafere  bak,  Ethem'e,  Müslüm'e,  Şivan'a  ve 
kaldırabilirsen başını Mazlum'a, Kemal'e, Hayri'ye bak. Bırak devrimciliğini bir kenara,  insanlığından 
utanmalısın! 
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12.04.92 
 
Bugün  gerilla  yaşamımızın  olağan  ve  az  da  olsa  zorlu  bir  g‐nü.  İntişara  çıkmadık.  Bardaktan 

boşanırcasına yağmur yağdı. Koğuşun altı tümüyle ıslak, çok az bir kısmı kuru. Bir battaniyelik kadarı. 
Arkadaşlar ıslanmayan yerlerde oturarak kah eli omuzlarında, kah şakaklarında, başını dizlerine koyup 
uyukluyorlar. Mutfağa giden  köprüyü  su bastığından dolayı  yiyecek almak  için mutfağa gidemedik. 
Uykusuzluk,  yorgunluk  ve  açlık  var.  Saat  öğlenin  12'si.  Bu  akşam  nasıl  geçecek  ben  onun 
düşüncesindeyim. Uykum var, yazamıyorum. Belki sonra yazarım. Yapının direnişçi özelliği öyle fazla 
güçlü değil. Moral seviyesi de fazla yüksek sayılmaz. 

 
 
 
22.04.92 
 
Dün gerilla yaşamımda kendimi ikinci kez çaresiz hissettiğim bir gündü. Yağmur yağdığından ve 

hava kapalı olduğundan saat  ikide hareket ettik. Bayanlar bölüğü olarak nokta değiştiriyoruz. Şu an 
saat sabahın biri, mevzilerdeyiz. Akşam yolculuğumuz sürecek. Saat  ikiden akşam altıya dek yağmur 
altında yürüdüğümüzden dolayı sırılsıklamdık. Hele ben iç çamaşırlarıma dek ıslandım. B‐7 çantası ve 
hasta bir arkadaşın çantasını taşıyordum. Yüküm gerçekten ağırdı. Kollarım, sırtım ve boynumda ağrı 
vardı.  Hala  da  sürüyor.  Konaklama  yerine  geldiğimizde  kurulanma  imkanımız  olmadı,  ısınamadım. 
Yağmur  altında  sabah  hareket  ettik  ve  sabaha  dek  tir  tir  titreyerek  geçirdim  geceyi.  Hatta  bazen 
dişlerim birbirine değiyordu. Odun getirmeye üşeniyordum. Yürüyünce ıslak' elbiselerimin vücuduma 
temas etmesi bir çileydi ve yağmur hala yağıyordu. Üstelik hala  ısınamadım. Yedi arkadaş üzerimize 
bir  battaniye  ve  yağmurluk  örttük.  Soluklarımızın  buharıyla  ısınmaya  çalıştık.  Yani  kümeste  tavuk 
misali. Üşüyordum,  uykum  vardı  ve  bir  şey  yapacak  gücü  kendimde  bulamıyordum.  Aslında  odun 
getirebilirdim,  ateş  yakabilirdim,  fedakârlık  yapabilirdim.  Kendimi  arkadaşları  uğruna  fedakârlık 
yapabilecek  biri  olarak  görüyordum.  Ve  bence  öyleydim  de.  Sabahın  saatlerini  sayıyordum.  Zorlu, 
fakat tabii ki güzel bir geceydi. Ama omuz omuza verme, birbirine destek verme azdı. Yılgınlık, egoizm 
başını  almış  gidiyordu.  Böyle  zorlu  bir  anda  ne  kadar  yüzeysel  olduğumu  fark  ettim.  Yakınmadım, 
ağlamadım bu gerçek üzerine... 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 3.04.92 
 
Günlüğümü  tamamlayamadım;  çünkü  tekrar  yola  koyulduk.  Ve  şu  anda  öğlen  saat  12  gibi. 

Kampa nihayet ulaştık. Sabah sekizde uyudum, uyandırdılar. Ben, Şevin, Ruken, Zelal sığınak kazmaya 
gidiyoruz. Çağırıyorlarmış, sonra yazarım. 
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 29.04.92 

 
Dün ne oldu dersin? (Kime hitap ettiğimi bilmekle beraber) Heval Dilan ve Azime'yle konuştuk. 

