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ÖNSÖZ 
 
 
Yoldaşlık, bir çift göz olabilmektir…  
Beynimize kazınan bu sözler, mücadele içinde sınanmış bir sevginin, 
güvenin sonucudur.  
Bu yoldaş sevgisi; barikatların ardında, kurşun yağmuru altında, omuz 
omuza çekilen halayda, yoldaşını ölüme uğurlarken, bazen koşarak fe-
daya giden yoldaşların gözlerinde çakan kıvılcımdır… Bu kıvılcım ki 
hesap sormak için yanıp tutuşan yüreklerin elinde düşmana dönen bir 
mavzer olur… 
Yoldaş sevgisi, Fidan’ın koşarak fedaya gitmesidir… 
Yoldaş sevgisi, yalpalayan yoldaşa uzanan bir el… 
Yoldaş sevgisi, kuşatmada yoldaşlarının güvenliği için ortaya sunulan 
yürektir… 
Yani yoldaşlık, faşizm koşullarında herkesin önce kendi vicdanı ve bi-
linciyle hesaplaştığı bir sınavdır. Devrim yolunda atılan her adımda, 
omuz omuza yürünen yolda kendine ve halkına güvenin yaşamdaki kar-
şılığıdır yoldaşlık. 
Kitabımız Cephelilerin yoldaşlığa nasıl baktığını, 49 yıllık tarihine da-
yanarak, bin yıllara dayanan halkların isyan tarihindeki örneklerin ışı-
ğında ele alıyor. Cephe’nin tarihi nasıl ki kahramanlıklarla doluysa, bu 
kahramanlıkları yaratan en önemli güç de yoldaş sevgisi ve tarih bilin-
cidir. Bu kitaba hayat verenler, devrim yolunu aydınlatan fedanın-sava-
şın kaynağı bu yoldaş sevgisini taşıyanlardır. 
Gülen yüzleri ve cüretleriyle yolumuza ışık tutan yoldaşlarımıza sonsuz 
sevgiyle… 
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YOLDAŞLIK DUYGUSAL,  
DÜŞÜNSEL BİRLİĞİN EN ÜST NOKTASIDIR 
 

Yoldaşlık, TDK sözlüğünde, yoldaş olma hali, refakat, arkadaşlık, 
Yoldaşlık etmek, beraber seyahat etmek olarak ifade edilmiş.  
 
Yoldaş ise,   
1. Yol arkadaş, refik, hemrah, hempa.  
2. Arkadaş dost.  
3. Yeniçerilerin birbirlerine hitap şekli  
4.  Komünistlerin birbirine hitap şekli.  
Ya da ayakdaş 
Arkadaş yol arkadaşı olarak da tanımlanmıştır.  
 
Yoldaş, Felsefe sözlüğünde, yukarıdakilere ek olarak,  
Eşlerden her biri/  
Ortak bir görüşü benimseyenlerden her biri olarak tanımlanmış. 
 
Yoldaşlık; arkadaşlığın, dostluğun gelişmiş en üst halidir. Yoldaşlığı 

diğer ilişkilerden (dostluk, arkadaşlık, sevgi) ayıran en önemli özellik, 
onun diğerlerinden duygusal ve iradi anlamda çok güçlü olmasıdır. 

Yoldaşlık için; kısaca bir amaca ulaşma yolunda kurulan ortak iradedir 
de denebilir.  Tarihte ailesel, aşiretsel, kabilesel ve ulusal amaçlar olmuştur. 
Bu amaçların hepsi elbette bir değer taşır. Fakat devrimcilerin yoldaşlık 
ilişkisi daha ileri değerleri taşır. Yoldaşlık ilişkisi, insanlık değerlerinin en 
yoğun ve rafine tarzda hayata geçirildiği ilişkidir. Sevgi, coşku, dayanışma, 
dürüstlük, güven, vefa, sadakat, inanç, hepsi doruktadır. 

Yoldaşlık ilişkisi en başta insanlığı sömürü ve zulümden kurtuluş davası 
için, gönüllü ve bzilinçli olarak, can bedeli çıkarsız bir savaşıma hazır olan-
ların arasındaki hilesiz, hurdasız, ön yargısız, en yalın ve açık, yüce ilişkiler-
den biridir. Yoldaşlarla ilişkilerde her zaman için ortak idealler için 
ikircimsizce savaşım ve bunun gereklerine uygun olarak davranma, yoldaşlık 
ilişkilerini sağlam bir zemin üzerinde örülmesinde başat bir rol oynar.  

Yoldaşlık duygusal, düşünsel birliğin en üst noktasını, umarsız- çıkar-
sız ölümüne bağlılığı temsil eden bir ilişkidir. Hesapsız, kitapsız sonsuz 
bir güvenle kendisini yeniden üreten, ancak tüm bunlarla birlikte ve bun-
ların ötesinde gücünü; aynı mücadeleyi omuzlamakta, aynı hedeflere yü-
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rümekte anlam kazanır.   
Aynı ortak idealler etrafında bir araya gelenler “ben”lerinden vaz ge-

çerler. Böylesi bir ileri ilişkide kişi bir başkasının yükünü omuzlarken 
bunu bir fedakârlık gösterisi değil, ilişkinin doğal seyri içinde gerçekleşen 
ve tadı da anlamı da bağrında taşıyan bir gönüllülük işidir.  

Yoldaşlık ilişkisi her şeyden önce yaşam felsefesinde, duygu ve düşün-
celerde, değerlendirmelerde, yaşamın canlı akışı içinde birliktir ve en 
önemlisi mücadele azmi ve kararlılığıdır. Yoldaşlık devrim-düzen hesap-
laşmasının tamamlanmış olması durumunda anlam kazanıl. Yoldaşlık 
mücadele içinde pekişir, zorlu kavgalardan, ateş çemberlerinden birlikte 
geçilerek acıları yaşayarak sınanır. Paylaşılan bir simit, yürümekten şişen 
ayakların ortak sızısı, gece yarısı kuytu bir köşede birbirine sığınıp giz-
lenmek, sobasız bir evde beraber titremek, ortak özverilerde bulunmak, 
düşmana karşı sırt sırta vermek, en elverişsiz koşullara rağmen birlikte 
üretmek, direnmek, kendinden sakındığını yoldaşına layık görmek, iha-
neti ve acıyı, inadı ve direnci paylaşmaktır. Bütün bu ve benzer zorlukları 
sızlanmadan, şikayet etmeden, sadece yapılmak zorunda olunduğu için 
değil, bilerek ve isteyerek yapmak, insanlar arasındaki ilişkiyi görece ra-
hat zamanlardakine oranla, çok daha hızlı ve güçlü bir biçimde geliştirir. 

 
Yoldaş demek, 
mükemmel bir kafa, mükemmel bir yürek, 
yumruklarıyla erkek, 
gözleriyle çocuk, dost demektir. 
Yoldaş demek, 
yarin yanağından gayri 
her yerde hep beraber diyebilmektir. 
Yoldaş demek, 
güneşi içenlerin türküsünü birlikte söyleyebilmektir. 
Yoldaş demek, 
sözü söz, aynı yürek çarpıntısı, 
yol arkadaşı, can yoldaşı olabilmektir. 
Yoldaş demek, 
aynı güzel günlere, güneşli günlere, 
gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan 
ekmek, gül ve hürriyet günlerine inanmak, 
motorları maviliklere sürebilmektir. 
Yoldaş demek, 
beraber güneşe gülebilmek, beraber döğüşebilmektir. 
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Yoldaşlık Acıyı da, Sevinci de, Yüreğinde Hissetmektir 
 
Düzen ile devrim arasındaki tercihi yaparken özellikle insanlarımıza, 

halkımıza verdiğimiz değer, tercihimizi netleştirir. Sevgiyi, yoldaşımıza 
verdiğimiz emekte, sabırda gösteririz. Yoldaşımıza emek harcarız. Çünkü 
bu saflarda tek bir insanımız bile çok değerlidir.  

Mücadele içerisinde eksikliklerimiz, zaaflarımız olur. Böylesi bir du-
rumda bu eksik ve zaaflara karşı savaşmak tek yolumuzdur. İşte bu sü-
reçte bize en büyük gücü yoldaşlarımız verir. Adeta bizimle birlikte 
savaşır. Eleştiri-özeleştiri yapmamızı sağlar. Bu emek, moralli olmamızı 
sağlar. 

