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 Gülnaz Karataş, Beritan, Solhanen jaio zen, Bingöl probintzia barrutian, 1971n. 
Bere familia jatorriz Dersimekoa zen. Elazığeko eskolan ikasi zuen eta 18 urte bete 

arte ez zuen bere nortasun kurduaren berri izan. 
 

 1990ean atxilotu zuten bere aktibismoagatik, baina handik gutxira askatu 

zuten. PKK-n sartu zen 1991ko maiatzaren 9an Cudi mendietan, Şırnak-en. Ausardia 
zela eta, Şemzînan (Şemdinli) eremura bidali zuten 1992an, indar txiki bateko 

komandante gisa. 
Hego Kurdistanen aurkako Turkiako operazioa hasi zenean, Beritan Xakurken zegoen. 

Gerrillari gisa, urtebetez mendian egon zena, Beritanek arau militarrak eta 
ideologikoak ezarri zituen, batez ere emakumeen mugimenduarentzat, eta PKKren 

erresistentziaren ikur bikaina bihurtu zen. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 



 Bere ekintza heroikoa 1992az geroztik gogoratzen da. Omenaldiak  antolatu 
dira Kurdistango hiri eta herri desberdinetan. 

1992ko urriaren 25ean, Gülnaz Karataş gerrillari kurdua, Beritan, KDP pexmerga talde 

batek inguratu zuen Xakurke, Kurdistan hegoaldeko muino batean. 

PKK-ren aurkako Turkiako operazioa hasi berria zen Kurdistan hegoaldeko lurrean, 
Beritan zegoen, Xakurken. Ausart borrokatu zuen Turkiako armadaren eta bertako 

KDP kolaboratzaileen aurka. 

 Pexmergek PKK posizioari eraso zioten Xakurken. Zenbakiz gehiago  izan arren, 

gerrilla kurduak borrokatu eta aurre egin zien. Gülnaz Karataş garai hartan 
emakumezko borrokalari bakarrenetakoa zen. 1991ko maiatzean sartu zen PKKn eta 

eskarmentu gutxi zuen gerrilla gerran. Bere taldea muino baten gainean posizioa 
defendatzen ari zen eta bere taldeari leku seguruago batera erretiratzeko agindu zion. 

Hala ere, azken bala arte borrokatu zuen. 

 Peshmergak konturatu zirenean Beritanek munizio gehiago ez zuela, hurbiltzen 

hasi ziren. Pexmergetako komandanteak amore emateko eskatu zion. Ez zuen 
erantzun. 

Gero eta gertuago zegoen, etengabe hizketan, amore emateko konbentzitu nahian. 
Beritan harkaitz baten ertzean zegoen. Peshmerga inguratu beharrean, bizkor egin 

zuen eta bere burua itsaslabar batetik bota zuen. Etsaiari entregatu baino 

duintasunez hiltzea aukeratu zuen. 

Beritan eta bere ekintza laster bihurtu ziren kondaira Xakurke-n. Bere istorioa bera 
harrapatzen saiatu ziren Peshmergak kontatu zuen. Gehienek utzi egin zuten eta 

egindakoaren ondoren PKKrekin borrokatzeari utzi zioten. 

 Bere aparteko ausardia eta izaera sutsua zela eta, Beritan laster bihurtu zen 

kurduentzako ikono. Abestiak idatzi ziren eta hamaika neska jaioberri jarri zitzaizkion 
izena. Bere bizitza Halil Dag zuzendari kurduaren (eta gerlariaren) "Beritan" filmean 

azaltzen zen 2006an. 

 
 Bere hilobia 2005ean aurkitu zuten. Bere aztarnak gerrillariek kontrolatutako 

eremu batera eraman zituzten eta zeremonia handian lurperatu zuten. 
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