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Kendi Kendime bir söz vermiştim yıllar önce: Şehitlerimizin intikamını “teröristleri 
kazanarak”’ alacaktım.

Kazandığımız çok insan oldu  şükür…

Bu kitabın, terörizm batağına düşmüş gençliğimizin kurtarılması adına bir can 
simidi olmasını Rahmeti Sonsuz’dan niyaz ediyorum.

Bu ateşi söndürmeye gücümün yetmeyeceğinin farkındayım ama, istedimki “safım 
belli olsun”…

                                                                        Bayram Özbek



6    BAYRAM ÖZBEK

İçindekiler

Önsöz Yerine..........................................................................................................7
Giriş .......................................................................................................................9
Terör Örgütlerinin İdeolojik Kökeni.......................................................................13
Darwinizm-Materyalizm-Komünizm ......................................................................15
Ateizmin İmkansızlığı ...........................................................................................18
Kızıl Rüzgar ..........................................................................................................27
Metasorgu ...........................................................................................................30
Sorgu Uzmanında Bulunması Gereken Vasıflar .....................................................32
Bir İletişimsizlik Örneği .........................................................................................36
Müzakere Stratejileri ve Arabuluculuk ..................................................................38
Terör Örgütlerinin Kullandıkları Dil Kalıpları ve Sloganları ile Tutarsızlıkları .............40
Terör Örgütlerindeki Bazı Tutarsızlık Örnekleri......................................................51
Dursun Öldü; Yaşasın Temel, Yaşasın İdrüs! .........................................................54
PKK’nın İslam Düşmanlığı ve iki yüzlülüğü ............................................................56
Yaşanmış Bazı Olayları Hatırlayalım .......................................................................63
Terör Örgütlerinin Uyuşturucu Trafiği ...................................................................66
Terör Örgütlerinin Genel Amaç ve Stratejileri .......................................................68
Eleman Temini .....................................................................................................70
Örgütsel Kimlikler ................................................................................................73
Elamanların Eğitimi ..............................................................................................74
Örgüt Mensuplarının Zorunlu Olarak Uyması Gereken Ana Kurallar ......................76
Mali Kaynak Temini .............................................................................................77
Silahlı Eylem Türleri ..............................................................................................78
Silahsız Eylem Türleri ............................................................................................79
Komünistlerin 18 Maddelik Talimatı .....................................................................80
Komünistlerin Çocuklara Yönelik Talimatları .........................................................82
Kadın-Erkek Militanlar Arasındaki İlişkiler ..............................................................84
Giyim, Kuşam, Görünüm ......................................................................................85
Teröristlerden İtiraflar ve Örgütlerin Bilinmeyen İç Yüzleri .....................................87
Öz Kardeşe Sıkılan Kurşun .................................................................................104
Teröristlerin Ağzından PKK Gerçeği ....................................................................106
Şubemize Gönderilen Bir Mektup .......................................................................145
Canavarlığa İlk Adım: Örgüt Kampı ....................................................................148
Ölüm Orucundan Ramazan Orucuna .................................................................152
Yaşanan Olaylar .................................................................................................157
Örgüt İçerisinde Faaliyet YürütenÖrgüt Mensuplarının Aileleriyle Yapılan 
Görüşmeler ........................................................................................................161
Güvenlik Güçlerinin Hareket Tarzı ......................................................................165
Terör Sorunu Nasıl Çöizülmeli? ..........................................................................168
SONUÇ ..............................................................................................................171
Bir Adanmışın Ardından .....................................................................................174
Kaynakça ...........................................................................................................176



METASORGU    7

Önsöz Yerine

Kompartımanda dört  insan vardı. Bunlardan birisi albay, albayın yanında 
oturan emir eri, karşı koltukta ise güzel bir kız ve kızın yanında ninesi...Tren 
yol alırken bir ara bir tünele girdi. Lambalar yanmadığı için ortalık zifiri 
karanlıktı ve artık kimse kimseyi göremiyordu. Kompartımanı derin bir 
sessizlik kapladı. Bu sessizliği bozan bir ‘öpücük’ sesi ile arkasından gelen 
‘tokat’ sesi oldu. Herkes birbirinden şüpheleniyor ama kimse cesaret edip 
ne olduğunu soramıyordu.

Genç ve güzel olan kız içinden emir erini kastederek şöyle düşündü:

“Geri zekalı! Hem ninemi öptü, hem de tokat yedi.”  

Nine içinden şöyle konuşuyordu:

“Helal olsun delikanlıya. Tokadı yedi ama kızı da öptü…”

Albay sinirli bir şekilde içinden şunları geçiriyordu:

“Ulan şerefsiz er! Kızı o öptü tokadı ben yedim.”

Er ise gülerek şöyle diyordu içinden:

“Helal olsun bana! Hem elimi öptüm; hem de albaya tokadı geçirdim ya..!”

İşte hali pürmelalimizi özetleyen bir fıkra. Kimin kimi öptüğü ve kimin 
kime tokat attığı belli olmayan bir ortamda yaşıyoruz.

Siz dünyayı olduğu gibi değil, kendi olduğunuz gibi algılarsınız. Herkes 
dünyaya kendi adesesinden bakar ve gördüğü manzaraları, işittiği sesleri  
kendi algı dünyasına göre yorumlar.
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Aslında, beş duyu organı ile algıladıklarımız tamamen maddenin bize aks 
eden fotonlarının yorumundan ibarettir. İnsanın maddenin asli mahiyetine 
teması mümkün değildir. Çünkü görürken, dokunurken, işitirken, tadarken ve 
koklarken tamamen sinir hücrelerimizin elektrik sinyallerinden aldığı mesajı 
beynimizin arka bölümündeki görme merkezinde yoruma tabi tutarak ona 
bir anlam veririz. Yoksa o maddelerin aslına temas ettiğimiz için, ya da o 
maddenin gerçekte bizim gördüğümüz şey olduğunu bildiğimiz için değil. 

İnsan beyni asla “gerçek” ile “hayali” ayırt etmez. Beynimize göre; 
gerçekte hayaldir; hayal de gerçektir. Beyin açısından değişen bir şey yok.  
Tıpkı rüyamızda olduğu gibi. Rüyamızda kaza geçirsek acı duyarız, kan 
aksa kanı hissederiz, doktor dikiş atsa  gerçek gibi yaşar ve ürpeririz. Oysa 
uyandığımızda durumun hiçte öyle olmadığını görürüz. “Şükür rüyaymış” 
der geçiştiririz. Ama beynimiz rüyamızdaki her şeyi gerçekmiş gibi algıladı 
değil mi? 

Hayatta bir rüyadan ibaret değil mi? Öldüğümüzde rüya içinde rüya 
gördüğümüzü fark edeceğiz ama iş işten geçmiş olacak. Rüyada yaptıkları-
mızdan sorumlu değiliz ama dünya rüyasında irademiz elimizde olduğu için 
sorumluluktan kurtulmamız mümkün değil.

Olaylara doğru bakmak ve doğru yorumlamak bizim doğruluğumuz-
dan geçer. Biz nasıl isek; herkes bizim için öyledir. Kendi gözlüğünde pislik 
olanlar etrafını bulanık görmeye mahkumdur.  

Arkadaşın karşı tarafta diye bağırıp çağıracağına senin de arkadaşına 
göre ‘karşı tarafta’ olduğunu bir lahza düşün ve azıcık insaflı ol. Herkesi 
bulunduğu konumda kabul edip, müsamaha ve hoşgörü kanatlarını sonsuz 
okyanuslara yelken açmış bir yelkenli gibi açmalı ve asla dalgalarla boğuş-
mamalısın. Şayet niyetinde sahile sağ salim çıkma düşüncesi varsa. Alabora 
olmak mı istiyorsun? O zaman yine sen bilirsin. Allah seni düşündüklerinde 
ve beklentilerinde asla yalancı çıkartmaz. 

Şimdi bırak sağı solu ve hedefe kilitlen. “İleride yaparım, daha vakit” var 
gibi sözlerle kendini daha ne zamana kadar avutmayı düşünüyorsun? Unutma: 
“İleride bir gün, ileride hiçbir gündür.” Bu gün değilse ne zaman? 

En uzun bir yolculuğu bitirmenin ilk kuralı ‘ilk adımı’ atmaktır. Dilerim 
bu kitap atacağın o ilk adıma vesile olur. Yolda buluşuruz..! Hoşça kal..!
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“Resim, nasıl olur da ressamıyla savaşır?”

MEVLANA

Giriş

Şu ana kadar güvenlik görevlisi olarak bizlere  “terör örgütlerinin 
ideolojik kökenlerini inceleyin ve felsefelerini çürütün” şeklinde bir emir 
ya da yaklaşım olmadı. Kanun’un esasen bizden istediği suçu ve suçluyu 
tespit ederek cezalandırılmasına katkıda bulunmaktır. Kolluk görevlisi 
olarak kendimizi bu kadar sınırlamak ve bizim insanımızın teröre kur-
ban gidişi karşısında sessiz kalmak hiçbir vicdana sığmaz. Gençlerimizin 
örgütlerin sinsi tuzaklarına yem olmalarına mı yanalım? yoksa terör saldı-
rılarında hayatlarını kaybetmiş canlarımıza  mı, şehitlerimize mi yanalım? 
Görünen o ki yanılacak dert çok…Bu kadar çok derde ancak çok insanla 
karşı konulabilir. Terör, hepimizin derdi olmalıdır. Polisin görevi sadece 
teröristi yakalamak, delilleri tespit edip suçluları cezaevine tıkmak olma-
malıdır. Sorgunun ötesinde yapabileceğimiz bir şeyler olmalı değil midir? 
Metasorgu; “sorgu ötesi” derken bunu kastediyoruz.

Ülkemizle beraber dünyamız terörden çok çekti, çekiyor ve çekmeye 
de devam edecektir. İnsanlık var olduğu müddetçe fitne fesat hareketleri 
de bitmeyecektir. Ama bunun ötesinde, elimizden gelen ne ise yapma 
konusunda azmimizin hiçbir zaman kırılmaması gerekir. Bu realiteden 
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sonra acaba  “terörü bitirmek ya da en aza indirmek mümkün olabilir 
minin?” cevabını aramalıyız. 

Bu konuda şimdiye kadar bir çok faydalı eser hazırlandı ancak, bu 
eserlerin daha ziyade bizlere hitap eden türden eserler oldukları gö-
rülmektedir. Yani teröristlerin ideolojik mantık ve felsefelerini 
yıkarak, eylemleri ile söylemleri arasındaki tezatları tespit edip 
onları bu bataklıktan kurtarmaya yönelik kapsamlı bir çalışmaya 
henüz rastlanılmamıştır.

Biz bu çalışmamızda; özellikle yıkıcı-bölücü terör örgütlerinin 
ideolojik-politik görüşlerine temel basamak olarak ele aldıkları Materyalist 
Felsefenin tutarsızlığı ile beraber yıkılışını, sosyalizm ve komünizmin göz 
boyamaktan ibaret kalıplaşmış sloganlardan oluşan kocaman bir yalan, ölüm 
tezgahı ve cehennem çukuru olduğunu, Marks, Lenin, Stalin ve Mao gibi 
komünist önderlerinin despot, zorba ve kan içen birer vampir olduklarını, 
ülkemizdeki komünist hareketlerin arkasında yabancı istihbarat servisleri 
ile Müslüman Türk düşmanı emperyalist devletlerin olduklarını, komü-
nistlerin gençliği nasıl birer robot haline getirerek onları ölüm makinasına 
dönüştürdüklerini, örgütlerin drijan kadrosunu oluşturan şahısların refah 
içerisinde keyif  sürerken diğer alt kadronun en ufak bir harcamanın dahi 
hesabını vermek zorunda olduklarını, aynı dünya görüşünü benimseyen 
örgütlerin karşıt görüşlü akımlar şöyle dursun  birbirlerini yok etmek 
için nasıl gayret içerisinde  olduklarını, sorgu odalarında yaşanan duygu 
yüklü hatıraları, örgütlerin kendi içlerindeki tezatları ve açmazları, sorumlu 
kurumlara düşen görevlerin neler olduğu, güvenlik kuvvetlerinin bilmesi 
ve uygulaması gereken önemli tespitleri  aktaracağız.

Yine bu çalışmamızda; 

Komünizmi ayakta tutan temel kavramların günümüzde geçerliliğini 
ve inandırıcılığını yitirdiğini, dahası dini afyon olarak görmesine rağmen 
insanın tabiatına aykırı çağdışı  sahte bir DİN kılığına büründüğünü, 
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kullandığı terminoloji ve motivasyon kaynaklarını dinden çalarak din 
düşmanlığı yaptığını, teröristlerin profilleri  incelendiğinde hemen hemen 
hepsinin ateist ve Darwinist olduğu, aile yapısı bozuk, işsiz ve fakir kişi-
lerin komünistlerin karınlık örümcek ağına takılmaya hazır birer kurban 
olduklarını, bu ağın parçalanması ve darmadağın olmasına rağmen kolluk 
kuvvetlerinin uygulamalarındaki yanlışlıkları yüzünden hala taban 
bulmada zorlanmadıklarını, dinin yenilmez gücüne dayanmadan polisiye 
tedbirler ve suni kanunlar ile terörün önlenemeyeceğini, toplumdaki bir-
lik, beraberlik ve kardeşliğin teminini en mükemmel bir şekilde sağlayan 
islamın çağlar ötesi emir ve tavsiyelerini harfiyen hayata geçirmeden 
Kızıl Rüzgarın (komünizmin) sesinin ve soluğunun kesilemiyeceğini, 
bu sesi kesmenin ise devletine sadakatle bağlı inanmış kadroların gayret 
ve himmetlerine vabeste olduğunu, bilimsel olarak Ateizm, Darwinizm, 
Sosyalizm ve Komünizmin çürütülmesi ve bunun geniş kitlelere ikna 
ile anlatılması gerektiğini, devleti temsil eden uygulayıcıların dev-
letin güçlü ama şefkatli elini her kesime adil olarak hissettirmeleri 
gerektiğini, operasyonlarda yakalanarak gözetim altına alınan insanlara 
mülayemet ve diyalog yolunu tıkamadan fikirlerini alt üst edip onları 
dahi kazanma sevdasıyla yanıp tutuşmamız gerektiğini, bu konuda yap-
macık hareketlerin tesiri olmayacağını, kafası ilimle, kalbi imanla, gönlü 
heyecanla, gözü yaşla dolu bağrı başı yanık karasevdalı vatan evlatlarına 
ihtiyaç olduğunu, bu konuda toplumun her kesimine düşen vazifelerin 
neler olduğunu, örgütlerin kendi içlerindeki çekişme ve tezatlarının neler 
olduğunu, gençliği kazanmada uyguladıkları sistematik elaman kazanma 
ve motivasyon tekniklerinin neler olduğunu, kolluk kuvvetlerinin sorgu 
ve mülakat tekniklerinin nasıl olması gerektiğini, özellikle, sorgulama 
birimlerinde çalışan görevlilerin muhatap oldukları teröristlerin kullanmış 
oldukları DİL KALIPLARINI çok iyi bilmeleri ve şahısları kazanmaya 
yönelik kendimize ait SORGU DİL KALIPLARINI belirleyerek hayata 
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geçirmenin önemini, hipnotik dil kalıplarını kullanarak NLP’nin dünyaca 
kabul görmüş teknikleri ile kendimize ait yeni teknik ve taktikleri geliş-
tirmemiz gerektiğini, bu teknikleri ilgili birimlerde çalışan personele çok 
iyi bir şekilde öğreterek işimizde profesyonelliği yakalamamız gerektiği 
konularında çalışma ve fikirlerimizi bulacaksınız.

İnanmak istemeyeni hiçbir mantık inandıramaz.

Cenap ŞAHABETTİN
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“Manevi tahribat, maddi silahlarla önlenememez”

Alaaddin BAŞAR

Terör Örgütlerinin İdeolojik Kökeni

Ülkemizde silahlı faaliyet yürüten terör örgütleri konusunda şimdiye 
kadar pek çok kitap yazıldı ve tanıtımları yapıldı. Biz burada tekrar örgüt-
lerin tarihçeleri ve kadroları hakkında bilgi vermeyi uygun bulmuyoruz. 
Tekrardan başka bir faydasının olmayacağı kanaatindeyiz. 

Bu nedenle; örgütlerin amaç ve stratejilerinin masaya yatırılması, eleman 
kazanmada kullandıkları metodlar, sempatizanların ideolojik motivasyon-
larının nasıl artırıldığı, kullandıkları hipnotik dil kalıpları ve dillerinden 
düşürmedikleri sloganlarının deşifresi daha önem arzetmektedir.

İşleyiş bakımından sağ, sol ve bölücü örgütler hep aynı mantıkla 
hareket eder ve aynı süreci takip ederler. Bu nedenle sağ terörü ayrı, sol 
terörü ayrı, bölücü terörü ayrı anlatmaya gerek olmadığı kanaatindeyiz. 

Bundan daha önemli gördüğümüz ise; örgütlerin temel ideolojik 
kökenleri ve alt yapılarındaki temel felsefenin irdelenmesi olacaktır. Ön-
celikle bu hususun aydınlatılmasında büyük fayda vardır. Çünkü kökünü 
kurutamadığımız felsefeler önümüzdeki yıllarda da insanlığın başına 
bitmeyen TERÖR BELASI olarak kalmaya devam edecektir. Bu cüm-
leden hareketle şunu kesin olarak söylemeliyiz ki; terörü salt polisiye 
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tedbirler ve güç ile ortadan kaldırmak mümkün değildir. Kanlı 
terör tarihi bunun en bariz şahididir. Akıllı insan bir delikten bir tek kez 
ısırılan insandır. Aynı hataları defaatle tekrar ederek aynı çukura düşme 
rekorları kıran bir zihniyetin sorgulanması gerekmektedir.

“Acaba nerede hata yapıyoruz?” sorusuna verilecek cevap ise:
“Acaba nerede hata yapmıyoruz?”dur. Yani her yanımız hata.
Öncelikle örgütleri daha iyi tanıyabilmek için felsefelerine kısaca  

değinmekte fayda vardır.

“Batıla, sahteye, yalana tapmak, hakikati bul-
maktan daha kolaydır. Çünkü batıl, yüzeydedir. 
Fakat hakikat derinlerde gizlidir, onu aramak ve 
bulmak herkesin harcı değildir.”  

GOETHE
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“Allah’ın varlığı, bir hakikat ifade eden geometrik 
teorilerden daha hakikidir.”   

DESCARTES

Darwinizm-Materyalizm-Komünizm

Charles Darwin “yaşam bir çatışmadır” diyerek “insanın çatışarak 
gelişen bir hayvan” olduğunu ileri sürdü. Bununla da kalmayarak insanın 
Allah tarafından yoktan varedildiğini inkar ederek Evrim Teorisini ileri 
sürdü. İnsanın desadüflerle meydana geldiğini, yaşam mücadelesiyle 
maymundan evrimleşerek gelişmiş bir hayvan türü olduğunu iddia etti. 
Darwin’e göre canlıların gelişimi doğadaki yaşam mücadelesine bağlı idi. 
Bu anlayışa göre ise; güçlülerin zayıfları ezerek, yok ederek ayakta kalması 
gerekmektedi idi. Gelişme:Çatışma idi. Çatışmanın olmadğı yerde gelişme 
de olamazdı. Doğada sürekli bir gelişim olduğuna göre sürekli bir çatışma 
da bulunmalıydı. Bu çatışma da acımasız olmalıydı. Bu cümleden hareketle 
güçlü ırkların  zayıf  ırkları yok etmeye haklarının olduğunu ve  bu sonucun 
kaçınılmaz olduğunu ileri sürmüştü. Darwin, Tohamas Malthus’un ileri 
sürdüğü “acımasızlık teorisi”den çok etkilenmişti. “Acımasızlık Teorisi”; 
insan nüfüsunun kendi başına bırakıldığında dünyanın başına ne tür bir 
bela getireceğini, sürekli artan nüfusun hastalık, savaş, kıtlık ve doğal 
afetler gibi bazı olaylarla dengede tutulabileceğini, bazı insanların yaşa-
ması için bazı insanların ölmesi gerektiğini ileri sürmekteydi. Bu teoriye 
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göre varlık, ancak savaşla mümkündü. Darwin Malthus’un bu çatışma 
ve savaş teorisini bütün dünyaya uyarlayarak doğada sürekli bir çatışma 
ve acımasız bir savaşın olduğunu, bu savaşta kendilerini geliştirebilen ve 
güçlü olanların hayatta kalacağını, diğerlerinin ise yok olmaya mahkum 
olacağını, bunun tabiatın bir kanunu olduğunu savlayarak ŞİDDETİ ve 
ÖLDÜRMEYİ meşru göstermiştir.

Marx ve Engels arayıpta bulamadıkları çok önemli bir hazine(!) 
bulmuş olmanın sevinci ile Darwin’e hayranlıklarını belirtmişler ve 
devrim uğruna kan dökmenin, şiddete başvurmanın doğanın bir ka-
nunu olduğunu ileri sürerek diyalektik materyalizmin felsefi kalıplarını 
sağlamlaştırmışlardır. Marx ve Engels Darwinizmi komünizmin doğa 
bilimleri açısından temeli olarak kabul etmişlerdir. Bu aşamadan sonra ise 
Marxizmin tanımı: “Darwinizmin sosyal bilimlere uygulanması” olarak 
tarihe geçmiştir. Başta Marx, Engels, Plekhanov, Lenin, Stalin, Troçki, 
Mao olmak üzere bilinen tüm komünist önderler ve diktatörlerin ortak 
özellikleri  Darwinist olmalarıdır.

Dün olduğu gibi bugün de insanlığın başına musallat olan terör 
belası, gıdasını esas itibariyle Darwinizim’den almaktadır.

Tüm komünistler aynı zamanda Materyalisttir. Maddenin ezeli ve ebedi 
olduğunu, Allah diye bir yaratıcının bulunmadığını, her şeyin bu dünya 
ile sınırlı olduğunu ve maddenin her şey olduğunu ileri sürmektedirler.

Bugün bilimsel gelişmeler ışığında Darwinizm, Materyalizm ve Ko-
münizmin ileri sürdüğü tezler bir bir çürütülmüştür. Ne var ki bunların 
bir çoğu okumayan insanımız tarafından bilinmiyor. Bir çoğumuz da 
bunları çürütmeye bile gerek duymuyoruz. Olmayan şeyin neyini çürü-
teceğiz diyenler de var. 

Hani anlatılır ya; Hüccet-ül İslam İmam-ı Gazali Allah’ın varlığını 
40 tane delil ile ispatlıyormuş. Orada bulunan yaşlı bir kadıncağıza de-
mişler ki:
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-“Duydun mu nine İmamı Gazali Allah’ın varlığını 40 tane delil ile 
ispatlıyormuş?” Yaşlı nine demiş ki;

-“Oğlum benim Allah’tan şüphem yok ki delile ihtiyaç duyayım, 
demek o adamın Allah’tan 40 tane şüphesi varmış ki 40 delil bulmuş.”

Safi niyetle gönülden delilsiz, şeksiz şüphesiz Allah’ın varlığını, birliğini 
tasdik eden bizim insanımıza belki delile ihtiyaç yoktur ama,  özellikle 
Terörle Mücadele hizmetlerinde görev yapan sorgu uzmanlarının bu hu-
susları çok iyi bilmeleri gerekmektedir. Muhataplarının bir çoğunun ateist 
olmasından dolayı, terör örgütüne sempati duyarak militan konumana 
gelmiş bir şahsın yaşamış olduğu süreçler ile olaylara bakış mentalitesini 
çok iyi anlayabiliriz. Şahsın sahip olduğu değerleri bilimsel olarak çürü-
tebilirseniz büyük bir üstünlük sağlamış olursunuz. Gözaltı sürecinde 
bunu ifade etmeseler bile, cezaevi sürecinde ya da sonraki yaşamlarında 
bunları derin derin düşünme imkanı bulacaklarından şüpheniz olmasın. 
Çünkü şüphe bir kalbe girdimi kurt gibi gövdeyi kemirir. Bir kalpte iman 
varsa şüphe yoktur, şüphe varsa iman yoktur.  Elimizdeki gücün farkında 
bile değiliz. Biz kendi değerlerimize küsüp sırt çevirirken, ateist-marxist 
dedeğimiz insanlar bizim değerlerimizi kullanarak bizi vuruyorlar. 

“ŞEHİTLER ÖLMEZ” bize ait bir kıymet, 
“YAŞASIN ÖLÜM ORUCU DİRENİŞİMİZ”deki Oruç bize ait 

bir mükellefiyet olmasına rağmen metafiziği yok sayan, Allah’a inanmayan 
örgütlerin dillerinde bu sloganlar virdi zeban olmuştur.

“Kuşlar, yıldızlara bakıp gidecekleri yolu bulabilsin 
de, güneşlerin aydınlattığı şu kainatta, insan Rabbine 

giden yolu bulamasın hayret !”

Dr.Hüseyin DEMİRKAN
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“Ölümüm birilerine hatırlatacaksa Seni,

Hiç durma Allah’ım! İşte ruhum al beni.”

Bayram ÖZBEK

Ateizmin İmkansızlığı

Allah’ın yarattığı akıl ile Allah’ı inkar(!)

Kitabımızda,  ateizme reddiye konusuna değinmemizin sebeplerinden 
birisine gelince, gözaltına alınan sağ örgütler hariç örgüt mensuplarının hemen 
hemen hepsinin ateist olduğunu müşahade ettik. İsyan ruhuyla otoriteyi 
temsil eden ne varsa hepsini reddeden ve doğal olarak düşman kabul eden 
örgüt mensuplarında ateizmin büyük etkisi olduğuna şahitlik ettik.

Bir kısmı bilinçli olarak ateist olduğunu iddia ederken, bazıları da 
dinden uzak bir hayat yaşamanın vermiş olduğu gafletle istemeye iste-
meye mecburen(!) ate olduğunu savunuyordu. Kendilerini Alevi olarak 
tanıtanlara gelince, bunların ise gerçekte ne Alevilik ile ne de başka bir 
mezheple alakalarının olmadıklarını gördük. Dinsizliği Alevilik olarak 
algılayan örgüt mensupları dahi çıkmıştı.

2001 yılında İstanbul’da gözaltına alınan E.Y. isimli örgüt mensubu 
ile bu konuları uzun uzun tartışmış ama belki de gözaltı şartlarından 
kaynaklanan olumsuzluklar sebebiyle bir türlü ikna edememiştik. En zayıf  
noktasından yakalayıp tam ikna olacak kerteye getirmeye başladığımızda 
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ise şahıs agresif  ve saldırgan  tavırlarla diyaloğu kesmeye çalışmıştı. Ko-
nuşmaktan adeta dilim şişmiş ve bu kısır döngüye son vererek yanımdaki 
memur arkadaşa:

- “Al götür nezarethaneye koy şu inatçı adamı, bir daha da yanıma 
getirme!” dedim.

Sert ve haşin tavırlarla yerinden kalkan ateist  E.Y. :
-“Allah hepinizin belasını versin” diyerek odayı terk etti. İradesi 

dışında istemeyerekte olsa  “Allah” diyen ateistleri çok gördük.
Evet, en katı ateistler dahi bilmeden de olsa “Allah” diyerek ateiz-

min imkansızlığını adeta haykırıyorlardı. Allah’ın yarattığı akıl ile Allah’ı 
inkar ne büyük küstahlık, Allah’ın yarattığı göz ile Allah’ın nimetlerini 
görmemek ne büyük körlüktür! 

Şunu da eklemekte fayda vardır. Gözaltında bulunan kişiler kendilerine 
göre özgür bir ortamda olmadıklarından ve sizi kayıtsız şartsız “düşman” 
olarak gördüklerinden çok doğru ve gerçek hakikatları anlatsanız dahi 
inanmayacak ve kabul etmeyeceklerdir. Gurur ve kibirleri böyle bir duruma 
imkan vermediği için sorgu safahatını sohbet ortamına dönüştürmenin 
büyük faydaları olacaktır. Şahıslar gözaltında sizin anlattığınız doğru haki-
katları o an için kabul etmese bile cezaevi süreci ve sonrasında anlatınlar 
adeta onun beynini kemirecek ve insafa davet edecektir. Elverir ki kalbi 
ölmemiş, vicdanı pörsümemiş olsun.

Biz, ateizmin gerçekten imkansızlığı konusunda ortaya eser koyan 
ilim adamlarımızın kitaplarından alıntılar da yaparak çok şumüllü olan 
bu meseleyi özet olarak anlatıp teferruatını ilgili eserlere havale edeceğiz. 
Özellikle  ateizm, materyalizm gibi konuları bu kitapta işlemiş olmamızı 
yadırgayanlara şunu hatırlatmak isteriz ki; teröristleri ayakta tutan temel 
dinamikleri yıkmadan ve onları etkisiz hale getirmeden onların 
beyninde kalıplaşmış fikirleri alt üst edemezsiniz. Hem teröristler, 
hem de onların bataklıklarına düşme ihtimali olan inançtan yoksun kitle 
bilmelidir ki, bindikleri dal çürüktür, tutarsız ve dahası gelişen bilimsel 
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bulgularla kesin olarak çürütülmüş ve reddedilmiştir. Buna rağmen hala 
böyle çağdışı bir akımın peşinde koşmak abesle iştigalin ötesinde insanın 
kendisine yapacağı en büyük zulümdür. İman etmeyen bir insanın namaz 
kılması ne kadar akıldan uzak ise, ateizm, materyalizm ve sosyalizme 
inanmayan bir insanın terörist olması o kadar uzak olacaktır. Dolayısıyla 
bu akımların kaynağından çürütülmesi meseleyi daha baştan halledecek 
önemli bir hizmet olacaktır.

Bu konuda kolluk kuvvetlerimizin daha donanımlı olmaları ve konuya 
vukufiyetleri bakımından; Ateizmin Tanımı, Ateizmin çeşitleri, Mutlak 
Ateizm, Teorik Ateizm, Pratik Ateizm,  İlgisizlerin Ateizmi, İdeolojik 
Ateizm (Materyalizm), Karl Marx’ın Sosyopolitik Ateizmi, ALLAH’IN 
VARLIĞININ DELİLLERİ;Varlık  Delili (Ontolojik Kanıt), Alem Delili 
(Kozmolojik Kanıt), Nizam ve Gaye Delili (Teleolojik Kanıt), Psikolojik 
Delil (Dini Tecrübe Kanıtı), Ahlak  Delili ,DARWİNİZM VEYA EVRİM 
TEORİSİ, Evrim Teorisinin Tarihi, Evrim İddialarının Geçersizliği, Darwi-
nizmin 4 tezi, MATERYALİZM(MADDECİ FELSEFE), Materyalizmin 
Tanımı ve Tarihçesi, Kainatın Yaratılışı, Maddeyi Anlamak, Maddecilerin 
İnkarı, Materyalizmin Çöküşü ve Sonu, SOSYALİZM+KOMÜNİZM: 
TERÖRİZM, Sosyalizmin Doğuşu gibi konular ile Karl Marx- F. Engels, 
Lenin-Stalin, Mao gibi despot insan katili şahsiyetlerin hayatlarını çok 
iyi bilmeleri gerekmektedir.  Bilmediğimiz konularda tartışmaya girmek 
sorgu tekniği bakımından doğru bir davranış değildir.

Bu konuların özellikle sorgu bürolarında çalışan ya da terör örgütü 
mensupları ile birebir görüşme yapabilme pozisyonunda bulunan devlet 
görevlilerimize anlatılarak “uzman” olmaları sağlanmalıdır. İnanmadı-
ğınız bir konuda başkalarını ikna etmeniz mümkün değildir. Öyleyse 
öncelikle kolluk eğitilmeli ve bu konuya gönülden inanmış görevliler 
desteklenmelidir.

“Aklı başında bir insan, dinsiz yaşayamaz.”

Tolsty
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Ateizm, tanrı inancına bir tür tepki olması sebebiyle bu tür akımla-
rın inancın dile getirildiği yerlerde zuhur  etmesi gayet normaldir. İslam 
dünyasında da Yahya b.İshak er Raüvendi (H.205-245 ) ve Ebu Bekir 
Muhammed ibn Zekeriya er Razi (865-932) gibi ateistlere rastlamak 
mümkündür. Hatta Razi’nin “Tabiat  Felsefesinin” kurucusu olduğunu 
savunanlar da bulunmaktadır. 

Auguste Comte ve Marks gibi materyalistler insanlığın gelişimini “ üç 
hal yasası “ olarak bilinen bir yöntemle izah ederek tarihi teolojik, metafizik 
ve pozitivist olmak üzere üç döneme ayırmışlardır. Materyalistlere göre 
insanlık son döneminde biliminde gelişmesi sayesinde dini bir kenara 
bırakarak gerçek özgürlüğe ulaşacaktır. Bu görüş ülkemizde de terörizme 
kucak açan  bazı çevrelerce ciddiye alınarak  sapık ideolijilerine referans 
kabul edilmiştir. Halbuki bilim geliştikçe insanların daha kuvvetli bir şekilde 
dine sarılmaları, Kur’an’ın hiçbir hükmünün akıl ve bilim ile çelişmediği, 
İslami olmayan toplumlarda da diğer semavi dinlerin hüküm sürmesi 
“ üç hal yasasını” açıkça yalanlamaktadır. Bu da; materyalist felsefenin 
tutarsızlığı ile beraber yıkılışı anlamına gelmektedir. Materyalistler  kendi 
uydurdukları yasaların yıkılışını gözleri ile gördükleri halde, kainatta mevcut 
bulunan binlerce ilahi kanunun bir kanun koyucu olmadan nasıl ayakta 
durabildiğini izah şöyle dursun düşünmek bile istememektedirler. 

“Allah, evreni yaratmakla kalmamış işleyiş ve kanunlarınıda belirle-
miştir. Bu da açık seçik bir şekilde tarafımızdan müşahade edilmektedir. 
Mesela bizlere sıradan gelen veya belki de hiç dikkatimizi çekmeyen 
yerçekimi kanunu, gezegenlerinin yörüngelerinde düzenli olarak dön-
meleri, suyun kaldırma gücü, nefes almamıza imkan tanıyan atmosferin 
yapısı, kuşların uçabilmelerine olanak tanıyan hava ortamı, ateşin ısıtma 
ve yakma özelliği ya da toprağın bizlere ürün verme gücü  olmasaydı 
halimiz ne olurdu ? Bunlarsız bir yaşam düşünebilir miydi ? Yine kendi 
bedenimizdeki uzuvların görevlerini bir an için yerine getirmediklerini 
düşünelim. Mesela göz görmez, kalp çalışmaz, mide sindirmez ya da 
sinir sistemi bozulursa dahası aklımızı kaybedersek ne gibi durumlarla 
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karşılaşabileceğimizi tahmin edebiliyor muyuz ? Halbuki bütün bunların 
hiç aksamadan devam ettiğini ve her şeyin kendine verilen görevleri 
yerine getirdiğini açıkça müşahade etmekteyiz. Bu durum bizlere kainatı 
yaratan, yaşam için gerekli koşulları oluşturan, iradi bir varlığın yücelliğini 
haber vermektedir.”1 

Yeryüzündeki haksızlıklar ve adeletsizlik nedeniyle Allah’ı inkar 
eden  ya da Allah’ı  suçlayan Marxsistler; kendi sapık ideolijileri uğruna 
masum insanları, çoluk-çoçuk, genç-ihtiyar,  kadın-erkek demeden sözde 
insanlığı kurtarma adına insanlığı katletmelerini doğanın bir kanunu ola-
rak görmüşlerdir. İnsanlığı kurtarma adına insanı katletmek Marxistlerin 
somut tezadı.

Ateistlerde ateizm fikrini çürüten eldeki bu kadar kanıta rağmen 
devam etmeleri onların ne kadar ön yargılı, tutucu ve yobaz olduklarını 
göstermektedir. Zaten gerçek bir ateistin, gerçek bir bilim adamı olması 
da düşünülemez. Fikirlerindeki ısrarları ideolijilerinden kaynaklanmaktadır. 
Ateistler olmadığını iddia ettikleri “Tanrı” düşüncesinin zihinlerinden nasıl 
yer aldığını izah edememişlerdir. Var olmayan bir şeyin insan zihninde 
yer alması mümkün değildir. Yüzyıl önce ortalığı kasıp kavuran pozitivist 
düşünce hareketi günümüzde inandırıcılığını yitirmiştir. Böylece ateistler 
ellerindeki en önemli dayanak noktasını kaybetmenin  ötesinde nostajik 
hatıraları ile baş başa kalmaya mahkum olmuşlardır.

Esasında Marksizim, batının kendi çarpık bünyesinde oluşturduğu 
kapitalist sisteme bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. Batı toplumundaki 
adaletsizlik, acımasızlık, işveren ve işçi arasındaki uçurumlar ile işçilerin 
her türlü baskı altında sömürülerek çalıştırılması Marks’ın politik görüş-
lerine esas oluşturmuştur. Bu zalim düzene ise ancak işçilerin iktidara 
gelmesi ile son verileceğini ön görmüştür. Bu amaç için her türlü şiddetin, 
öldürmenin ve eylemin meşruiyet dayanağını kendi politik görüşleri ile 
izaha çalışmıştır. 

Marksistler, dinin afyon olduğunu, işçileri köle hale getirdiğini, zen-
ginler tarafından bir sömürü aracı olarak kullanıldığını, insanın gerçek 
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özgürlüğe kavuşmasının dinden kopmakla mümkün olabileceğini ileri 
sürmüşlerdir. Bu görüşe kapılmalarında esasen batı toplumunda kilise ile 
idarenin birlikte çalışması etkili olmuştur. Batıda kilise ve ruhbanlık devletle 
beraber halkın üzerinde hakim bir unsur olurken, bizim dünyamızda ise 
alim ve hukukçularımız yönetime karşı halkın yanında yer almıştır. Yani, 
Marksist hareketlerin kısmen de olsa batıda haklılık payı varken, İslam 
coğrafyasında aynı haklılıktan bahsetmek mümkün degildir. Bu önemli 
farkı fark etmeyen terör örgütleri büyük bir yanılgı içerisindedirler. Yine 
bu örgütler islamiyetin tevhid inancıyla ilkel sapık dinleri aynı kategoride 
değerlendirme yanılgısına düşmüşlerdir.   Ayrıca, Allah inancını ortadan 
kaldırmaya çalışan Marksist hareket zamanla kendisi din haline gelmiştir. 
Sempatizanları tarafından kutsallaştırılıp adeta tebliğ edilmeye çalışılmış-
tır. Dine savaş açarak ortaya çıkan Marksizm bu savaşı kendisi 
sapık bir din haline gelerek kaybetmiştir. Marksist kökenli terör 
örgütleri söylemlerinde metafizik, ahlak, şehitlik, ölüm orucu, 
adalet, kahramanlık ve sonsuzluk özlemi gibi anlamları içeren 
cümleleri slogan haline getirerek  kendi sonlarını kendi elleri 
ile hazırlamışlardır.  

Marxistler, insanlık tarihinin belirli devrelerden oluştuğunu, bu 
devrelerin ise birbirini izlemek zorunda olduğunu, bu nedenle insanlığın 
nihai olarak kapitalizmden sonra komünizme kavuşacağını savunmuş-
lardır. Kapitalizm, kömünist rejime geçişin şartlarını kendi bünyesinde 
barındırdığı için bu süreci kaçınılmaz gören Marxistler, bir çok konuda 
yanıldıklarını görememişlerdir. Örneğin; bu güne kadar kapitalist sistemele 
yönetilen bir çok Avrupa ülkesinde komünist bir devrim yaşanmamıştır. 
Kaldı ki bu ülkelerde komünistler bir varlık dahi gösterememişlerdir. 
Siyasal alanda temsil keyfiyetleri azınlık denecek kadar düşüktür. Ko-
münist devrimin sanayileşmesini tamamlamış, işçilerin  baskın 
olduğu  toplumlarda meydana çıkacağını savunun Marxistler, 
iddialarının tam tersine Komünizm  köylü ve tarım toplumu  
olan Rusya ve Çin gibi ülkelerde patlak vermiştir. Bu da aslında 
önemli bir çelişkidir.
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Sosyal adaleti kurmak için sosyal eşitsizliği ve toplumsal sefaleti 
ortadan kaldırmayı amaç edinen Marxistler, bunun da ancak iktisadi 
eşitsizliğin mağduru durumunda bulunan işçi sınıfını teşkilatlandırarak 
ortadan kaldırılabileceğini savunmaktadırlar. İşçi sınıfının tahakkümü 
altında bütün sınıflara eşitlik ve özgürlük sağlayacaklarını söylemektedirler. 
Bu kısır döngü ise esasında başka bir zümrenin (işçi sınıfı) tahakkümü 
anlamına gelmektedir ki, her iki durumunda aynı kapıya çıktığı aşikardır. 
Bu da bir tezat oluşturmaktadır ki, zaten Marxizm, bize göre, insanlığa 
kurtuluş vaat eden örgütlerin en somut bir tezadıdır.

Ateistlerin sosyolojik iddialarından birisi de: “ Yeryüzünde sonsuz 
mutluluğa kavuşulamayacağıdır.”2  Ateistlere göre her şey bu dünya 
hayatı ile sınırlı olduğuna göre, yeryüzünde de sonsuz mutluluğa kavu-
şulamayacağına göre, ateizmin insanları mutluluğa kavuşturması 
mümkün değil demektir. Bu da bir ateistin kendini söylemi ile kendini 
yok etmesi demektir.

Ateizm, Marksist örgütlerin ideolijik bir propaganda malzemesi haline 
gelmiştir. Hatta Marksist Leninist dünya görüşünün ayrılmaz bir parçası 
olarak takdim edilen ateizme “ bilimsellik” urbası giydirilerek “bilimsel 
ateizm” okullarda zorunlu ders olarak okutulmuştur. Sovyetler Birliğinde 
gördüğümüz bu uygulama ile bütün insanların ateist olması amaçlanmış 
ve din ile savaşın en kutsal savaş olduğu telkin edilmiştir. 

“Marxist ateizm insanlara en doğal hakları olan düşünce(inanç), 
mülkiyet ve teşebbüs özgürlüğünü tanımamış, buna karşın dinin özgür-
lüğe, gelişmeye ve sosyal huzura engel olduğu yalanını ileri sürmüşlerdir. 
Nitekim bu tutarsız iddialar günümüzde  de benzeri çevrelerce sık sık 
tekrarlanmaktadır. Aslında bu konunun tartışılması dahi söz konusu iddi-
aların ciddiye alındığı anlamına gelecektir. Ancak şunları söylemekte yarar 
vardır: Materyalist ya da Marxist bir ateizm anlayışında insanların 
özgürlüğüne önem verildiği doğrudur. Ancak bu özgürlüğün de 
sadece materyalist bir ateist olma özgürlüğü( ya da zorunluluğu) 
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olduğu açıkça ortadadır.  Materyalist bir ateizmin hakim olduğu yerlerde 
insanların bırakınız dinsizliği reddetmeyi, ateizmi eleştirme özgürlükleri 
dahi bulunmamaktadır. Hatta böyle yerlerde Marxist olmayan bir aeiste 
dahi itibar edilmemektedir. Dolayısıyla materyalist bir ortamda, diğer bir 
deyişle bilimsel ateizmin hakim olduğu yerlerde, Tanrı’ya inanma, O’na 
tapınma, inancını ifade etme, dini törenlere katılma, yaşamını dini değerlere 
göre şekillendirme ya da günlük hayatda dini motiflere yer verme gibi 
özgürlüklerin bulunmasını beklemek hayal olacaktır.