Yoldaşımızın eli hep omuzumuzdadır. En zor zamanlarda ayağa kalk-
mamızı sağlar. Bazen bu el hedeflerimizi ve iddiamızı daha da büyütme-
mizi sağlar. Bu zorlu mücadelede en büyük güç yoldaşlarımızla 
aramızdaki bağdır. Devrimcilik nedenlerimizden biridir ve bu mücade-
lede yoldaş sevgisinin olması zorunluluktur. Bu sevgi olmadan devrim-
ciliğimiz büyüyemez. 

Yoldaşlık ilişkilerinde gerekeni yapmak, bizlerin "görev"den de önce, 
devrimci tercihimizin gereğidir.  

 
Yoldaşlık; Omuz Omuza Olmaktır 
Yoldaşlık, yoldaşının omzunu omzunda hissetmektir. Yoldaşlık örgüt-

sel yaşamın en somutlaşmış ifadesidir. Tarihimiz yoldaş sevgisinin en gü-
zel örnekleriyle doludur. Tarihimizdeki her direnişle düşmana darbeler 
vurduk. Teslim olmamayı, ölümü tilililerle karşılamayı, yoldaşlarımıza 
duyduğumuz sonsuz sevgimizle, düşmana olan öfkemizle başardık.  

19 Aralık'ta bedenini tutuşturan Berrin Bıçkılar'ın son anında dahi yol-
daşlarını düşünerek hediyeler vermiştir. Selma Kubat, bedenini tutuştur-
madan önce yoldaşlarına dönüp; "Yoldaşlar sizi çok seviyorum." 
diye seslenmiştir. Yine Ahmet İbili’nin şu sözleri bize yoldaş-
lığın ne demek olduğunu anlatır. "Hepinizin yemin yerimde 
olmak istediğinizi biliyorum ama ben yerimden memnunum. 
Sizlerin yoldaşı olmaktan gurur duyuyorum. Bu ekipte siz-
lerle beraber olmaktan mutluyum. Bir canım var feda olsun 
halkımıza demiştik, bunun gereğini sizin için de, tüm yoldaş-
larım için de yapacağım. Hepinizi seviyorum."  

(Canım Feda syf: 255)  
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Bu sözlerde sonsuz bir sevgi, saygı vardır. Vefa, fedarkârlık vardır, yol-
daşlarına güven vardır. En güzel değerlerin özetlendiği sözlerdir bunlar.  
Bizim sevgimiz böyledir. Bu sevgi, yarın yanağından gayri, her şeyi pay-
laşmaktır. Ama sadece paylaşmak, pay etmek değildir. Her yerde, her za-
man beraber yükseltmektir kavgayı, omuz omuza dövüşmektir. 

 
Yoldaşlık İlişkilerinin Temeli Aynı Dava İçin Mücadeledir 
 
Yoldaşlık, öncelikle ideolojik, politik, örgütsel birlik ister. Kaynağını 

böylesi bir temelden alan ilişkiler insanlığın tanıdığı en güçlü arkadaşlık 
duygularını yaratır.  

Mücadele sürecinde böylesi bir ruhsal şekillenme olmadan davranış 
ve yaşam birliğini oluşturma olanağı da yoktur. O halde yoldaşlığı; ideo-
lojik, politik, örgütsel bir birlik temelinde yükselen ve mücadele içinde 
şekillenip gelişmiş, ortak bir ruh ve coşkuda kendini somutlayan ilişkiler 
olarak tanımlayabiliriz. 

Mücadele içinde sınanmamış düşünce ve duygular "ham"dır, yerli ye-
rine oturmamıştır. Bunu, en genelde aydınların var olana karşı çıkma, 
daha yeniye, daha güzele ulaşma biçimindeki soyut düşüncelerinin onları 
aynı yönde tavır almaya itmemesinde de görebiliriz. Görünüşte aynı dü-
şünceleri paylaşan ve yine görünüşte "aydın duyarlılığı" taşıyan bu insan-
ların en küçük sorunların çözümünde bile yan yana gelememeleri, 
çekememezlikleri, kişisel hırs ve rekabet duygularıyla birbirlerinin arka-
sından konuşmaları da göstermektedir ki, kaba biçimiyle düşünce birliği 
çoğu zaman arkadaş olmak için bile yetmemektedir. Kaldı ki, yoldaşlık 
bambaşka bir duygudur. 

Hedeflerde ve bu hedefe varış yollarında aynı çizgiyi yakalamış insan-
lar arasında kurulabilecek bir ilişki biçimidir. Birbirini hiç tanımayan ve 
kilometrelerce uzakta yaşayan insanların aynı duyguyu paylaşması, bin-
lerce insandan oluşan büyük bir ailenin parçası olduklarını hissetmele-
ridir. Yüreğin binlerle birlikte atması, beynin bu kolektif yapı için 
çalışması, kolektif yapının çıkarlarının her adımda düşünülmesidir. 

Bizimle birlikte aynı mücadeleyi paylaşan her insan değerlidir. Bu in-
sanları devrimin kalıcı unsurları, devrimin neferleri olmalarının yolu ya-
rattığımız ilişkiler çerisinde saklıdır. Devrimci ilişkilerin güzelliği 
yaşatıldığında, dayanışma, paylaşımcılık, kolektivizmi içinde taşıyan yol-
daşça ilişkiler geliştirildiğinde birçok insan kalıcılaşacaktır.  

Kapitalizmin çirkinliklerinden kaçarak arayış içine giren birçok insanı 
devrimci saflara taşıyan, ilişkilerdeki güzelliklerdir.  
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Kısaca yoldaşlık sıradan bir yol arkadaşlığından farklıdır. Bu arkadaş-
lıkta büyük bir ideali paylaşma olgusu vardır. "Aynı şeyleri düşünen" her-
kes birbirinin yoldaşı mıdır? Hayır, yoldaşlık kağıt üzerinde düşünce 
birliği sağlamak olamaz. Ve zaten düşüncelerin aynı olup olmadığı esas 
olarak yaşamın içinde anlaşılır.  

Aynı hedefe doğru birlikte yürüyen insanlara bu dolambaçlı yolun en-
gebelerini, sarp yamaçlarını aşma gücü veren, ortak hedefe bir an önce 
varma düşüncesidir. 

Düşüncede bir olmak, aynı yolda ortak hedefe doğru yürüyen insanları 
duyguda da bir yapar. Uzun bir yürüyüşün zorluklarını, tehlikelerini, acı-
larını ve sevinçlerini birlikte yaşayan, her şeylerini paylaşan insanlar aynı 
olaylar karşısında benzer, hatta aynı tepkileri gösterirler. 

 
Yoldaşlık Bir Değil İki-Üç, Binlerce Yürek Olmaktır 
 
Yoldaş olmak en yüce değerlerden biridir. Bu yüzden yoldaş olmak bü-

yük bir mutluluk, gurur ve onurdur. Hele ki her anı direnişlerle dolu olan 
bir tarihe sahip bir hareketin yoldaşları olarak ayrı bir mutluluk ve onur-
dur. İşte bu mutluluğu, bu onuru ve gururu herkesin yaşamaya hakkı var-
dır. Halkımız böylesi güzel duyguları yaşamayı en çok hak edendir. Bu 
sevgiyi, herkese taşımalıyız. Daha da büyütmeliyiz. Daha fazla insan ör-
gütleyerek, onları devrimci saflara katıp, "Büyük aile"nin birer parçası 
haline getirmeliyiz. Bir değil iki, üç değil binlerce yürek, yoldaş sevgisiyle 
çarpmalıdır. Bu kavgada, insanlarımız aynı yola baş koymanın, birlikte 
dövüşmenin, birlikte hesap sormanın ve birlikte ölmenin mutluluğunu 
yaşamalıdır. Bu zorlu mücadelede yürüyüşümüze devam ederken yoldaş-
larımızdan güç almalıyız sevgimizi büyütüp, kinimizi bileyerek savaşma-
lıyız.  

Yoldaş olmak bir çift göz olmaktır. Biri ağladığında diğeri gülmez. Bir-
likte siperden sipere koşarak, birlikte kuşatmaları yaracak, birlikte gün-
lerce yürüyecek, birlikte çalışacak, birlikte heyecanlanacak, coşku 
duyacak, birlikte şehit düşeceğiz. 