Heval Dilan eleştirdi, uyardı, yardımcı olmaya çalıştı. Bir köprü attık. Günlüğümde onunla  ilgili olan 
kısmı ona okuyuverdim. Rahatladım, açıldım. Ağır bir yük kalktı omuzlarımdan. Yoldaşça bir sıcaklık 
içimi  sarıverdi. Ona duygularımı  itiraf  ettim.  Tepkiselliğimi,  anarşistliğimi, ona  yönelik  yazdıklarımı, 
yenilgili ruh halimi, sıkılmışlığımı, yorgunluğumu anlattım.  İçimdeki küçük ve alçak bir adamı birlikte 
yenmeye  karar  verdik.  "Kendime  savunmacı  yaklaştığım  için  çelişkilerimin  antagonist  aşamaya 
gelmediğini, o nedenle kişilikteki devrimci hamleyi yapamadığımı" ifade etti, haklıydı öyleydi. 

Başta da belirtmiştim. Bizim basın birimi küçük burjuva denizidir. Parti dışı sınıf ve anlayışlar kol 
geziyor.  Güçlü  dönüşümler  yapmaya,  güçlenmeye,  savaş  ortamında  bunlarla  mücadele  etmeye 
kararlıyım. Bu kendimi aşmanın, yenilenmenin, güçlenmenin bir yöntemi olacaktır. Şu an noktamıza 
yerleştik. 

Yaşamımız  rayına  oturmaya  haşindi. Mevzilerimizi  kazdık. Bu  pratik  iş  sürecinde  iyi  çalıştım. 
Aferin bana. Bizim yaşantımızda da gelişme var. Sıcaklaşma, yakınlaşma görülüyor. Liberalizme bir son 
vermem  lazım. Bitmeli artık! Ama ölçüyü aşmadan. Raperin'e yardımcı olmam  lazım. Onu çok yalnız 
bıraktım, Haydi Beritan! O Arapça  şöyle diyordu: "Kendime güveniyorum ama kendimden memnun 
değilim." 

Bu  arada  iki  gün  önce  Aysel  ve  birkaç  kişi  tecride  alındı.  İran'a  doklara  gitmişlerdi.  Orada 
olumsuz davranışları olmuş. Duygusal zayıflıklara girmiş. Şaşırdım, üzüldüm. Gerçekten şaşırdım! 

 
 
 
 
7 Mayıs 1992 
 
Bu gün tam bir yıl oluyor İstanbul'dan çıkalı. İstanbul, deniz, meniz, balık ekmek umurumda bile 

değil. O şehri değil, o şehirde bıraktıklarımı arıyorum, yaşıyorum. Beni Topkapı'dan uğurlayışını... Kaç 
kez yazdım. Kaç kez öptü özlemim yüreğinden ve kaç kez sigaramın harmanında gizlenen özlemindir. 
Neyse  sen  yüreğimin  bir  kuyusunda  dura  dur.  Sen  de  çok  şeyler  bekliyordun  benden.  Üzgünüm 
gülüm.  Ama  senin  sevgine  de  layık  olamadım.  Pratiğe  gönderilmeye  hazır  bulunamadım.  Parti 
tarafından yeterli görülmedim. 

Dün  akşamki  toplantıda  yine  eleştirildim,  sert  uyarıldım.  Bu  kaçıncıdır  partinin  sabrını 
taşırıyorum. Ancak  kesinlikle heval Dîlan'la  konuşmam özeleştiri  temelindeydi. Heval Dilan  "Akşam 
özeleştiri verdiler ancak bu samimi olmadıklarını   gösteriyor" diyerek  ifade etli. Bu doğru değil. Ama 
Allahın belası küçüklüklerim... Yakamdan söküp atamıyorum. Akşam ifade edilenler: 

‐ Kendi başına hareket etme 
‐ Kendine sevdalanma 
‐ Ezici, bastırıcı üslup 
‐ Keyfiyetçilik 
‐ Talimatlara uymama 
‐ Çevreyi talimatlara uymama ve keyfiyetçilik yapma konusunda etkileme 
Kendi kendimden sıkılıyorum artık. Değişmeliyim. Hem de nasıl? Başarmalıyım mutlaka! Ve  iyi 

biliyorum ki bu böyle giderse daha çook daktilo yazarım. PKK potasında erimeliyim, erimeliyim. Ama 
nasıl? 
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10 Mayıs 1992 
 
Yazdığım bu şiiri yitirme tehlikesine karşı buraya da geçiriyorum 

En kahpe acılara çatıp da gelmişim 
Öfkeliyim, kinliyim ve biraz da yorgun. 
Yüreğim çığlıklara gebe 
Yüreğim bir yanık sevda türküsü çağırır 
Genç kız bedenim, delikanlı yüreği 
Fırtınalı, özlemli, ağır 
Ateşten kararmış demliği indir hele 
Bir de tabakadan bir tütün sar. 
Muş tütünü içersin bilirim; 
Halisinden ipek gibi... 
Bu dağları ne de beter severim 