Özgürlüğü ön plana çıkaran bilimsel ateizmin hakim olduğu or-
tamlarda insanın en doğal hakkı olan aile mahremiyetine dahi saygı 
duyulmamış, kişinin istediği ismi kullanmasına, arzu ettiği biçimde giyin-
mesine ve istediği şekilde çocuklarını eğitmesine dahi müdahale edilmiştir.  
İnsanlara özgürlüğü vaad eden Marxist aetistler ataları Müslüman olan 
toplumların değerlerine iyi gözle bakmamış, her fırsatta, onların tarihi, 
milli ve kültürel kimliklerinden soyutlanmasına çalışmışlardır. Öyle ki, 
aile toplantılarında, nikah, evlilik, doğum, cenaze gibi törenlerde dahi 
dini motiflere yer verilmesine tahammül edememişlerdir.  Ancak ne 
kadar hazindir ki bu tür insanlar her türlü çelişkilerine rağmen 
özgürlükten bahsedebilmiş ve bunu da toplumun mutluluğu için 
yaptıkların söylemişlerdir. Elbetteki böyle katı bir ateizm denemesi 
her türlü dayatmaya ve zorlamaya rağmen devam edememiş günümüzde 
de gücünü yitirmiştir. Tabii ki bu durum birtakım çevrelerce (bazı Mar-
xist ateistler) bir türlü kabullenememiş ve teorik olarak hala böyle bir 
dünya görüşünün geçerli olduğu savunulabilmiştir. “Acaba yanlış mı 
yaptık?” ya da “Bu iş böyle gitmez” diyen entellektüel  Marxistler dahi 
Ortaçağ’daki kilisenin tutumuna  benzer bir şekilde kendi çevrelerinden 
aforoz edilmişlerdir.”3  

İnsan, topluluk halinde yaşayan bir varlıktır.  Kaos ve karmaşa 
olmaması bakımından insanların bazı hürriyetlerinden fedakarlıkta bu-
lunmaları kendi yararlarınadır. Yani mutlak ve sınırsız  hürriyet herkesin 
hürriyetini kısıtlar ve herkesi sıkıntıya sokar.  Bu ise bir kanun ve kanunu 
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uygulayıcı bir otoritenin varlığını mecburi kılmaktadır. Kişi üzerinde 
her türlü otoriteyi kaldırmayı amaç edinen Marxistlerin boş 
bir hayal peşinde koştuklarını söylemek hiç de yanlış olmaz. 
Komünist Devlet uygulamalarında da gördüğümüz gibi Mar-
xistler yıktıkları rejimden hasıl olan boşluğu kendi otoriteleriyle 
doldurmakta gecikmemişler ve bu haliyle de kendi kendilerini 
aslında  imha etmişlerdir. Zalim ve diktatör uygulamaları ile insanları 
doğduklarına pişman etmişler ve devrim için insanlığı katletmeyi meziyet 
saymışlardır.

“Ruh, kendisini yaratana yaklaştıran vasıtalardan 
yoksun kalınca, ne de çabuk pörsüyor;

Ya Rabbi!...” ANDRE GİDE
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Kızıl Rüzgar

Hz. Peygamber (a.s) Tirmizi’de geçen ve Hz. Ali tarafından rivayet 
edilen bir Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurur: 

“Ümmetin on beş (kötü) şeyi işlerse içlerine ‘büyük bela’nın inmesi 
şart olur. Bunlar nelerdir? diye sorulunca  da saydı:

 Ganimet (yani servet-i milli fakir fukaraya uğramadan zulüm ve 
haksızlıkla sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında) tedavül eden 
bir meta’ haline gelirse,

 Emanet (edilen şeyleri emanet alan kimseler, memurlar) ganimet 
(malı yerine tutup yağmalayıp nefislerine helal) kıldıkları zaman,

 Zekat (ödemeyi ibadet bilmeyip bir angarya ve ) ceza telakki ettikleri 
zaman, 

Kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadına itaat ettiği, babasından 
uzaklaşıp ahbabına yaklaştığı zaman,

Mescidlerde (rıza-yı ilahi gözetmeyen, husumet, alış-veriş, eğlence 
ve siyasiyata vs. müteallik) sesler yükseldiği zaman,

(Devlet  otoritesinin yetersizliği sebebiyle tedhiş ve zulümle insanları 
sindiren zorba) kişiye zararı dokunmasın diye hürmet edildiği zaman, 

(Çeşitli adlarla imal edilen ) içkiler (serbestçe) içildiği zaman,
 ipek (haram bilinmeyip) giyildiği zaman,
 (Sanat, bale, konser gibi çeşitli adlar altında; bar, gazino, dansing ve 

salonlarda ve hatta televizyon, sinema gibi çeşitli vasıtalarla yaygın şekilde) 
şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiği zaman,  bu ümmetin sonradan 
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gelen nesilleri, önceden gelip geçenlere (gerici, dar kafalı gibi çeşitli adlarla) 
hakaret ettiği zaman artık KIZIL RÜZGARI veya yere batış (hasf) veya 
suret değiştirmeyi (mesh) bekleyin!” (Tirmizi, Fiten 38) (4)

Komünistlerin kızılla anıldıkları, bayraklarına Kızıl Bayrak, ordularına 
Kızıl Ordu dediklerini bilmeyenimiz yoktur. Yine hadisin sonunda geçen 
suret değiştirme (mesh) konusu ise adeta Darwinistlerin  Evrim iddiala-
rına atıfta bulunuyor gibi onların insanlıktan çıkacaklarını, maymundan 
türediklerini iddia edeceklerini, kim bilir belki de bu sırrın gereği tıpkı bir 
hayvan gibi kırlarda, dağlarda, sığınaklarda yaşayacaklarını, fiziken olmasa 
bile ruhen hayvandan farksız olacaklarını haber vermektedir. Hayatlarını 
kızıla özlemle geçiren bu acınacak zavallı gürühun kızıl içerisinde (cehen-
nem) ebediyen kalacaklarını bilmem hatırlatmaya gerek var mı?

“Ahir zamanda ortaya çıkacak bir kısım beşeri (hümanist) görüşler 
ve değerler, dinin yerini almaya çalışacaktır. Kendisine resmen din demese 
bile ortaya atacağı sistemi, kurmaya çalışacağı nizamıyla akide nokta-i 
nazarında aynen bir din hüviyetini alacaktır. Öyle bir din ki, kendi dışında 
kalanlara hayat hakkı tanımayan, diğer dinlerde mevcut olan kendini hak,  
başkalarını batıl ilan eden kıskançlık ve taassuba fazlasıyla sahip yeni bir 
din. Bu yeni din beşer üstünde mevcut her çeşit ilahi sultayı kaldırmak 
amacıyla inkar-ı uluhiyeti akidesine temel yapar. Her çeşit dini değerin 
yerine beşeri bir put (heva) dikmeye çalışır. Temel mabudu madde ve 
insan olan lâ-dini bir dindir. Nitekim komünizmin bu mahiyette olduğu 
birçok müellifçe vurgulanmıştır.”

Kızıl Rüzgar hadisinde de belirtildiği gibi,  fakirlerin hakkı olduğu 
belirtilen zekatın verilmemesi, yardımlaşmanın terk edilmesi, sadaka, 
kurban, fitre, bağış ve hibe ve infak gibi toplumu ayakta tutan temel 
dinamiklerin terk edilmesi toplumda büyük bir fitneye sebebiyet vereceği 
belirtilerek adeta terörün çıkış sebepleri sayılmıştır. 

“Mallarınızı zekatla koruyun, malınızın zekatını öderseniz 
onun şerrinden kendinizi korursunuz’” (Kenzü’l-Ummal 6,293) diyen 
Hz.Peygamber, terör örgütlerinin kamulaştırma olarak tabir ettikleri gasp 
ve soygunları görerek bir nevi çözüm reçetesini ortaya koymuştur.
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Yüce Allah kitabında ; “Eğer yardımlaşmazsanız yeryüzünde 
bir fitne ve büyük bir fesat olur” (Enfal,8/73) buyurarak adeta gü-
nümüzdeki terör hareketlerinin kaynağını ve nasıl önleneceğini bizlere 
gösteriyor. Yine yukarıda da belirttiğimiz gibi Kur’an-ı Kerim’de  Yardım-
laşma Suresi’nde (Maun) Yüce Allah’ın zekatını vermeyen, yardımlaşmayı 
engelleyen namaz kılanların tehdit edildiğini düşündüğümüzde namaz, 
hac, oruç gibi ibadetlerin makbuliyetlerini Zekat verme, yardımlaşma 
şartına bağlandığını görürüz.

Günümüzdeki anarşik hareketlerin sebeplerinden birinin de fakir-
zengin arasındaki uçurumdan kaynaklandığı ve yardımlaşmanın adeta 
ortadan kalktığını gördüğümüzde, İslam’ın bu kanayan yaraya nasıl parmak 
bastığını görmemek çok büyük bir haksızlıktır. İnsanı yaratan Yüce Allah 
onun neye ne kadar ihtiyacı olduğunu da bildiği için, toplumun huzurunu 
sağlayıcı yaptırımları da belirlemiş ve bunları emretmiştir.

Şayet Marx ve Engels gibi materyalistler islamı biraz bilselerdi, onun 
sosyal adaleti sağlayan hayat bahşeden emerlerine kulak verebilselerdi 
inanmış samimi bir mümin olmaları beklenebilirdi. Bu hakikatları bütün 
çıplaklığıyla gözler önüne serdikten sonra terörün hala içimizde yaşıyor 
olabilmesi kesinlikle bizim hata ve ihmalleremizin eseridir. Kendi değer-
lerimize sahip çıkıp samimi ve yürekten İslami prensipleri yaşayabilsek 
insanlığın fevc fevc huzura koştuğunu göreceğimizde hiç şüphemiz 
yoktur. 

“Arı gibi bal, koyun gibi süt, tavuk gibi yumurta ve 
böcek gibi ipek yapamayan, yani hayvan tekniğine 
henüz ulaşamayan insanın iki şıktan birini tercih et-
mesi gerekiyor. Ya henüz hayvan gibi akıllı olmadığını 
ya da akılsız hayvana akıllı insandan daha güzel iş 
gördürüp, insanın büyüklenmemesini isteyen bir büyük 

zatın varlığını.” NAİL PAPATYA
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Metasorgu

Özellikle ideolojik  suçlarda sorgu zor olmakla birlikte  çok zevkli-
dir. Cephedeki savaşın masa başında devamıdır sorgu…Elinizdeki tüm 
kozların ortaya konduğu, karşı tarafın hücum ve ataklarını boşa çıkaracak 
satranç  tarzı bir oyun diyebiliriz sorguya. Bu oyunu aklını kullanan, acele 
etmeyen, duygularını karıştırmayan, özgüveni tam, iç huzuru yakalamışların 
kazanacağı kaçınılmazdır.

Burada sorgunun yapılış tarzı hakkında çok kapsamlı bilgi vermenin 
doğru olmadığı kanaatindeyiz.  Zaten her insan için kullanılacak ortak bir 
sorgu taktiğinin olduğunu kimse iddia edemez. Her insan için ayrı ayrı 
sorgu tekniği ve taktikleri kullanıldığından bu işin bir standartı yoktur.  
Bütün bir kainatla alakadar olan insanı belirli bir kalıba sokmanın müm-
kün olmadığı  gerçeğinden hareketle; sorguda şunu yaparsam şu olur, ya 
da şunu yapmazsam bu olur şeklindeki yaklaşımlar çoğu zaman doğru 
çıkmayabilir. Yine de yıllarca deneyimi olan sorgucuların kullandıkları 
taktikleri bilmemizde şüphesiz fayda vardır. 

Sorgu konusunda dünyadaki en başarılı ülkenin Türkiye, en başarılı 
güvenlik örgütünün ise Türk Polis Teşkilatı olduğunu söylersek mübalağa 
yapmış olmayız. Çünkü; doğrudan ya da dolaylı dış istihbarat servislerince 
desteklenen ve silahlı, silahsız faaliyet yürüten 165 terör örgütü ile müca-
dele ederek ayakta kalabilen tek ülke Türkiye’dir. Örgütlerdeki çözülme 
ve bitişin göstergesi olarak örgütü bırakıp devletine sığınan ve güvenen, 
sorgucusuna selamla beraber hediye ve mektupların gönderildiği kaç ülke 
vardır? Sadece Türkiye…
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Bizdeki anlayış şudur; örgüt üyesi dahi olsa karşımızdaki insan bizim 
kardeşimiz ve  kandırılmış bir vatan evladıdır. Zamanında bizim sahip 
çıkamadığımız ve ihmallerimizin kurbanı olan bir yitiktir terörist. Bu 
düşünceyi bizde hasıl eden husus ise inancımızdır.  

Reid, her ne kadar “Sorgunun Dokuz Basamağını” kalıplara oturtmuş 
olsa da, deneyim ve başarı konusunda bizimle boy ölçüşeceği kanaatinde 
değiliz. Kaldıki adi suç sanıklarının sorgusu ile siyasi suç sanıklarının 
sorgusu kıyas kabul etmeyecek kadar farkılık arzeder.
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Sorgu Uzmanında  
Bulunması Gereken Vasıflar

İyi bir sorgu uzmanı olabilmek için bazı vasıflarla mücehhez olmamız 
gerekmektedir. Bunların bazısı doğuştan olmakla birlikte, sık sık yapılan 
tekrar ve tecrübelerle desteklenerek kazanılabilir. Bunlardan çok önemli 
gördüğümüz ve üzerinde çok fazla durulmayan bazı hususları aktarmak 
istiyoruz.

1-Sorgu Uzmanı İletişim Uzmanı olmalıdır. 

Birbirlerine aşık insanların bile iletişimde zorluk ve sıkıntı çektiği bir 
dünyada sorgucu kendisine  düşman olan insanla iletişim ve etkileşim içe-
risine girebilmelidir. Dostla herkes anlaşır ve konuşur. Zor olan düşmanla 
konuşup  onunla iletişim ve diyalog kurabilmektir. Polisle diyaloğun ölüm 
olduğunu iyi bilen terör örgütleri militanlarına gözaltında hiçbir surette 
polisle diyalog kurulmaması ve polisin de diyalog kurma çapalarının boşa 
çıkarılması talimatlarını vermişlerdir. Sokaklarda “SUSMA SUSTUKÇA 
SIRA SANA GELECEK” diye slogan atan terörist, nedense gözaltında 
kendisiyle çelişerek “SUSMA HAKKINI” kullanmak istemektedir.  Bu 
konuda Yaşar AYAŞLI  tarafından kaleme alınan “Adressiz Sorgular” 
isimli  kitap teröristlerin vazgeçilmez kaynağı haline gelmiştir. Kitapta; 
polisle diyaloğun önünün kesilmesi yöntemleri anlatılarak konuşmanın 
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ve çözülmenin önüne geçilmek istenmiştir. Örgütlere en büyük zararın 
işkence değil de polisle diyalog kurma konusu zihinlere sinsice kazınmış-
tır. Bu sebeple örgütçüler gözaltında isimlerini bile söylemek istemezler. 
Eğer davalarında ve iddialarında doğru ve samimi olsalardı konuşmaları 
gerekmez miydi? Bunu bildikleri ve tutundukları dalların pek zayıf  olma-
sından “SUS! SUS! YOKSA SIRA BİZE GELECEK!” demeye devam 
etmektedirler. İşte sorgu uzmanı tüm bunların üstesinden gelerek ne edip 
edip iletişim kurmanın yollarını Sondajlama Tekniği ile bulacaktır.

2-Sorgu  Uzmanı, NLP, Hipnoz, Telepati, Kuantum Fiziği 
ve Mantığı ile  Beden Dili tanımlama konusunda eğitimli ol-
malıdır. Karşısındaki insanın beyninden tasarladığı konuları bir bir takip 
ederek bir nevi beyin okuma yapabilmelidir. Bu da  gayret ve ciddiyetle 
işin üstüne gidilerek olunur. Bilincin savunmalarını bilinçaltına gönderilen 
hipnotik telkinlerle boşa çıkarabilmelidir. Hipnotik dil kalıplarını bilme-
yen bir sorgucunun iyi bir sorgucu olduğu söylenemez. İnsan bütün 
uzuvları ile konuşan bir “insanı natıktır.” İnancımıza göre organlarımızın 
mahşerde yaptıklarımızla ilgili konuşarak hakkımızda şahitlik yapacağı 
anlatılmaktadır. Mahşerde konuşan organ dünyada konuşmaz olur mu? 
Okumasını bilene elbette konuşmaktadır. Tüm vucudumuz beynimizden 
aldığı komutla hareket ettiğine ve düşüncenin de beynin ya da ruhun 
temel fonksiyonu olduğuna göre; beyindeki düşünce ile organlarımız 
bir uyum ve ahenk içerisinde çalışmaktadır. Bu konuda özellikle NLP 
Tekniklerini çok iyi bilmemiz ve beynin çalışma sistemetiğini kavrayarak 
iletişimin pin kodlarını çözebilmeliyiz.

3-Sorgu Uzmanı iyi bir hatip olmalı ve Nefes Tekniğini 
bilmelidir. Sorgu baştan aşağıya konuşma olduğuna göre sorgucu iyi 
bir konuşmacı ve  iyi bir müzakereci olmalıdır. Nefes Tekniği kullana-
rak diyaframdan konuşmasını bilmeli ve sesini karşısındaki insanın ruh 
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yapısındaki  iniş ve çıkışlara göre  uyumlu hale getirebilmelidir. Sorgucu 
sorguladığı şahısla arasında psikolojik bir bağ kurmalı ve şahsın hangi 
aşamada neye hazır olduğunu kestirebilmelidir. Ses tonu kulağı tırma-
lamadan şahsın yüreğine hitap etmelidir. Bir söz nerenizden çıkmış ise 
muhatabınızın orasına gireceğinden şüpheniz olmasın. Bunun için sorgu 
uzmanı yürekten konuşmaladır. Dil, kalbinizin heyecanlarını terennüm 
eden bir alet olmalıdır. “YÜREĞİNE MERHABA DİYEBİLDİĞİN 
BİR İNSANIN BEYNİNE MERHABA DİYEBİLİRSİN” sözü ha-
yatımızın vazgeçilmez prensibi olmalıdır.

Sorgu Uzmanın vasıfları konusunda yüzlerce sıralanan husus bu-
lunmaktadır. Bunları burada tekrar saymaya ve anlatmaya gerek olmadığı 
kanaatindeyiz. 

Bununla birlikte; 
Mesleki bilgi,
Genel kültür, 
Aynı dili konuşma, 
İkna kabiliyeti, 
Dürüst ve tarafsız olması, 
Güven vermesi, 
Sabır ve metaneti, 
Yazışması, 
İyi bir dinleyici olması, 
Başarıyı zafer olarak görmemesi, 
Hislerine kapılmaması, 
Soru sormasını bilmesi,
Ümidini yitirmemesi, 
Heyecanını gizlemesini bilmesi, 
Muhakeme sahibi, 
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Dikkatli, 
Ön yargıdan uzak, 
Alay etmeyen, 
Örgütü iyi bilmesi ve yayınları takip etmesi gibi yüzlerce özellik 

sıralanabilir. Esasında bizim yukarıda üç ana başlık altında sıraladığımız 
hususlar ise tüm vasıfları içerisine alabilecek kapsamdadır.
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Bir İletişimsizlik Örneği

Sağır bir insan, hastalanmış olan arkadaşını ziyaret etmek istedi. 
Yolda şöyle düşündü:

“Hasta arkadaşıma, önce ’Nasılsın?’ diye sorarım. Herhalde, ‘iyiyim.’ 
diyecektir. Ben de karşılık olarak,  ‘Çok şükür!’ derim.

Daha sonra, ne yediğini sorarım. Herhalde bazı yemek isimleri saya-
caktır. Ben de ‘Afiyet olsun!’ cevabını veririm. Tedavi için hangi doktorun 
geldiğini sorarım. Muhakkak bir doktor ismi söyleyecektir. Ben de hemen 
‘O çok iyi doktordur.’ Der, ziyaretimi bitiririm…”

Bu kurgularla dostunun evine geldi. Hasta arkadaşı ile aralarında şu 
konuşma geçti:

“Nasılsın?”
“Ölüyorum!”
“Çok şükür, çok şükür!”
Hasta adam, hiç beklemediği bu cevaba çok kızdı.
“Peki, ne yiyorsun?” deyince de,
“Zehir. “dedi.
Sağır arkadaşı, duymadığı bu karşılığa da,
“Çok güzel, afiyet olsun.” Cevabını verdi.
Hasta iyice sinirlenmişti ki arkadaşının son sorusu geldi:
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“Peki hangi doktor tedavi ediyor?”
Kızgın hasta, büyük bir öfkeyle,
“Azrail!” dedi.
Ötekisi aldığı cevabı duymadığı için, sevinçli bir sesle,
‘Oh, oh, mutlu oldum, çok iyi! Ayağı uğurlu bir doktordur, şansın 

var.” diye konuştu. 5
Aşk Çağlayanı Mevlana bu hikayeyle karşımızdaki insanı anlamanın 

ve onun yaşamış olduğu sürece hak vererek bir nevi sorgu dil kalıplarını 
ifade etmektedir.

Bir genç adam anlamadığı hiçbir şeye inanma-
yacağını Dr.Pera’a söylediği zaman, doktor: “ 
O halde sizin inanışınız,tanıdığım insanlarda 
şahit olduğum inanışın en zayıfı olmalıdır” diye 
cevap vermiştir. Ama Sidney Smith bundan 
daha iyi bir şey söylemişti. Holland House’de 
verilen bir akşam yemeğinde bir yabancı ken-
disinin bir metaryalist olduğunu ilan etmiş, o 
da orada hemen şöyle bir cevap vermişti : “ Bu 
çok iyi bir pasta!” Metaryalist bu görüşe katılmış 
ve “evet efendim çok da lezzetli” diye cevap ver-
mişti. Bunun üzerine Smith  her zamanki gibi 
o mat edici ifadesi ile: “ sırası gelmişken şunu 
da sorabilir miyim acaba; bir aşçıya inanıyor 
musunuz?”

 SAMUEL SMİLES
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Müzakere Stratejileri ve Arabuluculuk

Müzakere (Arabuluculuk), polisiye literatür anlamında henüz ülkemizde 
yeni dillendirilmeye çalışılan hususların başında gelmektedir. Öteden beri 
kolluk görevlileri olarak gerek intihar olaylarında, gerek rehine kurtarma 
operasyonlarında korsan müzakerecilik yaptığımız doğrudur. Ancak bu 
işi yaparken ne kanunen, ne de bilimsel olarak bu işi yapmaya salahiyetli 
olduğumuz söylenemezdi. Tamamen doğaçlama ve kendi iç dünyamızın 
zenginliği açısından durumdan vazife çıkartıp arabuluculuk yapardık. 
İlerleyen zamanlarda gördük ki başta ABD  olmak üzere Avrupa polisi 
de Müzakereciliğe çok önem vermekte ve bu iş için büyük bütçeler ayıra-
rak personeli tam donanımlı hale getirmek için gayret göstermektedirler. 
Hollywood filmlerinin çoğunda da müzakerecilik konusu detayları ile 
işlenmiş ve  özellikle rehine kurtarma olaylarında  olmazsa olmazlardan 
bir husus haline geldiğini görmekteyiz.  “The Negotiator” ve “Rehine” 
isimli filimler müzakerecilik konusunu işleyen en meşhur  Hollywood 
yapımı filmlerdir.

Müzakerede esas iki tarafın kazanması mantığıdır. Kazanan ya da 
kaybeden taraf  farkında olmadan ‘kazandığını’ düşünebilmelidir. Polisiye 
mantık açısında ise müzakere temelde zaman kazanma, oyalama ve en 
az zararla olayı atlatma becerisidir.  Öldürülme riski ile karşı karşıya 
olan bir rehinenin yaralı kurtarılması önemli bir başarı sayılabilir. Bun-
dan daha önemli başarı  ise  eylemcinin ve  rehinenin zarar görmeden 
kurtarılmasıdır.

İyi bir müzakereci, iyi bir iletişimcidir. İletişim ise duygu ve düşüncelerin 
karşılıklı paylaşımı ile anlam ortaklığı kurmaktan ibarettir. Müzakerecinin 
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empatik yaklaşımı çok önemlidir. Karşısındaki insanın o an ne hissettiğini 
tahmin ederek beklentilerine cevap verebilmek çok önemlidir. Mevlana’nın 
dediği gibi “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır”. 
Ortak payda ve ortak alanı bulmadan müzakereye başlanmamalıdır. 

Karşımızdaki insanın kişilik özelliklerini tespit etmeden; güçlü ve 
zayıf  yönlerini bilmeden; dahası onu bu eyleme iten iç sesi ve motivasyon 
kaynağını bilmeden eylemden vazgeçirmeye çalışmak mümkün olmaya-
caktır. Bunun yanında şahsın öğrenme ve anlamada beyninin  görsel, 
işitsel  ya da dokunsal (kinetiksel) özelliklerden hangisine sahip olduğunu 
kullandığı dil kalıplarından çıkartarak  buna göre dil kalıbı geliştirmeliyiz. 
Amiyane tabirle ‘ite et, ata ot’ atma stratejisini çok iyi bilmeliyiz.  Bu da 
insanı ve özelliklerini tanımayla mümkün olabilmektedir.  Tanıyamadığı-
mız insanlara daha genel ve yuvarlak cümleler kullanarak hatayı en aza 
indirmeli ve muhatabımızı bir iki cümle ile çözebilecek donanıma sahip 
olmalıyız. Bu anlamda NLP eğitimlerinin, hipnoz ve bilinçaltını etkile-
yen  dil kalıpları  eğitimlerinin kolluk görevlilerine çok yarar sağlayacağı 
muhakkaktır. Bu eğitimlerle insan beyninin nasıl çalıştığını kavrayarak 
tabir yerinde ise sistemi keşfedebiliriz.  Sistem deşifre olduktan sonra 
ise iş kolaylaşacaktır. 

Müzakereciliği yönetmelik ya da kanunla kullanılabilir bir sistem 
olarak karşımızda göreceğimiz kaçınılmazdır. Ama bunun ötesinde bizim 
yapmamız gereken, henüz ne ABD’de ne de Avrupa’da  dillendirilmemiş 
olan: “ NLP teknikleri ile Müzakerecilik, Hipnoz ve bilinçaltını etkileyen 
dil kalıpları ile Müzakerecilik ve Enneagram kişilik tipleri ile Müzakerecilik” 
konularında personeli donanımlı hale getirmeliyiz.  Bu sayede hızlı silah 
kullanmanın yanında hızlı ve doğru dil kullanımını da öğrenmiş olacağız.  
Elmas Teorisine atıfta bulanacak olursak, madde ile mananın ayrılmaz 
bir bütün olması ve maddeye anlam katan asıl etkenin mana olması 
sebebiyle Müzakereciliğin maddesi silah ise, manası da insanı tanıma ve 
kullandığımız dil kalıplarıdır diyebiliriz.  Bunu başarabildiğimiz takdirde 
Müzakereciliğe salt polisiye  maddi bir tedbir olarak bakmaktan kurtarıp, 
bir nevi manevi bir anlam da yüklemiş olabileceğiz. 
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Terör Örgütlerinin Kullandıkları Dil  
Kalıpları ve Sloganları ile Tutarsızlıkları

Başka bir adla bildikleri “üzüm” için dört kişinin kavga yapması 
Mevlana’nın Mesnevisinde şöyle hikaye edilir.

“Bir adam dört kişiye bir dirhem verdi. 
Biri, “Bunu engura vereyim” dedi. 
Diğer biri Arap’tı “Hayır, ben ineb istiyorum, Ey düzenci !” dedi.
Biri, Türk’tü ve “Bu, benim; ben ineb istemiyorum, üzüm istiyo-

rum”  dedi,
Bir Rum, “Bu konuşmayı bırakın.İstafil istiyoruz” dedi.
Adların sırrından habersiz olan kişiler, çekişmede savaşa giriştiler. 

Aptallıkla birbirlerini yumrukladılar; cahillikle dolu ve bilgiden boştular. 
Bir sır sahibi, yüz dilli bir aziz kişi bulunsaydı onları barıştırırdı. Sonra o 
derdi: “Ben, bu bir dirhemle hepinizin arzusunu veriyorum.”

* * *

Örgütlerin dil kalıpları derken; kullanılan dil, terminoloji, slogan, 
insan beynine ve ruhuna hitab ederek büyüsü ile insanı etkisi altına 
alan,  bilinçaltına nüfuz eden  sözü kastediyoruz. Bu dili çözüp deşifre 
ettiğimiz taktirde bilincin karşı koyabileceği bir savunma mekanizmasını 
da devreye sokmuş olacağız. Kolluk görevlilerinde, “örgütçünün kafası 
çalışmaz, iradesi yoktur, fikir üretemez” şeklinde bir ön yargı vardır. Belki 
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bu kısmen doğru olabilir ama insan bu sürece nasıl getirilir bunu irde-
lemeden böyle bir isnatta bulunmak gerçeklerden kaçmanın en masum 
yöntemi olarak görülebilir.

Sol ve bölücü örgütlerin tamamı ateist, materyalist felsefeden 
beslenmelerine rağmen, kullandıkları dil kalıplarının neredeyse 
tamamı metafizik içerikli sloganlardan ibarettir. Aslında bu tezat 
tek başına metaryalist felsefeyi çürütmeye yetebilecek kuvvettedir. Şimdi, 
Marksist-Leninist-Maoist örgütlerin ortak olarak kullandıkları bazı slogan 
ve dil kalıplarına  kısaca bir bakış yapalım.

-ŞEHİTLER ÖLMEZ- ŞEHİT NAMIRIN-

Örgütlerin dillerine pelesenk ettiği sloganların başında gelmekte-
dir. Şehitlik semavi dinlerde geçerliliği olan ve kabul gören bir itikattır. 
Kur’an-ı Kerim’de  Bakara Suresi 154 ve Ali İmran Suresi 169’ncu ayet-
lerin mealleridir. Kısacası ateist örgütler Allah’ın yarattığı akıl ile Allah’ı 
inkar ederken bile “ALLAH” diyorlar. Bununla da kalmayıp bir de ayet 
okuyarak takvalarını(!) artırıyorlar.

-YAŞASIN ÖLÜM ORUCU DİRENİŞİMİZ-

Oruç islamın 5 temel şartlarındandır ve bizden önceki ümmetlere 
farz kılındığı gibi bizlere de farz kılınmıştır (Bakara Suresi 183-184 ayetler). 
Dini afyon olarak gören Marksist-Leninist örgütler görüldüğü üzere dine 
ait ne kadar değer varsa kullanıyor. Metafiziğe inanmadıkları halde fizik 
dünyasına neredeyse hiç uğramıyorlar. Bu ne yaman çelişkidir. Dine karşı 
çıkarken kendilerinin yeni bir Din kurduklarının farkında bile değiller. 
Allah’a iman edip adam gibi orucunu tutmayanlara Allah istemeselerde 
öyle bir oruç tutturuyor ki sonunda dayanamayıp ölmek zorunda kalı-
yorlar. Buna da ÖLÜM ORUCU diyorlar.

-YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ-
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Bu sloganda Kutsal kitabımızda bizlere öğretilen ve hatırlatılan bir 
husustur. Tüm insanların Adem ile Havva’dan geldiklerin ve kardeş 
olduklarını, ırkların, renklerin bir birine üstünlüğünün olmadığını, birbir-
lerimizi tanıyıp kaynaşmamız için değişik renk ve ırklarda yaratıldığımız 
bir çok ayette anlatılmaktadır. Hz.Peygamber de: “ Allah’ın kulları kardeş 
olunuz!” buyurarak ayrılığı, rekabeti, kini, nefreti bırakıp kardeş olmamızı 
emretmiştir. Daha fazla tasvir ve detaya gerek olmadığı kanaatindeyiz.

-HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ-

- İŞÇİYİZ, HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ-

Şayet terör örgütleri davalarında haklı olsalar idi hem büyük bir kesim 
tarafından kabul görecek, hem de dedikleri gibi kazanabileceklerdi. Her 
geçen gün bir adım geriye gittiklerini kendileri de söylemektedirler ve 
revizyonizmin önünü almaya çalışmaktadırlar. Materyalizm ve komünizm 
19.yüzyılda bilim ve teknolojinin emeklediği bir dönemde bazı insanlara 
cazip gelmiş olabilir ama günümüzdeki bilimsel gerçekler ışığında insanın 
bunları kabul etmesi mümkün değildir. İnsan fıtratanı ters bir akımın 
kalplerde ve gönüllerde yeşermesi mümkün değildir. Onun içindir ki şayet 
komünist bir devrim olacaksa-ki mümkün değil- şiddet ve silahla olacaktır. 
Haklıyız kazanacağız diye slogan atanların kazanamaması haksızlıklarının 
göstergesidir. Çünkü, Kuvvet Haktadır ve Haklı olan kuvvetlidir. 

-DİN AFYONDUR-

-DİN ÇELİŞKİSİ ÜZERİNE İNŞAA EDİLECEK GERİ-
CİLİĞE SON-

Yıkıcı ve bölücü tüm terör örgütleri istisnasız dine savaş açmışlardır. 
Onlara göre din, insanların bazı ihtiyaçlarını karşılama amacıyla uydur-
dukları toplumsal kurallar zinciridir. İnsanın özgürlüğünü elinden alan ve 
onu köleleştiren bir sistem olarak baktıkları dini beyinleri uyuşturan afyon 
olarak görmüşlerdir. Marx ve Engels din derken batıdaki klasik hristi-
yanlığın gerçeğinden saptırılmış halini kastetmişlerdir. O dönem itibariyle 
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Marx ve Engelsi haklı çıkaracak bazı klilise uygulamaları yok değildi. Ama 
bizdeki komünistler bu tutumu islama karşı da sürdürmüşler ve Allah’a 
Peygambere hakaret etmekten bir an geri durmamışlardır. Allah inancının 
olduğu, vicdanın bulunduğu, hakkaniyet ölçülerinin olduğu toplumlarda 
terör estirmek kolay olmayacağından dine savaş açmalıydılar. Zamanla 
görüldü ki dine savaş açanlar farkında olmadan kendi uydurdukları yeni 
bir DİN(!) kurdular. Dinsizlik Dini…Marx ve Lenin gibi komünist ön-
derleri de bu dinin adeta Tanrısı haline getirdiler. Dinin tavsiye ve telkin 
ettiği emirleri değiştirerek kendilerine uyarladılar ve binlerce beyni yıka-
yarak asıl afyonun komünizm  olduğunu kanıtladılar. Örgüt sitelerinde 
ve yayınlarında şaşılacak şekilde; “Mezar anması, Kırk Mevlitleri, Kurban 
ve Ramazan  Bayramı tebrik mesajları” yayınlanmaya başladı. Hatta bazı 
teröristlerin cenaze namazı dahi kılındı. Bütün bunlar dinin hayatın hayatı 
olduğunun bir göstergesi değil de nedir? Bu tarz hareketler komünizmin 
insan fıtratına aykırı bir safsata olduğunun kanıtıdır. Gayba iman konu-
suna gelince; bu konuda komünistler Müslümanlardan daha geri değiller. 
Çünkü, Tarihi Materyalizm ile kapitalizmden sonra insanlığın mecburen 
komünizme geçeceğini iddia etmektedirler. Görmedikleri bir konuya 
iman etmişcesine bu konuyu dillendirdiklerini  görmek komünistlerin 
de gayba imanı anlamına gelmez mi?

-GELİN CANLAR BİR OLALIM, DEVRİMCİ İKTİDARI 
KURALIM-

-YAŞASIN HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE BİRLEŞİK 
HALK KARDEŞLİĞİ-

Örgütler temelde karşı çıktıkları din büyüklerinin fikirlerini kendi-
lerine uyarlıyarakak birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekmişlerdir. 
Örgütler, Kur’an-ı Kerim’de müminlere “Toptan hepiniz Allah’ın ipine 
sımsıkı sarılın” emrine riayet edercesine, Hacı Bektaşı Veli, Mevlana, 
Yunus gibi gönül erlererinin söylemlerinden ilhamla birlik ve beraberliğe 
atıfta bulunmuşlar; “Sen yoksan bir eksiğiz” demişlerdir.
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-İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK-

Devlet görevlileri arasında suç işleyerek işkenceye başvurmuş olan-
lar olabilir, bunu asla doğru bulmuyoruz. Hatta işkenceyi örgütlere 
hizmet etme aracı olarak görüyoruz.  İşkence ve kötü muamele 
acizlikten ve özgüven eksikliğinden gelir. Bilgi ve birikim ile donanmamış 
insanlar bu tür hareketlere başvurmuş olabilir. Ama en büyük işkenceyi 
örgütler yapmaktadır. Hem de kendi militanlarına…Bunun yaşanmış 
örneklerini kitabın ilerleyen sayfalarında bulucaksınız. Dikkat çekeceğimiz 
husus ise şudur: 

Darwin, Malthus’un ‘acımasızlık teorisini’ bütün dünyaya uyarlayarak 
doğada sürekli bir çatışma ve acımasız bir savaşın olduğunu, bu savaşta 
kendilerini geliştirebilen ve güçlü olanların hayatta kalacağını, diğerlerinin 
ise yok olmaya mahkum olacağını, bunun tabiatın bir kanunu olduğunu 
savlayarak ŞİDDETİ ve ÖLDÜRMEYİ meşru göstermişti. Marx 
ve Engels’te bu teoriyi çok doğru bulmuşlar ve devrim uğruna kan 
dökmenin, şiddete başvurmanın doğanın bir kanunu olduğunu ileri 
sürerek diyalektik materyalizmin felsefi kalıplarını sağlamlaştırmışlardır. 
Bu mantığa göre ise işkence yapanları asla kınamamak gerektir. Çünkü 
kendi mantıklarına göre ‘Doğanın Kanunu’(!) bu…Kanunlara ise karşı 
gelinmez, uyulur. Bunu tasvip ettiğimiz için söylemiyoruz, örgütlerin 
kendi çelişkileri açısından tespitle yetiniyoruz. 

-SUSMA SUSTUKÇA SIRA SANA GELECEK-

Yukarıda da kısmen belirttiğimiz gibi terör örgütleri gözaltında 
asla konuşmak ve diyalog kurmak istemezler. Çünkü bu onların sonu 
demektir. Bizim anlayışımıza göre davasında haklı olan konuşmalı ve 
karşı tarafı da bu konuda ikna edebilmelidir. Eğer bir konuda doğru ve 
gerçekçi değilseniz yapmanız gereken tek bir şey var; o da susmak…İşte 
örgütler sloganlarının aksine bunu yapıyorlar. Her yerde konuşup poliste 
susmak…Olacak iş değil…O kadar konuşuyorlar ki öldüklerinde konuş-
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maları kesilsin diye çenelerine bez bağlıyorlar” Poliste çözülmenin önüne 
geçmek için diyaloğu çok tehlikeli bulan sol örgütler Yaşar AYAŞLI’nın 
“Adressiz Sorgular” isimli kitabını, sağ örgütlerden Hizbullah ise Abdul-
baki SÖNMEZ’in “Konuş! Yoksa” isimli kitabını militanlarına okutarak 
‘susma ve kunuşmama’ alıştırmaları yapmaktadırlar.

-İŞ EMEK ÖZGÜRLÜK-

-İŞÇİYİZ HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ-

Sözde işçinin, köylünün, emekçinin hakkını savunduğunu iddia eden 
terör örgütleri “kamulaştırma”(!) adı altında bir çok gariban işçiyi, köylüyü 
soyarak gasp eylemi yapmış ve direnenleri de acımasızca öldürmüşlerdir. 
Hırsızlık ve soygunun örgütlerdeki adı Kamulaştırmadır. Çünkü onlara 
göre tüm sermaye  halka aittir ve kendileri de halk olduğu için kendi 
haklarını alıyorlar. Hırsızlık ve gasp suçunu meşru göstererek vicdanlarını 
rahatlattıklarını zannediyorlar.  Kırsal da ise gariban, aç ve fakir köylünün 
elindeki üç beş yumurtaya, una, bulgura musallat oluyorlar. Bir yandan 
halka daha iyi bir yaşam ve gelecek vaat ederek sahte umut dağıtan ör-
gütler, diğer yandan da halkın elindeki her şeyi halk adına alarak çelişkiye 
düştüklerini, ve de dahası bütün bir ülkenin huzurunu çalarak hırsızlığın 
en büyüğünü yaptıklarını  göremiyorlar.

Düzene karşı olduklarını söyledikleri halde, tek sıra ya da dörtlü kol 
hizasına geçerek nasıl düzene girdiklerini göremiyorlar

Din ve imanın sadece bir vicdan işi olduğunu savunanlara gelince, 
bu tür iddialarda bulunanların Müslümanların tavırlarına tahammülü 
olmayan ve imanı hayattan koparıp vicdanlara hapsetmeye çalışan terör 
örgütlerinin sinsi planlarından biri olduğunu düşünmekteyiz. “Allah’a 
imanın insanların hayatındaki sarsılmaz yerini bilen ateistler imanın sa-
dece bir vicdan işi olduğunu söylemekle imanın hayata uzanan dallarını 
kesmek istemektedirler. Bu anlayışlarını devletlere benimseten ateistler 
büyük zulümler yapmışlardır.  Kendilerine sonsuz hürriyet tanıyan ate-
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istler dini kendi istedikleri şekle sokmak istemişlerdir. Ateistlerin insan 
hürriyetini savundukları iddiası böylece kendi elleriyle çürütülmüştür. 
İnsanlar hür olacaklarsa en başta onların inanma ve inancının gereğini 
yaşama hürriyeti olmalıdır.”(6)

Aşağıdaki örgütlere ait sıraladığımız sloganrı inceleyecek olursanız, 
içerik olarak bizim değerlerimizden alıntıların olduğu, dahası maneviyat 
ve metafizik içerikle dopdolu bir söylemin bulunduğu açıkça görülecektir. 
Bu da şu demek oluyor ki; örgütlerin kendilerine ait doğru dürüst bir 
sloganları dahi yoktur. Hatta bu tür sloganlar örgütlerin kendilerini 
inkarın ve imhanın en belirgin kanıtıdır diye düşünmekteyiz. 
İçerisinde şehitlik özlemi, namus ve adalet duygusu, özgürlük 
mücadelesi, ölümsüzlük arzusu, sabır-sebat ve çalışma azmi 
gibi bize ait değerlerin elimizden alınarak bize karşı kullanıldığını 
görmekteyiz. 

İşte o sloganlardan bazıları:

 - SAVAŞIMIZ SÜRÜYOR, ŞEHİTLERİMİZ YAŞIYOR.
-  ONUR, NAMUS, ADALET ÖZGÜR VATANDA, ÖZGÜR 

VATAN FAŞIZME KARŞI SAVAŞTA.
-  AÇLIĞA VE ZÜLME KARŞI AYAĞA KALK.
-  KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.
-  İNSANLIK ONURU İŞKENCEYİ YENECEK.
-  ŞEHİTLERİMİZ, TARİHİMİZ, GELECEĞİMİZ VE MÜ-

CADELEMİZDİR.
-  EMPERYALİZME KARŞI BAĞIMSIZLIK, FAŞİZME 

KARŞI DEMOKRASİ.
-  DHKP/C SAVAŞCILARI ÖLÜMSÜZDÜR.
-  1 MAYIS’TA ADALET  VE ÖZGÜRLÜK İSTEMİMİZLE 

ALANLARI ZAPTEDELİM.
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-  ŞEHİTLERİMİZ YAŞIYOR, HAKLIYIZ KAZANACA-
ĞIZ.

-  ADALET VE HUKUK, KATİLLERE VE İŞKENCECİ-
LERE TERKEDİLEMEZ, TERKETMEYECEĞİZ.