Tüm bu duyguları canımızdan çok sevdiğimiz yoldaşlarımızla beraber 
yaşayacağız. Yoldaşlarımız omzumuzun üstünde şehit düşecek, silahını 
alıp biz yola devam edeceğiz. Belki yaralanacak, yarasına bakacağız.  

Güler ZERE yoldaşımızı birimiz hepimiz hepimiz birimiz için diyerek 
zulmün elinden çekip aldık. Bu, sonsuz bir yoldaş sevgisinin sonucudur. 
"Sevgimizle yaşatacağız seni" dedik.  

Yoldaşlarımızla gerektiğinde düşmana sıkılı bir yumruk olur; gerekti-
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ğinde yoldaşının eksiğini kendi eksiği sayacak kadar örgütü sahiplenir; 
gerektiğindeyse yoldaşının cansız bedeni için bile tereddütsüz ölümü ter-
cih ederiz. 

 
YOLDAŞLIĞA VE BÜYÜK İNSANLIĞA DAİR... 
 
Sen çok yaşa yoldaşlık  
Sayende insanlığımızı bildik  
Meğer ne güzelmiş  
Büyük İnsanlık  
Yüzünü yoldaşların yüreğinde gördük  
Ve öptük alnından  
Yıldızlı yoldaş alnından 
 

Sen çok yaşa yoldaşlık  
Sayende insanlığımızı bildik  
Meğer ne yiğitmiş Büyük İnsanlık  
Mertliğini yoldaşların eyleminde gördük  
Ve öptük ellerinden  
Halkın adaletini sağlayan ellerinden 
 

Sen çok yaşa yoldaşlık  
Sayende insanlığımızı bildik  
Meğer ne severmiş Büyük İnsanlık  
Sevdasını yoldaşların fedakarlığında gördük  
Ve öptük canından Halk için feda edilen candan 
 

Sen çok yaşa yoldaşlık  
Sayende insanlığımızı bildik  
Meğer Büyük İnsanlık varmış  
Varoluşunu yoldaşlık ilişkilerinden gördük  
Ve öptük onurundan  
Zalimi ezip gelen onurundan 
 
Sen çok yaşa yoldaşlık  
Sayende insanlığımızı bildik  
Meğer insanlık gerçekten büyükmüş  
Yüceliğini yoldaşlığın özünde gördük  
Ve öpüştük direncinden  
Boyun eğdirilmeyen direncinden 
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YOLDAŞLIK  İLİŞKİLERİNDE ELEŞTİRİ ÖZELEŞTİRİ 
 
Devrimci bir tarzda ele alınan yoldaşlık ilişkisinde eleştiri ve özeleştiri 

hayati önemdedir.    
Devrimci, yoldaşının yanlışını görüp düzelten, tekrar ortaya çıkma-

ması için yardımcı olan, güç veren ancak yoldaşını idare etmeyen kişidir. 
"Aram bozulmasın" diye düşünmeyen; eksikliklerini görmezden gelme-
yen, üzerini kapatmayan kişidir.  

Yoldaşının eksik ve hatasını kendi eksik ve hatası; yanlışının kendi 
yanlışı olarak bilen kişidir. Böyle bir tarz düzenin arkadaşlık ilişkisi, en 
kaba haliyle çıkar ilişkisidir. Belki kısa süreli bir ilişki yakalanır ama kalıcı 
olmaz. Çünkü yoldaşının gelişmesi, değişmesi için gereken emek göste-
rilmemiştir. Oysa eleştirmek; emeğin ve sevginin en yoğun halidir.  Yol-
daşını eleştirmeyen, yoldaşını gelişimini istemiyor  sevmiyor demektir. 

Yoldaşlarımıza kendilerini daha fazla geliştirmeleri ve ileriye dönük 
adımlar atmaları için çalışırız. İç düşmanla mücadelesinde eleştiri ve öze-
leştiri silahıyla ona yardımcı oluruz. Eleştiri ve özeleştirinin olmadığı yer-
de gerileme vardır. Bu nedenle yoldaşımızı eleştireceğiz. Fakat “eleştiri 
yapmak bir sanattır” demiş ustalarımız. Eleştirinin kuralları vardır. Yol-
daşımızın geri-eksik yanlarını zamanla yok etmeyi hedefleyen bir eleştiri 
yapmalıyız. Yoldaşımızı insanların içinde yerin dibine sokacak bir eleştiri 
onu geliştirmez, geriletir. Yoldaşlarımızı eleştirirken bir elimiz sürekli 
yoldaşımızın omzundadır. Amacımız zaten yoldaşımıza dayatma değil, 
ikna yöntemini kullanmaktır. İkna olduğu konularda insanlar gerekenleri 
yaparlar. Çünkü ona inanç aşılamış oluruz ikna ederek.  

Mücadele içerisinde birçok eksiğimiz, zaafımız olur. Bir yandan kendi 
eksik ve zaaflarımızla mücadele ederken, bir yandan da yoldaşlarımızın 
eksik ve zaaflarını görüp düzeltiyoruz. Eğer yoldaşımız kötüyse bizde iyi 
olamayız. Yoldaşımızın devrimcilikten uzaklaşması bizi de devrimden 
uzaklaştırır. Yoldaşımıza sahip çıkarken, aslında kendi devrimciliğimize 
de sahip çıkıyoruz. Çünkü bir tek insanımızın dahi saflarımızda hata yap-
masının, yanlışa zaafa düşmesinin burjuvaziyi güçlendirdiğini biliriz. Bu 
bilinçle, sabırla eğitir, emek harcar, yoldaşının eksikliğini düzeltmek için 
çabalarız. Savaşın bu cephesini de boş bırakmayız. 

Dayı'mızın dediği gibi, “yoldaş olmak bir çift göz olmaktır. Biri ağla-
dığında diğeri gülmez.” Birlikte siperden sipere koşarak, birlikte kuşat-
maları yaracak, birlikte günlerce yürüyecek, birlikte çalışacak, birlikte 
heyecanlanacak, coşku duyacak, birlikte şehit düşeceğiz. 
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Cepheli; yoldaşıyla gerektiğinde düşmana sıkılı bir yumruk olan; ge-
rektiğinde yoldaşının eksiğini kendi eksiği sayacak kadar örgütü sahip-
lenen; gerektiğindeyse yoldaşının cansız bedeni için bile tereddütsüz 
ölümü tercih eden kişidir. Yoldaş olmak birbirinin her şeyi olmaktır. 

Yoldaşlarımız denetleriz. Yoldaşlarımızı denetlersek, hataya dü-
şeceklerini fark eder ve onlara müdahale etme fırsatımız olur. Hata yap-
malarını engeller, doğru yolu göstermiş oluruz. Başarılarda rehavete 
müsaade etmemeliyiz. Olumsuzluklarda ise doğruyu öğretmeli, ve pra-
tikte somutlamalıyız. Sadece ciddi hatalar olunca ilgilenmek yanlıştır. Ba-
şarılar kadar, yapılan hatalar da önemlidir. Hatasız dört dörtlük 
devrimcilik olmayacağı gibi, hata yapılmayan yerde yeni hiçbir şeyin de-
nenmediğini de unutmamak gerekir.  

Denetlemezsek, yoldaşımız hatalar yapacaktır ve biz de olan olduktan 
sonra gelip yoldaşımıza neler olduğunun hesabını sormak durumunda 
kalacağız sadece. Bu devrimci bir tarz değildir. Bürokratlıktır. Bürokrat 
bir çalışma tarzına saflarımızda yer yoktur.  

Sabahat Karataş, “Örgütlenmek için, yöneticilik için insanları 
sevmek yeterlidir” demiştir. Yoldaşlarımızı sevmek, emek vermek, 
özen göstermek zorundayız. Elbette nasıl emek verdiğimiz, yani yönte-
mimiz önemlidir. Devrimcilik yapmak isteyen herkesi eğitmenin, değiş-
tirmenin bir yöntemi vardır. Sonuç alana kadar vazgeçmemeliyiz. Nasıl 
ve nerede konuşacağımızdan, birlikte neler yapacağımıza, seçeceğimiz 
kelimelere, yoldaşımızın yaklaşımının nasıl olacağına kadar düşünüp, 
özenle emek harcamalıyız.  

