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Canım Dostlarım; 

 

 

 

Silivri toplama kampında olup bitenin zaman yitirilmeden 

büyük kitlelere anlatılması zorunlu. 

Ergenekon davasıyla birleştirilen dava sayısı 19 oldu. Burada 

yaşananları acil olarak ve daha çok anlatmak zorundayız. 

“Anne Hiç Canım Acımadı” kitabımı bunun için yazdım. 

Sizleri bu davanın zulüm ve zorbalıkla inşa edilen duvarlarını 

yıkmak için, hukuku ve insan onurunu savunmak için bir büyük 

okuma ve okutma zinciri kurmaya çağırıyorum. 

 

“Anne Hiç Canım Acımadı” için  

bir okuyun-okutun zinciri kuralım. 

 

Bütün dostlarımı göreve çağırıyorum.  

“Anne Hiç Canım Acımadı” kitabımı,  

herkes en az üç kişiye okutsun. “SİZ KAÇ KİŞİSİNİZ İ” demişlerdi,  

BİZ yanıtımızı vermiştik. 

 

Şimdi, Ergenekon zulmünün Silivri zindan duvarlarını; 

hukuksuzluğu, haksızlığı, zorbalığı halkımıza taşıyalım.  

Her birimiz en az üç kişiye “Anne Hiç Canım Acımadı” yı okutsun. 

Farkındalıkla davada yaşananları paylaşalım. 
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Halkımıza olup bitenleri aktaralım. Davada yaşananları  

yaz boyunca halkımıza götürelim, Eylül ayı için zorbaların 

tezgahlamaya çalıştığı oldu bitti oyununu bozalım. 

 

Can dostlarım hepinizi yeniden çağırıyorum… 

 

Gelin yaz aylarını boşa geçirmeyelim.  

Gelin bir kez daha; aşk ile omuz omuza verelim. 

Parolamız: 

“Anne Hiç Canım Acımadı” olsun. Acımızı, hasretimizi, 

inancımızı ve BİZ olmamızı sağlayan: 

-Ahde vefamızı gösterelim. 

Eylüle kadar halkımızın Ergenekon davasını bilmesine  

yardımcı olalım. 

Silivri zulmünün; 

Ergenekon davasının; 

Hukuksuzluğun; 

Zalimliğin; 

Siyasi kindarlığın 

Zincirlerini kıralım 

Esaretin, tutsaklığın 

Siyasi zorbalığın 

Zincirlerini kıralım 

Silivri zulmünün, 

Ergenekon davasının hukuksuzluk, zalimlik ve  

siyasi kindarlık zincirlerini, esaret duvarlarını  

BİZ’den yani halktan başka yıkacak yoktur. 

Gelin omuz omuza acımızı, hasretimizi, umudumuzu birbirine 

ekleyip, “Anne Hiç Canım Acımadı” deyip  

Silivri Toplama Kampının duvarlarında sevdamızla, vefamızla; 

inanıcımız ve imanımızla; 

AŞKIMIZLA 

BİZ, olmanın gücüyle kocaman bir gedik açalım. 

“ANNE HİÇ CANIM ACIMADI” diyerek yapalım. 

Dostlarım, can dostlarım, Aşkla bağlı olduğum dostlarım; 

DİYORUM Kİ; 

Vatana 
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Namusa 

Ahde Vefaya kıyanlara, dur diyelim, onlara hatırlatalım vefayı! 

 

“Vefa nedir bilir misin? 

Arkanda bıraktığını 

Giderken yaktığını 

Yabana atmamandır 

Vefa dostluğun asaletine 

Verilen sözlere 

Hayallere 

İhanet katmamandır 

Vefa, ötekilerin sonsuz mükafaatı karşısında 

Cehennemi hafife almamandır 

Ulvi güzellikleri 

Dünyaya satmamandır.” 

Vefalı dostlarım, 

Parolamız “Anne Hiç Canım Acımadı” ile amacımız halkımızdan 

saklanan bilgileri, halkımıza taşımak. 

Yani, Prometeus gibi, yani Pir Sultan gibi, yani zulme inat 

yeniden, yeniden güneşi fethe çıkalım. Gelin umur ve mutluluğu 

yeniden bulalım. Karanlığa karşı duralım. 

 

Çocuklarımızın gülüşünü savunmaya çağırıyorum sizi. 

Bilginin gücünün, erdemin inancının aşkımızın imanının 

sınanamayacağını kanıtlayalım. Yeniden! 

 

Sevdamızla yeniden! Azmimizle yeniden!  

BİZ HALKIZ! 

 

Unutanlara yeniden hatırlatalım. 

Her zulümde yeniden doğarız! 

Hepinizi hasretle; Aşkla selamlıyorum. 

Dayanışma ile selamlıyorum. Canım dostlarım.. 

16.07.2012 

Tuncay Özkan 

Silivri zindanından çağırıyorum! 
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