-  YAŞASIN YOLDAŞLARIN DESTANİ DİRENİŞLERİ.
- ŞEHİTLERİMİZE DEVRİM SÖZÜMÜZ VAR.
-  DEVRİM İÇİN İLERİ YA SOSYALİZM YA ÖLÜM.
-  12 EYLÜLCÜLERDEN HESAP SORULACAK TÜRK VE 

KÜRT HALKI EL ELE VEREREK KAZANACAK.
-  BİZ HAKLIYIZ VE ZAFERİ ŞEHİTLERİMİZLE KAZA-

NACAĞIZ.
-  MAHİR, HÜSEYİN, ULAŞ KURTULUŞA KADAR SAVAŞ.
-  HALKIZ, HAKLIYIZ KAZANACAĞIZ.
-  BİZ DAĞLARDA SAVAŞIRIZ, ZİNDANLARDA BULUŞU-

RUZ.
-  EMEĞİN, ONURUN, ÖZGÜRLÜĞÜN VE KURTULU-

ŞUN İÇİN AYAĞA KALK.
-  GENÇLİK KURTULUŞUN İÇİN DHKP/C VE DEV-

GENÇ SAFLARINA KATIL.
-  HALKININ ÖZGÜRLÜĞÜ, ONURU VE NAMUSU 

İÇİN MÜCADELE ET, DHKP/C YE KATIL.
-  GAZİDEKİ ÖZGÜRLÜK ATEŞİNİ TÜM YURDA YA-

YALIM.
- TEK YOL DEVRİM.
- HALKLARA ÖZGÜRLÜK.
- BİJİ NEWROZ, HALKLARA ÖZGÜRLÜK.
- ZAMA, ZÜLME, İŞKENCEYE, SİVİL DİKTARÖRLÜĞE 

SON.
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- ULAŞ YAŞIYOR YAŞIYACAK.
- KÜRDİSTAN’A ÖZGÜRLÜK.
- YA DEVRİM YA ÖLÜM.
- FAŞİZME KARŞI DİRENİŞTE BİRLEŞ.
- ZAFER DİRENEN EMEKÇİNİN OLACAKTIR.
- ZAFERE KADAR SÜREKLİ DEVRİM.
- LENİN-TROÇKİ YAŞIYOR 4.SOL SAVAŞIYOR.
- DEVRİM İÇİN İLERİ.
- DAYAN KÜBA KÜRDİSTAN TÜRKİYE GELİYOR.
- GENÇLİK GELECEK-GELECEK SOSYALİZM.
- DÜNYA İSTİYORUZ,KIRINTI DEĞİL.
- YAŞASIN ÖZGÜR BİLİMSEL EĞİTİM.
- PARTİYLE DEVRİME DEVRİMLE SOSYALİZME.
- YAŞASIN DEVRİM,YAŞASIN SOSYALİZM.
- BİJİ NEVROZ,BİJİ AZADİ,BİJİ SOSYALİZM.
- KADIN ERKEK ELELE HAYDİ MÜCADELEYE.
- İBO-HAYDAR-ZÜLFİKAR,NAMLULARDA İKTİDAR.
- HALKIMIZ AYAKTA TİKKO ATAKTA.
- MARKS, LENİN, MAO, ÖNDERİMİZ İBO ,SAVAŞIYOR 

TİKKO.
- BİZ BİZ BİZ, İŞÇİNİN KÖYLÜNÜN YİĞİT SESİYİZ, 

NAMLUYA SÜRÜLMÜŞ HALK MERMİSİYİZ.
- YAŞASIN TÜRK VE KÜRT HALKININ ORTAK KURTU-

LUŞ MÜCADELESİ.
- KAHROLSUN MEZHEPSEL AYRIMCILIK.
- İKTİDAR NAMLUNUN UCUNDADIR,İBRAHİM KAY-

PAKKKAYA YOLDAŞ NAMLUNUN ALEVLERİNDE 
YAŞIYOR.
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- KAN DEVRİMİ BOZAMAZ,ONU YAŞATIR.
- SELAM OLSUN HALK İÇİN TOPRAĞA DÜŞENLERE.
- YOLUMUZ ÖZGÜR YAŞAM UĞRUNA ÖLENLERİN 

YOLUDUR.
- GERİLLALAR ÖLMEZ, YAŞASIN HALK SAVAŞI.
- ŞEHİTLERİMİZİN HESABINI SORACAĞIZ, HALK 

İKTİDARI KURACAĞIZ.
- YAŞASIN DEVRİMCİ GÜÇLER ARASI GÜÇ BİRLİĞİ.
- GELECEK BİZİM GELECEK KOMÜNİZMİN.
- ÖNDERİMİZ KIVILCIMLI YAŞIYOR, SAVAŞIYOR.
- DÜŞÜNCE VE DAVRANIŞ BİRBİRİNDEN AYRILMAZ.
- BİRLEŞELİM ŞAVAŞALIM.
- DİRENEŞÇİ İŞÇİLER SUSMAK ONAYLAMAKTIR.
- KÜRT HALKI İŞÇİ SINIFI ELELE TOPYEKÜN DİRE-

NİŞ.
- SAFLAR NETLEŞMELİDİR ÖYLEYSE HAYDİ KAV-

GAYA.
- DEVRİM İÇİN İLERİ YA SOSYALİZM YA ÖLÜM.
- KAZANAN DİRENENLER OLACAKTIR..
- BARIŞ-DOSTLUK-DAYANIŞMA.
- YA İSTİKLAL-YA NATO.
- ZİNDANLAR BOŞALSIN, TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK.
- YAŞASIN BAĞIMSIZLIK-DEMOKRASİ-SOSYALİZM.
- YAŞASIN DEVRİMCİ SİLAHLI MÜCADELEMİZ.
- KÜRDİSTAN’IN ŞEHİTLERİNİN HESABINI SORACA-

ĞIZ.
- YAŞASIN EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK, GÖNÜLLÜ BİRLİK.
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- ÖZGÜRLÜK, DEVRİM, SOSYALİZM.
- DİRENİŞ VE DAYANIŞMAYI YÜKSELTELİM.
- YAŞASIN ÖZGÜRLÜK-YAŞASIN SOSYALİZM.
- EĞER YAŞAM KOŞULLARINI İYİLEŞTİRMEK İSTİ-

YORSAN, ÖZGÜRLÜKLER İÇİN DÖVÜŞ.
- KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA.
- FABRİKALAR, TARLALAR, HER ŞEY EMEĞİN OL-

MALI.
- SÖMÜRGEYE, ZULME, EŞİTSİZLİĞE VE AYRIMCI-

LIĞA KARŞI MÜCADELENİN ÖN SAFLARINA.
- YAŞAMIN VE KAVGANIN HER ALANINDA SÖZÜ-

NÜZ, SESİNİZ OLSUN. 
- ÖZGÜRLÜK, DEMOKRASİ VE SOSYALİZM İÇİN BİR-

LEŞELİM.

“Benim din duygum, tabiat yasalarının düzeni karşı-
sında şaşkın bir hayranlıktır. Çünkü tabiatta öylesine 
yüksek bir ilim kendisini göstermektedir ki, insanın 
en ince düşünceleri ve buluşları, bu ilmin yanında 

sönük bir gölge gibi kalır.”  

A.EİNSTEİN
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Terör Örgütlerindeki  
Bazı Tutarsızlık Örnekleri

“Dersim’de Mezar Ziyareti”

“Kurban Bayramı vesilesiyle, Dersim Belediye Mezarlığı’nda bu-
lunan şehit mezarları Dersim Temel Haklar ve Özgürlükler Derneği 
üyeleri ile şehit aileleri tarafından ziyaret edildi. Ziyaret sırasında edilen 
duaların ardından anma düzenlenerek, şehitlere bağlılık bir kez daha 
ifade edildi.” 

(12 Ocak 2006 DHKP/C yayın ve haber sitesi www.halkinsesi-tv.
com’dan alınmıştır.)

* * *

“Halkımızın Bayramını Kutluyoruz”

“Temel Haklar Federasyonu tarafından 10 Ocak 2006 tarihinde 
yapılan bayram mesajını yayınlıyoruz;

Halkımızın geleneksel bayramlarından biri olan Kurban Bayramını 
kutladığımız günlerdeyiz. Bu vesileyle öncelikli olarak halkımızın Kurban 
Bayramını kutluyoruz.

Kurban Bayramı’nın bugüne kadar hala yaşatılıyor olması, bugün 
daha da anlamlı ve önemlidir. Çünkü, Kurban Bayramı’nın tarihsel anlamı 
halkın kendi oğullarını, kızlarını kurban etmekten kurtulduğu ve bunu 
dostlarıyla, komşularıyla paylaştığı günlerdir. Ama bugün bu mutluluğu 
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buruk yaşadığımız da bir gerçektir...Emperyalizm işgale ettiği Irak’ta, Iraklı 
ana babaların evlatlarının canına kastettiği.. Ülkemizde F Tiplerindeki tecrit 
zulmüyle 121 insanın canına kastedildiğiParası olanın kurban kesebildiği 
günümüz koşullarında kutluyoruz Kurban Bayramını? Ve elbette tüm bu 
yaşananlara inat geleneklerimizi sahipleniyor, değerlerimizi yaşatıyoruz. 
Bunları unutmadan ama Kurban Bayramının anlamını bilerek, kardeşliğin, 
dayanışmanın, dostlukların tüm içtenliğiyle yaşandığı günleri hep birlikte 
yeniden yaratacağımıza duyduğumuz sarsılmaz inançla tüm halklarımızın 
KURBAN  BAYRAMI’NI kutluyoruz.”

(TEMEL HAKLAR FEDERASYONU  DHKP/C yayın organı 
www.ozgurluk.org.tr’den  alıntıdır.)

* * *

“Yurtsever Kürdistan Halkına”

Yurtsever halkımızın ve İslam âleminin Kurban Bayramını kutluyor, 
bu bayramın halkımız ve İslam âlemi için demokrasi, özgürlük, dayanışma 
ve kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz. 

HPG Ana Karargah Komutanlığı
9 Ocak 2006

(PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait www.hpg.online.com’dan alıntıdır.)

“Günün Sözü”

“Asıl yetimler anadan babadan degil, ilim ve ahlaktan yoksun 
olanlardir.” (HZ. ALİ)

(TKP/ML terör örgütüne ait www.kaypakkaya.net isimli siteden alınmıştır.)

* ** 

Marksist-Leninist örgütler açısından en büyük çelişki ve bekli de 
unutulmayacak olayların başında kanlı ölüm tarikatı DHKP/C’nin  lideri 
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Dursun KARATAŞ’ın cenaze merasimi  gelmektedir.  Esasında bizim 
açımızdan Marx’ın, Leninin’in ya da Mao’nun dine bakışı ile Dursun 
KARATAŞ’ın dine bakışı arasında hiçbir fark yoktur. Bu nedenle; Dursun 
KARATAŞ’ın cenaze namazının kılınması Marx’ın cenaze namazının 
kılınması, daha geniş anlamıyla dünya çapında can çekişen komünizmin  
cenaze namazıdır. Dursun KARATAŞ’ın imamın önünde ‘Allahu Ek-
ber’ sadasıyla  cenaze namazının kılındığını görünce doğrusu hayretler 
içerisinde kalmış ve o gün şu yazıyı yazmıştım.
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Dursun Öldü;  
Yaşasın Temel, Yaşasın İdrüs!

Olacağı buydu.. Yıllarca millete ölüm orucu tutturmasından belliydi 
namaza olan iştiyakı.. Ölümüyle, kendisi ve partisini de bitiren adam..Na-
mazı kılınan Dursun KARATAŞ mı? yoksa kanlı ölüm tarikatı DHKP/C 
mi? tartışılır. Bakıyorum da ona ‘Ölüm Tarikatı Şeyhi’  ünvanını boşuna 
vermemişler. Oldu mu şimdi böyle Dursun? Ömür boyu dine, Allah’a 
savaş aç, sonra da gel imam efendinin önünde bir fatihaya muhtaç ol! 
Tek kelimeyle yuh sana! İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek derken kendi 
ruhunla birlikte bütün yoldaşlarını nasıl bir işkenceye düçar ettiğinin 
farkındasın değil mi?

Yoldaşların nasıl bakıyor bu konuya merak ediyorum doğrusu. 
“Efendim ailenin talebi ve Dayı’nın vasiyeti var; yapılacak bir şey yok, 
partimiz insanların inaçlarına saygı ekseninde faaliyet yürütmeyi kendine 
şiar edinmiştir” demekten başka bir mazeretiniz var mı?  Kalbinize bir 
de iman girse inanın kutbu azam olma yolunda hiçbir engeliniz yok..

Ne yaman çelişki ve ne acı bir son. Allah kimseye böyle bir akibet 
vermesin. Metafiziğe, dine, tanrıya savaş açan bir yapının kendisinin bir 
DİN haline gelerek kendi kendisini imha etmesi ne acıdır. 

Bir de şimdi ölünecek zaman mıydı Dursun? Daha hesap verecektin; 
Ergenekon örgütü ile bağlantıların ne güzel de açığa çıkmaya başlamıştı 
yani.  Seni öldüren kanser filan değil, sırtlarından tufeyli gibi geçindiğin 
yoldaşların olmasın sakın..!  Sanki bir şeylerin üstü acelece kapansın diye  
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misyonun bittiği için ortadan kalkmışa benziyorsun. Dahası yüz binlerin 
omuzlarında taşınacağını düşünürken, tüm yapı ve örgütlerin desteğiyle 
iki bin insanı zor topladı cenaze törenin. 

Cevizdere köyünün  Ermeni uşağı Dursun! Ölümünden sonraki 
sloganları zebaniler sana hatırlatıyordur eminim. Devlet olarak seni 
gözümüzde ne kadar da büyütmüşüz meğer? Ne kadar küçük ve zavallı 
bir adammışsın sen böyle..İmam efendinin  abdestsiz kıldırdığı cenaze 
namazında yoldaşların kime uyacağını bilmediği için “Uydum Kalabalığa..!  
Allahü Ekber.,!” tekbiriyle arkanda saf  saf  –hem de çok saf- namaza 
durdular. Vay be...! Omuzlarda giderken sanırım ; DURSUN ÖLDÜ; 
YAŞASIN TEMEL, YAŞASIN İDRÜS!- sloganlarını duyuyor ve cehen-
nem azaplarının en büyüğünü daha kabre girmeden çekiyordun..Çığlık 
ve vaveylalarının yankısının yoldaşlarına kadar ulaşması dileğiyle.. 

Apo: “Biz İslam dinine, kültürüne karşı değiliz”

“ İslami milliyetçiliğe, İslam adına yapılan politikalara, yanlış politi-
kalara karşıyız. Biz İslam kültürünü benimseyen herkese karşı saygılıyız. 
İslam kültürünü benimseyen herkes, hatta ümmet anlayışını savunan 
dürüst müminlerle de konuşulup bunların içimize dahil edilmesi için 
çalışılır. Biz sadece siyasal dinciliğe karşıyız. Siyasal İslam’a hayır, kültürel 
İslam’a evet!“

Yukarıdaki sözler bölücübaşı Abdullah ÖCALAN’a ait. 01.01.2008 
günü PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne ait http://www.hezenparastine.
com isimli sitede “Önderliğin Yeni Yıl Mesajı” adıyla yayınlanmıştır.

Buradan da açıkça görülebilineceği gibi Apo gibi bir çok teröristin asıl 
korkuları İslamdır. Çünkü islamla terör bir arada barınamaz. İslam varsa 
terör yoktur, terör varsa İslam yoktur. Bu kadar nettir aslında konu…
Yoksa PKK’nın İslam düşmanlığını bilmeyen yoktur. 
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PKK’nın İslam Düşmanlığı ve  
iki yüzlülüğü

Her fırsatta dine ve islama küfreden PKK, Güneydoğu’da kaybettiği 
tabanını tekrar kazanabilmek için  dini söylemlere yer vermeye özen gös-
terdiğini görmekteyiz. PKK’nın taban testeğinin zayıflamasının nedenini 
muhafazakar kesimlere yönelik politika üretilmediğini iddia eden örgüt 
yöneticileri kitle desteğini artırmak için ülke genelinde dini duyguları 
istismar edecek yardımlaşma ve dayanışma derneklerinin kurulmasına 
karar vermiştir.  Bu amaçla 07 Mayıs 2008’de Batman’da “Din Adamları 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni, 31 Mayıs 2008’de İstanbul’da 
‘İstanbul Din Adamları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İDAY-
DER) kurulmuştur.  Ne de olsa onların tabiriyle ‘Kürt halkı öküzdür’ 
(bu tabir örgüt üst yönetiminde bulunan Ermeni asıllı PKK’lılara aittir) 
hemen inanacak ve kafir Apo’ya kurtarıcı Mehdi(!) nazarıyla bakmaya 
başlayacaktır.  

“DTP’liler İslamiyet’e Fena Yüklendi”

14 Aralık 2007  günü internet sitelerine (www.aktifhaber.com)  düşen 
haberde ise;

“Vakit Gazetesi yazarı ile DTP’liler arasında TÜSİAD resepsi-
yonunda feci bir “İslamiyet” diyaloğu yaşandı. DTP’nin üç ağır topu 
İslamiyet’e yüklendi. İşte o diyaloglar. 

DTP’liler, önceki gün de TÜSİAD resepsiyonunda İslamiyet’le 
ilgili ilginç sözler sarfettiler. 
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TÜSİAD Resepsiyonunda, Vakit Gazetesi Yazarı Serdar Arseven 
ile DTP’liler arasında ilginç diyaloglar geçti. 

Vakit Gazetesi yazarı Arseven resepsiyonun bir köşesinde DTP heye-
tine Güneydoğu izlenimlerini aktarırken, Abdullah Öcalan’ın avukatı 
Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Iğdır Milletvekili Pervin Buldan ve 
Van Milletvekili Özdal Üçer olmak üzere bazı DTP’lilerin “Laiklik 
konusunda TSK ile aynı görüşleri paylaşıyoruz. Güneydoğu’da 
laikliğin kalesi biziz. Cemaatlerin faaliyetlerinden rahatsızlık 
duyuyoruz. Biz olmasak, Güneydoğu İslam Şeriatına teslim olur. 
Küçükler için Kur’an kursuna geçit vermek şeriat devletine giden 
yolda en büyük adım olur. Türbanlı bir avukat, hakim olmaz, 
TSK ile bu konularda aynı şeyleri düşünüyoruz” şeklindeki açıkla-
malarının yankıları gündeme geldi.  

Arseven, “Güneydoğu’da en çok bu mesele konuşuluyor” dedi ve 
TÜSİAD Resepsiyonundaki DTP’nin ağır topları Ahmet Türk, Sırrı 
Sakık ve Fatma Kurtulan’a bu konuya nasıl baktıklarını sordu..

“HALA 1400 KÜSÜR SENE EVVELKİ”

DTP’nin bir önceki Genel Başkanı Ahmet Türk, “Biz meselelere 
özgürlükçü yaklaşırız, ancak bazı meseleler siyaset malzemesi yapılma-
malı” dedi. Arseven’in sözlerini açmasını istemesi üzerine Türk’ten son 
derece ilginç ifadeler geldi. “Bazıları hala 1400 küsür sene evvelki 
hükümlerle hareket ediyor” diyerek Hz. Muhammed dönemine atıfta 
bulundu. Türk, Arseven’in “Dinde reform mu diyorsunuz” şeklindeki 
sorusuna “Evet, reform” şeklinde yanıt verdi. 

“TÜRBANA BAKIŞ”

Türk, “Biz de Anadolu’daki geleneksel örtüye taraftarız ancak 
örtü 1400 sene evvelki bakış açısıyla siyasallaştırılıyor, simge haline 
getiriliyor” dedi. 
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Sırrı Sakık ta, “Başımıza ne geliyorsa radikalizmden geliyor” 
diyerek Türk’e destek verdi. 

Bu sırada Vakit Yazarı ile DTP’lilerin bu diyaloğunu dinleyen 
bazı gazeteciler de Ahmet Türk’e destek verdiler. Bu diyaloğ TÜSİAD 
resepsiyonuna damga vurdu. 

“KÜRTLER İSLAMİYETİ KABUL ETTİKLERİNDE 
KAYBETTİLER”

Leyla Zana’nın eski kocası ve Diyarbakır eski Belediye Başkanı 
Mehdi Zana “Kürtler, İslamiyet’i kabul ettikleri gün kaybetti...Kürtlerin 
asıl dini Zerdüşlük” şeklinde konuşmuştu.”

PKK ŞİMDİ DE DİNİ VURMAYA BAŞLADI(*) 

“Bölücü örgüt, Türkler’le Kürtler arasındaki en sıkı bağ olan din 
bağını dinamitlemeye başladı. Oyunun merkezinde ‘Zerdüştlük’ var. 

  Türkler’le Kürtler arasındaki en büyük çimento olan Müslüman-
lık bağını koparmaya çalışan PKK, Zerdüştlük propagandası yapıyor. 
Propagandanın etkisini artırmak için Zerdüşt’ün Kürt olduğu iddiası 
yayılıyor.

Son yıllarda başta PKK olmak üzere, bölücü ve ayrılıkçı grupların 
Kürt vatandaşlar üzerinde uygulamaya çalıştığı bir proje dikkat çekiyor. 
Marksist felsefeye dayalı bölücü örgüt, Kürt vatandaşların Türklerle olan 
en büyük bağını zayıflatmak için Zerdüştlük propagandası yapıyor. 

PKK ve bölücü gruplar, iddialarını etkileyici kılabilmek için ise ateşi 
kutsal sayan Zerdüşt’ün Kürt olduğunu iddia ediyor. Kürtçü yayın yapan 
internet siteleri ve yayın organları son dönemde giderek artan bir şekilde 
Zerdüştlük propagandası yapılıyor. Kürt olduğunu iddia ettikleri Zerdüşt’le 
ilgili kitaplar ve makaleler yazıyor, şarkılar besteliyorlar. ‘Zerdüşt’ serisi 
albümleriyle tanınan Reşo da bunlardan biri. Kürt vatandaşlar arasında 
yaygınlaştırılmaya çalışılan Zerdüştlükle ile ilgili ilk sonuçlar 2006’da 
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PKK militanları arasında yapılan bir anketle ortaya çıktı. Grupların 
niyetini deşifre eder nitelikteki anket, terör örgütüne yakınlığıyla bilinen 
‘Ülkede Özgür Gündem’ gazetesinde 30 Ocak 2006’da ‘Dağda Lopez 
dinleniyor, Orhan Pamuk okunuyor’ başlığıyla yayınlandı. Fırat Haber 
Ajansı kaynaklı haberde Türkiye, İran ve Irak’taki 300 PKK militanına 
yöneltilen “En çok beğendiğiniz dini önder kim?’ sorusuna yüzde 34 
oranında ‘Zerdüşt’ cevabı verildiği belirtildi. Ankette, ‘Hz. İsa’ seçeneği 
Zerdüşt’le aynı oranda destek görürken, ölülere tapınılan bir inancın ku-
rucusu olan Mani yüzde 11’le üçüncü sırada, Hz. Muhammed ise yüzde 
10’la dördüncü sırada yer aldı.

PKK’nın oyununu anlatan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
ve Diyarbakır eski milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu, bu anketin PKK 
çevrelerinde çok ciddi sıkıntılara neden olduğunu ve daha sonra Özgür 
Gündem’in bu haberle ilgili bir yalanlama yazdığını anlattı. Hatipoğlu, “O 
anket yüzünden infial oldu, gazete toplandı, haberi internet sitelerinden 
bile kaldırdılar. Kürtler üzerinde hesap yapan emperyalist güçler her şey-
den önce Kürtler’in Müslüman kimliklerini tahrip etmek için operasyon 
gerçekleştiriyorlar. Kuzey Irak’ta ciddi misyonerlik faaliyeti var. Kuzey 
Irak’ta 100’e yakın kilise örgütüyle organize bir şekilde Hıristiyanlık pro-
pagandası yapıyor” diye konuştu. Kürtler’in en bariz özelliklerinden birisi 
nin Müslüman yapıları olduğunun altını çizen Hatipoğlu, “Bu hassasiyet 
ortadan kalkınca, Ortadoğu’da Müslüman olmayan yeni bir yapılanma 
oluşur. Yahudi İsrail ve Hırıstiyan Ermenistan’dan sonra Müslüman 
olmayan yeni yapılanma ortaya çıkar. İslami hassasiyet ortadan kaldırı-
lınca Kürtler asimile edilebilecek bir topluluk haline gelir” dedi. Türkiye 
Kürtleri’nin Türkler’le entegrasyonunun çok güçlü olduğunu hatırlatan 
Hatipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim en büyük ortak paydamız İs-
lam. Bu hassasiyeti ortadan kaldırmaya çalışmak Türkiye’nin bütünlüğünü 
yıkmaya çalışmakla eş anlamlı. Türkiye Kürtleri, Türkler’le savaşmamış 
bir kitledir. O siteler materyalist İslam düşmanı bir tutum izlemeselerdi, 
tahribatları çok daha fazla olacaktı. O çizgiyi izlemiş olmalarındandır ki, 
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Kürtler onlara ve onların arzu ettikleri eğilimlere itibar etmemişlerdir.” 
(*) Haber: Ali Kuş/Bugün11.03.2007

PKK terör örgütü içerisinde 6 yıl silahlı mücadele yaptıktan sonra 
örgütün iç yüzünü gören   Nevzat ÇİFTÇİ; “Girdap PKK’da Yaşanmayan 
Yıllar” isimli kitabında örgütün bir çok çirkin yüzü ile dine va Allah’a 
bakışını deşifre ediyor. 

“…Hüseyin amca kampa ilk geldiğinde namazda kılıyordu. Baktı 
hiç kimse namaz kılmıyor, üstelik herkes dine karşı yavaş yavaş kılmayı 
bıraktı. Bunun izahını kendisine yapıyordu. “Şimdi savaştayız, namazı sonra 
kılarız” diyordu. Bir imam, Marksist teori üzerine kurulu PKK’da dinden 
böyle uzaklaşıyordu. Bizim gibileri ise, çoktan “Allah’ı unutmuşlardı. Örgüt 
içinde  yüce yaradana –sümme haşa – “ İsmail” diyorlardı!”  sf,93,

Kitabımızın ilerleyen sayfalarında örgüt üyelerinin ifadelerinden de 
anlaşılacağı gibi, terör örgütlerinin en büyük düşmanı  İslam  dinidir.  
Maalesef  ki gerçekler böyle olduğu halde, konu tüm çıplaklığıyla halkın 
gözleri önüne serilememiştir.

“PKK’DAN İSLAMİYET’E AĞIR HAKARETLER”(*) 

“Saz eşliğinde namazla dalga geçiyorlar... İslamiyet’e küfre-
diyorlar... Domuz eti yiyiyorlar... Öldürülen PKK’lıdan çıkan 
fotoğraflar ibret niteliğinde... 

Teröristler namaz kılıyorlar ama niyetleri eğlence. Ellerini bile 
yanlış bağlamışlar. 

Eruh kırsalında güvenlik güçleriyle girdiği çatışma sonucu öldü-
rülen ve gerçek adının Osman olduğu belirlenen teröristin çantasın-
dan fotoğraflar ve örgütsel dokümanlar çıktı. Fotoğraflar şaşırtıcıydı. 
Kırsal alanda kurdukları sözde kampa, İmralı Cezaevinde bulunan 
örgüt başı Abdullah Öcalan’ın da fotoğrafı asılıydı. Öcalan’ın 
fotoğrafının altında ise öldürülen bir kadın teröristin fotoğrafı yer 
alıyordu. 
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EĞLENMEK İÇİN NAMAZ KILIYORLAR! 

5 terörist, ayakkabılarını çıkarmış, yere serdikleri bezin üzerinde 
namaz kılıyorlar. Ancak, onlar namaz için durmuşlar ama hemen 
yanlarında bir terörist saz, diğeri ise tef çalıyor. Yani, kendilerince 
namazla alay ediyorlar. Fotoğraf dikkatle incelendiğinde namaza 
duranların da aslında namaz kılmayı bilmediği anlaşılıyor. Örneğin 
fotoğrafta sağdan ikinci ve solda bulunan kişiler namazda ellerini 
ters bağlamışlar. Sol başta bulunan kişi elini kadınların namaz 
kılarken bağladığı gibi ellerini bağlamış. 

Daha önce teslim olan teröristlerden, saz, tef eşliğinde niçin 
namaz kıldığı soruldu. Teröristler, bunun bir çeşit oyun olduğunu, 
eğlenmek, moral bulmak amacıyla bunların yapıldığını söyledi. 

Teröristin üzerinden çıkan notlar da ilginç. Diyarbakır 
Başsavcılığı’na gönderilen belgeler arasında yer alan fotoğrafların yanı 
sıra, örgüt üyelerinin ele geçirilen “eğitim notları” da bulunuyor. 

Notlarda dinle ilgili bazı ifadeleri şöyle yer aldı: 

İSLAMİYET=TESLİMİYET: 

“Erdeme, Kendini Tanrıya benzetmekle ulaşılır.”, 

“İslamiyet Kürtlerin köleliğine zamk olmaktan öteye gidememiş-
tir.”, 

“Şeytanın şöyle dediğini duydum geçenlerde; Tanrının da bir ce-
hennemi vardır, O da kula olan sevgisidir.. ve şöyle dediğini duydum. 
Tanrı öldü, insana olan sevgisinden Tanrı öldü.”, 

“İslamiyet=Teslimiyet” 

DOMUZ ETİ YİYORLAR 

Eruh kırsalında teröristin üzerinden çıkan fotoğraflar, 
bir başka gerçeği daha ortaya koydu. Teröristler domuz 
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eti yiyor. Teröristler, domuz eti yemekle kalmıyor, 
hayvanın kellesiyle de hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal 
etmedikleri anlaşılıyor.”

(*) Saygı ÖZTÜRK,  Hürriyet Gazetesi 27.11.2007

PKK’nın namazla ve islamla alay ettiğini kırsalda ele geçirilen bazı 
görüntüler de kanıtladı. Bu görüntülerin bir kısmı internet sitelerinde 
mevcuttur. www.izlee.com adresinde video ara butonunda ‘PKK’da namaz’ 
şeklinde yazıp aradığınızda örgütün namazla ve islamla nasıl alay ettiğini, 
dalga geçtiklerini izleyebilirsiniz.  Benzer görüntüleri www.youtube.com 
ile www.gizlibelge.com sitelerinden de izleyebilirsiniz.

Ne terör örgütü PKK’nın ne de onun legal uzantısı DTP’nin yeni 
adıyla BDP’nin islama bakışında aslında hiçbir değişiklik yok. Ama 
konjöktör gereği bölge insanını temelde saygı duyduğu ve inandığı dinin 
İslam olması sebebiyle tabandan tepki görmemek ve istedikleri desteği 
her kesimden sağlamak amacıyla Apo gibi meseleyi kıvırtarak izah etmeye 
çalışıyorlar. Ben müslümanım diyen bir kürdün PKK ile aynı safta olması 
düşünülemez. Bu cümleden hareketle; PKK’ya yardım yataklık yapan, 
görüşlerini tasvip eden, doğru bulan, Allah’a ve Peygamberine 
savaş açmış bir kafirle aynı safta olduğunu bilmeli ve cehennem-
deki yerine hazırlanmalıdır. Devlete başkaldırıp isyan eden ve silah 
çeken eşkiyanın Cenaze Namazı kılınmaz, kılınmamalıdır.
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Yaşanmış Bazı Olayları Hatırlayalım

Örgütleri yukarıda sıraladığımız sloganlarında her ne kadar, adaletten, 
ahlaktan, işkenceye karşı olduklarından, barış ve kardeşlikten bahsetmele-
rine rağmen, aşağıda bazılarına değindiğimiz olaylardan görülebilineceği 
üzere; örgütlerin en cani, en namussuz, en alçak, en işkenceci bir politika 
izledikleri görülmektedir. Bu da kendilerini inkar ve yalanlamadan başka 
bir şey değildir.

Örgütün liderleri ve üst düzey elemanları arasında her türlü ilişkinin 
serbest olmasına rağmen alt düzeydekilerin en küçük duygusal ilişkileri 
dahi büyük  cezalara sebep olmaktadır. Bu hususu ifadelerine başvurdu-
ğumuz yüzlerce terörist ifade etmiştir. Örgütten ayrılmak isteyen kişilerin 
ise hainlikle suçlanarak ölüm cezasına çarptırıldığı bilinmektedir. 

Bayan örgüt mensuplarının olmadığı gruplar içerisinde homoseksüel 
ilişkilerin yoğun olduğu, bayanların ise erkeklerin zevk aracı haline geldiği, 
bir çok bayan militanın kırsalda  hamile kaldığı anlaşılmıştır.

Örgüt militanlarının aile bağlarını koparmak ve sevgilerini bitirmek 
adına karşılıklı olarak birbirlerinin namusuna, kız kardeşine, annesine 
ve her türlü değerine küfür ettirildiği, bunun her sabah tekrar ettirilerek 
duygu ve düşüncede aile mefhumunu hiçe indirdiklerini, çatışmadan ya 
da kandan korkanlara hayvan boğazlatıp  kan içerisinde  debelendirerek 
fobisini hobi haline dönüştürdükleri yine bir çok örgüt mensubunun 
ifadesinden anlamaktayız.
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Erzak temini için gidilen bazı ailelerin kızlarına ölüm tehdit ile teca-
vüz edildiği, sempatizanlarına barış ve kardeşlik mesajı veren örgüt kendi 
militanlarının duygusal ilişkilerini ve evlenme arzularını redderek ölüm 
emri verdiği bilinen bir gerçektir. 

Terör örgütlerinin bir çoğunun sözde silah ve diğer ihtiyaçlar için 
lazım olacak parayı bulma adına uyuşturucu ticareti yaptığı, bir çok mi-
litanın suçüstü yakalandığı, sığınak ve hücre evlerindeki aramalarda bol 
miktarda esrar, eroin gibi uyuşturucu maddenin bulunduğu, eyleme giden 
örgüt üyelerinin uyuşturucu aldıktan sonra eyleme gönderildiği onlarca 
örgüt üyesinin ifadelerinden anlaşılmıştır.

DHKP/C terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı İstanbul 
Emniyet Müdürlüğünce 03.12.1997 tarihinde yakalanan S. Y.’nin ifadesine 
göre, örgütsel eyleme çıktıklarında ve örgüt adına para toplamaya giderken 
örgüt mensuplarının devamlı olarak uyuşturucu madde kullandıklarını 
ifade etmiştir.

İstanbul Sabancı Center’da 09.01.1996 tarihinde Özdemir Sabancı 
ve iki kişiyi öldüren DHKP/C örgüt mensuplarından İ. A.’nın (5) ay 
süreyle saklandığı evde, ev sahibinin baldızına tecavüz ettiğini şahsın 
ifadesinden  anlaşılmıştır.

28.05.1998 günü yakalanan DHKP/C örgüt mensubu Hilal (K) E. 
G. birlikte kaldığı hücre evinde içki alemi yapan örgüt mensuplarının 
kendisine tecavüz etmek istemeleri üzerine evden kaçtığını söylemiştir.

Tokat kırsal alanında faaliyet yürüten TKP/ML terör örgütü men-
suplarından (15) yaşındaki kız örgüt mensubuna aynı örgüt içerisinde 
tecavüz edildiği anlaşılmıştır.

Sivas-Tokat kırsal alanında faaliyet gösteren DHKP/C terör örgütü 
mensubu S. G.’nin kırsal hayata dayanamayıp, şehre dönmek istemesi sonucu, 
örgüt tarafından öldürüldüğü, örgüt yayını Kurtuluş gazetesinde “düşmanla 
çatışmanın şiddetli olduğu bir esnada, düşman saflarına geçmek istediği 
için öldürüldü” şeklinde yalan haber yapılarak olay çarptırılmıştır.
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Tunceli kırsal alanında faaliyet yürüten DHKP/C örgüt mensupla-
rından S. B.’nin örgütten ayrılmak istemesi üzerine hainlikle suçlanarak 
cezalandırılmak amacıyla çizmelerinin içine kar doldurulmuş, ayakları 
soğuk suda bekletilerek dondurulmuş ve tuvalet ihtiyacını gidermeme 
cezası verilmiştir. Bunun üzerine soğuktan donan ayak parmakları dışkı 
içerisinde uzun süre kalmasından dolayı çürümüş ve  çürüyen parmakları 
da makasla kesilmiştir. 

MLKP terör örgütü mensuplarının A. A. ve T. A. isimli örgüt men-
subu arkadaşlarını, İstanbul yakınlarında ormanlık alanda iki gün süresince 
işkence ederek sorguladıkları  ve  öldürdükleri örgüte ait hücre evinden 
çıkan kamera görüntülerinden anlaşılmıştır.

Tunceli kırsal alanında faaliyet yürüten TKP/ML-TİKKO terör 
örgütü mensubu (10) örgüt mensubunun, örgüt mensubu arkadaşları 
tarafından işkence yapılarak sorgulandığı, bazılarının işkenceye dayana-
mayarak öldüğü, bazılarının da işkence sonrası silahla öldürüldüğü bir 
çok örgüt üyesinin ifadelerinden anlaşılmıştır.

TPK/ML terör örgütü Merkez Komitesinin almış olduğu infaz 
kararı doğrultusunda, Tunceli ili Mazgirt ilçesi Aşağıoyumca Köyünde 
(8) yaşındaki S. K. isimli çocuk örgüt mensupları tarafından işbirlikçilikle 
suçlanarak  öldürülmüştür.

1999 yılında TKP/ML-TİKKO terör örgütüne katılan Savaş kod 
isimli örgüt mensubunun örgüt içinde huzursuzluk çıkardığı gerekçesiyle 
ajanlıkla suçlanmış ve örgüt mensupları tarafından (2) gün sorgulandıktan 
sonra işkenceyle  öldürülmüştür. 

Terör örgütlerinin yukarıda kısmen değindiğimiz bu tür cinayetleri 
ve vahşetleri saymakla bitmez. İnsanlıktan çıkmış bu tür canavarlardan 
zaten insani bir davranışta beklenemez.
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Terör Örgütlerinin Uyuşturucu Trafiği

Yakalanan terör örgütü üyelerinin ifadelerinde ve elde edilen suç 
delillerinde örgütlerin uyuşturucuya bulaştıkları ve militanlarının bir 
çoğunu uyuşturucu ile bağımlı hale getirerek eylemlere gönderdikleri 
tespit edilmiştir. 

“1982-2008 yılları arasında yapılan baskınlarda 768 zanlı yakalandı. 
PKK ile bağlantılı iki eroin imalathanesi ortaya çıkarıldı.  

Emniyet, terör örgütü PKK’nın uyuşturucu madde kaçakçılığını, 
hazırladığı ‘Narko-Terörizm’ raporuyla ortaya koydu.  

Rapora göre, Emniyet, Jandarma ve Gümrük Muhafaza ekiplerince 
1982-2008 yılları arasında PKK, ASALA, TKP/ML ve DHKP-C 
terör örgütleriyle bağlantılı 347 uyuşturucu operasyonu düzen-
lendi. 768 zanlının yakalandığı baskınlarda PKK ile bağlantılı iki eroin 
imalathanesi ortaya çıkarıldı. Operasyonlarda 22 ton 339 kilo 
esrar, 3 ton 804 kilo eroin, 5,5 milyon kök Hint keneviri, eroin 
imalinde kullanılan 4 ton 305 kilo baz morfin, 26 ton 190 kilo 
asetik anhidrit, 710 kilo kokain, 40 kilo afyon sakızı, 337 bin 412 
adet sentetik tablet ile bin 80 kilo sodyum karbonat ele geçirildiği 
kaydediliyor. ‘Narko-Terörizm’ raporunda, PKK’nın, uyuşturucu üretimi, 
kaçakçılığı ve pazarlanmasına ilişkin faaliyetlerini uzun zaman Türk ve 
dünya kamuoyundan gizlemeye çalıştığı bilgisi yer alıyor. Uyuşturucu 
faaliyetlerinin başında, ulaşılması zor olan ‘yönetici kitle’nin bulunduğuna 
dikkat çekilirken, organizasyonlarda görev alanların da ‘deşifre’ olmayan 
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teröristlerden seçildiği ifade ediliyor. Yapılan operasyonlarla terör örgü-
tünün zehir tacirliğinin dünya kamuoyu önünde deşifre edildiğine işaret 
edildi ve PKK’nın aktif  olarak uyuşturucu kaçakçılığına devam ettiği 
bildirildi. Raporda, PKK’ya yönelik gerçekleştirilen örnek operasyonlar 
sıralandı.”   

Sedat Güneç, 15 Ocak 2008  Zaman.
 
 

“Hidayet, ona doğru yürüyenlere koşar…
Yağmurdan kaçanların, kuraktan yakınmaya 

hakları yoktur.”

M.SELAHADDİN ŞİMŞEK
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Terör Örgütlerinin  
Genel Amaç ve Stratejileri

Silahlı örgüt mensupları yetiştirilerek, çekirdek öncü örgütler kurul-
duktan sonra sırasıyla;

-Psikolojik savaş(propaganda) başlatılmalı,
-Kitleler politize edilmeli,
-Silahlı propagandaya geçilmeli (devrimci şiddet),
-Öncü savaşı başlatılmalı,
-Çekirdek öncü örgütler aracılığıyla proletarya partisi teşekkül etti-

rilmeli,
-Ekonomik, sosyal, siyasal buhran meydana getirilmeli,
-Politize edilerek isyan ve ayaklanma sürecine giren işçi ve köylülerden 

oluşan düzenli ordular kurulmalı, 
-Bu ordu ile halk savaşı başlatılmalı,
-Baskı ve şiddete dayanamayan halk, proletarya partisine çekilmeli,
-Proleterya partisi iktidarı ele geçirmeli,
- Önce Sosyalist nihai olarakta Komünist rejim tesis edilmelidir.
Bu işleyiş hemen hemen bütün örgütler için aynı olmakla birlikte; 

çok küçük nüanslara da rastlamak mümkündür.  



METASORGU    69

ÖRGÜTLENME ŞEKİLLLERİ
Marksist-Leninist ideolojiye mensup örgütlerin yapılanmaları genel 

olarak şu şekilde olmaktadır:
KONGRE

MERKEZ KOMİTESİ

 -MERKEZ YÜRÜTME KOMİTESİ
 -SEKRETERYA

BÖLGE KONFERANSLARI

 -BÖLGE ÖRGÜTLERİ
MINTIKA KONFERANSLARI

 -İL ÖRGÜTLERİ
        -SEMT ÖRGÜTLERİ

-İLÇE ÖRGÜTLERİ BU ÖRGÜTLENMELER İÇERİSİNDE;

  -YÜRÜTME-YÖNETİM
  -İÇ HİZMET
  -ORGANİZASYON
  -KADRO
  -MALİYE
  -BASIN VE PROPAGANDA
  -SORUŞTURMA-DİSİPLİN
  -İLİŞKİLER
  -HÜCRELER 

-ASKERİ APARAT

-GENÇLİK(ÖĞRENCİ)

  -KÖYLÜ
  -KADIN
  -MEMUR
  -İŞÇİ(SENDİKA VE DERNEK) 
yapılanmaları şeklinde birim ve hücreler bulunmaktadır.
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Eleman Temini

Örgüte kazandırılacak şahıslar hakkında kapsamlı bir araştırma yapılarak 
bilgi toplanır. Şahsın ailevi yapısı, problemleri, inanç ve etnik yapısı, maddi 
durumu gibi pek çok konuda istihbarat toplanır ve şahıs için geliştirilen 
taktik devreye sokulur. Bu taktik her şahıs için farklılık arzedebileceği 
gibi genel olarak bire bir markaj ve kafalama şeklinde olmaktadır. Bazen 
bir tiyatro müzik kursu, bazen güzel sanatlar adı altında kurs ve seminer 
organizasyonları, toplu piknik ve sportif  faaliyetler, kız-erkek arkadaşlık-
ları, duygusal birliktelik ve ortak noktalar öne çıkarılarak birlikte hareket 
etmeleri sağlanır. Kültür, dayanışma, öğrenci ve spor dernekleri, spor 
kulüpleri, sendikalar, kütüphaneler, seminer ortamları, folklor grupları, 
evden kaçanlarla kimsesiz, cahil, genç çalışanların barındığı yerler ve 
yasal parti üyeliklerine veya organlarına sızdırılan  örgüt mensuplarının 
telkinleriyle; yüksek öğrenim öğrenci derneklerince düzenlenen vize, 
harç, imza kampanyası; grev, direniş, işgal gibi toplumsal hareketlerde 
oluşan dayanışma samimiyetiyle  ortak bir alan bulurlar. Cezaevlerinde 
örgütsel ideolojiyi işleyerek, herhangi bir şekilde suça karışmış kimseyi 
kendi ideolojisine alet ederek kendi örgütünün suçuna iştirak ettirerek, 
ideolojik yönde psikolojik propagandaya maruz bırakarak, legal alanda 
yapılan faaliyetlerden illegal alana kaydırarak, vaatlerle kandırarak, maddi 
yardımda bulunup, kendisine tabi olmaya mecbur bırakarak eleman temin 
etmeye çalışırlar.
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Örgütler genellikle aile bağları zayıf, anne-babası boşanmış ya da 
ölmüş, yoksulluk çeken, iş bulamayan, aileden, çevreden ve okuldan 
ilgi testek görmemiş; adam yerine konmamış, kimseyi sevmemiş ya da 
sevilmemiş kişileri tercih ederler. Hayatında hiç görmediği ilgi ve değeri 
bulduğunu sanan zavallı kurban, sahnesi, oyuncusu, seyircisi ve senaryosu 
çok önceden yazılmış kirli bir oyun içerisine itilir. 

Arkadaş çevresince kapana kıstırılan şahıs dolaylı  bir eğitim ve 
bilinçlendirme sürecinden geçirilmektedir. 

Bu eğitimde;

-Örgütün görüşleri doğrultusunda yayın yapan legal  ve illegal  ya-
yınlar, örgütün dergi, broşür ve bildirileri okutulur.

-Propaganda toplantıları yapılarak  konulara kendi örgütsel yakla-
şımlarıyla getirilen yorumların tartışılması ve verilmek istenen mesajın 
dolaylı olarak şahıs tarafından dillendirilmesi amaçlanır. 

-Görsel ve işitsel olarak duygu bütünlüğünü yakalamak ve mayalama 
yapmak için müzik, marş ve ezgiler dinletilir, sözde devrim şehitlerinin 
hayat hikayeleri destansı bir şekilde beyinlere nakşedilip özenti oluşturu-
larak Modelleme yapılmaya çalışılır.

-Şahsın öz geçmişi ve fotoğrafı alınarak  deneme sürecine tabi tutulur 
ve zamanı gelince de örgüte alınarak örgütsel statüsü belirlenir.