Yoldaşlarımıza yol göstermeliyiz. Biz, her şeyi düşünen olmalı-
yız. Çıkacak olumsuzluklardan, yaşanabilecek gelişmelere kadar öngörülü 
olmalıyız. Yoldaşlarımızın sorumluluk almaları, inisiyatif geliştirebilme-
leri için yerinde ve zamanında görev vermeli ve beraberinde eğitmeliyiz. 
Yoldaşlarımızı iyi tanırsak, neye, ne kadar hazır olduklarını, neyi yapar-
ken zorlanabileceğini tahmin eder ve ona göre eğitir, yol gösteririz. Eği-
tim, bir program dahilinde, sonuç alıcı olmalıdır. Yoldaşlarımızı, biz iradi 
programla eğitirken, kendi kendilerini eğitmeyi, istemelerini de sağlama-
lıyız. Yani eğitim hayatın, günlük yaşamın bir parçası haline gelmeli, 
olumlu-olumsuz her gelişmeyi eğitime çevirmeyi sağlamalıyız. Yoldaşı-
mızın hissettiği her duyguyu, kafasındaki her düşünceyi, çelişkiyi bilirsek, 
ilişkimiz de o derecede sağlam olur. Bu yüzden sadece yaptığımız işleri, 
görevlerimizi değil, tüm bir yaşamı paylaşmalıyız.  

Eleştiri emektir. Nedir emek harcamak? Emek harcamak sahiplen-
mektir. 
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Yoldaşını tanımaktır. Yoldaşının neye gülüp, neye ağladığını, neye 
öfkelendiğini bilmektir. Yani her anına, duygusuna, düşüncesine vakıf ol-
maktır. Her türlü eksik ve zaafını bilmektir. 

Yoldaşının eksiklerini ve zaafını bilmeyen değiştiremez, dönüştüre-
mez. 

Yoldaşını ezmek, kırmak, küçük düşürmek ya da dalga geçmek için 
değil, yanında olduğunu, yalnız olmadığını hissettirmek için tüm bunları 
öğreniriz. Bu nedenle eleştirilerimiz, uyarılarımız, kırıp döken değil, yol-
daşımızı yeniden ayağa kaldırır, güç verir.  Her kelimesi ile  yoldaşını mo-
tive eder, güvenini arttırır, coşkusunu ve heyecanını diri tutar, sevindirir.  

Elimiz, yoldaşımızın omzundadır. Paylaşmasını da, eleştirip dü-
zeltmesini de biliriz. 

Yoldaşlarımıza böyle emek vermek, vefadır, sahiplenmektir, fedakâr-
lıktır. Bu yüzden canımızı yoldaşlarımız için feda etmekten çekinmeyiz. 
Nerede olursa olsun, yoldaşımızı canımız pahasına koruruz. Biz böyle bir 
tarihe sahibiz.  Bugüne kadar taşınan bu değerleri şehitlerimiz öğretmiş-
tir. Ali Rıza Kurt’tan, Sibel Yalçın’dan, Adalet Yıldırım’dan, Gültekin 
Koç’tan, Günay Öğrener’den, Selma Kubat’tan, Eyüp Beyaz’dan, Şengül 
Akkurt’tan ve nice şehitlerimizden öğrendik.  Biz işte böyle bir yoldaşlığın 
filizlendiği, kök saldığı bir hareketin parçasıyız. Bu gelenekler, sonsuz bir 
yoldaşlık sevgisi ve güçlü bir bağ olmadan yaratamaz. 
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FSLN öncülerinin sağlam olduğunu söylemek aptalca bir söz 
değildi. Frente Sandinista eylem içinde gelişiyordu. Şehir, kır, dağ, çe-
likten, demirden, granit bir ruh. Tüm toplumu diktatörlüğe karşı ha-
rekete geçirme yeteneği olan, moral ve zihin olarak yıkılmaz sağlam 
yetişmiş asker adamlar çekirdeği. Değişik gelişim aşamalarındaki bir 
gruptuk çünkü Hristiyanların dediği gibi kendimizi reddetmiştik. 

Hâlâ, bir başka gizdir, çelişkili bir şey, sert ve kaba olmamıza karşın 
şefkat doluyduk. Gözlerimizdeki sert bakışa karşılık, yüzeyi sıyrılıp geçer-
seniz, göz bebeklerimiz tersineydi, başka bir ifade görürdünüz. Bir tür ters 
sevgimiz vardı. Bir çocuğa, anneye veya kadına ifade edebilip de birbiri-
mize ifade edemediğimiz bütün sevgiyi depolamış gibiydik. Depolanmış, 
birikmişti, çünkü içimizde şefkat kuyusu vardı. Şeker yokluğunun daha 
çok iç tatlılık yaratması gibi, yüreğimize işlemişti. Gördüğümüz haksızlık-
lardan yüreğimiz kopuyordu. 

Sert, kaba kişilerdik ama Henry Ruiz bir kulübede örtüsüz uyuyan ço-
cuğu gördü mü battaniyesini ona verebiliyordu. Sanırım sorunun bununla 

çözülmeyeceğini, bizim liderimiz Olduğunu ve dağda battaniyesiz ka-
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lacağını bilerek veriyordu. Yalnızlığı aramızda kardeşliğe dön-
üştürmüştük. 

Birbirimize karşı huysuzca davranıyorduk ama birbirimizi derin bir 
sevgiyle, erkek -şefkatiyle seviyorduk. Tek bir kucağın içindeki, kalıcı bir 
öpüşle bağlanmış kardeşlerdik. Birbirimizi kanla, coşkuyla seviyorduk, 
sonsuz bir sevgi. Bir yürüyüşte companeronun birinin yuvasında yavru 
kuş bulduğunu ve onu altı gün taşıdığını anımsıyorum. Annesinin kuşları 
sevdiğini söylüyordu ve postayı şehre götüreceği için şansını kullanmak 
istedi, o hassas kuşu altı gün taşıdı. Bizim gibi vahşiler, sarmaşıklarla uğ-
raşan, ırmaklar geçen, ırmağın içinde 6 kilometre yürüyen taştan atlayan, 
düşmemeye çalışan insanlar, küçük kuşu kurtarmak istiyor. Yükünüze 
dikkat edip muhafızların her an gelebileceğini, ölümü, tüm bunları ve 
küçük kuşu düşünmek. Çevreyle savaşıp küçük kuşla uyumak. Onu anne-
sine versin diye companeroya götürmek. Kuşu companeroya verirken sa-
dece baktı, kucaklaştılar, eminim ağlamadı. Çünkü artık ağlayamıyordu 
veya ağlamayı reddediyordu. Carlos Mejia Godoy'un gözlerimizde açık bir 
bakış olduğunu söyleyen şarkısındaki gibi. Aramızda bencillik yoktu. 

Dağ ve çamur gibi, çamur, yağmur ve yalnızlık gibi, bütün bunlar bizi 
burjuva pisliklerinden, bir dizi ayıptan arındırıyordu. Mütevazi olmayı öğ-
rendik çünkü dağda bir başına bir bok olamazsın. Basit olmayı, ilkelere 
değer vermeyi öğrenirsiniz. Bu çevrede zorunluluk olan kesin insancıl de-
ğerlere bağlılığı öğrenirsiniz. Ve yavaş yavaş tüm kusurlarınız sönüp gider. 

Yeni insanın doğumunun FSLN içinde olacağını bu nedenle söylüyor-
duk. Yeni insan mantarlarla, kurtlarla çamura batmış ayaklarla doğu-
yordu; yeni insan yalnızlık ve sivrisineklerle canlı canlı yenilerek 
doğuyordu, kokarak doğuyordu. Bu kabuk kısmı çünkü içinde, günlerce 
süren şiddetli şokların kuvvetiyle, dağlının tazeliğiyle doğmaya başlıyordu. 
İnsan, inanılmaz görüne-bilir ama, açık bencil olmayan insan, artık küçük 
insan değil, kendini başkalarına adayan, her şeyi başkalarına veren, baş-
kalarıyla acı çekip gülen insan. Yeni insan doğmaya başladı, tir dizi değeri 
edinmeye, bu değerleri keşfetmeye, onları kendi içinde kutsal bilip geliş-
tirmeye başladı. Bu sevgiyi dağlarda daima geliştirirsiniz. Bu güzellik ola-
nağını yitirmemeye daima dikkat ettim. Başkalarının şehirde, gerillanın 
çalılıkta doğduğu gibi, yeni insan da dağlarda doğdu. Her şeyin başı ve 
sonu, insanda işaretini bırakan, onu en çok etkileyen şeydir. Askeri eğitim 
başlangıçtı, özümleyeceğimiz sistemli bilgi, doğrudan doğruya alacağımız 
bilgi olduğu için bir ar-uydu. Bunu izleyerek davranışınızda, gelişimi-
mizde, oluşumumuzda bu eğitimin büyük etkisi oldu.  