El değmemiş vahşi, bakir güzelliğini. 
Ana rahmidir bize dağlar... 
Sallanırken Türkün, Arabın, Rumun kılıcı tepemizde 
Bu sevdanınt orta yerine düştük. 
O çocuk ellerim yok artık. 
Ellerim iki volkan 
Silahımın namlusunda. 
İpek saçlarım, 
İlmiği hain çiyan düşmanım, 
 
İşte gördüğün gibi 
Savaştıkça güzelleşiyor kadın. 
Yok yok, 
Sen demesen de ben bilirim. 
Anlatmadı kalemim dana kavgamı. 
Ben diyemedim denilmezi 
Gelsin de Abidin çizsin 
Bu kavganın resmini 
Can bir, dava bir 
Yol bir, yoldaş bir 
Ve çizdiğin yolda Ölümüne yürüyeceğime söz verirken,  
Şiarını haykırıyorum: 
"Devrim fırtınalı kişilik ister! Devrim fırtınalı kişilik ister!" 
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            17 Mayıs 1992 

 
Çok uzun  süredir  yazmak  istiyordum ancak  işlerimizin  yoğunluğundan  fırsat bulamadım. Çok 

şey yazmak istiyorum. 
Bu  hafta  iki  daktiloyla  24  saat  çalışma  yapıyoruz.  Üçüncü  gece  geçti;  kirpiğim  kirpiğime 

değmedi.  Sürekli  yazıyor,  yazıyorum.  Ne  okumaya  fırsat  bulabildim,  ne  de  yazmaya.  Yaşamım 
tuşlardan  ibaretti. Hala da öyle.  Şu  an  Şevin  ve Ruken  yazıyorlar.  Yazmadığım  süre  içinde  çok  şey 
gelişti. En Önemlisi heval Ferhat'ın basın birimimizle yaptığı toplantıydı. Heval Ferhat'la konuşmak çok 
rahatlatıyor bizi. Yarayı ortaya koyuşu, getirdiği çözümler çok önemli. Öyle ki bize inanıyor, bunalımlı 
değil, umutlu bir  çırpınışa  giriyor. Raperin hazır  değildi. Bana  arkadaşları  tek  tek  değerlendirmemi 
söyledi. Ben  de  değerlendirdim.  Çalışmalarımı  sordu,  değerlendirdim. Benim  sorum  üzerine  halkın 
sorunu hakkında tartıştık. Bizi görünce güvenlikteki arkadaşlara "çay yapın çay, bunlar aydındır" dedi. 
Yoldaşça sıcaklığı, yardımlaşması... Önderliği gördüm onda. Ne yaptığımı ve heval Dilan'la ilişkilerimizi 
sordu. Değerlendirdim, "çabalıyorum" dedim. Bana sol anarşist olduğumu söyledi. Haklıydı. 

Bu görüşmeyi değerlendirdiğimde hepimiz  için güçlü bir doping, bir moral basamağı olduğunu 
söyleyebilirim.  Heval  Ferhat,  ortaya  ürün  çıkarmamız  gerektiğini,  kendimize  gelmemiz  gerektiğini 
belirtip,  eğer  böyle  olmazsa  tecride  gireceğimizi  de  ekleyiverdi.  Bir  yönüyle  yapı  hakkında 
değerlendirme yapmamı isterken, beni de değerlendirmeye tabi tutuyordu. 

Partim beni tanıyor, hastalıklarımı biliyor ve bana güveniyor. Hu hastalıklarımı yendiğim, Parti 
üslubuna ulaştığım takdirde Partime, halkıma, devrime bir şeyler katabilirim. Özellikle şiddetle ihtiyaç 
duyulan bir dönemde bu, tarihin, partimizin karşı konulmaz bir emridir. 