“Hiçbir şey iken”  vazife ve sorumluluk verilerek  “Her şey” 
konumuna getirilen şahıs adeta bir robot haline gelir ve grup dinamiği ile 
bireysel düşünme kabiliyetini kaybeder. Yoğun bir şekilde beyin yıkama 
işlemine tabi tutulan genç artık ne söylense yapmak durumundadır. Çünkü 
örgüt şahsın beynine girmiş, onun algı filtreleri ile oynayarak kullandığı dil 
kalıbını deşifre etmiş ve ona adeta yepyeni bir proğram yüklemiştir.  Bu 
durumdaki bir şahsın kurtarılması mümkün olmakla birlikte çok zordur. 
Böyle bir durumda hayat felsefemiz daima; “Zor başarılır, imkansız 
zaman alır” olmalıdır.
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Nasıl olurda terör örgütleri islamla yoğrulmuş bu kutsal topraklarda 
pervasızca cirit atarlar ve insanımız üzerinde uyguladıkları politikalarında 
çoğu zaman başarılı olurlar. Olurlar da kendilerine yandaş, taraftar ve 
eleman bulabilirler? Mesnevi’de okuduğum  bir hikaye sanırım bu konuda 
bizlere  bir fikir verecektir.

“İki kişi birbirine yanaşırsa, şüphesiz aralarında ortak değer vardır. 
Bir kuş kendi cinsinde olmayanla nasıl uçar ? Cinsi olmayanla birlikte 
olmak mezardır, kabirdir. Bir bilge dedi: “Çölde bir kargayı bir leylekle 
yoldaş gördüm. Hayrette kaldım; ne ortak değer bulacağım diye durum-
larını araştırdım. Ben hayran ve şaşkın yaklaşınca her ikisinin bizzat topal 
olduğunu gördüm.”İşte örgütler de kendi haksızlıkları içinde gösterdik-
leri yapmacık samimiyetleri sayesinde militan olarak seçtikleri şahısların 
ORTAK değerlerini çok iyi biliyorlar.

Terör örgütlerinin gençliği kazanmada sistematik olarak kullandığı 
bazı yöntemler vardır. Akraba ilişkisi, arkadaş ilişkisi,hemşehrilik, etnik 
köken birlikteliği, dini inanç ve gelenenekler ile sosyal ve kültürel faaliyetleri 
SOSYAL YÖNTEMLER olarak ifade edebiliriz. Yine Grup dinamiği, 
güdü kavramı, tutum değişikliği, algı ve kimliği de PSİKOLOJİK YÖN-
TEMLER olarak ifade edebiliriz.  Terör örgütlerinin gençliği kullanmada 
ve kazanmada kullanmış olduğu sosyal ve psikolojik yöntemlere ilişkin çok 
kapsamlı bir çalışması bulunan psikolog Necati ALKAN’ın “Gençlik ve 
Terörizm” isimli kitabını yadetmeden geçmek haksızlık olur. Gerçekten 
“Gençlik ve Terörizm” isimli eser bu sahada en kıymetli eserlerin başında 
gelmektedir. Bu nedenle Psikolog Emniyet Müdürü Necati ALKAN’ı 
yürekten kutluyorum.
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Örgütsel Kimlikler

Sempatizan: Örgüte sempati duyarak görüşlerini kendine yakın 
bulan ve kalben taraftarlığı olan kişiler kastedilir. 

Militan: Örgüt görüşlerini dünya görüşü olarak kabul eden ve bu 
uğurda her türlü eylem ve etkinliği yapabilecek potansiyele sahip, ileri 
sempatizanlığı geçmiş kemikleşmiş kişiler kastedilir. 

Drijan: Örgütün dünya görüşü doğrultusunda pratik ve teorik 
eğitimleri belirleyerek bunları hayata geçiren, örgüte yönelik ideolojik 
saldırıları bertaraf  etmek için teorisyenliğe bürünen lider kişeler kastedi-
lir. Bunların örgütten kopmaları çok zor ve zaman isteyen bir husustur. 
Bu ana kimlik ve statü gruplandırması dışında bazı alt gruplandırmalar 
olabilir. Milis, Savaşçı, İleri Sempatizan, Parti Aday Üyesi, Parti Üyesi, 
Merkez Komite, Genel Sekreter bunlardan bazılarıdır.

68 kuşağında drijan olarak militanlık yapan bir çok insanın günü-
müzde örgütü bıraktığı, hatta dünya görüşünü değiştiren Marksistlerin 
günümüzde Dolarist olduğu görülmektedir. Her insanın kazanılması 
için bir sürece ihtiyaç duyulduğu gibi, kaybedilmesi de zamanla olma-
katdır. Yıllarını örgüte adamış bir teröristin gözaltı sürecinde her şeyi 
bırakıp pişmanlık duymasını beklemek safdillik olur. Bazı insanların 25 
yıla, bazılarının 5 yıla, bazılarının 1 yıla, bazılarının ise 1 güne ihtiyaçları 
olabilir. Güvenlik görevlileri olarak bizler beklentiye girmeden yapmamız 
gerekenleri yapmalı ve sonucu sabırla beklemeliyiz. Granitlerin çatlaması 
ile fayansın çatlaması arasında zaman bakımından farklılık vardır.
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Elamanların Eğitimi

Örgütle yeni tanışan şahıslara; önce kitap, dergi, broşür ve bildiri 
türü yayınlar okutularak siyasi bilinçlenme verilir, örgütün ideolojisi be-
nimsetilir ve örgüte kazandırılacak şahıslar ileri eğitim için örgütün eğitim 
birimlerince eğitilir.  

Siyasi eğitim; örgüt kamplarında, cezaevlerinde, sığınaklarda top-
lantı yapılarak marksist-leninist yayınların okunup izah edilen hususların 
beyinlere kazınması, suni bazı tartışma ortamları oluşturarak çıkması 
muhtemel şüphelerin ortadan kaldırılması, bilinçli soru sorma yöntemi ile 
konuyu anlayamamış şahısların tereddütlerinin giderilmesi, her militanın 
örgüt görüşlerini peynir ekmek yeme rahatlığı içerisinde izah edebilecek 
seviyeye getirilmesi amaçlanır. Örgüte eleştirel yaklaşan, ya da görüşlerini 
çürütebilecek yayınlar kesinlikle okunmaz ve gündeme getirilmez. Bu tür 
“zararlı”(!) yayınları okuyanlar cezalandırılır, görev verilmez ve durumu 
yakından takip edilerek kontrol altında bulundurulur.

Disiplin eğitimi; Kesin inanç sahibi olma, sadakat ve genel olarak 
örgütsel prensipler kazandırılır. Şahsi hayatında dikkat etmesi gereken ku-
rallar, giyim kuşamdan tutun, kadın erkek ilişkilerindeki uyulması gereken 
prensip emirler harfiyen yerine getirilir. ‘Devrimcinin şahsi hayatı olamaz’ 
mantığı ile kollektif  şuur verilir ve davası için yaşaması öğretilir.

Psikolojik eğitim; Zor şartlarda  temel yaşam testeğini öğrenme, 
gözaltı ve tutukluluk hallerinde uyulması gereken kurallar, avukat hakkı, 
susma hakkı, tedavi veya doktor kontrolü isteme, açlık grevine gitme, 
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görevliler hakkında suç duyurusunda bulunma, korkutma, sindirme, 
yıldırma usulleri, küçükleri örgütsel faaliyetlerde kullanma, yalan söyleme, 
beden dili kullanma, rol yapma,  ikna kabiliyeti, takipten kurtulma ve 
ortama ayak uydurma gibi eğitimler  verilmektedir.

Askeri eğitim; Silahları tanıma, bomba ve molotof  kokteyli yapma, 
atış teknikleri, suikast, soygun, baskın, güvenlik sağlama, bomba atma, 
silahlı faaliyet taktik ve tekniklerini uygulama, buluşma, kaçma, saklanma 
usulleri, telsiz kullanma, şifreli muhabere, ilk yardım gibi bir çok konuda 
örgüt kamplarında eğitim verilmektedir.

Terör örgütleri militanlarına silahlı ve siyasi eğitimlerini, yurtdışında 
Irak ve İran’daki örgüt kamplarında, Lübnan Bekaa Vadisinde bulunan 
kamplarda, Yunanistan Lavrion kampında vermektedir. Yurt içinde ise 
Güyeydoğ’da bir çok ilimizin kırsal alanındaki sığınak ve kamplarda, 
Tunceli’de Aliboğazı, Geyiksuyu, Kutuderesi gibi bir çok yerde bulunan  
sığınak ve kamp yerlerinde vermektedirler.

Güvenlik güçlerince yakalanıp cezaevlerine konulan militanlar siyasi 
ve teorik yönden eğitilerek, cezaevinden çıktıktan sonra illegal yapılanma 
içerisinde faaliyet göstermeleri için kamplarda silahlı eğitime tabi tuttukları, 
buradan belirli bir kısmının kırsala gönderildiği, diğer kısmının ise normal 
aile görünümünde hücre evlerine yerleştirdikleri bilinmektedir.

Bununla birlikte pratik ile teorik eğitimin iç içe geçmiş olmasını 
mantıksal süreç açısından daha doğru bulan örgütler; “asıl teori, pratik 
içinde gelişen teoridir” ilkesinden hareketle  militanlarını korsan gösteri-
den, öldürme ve bombalama eylemlerine kadar EYLEMCİ BİR SÜREÇ 
içerisine sokarak yetiştirmektedirler. 
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Örgüt Mensuplarının Zorunlu Olarak  
Uyması Gereken Ana Kurallar

Gizliliğe istisnasız riayet etmeli,

Kendi kendisini disipline edebilmeli,

Sadece kod adıyla tanınmalı,

Üstlerinin görevlerini bilmemeli,

Örgüt mensuplarının ikametgahını bilmemeli,

Güvenmediği insanlara açılmamalı,

Örgütsel buluşmaları kısa tutmalı,

Dikkat çekici hiçbir hareket içinde bulunmamalı,

Sabırlı ve dikkatli olmalı,

Unutmamalı,

Aldığı emre itiraz etmemeli,

Aldığı emri aynen yerine getirmelidir.
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Mali Kaynak Temini

Örgütsel faaliyet içersinde yapılan kamp çalışmaları, kitle örgütlerine 
yapılan maddi yardımlar, cezaevi firarilerin barındırılması, hücre evleri ve 
örgüt üyelerinin giderleri, kırsal alandaki harcamalar, silah ve mühimmat 
ihtiyaçları, basın-yayın faaliyetleri  büyük maliyet gerektirmektedir. Bu 
giderlerin karşılandığı kaynaklar genel olarak şu şekildedir:

1-Örgüt mensupları ile sempatizanlardan toplanan aidatlar,
2- Gasp, soygun ve hırsızlıklar,
3- Örgütsel yayınlarından elde edilen gelirler,
4-Yurtiçinde ve yurtdışında bağış adıyla toplanan paralar,
5-Örgütsel yayınevleri ve işyerlerinden elde edilen gelirler,
6-Örgütsel müzik gruplarının kaset satışları ile konser gelirleri,
7-Kültür-sanat merkezlerinin faaliyet gelirleri,
8-Kaçakçılıktan elde edilen gelirler.
9-Diğer gelirler.
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Silahlı Eylem Türleri

Terör örgütleri genellikle;
1-sabotaj-kundaklama-yangın çıkarma,
2-mayın döşeme,
3-baskın,
4-yol kesme,
5-pusu kurarak “cezalandırma”,
6-canlı bomba, 
7-silahlı propaganda,
8-ekip otolarını, karakolları silahla tarama, taciz, 
9-kamulaştırma adıyla gasp-soygun-hırsızlık yapma gibi eylemleri 

yapmaktadırlar.
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Silahsız Eylem Türleri

1-Bildiri dağıtma, 
2-Kuşlama, trikleme, pullama yapma,
3-Afiş-pankart asma,
4-Korsan gösteri-miting-basın açıklaması yapma,
5-Yazılı ve görsel medya ile propaganda,
6-Kitlesel gösterileri  provake ederek kollukla çatışma,
7-Bağış toplama, haraç alma, vegilendirme,
8-Yargı ve kolluk güçlerini  medya   yoluyla  baskı altında tutma,
9- Ülkemizi uluslar arası arenada zor durumda bırakacak ortam ve 

şartları hazırlama,
10-AİHM’e suç duyurusunda bulunarak devleti tazminata mahkum 

ettirme,
11-Devlet otoritesini zafiyete uğratma,
12-Halk arasında panik, korku, sinme ve yılgınlık  meydana getirerek 

ararşik ortam yaratma,
13- Neticede sosyal, siyasi ve  ekonomik buhran çıkartarak devrim 

sürecini başarıyla tamamlamak isterler.
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Komünistlerin 18 Maddelik Talimatı

“Yurdunuzda komünist ve sosyalist partilerin kurulmasını teşvik 1- 
ediniz.Bunlar mevcut ise işbirliği yapınız.

Halkınızı mümkün olduğu kadar sınıf  ve zümrelere bölünüz.2- 
İşverenle işçi arasında daima anlaşmazlık konuları çıkarınız.3- 
Komünist rejim yerleşinceye kadar yurdunuzda böyle bir tehlike-4- 

nin olmadığına herkesi inandırınız.Sizin niyet ve çalışmalarınızı fark edip 
yüzünüze vurmak isteyenleri, vehimci ve jurnalci olmakla suçlandırınız

 Gizli, açık din düşmanlığı yapınız. Mezhep ve tarikat kavgalarını 5- 
kışkırtınız.

 Milli davalar ve davranışlar karşısında tamamiyle hissiz, kaygısız 6- 
durup mümkün ise önleyici yazılar çıkarınız. Her milli varlığı yıkmaya 
gayret harcayınız.

Politika, sanat, edebiyat ve kültür kollarında fikirlerinize uzak 7- 
olup ta komünist  temayülü bulunmayanların bütün şöhret, rağbet ve 
otoritelerini yıkmaya çalışınız.

Halkın çok sevdiği milletçe kabul görmüş kahramanları yıkmak 8- 
zor olacağına göre, onları kendinize bayrak yapınız. Düşünce ve davra-
nışlarını kendi açınızdan yorumlayınız.

Romanda, şiirde, yazıda, karikatürde sistemli ve maksatlı olarak 9- 
işçinin ve köylünün sefaletini mubalağalalı bir şekilde teşhir ediniz.
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Tercümelerinizde komünizme yakın olan yazarların eserlerini 10- 
seçiniz ve çeviriniz.

Milletinize batı blokuna ve demokrasiye düşmanlığı aşılayınız. 11- 
Nizamlara ve kanunlara karşı gelenleri destekleyiniz. Kargaşalık 12- 

çıkartmak için  muhalefet duygularını isyan derecesine getiriniz.
Memleketinizde  yasak değilse  Rus filmlerine, yasak ise sol  13- 

eğilimli  film ve  piyeslere övgüler  yayıp alaka toplayınız.
 İlk önce komünist iken sonradan dönmüş olan Fransız Andre 14- 

Gide ve A.Malraux, İgnosiv Sillone, Amerikalı Richard Wright ve Lois 
Fisceher, İngiliz Arthur Kostler ve  bunu gibi yazarları kötüleyerek kam-
panya açınız. Şöhret ve fikirlerini yıkınız.

 Sendikaları, gençliğe ve dernekleri ve sanat birliklerini ele ge-15- 
çirmeye çalışınız.

 Bilhassa öğretmen, profesör, parti başkanı gibi  büyük kitleleri 16- 
elinde tutanlara, sularına gitmek suretiyle yaklaşınız.

Sürekli huzursuzluk kaynakları arayıp bularak ve bunları daha 17- 
beter olarak devam ettirmeyi en baş prensip sayacaksınız.

18-Komünizmi açıkça savunmak yasak olduğu takdirde sosyalizmi 
savununuz. Eğer sosyalist yayında yapamıyorsanız işçi davalarını ele alır 
görünerek gayeye hizmet edersiniz.” 
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Komünistlerin  
Çocuklara Yönelik Talimatları(7)

“Solcuların asıl hedefi yeni yetişen nesilleri kendi düşünce sistemlerine 
göre yetiştirmektir. Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü üzere ileri sür-
dükleri bütün teoriler  ( hürriyet, cinsiyet, aile, mektep, devlet, ırk ayrımı 
düşmanlığı vs.) bu noktada düğümlenir. Bu sebeple gençliğin yetişmesi 
hususunda takip edecekleri siyaseti de  bazı esaslara bağlamışlardır.

“Gençliğin ve çocukların din ve vatan sevgisini zihinlerden silecek, 
her türlü telkin araçlarından yararlanacaksınız.

Çocuklar üzerinde önemle durunuz, Yetişme çağındaki çocukların 
istediğiniz kıvamda yetişmelerinde başarı sağladığınız derecede hedefimize 
ulaşacağımızı kesinlikle kabul ediniz.

Çocukları, milliyetçi görüşlere, yayınlara, dini inançlara düşman A) 
edeceksiniz.

Ana, baba, öğretmen, din hocaları ve diğer büyüklere saygı B) 
göstermek, onların nasihatlarını dinlemenin aydın genç için özgürlük 
kurallarına uymayan bir davranış olduğunu telkin ederek anarşist olmaya 
namzetler yetiştireceksiniz.

Zenginlere, zengin çocuklarına düşmanlık hislerini uyandıra-C) 
caksınız. Kendileri zengin çocuğu olsa bile o çocuğa daha zengin olanın 
servetini hatırlatıp kıskançlık damarlarını hareke geçirin. Çocuk en bü-
yük idealini zenginlerin servetini yağma  etmek, elinden almak olduğu 
şeklinde bilmelidir.
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Çocukları kendi milletlerinden soğutun.Hayallerinde  başka mil-D) 
letleri üstün görüp onlara özenmek, onlar gibi olmak arzusunu uyandırın. 
Bu duruma gelen bir gence her lokma yutturulabilir. Her türlü ideolojilere 
sürüklenebilir.

Bu seviyeye gelmiş bir gence … “Değiştirilmeyen bu bozuk E) 
düzene son vermek için büyük bir devletin boyunduruğuna girmekte 
bir sakınca olmadığını” telkin ede ede günün birinde onun tam bizim 
istediğimiz gibi vatanına düşman bir komünist yapmamız bir anlık me-
sele…. Bir miktar ruble işi tamamen halleder.

Yazar ve şairlerimiz, sinema ve tiyatro yazarlarımız, romancıla-F) 
rımız, yazı, şiir, roman, makale ve diğer eserlerinden yukarıdaki hususları 
gayet ustalıkla  işlemelidirler. Çocuklarına, Anne-babalarına isyan ve hatta 
baş düşman  hale getirtecek temaları eserlerinizde dikkatlice işleyiniz. 
Çocuk bu telkinlerle aile hayatını bir  esaret kampına benzetecek duruma 
gelmeli… “ 



84    BAYRAM ÖZBEK

Kadın-Erkek Militanlar  
Arasındaki İlişkiler

1- Birlikte ev tutulmamalı,
2- Gidilen yerlerde aynı odada yatılmamalı,
3-Birlikte kalınan yerlerde rahatlık adına eşofman giymek, gömleği 

çıkarıp fanilayla oturmak (erkekler için) rahatlık adına kolsuz giysiler 
giymek (bayanlar için) olmamalıdır.

4- Rahatlık ve samimiyete sığınılarak uzanarak oturulmamalıdır.
5- Nasıl olsa uyumuyoruz sohbet ediyoruz diyerek yan yana uza-

nılmamalıdır.
6- El şakaları, boğuşma vb gibi çarpık yaklaşımlardan kaçınılmalı-

dır.
7- Erkekler kadın militanların çantalarını, kadınlar erkek militanların 

pantolon ve ceket ceplerini karıştırmamalıdır.(denetim amaçlı sorumlu 
şahsın yaptığı kontroller bunun dışındadır)

8- Kalınan evlerde yoldaşlık adına kadınlar erkeklerin, erkekler ka-
dınların giysilerini giymemelidir.

9- Yine kadın ve erkek militanlar banyo vs sırasında karşı cinsden 
havlu, bornoz istememelidir.

Bunları uzatmak ve çoğaltmak mümkün ancak biz bir fikir vermesi 
açısından bu konuyu da kısa kesiyoruz.
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Giyim, Kuşam, Görünüm

1-Kadınlar kısa (diz kapaklarının üstünde) etek, şort bermuda vb. 
giymemelidir. Yine üste dar, vücudu saran, vücut hatlarını ortaya çıkaran 
badi, tişört, triko giymeyecek, moda adı altında göbeği açıkta bırakan 
büstiyer gibi giysiler kolsuz bluzlar kullanmayacaklardır. Sıcak vb ge-
rekçesiyle ince, içi gösteren giysiler kullanmayacaklardır. İnce giysilerin 
altına mutlaka vücudu toplayan, hatları kapatan iç çamaşırlar (fanila gibi) 
giymelidirler. 

2- Yine erkekler dar, vücuda yapışan kot ve kadife pantolonlar 
giymemeli, gömleklerin düğmeleri göbeğe kadar açılmamalı, içe atlet, 
fanila giyilmelidir.

3- Erkekler saç-sakal traşlı olmalı, kadınların saçları derli toplu ol-
malıdır.

4- Kadınlar saçlarını röfle, gölge vb abartılı şekillerde boyamamalı, 
saçları boyayacaklarsa kendi doğal  renklerine boyanmalı aşırı makyaj iri 
ve gereksiz takılar kullanılmamalı.

5- Giysiler temiz ayakkabılar boyalı veya silinmiş olmalıdır.
6- Erkek militanlar saç uzatmamalı, küpe takmamalı, halk gerçeğimize 

uymayan saç biçimlerinden uzak durmalıdırlar. 
7- Mont düğmeleri ilikli, ayakkabı bağları bağlı kullanılmalıdır.
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8- Marka kullanma, isim yapmış mağazalardan alış veriş yapma 
alışkanlığı terk edilmelidir.

9- Moda olduğu gerekçesiyle yırtık kot, çok yüksek kaba plastik 
topuklu ayakkabı vb giyilmemelidir.

10- Kamuflaj adına lümpence davranışlara ve biçimlere girilmeme-
lidir.

11- Sadelik adına bakımsız dolaşmak doğru değildir.
12- Pantolon paçalarının çok bol uçlarının ilikli olması doğru değildir, 

giysiler eski olabilir ama temiz ve bakımlı olmasına dikkat edilmelidir.

Bu prensipleri niçin sıraladık? 

 
Dine, Allah’a, ahlaka ve mukaddesata savaş açan ateist  bir zihniyetin 

nasıl kendisinin bir din haline getirildiğini, bir düzine etik kurallar getirerek 
bunları militanlarına örgütsel işyeyiş ve disiplin adı altında nasıl yuttur-
duğunu, bunu yapmakla da bizatihi kendi değerleriyle çeliştiği ve kendini 
inkara gittiğini, tabir yerinde ise kendi kazdığı tuzağa kendisinin düştüğünü  
ve sonununu hazırladığını bir nebze olsun görebilelim istedik.
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Teröristlerden İtiraflar ve  
Örgütlerin Bilinmeyen İç Yüzleri

Konu ile ilgil medyaya da intikal etmiş bazı haberleri aktarmak istiyo-
ruz. Burada yayımlanan  haberlerin bir kısmı OHAL Valiliği tarafından “ 
Gerçeği Görenlerin Seslenişi; Herkes Benim Kadar Şanslı Olamaz” ismiyle 
broşür halinde dağıtımı yapılmıştır. Bunların deşifre edilmesi hem örgütlerin 
bilinmeyen iç yüzlerinin ortaya çıkması, hem de bizzat terör kurbanı olan 
gençlerimizin ağzından örgütlere verilen en güzel cevaptır.

HARUN KOD ADLI TERÖRİST

“Dağdaki kandırılmış arkadaş, düştüğümüz çelişki lere çözüm aramak 
tabii ki en doğal hakkınız. Ancak, çö züm olarak çıktığınız dağların, sizi 
daha büyük çözümsüz lük içine düşürdüğünü biliyorum. Ben de sizlerle 
birlikte kaldım, şimdi üzgünüm. ‘Herkes PKK’lı olamaz’ diye bir 
sloganımız vardı. Doğru, üç yaşındaki bebekleri herkes öldüremez. 
Bebeleri öldüren komutan oluyor. Öldürmek ca niliktir. Ben, geç de olsa bunu 
anladım. Son bir kez iyi düşü nün. Bu hayvani yaşamdan, canice tutumunuzdan 
istemeye rek yaptığınız taşeronluktan kaçıp, kurtulun. Haydi de ve çık gel. Bana 
sahip çıktıkları gibi, sana da sahip çıkarlar. Emin olun işkence yok, teşhir yok, 
dışlama yok. Özgürlük buradadır. Gelin gerçek özgürlüğü sizde görün.”

(Sabah Gaz./19.2.1994)
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SERHAT(K) SİNAN GENCER

Trabzon’da yakalanan Serhat kod adlı terörist Sinan Gencer’in, ilk 
ifadesinde, pişman olduğunu belirterek, “Ben böyle birisi değildim. Ar-
kadaş kurbanı oldum. İstanbul’da tanıdığım arkadaşlar yüzünden örgüte 
katıldım. Beni Van’a gönderip ‘Kürdistan davası’ için şehit olmak 
gerektiğine inandırdılar.” dediği bildirildi. 

Önceki gün Trabzon’un Maçka ilçesinde güvenlik güçleri ile çatış-
maya giren teröristlerden biri ölmüş, bir diğeri kaçmayı başarmıştı. Sinan 
Gencer isimli terörist ise yakalanmıştı. Van’ın Gürpınar ilçesi nüfusuna 
kayıtlı ve iyi tanınan bir ailenin çocuğu olduğu bildirilen lise mezunu 
Gencer’in, bir arkadaşı sayesinde iş için gittiği İstanbul’da terör örgütü 
PKK ile tanıştığı belirtildi. İstanbul’dan Van’a dönüşünde terörist eylemlere 
katılmaya başladığı ifade edilen Gencer, polise, yaptıklarından pişmanlık 
duyduğunu söyledi.                       

(Zaman Gazetesi24.08.2005 )

TAHİRHAN YALÇIN (16 YAŞINDA)

“Daha önce benim yanımda olacaklarını söyleyen ler, bu eylemim-
den sonra yanıma dahi gelmediler. Aç gezdi ğim günler halimi sormadılar. 
Anlayacağınız, beni pis emel lerinde kullandılar. Altını çizerek söylüyorum, 
hergün yüz lerce kayıp veren örgütün gücü kalmamıştır. PKK yanlısı olanlara 
sesleniyorum. Bu işlerin hayalden öte birşey olma dığını itiraf ediyorum. 
Gelin teslim olun ve hayatınızı mah vetmeyin.”

(Tercüman Gaz.7.6.1994)

EYÜP KILIÇ (SERKEFTİN KOD)

“Eğitim sırasında sadece silah eğitimi yaptırmıyor lar, beyinlerimizi 
Türklere karşı kin ve nefretle yıkıyorlar. Ben bir defa örgütten kaç-
mayı denedim, fakat yakalandım. Örgütte benim gibi kaçmak isteyen 
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bir sürü arkadaşım var. Fakat korkudan kaçamıyorlar. Yakalandığıma 
pişman deği lim. Hatta emniyet yetkililerine teşekkür ederim. Cezamı 
çektikten sonra Türkiye Cumhuriyeti’ne yararlı bir insan olacağım, ayrıca 
annemi de çok özledim.”

(Milletin Sesi Gaz./’5.7.1994)

FİKRET ATEŞ (ÇINAR KOD)

“Askere giderken yolumu kesip kaçırdılar. Örgüte katılmamı söy-
lediler. Katılmak istemeyince ayağımdan astı lar. Biz Tunceli’de eğitim 
görüyorduk.”

(Zaman Gaz./27.10.1994)

SÜREYYA BULUT (JİAN KOD)

“Iğdır Lisesi I.sınıf  öğrencisiyken, arkadaşlarımla Ağrı Dağı’na 
geziye gittik. 9 kişiydik. Ancak, yanımızda ta nımadığım 4 kişi daha vardı. 
Burada PKK’lılarla buluşacaklarmış, ama bizim haberimiz yoktu. Hepsi 
silahlıydı. Bizi, zor kullanarak, önce İran’a ardından da Irak’a götürdüler. Zeli 
kampında, Osman ÖCALAN’ın komutasında 6 ay eği tim gördüm. 30 
kişilik grupla İliç’ten Sivas’a geçerken, gü venlik güçleriyle çatışma çıktı. 
Grubumuzdan 4 kişi öldü. Selimiye Köyü’nü bastık ve 9 kişiyi kurşuna 
dizdik. Ben si lah kullanmadım, sadece köydeki kadınları kontrol altında 
tuttum.”

(Türkiye Gaz./9.11.1994)

BİGAR KOD ADLI TERÖRİST

‘Tehdit sonucu örgüte katıldım. Katılmasaydım be ni ve ailemi öldüre-
ceklerdi. Örgüte girdiğim zaman, arazide kullanmak için bize Türk askerlerinin halen 
kullanmakta ol duğu, kamuflaj tipi elbiselerden verdiler. Kadın - çocuk de meden 
herkesi öldürüyorlardı. Grup sorumlusu, devlete bağlı köylerin 
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basılması için militanları görevlendiriyordu. Ancak, örgüte yeni 
katıldığım için bana görev vermediler. Bir ara kaçmaya karar verdim ve 
bir köye sığındım. Ancak erzak almak için gelen militanlar tarafından yaka-
landım. Si lahımı alıp, ellerimi bağladılar ve işkence yaptılar. 10 gün 
sonra tekrar kaçtım. Yürüyerek bir ilçe merkezine ulaştım ve güvenlik 
güçlerine teslim oldum. Bana iyi baktılar.”               

(Türkiye Gaz./12.11.1994)

MEHMET ŞAHİN (ŞERİF KOD)

“Aile olarak örgüte yardım ediyorduk. Örgüt, 23 mi litanının Öldürülmesi 
ihbarını, ağabeyim Mustafa Şahin’in yaptığını Öne sürüp, onu öldürdü. 
Ondan sonra örgütten soğudum. Öldürme eylemlerini yerine getirmek 
zorundaydık. Yoksa hem ailemizi, hem de bizleri öldürüyorlardı. 
Örgüt her başarısızlığa bir bahane bulup, bazılarını cezalandırıyor du. Ceza 
ölümdü. Komuta düzeyindekiler başarısızlıkları sonucunda mutlaka 
bir kurban buluyorlardı.” 

(Anadolu Ajansı/18.11.1994)

MUSTAFA REŞİT (HAYDAR KOD)

“Örgütün şu andaki durumu çok zayıf. Eylem yapa cak durumda değil. Bir 
yıldır Türkiye’deyim. Türkiye çok güçlü bir devlet. Örgütün anlattığının 
aksine, Kürtlerin ikinci sınıf vatandaş olmadığını, işkence ve zulüm 
altında bulunmadığını gördüm.

Örgütün suçsuz insanları, Kürtleri ve küçük çocukla rı, kendi 
emellerine ulaşmak için öldürdüğünü gördüm. Be nim gibi düşünen 
pek çok Örgüt üyesi, kaçmak için fırsat bekliyor.

Örgüt içinde Arap, Ermeni ve Yunan asıllıları görün ce, bu örgütün 
Güneydoğu sorunu ile bir ilgisinin olmadığı nı anladım. Bütün bunlar 
üzerine kaçmaya ve Suriye’ye köyüme gitmeye karar verdim. Pazarcık 
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İlçesi’nin kırsal alanında, grup üyelerinin uyuduğu sırada kaçtım; Suriye 
sı nırı yakınında yakalandım.”

(Anadolu Ajansı/30.11.1994)

SEYİT BULUT (PİLİNK KOD)

“Engizek Dağları’nda barınıyor, sürekli yer değişti riyorduk. Yaşadıkla-
rımı görünce, kandırıldığımı anladım ve kaçmayı düşündüm. Planlar yaptım. 
Gruptakiler uyurken, uzun namlulu silahımı bırakarak, Elbistan İlçesi, 
Gümüşdöven Köyü’ndeki evime döndüm, 3 gün saklandıktan sonra, 
güvenlik güçlerine teslim oldum.

Buradan dağdaki arkadaşlarıma seslenmek istiyo rum; teslim olduk-
tan sonra güvenlik güçleri kötü muamele ve hakaret etmedi. Söylenenlerin 
aksine, güvenlik güçleri bana sevgi ve şefkat gösterdi. Dağda 35 - 40 kişi 
gezerek, 3 roket, 5 kaleşnikof almakla bir yere varılamaz. Sonu olma yan bu 
maceradan vazgeçin, devletin adaletine sığının.”

(Tercüman Gaz./9.12.1994)

SERVET DUMAÇ (SOREJ KOD)

“Örgüte katılmadan önce, para, iş ve güzel bir hayat vaadedildi. Ancak 
örgüte girdiğim ilk gün silahla tanıştım. Örgütte ilk kez, 10 Ağustos 1994’te 
Bahçesaray yolunda 11 kişinin ölümü, 3 kişinin yaralanması ve 4 kişinin ka-
çırılması olayına karıştım. Bunun dışında çok kez korucularla çatış malara 
girdim. 7’si kadın 30 kişilik grubumuz 15 -16 yaşları arasındaki çocuklardan 
oluşuyordu.”  

(Zaman Gaz. 17.12.1994)

YUSUF EŞİYOK

“Doğubeyazıt’taki dağlarda 11 kişilik grup halinde dolaşıyorduk. 
Grup komutanımız ‘Şervan’ kod adlı Ermeni asıllıydı. Son 2 haftada 
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sürekli domuz avına çıkıyor, vurdu ğumuz bu hayvanları pişirip, 
karnımızı doyuruyorduk. O pis hayvanın etini yemekten nefret 
ediyordum. Buna daya namadım. Su getirmeye giderken, silahımı çalılar 
arasına saklayıp, kaçtım.”                         

(Hürriyet Gaz./12.2.1995) 

İSAK EKTİREN

“Kamplardaki komutanlar Ermeni. Kadın, erkek, çocuk demeden 
herkesin öldürülmesi gerektiğini beyinlere işliyorlar. Kaçırılan kızların 
güzel olanları ayrılıp, cinsel iliş kiler için kullanılıyor.”

(Meydan Gaz./19.2.1995) 

HASAN DEVECİ (ZÜLFİKAR KOD)

“Dağdaki militanların arasında büyük bir güvensiz lik var. Ben hiç 
denemedim, ama düşündüklerimi söylemeye de hep çekindim doğrusu. 
Güvensizlik Örgüt içerisinde had safhada. Türk Devletini kimsenin bö-
lemiyeceğini dağa çıkınca anladım. Ondan sonra pişman oldum.”

(Türkiye Gaz./22.2.1995)

AHMET İSMAİL (SABIR KOD)

Yiyeceklerimiz Kuzey Irak’tan geliyordu. Örgüt elemanları çuvallar 
içerisindeki yiyecekleri belirli nokta ve sığınaklara bırakıyordu. Bizler de 
gidip alıyorduk. Ben çoğu zaman, 3 - 4 gün aç kaldım. En son banyoyu 1,5 
ay önce, kış olmasına rağmen bir derede yaptım. Örgüt militanları açlık ve 
sefalet içerisinde, bulunduğumuz sefalet, hiçbir şey uğru na değmez. 
Bu operasyonda kaçmak için fırsat doğmuştu. Kaçıp memleketim olan 
Suriye’ye gidecektim, ama yakalan dım.”

(Anadolu Ajansı/26.3.1995)
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SALİH ÜZER (MARDİN’Lİ)

“Özellikle PKK’nın komünist bir hareket olduğunu söylü-
yorlar, sonra halkın arasına girince dini propaganda ya pıyorlardı. 
Örgütün kendi içinde dine karşı bir antipatisi vardı. Zaten bize 
sürekli, ‘Bizi geri bırakan dindir’ diyorlar dı. Halkın arasına girince 
‘biz dinciyiz’ diyorduk. Halk ca hildir ya... Halkı kazanmak için 
dinin propagandasını yapı yorduk. Tam tersine halkı kandırıyorduk. 
Bir de örgüt mensuplarının, hepsi bir bunalım içerisindeydi. Yani içlerinde 
bir inanç kalmamıştı. Bu inançsızlık da bizi hayattan bıktırmış tı. Bazıları intihar 
etmek istercesine eylem yapıyorlardı. Ba zısı da gurur meselesi yapıp, gelip 
güvenlik güçlerine teslim olmuyorlardı. Yani biraz mantar kafa kişiler 
vardı. Biz hep örgüt için bir şeyler yapmaya çalıştık. Örgüt ise kendi çıkar ları 
için bizi kullandı. Sonunda biz de sahte bir amaç uğruna çarpıştığımızın 
farkına vardık.”

(Türkiye Gaz./29.3.1995)

BURHAN TÜRK (ŞEVGER KOD)

“Sadece Tunceli ve Bingöl’de son 2 yıl içinde 160’ın üzerinde kayıp 
verdik. Yaralanan 60’a yakın arkadaşımızı, Şemdin Sakık’ın emri ile 
öldürdük. Yer değiştirdiğimiz za man da yaralılar bize yük oluyordu. Şimdi 
Aliboğazı Vadisi’nde bulunan 400 kadar örgüt üyesi ölüm korkusuyla 
dağılmak üzere. Orada tam anlamıyla panik yaşanıyor. Kampta herkes 
eşit diyorlardı, ama acımasız bir sınıf farkı yaşadık.

Şemdin Sakık salam ve sosis yiyordu. Biz ise yılan, katır eti ve 
otla beslenmeye çalışıyorduk. Hastalansam öle cektim. Yaralansam, 
kendi arkadaşlarım beni öldürecekti. Sonunda, kaçmaya karar 
verdim.”

(Hürriyet Gaz./1.4.1995)
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MUSTAFA KOD ADLI TERÖRİST

“6 yıldır örgüt içinde faaliyet gösteriyorum. Ben Şırnak’ın civar 
köylerindenim. Ailem, devlete yakın olduğu için örgütten sık sık 
baskı görüyordu. Ailemizden birinin PKK saflarına katılma-
sını istiyorlardı. Aksi taktirde hepi mizi öldüreceklerdi. Çaresiz 
katıldım. Bu arada kendimi ka nıtlamaya çalıştım. Manga, takım ve 
bölük komutanlığına kadar yükseldim. 1992 yılında Kürdistan Bağımsız 
Cumhu riyeti Devleti’nin kurulacağı söyleniyordu. 92 geçti, 93’de kurulacak 
dediler. 93’te geçti. Ancak herhangi bir gelişme göstermeyen örgüt, yavaş yavaş 
dağılmaya başladı. Teknik ve lojistik ile mevcut kadro gelişme gösteremedi. 
PKK başa rısız olmuştur.” 

(Meydan Gaz./10.4.1995)

SÜLEYMAN FİDAN (MUSTAFA KOD - Bitlis 
-Solhan-Silvan üçgeninde faaliyet gösteren grubun başı)

“Örgütte cesaret edip de kimseye kaçalım diyemez sin. Her-
keste büyük bir korku var. Çünkü herkes birbirin den korkuyor. Bunun 
için kimse cesaret edip de kaçma fik rini ortaya atamıyor. Ancak bizde 
bu olmadı. Ben önce çok samimi arkadaşlarımla konuştum. Anlaştım, 
daha sonra konuyu diğer arkadaşlara açtık. Herkesin düşüncesi bu yön de 
olduğundan bir karara vardık. Bitlis’in Seni Bölgesi’nde güvenlik güçleri 
ile telsiz bağlantısı kurduk. Kod adımız Ba rış diyerek teslim olduk. Örgütte 
çok büyük bir uyuşturucu trafiği var. Üst seviyede komutanlarda 
uyuşturucu kullanı yorlar. Bunun yanısıra muhalif kişilere esrar ve 
eroin içirilerek örgüte bağımlı olmaları sağlanıyor.”

(Milli Gaz./l 1.4.1995) 



METASORGU    95

MELİSA KOD ADLI TERÖRİST

“Hukuk öğrencisi olduğum için ve iyi Türkçe konuş tuğum için onlara 
çok yararlı oldum. Özellikle Marksist-Leninist propaganda yapılıyordu. 
Kampta Kürt halkının, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ezildiği işleniyordu. 
Bu eği timler kamptaki tüm insanları ister istemez etkiliyordu. So nuç olarak 
Türkiye’de Kürdistan Devleti’nin kurulması ge rektiğine inandırılıyorduk.

Şimdi tüm bunlara gülüyorum. Kürt halkı Türki ye’de ezilmi-
yor. Her Kürt Türk gibi, her göreve gelebiliyor. Ben bir Kürdüm, 
Hukuk Fakültesi’nde öğrenciydim, okula devam etseydim savcı, hakim 
olabilirdim. Yeniden üniversi te sınavlarına gireceğim, okuyacağım.”

(Milliyet Gaz./l 1.4.1995)
ABDÜRREZZAK ORUZ

“1994 yılında Özgür Ülke Gazetesi, güvenlik güçleri nin Kur’an yaktığını 
yazdı. Buna inanmış ve büyük tepki duy muştum. Örgüte 1995 yılında katıldım. 
Bir köye baskın yap tık. Hava soğuk olduğu için üşümüştük. Camideki tüm 
Kur’anları yakarak ayaklarımızı ısıttık. Grup liderimiz Suri ye kökenli 
bir Ermeni idi. Bunu bilinçli yaptı. Ağzımı açsam, hemen beni öl-
dürürlerdi.”

(Hürriyet Gaz./15.4.1995)

ABDULLAH YAVUZ

‘’Allah’a ‘İsmail’ kod adı verilmişti. Kar veya yağmur yağarsa, 
‘İsmail’ kodu kullanarak Allah’la dalga geçerdik. Yemeklerden sonra 
ise ‘İsmail’e küfrederdik.”

(Hürriyet Gaz./15.4.1995)

BERMA KOD ADLI TERÖRİST (Tuncelili - PKK 
Takım Komutanı-Istanbul Hukuk Fakültesi Öğrencisi)
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“Arkadaş kurbanı olduk. PKK’lılar beni, başlık pa rası alıp seni 
evlendirecekler, yazık olur. Gel dağda özgürce yaşa’ şeklinde ikna et-
tiler. Çok pişmanım. Hayata yeniden gelmiş gibiyim. Ne için mücadele 
ettiğimizi dahi bilmiyor duk.”

(Milliyet Gaz./19.4.1995)

BURHAN ADLI GENÇ (ŞEVGAR KOD) Silvan-Dicle 
Üni. Eğitim Fak. Öğr.)

‘Beyinlerimiz yıkandı. Gerçeği dağa çıkınca gördük. Tuttuğumuz 
yol yanlıştı. Aileme kavuşacağım günü sabır sızlıkla bekliyorum. 
Bütün gençlere sesleniyorum; bu mace radan dönüş yok. Herkes 
benim kadar şanslı olamaz.’

(Milliyet Gaz./19.4.1995)
BAHATTİN ÖNCÜ (AGİT KOD)

“Onlar beni yaşatmaya çalışırken ben binlerce defa öldüm. 
Mehmetçiğe minnettarım. Kendi isteğimle örgüte girdim, ama şimdi piş-
manım.”

(Hürriyet Gaz./24.6.1995)

NEVZAT ÇİFTÇİ (“Parmaksız Zeki” kod Şemdin SAKIK’ın, 
8 yıldır yardımcılığını yapıyordu.)

“Dört yıl boyunca dağlarda çok sayıda karakol bas kınına katıldım ve 
bunları yönettim. Ama artık 2-3 yıl önce ki gibi PKK’ya destek yok. Militanlar, 
açlık çekiyor. Ancak üst düzey görev yapanlara her türlü yiyecek ve konfor 
sağla nıyor.

Üniversitede okurken Semdin Sakık bana ‘senin gibi kültürlü elemana ihti-
yacımız var. Gelirsen sana üst düzeyde sorumluluk vereceğiz’ dediği için örgüte 
katıldım. Hayal do lu sözlere inanıp okulumu bıraktım. Lübnan, Ermenistan 
ve İran’da eğitim kamplarına gittim.
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Apo, Semdin Sakık’ı ya görevinden alacak ya da öldürtecek. Örgüte 
katılmak isteyenler varsa, artık durun di yorum. Ben pişman oldum.”