 

Yoldaşlık İlişkileri Açıklık ve İçtenliktir 
 

Yoldaşlık, ilişkilerde açıklık ve içtenliktir. İlişkilerin açık ve içten ol-
ması için güven gereklidir. Güvene dayalı ilişkileri oluşturmak için de 
açıklık ve içtenlik gereklidir. Güvenin olmadığı yerde açıklık, açıklığın ol-
madığı yerde güven ilişkileri oluşamaz. 

İnsanların birbirine karşı önyargılı olduğu, kuşkuculuğun yaygın bi-
çimde görüldüğü, kişisel çekişmelerin, didişmelerin alabildiğine yaygınlık 
taşıdığı bir toplulukta güvenden, açıklıktan, içtenlikten söz edilemez. Kar-
şısındakine güvenmeyen bir insanın açık davranması mümkün değildir. 

Eleştiri-özeleştiri mekanizmasını güçlendiren, gerçek kılan bu açıklık ve 
içtenliktir. Eleştiride art niyetten uzak olmak, özeleştiride içten davranmak, 
güven, açıklık ve içtenlikle anlam kazanır. Bir devrimci, yoldaşının zararına 
olabilecek hiçbir davranışa girmez. Bu özümsendiğinde ne eleştirilerin al-
tında başka niyetler aranır, ne de özeleştiriye kuşkuyla yaklaşılır. Yoldaşlık 
kendisini örgütüyle ve yoldaşlarıyla bütünleştirmek olarak kavrandığında, 
eleştiri-özeleştirinin tek amacının geliştirme, dönüştürme isteği taşıdığı ko-
layca anlaşılacaktır. 

Yoldaşlık ilişkileri liberalizme yoktur. Liberalizm yerine sorumluluk duy-
gusu vardır. Yoldaşlık adına eksik ve yanlışlara göz yummak, yoldaşlığa ve 
yoldaşlarına en büyük darbeyi vurmaktır. Yanlışı görmezden gelmek, o yan-
lışı derinleştirmemek, yoldaşını çürümeye terk etmek demektir.  

Yoldaşlık, adam kayırmayı, adam seçmeciliği, bölgeciliği, birimciliği, 
hemşerilik ve feodal arkadaşlığı, ahbap-çavuş ilişkilerini de reddeder. 
Reddetmezsek, ilişkilerimiz arasında  

özerk yapılar, kastlar, çeşitli nedenlerin bir araya getirdiği grupçuklar 
ortaya çıkarır ki, bunlar kendi içinde birçok olumsuzluğu besler, gelişti-
rirler. Dışa kapalı bu grupçuklar dedikodu, kişisel sürtüşmeler ile kendi 
kendilerini tüketirler. Kuşku ve güvensizliği yayarlar. Bunlar hareket ru-
huna sahip dava adamı olamamanın, devrimciliği bir yaşam biçimi haline 
getirememenin, yoldaşlık duygularıyla donanmamanın sonuçlarıdır. 

Bizler büyük bir idealin sahipleriyiz. Hiç kimseyle kişisel bir hesabımız 
yoktur. Yoldaşlarımızla bölüşemeyeceğimiz, paylaşamayacağımız bir şey ola-
maz. Devrimcilik kişisel hırs, rekabet, didişme vb. küçüklükleri aşmaktır. 
Büyük idealleri olmayan, böylesi idealler için omuzları küçük gelenler, küçük 
şeyleri büyütür, onları iş edinirler. Ve burada ortaya çıkan alınganlık, kom-
pleksler, kaprisler, küçümsemeler, kibir vb. duygular, küfür ve hakarete va-
ran yaklaşımlar bir devrimciye yakışmadığı gibi, eleştiri-özeleştiri 
mekanizmasını da tahrip eder, işlevini yok eder. 
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Yoldaşlık İlişkilerinin Harcı Güvendir 
 
Yoldaşlık ilişkileri hiçbir kuşku duymaksızın arkadaşına sırtını yasla-

yabilmek, omuz omuza verebilmektir. Bu, sonsuz bir güven ister. Bu gü-
venin temeli de yine ideolojiye, halkına, örgütüne, yoldaşlarına güvendir. 
Hepsi birbirine bağlıdır. Bir olmadan diğeri olmaz.  

Yoldaşına güvenmeyen örgütüne de güvenmez ve yavaş yavaş halkına 
karşı da güvensizleşir. Böylece inançsızlaşır. Bu inançsızlaşma her yere 
yayılır. En başta devrime inançsızlaşılır.  

Böylesi bir temelden yoksun güven soyuttur, içi boştur. "Güveniyo-
rum" diyebilmek için bu güveni oluşturan bir süreç yaşamak ve güveni 
mücadele içinde oluşturmak gerekir. Çünkü aynı yapı içerisinde yer alan 
insanlar arasındaki ilişkilerde güveni yaratan öğe, emirler, talimatlar, ku-
rallar, tüzükler vs. değildir. Bir siyasal hareket ne kadar mükemmel prog-
ramlar, tüzükler yaparsa yapsın, eğer o hareket mücadele içinde bir 
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YOLDAŞLIK İLİŞKİLERİ  
 
- Yoldaşlık devrimi birlikte örmektir,  
- Yoldaşlığın mayasında örgüte güven, sevgi ve saygı vardır,  
- Yoldaşlık ideolojik birlik, ruh birliği, örgütsel birliktir, aynı davaya 

baş koymak, aynı idealler ve özlemler için savaşmaktır,  
- Yoldaşlık birbirine namusunu, onurunu ve canını tereddütsüz 

emanet edebilmektir, fedakarlıktır,  
- Yoldaşlık yoldaşının hata ve zaaflarına karşı acımasız olmak, onu 

eğitmek, dönüştürmektir,  
- Yoldaşlık birbirine adaletli, eşit ve namuslu davranmaktır, saflık-

tır, temizliktir, paylaşmaktır,  
- Yoldaşlık önyargılardan ve kuşkulardan uzaktır, sıcaklık samimi-

yettir, gerçek sevgi ve dostluktur, yoldaşlık kolektif düşünmek, kolektif 
yaşamaktır, kolektif üretmektir. Üretemeyen devrimciliğini sürdüre-
mez. Devrimcinin yoldaşlarına yabancılaşması kendini ve devrimcili-
ğini üretmediği koşullarda başlar.  

- Kadın-erkek ilişkilerinde ilkeli, kurallı, saygılı ve halkımızın değer 
yargılarına, ahlak ve namus anlayışına saygılı olmaktır,  

- Duygusal ilişkilerde karşısındakini cinselliği ile değil devrimci ah-
lakı, devrimci kişiliği ve mücadelesiyle sevmektir. 



devrimci kültür yaratmamışsa, bölünme-parçalanmalardan, komplocu 
davranışlardan, hiziplerden, otonom yapılardan kurtulamaz. Oysa mü-
cadelenin zorluklarını, tehlikelerini, acılarını paylaşan ve düşman saldı-
rılarına birlikte göğüs gererek devrimi, devrimci örgütü yaratan, yaşatan 
insanlar arasında gerçek bir güven  ve yoldaşlık ilişkisi oluşur.  

Zorlukları paylaşmak, insanları birbirine yakınlaştırır, güven verir. İyi 
günlerde beraber olmak, günlük çalışmada birlikte davranmak elbette ki, 
daha üst ilişkiler için zemin yaratır, ama işin esası, mücadelenin zorluk-
larını birlikte göğüsleye bilecektir. Bu zorlukları ve acıları paylaşmak güç-
lü bir kaynaşma ve duygudaşlık yaratır. "Yoldaş" hitabı böyle sınavlardan 
geçmiş yapılarda daha bir anlam kazanır. Yoksa sözcüğün kulağa hoş ge-
len yanına takılıp kalındığında, içi doldurulamadığında bir anlam ifade 
etmeyeceği gibi kavramı da aşındırır, içini boşaltır. 