Heval Dilan'la  ve Azime'yle  konuştuk  yine. Bölük  yönetimimizle  de  diyalogumuz  oldu. Heval 
Ferhat, heval Dilan'la  ikimizin birbirine benzediğini  söyledi. Bu benim daha önce  tespit  ettiğim bir 
noktaydı.  Neyse  dağınık  da  olsa  serin  akan  düşüncelerimi  ifade  edeyim.  Heval  Sakine  yönetici 
özellikleri edinmeye, özümsemeye çalışıyor. Onunla geçmiş pratiğimizi değerlendiriyorum. Geçmişte 
onun üzerinde yaratmış olduğum olumsuz etkiyi kırmaya çalışıyor. Tepki duyuyor. Neyse o kendisini 
aşsın  da  ben  incineyim.  O  kadar  sorun  değil.  Belki  böylesi  bir  yardımım  olabilir.  Sakine  görev 
aldığından  bu  yana  onunla  sohbetimiz,  konuşmamız  olmuyor.  O  yöneten‐yönetilen  mesafelerini 
korumak  isterken, geçmişi mahkûm etmeye çalışırken  ilişkilerimize soğukluk giriyor. Tanrı bilir şimdi 
o,  benim  onun  konumunu  kabul  etmediğimi,  tepki  duyduğumu  sanıyor.  Oysa  yanılıyor.  Heval 
Dersim’le görüşüyoruz. Artık onunla daha  sıcağız. Kahretsin, az önce gitti. Uzun uzun konuşmadan, 
karşılıklı bir sigara  içmeden gitti. Selma gelmişti. O bizim  şirin Selma. Saçları uzamış... Nihayet Türk 
solu  batağından  çıkmış  ve  saflarımıza  katılmış.  Yönetimde  konuştuk  kendisiyle.  Şengül  (Dilan) 
Dersim'de pratikteymiş. Duyduklarımı not edeyim. 

‐Ali Temur: Bizim oradaki çevrede mücadeleye katılmış. 
Acil yazılması gereken bir yazı geldiği için ara veriyorum. Saat akşamın sekizi oldu. Geçiyor... 
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            8.06.2002 

 
Dün yazamadım, fırsat bulamadım. Şu an yazabilirim ancak azmim ve  isteğim yok. Arkadaşlar 

ailemle  görüşmüş,  ailem  benim  saflara  gelişimle  birlikte  biraz  yıkılmış.  Onlarla  ilişkiye  geçen 
arkadaşlara  "biz  bir  tane  kızımızı  verdik,  artık  başka  bir  şey  beklemeyin"  demişler.  Ailemin  tavrı 
olumsuz olsa da  sorun değil, hem de hiç. Partim ailemle  ilişkiye geçmiş ya, onları mutlaka kazanır. 
Aileme  güzel,  uzun  bir mektup  yazmayı  kafama  koydum.  Bir  de  fotoğraf  gönderirsem  güzel  olur. 
Mutlaka bir etki yaratmalı. Açıkçası ailemin saflarda, ERNK çatısı altında yer almamış olması, sosyal 
ajan oluşu bana oldukça acı veriyor. Ama yine de dönüşeceklerine, yurtseverleşeceklerine mutlaka 
inanıyorum.  Aileden  diğer  insanların  durumu  ise  çok  da  iyi  değilmiş.  K...  ve  Mesut  pasiflermiş, 
yozlaşmışlar. Nuran, Peşeng çevresine takılıyormuş. Bu beni çok sinirlendirdi. Serserilikten öteye bir 
şey  değil.  Küçük  burjuva  gerçeği  bilir;  ancak  ne  devrim  saflarından  tümüyle  uzak  kalabilir  ne  de 
devrimin gerektirdiği fedakârlıkları göze alabilir. Ne yapar? Bir küçük burjuva reformist örgüte kapağı 
atar. Nuran'ın o çevrede bulunmasının bir nedeni, girdiği bir duygusal ilişki de olabilir. 
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19.05.1992 
 
Sabahın  ilk  saatleri  bunlar.  Birazdan  çalışmalarımıza  başlayacağız,  bir  kısmımız  başladık  bile. 

Birkaç  gündür  bir  kılçık  gibi  saplanmış  yüreğime  hasretin.  Saçımı  okşayıp  uyuttuktan  sonra, 
dudaklarıma  bıraktığın  o  serin  öpüşünün  acılı  hasretini  yaşıyorum.  O  hasretin  ulaşılmazlığını  ve 
ulaşılmaz  oldukça  yakıcılığını...  En  çok  yüzünün  ışıltısına  ve  gülüşüne  vurgunum.  Gülüşlerini 
özlüyorum gülüm. Gülüşlerinden öperek merhaba. Seni; neden, nasıl ve ne kadar olduğunu bilerek 
seviyorum.  Ayrılığa  demir  atmış,  mahkûm  olmuş  ayaklarımın,  fırtınalı,  deli,  asi  yüreği,  yanında, 
yüreğindedir. Sen manevi olarak sonsuzsun benim için. Ancak maddi olarak yitirmekten korkuyorum 
seni. Dersim'den bu kadar şahadet haberleri gelirken içimde utanarak, korkarak sakladığım bir korku 
büyüyor. Sensiz ölümlü kalmak istemiyorum. Lütfen kendine dikkat et! Seni yitirmeyi düşünemiyorum 
bile. 