(Hürriyet Gaz./29.6.1995)

DÜZGÜN KARATAŞ (ERDAL KOD)

‘Kaçan ve kaçmak isteyen çok sayıda arkadaşımız var. Ancak üst düzey 
komutanlar kaçmaya engel olmaya ça lışıyorlar. Ayrıca örgüte yeni katılanları 
da ajan diye vuru yorlar. Örgüt zaten darmadağın. Bir parça ekmek 
için arka daş arkadaşı vuruyor. Bununla birlikte, dağdaki üst 
düzey komutanlar ise her zaman olduğu gibi kendi hayatlarını 
sür dürüyor, bizi kullanıyorlar. Burada şunu da belirtmek isti yorum. 
Biz teslim olduk, kurtulduk. Güvenlik güçleri bize çok iyi davranıyorlar. 
Doğrusu bunu beklemiyorduk. Dağ daki abime sesleniyorum: Bu yolun 
sonu yok. Bize çok şey vaadettiler, ama hiçbir şey vermediler. Gel 
teslim ol ve kur tul.”                                                                                                              

(Akşam Gaz./4.7.1995) 
ESAT TOKMAKÇI (ŞEYH SAİD KOD)

PKK’yı bana dini bütün bir örgüt diye tanıttılar. Ben beş vakit namaz 
kılan bir kişiydim. Ama uğruna verdiğim mücadelenin, PKK’dan çok uzak 
olduğunu gördüm. Kışın kamplarda aç, susuz yaşadık. Dere kenarlarındaki otlar-
dan, pisliklerden karnımızı doyuruyorduk. Hiçbir şey anlatıldığı gibi olmadı. Bize, 
iradeniz güçlenir diyen komutanlar ise ta mamen farklı yaşıyorlardı. 
Ayrıca örgütte Suriyeli ve Al man uyruklular var. Ben şimdi teslim 
oldum. Çok mutlu yum. Terörist idim, şimdi Türk askerinin komandosu ola rak 
PKK’ya karşı mücadele etmek istiyorum.’

(Akşam Gaz./4.7.1995)
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EKREM KOD

“Örgüt üst düzeyinde hiçkimseye bir şey söyleyemez siniz. 
Onlar ne yapsa haklıdır. Onlar sorgulanamazlar. Ör gütün amacı, 
Doğu’daki savaşı Türkiye geneline yaymak.”

(Zaman Gaz./ll.7.1995)

ASİYE KOD

“Kürt ulusal mücadelesi diye bir şey yok. Kürt ulusal mücadelesi 
diyorlar, Kürt kızlarına tecavüz ediyorlar. Arka daşlarıma sizlerin aracı-
lığıyla sesleniyorum. Gelsinler devle te teslim olsunlar. Devlet babaymış. 
Ben böyle olduğunu bilseydim çok önceden teslim olurdum.”

(Zaman Gaz./ll.7.1995) 

ABDURRAHMAN FİLİZER

“Bütün söylenenlerin yalan olduğunu anladım. Ama iş 
işten geçmişti. Örgütteki yaşantımız insanlık dışıydı. Aç tık, susuzluktan 
sürünüyorduk. Örgütte kimse kimseye gü venmiyor, herkes kaçmayı 
düşünüyor, ama can korkusu için cesaret edemiyorlar. Bu kışı, 115 
kişilik grupla Tunceli-Erzincan il sınırında geçirdik. Yaz geldiğinde sayımız 
80’e düştü. Bunların bir kısmı kaçarak teslim oldu, diğerleri de çatışmalarda 
öldü. Artık PKK’nın işi bitti, örgütten kaçtı ğım için mutluyum, dağdaki 
diğer arkadaşlarımın da teslim olmaları kendi faydalarına.”

(Anadolu Ajansı/28.7.1995)

ABDÜRREZAK GÜLMEZ

“Örgüte katıldıktan çok kısa bir süre sonra güvenlik kuvvetleriyle ça-
tışmaya sokuldum. Çatışmaya birlikte girdi ğimiz bir çok arkadaşım yanımda 
öldü. Bu olup bitenler so rumluların umurunda değildi, işte o zaman her 
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şeyin yalan olduğunu anladım. PKK’ya katıldığım zaman 70 kilo idim, şimdi 
50 kiloya düştüm, aç ve susuz kaldım.

Doğu ve Güneydoğuda gezdiğimiz zamanlar örgüte büyük sempati duyanlarla 
karşılaştım. Bunların hepsi bü yük yanılgı içinde Örgüte katılmayan bunların 
iç yüzünü göremez. Bu işin sonu yok, bunu böyle bilsinler. Bize teslim 
ol çağrısında bulunan güvenlik kuvvetlerine silahımla teslim oldum. Pişmanım, 
diğer arkadaşlarımın da korkmadan tes lim olmalarını istiyorum.”

(Anadolu Ajansı/28.7.1995)

ŞERİF KORMAZER

“Örgüte katıldığım zaman içerisinde bir çok eyleme katıldım. Ben 
çatışmalarda askere bir türlü kurşun sıkamıyordum. Askerde olan kardeşim 
gözümün önüne geliyordu. Bir kaç kez kaçmayı denedim, başaramadım. 
Örgütün dağ kadrosundaki bütün arkadaşlar kaçmak istiyor. Pişmanlık Yasası 
bizim için fırsattı, değerlendirdik. Şunu açıkça itiraf  ediyorum. PKK’da lider 
kadrolar birer birer temizlendi. Bu savaşçılar arasında bozguna yol açtı. Küçük 
Zeki kod adlı bölge sorumlusunun teslim olması, PKK’da büyük çaplı çö zülmelere 
neden oldu. Ben teslim olmaktan mutluyum ve yaptıklarımdan pişmanlık duy-
maktayım.”

(Anadolu Ajansı/28.7.1995)

METİN EZER

“Ben de PKK’ya sempati duyduğum için Diyarbakır’ da örgüte katıl-
dım. Kısa süre sonra Tunceli Bölgesi’ne gön derildim. Kafamı sarmayan 
yanlışlıkların yapıldığını, ma sum insanların katledildiğini, asker ve polislerin 
canice öl dürüldüğünü görünce, kaçmaya kalkıştım. Yakalandım, 
hakkımda infaz kararı verildi. Hel Dağı’nda giriştiğimiz ça tışma 
benim için son fırsattı, bunu başardım. Diğer dört ar kadaşımla 
canımızı kurtardık, aksi halde sonumuz ölümdü.
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Dağdaki herkese sesleniyorum. Örgütten kaçın, canınızı  kurtarın.’
                                                        (Anadolu Ajansı/28.7.1995) 

SUZAN SARIBIYIK 

“7 Haziran’da köyde odun kestiğim bir sırada terö ristler beni zorla kaçırdılar. 
Bana çok iyi bir yaşam vaadinde bulundular. Ben, bunların hiçbirine inanmayarak 
dağdaki üç gün çektiğim sıkıntıdan kaçmaya kalkıştım. Araziyi bil mediğim için, 
beni bir gün sonra yakaladılar. Ellerimi bağ layarak içine ne attıklarını anla-
yamadığım bir çay içirdiler. Daha sonra bayılmışım, uyandığımda bana 
tecavüz edildiği ni anladım. Nefretimi kelimelerle anlatamam. Elim kolum 
bağlı çaresiz bekliyordum, örgütteki diğer teröristler yüzü me gülüyordu. ‘Kızım 
bu işlere alışırsın, biz de senin gibiy dik, bırak ağlamayı zevk almaya 
bak* diyorlardı. Örgüt; hain, katil, ırz düşmanı ve cinsi sapıklarla dolu, 
gözlerimin önünde kadınlı erkekli anlatamayacağım sapıklıklar yaptı lar. 
Aileme gönüllü olarak katıldığım söylenmiş. Ailem bu na inanmaz, ben gönlümle 
gitmedim. Hel Dağı’nda terörist ler çatışmaya gidince, ben fırsatını bulup güvenlik 
kuvvetle rine sığındım, kurtulduğuma seviniyorum.”

(Anadolu Ajansı/28.7.1995)

ZEKİ   ÖZTÜRK   ( Dersim   Eyalet Sorumlusu)

“Artık örgüte hiçbir inancım kalmadı. Bunun sonu yok. 
Apo’nun bizi yıllardır aldattığını geç anladım. Halkı ma çok eziyet 
edildi; özür diliyorum. Apo ve adamları beni de sizin gibi çirkin emellerine 
alet ettiler. Üstelik kendi soyumuzdakileri bile gözümüzü kırpma-
dan öldürdük. Sanki Kürt halkının kurtuluşu için değil, onlara 
eziyet için eğitil dik. Apo’nun amaçlarının çok değişik olduğunu 
anladığı mızda iş işten geçmişti. Hiç değilse, sizler bu tuzağa düşme yin 
ve yol yakınken kararınızı verin.”

(Ortadoğu Gaz./30.7.1995)
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İNAN ASLAN DURGUN (Redar kod - Doktor Baran 
kod adlı Müslüm DURGUN’un oğlu)

‘Babam örgüt elemanları tarafından öldürüldükten sonra, 
kaçmak için fırsat kolladım. Kaçmaya teşebbüs etti ğim sırada yakalandım. 
Yapılan yargılama sonucu beni ser best bırakıp, yine görev verdiler. Hep kaç-
mak için fırsat kolluyordum. Fırsatını bulduğumda gelip güvenlik güçleri ne 
teslim oldum. Birçok örgüt üyesi kaçmak istiyor. Fırsat bulan da kaçıyor. Örgüt 
giderek çöküyor ve yok oluyor. Herkes birbirinden kuşkulanıyor/’

(Milli Gaz./3.8.1995)

ARSLAN KOD ADLI TERÖRİST (17 yaşında)

“Ağrı Dağı’nda kaldığım süre içerisinde, Hogir kod isimli Suriye uy-
ruklu teröristin sık sık cinsel tacizine uğra dım. Yaşları küçük erkek 
militanlar hep aynı durumdaydı. Genç kızların durumu ise daha 
kötüydü. Örgütte sözü ge çenlerin tecavüzüne uğruyorlardı. Hamile 
kalan ve kürtaj yaptırılamayanlar ise öldürülüyordu.”

(Hürriyet Gaz./16.9.1995)

SİNAN RAKİP (DRENE KOD)

“İçinde bulunduğum grupla Tunceli, Aliboğazı, Ovacık ve Çe-
mişgezek İlçesi ve yöresinde eylem yapıyorduk. Birçok suçu, günahı olmayan 
askeri öldürdük. Resmi ku rum, kuruluş ve yöneticisinin ev ve işyerlerine roketli 
saldırı lar düzenledik. Bu eylemlerin bir türlü sonu gelmek bilmi yordu. Bizlere, 
köpek gibi muamele yapılıyordu. Daha son ra işin bilincine varınca, yapılan 
eylemlerin yanlış olduğunu farkettik, ama kaçmayı da göze alamıyorduk. 
Çünkü ucun da ölüm vardı.

Sonunda, Güvenlik Kuvvetlerinin operasyonlarıyla dağılan ve paniğe 
kapılan gruptan 7 kişi kaçmayı başardık. Altı arkadaşım İstanbul’a gitti, 
ben de uzun yıllardır Özledi ğim ailemi görmeye giderken yakalandım. 
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Geç de olsa PKK’nın içyüzünü gördüğüm ve kurtulduğum için 
mutlu yum. Dağlarda perişanlık çeken her eleman, örgütün gerçek yüzünü 
gördü ve iyi anladı.

Gelin sizler de teslim olun. Herşeyin boş ve yalan olduğunu 
bilmenize rağmen ısrarlı olmayın. Dağlarda ölece ğinize, gelin devletin 
güvenli ellerine teslim olun.

Örgüt yediği darbeler sonucu ne yapacağını şaşırmış durumda. Birçok 
elemanına söz geçiremiyor. Kırsal kesim de az sayıda kalan teröristlerin aç 
ve sefilliği, eyleme katıl mamaları, örgütün üst düzeydekilerini çıldırtıyor. 
Örgüt, ayakta olduğunu göstermek için her türlü çılgınlığı rahatlık la yapabilir. 
Ama bu işin bittiğini anlayan benim gibi arka daşlarım bir an evvel 
kaçmanın, kurtulmanın hesabını yapıyor.”                                                             

(Anadolu Ajansı/19.9.1995)

DOĞAN ÖZEN (OYAN KOD))

“PKK’ya 1993’de katıldım, İran’daki kampta bir sü re silahlı eğitim 
gördükten sonra, Ağrı Dağı’na gönderil dim, İran’daki Mako, Halil Çavuş 
ve Urumiye kamplarında PKK’nın faaliyetleri, büyük gizlilik içerisinde 
sürdürülüyor. Ermenistan ve İran’dan gönderilen askeri kıyafetleri sa-
dece eylemler sırasında giyiyorduk. Bu yolla Türk askerlerinin evleri 
yaktığı ve katliam yaptığını yaymaya çalışıyorduk. Baskınlarda 
güzel Türkçe konuşan arkadaşlarımız sözcü oluyordu. PKK’nın 
insanlık dışı olarak yaptığı çirkin katli amlarına katıldığım için vicdan azabı 
duyuyorum.”       

(Hürriyet Gaz./10.10.1995)
ABDÜLHALİT RALİKÇÎ

“Ben ve benim gibiler, şimdi yalan olduğunu anladı ğımız  parlak  vaadlerle  
kandırılarak örgüte  götürüldük. Çeşitli kamplarda kısa süreli eğitildikten 
sonra en son ola rak Ermenistan’daki kamplara götürüldük. Burada da 
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bir süre eğitim gördükten sonra, bizlere silah ve mühimmat verilerek, 
‘şimdi göreviniz başladı, sizleri Araş Nehri’nden Türkiye’ye geçireceğiz, 
sizler artık orada savaşacaksınız’, dediler.

Bizi Araş Nehri’nden Türkiye’ye geçirdiler. Ağrı Dağı’na yaklaştığımız 
sırada, dağın güvenlik kuvvetlerince kuşatılmış olduğunu gördük. Artık geri 
dönüşümüz yoktu. Çatışma başladı, bir çok arkadaşımız öldü, bir çoğu da 
yaralandı. Çatışmada ben de ağır yaralandım. Arkadaşla rım zannettiğim kişiler 
kaçmaya başladı, benim durumumu görünce, ‘bırakın gebersin, bize yük olur’, 
diyerek beni ölüme terk ettiler, iki gün dağda kayaların dibinde ölümü 
yaşa dım. Daha sonra dağda arazi taraması yapan Türk askerleri beni buldular. 
Durumumu görünce hemen beni kurtarmak için harekete geçtiler. Hayatımı 
verdiğim örgüt beni ölüme bırakırken, savaştığım Türk askeri beni 
ölümden kurtardı. Bu iyiliği unutmam mümkün değil.”

(Gündüz Gaz./19.10.1995)
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Öz Kardeşe Sıkılan Kurşun(8)

 “Bu anlamsız savaşta öğrendiğim bir şey var:Ölme ve öldürme eylemi 
arasında hissettiklerimizi  anlatabilmek mümkün değil. Bunun için savaş 
üzerine yazılan kitapların gerçek anlamda duyguları yansıtamayacağına  
inanıyorum. Hele hel aynı topraklar üzerinde yaşayan kardeş insanları  
birbirlerini vurmasından   daha acı bir kara mizah olamazdı. Bunu as-
kerlerle giriştiğimiz bir çatışmada yaşayarak görmüştüm;Çembere alınmış, 
çok sıkışmıştık. Akşama kadar süren çatışma sonucunda bizden iki kişi 
vurulmuş, askerlerden de üç kişi vurulmuş, hemen altımızda yatmaktay-
dılar.  Yanımda Volkan adında benim yaşlarımda örgüte  üniversiteden 
katılmış, Trabzonlu bir arkadaş vardı. Volkan; marksizmi  ve sosyalizmi 
benimsediği, bunun PKK’da en aktif  biçimde temsil edildiğine inandığı 
için bir yıl önce PKK’ya katılmıştı. Ara sıra kendine takılır;

-Sen Lazsın ne işin var burada? Der, gülüşürdük…
   Akşam karanlık hafiften basınca önümüzde yatan askerlerin si-

lahlarını alması için Volkan’la beraber üç kişiyi görevlendirdim. Bir süre 
sonra Volkan yanıma geldiğinde hıçkırarak ağlıyordu… 

-Neden ağlıyorsun?
Cevap vermedi, meğer vurduğumuz askerlerden biri Volkan’ın 

küçük kardeşiymiş! Volkan silahını almak için eğildiğinde tanıyıvermişti 
kardeşini.

Çok acıydı…. Marksizme inandığı için dağa çıkan PKK’lı laz Volkan, 
kardeşini vurmuştu.
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Hepimiz  kardeşlerimizi vurmuyor muyduk…
Volkan bir ay sonra intihar etti.
İnsanları öldürdükçe ve yanımda arkadaşlarım vuruldukça, fazla 

konuşmamaya başladım… Çünkü artık teroriye fazla inanmıyordum. 
Pratik anlamda benim için belirleyici olan vurmaktı; Hem de  acımadan, 
hissetmeden…

1992 yılı boyunca yoğun eylemler sonucunda örgütün Diyarbakır 
bölgesindeki otoritesi artmıştı. Korku ile karışık halk bizleri birer kahraman 
gibi karşılıyor, her türlü imkanını seferber ediyordu. Örgüte katılanların 
sayısı artmıştı. Sadece benim bulunduğum bölgede her gün 30’a yakın 
genç dağa çıkıyordu. 

Tarihi ve sosyo- psikolojisi yapısı itibari ile buranın halkı istismar 
edilmeye müsaitti. Sonradan gördük ki eylemlerimizde kazancımız anlıktı. 
Uzun vadede olaya baktığımızda kaybediyorduk. Elimizde  silah dağ 
başındaki herhangi bir eve girdiğimizde,  ev halkı taraftarın olmasa bile 
silahlı olduğun için sana yardım edecekti. İşte bu durum bizi yanıltıyor, 
halkı devrim için kazandığımız yanılgısına götürüyordu.” 
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Teröristlerin Ağzından PKK Gerçeği

D. K. Tunceli-1982 doğumlu. Lise’den ayrılmış.  (bu bölümdeki 
ifadeler http:// www.pkkgercegi.net  isimli siteden alınmıştır.)

… Örgüte katılmamda öncelikle macera yaşama isteği etkili oldu. Kö-
yümüze gelen örgüt mensuplarına özeniyordum. Köye geldiklerinde yaşlılar 
dahil onlar geldiğinde ayağa kalkarlardı. Bu beni oldukça etkilemişti. 

...Örgütteki insanların bir gün öldürüleceğini, yaşantının zorluklarını 
biliyordum ama örgütten ayrılmak bana ağır geliyordu. Bana, “beceremedi, 
kaçtı” diyeceklerini biliyordum. Arkadaşlarımdan biri, “kaçalım” diyordu. 
Başka bir arkadaş, “ben teslim olacağım” diyordu. Ancak korkudan dolayı 
bu düşüncelerimizin hiç birisini eyleme geçiremedik. 

İlk başta ben, örgüt mensuplarını ulaşılması zor insanlar olarak gö-
rüyordum. İçlerine girince, bunların da bir çok hataları, bir çok gerilikleri 
olan insanlar olduklarını görünce hayal kırıklığı yaşadım. Benim örgüte 
olan inancım iyice sarsılmıştı. Grup lideri bir arkadaşımızı öldürdü. 
Daha 11 yaşındaydı. Onun ölümünü gördükten sonra ben örgüte 
inansam ne olur ki. 

Köylerdeki gençlere, “bize katılın” diye bir şey söylemiyordum. “Kitap 
okuyun, okula gidin, anne-babanızın sözünden ayrılmayın” diyordum. 
Çünkü insanların, bu pisliğe bulaşmasını istemiyordum. Bize özenip katıl-
mak isteyen insanların katılmaması için elimden geleni yapıyordum. Ben 
batacağım kadar batmışım, bari onlar batmasın diye düşünüyordum. 
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Katılımın çoğu üniversite ve metropollerdendi. Üniversite gençliği 
kişilik arayışı içindedir. Üniversitedeki örgüt elemanları, bu tür 
kişilik arayışı içinde ve boşluğa düşmüş gençleri buluyorlar ve 
örgütteki yaşam tarzını övüyorlar. Onlara hep ütopyalardan 
bahsediliyor. Üniversitede bu tür propagandalara maruz kalan 
genç de dağdaki örgüt mensubunu tanrı gibi görmeye başlıyor 
ve dağa geliyor. 

… Çatışma sonrasında, ayağa kalktığımdaki ilk düşüncem, “inşal-
lah beni vururlar” şeklindeydi. Bir boşlukta gibiydim. Askerler beni 
almaya gelirken, “silahımı şunlara doğrultayım, birkaçını öldüreyim, nasıl 
olsa beni vuracaklar” diye düşündüm. Daha sonra,”lanet olsun, neden 
ben inanmadığım bir şey için öleyim” diye düşündüm ve yere yattım. 
Askerler beni götürürken, “ne zaman beni vuracaklar” diye düşünü-
yordum. İşkence yaparak öldüreceklerini düşündüm. Askerler bana 
hiç bir şey yapmadı. En çok buna şaşırdım. Hiç kötü muamele 
görmedim. Oradaki askerlerin yaptıkları, bana davranışları insanlıktan 
öte bir şey. Orada iki arkadaşları şehit olmuş. Askerlerin bana davranış-
larını düşündükçe vicdan azabı çekiyorum. Ama ben aynı şekilde dağda 
olsaydım ve bu durumda askerleri ele geçirseydim tersini yapardım. Bu 
benim düşüncem değil. Örgüt böyle istiyor. Yoksa örgüt beni öldürürdü. 
Şimdi bütün düşüncelerim değişti. 

20 yıldır terör olayları yaşanıyor ve örgütler sonuç alamıyor. Artık 
insanlar; “yıllardır bu örgütlerin hiç birisi bir şey yapamadılar. Bunların 
yüzünden geçmişte de, şimdi de hep bizim çocuklarımız zarar görüyor” 
diye düşünüyorlar. Halk terörden bıkmış ve şaşkın durumdadır ve 
“ben bu teröristlerden çok zarar gördüm, çok şey kaybettim” 
diye düşünmektedir. 

... Örgüt içinde, katı bir ayrımcılık hem eleman bazında hem de lider 
bazında vardır. Örgütte, “aydın kesim, burjuva kesim, köylü kesim, 
cezaevi kesimi ve proleterya kesimi” olarak beş ayrı sınıf vardır. 
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Bu kesimlere ait insanların birbirleriyle olan ilişkileri hep birbirini 
kollar niteliktedir. Aydın kesim; okumuş kimselerden oluşur. 
Köylü kesim; hiç bir şeyden haberi olmayan, gariban, öl desen 
ölen insanlardan oluşur. Burjuva sınıfı herkese üstten bakan ve 
kendisini sürekli haklı gören insanlardan oluşur. Cezaevine giren 
örgüt mensupları cezaevi kesimini oluşturur. Proleter kesim ise 
her şeyi kendi gücüyle elde eden insanlardan oluşur. Bu kesimler 
sürekli birbirini pasifize etmeye çalışır. Birbirlerinin açıklarını 
ararlar ve sürekli eleştirirler. 

Örgüt içinde duygusal bağlılıklar da var. Benim de duygusal bağım 
vardı. Başkalarının da bana olan duygusal bağlarını biliyorum. Grup 
içinde, bazı kızların grup liderine yakın olmak için kendilerini 
kullandırdıklarını da biliyorum. 

İnanç konularına farklı yaklaşılıyordu. Grup içinde yapılan oyu-
nlarda bir imamın cemaate namaz kıldırması hicvediliyordu. 
Ama bir köye gittiğimiz zaman o köyün inançları doğrultusunda 
hareket ediyorduk. Sünni bir köye gittiğimiz zaman, köylüleri 
“selamünaleyküm” diyerek selamlıyorduk. Buradaki konuşmalarda 
Allah adının çok geçmesine dikkat ediyorduk. Hatta namaz 
kılmasını bilen varsa namaz vakti köylülerle birlikte namaz 
kılıyordu. Özellikle Diyarbakır bölgesinde Allah propagandası 
yapılıyordu. Bir Alevi köyüne gittiğimiz zaman da o insanlara 
göre yaklaşıyorduk. 

Örgüt içerisinde, olumsuzluğun propagandası çok iyi yapılır. Örneğin 
örgüt başı yakalandıktan sonra köylere erzak almaya gittiğimizde, köylülere; 
“trafik kazasında da ölebilirdi” şeklinde propaganda yapıyorduk. Örgütün 
propaganda sistemi, kamçı-şeker politikasıdır. Örneğin bir köyde 
birisine örgüt mensubu bilerek kötü davranır, küfreder, döver. 
Daha sonra başka bir örgüt mensubu gelir, köylüye,”amcacığım 
kusura kalma, bu adam bir cahillik etmiştir ama biz cezasını 
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vereceğiz” diyerek gönlünü alır. Ayrıca biz alevi köyünde alevi 
gibi, sünni köyünde sünni gibi davranırdık. 

Radyolarda, teslim olmuş örgüt mensuplarının yaptığı konuşmalar 
bizi etkiliyordu. Eğer tüm grup içerisinde herkes bu konuşmaları 
dinliyorsa herhangi bir yorum yapılmıyor, sadece, “bu da ajan olmuş, 
işbirlikçi olmuş” değerlendirmeleri yapılıyordu. Ama kendi aramızda ve 
güvendiğimiz kişilerle berabersek, konuşmanın değerlendirilmesi daha 
açık yapılabiliyordu. Örneğin, “bak bu da teslim olmuş, asker ona bir 
şey yapmamış” diyebiliyorduk. Öcalan’ın ütopyaları  yüzünden 
binlerce insan öldü. 

Bir daha mı?  Asla. 

 C. E.  1978 - Silopi doğumlu.  8 kardeş. İlkokul mezunu. 

… Aileden bir kişinin mutlaka örgüte katılması gerektiğini 
söylüyorlardı. Bana; “eğer gelmezsen hepinizi öldürürüz” de-
diler. Ben de, “aileme bir şey yapmayın, ben gelirim” dedim ve 
beni götürdüler. 

…Eğitimlerde bizi en çok etkileyen şey, duygu sömürüsü idi. Zin-
dan direnişi dedikleri şeyleri anlatırken duygu sömürüsü yapıyorlardı. 
Çatışmaya girenlerden bazıları insan öldürmekten çekiniyor ve istemi-
yorlardı. Bazıları ise, vahşice öldürüp övünerek anlatıyorlardı. Örgütle 
kendini bağdaştıramamış, beklediğini bulamayan bir çok insan kaçmak 
için fırsat kolluyor.  Ama bu kolay değil. Kaçarken yakalanma riski var. 
Sonuç mu? Ölüm. 

Öcalan, kadının gücünü ve rolünü savunuyordu ama havuzda 
mayolu kadınlarla ve kendisine masaj yapan kadınlarla çektirdiği 
fotoğrafları vardı. Elle ve sözle kadınlara yaptığı sarkıntılıklar, 
cinsel ilişkileri anlatılıyordu. Bunları anlatan kadınlar hemen 
tutuklanıyor ve ortadan kayboluyorlardı. 
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Osman Öcalan, yapı içerisindeki güzel ve çekici kadınları 
etrafında topluyor, onlarla oynuyor ve kullanıyordu. Halil 
Ataç’ın, Nizamettin Taş’ın da kadınlara yaklaşımı aynı şekilde 
idi ve  bu ilişkilerde tecavüzler vardı. 

Her insan eyleme giderken ölümü düşünür ve korkar. Gitmek 
istemeyenlerin tek düşündükleri, “bizi teşhir edecekler, bize korkak 
diyecekler” şeklindeki korkularıdır. Çünkü örgüt, duygu sömürüsünü, 
herkesin içinde teşhir etmeyi iyi kullanıyor. Kendi öldürdüklerinin 
çatışmalarda öldüğünü söylüyorlar, sonuçta da onları dinleyen 
grupta duygusal bir etkilenme oluyordu. 

Silah bırakıldığında talimatlar geliyordu ve biz hepimiz “artık bitti, 
evimize döneceğiz” diye düşünüyorduk. Herkeste böyle bir sevinç vardı 
ama bu gerçekleşmedi. Silahsızlanma sürecinde ne derlerse desinler, te-
melde bağımsızlık istiyorlar. Genel af  çıktığında silahlı gücün yarısı geri 
dönecek ve silahsız olarak mücadeleye devam edecekti. 

Osman Öcalan, konuşmalarında; “HADEP ile görüştüm, şunları ya-
pacaklar” şeklinde ifadeler kullanıyordu. Siyasi parti ile faaliyetleri yürütme 
dışında örgüt, Türkiye’de kadınlar için vakıf  kurmak istiyor. 

 Türkiye’nin bana yaklaşımı, örgütün anlattığı gibi değil. Türkiye 
Cumhuriyeti’ne güveniyorum. Suç işleyen herkes az ya da çok ceza 
almalıdır. Öcalan’ın idamını istiyorum. Bundan sonra örgüt siyasallaşma 
sürecine sahip çıkacak ve insanları kışkırtacaktır. 

Şu anda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yaşamak ve Türk 
bayrağının altında yürümek istiyorum.  

 E. U. 1979- Silvan doğumlu. 8 kardeş. Ortaokul mezunu. 

…  Artık analar ağlamasın. Ben kimsenin ölmesinden yana değilim.  
Örgüte katıldıktan sonra kaçma düşüncesi başladı. Ancak, örgütte yapılan 
propagandaların etkisi ile güvenlik güçleri tarafından yakalanırsam öl-
dürülürüm düşüncesiyle teslim olamıyordum. Örgütten kaçanlar, çatışmadan 
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kaçıp yakalananlar, yaralananlar arazide öldürülüyordu. Bunları gördükçe, 
nefret ediyordum. 

Köylere gidiyor, erzak vermek istemeyen evlere zorla giri-
yorduk. Zorla erzak almamızın gerekçesini, “zaten biz bunlar 
için mücadele ediyoruz” şeklinde açıklıyorlardı. Örgüte inancım 
kaybolmuştu. Örgütün vaad ettikleri ile yaşam tarzı ve yaptıkları 
uyuşmuyordu. Söylemlerinin gerçekleşemeyeceğini gördükten sonra 
kaçma kararım kesinlik kazandı.  Ailemi göremiyordum ve gençliğimi 
yaşayamamıştım. 

Yol kesme ve köylere gittiğimizde; halka, “yıkılmaz dediğiniz devlet 
yıkılmıştır” ya da “güçlü dediğiniz devlet nerede, biz buradayız, artık bizim 
de haklarımız olacak, artık bizim de vatanımız olacak” şeklinde propagan-
dalar yapılıyordu. Ayrıca, “problemi olanlar bize gelsin, devlete gitmesin” 
deniliyordu. Son zamanlarda, köylüler bize, “bu kadar genç öldü, bu işi 
bırakın, yazıktır, siz de öleceksiniz, ölenler öldü, siz de ölmeyin, 
geri dönün” diyorlardı. 

Pişmanlık yasasını duyduğumuzda, yalan olduğu söyleniyordu. Bildirileri 
almamamızı, atmamızı söylüyorlardı. Güvenlik güçlerine teslim olanlar 
için, örgüt tarafından, “bak nasıl çalıştırılıyorlar, sonra onları öldürecekler” 
deniliyordu. Örgütte, “en iyi asker ölü askerdir” deniyordu. 

Benim gençlere vereceğim mesaj; PKK’ya kimse inanmasın, sizi 
kandırıyorlar, yalan söylüyorlar. Kardeşçe yaşamak varken niye dağa 
çıkacaksınız. Ben bir hata yaptım ve yaşantımı belirledim. Yalanlara kimse 
inanmasın, artık analar ağlamasın, anaları çok ağlattık.  

 A. Ç. 1970 - Ergani doğumlu. Fakülte 2 nci sınıftan ayrılmış. 
7 Kardeş. 

… Üniversite ortamında, değişik düşüncelere sahip insanlar, yeni 
gelenlerden kendi gruplarına çekme gayreti içindeydiler. Ben de bu or-
tama girdim. Girdikten sonra bu ortamdan kopmak mümkün olmuyor. 
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Daha sonra, örgüte katılma teklifi yapıldı. Katılmam dersem teşhir 
edecekler. Sen sözde varsın, eylemde yoksun diyeceklerini bildiğimden, 
bunu gurur meselesi yaptım. Bu düşüncelerden dolayı örgüte katılmaya 
karar verdim. 

… Ama, söylenenlerle yapılanlar farklı idi. İnsan öldürme-
nin hiç bir gerekçesi olamazdı. Örgütte, sonumuzun ne olacağını 
bilmiyorduk. En garantili yolun devlete sığınmak olduğunu düşündüm 
ve teslim oldum. Böyle yapmakla ne kadar iyi bir karar verdiğimi şimdi 
daha iyi anlıyorum. 

M. B. 1966 - Kulp doğumlu. Ortaokul mezunu. 

… Tamamen özenti ve macera arama duygusu ön plandaydı. 
Örgüte girdikten sonra  pişmanlık yaşamaya başladım. Çünkü bana an-
latılanlarla yaşadıklarım bağdaşmıyordu. Bu pişmanlık örgütteki hemen 
hemen herkeste var. Ama örgütün; “teslim olursanız sizi asarlar, 
kötü davranırlar” gibi propagandaları yüzünden  örgütten ka-
çamıyorsunuz. 

Aile yaşantısını özlemem ve çocuklarıma iyi bir gelecek hazırlamak 
için suçumun karşılığı olan cezayı çektikten sonra onlarla ilgilenebilecek 
duruma gelecek olmam,  beni kayıtsız şartsız teslim olmaya itti. 

Geldiğimde çocuklarım beni tanımıyorlardı. Bu çok acı bir 
olaydı. Ben, çocuklarımın bana baba demelerini beklerken onlar 
beni tanımıyorlardı. Bu beni çok etkiledi. Cezamı çektikten sonra 
onlara kavuşmanın hayalini şimdiden kuruyorum. 

...“Din özgürlükten, eşitlikten bahsetmiyor mu? İşte biz de bunu 
sağlamaya çalışıyoruz” gibi propagandalarla örgütle din özdeşleştiriliyordu. 
Erzağı köylülerden zorla alıyorduk. Halktan vergilendirme adıyla para 
topluyorduk. Halk, en çok zorluğu bizden çekmiştir. 

Örgütten kaçmak isteyenlere veya kaçarken yakalananlara örgütün 
değişmeyen kuralı olan infaz uygulanırdı. Örgütte artık herkes kendini 
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yaşatmak derdindedir. Elde kalanları tutmak için kaçaklara hain damgası 
vurulurdu. Örgüt içinde liderlik yarışı yaşanmaktadır. Örgütte Murat 
Karayılan öyle anlatılıyordu ki ben onu peygamber gibi zannedi-
yordum. Onu görünce, bu kadar anlatılan adam bu mu dedim 
ve ne kadar boş şeylerin peşinden gittiğimizi daha iyi anladım. 

M. D. 1978 doğumlu. İlkokul 3 ncü sınıftan ayrılmış. 
Almanya’da, PKK adına uyuşturucu ticareti yapan Mehmet 

ile tanıştım ve onun verdiği eroini satmaya başladım. Ama ya-
kalandım. Cezaevinden çıktıktan sonra Mehmet tarafından, kendilerine 
olan borcumu ödemek için tekrar uyuşturucu satma talimatı verildi. Yine 
yakalandım. Benden eroinin parasını istediler. Param olmadığını söyleyince; 
“üç seçeneğin var” dediler. Bunlardan birincisinin; parayı ödemem, 
ikincisinin öldürülmem, üçüncüsünün de PKK’ya katılmam 
olduğunu söylediler. 

... Hollanda’ya ve sonra da Yunanistan’a geldik. Atina havaalanına 
geldiğimizde, buradaki polisler pasaportlarımıza giriş vizesi vurulmadan 
ayrı ve gizli bir kapıdan içeri girmemizi sağladılar. Birisi geldi ve bizi 
Atina’daki örgüt evine götürdü. Yunanistan sorumlusu Sabri, bomba 
eğitimi göreceğimizi, daha sonra bizleri İran üzerinden kırsala aktaracağını 
söyledi. Kampta, saatli bomba, uzaktan kumandalı bomba, mayın yapımı, 
civadan bomba fünyesi yapımını öğrendik. Sonraki aylarda, TNT ve 
patlayıcılar  üzerinde eğitim gördük. 

Sabri, Tahran’a gideceğimizi, uçağın yanına gelecek olan beyaz Jeep’e 
binmemizi söyledi. Uçaktan indiğimizde, beyaz Jeepteki iki kişi bizi aldı, 
havaalanının gizli çıkış kapısından bizleri çıkararak aynı Yunanistan’da 
olduğu gibi pasaportlarımıza giriş vizesi vurdurmadı. Bütün bu seyahatlerde 
kullandığımız pasaport ve kimlikler sahteydi. Bizi, Tahran merkezdeki 
örgüt evine teslim ettiler. Sonra Urumiye’ye geldik.  Ertesi gün, İran 
İstihbaratına ait bir araçla bizi aldılar. Hakurk kampına gitmek üzere yola 
çıktık. Yolda bazıları donarak öldü. 
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Ağustos’da örgütten kaçtım. Türkiye’ye gelirken sınırda İranlı Pa-
starlar yakaladı. Urumiye’de hapse attılar. Burada, daha önce Türkiye’ye 
kaçarken yakalanan 40 PKK’lı daha vardı. Bizi, Piran şehri yakınlarındaki 
Xirpabe Kampına gönderdiler. Bu kampa araçlarla gidilemiyordu. Belli 
bir noktadan sonra yaya yürümek gerekiyordu. Üç İranlı ve bir PKK’lı 
bizi götürüyordu. Bir tepeye çıkarken kaçmaya başladık. Burada 2-3 kişi 
vuruldu. Ben kaçtım. 

Eylemlerde, pişmanlık duyuyorduk. Örgüttekilerin çoğu zaten gönül-
süz. Orada, samimi olduklarımla konuşuyorduk. “Biz ne yapıyoruz, 
kendi kendimizi yok ediyoruz, insanlara en büyük kötülüğü 
yapıyoruz” diye tartışıyorduk. Örgüt, Türkiye’yi öyle bir anlatıyor 
ki, herkes korkuyor. İlk teslim olduklarında karakollarda öl-
dürüleceklerini sanıyorlar. Ama buna rağmen kaçıyorlar. Ben de çok 
korkmuştum. Ama geldikten sonra gerçekleri, PKK’nın anlattıklarının 
yalan olduğunu gördüm. 

Örgütte propaganda yapılırken, daha ziyade işsiz, geçim kaynağı 
olmayan, aile durumu bozuk olanlara yöneliyorlar.  Bir de, kırsaldaki 
bayanlar genelde kapalı, dışarı çıkamıyor. Ama örgütte özgür olacağını 
düşünüyor. Örgütte eleştirmeyecek, karşı çıkmayacak, yanlışları 
görmezden geleceksin. Kimse, ailesine dönmek istediğini cesaret 
edip de söyleyemez. Ölüm cezası alanlar için önce bir yer kazılır. 
Sonra infaz edilecek olan kazılan yerin yakınına götürülerek 
gözleri bağlanır ve kurşuna dizilip gömülür. 

Geri çekilmenin tek sebebi, güçsüzlüktür. Kırsalda bıkkınlık ve savaşamaz 
durumda bulunmaları geri çekilme sürecini iyice hızlandırmıştır. Halk, 
artık PKK’nın bittiğini düşünüyor. Bana göre, PKK’nın yaptıklarının 
hepsi yanlış. Halkın malının zorla alınmasının neresi doğrudur? 
Suçsuz, günahsız insanların öldürülmesinin neresi doğrudur? 

Abdullah Öcalan örgüt içinde eleştirilemiyor ve kutsal 
görülüyor. Eğer eleştiri olursa infaz edilmekten korkuyorlar. 
Örgütte o, dünyaya gelen son peygamber olarak anlatılıyor. 
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Türkiye gelerek, gerek teslim olmak isteyen, gerekse ailelerinin yanına 
gitmek isteyen pek çok örgüt mensubu var. Mücadeleye artık kimse 
inanmıyor. Örgütün uyuşturucu madde politikası gizlidir. Bazı 
şahıslar ve örgüt mensupları PKK ile hiçbir bağlantısı yokmuş 
gibi uyuşturucu madde kaçakçılığı yaparlar. Ancak sattıkları 
uyuşturucu örgüte finans kaynağı olmaktadır.

 N. D. 1970- Hazro doğumlu. 8 kardeş.    
… Yaklaşık otuz eyleme katıldım. Kararsızlığa ve tereddüde düştüğüm 

anlar oldu. Sonra bu işin boş olduğunu anlamaya başladım. Bir çok kaçanlar 
oldu. Kaçış nedenleri ise, bu işe inanmamaktır. Eski olanlar bu inançsızlığı 
uzun bir süreye yayıyordu. Bunun da sebebi kimisi korkuyordu, kimisi 
ailesinden vurulanlar olduğu için kopamıyordu. Kimisi de teslim olursam 
işkence görürüm korkusu içinde idiler. Örgüt içinde; kaçanlar güvenlik 
güçleri tarafından vuruluyor diye propaganda yapılıyordu. 

... Ben şahsen, bu muameleyi beklemiyordum. Çünkü biz daha 
önce, teslim olursak kötü muamele ve işkence ile karşılaşacağımızı zan-
nediyorduk. 

Kırsalda, köylere çok gidilip gelindiği için gençler tarafından özenti 
duyuluyor. Özenti duyan gençlere PKK propagandası yapılıyordu. Met-
ropollerden gelenler genellikle “PKK her şey” diyerek maceracı 
bir ruhla katılıyorlardı. Metropollerden katılım genelde HADEP 
vasıtasıyla oluyor. 

Çatışmalarda yaralananlar varsa, bir yere bırakılarak grubun 
imhası önlenirdi. Bir bomba veriliyor ve kendisini imha etmesi 
isteniyordu. Kaçmaya teşebbüs edenlere cezalar uygulanıyor. 
Ölüm cezası alanların infazı silahla yapılıyor. Arazide gizli bir 
yere götürülüyor, mezar kazılıyor ve kafasına kurşun sıkılarak 
infaz ediliyor. İnfazı, örgütte eski olanlar ve acımasız olanlar 
yapıyor. Bunlar, örgüt içinde, “acaba gerek var mıydı” diye 
eleştiriliyor ama kimse sesini çıkaramıyor. 



116    BAYRAM ÖZBEK

Ekonomik eylemlere yönelinirdi. Bu hedefler, şehir merkezlerinin 
çevresinde, yol güzergahında bulunan şantiyeler, fabrikalar, şirketlerdir. 
Ekonomik hedeflere yönelmenin sebebi, Türkiye’yi zayıflatmaktır. 

Örgütte herhangi bir dine veya mezhebe inanç yoktur. Fakat 
örgüt, propaganda gereği, inançlara saygılıyız diyerek taraftar 
toplamaya çalışır. Halbuki örgütün ideolojisi, marksist - leninist 
sosyalist bir ideolojidir.  Örgüt içinde, Allah’a küfretmeler, dine 
küfür etmeler, isim takmalar vardır. Örgüt tarafından cami 
yakmalara halktan tepki olmuştur. 

Örgütün çekilmeye başlamasının ardındaki ana sebep, toparlanıp 
hazırlanmaktır. Örgüt içinde gruplaşmalar vardır. Biz buna sınıflaşma 
diyoruz. Okumuşlara küçük burjuva, kırsaldan gelen okumamışlara 
köylü deniliyor. 

Siyasi parti olarak HADEP ile örgütün ilişkisi vardır. Halka, “baskı 
gördüğü, köylerinin yakıldığı, işkencelerin olduğu, faili meç-
hullerin olduğu” konusunda, tamamen duygulara hitap eden 
propagandalar yapılıyor.  Halk, bunlara karşı çıkamıyor. Karşı 
çıkan olursa ya para cezası kesiliyor ya da dağa götürülüyor. 

Örgüt içindeyken Abullah Öcalan’ı, kusursuz bir lider 
olarak görüyor, bugüne kadar böyle bir kişi dünyaya gelmemiş 
olarak görüyordum. O zaman deha olarak görüyordum. Zayıf 
ve kusurlu yönleri bana görünmüyordu. Ama gördüm ki öyle 
değilmiş. Bizi soktuğu çıkmaza sonunda kendisi de girdi. İyi de 
oldu. Görsün bakalım bir sürü insanın günahına girmenin ne 
demek olduğunu.

 Z. T. 1974 doğumlu. İlkokul 1. sınıftan ayrılmış. 

… Kan davası nedeniyle,  “karşı taraftan bir kaç kişiyi vuralım ve kaçıp 
PKK’ya katılalım” dedik. Bu sırada, örgüt mensubu iki kişi ile karşılaştık. 
Bunlar, neden örgüte katılmadığımı sordu. Ben de bir işimiz olduğunu, 
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onu hallettikten sonra katılacağımızı söyledim. O da, kendilerine katılırsak 
bu işi daha kolay halledebileceklerini söyledi. Ertesi gün dağa götürdüler. 
Aslında örgüte katılmamda en etkili olan şey, babamla aramın 
iyi olmaması ve benimle ilgilenmemesi oldu. 