Yoldaşlık ilişkileri basitçe ele alınıp geçiştirilecek bir olgu değildir. Bir 
birimin ve hatta bir siyasal hareketin bütünsel uyumunda, başarılarında 
belirleyici bir etken olarak ortaya çıkar. Bu ilişkiler, kapitalist toplum için-
de devrimciliği yaşam biçimi haline getirmekle, kapitalizm koşullarında 
dürüstlüğü, devrimci ahlakı, paylaşımcılığı, çıkarsız yaşamı yücelten sos-
yalist adacıkları çoğaltmakla kurulabilir.  

Yaşamla ölüm, direnişle teslimiyet ikileminin karşı karşıya kaldığı du-
rumlarda onursuzluğu, teslimiyeti yaşamaktansa ölümü tercih eden bir 
mücadele çizgisi ve bu çizginin gelenekleri "güven"in içini doldurabilir. 

Devrimci hareket içinde yer alan insanlar arasında güvene dayanan 
yoldaşlık ilişkileri mücadelenin tüm alanlarında özellikle düşmanla yüz 
yüze olduğumuz işkence ve tutsaklık koşullarında oluşmuştur.   

Teslim alma ve siyasi kimliğinden soyundurma amacıyla yoğunlaştı-
rılmış en azgın saldırılar karşısında sırt sırta vermiş yoldaşların düşmanın 
bölme, parçalama çabalarını boşa çıkarma sürecinde oluşmuştur.   

Devrim halklara güvenle gelişir. Halkına güvenin en somut ifadesi yol-
daşına güvendir. Eski-yeni ayrımı yapmadan, mücadelede yer alan in-
sanlarımıza güvenmeli, bu güveni pratik içinde pekiştirmeliyiz.  

Yoldaşlarımızın kendilerini daha fazla geliştireceklerine, daha iyi nok-
talara gelebileceklerine inanmalı ve bunu da yoldaşlarımıza hissettirme-
liyiz. Onlara gereken yer ve zamanda sorumluluklar vermeliyiz. 
“Sorumluluk insanı iki gecede bilge yapar” demiştir Dayımız. Yoldaşları-
mıza sorumluluk vererek pratik tecrübe ve deneyimlerini artırır, kendine 
güvenlerinin gelmesini sağlarız.  

Tabi sadece sorumluluk verip, onları sorumluluk ve görevleriyle baş 
başa bırakıp gidersek, yoldaşımızın hata-eksik yapma durumu ortaya çı-
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kar.  
Güven duyulmayacak insanlarla da karşılaşabiliriz. Ancak bir insan 

hakkında "güvenilmez" yargısına varmak için de önce onu tanımalı, mü-
cadele içinde görmeliyiz. "Şuna güvenilmez" şeklinde peşin yargıyla yak-
laşmak insanlara güvensizlik aşılar. İnsanlar, devrimci harekete 
kapitalizmin güvensizlik ortamından, kişisel ilişkilerde kimsenin kimseye 
sırtını dönememesinin teşvik edildiği koşullardan geliyorlar. Doğal olarak 
bu izleri bir süre üzerlerinde taşıyacaklardır. Güven duymak istediğimiz 
insanlara önce biz güven vermeliyiz. Ve o insana güvenildiğini, yapabile-
ceğini hissettirmeliyiz. Bir şeyler vermeden almak mümkün değildir. Dev-
rimci ilişkileri yeni tanıyan insanlara önce kültürümüzü vermeliyiz. Bu 
kültürü tanıyan insanlar, kapitalizmin onlara veremediğini bizde bulduk-
larında, bu güvenle gelişeceklerdir.  

 
BİR KARDEŞİM VAR ŞİMDİ 
 
Bir kardeşim var şimdi. 
Ne çıkar ama, ne çıkar 
hiç görmediysek birbirimizi. 
Bir kardeşim var, 
ben uykudayken 
dağları aşar. 
Kendimce sevdim onu,  
Sesini aldım akan sular gibi özgür,  
gün oldu gölgesinin yanı başında yürüdüm. 
Ne çıkar ama 
Ne çıkar hiç görmediysek birbirimizi,  
Ben uykudayken kardeşim uyanık bekler  
göstererek gecenin ötesinde  
seçilen yıldızı. 
  

Julio Cortazar 
 
 
 GÜVEN İLE PAYLAŞIMLARIMIZI ARTIRABİLİRİZ 
 

Hiç kimse güven duymadığı biriyle paylaşmaz, emek harcayamaz, do-
layısıyla sevmez. Bu düzen, "babana bile güvenme"  her an seni arkandan 
vurabilirler düşüncesini aşılar. Bu yüzden insanlar, ilişki kurup kurma-
makta kararsız kalırlar. Gün gelir en yakın bildikleri arkadaşları için bile 
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kuşku duymaya başlarlar.   
Güven aynı zamanda sevgiyi, paylaşmayı ve her koşulda sahiplenmeyi 

beraberinde getirir.  Güven duyduğun için gözünün kırmadan yoldasın 
için canını feda edersin, güven duyduğun için gözü kapalı canını yoldaşı-
na emanet edersin, güven duyduğunu için yoldaşının kılına zarar geldi-
ğinde öfkelenirsin, hesap sorarsın güven duyduğun için sırtını rahatlıkla 
yaslarsın.  

 
Ahmet İBİLİ 19 Aralık katliamı olduğunda bedenini tutuşturmadan 

önce yoldaşlarına şöyle sesleniyor;  
"Yoldaşlar!  
Ölüm orucu direnişine başlarken halkımıza bir söz vermiş-

tik. Düşmanın bizi teslim almak için girişeceği hiçbir saldırı-
ya fırsat vermeyeceğimizi dosta düşmana açıkladık. Bugün 
içeride ve dışarıda başlattığımız direniş düşmanın tüm poli-
tikalarını bozdu. Bizi operasyon yapmakla tehdit ettiler. Böy-
le bir şeye girişilirse kendimizi yakarız dedik. Yoldaşlar 
düşman geldi ve şimdi sözümüzü yerine getirme zamanı. Bi-
liyorum ki, Ümraniye Hapishanesinde tüm mevzilerimizden 
daha fazla ölüme gönüllü yoldaşlarımız var ve burada bulu-
nan yoldaşlarımızın yerimizi boş bırakmayacağına olan gü-
venimle ve mutlulukla son görevimi yerine getirmeye 
gidiyorum. Vakit geldi. Başka ne söylenebilir, sözümüzün eri 
olduğumuzu herkes görecek. Sizi seviyorum zaferi şehitleri-
mizle kazanacağız. Bir Canım var, halkıma ve siz yoldaşları-
ma Feda olsun" (Canım Feda, Syf:257)  

Şehit düşerken Ahmet İBİLİ’nin gözü arkada değildi. Geride bıraktığı 
yoldaşlarının hesabını soracağını biliyordu.  

 
YOLDAŞLIK SEVGİSİ DİRENME, SAVAŞMA GÜCÜ VERİR 
                                                                   

Bizler devrimciyiz. Ülkemizde devrimi biz yapacağız diyoruz. İddiamız 
büyük. İddiamızı tek başımıza değil bu iddiamızı  paylaştığımız yoldaş-
larımızla  ve hep beraber oluşturduğumuz büyük ailemizle gerçekleştire-
ceğiz. Ailemizin mayasında ideolojimiz var, kan bağı değil. Bizim 
ideolojimizle düzenin ideolojisi farkını aile anlayışımızda da gösterir. 
Evet, biz bir aileyiz. Büyük , görkemli bir aile.  Bizler hiç tanımadığımız, 
yüzünü görmediğimiz yoldaşlarımız için kendimizi feda edebiliriz. Tari-
himiz bunun örnekleriyle doludur.  Nice kahramanımız var yoldaşlarımız 
için kendini feda eden, yoldaşlarını kurtarmak için bedenini silah yapıp 
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düşmanın üzerine yürüyen nice kahramanımız. Bunlar bizim gücümüz-
dür. Yoldaşlarımızı sevmeyi şehitlerimizden öğreneceğiz.  Bir yoldaşımız-
la ilgili olumsuz bir şey düşündüğümüzde bu kahramanlarımızın bize 
öğreteceği çok şey olacaktır.  

Yoldaşlarımızı sevmek emir talimatla olmaz. Savaşımız nasıl gönüllü-
lük temelinde ise sevgimiz bu gönüllülük sonucudur ve ideolojiktir. Dü-
zen içi dostluktan çok ötedir.  