Selma  (Zİnarin)  yine  geldi.  Karşı  takımdalar.  Konuştuk.  Ben  sordum,  o  anlattı. Hepimizin  ilk 
geldiği zaman içine düştüğü yanılgıları o da yaşıyor. Yapıyı tanımama. Kürt halk gerçeğine yabancılık, 
roman  gerillacılığı,  ulusal  kültüre  yabancılık,  ordu  işleyişi,  disiplinini  anlamama...  Sıkılıyor.  Ortamı 
daha önce düşündüğünden  farklı buluyor. Konuştum. Onun o an  içinden neler geçirdiğini belirterek 
konuştum. Konuşmalarımın bir kalıp, bir ezber olduğunu düşündüğünü biliyorum. Hatta onu yanıltmış 
da  olabilirim.  Geçmişin  "özgürü',  kalıpsızı,  kuralsızı  ne  hale  gelmiş"  diye  düşünmüş  de  olabilir. 
Yanılgılarından kurtulması biraz zor ve sancılı olacağa benziyor. Yardımcı olmak istiyorum ama nasıl? 
Burayı  sevip  sevmediğimi  sordu.  Sevdiğimi  söylediğimde  şaşırdı.  Şehirlerin  o  sahte  çekiciliğini, 
güzelliğini anlamaz insan kolay kolay. İnsan özgürlüğü, güzelliği ve kavgayı bu dağların şevkiyle anlar, 
onlara  ulaşır.  Şehirlere  özlem;  çirkinliği  bol  olan  yaşama,  eski  kişiliğe  özlemdir.  Şehre  özlem 
teslimiyete, köleliğe özlemdir. Bu dağları umarım anlarsın Zinarin yoldaşım. Biraz acılı da olsa, sancılı 
da olsa anlayacağına inanıyorum. 

Az  önce  Heval  Azime  bir  grup  arkadaşla  konuşuyordu.  Sanırım  yönetime  gitmiştir.  Onunla 
yoldaşça mutfakta  sohbet etmek  istedim. Ancak  yönetime  gitmek  zorunda olduğu  için daha  sonra 
konuşabileceğimizi  söyledi.  Geçerken  bir  arkadaş  önüne  çıktı,  şimdi  biraz  da  onunla  konuşuyor. 
Herhalde daha sonra uğrar, konuşuruz. 

Saat gecenin biri oldu. Bir haber aldım, daha doğrusu gazetede ilanını  gördüm. Cafer (Mahsum 
Zeki)  şehit  düşmüş.  Ülke  gazetesinde  onun  fotoğrafının  olduğu  bir  yazı  vardı.  En  son  Cudi'de 
görüşmüştük. O da şehir faaliyetlerine gitmişti. Radyonun verdiği biçimiyle; eylem sonrası biri şehit, 
diğeri  sağ olarak ele  geçirilen  arkadaşlar  sizmişsiniz demek. Biz de Cudi'den  kaçan,  teslim olan bir 
alçağı sen sanmıştık, yanıldık. Sen onurluca, dirençle çatışıp  şehit düştün. Hem de öğrenci gençliğin 
sorumlusu olarak. 

Demek biri daha, demek bir gül daha kırıldı faşizmin kasırgasıyla... Gül yoldaşım... Gül yoldaşım 
elbette  kanın  yerde  kalmıyor,  kalmayacak.  Hiçbir  şehidimizin  kanını  yerde  koymadık  şimdiye  dek. 
Seninki de yerde kalmayacak. 

Seni  anıyorum,  yolun  yolumuzdur  diyorum.  Kanlı  alnından  öperim  yoldaşım;  kanlı,  onurlu 
alnından. 

Kahrolsun faşizm, kahrolsun! 
Faşizmi kahredeceğiz! 
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22.05.7992 
 
Gerillada yazılan birçok günce kitaplasır. Çünkü günceler savaşı, acıları, olayları anlatırlar... Ben 

yazdıklarıma bakınca duygu denizinden başka şeyler göremiyorum. Şu an uykum var, yazamayacağım. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.05.1992 
 
''Yanımda bir kitap ve kağıtlar var. Okuduğum kitabın  ismi, Kızıl Kayalar. Şu anda birinci cildini 

okuyorum. Kitap okumayı ve aileme mektup yazmayı düşünüyorum. Bütün bunları yapmadan önce 
arkadaşlardan izin isteyip yolu bilmediğim halde patikayı takip ederek tepeye ulaştım. Gittiğimde BKC 
başındaki  iki arkadaşı mevzide oturur halde buldum. BKC, parlamaması  için bir yağmurluğun altında 
duruyor. Gözlüğümü çıkarmam söylendi, silahımı sakladılar. Gülüyorum ve hemen soruyorum: "Doçka 
çalıştı mı?"  "Evet"  yanıtı  geliyor.  Bu  demektir  ki  taksiyi  kullanabiliriz.  İçimden  "gözlüğüm  parlarsa 
parlasın" diyorum. "Zaten şimdi savaşacağız!" 