Köylere gittiğimizde, köy halkını toplayıp PKK’yı desteklemeleri 
için konuşmalar yapıyorduk. Kaldığımız evlerde hayalleri gerçekmiş gibi 
anlatıyor, halkı inandırıp yardım istiyorduk. Para topluyorduk. Karşılığında, 
bir kağıda mühür vurup veriyorduk. 

Ben, örgüte katıldığımda 17 yaşındaydım ve 9 yıl dağlarda gezdim. 
Daha önce de teslim olmayı düşündüm ama öldürülmekten korkuyordum. 
Sonunda gelip teslim oldum. Çok korkuyordum. Benim çatışmada vur-
duğum askerler ve görevliler vardı. Beni öldüreceklerini düşünüyordum. 
Ama tahmin ettiğim gibi olmadı. Hatta tam tersine iyi yaklaşımlarla kar-
şılaştım. Ben de, teslim olmakla, hayallerden gerçeklere döndüm. 
Tek isteğim, diğer arkadaşların da bir an evvel  gittikleri sonu 
olmayan yoldan geri dönmeleri.

A. G. 1979 - Batman doğumlu. 10 kardeş. Lise Mezunu. 

 … Açık söylemek gerekirse, teslim olmayı kabul etmek istemedim. 
Kendimi bomba ile patlatacaktım. Teslim olduğuma inanamadım. Tes-
lim olduktan sonraya kadar düşüncelerim değişmedi. Daha sonra bazı 
şeyleri anlamaya başladım. Yaklaşımlar çok etkili oldu. Örgütte 
bize anlatılanlarla karşılaşmadım. Herhangi bir baskı da olmadı. 
Bunları gördükten sonra düşüncelerim değişti. Suçluluk duygusu 
hissetmeye başladım. 

...Örgüte, HADEP aracılığıyla yeni elemanlar geliyordu. Katılım daha 
çok metropollerdendi. HADEP ve MKM’nin görevi 24 saat gençleri 
dağa göndermektir. 

Çatışmalarda  ölenleri alabiliyorsak götürüyorduk. Ama çoğunlukla 
ağırlık olmasın diye kimse bunu yapmıyor, orada kalıyordu. İnfazları 
grupta en acımasız kimse yapardı. Köylerde daha çok ajitasyon yapılır 
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ve “biz sizin için uğraşıyoruz, siz bize bakmak zorundasınız” 
denirdi. Yakını ölmüş, aile baskısı olan gençlere bize katılmaları 
için propaganda yapılıyordu. 

Örgüt başı bize; çok çalışan, müthiş bir düşünce zenginliği 
olan bir kişi olarak anlatılırdı. Ama gördük işte. Bizi perişan 
etti. O da cezasını çekecek.

 A. Ö. 9 kardeş. Lise 1’den ayrılmış. 

… Ailedeki büyüklerimden dayak yiyordum. Bu da benim 
gururumu incitiyordu. Ben de evden çıkmak istiyordum. Okula da 
gidiyordum. Bazı okul arkadaşlarım biz PKK’ya gideceğiz sende gel katıl 
diyerek beni havaya soktular. Ben de, “PKK’ya katılırım ailem beni 
daha çok sever kıymetimi daha iyi anlar daha sonra tekrar geri 
dönerim” düşüncesiyle ve aileme kendi değerimi hissettirmek 
için örgüte katıldım. 

İran’daki Dambat kampına gönderildim. Ama benim için bu, tahmin 
edemeyeceğim kadar kötü bir yaşamdı. Kaçtım. Kaçanların bir kısmı 
yakalanmadı kurtuldu, bir kısmı yakalanarak çeşitli işkencelerden 
sonra öldürüldüler. 

Teslim olmadan önce, örgütün yapmış olduğu “teslim olursanız 
sizi öldürürler” şeklindeki propagandalar yüzünden korkuyordum. Ama 
bunların yalan olduğunu gördüm. Şimdiye kadar acı çektim, bundan 
sonra acı çekmek istemiyorum. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuku var. 
Hesap vermem gereken bir şey varsa hesap vermeye hazırım. Şimdi çok 
mutluyum, sevinçliyim. 

Örgüte katılanların pek çoğu benim gibi. Kimi kendini ispatlamak 
için, kimi değişim aradığı için, kimi yaşam sorunlarından kaçtığı 
için örgütün yapmış olduğu propagandalara kanarak örgüte 
giriyorlar. Bunların beyinleri yıkanıyor. 
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Örgütten kaçarken örgütün yakaladıklarının cezası çoğunlukla ölümdür. 
Benim üç arkadaşım vardı, bunlar örgütten kaçtı. Daha sonra bunları bir 
köyde yakalayıp getirdiler. 20 güne yakın yüz üstü toprağın içinde 
dövülerek,  korkutularak, baş uçlarına mermi sıkılarak işkence 
yapıldı. Bir başka şahit olduğum olay da, bir okul arkadaşım vardı. 
Bunu karakola doğru kaçıyor diye kurşuna dizdiler. Öldürmeden 
önce çırılçıplak soyup karın üzerine yatırdılar, iki ayağından ve 
kolundan vurdular. Ölmeyince göğsünden vurdular, yine de 
ölmeyince başını taşlarla ezerek öldürdüler. 

Örgütte, lider konumundaki kişiler kadınlarla rahatlıkla 
ilişki kurabiliyorlar. Üst düzeyin, kendilerine koruma adı altında 
harem kurduklarını biliyoruz. 

Artık, örgüttekilerin teslim olmalarını istiyorum. PKK’ya alet olma-
larını istemiyorum. Türkiye gibi bir devletimiz var. Herkes istediği gibi 
konuşabiliyor. Kimsenin bir sorunu yok. İstikrarlı bir yaşamım olacak, 
ailem var, PKK’dan çektiğim acılar sona erecek. Buraya geldiğim için se-
vinçliyim. Buraya geldiğim için mutluyum. Burada her şeyin düzeleceğine 
inanıyorum. Onlara karşı mücadele için hazırım. 

 

Ü. D. Dört kardeş. 

…Örgüte katılmadan önce HADEP’te çalıştım. Örgüte katılmamdaki 
gerekçe, örgüt içerisinde olduğu bahsedilen kadın-erkek eşitliğiydi. 

Önce Romanya’ya gönderildim. Buradan Bulgaristan’a ve sonra da 
Atina’ya geçtik. Bize ERNK kartı verdiler. Yunanlılar Türk pasaportunu 
görünce sorguya aldılar. ERNK kartlarını gösterince sorgudan vazgeçip bizi 
içeri aldılar. Atina’da eğitim gördük. Sonra Suriye’ye ve Irak’a geçtik. 

Her şeyinle bağlandığın örgütte, kararsızlığa düştüğün an, seni 
bekleyen tehlike büyüktür: “İnfaz”. Savaşın anlamsızlığını dillen-
diren arkadaşlarımdan bir erkek ve bir bayanın infaz edilişini 
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hala hatırlıyorum. Kadın - erkek ilişkilerinde, yöneticiler her 
şeyi yaparlar. Çağrılırsın, kullanılırsın ve gidersin. Bunları dile 
getirdiğinde, partinin gerçekliklerinden uzaklaşmakla, kendini parti ile 
özdeşleştirememekle ve ihanetle suçlanırsın. Geçekten birbirini sevenler 
oldu. Onlar, farklı alanlarda görevlendirildi ve bir süre sonra da çatışmada 
vuruldukları haberleri geldi. 

 Örgütte tartışma yoktur. Alt tarafa; “Apo’nun bir bildiği var-
dır, onun için yakalanmıştır” düşüncesi anlatılıyordu. Çünkü 
insanlar orada, düşünemeyen  birer  ölüm makinesi haline 
getirilmişlerdir. 

Örgüt içinde üst düzey  tarafından pişmanlık yasasına iyi bakılmıyor. 
Bu yasa  yayınlanınca radyolar toplatıldı. “Pişmanlık yasasından fayda-
lanmak korkaklıktır” propagandası yapılıyordu. Örgüt içindeki insanları 
daha fazla kullanamayacaklarını biliyorlar. Çünkü, yorulmuşluk, hastalık 
ve bıkkınlık var. 

Çok korkmama rağmen, ben kendim geri geldim. Niye mi korkuy-
ordum? Gelirsek bize neler yapılacağını söyleyenlerin bize anlattıklarına 
inanamazsınız. Onlara göre, şu anda yaşamıyor olmam gerekiyor. Ama 
buradayım. Hüzünlü bir mutluluk içindeyim. Cezamı çekip hayata yeniden 
başlayacağım. Evleneceğim, çocuklarım olacak. Onlar benim yanlışlarımı 
asla tekrarlamayacak. Çünkü ben her şeyi yaşadım. Nasıl kullanıldığımı, 
sömürüldüğümü gördüm. PKK’nın benim çocuklarımın geleceğini 
karartmasına, yıkmasına izin vermem. Örgütteki bütün herkese 
söylüyorum. Boş adamları ve boş hayalleri bırakın ve gelin. 

Ş.Y. 1979 doğumlu. Beş kardeş. İlkokul 4 ncü sınıftan 
ayrılmış. 

…Nereye gideceğimizi söylemeden beni örgüte götürdüler. Ama 
kaçtım ve teslim oldum. Çok korkuyordum.  Bana, her yakalananın önce 
konuşturulacağı sonra da işkence ile öldürüleceği anlatılmıştı. Kafamda 
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hep bu vardı. Ama sağ, salim buradayım. Hiçbir şey örgütün anlattığı 
gibi değil. 

Örgüte katılanların çoğu benim gibi katılışının farkına varmadan, 
örgüte gittiğini bilmeyerek gelen veya zorla getirilenler. Birbirimizi tanırdık, 
bilirdik ama ayrılmaktan konuşmazdık. Ailenize dönmenize müsaade 
etmiyorlar. İbadet edene rastlamazsınız. Herkes birbirinden korkar. 

Arazide, bildirilere rastladım. Grup liderleri bunların yalan olduğunu, 
yakalananların öldürüleceklerini söylüyorlardı. Ben de bunlara inandım. 
Keşke onlara inanacağıma bildirilere inansaydım. Keşke yüz defa bu duy-
urulara inansaydım. Radyoda çağrı çıkınca bazen kapatırlardı, bazen de 
kapatmaz küfrederlerdi. Bunların hepsinin bizi kandırmak için çıkarılmış 
yalanlar olduğunu söylerlerdi. 

O bildirilerde yazanların yalan olmadığını şimdi daha iyi anladım. 
Aksine, kendine önder diyenlerin yalanlarını daha iyi anlıyorum. Yıllarımın 
boşa geçtiğini düşünüyorum. Örgüt, suçsuz insanları öldürüyor ama 
bunların siyasi mücadele için yapıldığı söyleniyordu. Neyin yalan neyin 
doğru olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.  Biraz daha erken anlasaydım 
daha iyi olacaktı.

H.S. 1977 doğumlu. Fakülte’den ayrılmış. 

… Üniversitedeyken örgütle ilgili kitaplar okuyorduk ve 
maceracı duygularımız kabarıyordu. Açık ve özgür bir üniver-
site ortamında aykırı düşünceleri savunmayı marifet bildik ve 
bu örgüte katılmamızda etken oldu. 

Aileden bahsetmek, örgüte katıldıktan sonra ortadan kalkıyor 
ve yasaklanıyordu. Bahsedenler ikna edilmeye çalışılıyor, ikna 
edilemezse cezalandırılıyor ve savaşa gönderiliyor. Kaçanları 
gözden düşürmek için “onlar hain ve korkak” şeklinde pro-
paganda yapılıyor. “Örgüt başı en doğrusunu bilir” mantığı 
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hakimdi. Örgüt inançsızlık felsefesini fazla dinin üzerine gitmeden gizli 
gizli yürütürdü. 

Devletin pişmanlık yasasını duyduk. Yasa hakkında örgüt, akıllı 
militanlara; “devlet bizi daha önce dinlemiyordu”, cahil militanlara ise 
“gidersen öldürülürsün” şeklinde propaganda yaparak kandırıyordu. Gel-
diğim için mutluyum, örgütle işim bitti. Tanıdığım ve sevdiğim insanlar 
Türkiye’deydi. Bu yüzden bir an önce gelmek istedim. Örgüt artık gücünü 
kaybetti. Bunun için de siyaset yapma hakkı istiyor. 

Ben öğrenciydim. Tekrar okuluma dönmeyi, eğer imkan verilirse 
devletime ve milletime elimden geldiği kadar yardımcı olmayı istiyorum. 

C. B.  1978 doğumlu. 10 kardeş. İlkokul Mezunu. 

… Kan dökmenin anlamsız olduğunu, kan dökmekle bir yere varıla-
mayacağını, örgüt hakkında söylenenlerin yalan olduğunu insan zamanla 
öğreniyor. “En geç 1994 yılında devlet kurulacak biz de zengin olacağız” 
diye propaganda yapıyorlardı. Bana; “kadınlar bile savaşıyor, burada 
kalıp ne yapacaksın” dediklerinde örgüte katılmayı kabul ettim. 
“Biz, Türkiye’den hakkımızı aldıktan sonra Irak, Suriye ve İran’dan da 
haklarımızı alacağız ve bu dört bölgeye oturacağız, isteyen katılır, isteyen 
para verir” diyorduk. 

Medya TV ve HADEP’in gençlik kolları, PKK’ya eleman temininde 
etkili olmaktadır. Örgütte cezalar ağırdır. Eller, ayaklar bağlanır ve 
aç bırakılır. Ses getirmeyecek bir yerde ise silahla, sakıncalı bir 
yerde ise boğularak infaz edilir. 

Zor yaşam, açlık, uykusuzluk, uzun yürüyüşler, ölüm korkusu, aile 
özlemi insanı ümitsizliğe itiyor. Arkadaşlıkların hep menfaate dayanması, 
çıkarcı tutumlar ve vaad edilenlerle yapılanların tersliği beni hayal kırık-
lığına uğrattı. 

Kaçma düşüncesi çoğu kişide var ama birbirine güven duyma-
maları, ispiyonlama ve ölüm korkusundan dolayı bahsedilmiyor. 
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Herkes bıkmıştı ama korkudan konuşamıyordu. Teslim olduktan sonra; 
kendimi, ailemi ve bunca yılı boşa geçirdiğimi düşündüm. Tabii ki geç 
kaldık. Artık insan ne diyeceğini bilemiyor. İş bulmak, evlenmek gibi 
hayallerim var. Örgüt, bu kadar halkı perişan etti. Hayallerimizi, 
gençliğimizi  yok etti. 

  

A. B. 1980 doğumlu.Ortaokul 3 ncü sınıftan ayrılmış. 

 … Örgüt elemanları, durumun ne olacağını bilmediklerinden dolayı 
bir sıkıntı içerisindeler. Bıkkınlık yaşamaktadırlar. Bize anlatılanlara 
göre, teslim olan veya yakalanan örgüt mensuplarına güvenlik 
güçleri tarafından işkence edildiği, elektrik verildiği ve öldürü-
lene kadar dövüldüğünü sanıyor ve korkuyorduk. Oysa, ben 
hiç böyle bir durumla karşılaşmadım. Bana çok iyi davranıldı. Ben, 
teslim olma anında Türk askerini karşımda gördüğümde çok korktum. 
Fakat, bana söylenildiği gibi değil, sevgi ve şefkatle yaklaştılar. Şu anda, 
teslim olduğum için özellikle ailem adına çok mutluyum. 

Bizlere, örgütte “fikirlerinizi özgürce söyleyebilirsiniz” deniyordu. 
Fakat, bu fikirleri söylediğimizde, sonumuzun ne olacağı, ceza mı 
alacağın veya tepki mi alacağın belli değildi. Bazıları ise; dağda özgür 
olduklarını, bazı kadınların ailelerinin yanında içemedikleri sigarayı ra-
hatça içebildiklerini söylüyorlar ve bunu PKK’nın kendilerine sağladığını 
söylüyorlardı. Öcalan, bizleri küçümseyen, küfür ve alay eden 
tabirler kullanırdı. Kendini hep büyük gösterir ve övünürdü. 
Ben, onun nasıl bir adam olduğunu şimdi daha iyi anladım. 
Yıllardır bize çektirdiği acıların bedelini ödemesini istiyorum. 

N. D. 1974 doğumlu. Ortaokul’dan ayrılmış. 
… Bükreş’de, PKK için para topluyorlardı. Benden de istediler. 

Param yok dedim. O halde, bize vermen gereken paranın karşılığında 8 
günlük bir İran turumuz var, bu tura katılmanı istiyoruz, orada sana PKK 
ile ilgili eğitim verilecek, 8 günün sonunda tekrar uçakla geri geleceksin, 
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bize de borcun kalmayacak dediler.  Uçakla İran’a hareket ettim. İran’dan 
beni geri gönderecekler zannediyorum. Ama dönemedim. 

    İranlı bir kurye beni Hakurk Kampına getirdi. Sonra kaçtım. Teslim 
olacağım zaman korkuyordum. Şimdi çok rahatladım. Benim bu halimi 
görseler, bildiğim bir sürü arkadaş daha Türkiye’ye dönerlerdi. Örgütte, 
kaçma teşebbüsünde bulunanlar, kararsızların gözü önünde 
öldürülüyordu. Hem de, etkili olsun diye samimi arkadaşlarına 
vurduruyorlardı. Ailelerine, çatışmada askerlerin vurduğu söy-
leniyordu. Tabii bu infazların yapılması, örgüt mensuplarının 
kaçmalarını engelliyor. Kaçmaları önlemek için ailelerle kimse 
görüştürülmüyor. 

 Moraller bozuk, örgüte inanç yok, kimisi kandırılarak katılmış, 
kimisi de gerçekleri katıldıktan sonra görmüş, ne vazgeçebiliyor, ne de 
bu yaşama katlanabiliyor.Herkes,aslında Türkiye’ye dönmek istiyor ancak, 
burada işkence yapılır korkusuyla gelemiyorlar. Ben onlara sesleniyorum. 
Kimsenin korkmasına, çekinmesine gerek yok. İşte ben ve benim gibi bir 
çok arkadaş Türkiye’deyiz. Örgüttekilerin bize anlattığı olumsuz-
lukların hiç biri  gerçek değil. Yaşıyoruz ve mutluyuz. 

  Y.D. 1979 doğumlu. 15 Kardeş. 

…İstanbul’da Esenyurt HADEP ilçe teşkilatına gittim. Burada  bana,  
partinin dağ kadrosunun olduğunu, bana da görev düştüğü konularında 
telkinlerde bulundular. 

Örgüt içerisinde; eğer devlete teslim olunursa, hemen öldürüleceğimiz 
yönünde yoğun bir propaganda yapılmaktaydı. Buna rağmen, örgütün 
gerçek yüzünü gördüğüm için ne pahasına olursa olsun teslim olmaya 
karar verdim. Teslim olduğumda herhangi bir kötü muamele ile 
karşılaşmadığım gibi askerin bana ilk sorduğu soru “Aç mısın” 
oldu. Netice olarak teslim olduğuma memnunum. 
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  Y. Ö. 1982 doğumlu. İlkokul mezunu. 9 kardeş. 
…Teslim olursak, işkence ve kötü muamele göreceğimiz, sonra da 

öldürüleceğimiz anlatılmıştı. Biz de böyle olursa ben ve arkadaşlarımızla 
üzerimizde bomba patlatacağımızı söyledik. Teslim olduğumuz esnada 
bize uygulanan yaklaşımlardan dolayı kendimden utandım. Daha 
önce bana söylenenlerin hepsinin yalan olduğunu gördüm. 

Örgütte, ölenler tuzaklanır ve bir yere bırakılırdı. Yaralılardan 
bazılarının, biz ayrılırken, öldürmesi için başına iki kişi bırakıldığını 
gördüm. Eğitim gördükten sonra hepimizin birer komutan olacağı söyle-
niyordu. Ama hepimiz örgütün kurbanı olduk. Gençleri, boş vaatlerle dağa 
çıkarıyorlar. Orada, söylenenler bulunamayınca hayal kırıklığı yaşanıyor. Bu 
işlerin boş olduğunu gördüm. Artık bu tür olaylar olmasın, hepimizin dünyası 
bir olsun. Pişmanlık yasasını kabul ederek gelip teslim olsunlar. 

F. D. 1972 doğumlu. Fakülte 3 ncü sınıftan ayrılmış. 6 
kardeş. 

…Okulda bir grup oluşturduk ve faaliyetlerde bulunduk. Öğrenci 
arkadaşlardan örgüte katılımlar beni etkiledi. Silahlı eylemlere katıldım. Ör-
gütten kaçışlarda bir yoğunluk vardı. Halkla irtibatımız azalmıştı. Yiyecek 
ihtiyacımızı, zor kullanarak temin etme yoluna gidiyorduk. Bu da 
halkın tepkisine yol açıyordu. Her aileden çocuk sayısına göre zorunlu 
katılımlar gerçekleştiriliyordu. Örgüt içerisinde, silahlı mücadele ile 
bir yere varılamayacağı görüşü hakim oldu. Herkes Öcalan’ı ilah 
olarak görüyor ve söylediği her şeyin doğru olduğuna inanıyordu. 
Binlerce insanı boş hayaller uğruna ölüme götüren birini nasıl böyle 
gördüğüme şaşıyorum, geçen zamana yanıyorum. 

Ö. İ. 1974 doğumlu. Lise Mezunu. 5 kardeş. 

…Teslim olduğumda öldürülme ve işkence görme korkusu yaşadım. 
Ancak bunların tam tersine bir yaklaşım oldu. Böyle olacağını bilseydim 
daha önce gelirdim. 
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Giyecek ve yiyecek ihtiyacımızı köylülerden zorla karşılıyorduk. 
Köylerde bulunan balcılardan, hayvancılık yapanlardan ve 
diğerlerinden vergi toplanır, uyuşturucu işi ile uğraşanlardan 
vergi alınırdı. Hastalığından dolayı infaz edilenler oldu. Örgütten 
kaçmaya kalkıp da yakalananlar infaz edildi. 

Örgüte katılım; örgütün gerçek yüzünün tanınmaması ve 
gençlerin maceracı duygulara sahip olmasından kaynaklanıyor. 
Katılanlar ise pişman oluyorlar. Fakat bunu ifade edemiyorlar, 
söyleyenler ise ağır ceza alıyorlar. Örgütün ideolojisi marksist 
ve leninist olduğu için inanca yer yoktur. Örgütün cami yakma 
eylemleri halkta tepki yaratıyor. Örgüt bu tür eylemleri güvenlik 
güçlerinin üstüne atarak kendini savunuyor. Halk, çatışmaların 
bitmesini istiyor. Örgüt, halka müslüman olarak yaklaşıyor ama 
bir yandan da şiddet uygulayarak insanları öldürüyor. İnfaz edi-
lenlerin ailelerine ise, askerler tarafından öldürüldü deniyordu. 
“Devrimcinin dini inancı olmaz” deniyordu. 

Cezamı çektikten sonra kendime yeni bir hayat kurup güzel bir aile 
ortamında yaşamayı istiyorum. Bu işin sonu yok. Terörün sona ermesi 
gerektiğine inanıyorum. 

A. M. 1973 doğumlu. Ortaokul 1 nci sınıftan terk.  8 
kardeş  

... İran gizli servisine ait araçlara bindirilerek Kuzey Irak sınırı 
yakınlarına götürüldük. 

... örgüt içerisinde bir çok Suriyeli, Ermeni, Iraklı ve İranlı gördüm. 

... Son dönemlerde örgüt „barış“ propagandası yapmaya başladı. 
Hesapta barış adımı atmış, sadece kendi yapısını korumaya çalışıyor. 
Kaçışları engellemeye çalışıyor. 

... Kaçmalar çoğaldı. Herkes bir umutsuzluk ve belirsizlik içe-
risinde. 
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... Kendim kaçarak teslim oldum. Kaçmadan önce, örgütte bana 
söylenenler beni korkuya itmişti ama sevgi ve şevkatle karşılandım. 
Söylenenlerin doğru olmadığını gözlerimle gördüm. Şu anda gelecekten 
umutluyum, bundan sonra da ben bulunduğum her ortamda örgüt 
aleyhinde çalışacağım. 

... Ben örgüte katılmadan önce oruç tutardım, namaz kılardım 
ama katıldıktan sonra oruç da tutamadım, namazda kılamadım. 
Çünkü örgütte böyle şeyler hoş karşılanmıyordu. Böyle şeyler 
yapanlar aşağılanıyordu.   

... Zaten HADEP örgütün bir parçası gibi çalışıyor, gerekli takipleri 
yapıyorlar. Ben ordayken bazı HADEP’li yöneticilerin gelip tekmil verip 
gittiklerini gördüm, beni de bildireceklerdir. Bundan korkmuyorum ama 
yapıya bu konu gerçeğiyle yansımayacaktır. Bizim sağlıklı olmadığımızı, 
cezaevinde işkence gördüğümüzü söyleyeceklerdir  

... Biz örgütte iken örgüt, Türk Güvenlik Güçleri ve Türkiye için bir 
çok anti propaganda yaparak örgüt mensuplarının beyinlerini yıkıyorlardı. 
Ben teslim olduktan sonra örgütün söylemiş olduğu hiç bir işkenceyle veya 
hiç bir hakaretle karşılaşmadım. Bunun tersi olarak bana şefkatle, 
kardeşçe davranıldı. Bana yaklaşımlarının, yanlış kararlarından dolayı 
hata yapan bir vatandaşı tekrar kazanmak amacının dışında olmadığını 
gördüm. Buna çok sevindim. 

… Bu sayede de bundan sonra dört elle vatanıma, milletime hizmet 
edeceğim. Ben, örgütte geçen yıllarımı, hiç yaşamamış kabul ediyorum. 
Benim için kabus yıllarıydı. Ben, örgütteki dokuz yıllık faaliyetimden 
dolayı pişmanım. 

 
O. E. 1972 doğumlu. İlkokul Mezunu. 8 kardeş.  
…Teslim olduğumda öldürülme ve işkence görme korkusu yaşadım. 

Ancak bunların tam tersine bir yaklaşım oldu. Böyle olacağını bilseydim 
daha önce gelirdim.   
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… silahlarımızı kampa bırakarak kaçmaya başladık. 1,5 saatlik bir 
yürüyüşten sonra Zeli’ye yakın olan İran’a bağlı bir karakola geldik. Bir-
gün bu karakolda kaldık. İkinci gün İranlı askerler bizi Urumiye şehrinin 
girişindeki polis karakoluna getirip teslim ettiler. 

... Sonunda İran gizli servisinde görevli iki memur bizleri hapisten 
çıkartıp Urumiye gölü kıyısında bulunan asker ve polis lojmanlarının olduğu 
yerdeki örgüte ait eve götürerek örgüt evi sorumlusu Rıza ALTUN’a tes-
lim ettiler. Bir süre sonra İran gizli servisi görevlisi iki memur tarafından 
araçla Hakurk kampına götürülerek teslim edildik.  

... İran’da hastahanelerde kolaylıkla tedavi görülebiliyor. 

... Kamplarda, eğitimlerde, Abdullah ÖCALAN’ın cezaevinden 
avukatları aracılığı ile gönderdiği talimatlar okutulmaktadır. Bu talimatlarda 
HADEP faaliyetlerinin desteklenmesi ön plana çıkmaktadır. Bu aşamada 
HADEP’in halkla bütünleşmesi için çalışılır. Ben kendim İstanbul’dan 
kampa gelen HADEP’liler üzerinde çalıştım. Dağ kadrosu HADEP’e 
destek sağlamazsa HADEP başarılı olamaz. HADEP kadrolarına, dağ 
kadrosundan adamlar yerleştiriliyor. Örgütün HADEP ve İHD ile 
ilişkileri vardır. 

...  Örgüt içerisinde, önemli konular ve tüm eğitimler Türkçe 
yapılmaktadır. 

... 2001 yılı Ağustos ayında toplanan Konferasta ; HADEP’in yaşanan 
süreçte etkisiz kaldığı, daha aktif  hale getirilmesi ve Türkiye’deki diğer 
siyasi partilerle siyasi ittifaklar geliştirilmesi kararı alındı. 

... Son iki yıl içerisinde, örgütten büyük kopmalar yaşanmıştır. Yaşam 
koşulları oldukça ağırdır. Destek eskisi kadar çok değildir. Giyecek ve 
yiyeceklerde kısıntı yapılmıştır. Benim geldiğim kamptan kaçmak isteyen 
çok kişi var. 

... Gerek verilen siyasi eğitimlerde, gerekse  normal yaşantıda, 
örgüt içerisinde dinin önemi yoktur. Eğitimlerde sürekli 
Ortadoğu örneği verilerek, geri kalmışlığın nedeni olarak hep 
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din gösterilir ve dinin gelişme karşısında bir engel, baskı unsuru 
olduğu söylenir. 

... Teslim olduğumda ve soruşturmam esnasında askerlerden sıcak 
yaklaşım, insanlık ve samimiyet gördüm. Bize örgütte hiç bu şekilde 
anlatılmadı. Bunun şaşkınlığını bir süre yaşadım. Yapmış olduğum faa-
liyetlerden pişmanlık duyuyorum. Devletimin bana göstermiş olduğu 
yaklaşımdan dolayı vicdan azabı çekiyorum. Halen benim geldiğim kampta 
bir çok kişi kaçma çelişkisi yaşıyor. Onlara da ulaşıldığında geleceklerine 
inanıyorum. Güvenlik güçlerinin beni öldüreceğinden korkuyordum ama 
korkularımın yersiz olduğunu gördüm ve anladım. 

 S.Ş. 1973 Aralık ilçesi doğumlu. İlkokul mezunu. 11 
Kardeş. 

...  İran gizli servisi elemanları, araçları ile gelerek bizi Urumiye Şehri 
üzerinden K.Irak’a bıraktılar. İran gizli servisi örgüte her konuda destek 
veriyor.Örgüt mensuplarını araçları ile taşıyorlar ve örgüte araç, gereç, 
cephane, silah ve erzak konusunda yardım yapıyorlar. İran’da örgütün 
bir sürü evleri ve üç tane kampı var. 

 ... Örgüt mensupları kamplardaki eğitimden sonra, Ermenistan’a 
gönderilerek adam kaçırma, uçak kaçırma, taciz, suikast, bilgisayar, 
sahte kimlik ve pasaport yapma gibi eğitimlerden geçiriliyorlardı. 
Örgütün bu ülkede temsilciliği, kampı var ve her türlü desteği 
görüyor. 

 ... Örgütün Yunanistan’da kampları var. Mesela; füzeleri kullanan 
örgüt mensupları Yunanistan’da eğitildiler. 

 ... Artık fırsatını bulan herkes kaçıyor. Kaçış nedenleri, aile 
özlemi, yaşanan şartların zorluğu, açlık, ilişkiye giren bayanların 
hamile kalması, örgüt elemanlarının geleceğinin olmamasıdır. 

 ... Yiyebildiğimiz ekmek, kurtlanmış fasulye ve mercimekti. Gi-
yeceklerimizi yama yaparak kullanıyorduk. Liderler ise istediği gibi 
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yiyip giyiniyorlar. Lider kadro istediği gibi eleştirir, hakaret ve 
küfür eder. Diğerleri bu konuda hiç bir şey yapamaz. Başkanlık 
konseyi kendi aralarında yaptıkları toplantılara kimseyi almıyor. 
Aralarında büyük çekişmeler var. 

 ... Örgüt kandırarak eleman temin ediyor. Örgütün HADEP’le 
sürekli ilişkisi var. Örgüt içinde homoseksüel ve lezbiyen ilişkiler 
çok var.Örgütte inanç, din hiç bir şey yok. 

 ... Yaralanan örgüt mensupları Mahmur Kampındadır.1500 civarında 
yaralı ve sakat örgüt mensubu Makhmur Kampındadır. Burada kalan aileler 
ve örgüt mensupları PKK’nın kontrolündedir. Kamp Kani YILMAZ’ın 
sorumluluğunda bir üs olarak kullanılmaktadır. Kampta örgüt mensuplarına 
eğitim verilmektedir. 

 ... Örgütü hiç bir zaman benimsemedim. Bunun için kaçarak Türk 
Adaletine sığındım. Örgüt içerisinde geçirmiş olduğum yılları 
yaşanmamış kayıp yıllar olarak görüyorum ve çok pişmanım. 
Herkese söylüyorum. Bırakın bu hayalleri ve geri dönün. 

   M.Ş.Y. Van 1981 doğumlu. 7 kardeş, İlkokul Terk 

... Hadep ilçe teşkilatında PKK’yı öven dergiler, kitaplar okuttular. 
Hadep’te İnşaatlarda işçilik yaparak kazandığım paradan PKK’ya yardım 
için para alıyorlardı. Hadep’te Abdullah ÖCALAN ve gerillalar bizim için 
savaşıyor ve bizimde bunlara yardımcı olmamız gerekir diyorlardı. 

... Hadep ilçe teşkilatı görevlilerinin İran’da kurdukları irtibatlar 
vasıtasıyla PKK’ya katıldım. 

... Örgütteyken teslim olanlara işkence yapıldığını söylediler. Ben 
de bu korkuyla geldim. Bir karakola geldim ve beni çok iyi karşıladılar. 
Karakol Komutanı çok iyi davrandı. Yedirdi, içirdi ve banyomu 
yaptırdı. Sonra beni Yüksekova’ya gönderdiler ve orada da çok 
güzel karşıladılar. Örgütün anlattıklarıyla hiçbir ilgi yoktu. 
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“Ben katılmadan önce beni gönderen insanlar ayrımcılık yok di-
yorlardı. Halbuki alt düzey ile üst düzey arasında çok fark var. 
Üst düzeydekilerin yemekleri farklı, televizyonları var. Bizim 
kaldığımız yere bakan Osman ÖCALAN’ın hayatı çok lükstü. 
Yanında 50 – 60 kadın terörist vardı ve onları kullanıyordu. 
İnsanları küçük görüyorlardı. Kürt devleti kurmak gibi bir şey 
yoktur. Bu bahanedir, yalandır ve hiç kimse buna inanmasın. 
Cemil BAYIK, Murat KARAYILAN, Nizamettin TAŞ, Osman 
ÖCALAN ve Kani YILMAZ kendilerini lüks yaşatmak için 
insanları kullanıyorlar. Abdullah ÖCALAN’da yakalanmadan 
önce onlar gibiydi. Alt düzeyde kadınlarla ilişki kurulması yasak. 
Üst düzeyde ise her şey serbest. Adaletsizlik ve haksızlık var. 
Civardaki köylüleri yakalayarak Talabine’ye bilgi veriyorlar diye 
işkence yapıyorlar. Yerlerde sürüklüyorlar, soğuk suya atıyorlar, 
mezarlarını kazdırıyorlar. 12 yaşında bir çocuğu bile öldürdük-
lerini gördüm. Kamp yakınından geçenleri bile soyuyorlardı. 
Bunlar gerçekten terörist. 

... Kampta bir Alman doktor ve iki tane de Rus ve epey 
Ermeni vardı. 

... Artık biz Türkiye Cumhuriyeti ile baş edemeyiz, savaşamayız 
diyorlar. Örgütten çok kaçan var. 

... Doğru düzgün elbisemiz bile yoktu. Erzak yokluğundan dağ-
lardaki otları yiyorduk ama üst düzeydekiler ise istedikleri her 
şeyi yiyebiliyorlar. 

… Örgüte almak için kişilik yönü gelişmemiş cahil insanlar tercih 
ediliyor. 

... Ağır yaralı veya yürüyemeyecek derecede hasta olanları 
olduğu yerde öldürüp gömüyorlar. 

... Üstdüzey arasında gruplaşmalar ve bölünmeler var. Herkes 
birilerine yalakalık yapıyor. Hem şehricilik çok yaygın. 
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... Örgüt içinde homoseksüel ve lezbiyen ilişkiler çok yay-
gın. 

... Grupların başındakiler çatışmalara bile girmiyor. 

... Örgüt içinde inanç diye bir şey yok. 

... Herkeste sıcak bir yemek, ana ve baba özlemi var. 

... Ben kandırıldım. Kimliğime karşı çıktım, toprağıma karşı geldim 
ve güzel bir yaşam vaadiyle kandırılarak örgüte katıldım. Böyle olacağını 
bilsem hiç katılmazdım. Şimdi çok memnunum. Kimse kandırılmasın ve 
dağlara çıkmasın artık. Orada kim ölmüş, kim kalmış kimsenin umurunda 
değil. Teslim olduğum için çok mutluyum. 

M.Ç.1974 doğumlu, 9 kardeş, ilkokul mezunu.

 … A.ÖCALAN’ın Türkiye Cumhuriyeti tarafından deşifre edil-
memiş kişileri HADEP’e gönderme ve HADEP’in halkın güvenini ka-
zanması talimatları var ve örgüte katılanların çoğu HADEP vasıtasıyla 
katılıyor. 

... Doğru düzgün yemek yok. Sıcak yemek sadece pirinç var. 
Ama üst düzeydekiler canlarının istediğini yiyebiliyor. 

... İran çok yardım ediyor. Hamile kalan kadın teröristleri kürtaj 
için bile İran’a gönderiyorlar. 

... KDP ile PKK arasında anlaşma var. KDP olası bir savaşta Musul 
ve Kerkük’ü alabilmek için PKK’yı yanlarına çekmeye çalışıyor. 

...  Irak PKK elemanlarına yardımcı oluyor. 

... PKK İran sınırında uyuşturucu ticaretiyle gelir sağlı-
yor. 

... Örgütte İranlı, Iraklı, Rus ve Ermeniler de var. 

... Kırsal alanda tamamen umutları kesilmiş. Savaşamayacaklarını onlarda 
anlıyorlar. Örgütün zamanla eriyeceği, parçalanacağına inanıyorum. 

... Örgütte yöneticiler eskisi gibi hakimiyet kuramıyorlar. Yasak olan 
bir çok şey artık yapılıyor. Kadın erkek ilişkileri ve kaçışlar çok arttı. 
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M.Ç.1978 doğumlu, 5 kardeş, Eğt.Fak.terk.
... Yunanistan’da Lavrion kampında eğitim gördüm. Yunanistan Hü-

kümetinin sağladığı sahte pasaport, vize ve uçak bileti ile Rusya’ya gittim. 
Sibirya yakınlarında PKK tarafından satın alınmış bir kampta kaldım. 
Daha sonra Ermenistan ve İran üzerinden kampa geldim. 

... Örgüte silahlar İran, Ermenistan ve Rusya’dan geliyor. 

... Güçten düşen ve yaşlanan örgüt üyeleri örgütün kontrolündeki 
Mahmur kampına gönderiliyor. 

... Örgüte inanç diye bir şey yok. Olanların ki de zamanla 
köreltiliyor. 

... Örgüte artık Türkiye’den katılım yok gibi. Genelde Suriye ve 
İran’dan kandırılıp gelenler var. İnsanları daha iyi bir hayat vaadiyle 
kandırıyorlar. 

... PKK artık dağılıyor. Örgüt içinde demokrasi felan yoktur. Yöne-
ticilerin her söylediği doğrudur. 

Ö.Y. 1977, Ş.Urfa-Suruç Doğumlu, 10 kardeş. İ.O.3’den terk.
... Ben örgüte zorla kaçırılarak katılmıştım. Kendisi katılan arkadaşlarla 

yapmış olduğum konuşmalarda onların iş imkanı, ailelerine para yardımı 
yapılacağı gibi vaatlerle kandırıldığını öğrendim.

... Örgüt içinde çok fazla guruplaşma ve adam kayırma var. Herkes 
kendine bir imparatorluk kurmuş ve bu yaşantıdan vazgeçemeye 
niyetleri yok. Durmadan demokrasiden bahsediliyor ama uy-
gulamada tam bir krallık ve imparatorluk yönetimi var. Örgüt 
yöneticileri kendilerine bir rahatlık sağlamış ve bu rahatlığı 
bırakmaya niyetleri yok. Bizlerin çektiği acılar ve sıkıntılar 
umurlarında bile değil.

... Örgüte İran, Suriye ve Avrupa Devletleri destek veriyor. Örgüte 
para Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızdan vergi adı altında zorla toplanıp 
Suriye, İran ve Ermenistan üzerinden geliyor.
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... Örgütten daha önce iki defa kaçmaya çalıştım ama yaka-
landım. Üç ay bir mağaraya kapatıp devamlı işkence yaptılar.

... Örgütün üçte ikisi kaçmak istiyor ama korkudan cesaret edemi-
yorlar. 

... Ben, örgüte katılmak gibi düşüncesi olan arkadaşlarıma veya sem-
patizanlarına şunu söyleyebilirim, sakın ha denemeyin hatta düşünmeyin 
bile. Hayatınızı karartmak istemiyorsanız bunu kesinlikle yapmayın. Bu 
sözde kürtlerin mücadelesini verdiğini söyleyen örgüt, kürt 
düşmanı ve eli kanlı bebek katili bir terör örgütüdür.

H.G. 1978, 9 kardeş, Cahil

… Örgüt erkek elemanlarını bünyesinde tutmak için ka-
dınlara yöneldi. Kadın elemanların sayısı artırılarak erkeklerin 
cinsel ihtiyaçları giderildi. Ve örgüt içinde tutulmaları sağlanmış 
oldu.

... Örgüt içinde köylü kökenliler aşağılanıyor. Guruplaşmalar var. 
İnsanlara değer verilmiyor. Yargısız infazlar var.

... Almanya ve İran örgüte çok destek veriyor. Ayrıca Suriye’nin de 
desteği devam ediyor.

... Örgütten ayrılmak isteyen çok kişi var. Konsey üyeleri, olanak-
ları ellerinden gitmesin diye baskı, tehdit yalanlarla elemanları 
zorla örgütte tutuyorlar.

... Örgütün propagandalarından bende etkilenmiştim. Hep öldürüle-
ceğim korkusu vardı. Ama, aksine bana çok iyi davrandılar. Döndüğüm 
için çok memnunum. Artık yeni bir hayat beni bekliyor.

... Terörist başı örgütte bir tanrı gibi görülüyor. Dünyada 
olmayan şeyleri o yaratmış, o bulmuş. Örgütte terörist başı yakalanana 
kadar hep silahlı mücadeleden bahsediliyordu. Terörist başı yakalandıktan 
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sonra, örgüt yöneticileri tarafından silahlı mücadele laflarının bırakılıp, 
neden sözde bir demokratik Türkiye süreci başlatıldığını kimse anla-
yamıyor. Herkes bunun terörist başının idam edilmesini önlemek için 
söylendiğini düşünüyor.

... Örgüte katılmak isteyenlere kesinlikle örgüte gitmemelerini, on-
ların yalanlarına kanmamalarını söylüyor, eğer illa kişiliklerini yok etmek 
istiyorlarsa da “Haydin, güle güle” diyorum.

M.Ş. 1979-Batman doğumlu. 9 kardeş. Okur-yazar. 

…Köyümüze gelen tabancalı bir adam babamı ve küçük 
kardeşimi öldürmekle tehdit ettiği için ben ve amcamın kızı 
bu adamla birlikte gitmek zorunda kaldık. İsmini bilmediğim bu 
adam daha sonra bizi örgüte teslim etti. 

...Kaçırıldıktan sonra örgüt bizi devamlı kontrol altında tuttu. Başımızda 
kaçmamamız için hep nöbetçi vardı. 

...Eğitim esnasında bir kaza geçirdim ve başımı kayalara vurdum. Beni 
tedavi amacıyla Kuneraya götürdüler. Burada sonradan arkadaşlarımdan 
deney amaçlı olduğunu öğrendiğim bazı ilaçları iğneyle kafa derimin içine 
verdiler. Bir süre sonra saçlarım tamamen döküldü. Saçlarımın dökülmesine 
başlangıçta üzülmüştüm. Ancak daha sonra kız arkadaşlara yapılan 
tacizleri görünce saçlarımın dökülmesi ve çirkinleşmem nedeniyle 
bu tacizlerden kurtulduğumu ve namusumu koruyabildiğimi 
anlayarak sevindim. 

...Saçlarımın dökülmesinde sonra tedavi olmam için beni İran’ın 
Urumiye şehrine gönderdiler. Burada 100 kadar örgüt üyesiyle birlikte 
bir çiftlik evinde kalıyorduk. Evin yakınında bir İran askeri birliği vardı ve 
burada görevli İran askerleri evin etrafında ve kapısında nöbet tutuyorlar 
hem güvenliğimizi sağlıyorlar hem de yerimizin tespit edilmemesi için 
çiftlik askeri bir birlikmiş havası yaratıyorlardı. 1996 ve 1997 yılları arasında 
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burada kaldım ve çeşitli ayak işlerine baktım. Bana buraya tedavi olmam 
için gönderildiğim söylense de herhangi bir tedavi şekli uygulanmadı. 