Yoldaşlarımız bizim rakibimiz değildir. Biz bir bütünü tamamlıyoruz. 
Birimizin eksik olması bütünün eksik olmasıdır. Yoldaşlarımızın gelişimi 
bizim de gelişimimizdir.  

Yoldaşlarımızı kıskanmamalıyız. Kıskanmak bize ak bir duygu değildir 
burjuvaziye aittir. Burjuva kültürünün bizi yönlendirmesine izin verme-
meliyiz. Bizler tek, tek ve hep birlikte en iyisini yaptığımızda başarılı olur 
ve devrim yürüyüşümüzü hızlandırırız. Aksi durumda sadece kendimiz 
en iyiyi yapıyorsak ama en iyiyi yaptıramıyor ve bunun için çaba da gös-
termiyorsak burada büyüyen biz değil ben duygusudur.  

 Bu bizi kendini beğenmeye kendini vazgeçilmez sanmaya ve nihaye-
tinde ait olduğu yere düzene götürür.  Halk bizim  için der ki: ”Siziz bir 
biriniz için yaptığınızı bu zamanda kardeş kardeşe yapmaz, yapmıyor." 
İşte bu gerçeği bilmek, bunun sorumluluğu ile hareket etmeliyiz. Halkı-
mızın bu benzetmesi bir güvendir. Bizler bu güvene layık olmalıyız bu 
hem halkımıza hem de şehitlerimize karşı görevimizdir. 
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BİR YOLDAŞ BİR KURŞUN 
 
Bir kurşunsun yoldaş, 
düşmana sıktığımız. 
Duyan kulağımız,gören gözümüzsün. 
Komutanımızsın. 
 
Uçsuz bucaksız caddelerde, seninleyiz şimdi. 
Pankart asıyoruz, Duvarları yazılıyoruz,  
yağlıyoruz silahımızı sorulacak hesaplarımız için. 
Bakışlarının  ve ellerinin anlattığı zaferimiz için. 
 
Bizimkiler hep önde koşar. 
Uzun solukludur türkülerimiz.  
Onun için herkesten önce sevdalanır 
Herkesten önce düşeriz. 
Düştükçe çoğalırız, 
Sokaklarda yankılanır sesimiz, 
Dağları dolaşır.  
 
Bir kurşunsun sen yoldaş,  düşman üstüne saldığımız. 
Gülüşümüzsün tel örgüler ardında. 
Dışarda çarpan yüreğimiz, 
Engellenemeyen adımlarımız. 
Kanla yazılmış adımız.  
Ellerimiz, senin ellerinle kavrayacak silahı 
 
Bizimkiler hep önde koşar 
Uzun solukludur türkülerimiz  
Ve bizim türkülerimiz 
Asla yarım kalmaz 
Bitti denilen yerde yeniden başlar. 
Sustu sanılan yerde haykırış olup patlar. 
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Ali Rıza, Faruk, Hamiyet  
Olcay, Baki ve Ercan, 
Ve Erhan ve Mehmet... 
Bir kurşun, bir bomba 
Bir ışık, bir rehbersiniz 
Siz yoldaşlar 
Kuşatılmış üslerde destanlarımız 
Ege dağlarında şahinimizsiniz. 
Sabrımız, iddiamız, geleneğimizsiniz.  
Güle güle yoldaşlar! 
Ellerimiz sizin ellerinizde 
yüreğimiz yüreğinizle savaşıyor 
Önde koşuyoruz hep 
Sizin gibi... 
 
 
 
YOLDAŞIM 
 
Yoldaşım kardeşim, odur benim her şeyim 
Kavgadaki şah damarım, 
Yoldaşım sensiz bir hayat, 
Susuz bir çölde yürümeye benzer. 
 
Yoldaşım canım benim umudumsun 
Sensiz kavga açlık demektir bana 
Yoldaşım adaletsizlikler karşısında  
Ağlayan yüreğimi serinleten 
 
Ve derim ki hayata izah etme bana yüreğim 
İzah etme yaralı bedenim, 
Yoldaşımdır merhemim can kan içinde 
 Gül kokar hasretim hürriyetim. 
izlerim seni dilberi güzeli, 
Yıldız ışığını aydınlatanı  
Ve bizim hayattır doğru olan  
Sende buna dair. 
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Yoldaşları olmalı insanın  
 
Yoldaşları olmalı insanın 
Açmalı önünü çıkmaz yollarda,  
Yıkmalı kafandaki duvarları, 
''beni de götürsün'' umuduyla beklerken, 
Tutmalı elini sıkıca.. 
 
Yoldaşları olmalı insanın.. 
Bazen bırakmalı kendi ayaklarının üstünde, 
Bazen değnek olmalı sana attığın yeni adımlarında, 
Yalnız bırakmamalı, hep kalbinde taşımalı.. 
 
Yoldaşları olmalı insanın.. 
uzaklaşmanı istemeli, seni korumak için 
o son kurşunlarını sıktığında, 
dalgalandırmalı umudun bayrağını  
senin en moralsiz anında 
devir almalı kavganı ardından 
... 
sana öğretmeli son nefesine tek direnmeyi 
anlatmalı sana her şeyini,  
bazen bilmeli tek kelime etmemeyi 
seninle gülmeli, kahkaha atabilmeli 
ama yanlışı affetmemeli..  
Yoldaşları olmalıyız insanların. 
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OKUMA PARÇASI 
 
Yoldaşımıza Güveni Büyütmek  
Kavgayı Büyütmektir  - 
 
Beklemiyorduk artık. İçine kurt düşmüştü bir kez. "Gelmeyecek. 

Kesin vazgeçti. Sözünde durmadı." diye düşündü yoldaşı Okan için. 
Böyle düşünmek istemiyordu kahvenin camından dışarı her bakışında 
içinden bunları tekrarlıyordu. Öğlen olmuştu, vazgeçmeseydi şimdiye 
kadar on kere gelirdi. Okan kızdı ona. Çocuktan beri arkadaştılar, mü-
cadeleyle daha da büyümüştü . Yoldaş olmuşlardı. 

 Aileleri mücadele etmelerine karşı çıkıyordu. Engellemeye, müca-
deleyi bıraktırmaya çalışmışlardı. İkisi de çok uğraşmış ama ailelerini 
kazanamamışlardı. Sürekli sorun yaşıyorlardı aileleriyle. Okan'ın ailesi 
daha fazla sorun çıkarıyordu. Böyle devam edemezdi. Sürekli tartışma, 
sürekli hır gür. Moral bozukluğu da yaratıyordu. Evden ayrılmaya ka-
rar vermişlerdi. Bunu yoldaşlarına da açıklamışlardı. Kararları nede-
niyle belki başka bir ilde, belki başka bir alanda mücadele edeceklerdi. 

 Şimdi Okan yoktu ortalıkta. Elindeki gazetenin sayfalarını huzur-
suzca çeviriyordu. Oyalanmaya çalışıyordu ama başaramıyordu. Bun-
dan sonra Okan olmadan devam edeceğini düşündü. Kafasındaki tüm 
düşünceler Mesut’u bu sonuca vardırıyordu. "Zaten belliydi" dedi ken-
di kendine. Daha şuradan ilk kez ayrılmayı konuştuğumuzda belliydi. 
"Biraz daha uğraşsak mı?" dememiş miydi  Okan. Demişti. Ailesini bı-
rakamayacağı daha o zamandan belliydi. Babası anlamıştır, abiyle bir-
likte almışlardır Okan'ı karşılarına. Biraz tatlı dille, olmadı bağırarak, 
çağırarak vazgeçirmişlerdir. Yuh sana be Okan. Madem gelmeyecektin 
niye söz verdin? diye düşünüyor, kızıyordu Okan'a. 

İçtiği çayların parasını ödeyip  çıktı kahveden Mesut. Tek başına gide-
cekti. Kahvenin önünde oyalandı biraz. Sokağın ağzına bakıyor, Okan'ı 
görmeyi umuyordu orada. Caddeye doğru yürümeye başladı. Okan’la bir-
likte çıktıkları afişleri gördü elektrik trafosunun yanından geçerken. Yır-
tılmıştı kimisi. Güneşten renkleri solmuştu. Morali iyice bozulmuştu 
Mesut'un. Okan ile ilgili olumlu şeyler düşünemez olmuştu. 