Berivan'ın korktuğu belliydi. Ona bir BKC  için üç kişinin gereksiz ve tehlikeli olduğunu söyleyip 
aşağıdaki arkadaşların mevzisine gönderdim. Xelat'ı da göndereceğim,  fakat  sadece benim kalmam 
yönetimin  hoşuna  gitmez.  Ben  Xelat'ı  korumak  istememe  rağmen,  onun  gelişimini,  tecrübe 
kazanmasını engellemem doğru olmaz. O da benimle birlikte  savaşsın. Biz  şu anda altı uçağa karşı 
savaşıyoruz.  Bizim  bulunduğumuz  alana  bombalama  veya  tarama  yapmıyorlar.  Uygun  mesafede, 
alçaldıkları  an  ateş  ediyoruz.  Bizim  tepenin  dışında  bir  BKC  ve  bir  de  doçka  tepesi  var. Onlar  da 
çalışıyorlar.  Sıcak  ve  güzel  bir  duygu  savaşmak... Doksana  yakın mermi  sıktım.  Xelat  bayağı  iyiydi. 
Korkup  korkmadığını  sorduğumda  geçmişte  köylü  savaşında  (şere  gunditİ)  bulunduğu  için 
korkmadığını belirtti. Doğrusu cevap hoşuma gitti ve güldüm. Xelat'la birlikte güzel bir süreç yaşadık 
ve bu süreç hala da devam ediyor. Çalışma yaklaşık bir buçukta başlayıp üçe dek sürdü. Şu anda saat 
altı  oldu.  Henüz  tekrar  gelmediler.  Geleceklerini  sanmıyorum.  Saat  yediye  doğru  geri  çekilme 
yapacağız. Gerçekten de bugün zerre kadar korkmadım. Hem de hiç! Atari oynuyordum sanki. 

Hedef haline geldiğinde tetiğe bas. İşte bu kadar. 
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07.06.1992 
 
Yine  tepedeyim,  yaşam  olağan.  Yemek  arası  verdik.  Bazen  böyle  oluyorum  işte, 

durgunlaşıyorum. Bazen günün bazı saatlerinde, günün olağan  işlerini sürdürürken, bir  şeyler, bana 
geçmişte  yaşadığım  bir  anı  anımsatıyor. Üstelik  bazen  hissettiklerim  geçmişte  hissettiklerimle  aynı 
oluyor. Garip  hissediyorum  kendimi  o  an.  Lanet  olası  bir  özlem  kasıp  kavuruyor  yüreğimi.  Çok_iyi 
biliyorum. Ne geçmişe döndüğümde gidereceğim o özlemşmş, ne de o an herhangi bir şey özlemimi 
giderebilecek.   Geçmiş bir bütün olarak yaşasa da belleğimde, biliyorum ki o gerçekte paramparça. 
Elazığ'daki ortamım,  İstanbul...  Yürek  vurgunu olduğum  yoldaşımla birlikteliklerimiz  geliyor  aklıma. 
Omuzuna yaslanışım, bana söylediği bir türkü, hele Bakırköy'deki ikinci randevumuz.... 

Bir  konuya  açıklık  getirmek  istiyorum.  Yazılarıma  bakıldığında  duygusal  ilişkime  çok  sık 
değindiğim göze çarpıyor. Doğru biraz sık yazıyorum ancak açıkça ifade etmeliyim ki bu duygusal bağ, 
gelişmem, kendimi  işlerime vermem önünde herhangi bir engel değildir ve bunun engel olabilecek 
düzeye gelebileceğini sanmıyorum. O kadar güçlü ve netim. 

Üste düştüğüm bu kısa nottan sonra bir müjde vermek  istiyorum. Uçaklarla  savaştığımız gün 
Fransız  uçağı  düşürülmüş,  bir  uçak  da  ağır  hasar  görmüş.  Bütün  bunlarda  bir  katkım  olduğuna 
inanıyorum. Çok mutluyum ve de gururluyum. Ve çığlık çığlığa haykırıyorum. 