...Urumiye’den sonra yine tedavi olacağım söylenerek Tahran’a 
gönderildim. Burada 100 kadar örgüt mensubuyla üç katlı bir binada 
kalıyorduk. Güvenliğimiz yine binanın karşısındaki İran askeri birliğinde 
görevli askerler tarafından kontrol altında tutuluyordu. Şehrin içine 
çıkamıyor zaman zaman gruplar halinde Azadi Hastanesine gidiyorduk. 
Burada da 1998 ve 2000 yılları arasında kaldım. 

… Daha sonra tekrar Kunera’daki kampa gönderildim. Burada 1,5 
yıl boyunca hastanede ve mutfakta çeşitli ayak işlerine baktım. Tedavi 
edileceğim söylenmesine rağmen daha önce kaldığım yerlerde herhangi 
bir tedavi işlemi yapılmadığı için daha sonra beni Mahmur Kampına 
gönderdiler. Burada yaklaşık üç yıl kaldım. Buradayken en sonunda 
ailemle irtibat kurmayı başardım ve abim gelip beni kurtardı. ... Daha 
sonra Irak’taki askerlerimize teslim oldum. Örgütteyken bize askerlerin 
bizleri ellerine geçirdiği zaman işkence yapacakları, tecavüz edecekleri ve 
sonunda öldürecekleri anlatılıyordu. Ben teslim olduktan sonra tüm 
bu anlatılanların ne derece korkunç iftiralar olduğunu bizzat 
kendim yaşayarak gördüm. Bize bir abi bir baba gibi yaklaştılar. 
Keşke daha önce kaçabilseydim de ömrümün 10 yılını kaybet-
meseydim. Gençliğimi yaşayamadım. 

...Örgüt içinde kaçmayı ve evine dönmeyi düşünen çok insan var. 
Ama herkes kaçarken yakalanıp öldürülmekten korkuyor. Çünkü 
kaçmayı denerken öldürülen arkadaşımız çok oldu. Örgüt daha 
sonra bunların ailelerine çocuğunuzu Türk askeri, polisi öldürdü 
diyor. Aileleri bu şekilde kandırarak devlete düşman yapmaya 
çalışıyorlar. 

...Buradan tüm arkadaşlarımı örgütte yaşadıkları esaretten kurtulmaya 
özgürlüğe ve sıcak yuvalarına kavuşmaya davet ediyorum. Ben kurtuldum. 
Darısı sizin başınıza. 
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M.B. 1982-Erzurum doğumlu. 7 kardeş. İlkokul terk 

...Askerlik görevimi yaptıktan sonra maddi durumumuz kötü olduğu 
için İstanbul’a amelelik yapmaya gitmiştim. Burada zaman zaman gittiğim 
kahvede bazı şahıslarla tanıştım. Zamanla bunlar bana örgüte katılırsam 
maddi durumumun nasıl düzeleceğini, aileme bakabileceğimi ve aynı 
zamanda da daha fazla özgürlük, eşitlik, hak ve hürriyete kavuşacağımı 
ve bunlar için mücadele edeceğimi anlatmaya başladılar. Amelelikle ancak 
günlük olarak ve o da kesintili bir şekilde doğru dürüst para kazanamadığım 
ve anlatılanlar bana cazip geldiği için örgüte katıldım. 

...Aslında daha örgüte katıldığım ilk anda bana anlatılanların hepsinin 
yalan olduğunu anladım ama artık geri dönmek için çok geçti. Örgüt 
yönetimindekiler örgüte katıldığımız ilk andan itibaren kendimizi 
efendilerine hizmet etmek için var olan değersiz bir köle gibi 
hissetmemiz için her şeyi yaptılar. Bırakın bize vaat edilenlere 
sahip olmayı, tamamen bir esir, köle hayatı yaşıyorduk. Örgüte 
katıldıktan sonra kendi isteğinizle ayrılmanız ve özgür hayatınıza 
dönmeniz artık çok zordur. Kaçarken tesadüfen vurulmayıp 
yakalansanız bile ölümünüz garanti gibidir. 

...Örgüte katıldıktan sonra İran’ın Urumiye şehri üzerinden Irak’taki 
Kakür köyü yakınlarındaki bir kampa götürüldüm. Kampta eğitim 
gördüğümüz konuların içinde en çok üzerine düşülen mayın ve patlayıcı 
eğitimiydi. Örgütün elinde çok fazla sayıda mayın ve patlayıcı madde var. 
Bunları da Türkiye’de fazlasıyla kullanıyorlar. Mayına basıp ölen ya da 
yaralanan vatandaşımız olduğunda da güvenlik güçlerini suçlamak için 
ellerine ayrıca bir fırsat geçmiş oluyor. 

...Örgüt bu yaz Türkiye’deki turistik ve ekonomik değeri olan hedeflere 
eylem planlıyor. İnsanların ölüp ölmemesi umurlarında değil. Örgütün 
tepesindekiler hareketsiz kalındığında insanların düşünmeye fırsat 
bulduklarının ve düşündükleri vakit gerçekleri görüp kaçmaya 
çalıştıklarının çok iyi farkında. Örgüt dağılırsa ağalıklarını ve 
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üzerimizden elde ettikleri rantı kaybedeceklerini çok iyi biliyorlar. 
Bunun için eylemleri artırarak devam ettirmek istiyorlar. 

...Geride kalan arkadaşlarıma söyleyeceğim tek şey bizlerin 
üzerinden geçinen bu asalaklardan bir an önce kendilerini kur-
tarmaya çalışmaları sevdiklerine kavuşarak gerçekten özgür bir 
vatandaş olarak yaşamaları olacaktır. 

A.K. 1989-Muş doğumlu. 7 kardeş. İlkokul mezunu 

...Ailemin maddi durumu çok kötü olduğu için İstanbul’a çalışmaya 
gelmiştim. Burada tanıştığım bazı şahıslar zamanla bana demokrasi, eşitlik, 
kardeşlik için mücadele ettiklerini ve mücadelelerine katılırsam maddi 
yönden de rahat edeceğimi söylemeye başladılar. Bunların etkisiyle önce 
HADEP’e sonra DEHAP gençlik kollarına katıldım. Buralarda da devam 
eden propaganda sonucunda örgüte katıldım. 

...İstanbul’dan Van’a oradan da İran’daki Urumiye şehrine gittim. 
Dikkatimi çeken şey örgüt mensuplarının İran’da da Irak’ta da çok rahat 
hareket ediyor olmasıydı. 

...Örgüte katılışımdan Kandil’e gidişime kadar bana daha önceden 
yapılan propagandaların hepsinin palavra olduğunu fark ettim. Kandil’e 
geldiğim andan itibaren de aklımda sadece nasıl kaçabileceğim sorusu 
vardı. Bu fikrimi açığa çıktığı tahtirde başıma neler geleceğini bildiğim 
için ilk andan itibaren sakladım ve kimseye belli etmedim. Tam aksine 
onların istediği gibi insanlık dışı bir robot olmaya çok hevesliymişim gibi 
davrandım. Bunda da başarılı oldum ve bu sayede lojistik ve cephane 
sorumlusu oldum. 

... Örgütün silah, mühimmat ve teçhizatın gereksinimini nasıl karşıla-
dığını hayretler içinde öğrendim. Hem silah, mühimmat ve teçhizat hem 
de bunlar için gerekli para kolayca elde ediliyordu. Cephane sorumlusu 
olduğum ilk günlerde para ve cephane nasıl bu kadar kolay elde edilebili-
yor diye merak ettiğim konuyu zaman içinde öğrendim ve bu ortamdan 
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kaçma isteğim daha da kuvvetlendi. Örgüt, uyuşturucu ticareti, insan 
kaçırma, haraç toplama, şantaj ve sahte belge düzenleme ve gibi suç 
yollarıyla toplanan paraları PKK’nın Kuzey Irak’taki kamplarına 
aktarmaktaydı. Toplanan bu paralarla örgütün barınma/beslenme ihti-
yaçları, örgüt üyelerinin giyecek, tedavi, ulaşım masrafları ve örgüte lojistik 
destek sağlanmaktaydı. Silah ve mühimmatın yasal yollardan elde edilmesi 
mümkün olmadığından, bu iş için ayrı bir organizasyon vardı. 

... Demokrasi, eşitlik, kardeşlik için mücadele ettiklerini söy-
leyenlerin gelirini ahlaksızca yollardan kazanması ve silahlarını 
masum insanlara karşı da çekinmeden kullanmaları nedeniyle 
örgütte hiçbir inancım kalmadı ve kaçmaya kesin kararımı 
verdim. 

... Örgüte adam kazandırmak için yapılan propagandaların hepsi 
palavra. Bu tür palavralara kimsenin kanmasını istemiyorum. Ben bunu 
farkettim ve örgüt içinde geçirdiğim yıllarımı kaybolan yıllar olarak gö-
rüyorum. Bir aile kuracağım ve yeni hayatıma başlayacağım. 

Pişman olup güvenlik güçlerine teslim olan karı-koca, terör 
örgütünün gerçek yüzünü anlattı: “İnsanları kandırıyorlar ve 
kanlarını emiyorlar.” 

Pişman olan PKK’lı karı-koca, Habur Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye 
giriş yaparak devlete sığındı. Muş’a getirilen bu 2 terörist, arkadaşlarına 
“rahatlıkla dönebilirsiniz” çağrısında bulundular. Almanya’dan 1994 
yılında örgüte katıldığını söyleyen “Savaş” kod adlı N.T. ile 1992 yılında 
Şırnak’ın İdil İlçesi’nden örgüte katılan “Peyman” kod adlı H.D isimli 
bayan terörist, pişmanlık yasasından faydalanmak için gelip teslim ol-
duklarını söylediler. 

Üsttekiler insanları kandırıyor 

Şemdinli’de yaşanan olayla ilgili olarak açıklamalarda bulunan N.T, 
burada yaşanan olayların hiç kimseye fayda getirmeyeceğini belirterek, 
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“Şemdinli’de gelişen olayların durulmasını istiyorum. DEHAP’tır, İnsan 
Hakları Derneğidir, her kimlerse olaylarıu durulmasını istiyorum. Üsttekiler 
insanları kandırıyorlar ve kanlarını emiyorlar. Biz bunu gördük, yaşayan 
bilir” ifadelerini kullandı. 

Gelip yüzüme tükürün! 

“Kimin nasıl yaşadığını, özellikle üst düzeydekilerin kendi zevkleri 
için bizi kullandığını gördük” diye konuşan N.T., şöyle devam etti: “Niye 
Cemil Bayık ile Murat Karayılan Dersim’e gitmiyorlar? Niye Irak’ta 
kalıyorlar? Gitsinler ve eğer kendilerini bir gün orada tutarlarsa herkes 
gelip benim yüzüme tükürsün. PKK’da çözülmeler yaşanıyor. Bir çok 
terörist teslim olmak için gelecek.Gençlerin ölmemesi için, herkese 
çağrıda bulunuyorum. Ben Habur’a geldiğimde devletin böyle davrana-
cağını ummuyordum. Ne bir hakaret gördüm ne de küfür. Ne söylesem 
inanmazlar, ama günü geldiğinde herkes “niye şimdiye kadar gelmedim?” 
diye pişman olacak.” 

Ülkeme destek vereceğim 

14 yaşında iken Şırnak’ın İdil İlçesi’nden dağa çıktığını anlatan ‘’Peyman’’ 
kod adlı H.D. ise küçük yaşta evlenmekten kurtulmak için dağa çıktığını 
belirtti. 

Uzun yıllar terör örgütü içerisinde bulunduğunu anlatan H.T. ise 
şöyle konuştu: 

‘’Samimi olarak söylüyorum. Burada hiç beklemediğim bir şekilde 
karşılandım. Bundan sonra ülkeme, toprağıma nasıl destek vereceğim.”             
(Star Gazetesi 17.11.2005)

DAĞDAKİ HAREM

Yüksekova eski Belediye Başkanı, gazeteci Nejdet Buldan, 
PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile örgüt yöneticilerinin tacizinden 
bunalarak kaçan kadın militanlardan 10’uyla Avrupa’da görüştü. 
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Kendisi de eski bir PKK’lı olan Buldan, bu röportajları ‘PKK’de 
Kadın Olmak’ adıyla kitap haline getirdi. Kitap, terör örgütünün 
bir başka çirkin yüzünü ortaya çıkardı. Kitaba göre elebaşı Abdullah 
Öcalan ile örgüt yöneticileri, çevrelerine topladıkları güzel kadınlarla 
‘tatlı hayat’ yaşıyor. Elebaşılar, kendilerine direnen kadınlara karşı 
‘cinsel terör’ uyguluyor. 

Abdullah Öcalan, yakın çevresine alacağı kadınları hareme seçer gibi 
özenle seçiyor, her kadını kabul etmiyor. Öcalan’a yakın olmak için, “lise 
veya üniversite mezunu olmak, çekici olmak, gerekirse birlikte havuza 
girmek, masaj yapmak, ayaklarını yıkamak, ‘canım-cicim’ dediğinde gev-
şemek” gerekiyor. Öcalan’ın isteklerine boyun eğen kadınlar, dağda bile 
olsalar kremlerle, kınalarla ödüllendiriliyorlar. 

ÇİRKİNİ SEVMEZ 

Abdullah Öcalan ve diğer örgüt yöneticilerinin cinsel fantezilerine 
boyun eğmeyerek PKK’dan kaçan kadınlar yaşadıklarını şöyle anlattı: 

“Apo kadınlar arasında ayrımcılık yapıyordu. Çirkin kadın sev-
miyordu. Biçime ve fiziğe müthiş önem veren biriydi. Lise, üniversite 
mezunu fiziği güzel olanlara canım-cicim dediğinde gevşeyenlere ve çok 
seçici yaklaşıyordu. Yoğunlaşma evlerinde neden hep güzel kadınların 
kaldığını sanıyorsunuz? Birlikte havuzlarda çekilen fotoğraflar var. Biz 
dağda acımızdan ölürken onlar saraylarda yaşıyordu. O saray sofralarına 
taş çıkartan sofralar bana haremleri çağrıştırıyor.” 

CİLT KREMİ BİLE VAR 

“Partide elit bir tabaka oluştu. ‘Merkezi bayanlar’ dediğimiz Öcalan’ın 
tanrıçaları olarak bilinen bir kesim var. Bu kesim savaşa katılmamış, zor 
alanların dışında, genellikle karargahlarda kalmış ve özellikle Öcalan’ın 
‘Yoğunlaşma evlerinden’ geçmiş bayanlardan oluşmaktadır. Bu bayanlar 
örgüt içinde tam imtiyazlı konuma getirildi. Askeri eğitimden çıkmışız. 
Tek bir ağaç tek bir gölgelik yok. Ama yönetimdeki kadınlar için çadırlar 
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kurulup gölgelikler yapılmış. Dağda bulunması çok zor olan kremler 
kınaları var. Elleri sıcak sudan soğuk suya değmiyor.” 

“Yedi yıl savaştıktan sonra akademiye gitmiş, dönüşte yanımıza gelen 
bir kadın vardı. Akli dengesi bozulmuştu. Öcalan kendisine sarkıntılık 
yapmıştı. Yönetici tüm kadınların Şam’daki yoğunlaşma evlerinde kaldık-
ların öğrendim. Anlatıyorlardı, ayaklarını yıkadıklarını, masaj yaptıklarını, 
önderliğe bu hizmetleri yadırgayanlara ateş püskürüyorlardı.” 

PEYGAMBER GİBİYDİ 

“Abdullah Öcalan put biz de tapınanları haline geldik. Kendisini 
peygamber olarak ve bizi de tapanları olarak gösterdi. ” 

“Kadın bir denge unsuru olarak kullanıldı. Askeri ve siyasi olarak 
erkeğin PKK’ya bağlanmasında, tüm alanlarda Apo, kadın kullandı. 
PKK’nın kadın mücadelesi bir kişiye odaklanmış bir mücadeledir. Salt 
Öcalan’ı esas alır. Kendisine peygamberlik ve tanrılık sıfatı verir. Çirkin 
bir şekilde kullandı aslında. Alet olmaması gereken bayanlar vardı ama 
herkes alet oldu. Kullanıldılar. Öcalan’ı tabulaştırdıkları oranda da ken-
dilerini özgürleşmiş sandılar.” 

Hayal kırıklığını infazlarla örttüler 

“Zele kampında bilinçli olanlar kadar yaşları 13-20 arasında deği-
şen hiçbir şey bilmeyen insanlar vardı. Herkes bilinen PKK ile katıldığı 
PKK’nın aynı olmadığı çelişkisini yaşıyordu. Doğal olarak da alanı kont- 
rol altına alabilmek için bazı insanlar mahkemeye çıkarılıyordu. Sonuçta 
öldürülüyorlardı. Öldürülenler için ise devlet ajanı deniliyordu.” 

Aşk yasaklanınca lezbiyen oldular 

“Bizden siyasi arkadaşlık dışında hiçbir ilişkinin kurulmaması is-
teniyordu. Bunun dışına çıkanlar çok ağır cezalara çarptırılıyordu. Aşk 
ve cinsiyet üzerine kurulu yasaklar ilacı olmayan müzmin bir yara gibi 
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PKK’nın vücuduna işledi ve koktu. PKK’da kadın-erkek ilişkileri cinsel 
anlamda yok. Lezbiyenlik konusunda suçlanan bazı arkadaşların oldu-
ğunu duydum. Ama bu ne kadar gerçekti bilemiyorum. Bunun altında da 
Öcalan’ın yarattığı sistem var. Karşı cinsten birini sevmeyi yasaklarsanız 
elbette ortaya böyle sapmalar çıkar. Halbuki merkezi yönetimde olan her 
insanın bir sevgilisi vardı ve her baharda sevgili değiştiriyorlardı.” 

Ne İsa’ya ne Musa’ya yarandık 

PKK’ya yardım ettiği için JİTEM tarafından kaçırılıp öldürüldüğü 
iddia edilen Savaş Buldan’ın ağabeyi olan kitabın yazarı Nejdet Buldan, 
Yüksekova Belediye Başkanlığı yaptı. 

Daha sonra Avrupa’ya kaçtı. PKK ile irtibatı bulunan Nejdet Buldan, 
Özgür Gündem Gazetesi’nde çalıştı. Buldan’ın bu kitabı bir kez ve 3 bin 
adet basıldı. Eylül 2004’te basılan kitap hâlâ tükenmedi. Çünkü DOZ 
Yayınevi yetkililerine göre kitap ‘Ne İsa’ya ne de Musa’ya yarandı.’ Kitap 
kimilerine göre PKK’nın propagandasını yapıyor kimilerine göre ise tam 
tersi mesajlar içeriyordu.

                                    Akşam Gazetisi 28 Ağustos 2005 

“PKK bir parti değil, dünyanın en kanlı terör örgütlerinden 
biridir.”

PKK’nın halkları, bireyleri, toplumları ve ülkeleri aldatma 
huyunu en iyi bilen ve uzun yıllar PKK’nın ikinci adamı pozis-
yonunda olan bir kişinin yazdığı kitapta, örgütün gerçek yüzünü 
ortaya koyarak, pişmanlıklarını bakınız nasıl ifade ediyor: 

“Biz (PKK) adına yola çıktığımız halkın başına bela olduk. Uygarlık 
adına barbarlığı yaşattık. Kendimizi bir dizi kuruntuya kaptırdık. İçinde 
bulunduğumuz gafletle baş başa kalarak, bugünlere geldik. Hayatımızın 
en verimli geçmesi gereken onca yılını, kendimize ve toplumumuza zarar 
vererek geçirdik. Sonuç tam bir trajedi oldu. Bu çalışmayı yaparken, şah-
sımızda bir ömre sığdırılmış acıları, düşünceleri, duyguları ve deneyimleri 
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özellikle genç kuşaklara aktarmayı, bu vesile ile bir nebze olsun topluma 
karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeyi esas aldık” diyerek, gençleri 
teröre karşı uyarıyor. 

Bu terör örgütü Apo kişiliğine hizmet örgütüdür. Birden fazla 
istihbarat örgütü tarafından kullanılan bu örgütün Kürt halkına hiç bir 
yararı olmamıştır ve yoktur. Her geçen gün kurucularını, üyelerini, hizmet 
vermiş militanlarını haindir diyerek tasfiye eden bu karanlık örgütten hiç 
kimseye, hiçbir yarar gelmez…” 

Kitabın ayrı bir bölümünde de, kendi kendinle hesaplaşma içine 
giren yazar, vicdani muhasebeye yer vererek, şunları söylüyor; “Yeter 
artık! Kendini kandırmaya bir son ver. Zararın neresinden dönersen 
kârdır. Halkını seviyorsan doğru olanı yap. Kendini düşünüp, halkına acı 
vermeye devam etme. İçinde hâlâ bir parça vicdan barınıyorsa, kalbinin 
sesini dinle. İnsanlığına yaslan. Unutma ki, bu evrende insandan daha 
değerli hiçbir şey yoktur. Kendine dön. Kalan yaşamını insana, kardeşliğe, 
güzele, iyiye, doğruya yönelt…” 

PKK’nın ve silahlı mücadelenin günün koşullarının gerisinde kaldığını 
değerlendiren birçok örgüt mensubu, Kongra-Gel yönetiminin şiddet 
politikasında ısrar etmesinin mantığa aykırı olduğunu anlayarak, iç hesaplaş-
malar yapıyor ve yaşadıkları isyanı çeşitli internet sitelerinde dile getiriyorlar.  
                                     Nazlı KAYA, Dicle/ DİYARBAKIR
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Şubemize Gönderilen Bir Mektup

 “Hepinize iyi günler... Ben Diyarbakır doğumluyum. Hatta ismim 
de ne yazık ki malum sebeplerden dolayı yasak olan isimlerden. Size 
yazma sebebim şu: 1999 yılında apartman komşularımızdan bir tanesi 
sırf  Diyarbakır doğumlu olduğum için (aramızda bahçe sorunu vardı) 
PKK’lı olarak bana iftira attı. Güya özel sebebinden kaynaklanan hırsını 
bu siyasi yolu araç olarak kullanıp kendince intikam alacaktı. 

Sonuç: O sabah TEM ekiplerinden N..... abi ve bir diğeri kapımızı 
çaldı. Arama yapmak istediklerini söylediler. İçeri buyur ettik. O günü hiç 
unutmayacağım. Hepsine çok teşekkür ederim. İsteselerdi bir iki kitabı 
bahane edip benim dünyamı, hayatımı, sağlığımı, geleceğimi, meslek 
hayatımı karartabilirlerdi. Ölüm tehlikesiyle iç içe yaşadıkları halde böyle 
bir yola tevessül etmediler. Diyeceğim o ki: maceracılık ve beyin yıkama 
ve bir de genç olmanın tesiriyle gencecik yavrularımız ve kardeşlerimiz 
terör örgütüne katılıyorlar. Bugün artık PKK bitmiştir. Zorla ayakta 
durmaya çalışıyor. Ben Türkiye’nin en iyi okullarında okudum. İki tane 
üniversite okudum. Ne ismimden, ne de doğum yerimden dolayı hiç 
bir zaman ayrımcılığa tabi tutulmadım. Burada adil davranarak bana 
istikbalimi veren değerli TEM polis memurlarına (bir tanesi N..... abi 
idi) çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet adım kürtçe, doğum yerim 
Diyarbakır ama bu ülke için hiç tereddüt etmeden canımı da verebilirim. 
Sizler dava insanlarısınız. Yaptığınız iş meslekten ziyade bir gönül, dava 
ve inanç işi. Hayatınızı ortaya koymuşsunuz. Ayrımcılığın olmadığının en 



146    BAYRAM ÖZBEK

güzel örneği benim. Sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Farkındaysa-
nız çok söyleyeceklerim var. Bir de inancım şu dur ki... eğer PKK terör 
hareketi hiç olmasaydı altını çizerek söylüyorum, asıl şimdi o zaman ben 
rahatlıkla kürdüm diyebilecektim. Asıl o zaman televizyonlarda rahatlıkla 
kürtçe söylenebilecekti. Şimdi de söyleniyor ama psikanalitik bir tansiyon 
yükselmesi olduğunu çok iyi hissedebiliyorum. Kaldı ki bu çok doğal. 
Şehitlerimizin olduğu bir ortamda bu konuda hassas ve duyarlı olmamak 
daha da önemlisi toleranslı davranabilmek çok ama çok zor. Ben evde ya 
da arabamda kürtçe şarkı dinliyorum ama insanların bu konuda rahatsız 
olabileceklerini haklı olarak düşündüğüm için sesini fazla açmıyorum 
ya da onları üzecek şekilde dinlemiyorum. Tabi keşke böyle olmasaydı 
ama önemli değil. İnşallah ülkemiz sonsuza kadar bölünmez bütünlü-
ğünü koruyacak ve sizlerinde yardımıyla kardeşlik tohumları her zaman 
aramızda olacaktır. Buradan örgüt üyelerine de sesleniyorum. Eğer oku-
yorlarsa lütfen ama lütfen dikkatli okusunlar. Altını çizerek söylüyor ve 
haykırıyorum. Her ne sebeple olmuşsa bir kere bu olaya girmişseniz de 
lütfen gidin ve nedamet getirin. Pişmanlık bildirin. Korkmayın siz dürüst 
olursanız hiçbir şey olmaz. Bu kanın durması, girdiğiniz yoldan dönmeniz 
için hala bir şans var. Zaman zaman polisi eleştirdiğiniz oluyor. İşkence, 
kötü muamele falan... burada kötü şeyleri savunmuyorum ama düşünün 
bir kere kendinizi onların yerine koyun. Devletin silahlı gücü ve yasal 
tetiğisiniz ve birileri gelip örgüt kuruyor ve size silah çekiyor. Siz canlı 
bomba oluyorsunuz ve insanların, polisin arasına dalıyorsunuz. Onları 
bir makine olarak gördüğünüz sürece eleştirirsiniz. Ama bilin ki onlarda 
insan. Çocukları var. Eşleri var. Ne yapsınlar. Üzerlerine gidiyorsunuz. 
Gelin bu yoldan geri dönün. Bakın adım kürtçe diyorum size. Bu gün 
Cumhuriyetle yaşıt bir kurumun en kritik bölgesindeki en stratejik bir 
görev bana verilmiş. Adım ölen PKK’lıların kod adları arasında. Bundan 
üzüntü duyuyorum biraz da mahcubiyet duyuyorum biliyor musunuz? 
Buna rağmen hiç bir emniyet mensubu bunu beni üzecek şekilde yüzüme 
vurmadı. Tekrar söylüyorum. Bu yoldan dönün. Daha ne diyeyim. Şimdi 
diyeceksiniz ki belki de, tabii bizim yakınlarımız arkadaşlarımız öldü. O 
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yüzden devam ediyoruz. İyi o zaman sizin yaptığınız ideolojik bir şey değil. 
İdeoloji kılıfına bürünmüş, terör kreması sürülmüş sistemli ve organize 
bir kan davası farkında mısınız? Lütfen ama lütfen. İsmimi yazmıyorum 
çünkü görevimden dolayı ismimin duyulmasını istemiyorum. 

PKK’ya sesleniyorum: Unutmayın, hiç kimse artık sizleri desteklemi-
yor. Bunu unutmayın. Eğer gerçekten işsiz kalacağınızı düşünüyorsanız, 
adam gibi gidin devlete diyin ki bana iş bul... ama asla sakın ha sakın 
bırakın terör eylemlerini artık. Günahtır yazıktır. Bir de sol terör örgütleri 
var... sizlere de söyleyeceğim tek bir şey var lütfen ama lütfen kulaklarınızı 
dört açın: hücre evlerine yapılan TEM Şubesi baskınlarında onlar için 
savaştığınızı söylediğiniz halk kimi destekliyor görüyorsunuz. Lütfen ama 
lütfen unutmayın sosyalizm, komünizm diye bir şey sadece kitaplarda 
var... terör, şiddet, eylem kısmını çöpe atın. Çok isterseniz yine okuyun 
ama bilin ki yıl 2005 ve uzay çağı... Komünizm ve uzay çağı yan yana bile 
komik duruyor kusura bakmayın... Sakın böyle 1818 doğumlu bir adamın 
karl marx denilen adamın kurduğu bu ideolojinin peşinden gitmeyin. 
Entelektüel birikim olarak geliştirin çok isterseniz kendinizi ama eyleme 
asla geçmeyin. Unutmayın ki komünizm sadece kitaplarda okunası ve 
ütopyası güzel bir şeydir. Asla ama asla değil Türkiye’de dünyanın hiç bir 
ülkesinde iktidara gelemez gelse de mutlaka uluslararası güç dengelerinin 
senaryosunun bir parçası anlamında gelir o kadar. Yazıma son vermeden 
önce, başta TEM Şubesinde çalışan tüm Emniyet görevlilerine, adil ve 
hakkaniyete uygun davrandıkları için sonsuz teşekkürler ediyorum ve terör 
örgütlerinin peşinden giden adamlara bu yazıyı defalarca okutmalarını 
rica ediyorum. Allah onlara akıl fikir versin. Kalplerindeki bu anlamsız 
sabit fikir, kin, kan ve intikam sona ersin. 

Not: Sol terör örgütlerine bir şey daha söylemek istiyorum. Sakın 
beni bilgisiz ve cahil biri zannetmesinler... Politzer’in temel ilkelerini, 
diyalektik materyalizm’in temel ilkelerini, marksist leninist partinin temel 
ilkelerini sırf  merak ettiği için okuyup, öğrenmiş birisiyim. Ve hatta karl 
marx denilen yahudinin bir çok kitabını okumuş birisiyim. Yazıktır günatır 
bırakın artık bu işleri.”
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Canavarlığa İlk Adım: Örgüt Kampı

Uzun süre kırsalda silahlı faaliyet yürüten  ve ancak 6 yıl örgütte 
kaldıktan sonra bütün gerçekleri tüm çıplaklığıyla görenlerden biri de 
Nevzat ÇİFTÇİ’dir. Örgütün iç yüzünü ve asıl niyetini okumak isteyenler 
bu kitabı okumalıdır. Nevzat’ın kendi ağzından:

“Kamp ordamınada bir erkekle duygusal ilişkiye giren bir bayanın 
yargılanmasında yaşananlar beni çok şaşırtmıştı.

Söz alan herkes:
-Bu alçağın ölümle cezalandırılmasını istiyorum. Diyordu.
Hatta bazıları ölümün onun kurtuluşu olabileceğini, acı çektirerek 

öldürülmesini, özellikle herkesin gözü  önünde yakılmak suretiyle 
cezalandırılmasını istemeleri, tüylerimi diken diken etmişti. Ne-
redeydim ben, bu insanlar ne diyordu? PKK’nın insanlığı kurtuluşa 
götürecek ideolojisi , politik çizgisi, yüce hukuk anlayışı bumuydu? Şüphesiz 
suç işleyen bir insanın cezalandırılması  gerekir; ancak, bu cezalandırma 
insanı temelde geliştirilmek zorunda değil miydi?  Bir insanın daha düne  
kadar, kendi yoldaşı olan birinin, yakılarak öldürülmesini istemesi, insan-
lıktan  uzaklaşarak canavarlaşması anlamına  gelmiyormuydu? Anlaşılan 
her şey kitaplarda  yazıldığı gibi olmuyordu. Burada insan kurtarıcıları 
değil, insan katilleri yetiştiriliyordu ve bunun baş mimarı da 
Başkan Apo’ydu?” (9)

Yasadışı terör örgütlerinin ortaklaşa kullandıkları www.is-
tanbul.indymedia.org isimli internet isitesinde teröristlerin yazmış 
oldukları bazı mesajlar:
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BİR YOLDAŞDAHA ARAMIZDAN AYRILDI

gönderen: GÖKHAN Tuesday August 09, 2005 at 03:11 PM

Halklarımızın yiğit bir evladınıdaha kaybettik dersimin ovacık ilçesi 
doğumlu (oğuz)yılmaz karakaş yoldaşımız dersimin ovacık ilçesi kırk 
merdiven bölgesinde kasım 2004 ayında çığ altında kalarak dersimin hırçın 
doğası arkadaşımızı aramızdan alarak hayatını kaybetmişdir. ancak şunu 
iyi bilmeliyiz ki bizler komünistliği savunmak diye çıktığımız yolda nice 
arkadaşımızı buna benzer şekilde adamızdan yolladık genel çerçevede 
etrafımıza baktığımızda 30 yaşın üzerinde yoldaşımız kalmadı gelin bizde 
bu yoldan dönelim insan gibi yaşamaya bakalım insan dünyaya bir kez 
gelir bu dünyadan zevk almasını bilelim aksi takdirde bizlerde 30 yaşını 
geçemeden bu dünyadan ayrılıp gidenlere benzer sonumuz ya asker vurur 
ya yılmaz karakaş ın hayatına benzer ölüm gelir yada kendi iç çekişmeleri-
miz derken hayatımız bir anda akıp gider ben artık bu olayın üzerineşuna 
inanıyorumki biz şu anda bu dünyada boşa yaşayıp Yakınlarımıza 
(anamıza, babamıza, kardeşlerimize, eşlerimize ve çoçuklarımıza) 
bizlerde ızdırap çektiriyoruz gidip köylüyü-işçiyi savunma haklarını 
koruma adı altında köylünün ve işçinin günü birlik kazancını silah zo-
ruyla alıyoruz ve t.c. kınıyoruz adalet-eşitlik diyoruz bizim adaletimiz 
eşitliğimiz nerede kaldı. bu yazımı okuyabiliyorsanız halen hayattasınız 
demektedir o zaman gelin yaptıklarımızdan vaz geçelim silah bırakalım 
biz bu dünyada kim için yaşadığımızı bile bilmiyoruz belkide bu yazımı 
okuyan çoğu yoldaşım bu nasıl yoldaş diye düşünecek sadece otursun 
10 dakika söylediklerimi kafasında canlandırsın eğer halen anlamamışsa 
onada söyleyecek sözüm yoktur. 

DOĞRUYA DOĞRU

gönderen: SELAMİ Tuesday August 09, 2005 at 03:13 PM

“Doğruya doğru demek lazım niçin yaşadığımızı bile bilmiyoruz 
benim anam, babam benim şu an nerede olduğumu bile bilmiyor çünkü 
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ben onlarla irtibata geçersem yakalanacağım korkusu var 3 yıldır hepsi 
gözümde tütüyor kusura bakmayın anacığım babacığım elbette 
kısa bir zamanda döneceğim sizin seven oğlunuz cihan”

gönderen: cihan Tuesday August 09, 2005 at 12:42 

”Söyenenlerin yanlış olan yanını bana anlatabilecek kapasiteye sahip 
yoldaşlardan birisi bana açıklama yapsın yok mit yok it diye laf  kalabalığı 
yaratılıp küfürlişemeye varan hakaretler içeren söz yazıncaya kadar beni ikna 
edecek savunma mekanizman nedir yoktur çünkü olamazda çünkü insan 
gibi yaşamasını bilmeyen bunu ne bilsin ben niçin mücadele veriyorum bizi 
destekleyen kimdir ben ölünce olacağım arkamda kalanlara terörist oğlu 
vardı öldü iyi mi oldu diyeceklerini sanıyorsun yoksa onlarında hayatını 
kararttığını düşünemeyecek kadar örümcek beyinli olamam anladınız mı 
beni ben okumuşum ama aptallığı kısa bir süre yaptım ben işkenceyi 
daha çok örgütte gördüm hayseiyetsizlikler adaletsizliklerve 
saltanat orada var bunları göre göre daha devam etmenin ne anlamı 
var anlatabilecek kapasiteli biri var mı cevap bekliyorum”

ÖLÜM TARİKATI DHKP

gönderen: ÖLÜM ŞEYHİ DURSUN.. 
Tuesday August 09, 2005 at 11:43 AM

SAVAŞSIZ SÖMÜRÜZ BİR DÜNYA İÇİN..

“Aslında burda tartışmalara bakıp geçip gidiyordum..Cepheli arka-
daşların performansına diyecek yok tebrik ederim... 

Ama onlar devrimci yola en son laf  edecek insanlar hoş onlarıda 
anlamıyor degilim..Koskoca bir ÖLÜM TARİKATI olmak kolay de-
gil..Hiç dikkat ettinizmi burdan biz sizden daha iyi öldükten öte dişe 
dokunur teorik bir açılım gördünüzmü biz dediğide şaibeli sürgündeki 
Tarikatın Ölüm Şeyhi Dursun Karataş...Yıllardır herkesi ölüme yollayan 
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zatı muhteremden ses seda çıkmıyor bir yerde açıklmasını duydunumuz 
Eyüp Beyaz hakkında mesala..Yada çanakkalede yakıp etrafında dans 
ettikleri Fidan Hemşire hakkında....Kendinizi feda edin diyip emirler 
gönderdikten sonra Devlet yaktıktan sonrada diri diri yaktılar diye ba-
ğırmalarından başka...Dikkat ettinizmi devlette yakın diye talimat verdi 
o dönem bunlarda... 

Şimdi siz Eyüp Beyaz babasının özürü hakkında ne düşünüyorsunuz...
Oda mı oliğarşinin uşağı..mitçi polis..O halk degilmi ölüme günderdiğiniz 
onlarca devrimcinin anaları babaları halk değilmi...Fidan Hemşireyi yakıp 
etrafında dans edince yamyamlar yapıyor sadece bunu benim bildiğim 
hangi f  tipini kapattırdınız..Ülkedeki hangi amerikan genarali korkup 
kaçtı...Bakın size bu emirleri verenler bunları okurmu bilmem ama bu 
talimatın potansiyel uygulayıcıları...Aklınızı ve ruhunuzu ölüm şeyhine 
teslim etmeyin..Sizin yaşamlarınız devrim için çok şey ama ölümleriniz 
bu halkada mücadeleyede zarar veriyor.... İçimden geldi yazdım... “
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Ölüm Orucundan Ramazan Orucuna

“Yüreğine “MERHABA” diyebildiğin bir insanın, beynine 
“MERHABA” diyebilirsin…”

Uzun zaman Terörle Mücadele Şubesi Sorgu biriminde görev yapmış 
ve yüzlerce teröristin sorgusunu yaparak onların ruh dünyalarına yakın-
dan muttali olmuş birisi olarak iddia ediyorum ki; SEVGİ DİLİNİN 
AÇAMAYACAĞI HİÇ BİR KAPI YOKTUR…!  İşkence ve kötü 
muamele ancak teröriste hizmet eder ve onun işine yarar.  Teröristin 
bizden beklediği zaten işkencedir, önemli olan onun beklediği dışında 
bir şeyle karşısına çıkmamız ve onu şok etmemizdir.  Hareketlerimiz 
tutarlı ve samimi olunca kalplerin nasıl yumuşadığına şahit olmaktayız. 
İnsanların bulunduğu durum ve ortamı yadırgamadan, empati yaparak 
onların gönüllerini kazanabilir ve kurtarabiliriz.

Bunun yüzlerce örneği vardır ve diyalog modeliyle bir çok örgüt 
mensubu itirafçı olmuş ve ölüm pahasına da olsa örgütü bırakmışlardır.  
Cezaevlerinden kendisini sorgulayan “ağabeylerine” hediye ve gözyaşları 
içerisinde yazdıkları şiir ve mektupları göndermişlerdir.

Bu mektuplardan ve gönderilen hediyelerden geniş geniş bahset-
mek isterdik ancak şahısların şahsi güvenlikleri nedeniyle bunu doğru 
bulmuyoruz. 

S.A(K)………………

Yasadışı sol bir terör örgütünün gençlik yapılanması sorumlusu olan 
şahıs, gözaltında bizleri tanıdıktan sonra ne büyük bir hata yaptığını kabul 
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etmiş ve örgütün önemli bir üst düzey yöneticisinin yakalanmasını sağ-
layarak örgüte büyük bir darbe vurmuştur. Üzerimize silah çekerek bizi 
öldürmeye çalışan bir teröristin cezaevine giderken boynumuza sarılıp 
ağlaması ve bizlerden helallik dilemesi tam ifadesiyle kelimenin bittiği yerdi. 
Bulunduğumuz odanın duvarındaki :”Zor Başarılır, İmkansız zaman alır” 
sözüne atıfta bulunarak aşağıdaki şiiri  yazarak bizlere göndermiştir.

Güven nedir?
Ya da güvensizlik.
Nedir insanın yüreğini
Katılaştıran bu gizli esirlik…

Sana göre o,
Bana göre şu,
Yok mu insanca                        
Sımsıcak kucaklaşmanın 
Bir yolu…

Issız denizde küçük bir
sandal kalbim
Oysa sevgin
Gözlerinden süzülen
Bir damla su çölde içtiğim…

Sanırım biz zoru başardık,
Farklılıkların, önyargıların
Üzerinden atlayıp;
İnsanlık erdeminin yüceliğinde
Sıcacık kucaklaştık sevgili dost,
Sıcacık kucaklaştık…
                                     ……………………………..
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S.Ü.(K)………………..

Yasadışı sol bir terör örgütünün askeri kanadında görev yapmış ve 
eylem aşamasında yakalanmıştır. Şahsa iyi davranılmış ve güzel bir diyalog 
ortamı oluşturulmuştur. Poliste işkence göreceğini düşünürken iyilik ve 
yardım gördüğünü ifade etmiş ve itirafçı olarak örgütün bütün bilgilerini 
vermiştir. Bir çok silah ve mühimmatın ele geçirilmesinde ve örgütün 
askeri kanat sorumlusunun  yakalanmasını sağlamıştır.

E.Y.(K)……………

Yasadışı sol bir terör örgütünün bir çok eylemine katıldığı tespit edil-
diğinden şahsın İstanbul Bayramtepe’ki evine gidilmiş ve şahsın  babası 
ile birlikte kaldıkları ve çok fakir oldukları görülmüştür. Şahıs yakalanmış 
ve ekip arabasına bindirilmiş, bu arada teröristin babasına bir miktar para 
verilerek ihtiyaçlarını tedarik etmesi söylenmiştir. Bu durumdan habersiz 
olan terörist babası ile gözaltınada görüşürken ailesine kendisini yakala-
yan polislerin yardım ettiğini öğrenmiş ve pişmanlık duyarak gözyaşları 
içerisinde  onlarca sayfa ifade vererek örgüte büyük bir darbe vurmuş 
ve kendisi cezaevinde örgütün hedefi haline gelmiştir.

M.(K)………………

PKK/KONGRA-GEL terör örgütünün sözde askeri kanadı olan 
HPG Özel Kuvvetler içerisinde istihbarat, sabotaj, suikast ve  bomba 
eğitimi aldıktan sonra ülkemize gönderilerek bir çok bombalama eylemi-
nin faili olarak yakalanmıştır. Polisteki tutum ve davranışları gördükten 
sonra büyük bir pişmanlık duymuş ve örgütün bildiği diğer bombacıla-
rının yakalanmasını sağlamıştır.  HPG Özel Kuvvetler içerisinde faaliyet 
yürüten teröristleri deşifre etmiş ve örgütün metropollerdeki bir çok 
eylemini engellemiştir. Şahsın yakalanması sırasında çatışma çıktığından 
yaralı olarak yakalanması sağlanmış ve hastaneye sevkedilerek lazım olan 
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kanı kendisini yakalayan polislerin vermek istediğini gördükten sonra 
pişmanlık duymuş ve örgütü bırakmıştır.

Konuyla ilgili 11.04.2005- Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi 
Haberi:

“Polisteki değişim,sorgu yöntemlerinin geliştirilmesi ve işkenceden 
vazgeçilmesi ,özellikle terör suçlularında etkili oldu. Devleti düşman 
gören militanlar,cezaevlerinden kendilerini yakalayan polislere dostluk 
mektupları gönderiyorlar. 

Bir polis yetkilisi,artık her insan bir değerdir,suçluyu topluma ka-
zandırmalıyız prensibi ile hareket edildiğini bildirdi.Sorgularda işkence 
yöntemlerinin geride kaldığını bildiren yetkili,sanıkların ele geçirilmesi 
için düzenlenen operasyonların usulünün değiştiğini,sanık yakınlarının 
mağdur edilmemesi için dikkat gösterildiğini belirtti.Verilen bilgiye göre 
özellikle terör suçluları uzun uzun konuşularak,siyasi analizler yapılarak 
ve izledikleri yolun yanlışlığı kabul ettirilerek sorgulanıyor.Sorguya alınan 
sanık evli ise eşine ve çocuklarına maddi yardım yapılıyor. 