 
 
 
 
YAŞASIN SAVAŞAN, SAVAŞTIKÇA GÜZELLESEN, GÜZELLEŞTİKÇE SEVİLEN KADIN! 
 
Benim  açımdan  önemli  olan  bir  olaya  değinmek  istiyorum.  Geçenlerde  bir  yılan  öldürdüm. 

Daha  önceden  yönetimin mevzisinde  gördüğüm  yılanın  aynısıydı.  Yılan, mevzinin  dip  kayalıklarına 
sığınmasıyla kendisini kurtarmıştı. Arkadaşların  "yılan!" diye bağırması üzerine koştum. Heval Dilan 
yoktu. Heval Azime başka mevzideydi. Bir arkadaşın elindeki silahı aldım. Sonra da heval Azime'ye atış 
izni  vermesi  için  seslendim.  Nihayet  izin  çıktı.  Çocukluğumdan  bu  yana  üç  kez  bir  yılanla 
karşılaşıyordum. Gerçi yönetimde de görmüştüm ancak orada gördüğüm de aynı yılandı. Bu kez yine 
kayanın  arkasına  kaçmaya  çalışmasına  rağmen,  ben  onu  bir  çubukla  kayanın  dibinden  çekip 
çıkartmaya çalıştım. O anda bana tıslayışı içimde oldukça garip hisler uyanmasına sebep oldu. Yılanın 
üst  tarafında  durarak  nişan  aldım  ve  ilk  atışta  vurdum.  İskeletinden  vurduğumdan  dolayı  hareket 
edemiyordu. Bulunduğu  yerden dilini  çıkartıyor, bir o  yana bir bu  yana hareket ediyordu. Hareket 
halindeyken  kafasına  nişan  aldım.  Ama  yılan  bir  an  dahi  sabit  durmuyordu.  Ateş  ettim  ancak 
vuramadım. Heval Azime daha sonra kafasını bir taşla ezdi. Nasıl kahramanlık yapmışım ama. Olayı bir 
anlatışım var, sanki ulusal kahramanlık yapmışım! 

Neyse! 
Az  önce  eğitime  ara  verildiğinde  Zinarin  yanımıa  geldi.Onu  ilk  geldiğinden  daha  iyi  buldum. 

Ortama  ısınmış,  yavaş  yavaş  kavrıyor.  Çok  sevindim.  Yoldaşlaşan  Selma'yı  elbetteki  daha  çok 
seviyorum. 

 
 
 
 
 



Şehit Beritan Özgürlük Onurumuzdur 
 

Turuncu Destan Çiçeğim Özgüncem  Sayfa 25 
 

 
 
11 Haziran 1992 
 
Pes doğrusu Zelal! Beni çileden çıkartıyor. Yani bir karışan olmazsa bütün vaktini yemek yiyip, 

uyuyarak  geçireceğine  eminim. Oturduğu  yerden  "onu  verir misin,  bunu  alır mısın?" Hem  de  özel 
isteklerini  yerine  getirtmeye  çalışıyor.  Bir  de  Şevin'in  basit  kadınsı  davranışları...  Yani  sıkılıyorum 
vesselam. Lanet olsun! 

 
 
 
 
 
15 Haziran 1992 
 
Tekrar  lanet  olsun.  Yine  lanet  olsun!  Neden  dobra  olamaz  insanlar?  Çok  sinirliyim  ve  bazı 

hatalar karşısında hatayı işleyene karşı nefret duyuyorum. 
 
 
 
 
 
 
27 Haziran 1992 
 
Elbette yaşam küçük dilimi yutturacak kadar  şaşırtıcı da geçse, yine de sürüp gidiyor. Mesela 

Sağmalcılar cezaevinde Dev‐Sol'dan tanıdığım Akif'in (Mahmut) buraya geldiğini ve kaçtığım aynı gün 
öğrenmem  gibi... Doğrusu  o  derece  şaşırdım  ki  yaşadığım  şaşkınlık  öfke  ve  kin  duymamı  bastırdı. 
Düşündükçe de şaşırıyorum ve onu giderek daha fazla benzetiyorum bir süs köpeğine... 