Bu şekilde yaklaşımla şimdiye kadar gözaltına alınan sanık-
ların yüzde yetmişbeşinin örgütlerini bırakmalarının sağlandığı 
belirtildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü kaynakları örgüt liderle-
rinin bu durumu “Düşman bizim mücadele ateşimizi aldı” diye 
değerlendirdiklerini ifade ediyor. Örgütler militanlarına polisin 
değişen usullerine karşı direnmelerini ve mutlaka çatışma ortamı 
yaratmalarını isteyen uyarılarda bulunuyor .Uyarılarda “Düşman 
bir politika uyguluyor ve son gözaltılardan görebildiğim kadar 
birçok insanı da etkileyebiliyor.”deniyor. 

Yeni sorgu usulüne örnek olarak şu olay anlatılıyor “Sorgu odasında,görevli 
memur,bir başka görevliye kendisine zve sanığa çay getirmesini söylüyor.
Çayı getirecek olan önceden şu tenbih yapılmıştır.Elinde bir bardak çay 
ile içeri gireceksin ve,abi bizim çay bitmiş, bütün şubeyi gezdim sadece 
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bir bardak çay bulabildim.Çay gelince sorgucu çayımızı paylaşacağız” 
diyerek , aynı bardaktan bir yudum kendisi alır, bir yudum sanığa ikram 
eder.Birlikte bir bardak çayı içmiş olurlar.Böylece bir dostluk başlar. 

Sorgulandıktan sonra adliyeye sevkedilen canlı bomba ola-
rak yakalanan bir militan,şimdi kendilerini sorgulayan polislere 
dostluk mektupları gönderiyor.Bu mektuplardan biri “ÖÖ. 
abi hepinizi bir babaya, abiye, kardeşe, bir aileye olan sevgiyle 
selamlıyorum. Sizleri bu duygularla selamlıyorum. Beni soracak 
olursanız iyiyim”diye başlıyor. 

Kızıltepe’de operasyon sırasında öldürülen baba ile 12 yaşındaki 
oğlunun olayında ve Kadın Gününde düzenlenen gösteriye müdahalesi 
nedeniyle ağır eleştirilere hedef  olan polis,bu olayların sonuçlarının üzücü 
olduğunu,camialarının bu olaylara göre değerlendirilmemesini istiyor.
Polis kaynakları önemli bir değişim içerisinde bulunduklarını,işkence ile 
anılmamak için gerekli tedbirleri aldıklarını,en ağır olaylarda bile artık 
başka yollarla sorgulamalar yaptıklarını belirtiyorlar. Verilen bilgiye göre 
bunun sonucu olarak sanıklarla polisler arasında ilginç ilişkiler meydana 
geliyor.Özellikle terör sanıkları ile kendilerini yakalayan polisler arasında 
ortaya çıkan ilişkiler dikkat çekiyor.Terör örgütleri devleti,dolayısı ile polisi 
“düşman” olarak tanımlıyor. Polisin elinde,kendisini “düşman” olarak 
gören teröristlerin cezaevlerinden kendilerine gönderdikleri mektuplar 
bulunuyor.Bu mektuplardan,terör zanlılarının bir zamanlar “düşman” olarak 
gördükleri polislere ,bir aile büyüğü gibi hitap ettikleri anlaşılıyor.

Polis bu durumu,”artık sanıklara topluma kazandırılmaları gereken 
değerler” olarak yaklaşmalarına borçlu olduklarını söylüyorlar.
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Yaşanan Olaylar

Gözaltı biçiminden sorguya kadar tüm usullerin değiştiğini anlatan 
polis kaynakları,sanıkların ve yakınlarının bu yeni yöntemle devlete sahip 
çıkar hale geldiklerini de belirtiyorlar.Bu arada yaşanan çarpıcı örnekleri 
de zabıt halinde,ya da anı halinde kaleme alıp arşivliyorlar.Bu arşivde 
şimdiden roman konusu gibi derlemelere rastlanıyor. 

Mesela bir misal,olayı yaşayan polisin ağzından şöyle:

“Henüz üç yaşında iken babası vefat etmiş, sağda solda büyümüş, 
olanaksızlıklardan dolayı ilkokul ikinci sınıfı terk etmişti. Bulunduğu odaya 
girdiğimde çok ağır ve bayıltıcı bir kokunun odanın her tarafını sardığını 
gördüm. İmkânsızlıklar yüzünden aylardır banyo yapmamış olmalıydı. 
Değil konuşmak kaldığı odada iki dakika kadar dahi bulunmak için bü-
yük bir sabır gerekiyordu. Gözaltına alındığında örgütsel tavır sergilemiş, 
açlık grevine gittiğini, sorulacak hiçbir soruya cevap vermeyeceğini beyan 
etmişti.Samimi bir sohbet ortamı oluşturarak, şahsın bildiği ve ilgilendiği 
konulardan bahisle sıcak bir iletişim kurmaya çalıştım. Başlarda tepkisiz 
olarak dinleyen şahsın, sohbet ilerledikçe sözlü olarak bana sataşmaya, 
küçümser ve alaycı bakışlarla beni rahatsız etmeğe çalıştığını gördüm.
İçinde bulunduğu örgütün çelişkilerini, çıkmazlarını, kendi içerisinde 
dahi demokrasi ve eşitliği sağlayamadığını, yönetici konumundaki örgüt 
mensuplarının söylemlerine ters düşen yaşantılarını, uzun uzun anlat-
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tım. Mensubu olduğu örgüt hakkında bu kadar çok şey biliyor olmam 
yüzündeki hayret dolu ifadeden rahatça anlaşılıyordu. Hiçbir olumsuz 
ifade ve tavırda bulunmamış olmam da yıllardır kafasına kazınan polis 
hakkındaki olumsuz düşüncelerin tek tek yıkılmasına neden oluyordu.
Bir hayli yorulmuş ve karnımda oldukça acıkmıştı. Biraz dinlenmek için 
odadan çıkarken gencin kafasında bin bir türlü soru işareti ile düşüncelere 
daldığını ve boynunun büküldüğü gördüm. Elimde yiyecek bir şeyler 
ve bir bardak içecek ile birlikte içeri girdim. “Buyur, yemeğimizi payla-
şalım” derken, “Ben açlık grevindeyim” cevabını alacağımı biliyordum. 
Yakalandığından beri bir şeyler yemeyen genç çok acıkmıştı. Ilık bir ses 
tonuyla “Biz Anadolu çocuğuyuz, misafire ikram etme geleneğimiz vardır, 
biliyorum açlık grevindesin ama misafir ikramı geri çevirmez. Al bunları 
ye, yine açlık grevine devam edersin. Sen yemezsen ben de seninle birlikte 
aç bekleyeceğim” dedim. Bana “İnsan bu kadar da rol yapamaz, gel abi 
boş ver yemeği, otur seninle konuşalım” dedi.

Genç adam kendi eylem ve faaliyetlerini anlattıktan sonra örgüt 
hakkında bildiği ne varsa hepsini bütün samimiyetiyle anlattı, yirmi sayfa 
ifade verdi Şubeye geldiğinde düşman olarak gördüğü ve tavır aldığı 
görevlileri artık kendi yakınları kadar çok sevdiğini ifade eden bu genç “ 
Abi burada bana gösterdiğiniz ilgiden dolayı size çok teşekkür ederim. 
Değerlerime saldırsaydınız ya da bana kötü bir muamelede bulunsaydınız 
size ağzımı açıp tek kelime dahi etmezdim. Ama şimdi bütün bildiklerimi 
ve yaşadıklarımı neredeyse satır satır sizlerle paylaştım. Çünkü sizlere 
inandım ve güvendim, bu güveni bana sadece anlatımlarınızla değil 
davranışlarınızla da verdiniz. Biliyorum şimdi cezaevine gideceğim ama 
çıktığımda artık hayatımda illegal bir örgüt olmayacak” diyerek bizlere 
sarılmış ve ayrılmadan önce tokalaşmayı ihmal etmemişti. “

AÇ BEBEK

Bu anılar arasında çarpıcı bir hikaye daha var.Kayıtlardaki örijinal 
hali ile aktarıyoruz:
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“Bölücü terör örgütüne yönelik olarak yapılan bir operasyon sı-
rasında birçok öldürme eylemine katıldığı tespit edilen bombacının 
evine gidilmektedir. Hava karlı, akşam saat 21.00 sıralarıdır. Operasyon 
yapılacak evin kapısına kadar yaklaşılır. Kapının açık olduğu görülür ve 
içeriye “kimse var mı” diye seslenilir. İçeriden “ben varım” diye kısık 
bir bayan sesi gelir. Hava karanlıktır ancak evde bulunan hiçbir lamba 
çalışmamaktadır sadece operasyon timinin ellerinde bulunan uzun nam-
lulu silahların etrafa yaydığı ışıklar görülmektedir. İçeriyi ağır bir koku 
kaplamıştır, gerek rutubet gerekse üst katlardan sızan lavabo pislikleri 
ile yerler ıslanmıştır. Salonun ortasına gelindiğinde operasyon ekibini bir 
sürpriz beklemektedir. Evin buz gibi olan havasından korunmak için 
etrafını odada bulunan halı ve battaniyelerle çevirmiş, az önce duyduk-
ları cılız sesin sahibi bir bayanla karşılaşırlar. Bayanın kucağında halı ve 
battaniyeden zor görülen ancak durmadan ağlayan bir buçuk aylık bir 
bebek bulunmaktadır. Gerekli emniyet tertibatı alındıktan sonra, “Bacım 
bu bebek neden ağlıyor” diye soran görevlileri ikinci bir sürpriz bekle-
mektedir. Kocasının iki aydır eve gelmediğini, kucağında taşıdığı bebeği 
doğurduğundan dahi haberinin olmadığını, kendisinin aç olduğunu ve 
mahalle sakinlerinin getirdiği yemeklerle doymaya çalıştığını” beyan eden 
bayan, “ancak bebeğim için kendi sütüm yeterli olmuyor, aç olan bebe-
ğimi susturamıyorum” der. Evde yiyecek başka bir şey bulunmamaktadır. 
Operasyon şefinin bakışlarından ne demek istediğini anlayan memur 
bayana belli etmeden dışarı çıkmış ve elinde bir koli bisküvi ve bir koli 
süt ile dönmüştür. Bu tablodan ekipte bulunan diğer memurların bile 
haberi yoktur. Bayanla görüşen amir bir ihtiyacı olduğunda kendilerini 
arayabileceği telefon numarası vermiş ve ihtiyaçlarını gidermesi için bir 
miktar para bırakmıştır. Yaşadıklarına inanamayan bayan odayı minik ve 
ince ağlamalarıyla inleten çocuğunun hıçkırıklarına eşlik ederek “abi sizin 
adınızı alabilir miyim” der. Çocuğu bir buçuk aylıktır ancak nüfusa kayıt 
yaptırmamış ve ismini henüz koymamıştır. Kendi çocuğuna operasyon 
amirinin ismini vereceğini söyleyen bayan tarihe not düşecek şu sözleri 
söyler: “Ben devletin hep ismini duyardım, ama şimdi siz bana onun 
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varlığını da hissettirdiniz. Biliyorum babası eli kanlı bir katil ama çocuğum 
kesinlikle öyle olmayacak. Size söz veriyorum.”. 

ÖRGÜTLER TEDİRGİN

Polisin bu değişiminden terör örgütlerinin rahatsızlık duyduğu ifade 
edildi.Polis kaynakları,,gözaltında kalan bir örgüt mensubunun Almanya’daki 
irtibatlarına gönderdiği değerlendirme mektubunu ele geçirdiler. Bu 
mektupta şu satırlar bulunuyordu “Düşman uzun bir dönemdir şubede 
psikolojik bir etki yaratmaya yönelik tavır alıyor. Bu politikanın ilk uygu-
lanmaya başlanması ile birlikte aslında bu politikanın amacını tam olarak 
algılayabildiğimi söyleyemem. Ancak şimdi değerlendirdiğimde bu konuyu 
küçümsediğimi anlıyorum bu açık. Yani bu politikanın bizim insanlarımızı 
hiç etkilemeyeceğini düşündüm. Bu savaşın psikolojik yanını, ideolojik 
yanını gözardı eden bir yaklaşımdı. Sonuçta Düşman bir politika uyguluyor 
ve son gözaltılardan görebildiğim kadar birçok insanı da etkileyebiliyor. 
Sonuç alıyor düşman sonuç aldığı için uyguluyor. “ 
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Örgüt İçerisinde Faaliyet Yürüten 
Örgüt Mensuplarının Aileleriyle  

Yapılan Görüşmeler

Bir örgüt mensubu teslim olma sürecini anlattığı ifadesinde şöyle 
demektedir: “geldiğim süreçte veya gelişimden önce görüştüğüm 
güvenlik görevlilerinden edindiğim izlenimlerin ve buna bağlı 
olarak yaklaşım tarzlarının niçin örgütün diğer kesimlerine ulaş-
tırılamadığına hayret ediyorum.” İşin doğrusu buna ben de hayret 
ediyorum. Neden bu güzel örneklerin reklamı yapılmaz, haberlere konu 
olmaz anlamak mümkün değil. En etkin mücadele yöntemlerinden biri-
sinin bu konu olduğu hususunda şüphemiz yoktur.

BAZI ÖRNEKLER 

HAMZA AKDAĞ (K) N.Ö:  PKK/KONGRA-GEL terör ör-
gütü adına kırsal alanda faaliyet yürütmektedir. Şahsın ailesi ile yaptığımız  
görüşmede: “Oğulları N.Ö’nün yurtdışında çalışırken kandırılarak 
örgütün içerisine girdiği, uzun zamandan beri haber alamadıklarını, 
kandırılarak örgüt içerisinde faaliyet göstermesine sebep olan insan-
lara ve örgüte aşırı tepkili oldukları, yapmış olduğumuz çalışmaya 
destek verdiklerini, oğullarının örgütten kurtarılmasını istediklerini 
araması halinde bu konuda üzerlerine düşen görevi yapacaklarını” 
belirtmişlerdir.
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ANTER (K) R.A:  PKK/KONGRA-GEL terör örgütü adına kırsal 
alanda faaliyet yürütmektedir. Ailesi ile yaptığımız görüşmede: “Oğulları 
R.A.’dan  1997 yılından beri haber alamadıklarını, bu konuyla ilgili 
olarak  C.Başsavcılığına müracaatta bulunduklarını, oğullarının 
ciğerlerinden rahatsız olduğunu, o dönemlerde tedavi gördüğünü, 
kandırılarak örgütün içerisine girdiğini, uzun zamandan beri haber 
alamadıklarını, yaşayıp yaşamadığını bilmediklerini, kandırılarak 
örgüt içerisinde faaliyet göstermesine sebep olan insanlara ve örgüte aşırı 
tepkili oldukları, çocuklarının şu anda eğer yaşıyor ise dönmesi için bu 
konuda üzerlerine düşen görevi yapacaklarını” belirtmişlerdir.

 DOKTOR MAZLUM (K) H.D.: PKK/KONGRA-GEL 
terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürütmektedir. Ailesi ile yapılan 
görüşmede: “Örgüt içerisinde olan evlatlarının  eve dönmesini ailece 
çok istediklerini, kendisi ile uzun zamandan beri görüşemediklerini, 
örgüt içerisinde faaliyet göstermesine sebep olan insanlara ve örgüte 
aşırı tepkili oldukları, kendisi ile görüşmeleri halinde dönmesi için 
ikna edeceklerini, bu konuda üzerlerine düşen görevi yapacaklarını” 
belirtmişlerdir. 

BÜRÜSK (K)Ü.Y.: PKK/KONGRA-GEL terör örgütü adına 
kırsal alanda faaliyet yürütmektedir. Ailesi ile yapılan görüşmede: “oğulları 
Ü.Y.’nin 2001-2002 yılında çalışmak için İstanbul’a gittiğini, belirtilen 
tarihten üç ay sonra Almanya’ya geçtiğini, oradan da örgütün içeri-
sine katıldığını, uzun zamandan beri kendisinden haber alamadığını 
yaşamından endişe ettiklerini, eve dönmesini ailece çok istediklerini, 
örgüt içerisinde faaliyet göstermesine sebep olan insanlara ve örgüte 
aşırı tepkili olduklarını, kendisi ile görüşmeleri halinde dönmesi için 
ikna edeceklerini, bu konuda üzerlerine düşen görevi yapacaklarını” 
belirtmişlerdir. 

MAZLUM (K) İ.D.: PKK/KONGRA-GEL terör örgütü adına 
şuanda Hatay Amanos kırsal alanında faaliyet yürütmektedir. Ağabeyleri ile 
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ile yapılan görüşmede,: “kardeşlerinin İstanbul da Üniversite eğitimini 
yarıda bırakarak örgüt içerisine katıldığını, örgüt içerisinde faaliyet 
göstermesine sebep olan insanlara ve örgüte aşırı tepkili olduklarını, 
eve dönmesini ailece çok istediklerini, aradığında yeğenlerinin kaderi-
nin kendi kaderi gibi kötü  olmasını istemediğini söylediği, kendisi ile 
tekrar görüşmeleri halinde dönmesi için ikna edeceklerini, bu konuda 
üzerlerine düşen görevi yapacaklarını” belirtmişlerdir. 

15.10.2006 günü teslim olan N.A. isimli PKK/KONGRA-GEL terör 
örgütü mensubunun, Terör Örgütü Mensuplarının Teslim Olmalarına 
Yönelik Güvenlik Güçlerince Yapılan Psikolojik Harekât Çalışmalarının 
Örgüte Yansımalarına ilişkin tespitleri çok önemlidir. 

Birincisi ;

“2003 yılında bahar sürecinde uçaklardan resimli bildiriler atıl-
mıştı. Bu resimlerde örgüt üst yönetimlerinin karikatürleri ve örgüt 
mensuplarına ilişkin çağrılar vardı, öncelikle genel örgüt mensuplarının 
bu bildirilere yaklaşımı alaycı idi, çünkü bu kadar basite indirgenerek 
ele alınması doğal olarak ciddi bir yaklaşımı da ortaya çıkarmadı, 
bu bildirilerden etkilenme yerine bu bildiriler özellikle üzerindeki re-
simler gerçeği yansıtmadığı için aramızda uzun bir süre espri konusu 
olmuştu.

İkincisi ;

Teslim olan veya yakalanan örgüt mensuplarının medyada çı-
kan konuşma ve görüntüleri ihanetçi noktasında değerlendirilmekte, 
pişmanlık ve mutluluk tablosunun bir arada bulunduğu bu kareler, 
ya da dile getirilenler doğru olsa bile, bunu izleyen örgüt mensupları 
tarafından kesinlikle inandırıcı karşılanmamaktadır. Devletin şefkatli 
kolları, sıcak çorba iç tarzında yaklaşım gösteren çağrı ve konuşmalar 
doğru karşılanmıyor, yakalanan veya teslim olan bir örgüt mensubu-
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nun istemesi halinde, doğal seyrinde ve örgütün ideolojik  üslubunun 
bulunduğu çağrı ve konuşmalar daha etkili olacaktır.  

Yukarıda ifade ettiklerim size abartılı gelebilir, bu harekat tarzının 
bilakis örgütün lehine dönen bir propaganda ve motivasyon olarak 
algılanması yerinde olur. Bir sonuç almaktan ziyade Devletin güvenlik 
güçlerine karşı tepkiyi örgütleyen rahatsızlığı ve intikam duygusunu 
arttıran yöntemler olmaktadır. Belki bu değerlendirme hoşa gitmeyen 
bir değerlendirme olsa da gerçeklik budur. Mesela şu anda Devletin psi-
kolojik harekât yaklaşımını eleştirdiğim söylemlerimin,  Devletin resmi 
belgelerine bu şekilde geçirilmesi, şu anda farazi örgüt mensuplarınca 
bilinse idi, buna inanmakta çok zorluk çekerlerdi, işte önemli olan 
bunun böyle olduğuna örgüt mensuplarının inandırılması yönünde 
psikolojik harekât çalışması gerçekleştirmesidir.” 

Yine başka bir örgüt mensubu ifadesinde: “Türkiye’deki 
demokratik açılımlar ile ilgili olarak 2006 yılı bahar ayında, halen 
öğrenci olan Üniversite öğrencisi kardeşimle yaptığım telefon görüş-
mesini aktarmak istiyorum, “Kendisi bana niçin dağda” olduğumu 
sorduğunda, şaşırdım ve kendisine, sıkıntılı bir ifade ile daha özgür bir 
yaşam için gerekçelerimi anlatmaya çalıştım ve bana şu cevabı verdi. 
“Abla zaten bu söylediklerinin hepsi Türkiye’de var” bu cevap beni 
çok etkilemişti.”  Demektedir.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu konu ile değerli kardeşim 
Serdar BAYRAKTUTAN’ın kaleme aldığı “ANNE BEN GELDİM”isimli 
kitap çalışması gerçekten gözlerimizi yaşartıp  ve gönüllerimizi yumuşa-
tacak türden.
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Güvenlik Güçlerinin Hareket Tarzı

Güvenlik güçlerimizin PKK ile olan mücadelesinden bu yana kay-
dettiği gelişim örgüt tarafından da yakından izlenmektedir. Bu konuda 
eski komutanlarımızın yazdığı yazılar ve kitaplar okunmakta, ayrıca gü-
venlik güçlerimizin harekât tarzında yaptığı değişiklikler yakından takip 
edilmektedir. Güvenlik güçlerimizin devir teslim törenlerinde, akademi 
açılışında yapılan konuşmalarda, yine belli tarihi günlerde gerçekleşen 
değerlendirmelerde yakından izlenmektedir. Mevcut durumda Türk Si-
lahlı Kuvvetlerinin kendisini modernize etmek yolunda attığı adımlar ve 
bu konuda nicelik değil de, niteliğe ağırlık vermesi, eskisi gibi çok sayıda 
bir güçle operasyonlara çıkmayıp küçük gruplar halinde arazide kendini 
konumlandırması, nokta operasyonlarına ağırlık vermesi, istihbaratı ve 
teknik kullanımı güçlü tutması, olay yerine anında müdahale etmesi, örgüt 
de buna karşı tedbir almada ciddi sıkıntıları açığa çıkartmıştır. Bunun 
dışında güvenlik güçlerinin halk ile olan ilişkilerinde, daha fazla güveni 
ve halkı kazanmaya yönelik yaklaşımları da örgütü zorlamaktadır. 

Ayrıca, örgütün sözde ülkemiz topraklarının da bir kısmını içine 
alan bölgede bağımsız bir “Kürdistan Devleti kurma” amacından 
vazgeçerek “ kürt halkının kimliğinin tanınması, bölücü başı Abdullah 
ÖCALAN’ ın serbest bırakılması…” gibi bir takım istemler içerisine 
girmeye başladığı söylenebilir. Bölücü Başı’nın yakalanması sonrasında, 
terör örgütünün dağılmasını engellemek ve örgütün tabanını geniş bir 
kitleye yaymak maksadıyla SERHİLDAN-SİVİL İTAATSİZLİK adı 
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altında Filistin türü intifada tarzında eylemliliğin yaygınlaştırılması kararı 
alındığı bilinmektedir.

Güvenlik güçlerinin hareket tarzına ilişkin asıl yapılması gereken 
önemli husus: Örgütün eleman ve taban bulmada suistimal 
ederek kullanmış olduğu propaganda malzemelerinin örgüt 
elinden alınmasıdır. Yani devlet olarak aleyhimize kullanabilecekleri 
en küçük bir hata ya da eksiğimizin olmamasıdır. Bu tabiî ki imkan ve 
zaman isteyen bir husustur. Örneğin şu an örgütler “işkenceden” söz 
edemiyorlar. Çünkü işkence yok. En azından ‘işkence yapılıyor’ sözü ile 
kandırabildikleri insan pek azdır. Özellekle de gözaltına alınan militanlar 
bunun en güzel şahitleridir. Örgütler bu husustan çok tedirgin olmaya 
başladılar. Örgütün elindeki malzemeden kastettiğimiz budur.

Gözaltı sürecinde şahısların devlete karşı oluşan kinlerini kırmak ve 
onları kazanmaya yönelik stratejik hareketler sergilemek her zaman bizim 
yararımıza olacaktır. Baskı, cebir ve zor kullanılarak hiç kimseye hiçbir şeyi 
kabul ettiremeyiz. Sevgi dilinin açamayacağı hiçbir kapı yoktur. Önemli 
olan doğru anahtarı bulmak ve o kapıyı açmaya gayret etmektir.

Bu anlamda yukarıda bahsettiğimiz Nevzat ÇİFTÇİ’nin kitabında 
anlattıkları bizlere ışık tutmaladır:

“Toplum olaylarına karşı  duyarlılığım gelişmiş, öğrenci eylemlerinde 
aktif  biçimde  yer almaya başlamıştım. Eylemler sırasında  polisin  anlam-
sız ve şiddet temelindeki yaklaşımı bizleri  daha fazla radikalleştiriyordu. 
İki-üç kez polis tarafından göz altına alındığımda , özellikle 16 günlük 
son göz altı  süresi; polis nezdinde, devlete karşı düşmanlık 
duygularımın gelişmesine sebep olmuştu. Anlamsız bir biçimde, 
katılmadığım bir eylem bahane edilerek  bir gurup arkadaşımla beraber 
yakalandım. Bu yakalanış diğerlerine  hiç benzemiyordu. Aralık ayının son 
şiddetli soğuğunda çırılçıplak, en azgın ve insanlığa ters düşen işkencelere 
maruz kaldım. Sanki bir öğrenci  değilde, yıllarca yasadışı  örgütler adına 
silahlı faaliyetlerde bulunmuş bir militandım. Sürekli bana, olmayan  bağ-
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lantıları sorularak bilgi vermem isteniyordu, konuşmayınca da öldüresiye  
dövülüyordum. Bir öğrenci olduğumu, herhangi bir örgütle bağlantılı 
olmadığımı belirtmem, onları tatmin etmiyordu. Giriştikleri her işkence  
bende önü alınamaz bir kin ve düşmanlık duygusunu kabartıyordu…

… Aynen bizim yaşadığımız  gibi onları polis ve düzenle 
karşı karşıya getiriyor, böylelikle radikalleşmelerini sağlıyorduk. 
Bu yolla yüzlerce üniversite  öğrencilerini dağlara aktardık. Sözüm ona  
bu dönem bizim için bir seferberlik dönemiydi ve kurtuluş namlulun 
ucunda idi.” (10) 

Bütün insanlarımız ve kurumlarımız birbirine böyle sıkıca sarılıp 
kenetlenince hiçbir gücün bizi yerimizden sökmeye gücü yetmeyecek-
tir.!
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Terör Sorunu Nasıl Çöizülmeli?

Her şeyden önce otuz yıldır devam eden ve birçok insanın ölümüne 
neden olan ve halen insanların öldüğü bu sorunu gelinen aşamada daha 
objektif  olarak ele alınmalıdır. Hissi yaklaşımlardan ve klasik sloganlardan 
uzak durularak milleti millet yapan temel değerler ekseninde ortak bir 
çatıyı inşa etmeliyiz. Her ne kadar  örgütler  açısından sorun Kürt ve 
özgürlükler sorunu olarak lanse edilmeye çalışılsa da görünen o ki terör 
üzerinde rantın geliştiği bir gerçekliğe ulaşmıştır. Bu hususları deşifre 
ederek mevcut yapay çatışmaları sona erdirecek yaklaşımların gelişmesi 
çok önemlidir. Bu yaklaşımlar ne olabilir?

Örgütten ileriki süreçte de yoğun kaçışlar olacaktır. Çünkü artık bi-
linçlenen insanlar bu haliyle örgütte kalmak istemeyeceklerdir. Ancak bu 
durum örgüte zarar vermekle birlikte örgütü çok fazla etkilemeyecektir. 
Çünkü yeni katılımlar kaçanın yerini dolduracaktır. Yani bu kısırdöngü 
çatışmalar devam ettikçe süreklileşecek ve örgüt çok güçlü olmasa da 
varlığını koruyacaktır. Bir de, belli bir kesim halkın da örgüte yaklaşımı 
ve Ortadoğu üzerinde politika yapan güçlerin de hesapları dikkate alın-
dığında yıllara yayılacak, çatışma ortamı devam edecektir. 

Tüm bu ana noktaları dikkate alarak örgüt ortamında öncelikle Ab-
dullah ÖCALAN tabusunun kırılması gerekir.  Bu tabunun örgütün iç 
dinamikleri ile kırılma ihtimali çok azdır. Çünkü örgütteki güç dengeleri ve 
bu dengelerin pozisyonlarını koruması tamamen Abdullah ÖCALAN’a körü 
körüne bağlılık eksenindedir. Örgütte her ne kadar Abdullah ÖCALAN’a 
endeksli bir bağlılık var ve çözümün merkezi ise de şu bir gerçektir ki 
ÖCALAN’ın bu sorunun çözümünde merkez olduğuna gerçekten inanan 
hiçbir üst yönetim yoktur. Bu husus örgüt yönetiminin kendi arasında 
konuşmaya cesaret edemediği ama konuşulması gereken veya tartışılması 
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gereken bir süreci başlatmalıdır. Konuştuğunuz teröristlere ait ortak bir 
cümle söyler misiniz diye soracak olsanız o da şudur: “örgüt mensupları 
örgütün misyonunu tamamladığının farkında” cümlesidir. 

Bu cümleden hareketle, Apo’nun haşa bir Tanrı olmadığı, 
dahası bu güne kadar Kürt halkı için bir gün bile açlık grevine 
gitmediği, yakalandığında  bir dava adamında ve liderinde 
görülmemesi gereken bir çok söylemde bulunduğu, iddia olu-
nan(!) Ergenekon Terör Örgütü’nün bir üyesi olduğu  herkesçe 
bilindiği halde neden Güneydoğu’daki vatandaşlarımız bu fena 
ve faniden haşa Allah gibi korkmaktadırlar.  Dahası namızında 
niyazında Müslüman  Kürtlerin bu kafire destek çıkmalarını 
nasıl izah edeceğiz? Cevabı çok basit: Güneydoğu’da açık bir 
otorite boşluğu vardır. Bu boşluğu maalesef ki örgüt ve Apo 
doldurmuştur. Devletin olmadığı bu topraklarda ise Apo ve 
örgüt, büyük bir korku imparatorluğu kurmuştur. Allah’tan 
korkmayan insanlar Apo’dan korkmaya başlamış ve bacak kadar 
çocukların “kepenk kapatacaksın!” tehditlerine boyun eğmek 
zorunda bırakılmıştır.

Çatışmanın şiddetlendiği dönemlerde en kararsız kesimler bile ka-
tılımları güçlendirmektedirler. Gerekli olmadıkça silahsız mücadele esas 
alınmalıdır. Devletin “GÜÇLÜ AMA ŞEFKATLİ ELİ” halkın üze-
rinde hissettirilmelidir. Çatışma süreçlerinde örgütün yaşadığı zorlanma, 
örgüt mensuplarının cenazeleri, bu durumun halk ve örgüt mensupları 
üzerinde yarattığı duygusal etkilenmeler kafasında kaçış fikri olan insanların 
bile geri adım atmaları konusunda zolmamaktadır. Ateşkes süreçleri ise, 
aslında örgüt mensuplarının rehavet içerisinde oldukları, kaçış da dahil 
farklı arayışlar içerisinde oldukları bir dönem olmaktadır. 

Çatışma ne kadar az olursa örgütün ve Abdullah ÖCALAN’ın 
kendisinin de gelinen aşamada sürecini tamamladığını ve tüm bunların 
anlamsız olduğunu örgüt mensupları da görecektir. Bununla bağlantılı 
olarak devletin son dönem içerisinde yapmış olduğu demokratik açılımların 
örgütün daha önce lehine kullandığı yöntemleri elinden almaktadır ve 
almaya devam edecektir. Bu açılımın devlet tarafından çok iyi işletilmesi 
bölge halkına vermeye başladığı güveni arttırması çok önemlidir. Kamu 
personeli atamalarına ayrı bir kriter getirmek zorunlu olmuştur. O da bu 
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bölgeye hizmet etmeye gönüllü, işin derdini bir nebze olsun hissedebilen, 
halkıyla bütünleşebilecek fedakar, mütevazi ve hoşgörülü insanların tez 
elden seferberlik ruhuyla bu bölgeye tohum gibi saçılmasıdır. Yetkilile-
rin belirlediği ve güvendiği polis, asker, memur, doktor, öğretmen, sivil 
vb kişilerden kurulmuş terör konusunda eğitim almış görevlilerimizin 
bölgelere giderek örgüt mensuplarının aileleriyle birebir görüşerek her 
konuda yanlarında olma samimiyetini, en önemlisi Devletin sıcaklığını 
ve güvenirliğini  hissetirerek çocuklarının dağdan inmesi konusunda çok 
etkili olabilirler. 

Güvenlik güçlerinin örgüte sempati duyan vatandaşların suç işledikten 
sonra ona müdahale edip bir yerde onu örgütün içerisine atmaktansa, suç 
işlemeden güvenlik güçleri kendi içersinden görevlendirdiği personeli ile 
örgütün iç yüzü ve gerekli olan uyarılar yapılarak hem suçun işlenmesini 
hemde şahsı örgütün kazanmasını engelleyebilir.

Özellikle Üniversitelerde terör örgütü içerisinde olan ve örgüte sem-
pati duyan öğrencilerin okul içerisinden terör konusunda eğitim almış 
Öğretmenlerin devreye girerek bu konularda öğrencilere gerekli ikazların, 
yaklaşımların yapılması ve böylelikle Üniversite mezunu olarak yetişen 
örgüt mensupları olarak yetişmeleri engellenmelidir.

Örgüte sempati duyan ve örgütü destekleyen halkın çoğunun okur 
yazar olmadığından, örgütün Marksist-Leninist felsefe ile beslenen din 
düşmanı ve  ateist görüşleri benimsediği anlatılmalıdır. Özellikle Müslüman 
bir Kürdün bu cinayet şebekesine taraftar olması akıllara zarardır. İmamlar 
vaaz ve hutbelerinde ormanı, yeşil ayı anlatacaklarına neden bu konuları 
işlemezler anlaşılır gibi değil. Bunu da mı biz anlatalım! Görev yaptığı 
köyünden dağa çıkanların önünü kesemeyen imamlara yazıklar 
olsun. Elimizdeki altın kıymetindeki değerlerimize rağmen hala örgütler 
içimizde barınabiliyorsa bir yerde yanlış yapıyoruz demektir. 

Yazılı ve görsel medya, terör örgütlerinin iç yüzlerini deşifre etmesi 
konusunda çok ciddi proğramlar ve yeni açılımlar yapmalıdır., Dizi ve 
sinemalarda örgütlerin çirkin yüzü deşifre edilerek birlik ve beraberlik 
ruhunun pekişmesine katkı sağlayacak projeler hayata geçirilmelidir.



METASORGU    171

SONUÇ

Terörle Mücadelede daha etkin olabilmek ve terörü bitirebilmek için 
aşağıda belirttiğimiz konuların hayata geçirilmesi gerekmektedir. Yazılan 
hususların bir çoğu  denenmiş ve sonuç alındığı görülmüştür.

Tüm kurumların kendilerine tevdi edilen görevlerini samimiyetle, •	
tarafsız, adil ve insan odaklı yapmaları sağlanmalıdır.
Vatandaşa devletin “GÜÇLÜ AMA ŞEFKATLİ” eli hissettril-•	
melidir.
Bağnazlık, ön yargı, etnik ayrımcılık, hemşericilik ve  fanatizm •	
engellenmelidir. 
Terörü besleyen asıl faktörün sosyal çelişkiler ve ekonomiden kay-•	
naklandığı düşünüldüğünde; ağırlıklı olarak bu bölgelerde istahdam 
sahalarının çoğaltılması, özel sektörün teşvik edilerek işşizsiğin 
asgariye indirilmesi konusundaki çalışmalara hız verilmelidir.
Terörü besleyen ideolojinin bilimsel olarak çürütülmesi ve bu konu-•	
daki çalışmaların tanıtılması, film, tiyatro, belgesel vb. şekilde görsel 
ve yazılı basın aracılığı ile gerekli propaganda yapılmalıdır.
Terörle mücadelede etkin olarak görev yapmış ve konunun uzmanı •	
olan kolluk görevlilerinin Milli Eğitim Müdürlükleri ile organizeli 
olarak; veli toplantıları, konferans, seminer vb etkinlik adı altında 
çağrılarak öğrenciler ve veliler bu konuda bilgilendirilmelidir.
Terör örgütlerinin legal kuruluşlarına giden şahısların ailelerine •	
mektup, e-mail, telefon vb ile ulaşılarak durum izah edilmeli ve 
aileler bu konuda harekete geçirilmelidir.
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Kolluk kuvvetlerinin uygulamada daha şefaaf ve tarafsız davranarak, •	
işkence, kötü muamele vb. menfi hareketler engellenmelidir. 
Sorgu birimlerinde çalışan personelin çok perofesyonel olmasına •	
dikkat edilmeli, ikna ve dilayog yöntemiyle teröristlerin dahi ka-
zanılabileceği unutulmamalıdır.
Terörle Mücadelede silahlı mücadeleden önce devlet olarak yap-•	
mamız gereken psikolojik mücadelenin etkin olarak yapılması, 
teröristlerin itirafları ve örgütün  karanlık yüzü objektif  olarak 
deşifre edilmeli ve bütün kitlelere duyurulmalıdır.
Örgütlerin tutarsızlık ve çelişkileri tespit edilerek örgüt içi hizip •	
ve kopmaların hızlandırılması sağlanmalıdır.
Sıkıyönetim, baskı, OHAL uygulamalarının teröristlerin mantığına •	
hizmet ettiği bilinmeli, demokrasi ve sosyal devlet ilkelerinden 
taviz verilmemelidir.
Suç işleyen kamu görevlileri cezalandırılmalı, koruma ve ayrımcılık •	
yapma gibi negatif  düşüncelirin önüne geçilmelidir.
Suç öncesi önleyici tedbirlerin artırılarak bu konuda projeler •	
hazırlanıp  uygulamaya geçilmelidir.
Atamalarda bölge halkıyla diyalog konusunda sıkıntıya girmeye-•	
cek personelin belirlenmesi ve bu konuda güzel örnek vermiş 
görevlilerin ödüllendirilerek devlet-halk arasındaki uçurumlar bir 
an önce kapatılmalıdır.
Toplumu bütün olarak ayakta tutan temel dinamiklerin gözardı •	
edilmeyerek birlik ve beraberlikten taviz verilmemelidir.
Terörist aileleri berilenerek kurumlarca (Milli Eğitim, Emniyet, •	
Diyanet, Sağlık vb.) ziyaret edilmeli, varsa ihtiyaçları giderilmeli 
ve teröristin devlete teslimi konusunda aile ikna edilmelidir.
Sivil toplum örgütleri desteklenerek devlet ile halk kaynaşmısı •	
taraf  olmayan kişilerce sağlanmalıdır. Bunu da yaparken bir 
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beklentiye ya da şarta bağlı kalmadan gönülden yapmalıyız. Dini 
ve milli bayramlarımızın milletçe bize kazandırdığı sevgi, barış, 
kardeşlik ve diğergamlık duygularının en üst seviyede tutulması 
bölge kanaat önderlerinin katkılarıyla sağlanmalıdır.
Gençliğimizi kazanmak ve terör örgütlerin sinsi tuzaklarını boşa •	
çıkarmak için okullarda gençlerimize milli tarih şuuru, birlik-
beraberlik-kardeşlik ruhu, fedakarlık, doğruluk, çalışkanlık, sevgi ve 
saygı gibi temel değerlerimizi dinin yenilmez gücü ile perçinliyerek 
sağlam birer kale haline getirilmesi sağlanmalıdır.
Başta zenginlerimiz olam üzere hepimiz elimizdekilerini diğer •	
muhtaç insanlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyarak; zekat, 
sadaka, fitre, infak, kefaret, kurban, bayramlaşma, taziyeler, zi-
yaretler ve düğünler gibi sosyal hayatımızın temel dinamikleri 
yaşatılmalıdır.
Batı illerimizle Güneydoğu’daki illerimiz belediyeler vasıtasıyla •	
‘kardeş il’ ilan edilmeli ve her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerle 
beraber ekonomik yatırımlar da bu sayede hızlandırılarak istihdam 
sahaları genişletilmeli, Güneydoğu’da fabrika açarak bölge halkına 
hizmet götüren teşebbüslerden vergi alınmaması gerektiği gibi 
maddi katkılarla da teşvik edilmelidir.

Bir söz nerenizden çıkmışsa muhatabınızın 
orasına girer. Konuşurken dilden değil kalpten 
konuş. İnanmadığın ve hissetmediğin şeyleri 
tekrar edip durma; onları önce kendi nefsinde 
yaşa; hazmet ve  sonra başkalarına anlat ki tesiri 
olsun. “Yüreğine “MERHABA” diyebildiğin 
bir insanın, beynine “MERHABA” diyebi-
lirsin…”

Bayram ÖZBEK
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Bir Adanmışın Ardından

Alt devrem Semih! Oldu mu şimdi böyle? Tüm rütbeleri aşıp zir-
velerde taht kur ve bizi devre dışı bırak..Makam budur; mevki budur; 
gurur budur; huzur budur..Gıpta etmemek ne mümkün? Makamların 
canını okuyan adam: Semih BALABAN.

………….
Sen cennet yamaçlarında gezerken reftare, bize de bıraktığın tozlu 

yollarda  volta atmak düştü yiğidim!

Şehitliği o kadar istiyor ve bekliyordun ki, seni her gördüğümde 
‘hala yaşıyor musun? demeden kendimi alıkoyamıyordum. Sen de o 
masum duruşunla ‘abi nasıl olsa bir gün öleceğiz; dua ette  adam 
gibi ölelim!’ diyordun. 

Adam gibi ölmek.. Şehit olmak için Üsküdar’dan Kadıköy’e at 
sürmek.. Herkesin ölümden korkup kaçtığı bir dönemde nasıl ölünürü 
göstermek için şahadet şerbetini içmek.. Ne büyük mazhariyet; ne büyük 
bir piyango.. Ballar balını buldun ya, tabiî ki yağma edersin kovanını.. 
Bala bananların şahı Hamza gibisin Semih BALABAN.  

Yarım babaydın.. Yavrularına doya doya sarılıp yatmadın.. Kendi 
yavrularına ayırman gereken vaktin çoğunu alemin çocuklarına ayırdın 
rahat uyusunlar için…O gece de öyle olmuştu.. Gecenin zülüfleri arasında 
süzüle süzüle son bir bakış attın kuzucuklarına.. Yavrularını öpemeden 
çıkmıştın evden.. Herkesin gaflet uykusunda yattığı bir anda ELİF gibi 
dimdik ayaktaydın..Geceyi kıskıvrak yakalayıp boğan yed-i BEYZA 
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idin. Yeni sürgünler; yeni  FİLİZler verecekti bir şafak vakti öten çil 
horozun sesi.. 

Acele etmeliydin..Bu fırsat kaçar mı diye daldın Üsküdar’ın en 
derin yerine..Olmamıştı.. Hala şansım var diye soluğu bir çırpıda aldın 
Bostancı’da.. Timin dağılmış; arkadaşların yaralanmıştı. Etrafına vaveyla 
gibi kükreyip inledin: ‘Arkadaşlarımızın vurulduğu, yaralandığı 
yerde size hala ne diye yaşıyorsunuz..?!’ Tam da ölünecek zamandı..
Haydi bismillah..!

“Sen ki, son ehl-i salibin kırarak salvetini,  
Şarkın en sevgili sultânı Salâhaddin’i,  

Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...  
Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran,  
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;  
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın;  

Sen ki, a’sâra gömülsen taşacaksın... Heyhât!  
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...  

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,  
Sana âguşunu açmış duruyor Peygamber.”

Herkes ağlıyordu.. sanki aylardan Muharrem’di..Sanki eyyam-ı ma-
temdi.. ab-ı revanla birlikte bütün gözler ağlıyordu..Ama inan ki sana 
değil kendi halimize ağlıyorduk. Hani derler ya öyle bir hayat yaşadın ki 
hayatı yaşanmaz hale getirdin diye.. 

Yavruların Serap Elif  ve Şevval Beyza ilk defa babalarını öpme 
bahtiyarlığına ermişlerdi, öpülen bir tabut ve tozlu bir  bayrak olsa da..O 
bayrak o kadar öpüldü ki; o kadar el sürüldü; o kadar koklandı ki Şehitliğe 
gelindiğinde pırıl pırıl olmuştu ve misk kokusu çoktan vadiyi sarmıştı.

Şimdi rahat uyuyabilirsin..Arkanda şehitliğe müştak binlerce kardeş 
bıraktın  çünkü..Sana söz: Vatanımıza göz diken akreplerin, yılanların, 
çıyanların yuvaları dağıtılmadıkça rahat döşeklerimizde yatmayacağız.

Bekle bizi Semih! Geliyoruz..!
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