Bizim  bayan  arkadaşlar  askeri  eğitimde  tatbikat  yapacaklar.  İki  defadır  eğitime  katılıyorum. 
Tatbikatta  BKC,  Kleş,  B–7  kullanılacak  ve  iki  bomba  atılacak.  Buraya  niye  yazıyorum?  B‐7'yi  ben 
kullanacağım  için. Tabii ki B–7 daha önce kullandığım bir silah. Hakkında epey  teorik birikimim var, 
hatta bu silahın eğitimini de arkadaşlara ben verdim. Bu silahın ağır silah eğitimi sırasında defalarca 
kullanıldığını gördüm, kendime inanıyorum ve başarılar diliyorum. 

Yaşamımız  sürüyor  işte.  Dünkü,  daha  önceki  tekmillerde  Raperin'i  eleştirerek  ona  karşı 
liberalizmimi  kırdım.  Raperin'e  karşı  hiç  bu  kadar  liberal  olmamıştım.  Hiç  bu  kadar  pratik 
uzlaşmacılığa düşmemiştim. 

Bugün  sessiz  olmak  istiyorum.  Bu  konuda  aldığım  mesafeler  az  olmamakla  birlikte  bu 
yaklaşımlara bir daha asla geçit vermeyeceğim. Ama işte yaşam... 

Yalnızlaştıkça mı özlüyorum seni, yoksa özledikçe mi yalnızlaşıyorum? Bilemiyorum ama zaman 
zaman  yalnızlaşmak  ve  sürekli  özlem  duymak  benim  tartışmasız  yaşadığım  duygular.  Yalnızlaştıkça 
bağladım  kendimi  sana,  sana  bağlandıkça  daha  da  yalnızlaştım.  Bu  bağlılıktan  korkmalı  aslında. 
Savaşın kıyasıya geliştiği, şahadetin diz boyu olduğu böylesi bir anda bu özlem, sana bağlanmak hayra 
alamet değil. Gülüşlerinden öperek selamlarım seni, bu zorlu, bu zehir zıkkım ayrılıklara  inat uzayıp 
giden hasretimle kucaklarım... 

 
 
 
 



Şehit Beritan Özgürlük Onurumuzdur 
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02.07.1992 
 
Yazın  ilk ayı geçti. Dün yine  savaşın  içindeydim. Uçaklara karşı ve yine  çok büyük bir  sürpriz 

olarak kamp üzerinden iki kez uçuş yaparak, geçen iki helikopterin tekrar gelme ihtimaline karşı B‐7'yi 
de  yanımıza  almışlık.  Ruken  ile  birlikteydik.  Hazırlıklı  olmamıza  rağmen  Helikopterler  gelmedi. 
Gelseydi B‐7'yi kullanacaktım. Dün  tez  canlı olduğumu  fark ettim. Sıcak kanlılık elbette pek olumlu 
değil,  hele  de  bir  komutan  adayı  açısından  hiç  değil.  Helikopterler  kafamızın  üstünden  sakince 
kızarmış piliçler misali geçerken kleşle kurşun atmamak  için kendimi zor tuttum ve bir o yana bir bu 
yana koşup durdum coşkuyla. Hatta heval Dilan'ın M‐16'sını kullanmakta ısrar ettim. Tabii ki sonra da 
tez‐canlılığım ve kahraman olmaya çalıştığıma yönelik eleştiri aldım. Savaşı sevdiğim bir gerçek. Silah 
kullanmayı ve kahramanca savaşmayı da istiyorum. Ama kahraman olmayı gerçekten istemiyorum. O 
yönlü  sivrilmem,  savaşılabilecek  anlardaki  dayatmalarımdan  ve  kendimi  hemen  ortaya  atmamdan 
kaynaklanıyor. Ne kahraman olmayı  istiyorum ne de öylesi bir bakış açısını kaldırabilirim. Bıraktığım 
bu  izlenimi  mutlaka  kırmak  istiyorum.  Bir  daha  öylesi  anlarda  kendimi  hemen  ortaya  atmamak, 
atmam gereken  ilk adım olacak. Her ne kadar savaşta güçlü bir  insan olarak değerlendiriliyorsam da 
şunu  kafama  kazımam  lazım  ki  savaşabilecek  tek  insan  ben  değilim,  o  yönlü  havalara  girmemem 
lazım. Bu çıkışlarımın, bu  savaşma arzumun eleştirildiği biçimiyle savrulmaması  için dikkatimi ve de 
kulağımı  çekiyorum.  Flaş  haberimi patlatmadan önce  bir  iki noktaya daha değineyim. Berjin'in  kol 
ağrısının daha  ileri boyutta  felç başlangıcı olduğunu 10 gün kadar önce öğrendim. Bu beni üzdü ve 
daha da yakınlaştırdı. İran'a tedaviye gönderilecek. Flaş haberi yazamadım, tekmil var. 