Caddeye çıkmıştı artık. İlk minibüsü durdurmadı. Sonrakini karar-
sız bir şekilde el ederek durdurdu. Bindi minibüse en arkaya en köşeye 
oturdu. Minibüs tam hareket etmişti ki kuvvetli bir ıslıkla durmuştu 
yeniden. Pişman olmuştu minibüsçü. "Haydi kardeşim ya, gitti da-
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kikamız, yedik dur cezasını diye düşünüyordu beklerken. Mini-
büsü durduran, topallaya topallaya koşmaya çalışan Okan'dı. Mesut 
bakmamıştı dışarıya. Minibüse binip direk Mesut'un yanına oturmuş-
tu Okan. Gözü morarmış, dudağında ufak bir patlak, yüzü çiziklerle 
doluydu. "Daha yola çıkmadan gazi olduk be Mesut" demişti gülerek. 
Mesut gülerek cevap verebilmişti. "Geçmiş olsun" diyebilmişti sadece. 
Okan'ın geldiğine seviniyordu. Sevinci kadar mahcup ona karşı. Uta-
nıyordu. Başına kim bilir neler gelmişti Okan'ın. Bu nedenle gecikmiş-
ti. Neler düşünüyordu kızıyordu kendisine. Konuşamıyordu doğru 
dürüst. Bir birlerini çok iyi tanıyorlardı. Okan anlamıştı Mesut'un ak-
lından geçenleri. Sessizliği bozmak, Mesut'u bu düşüncelerden çıkar-
mak için "camı tam açsana, suratıma rüzgar gelsin" demişti. 

Tam minibüse binerken gördüm seni Mesut. Allahtan yetiştim. Bir 
kaç parça elbise ayarlayayım derken abim uyandı sabah. Zaten sohbet 
etmiştik biraz. Çaktırdım mı ne? Anlamış evden ayrıldığımı. Hepsi bir 
oldular. Sabahtan beri uğraşıyorum. Çok düşünüyorlarmış beni. Bir 
de düşünmeseler yanmıştık. Vermedim. Annem ağlıyor bir taraftan. 
Dayım da bizde. Odaya kilitlediler. Polisi arayacakmış babam. Bir de 
tehdit ediyor. Seni de beni de içeri attıracakmış. Dedim, neyi yakıştı-
rıyorsan kendine onu yap. Ne diyeyim başka. Baktım açacakları yok 
kapıyı. Biraz sakinleşince ortalık pencereden saldım kendimi. Ayağı 
da orada burktuk. Aha bu terlikleri aldım bahçeden geldim. Sonuçta 
geldik ya. Sen ne yaptın, bir sorun çıkmadı herhalde? 

   -Yok çıkmadı. Annem vardı evde. Ablamlar erken çıkıyorlar zaten. 
Okan'ın anlattıklarından sonra kendine daha fazla kızmıştı Mesut. 
utanmıştı düşündüklerinden. Onun başına kötü bir şey geleceğini dü-
şünmeden, ailesini tanımasına rağmen, babasının neler yapabileceğini 
bilmesine rağmen yoldaşı hakkında hüküm vermişti hemen. Hem de 
ne hüküm! Nasıl olurdu, başka olasılıklar varken niye hemen Okan'ın 
vazgeçtiğini düşünmüştü. Niye düşman aklına gelmemişti. Gözaltına 
alınamaz mıydı? Saldırıya uğrayamaz mıydı? Hepsi olurdu. Aklına 
bunlar gelmeliydi, önce düşmana kızmalıydı. O ne düşündü, demek ki  
ailesinden kopamıyor dedi Okan için. Okan'a ne kadar güvendiğini dü-
şünmeye başlamıştı Mesut. Onun bana güvendiği kadar güvenmiyor-
muşum. Hem de nedensiz. Onu seviyor muydu?  "Canımdan çok" dedi. 
Yoldaşıydı elbette çok seviyordu. Ama böyle düşünebilmişti işte.  O za-
man nasıl bir sevgiydi bu? 
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HASTA YOLDAŞA DAİR 
 
Duyduk ki Dövüşüyorsun yine  
Ama bu kez hastalık illetiyle  
Dövüşmek, teslim olmamaktır  
Hastalığa bile  
Ki düşmandır bize  
Bizi kavgadan alıkoyan her neyse  
Hangi engelse bu  
Neşter, ilaç ve irade  
Dövüşerek yeneceksin düşmanı  
Ve aklından çıkartma sakın  
Zafer haberini bekler yoldaşların... 
 

Ümit İlter 
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 Minibüsten inmişlerdi. Daha yolları vardı yürüyecek. Okan 
hafif topallıyordu. "çok ağrıyor mu?" diye sordu Mesut. Fazla ağrıma-
dığını hafif bir burkulma olduğunu söyledi Okan. Birden kolundan tu-
tan Mesut’un kendine bir şey daha söylemek istediğini anlamıştı. Biraz 
utanarak ama Okan'ın gözlerine bakarak "senden özür dilerim" de-
mişti. Mesut, nedenini anlatmasına izin vermeden "kabul edilmiştir" 
diye onu rahatlatmak istercesine cevaplamıştı Okan. 

   -Biliyor musun Okan bugün çok şey öğrendim. 
   -Biliyorum. Demek ki evdekilerden dayağı boşuna yememişiz, bo-

şuna burkmamışız ayağı 
 
Mesut'un koluna girmişti Okan. Önlerinde uzunca bir yokuş vardı. 

Yürüyorlardı.  
Gene birlikte.



KALBİMİZİN BEYNİMİZİN  
EN GÜZEL KÖŞESİNDEKİ YOLDAŞLARIMIZI 
O GÜNE TAŞIRKEN BİR ÇİFT GÖZ OLACAĞIZ 

Birbirimizin  
gözlerinin içine bakarak savaşacağız.  

Yolu yok aşacağız bu cehennemi. 
Kendi cennetimizi yaratacağız.  

Kendi devrimimizi yapacağız. 
Yoldaşlık dışında yol yok biliyoruz. 

Sen öğrettin bize bu yolu. 
Seni yoldaşça selamlıyoruz. 

 
 
Savaş ve Yoldaşlık... 
 
Yoldaşlık bağları, savaş içinde, mücadele içinde paylaşımla gelişen ve 

büyüyen, devrimci bilincin ortaya çıkardığı çok özel bir ilişkidir. Yaşaya-
nın bir daha hep yaşamak isteyeceği, bilincine varanın başka bir hayat 
düşünemeyeceği kadar değerli bir ilişkidir. Yoldaşlarımız için yaşar, onlar 
için savaşır ve onlar için kendimizi feda ederiz. Bir çift göz olmak deyimi 
bunu ifade eder. Ayrı ruh, aynı bilinç ve ideolojik şekillenme yoldaşlığı 
böylesine özel ve düzenin her türlü yoz ve çürümüş ilişkisinden arındıra-
rak özel bir yere koyar.  

Faşizmin ve emperyalizmin üstün savaş mekanizması karşısında dev-
rimin silahı insandır. Devrim ordusu kişisel çıkarları için değil, bütün bir 
halkın çıkarları için bir araya gelmiş bilinçli ve gönüllü bir ordudur. Bu 
ordunun düşman karşısında en büyük silahı ise moral üstünlüğü ve yol-
daşça ilişkilerdir. 

Ülkemizde yaşanan "savaş" ortamı devrimci hareketten ve üyelerinden 
çok şey bekliyor. Öncelikle bu savaşı ciddiye alıp gereklerini yerine geti-
rebilecek şekilde hazırlamanın bir parçası da ilişkileri devrimleştirmek-
tir. 

Savaşta üstün bir moral gücün yanı sıra, savaşçılar arasında güvene dayalı 
güçlü bir bağlılık, dayanışma, kolektif ruh ve hareket bilinci gerekir. Teknoloji 
ve silah gücü olarak devrim saflarından katbekat ilerde olan, bunun yanında 
sistemin ayakta kalması noktasında emperyalizmin de tam desteğini almış 
bir düşmanla savaşıyoruz. Böyle bir gücü alt edebilmek için onda olmayan 
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üstün özelliklere sahip olmalıyız. Faşizmin ve emperyalizmin üstün savaş 
mekanizması karşısında devrimin silahı insandır. Devrim ordusu kişisel çı-
karları için değil, bütün bir halkın çıkarları için bir araya gelmiş bilinçli ve 
gönüllü bir ordudur. Bu ordunun düşman karşısında en büyük silahı ise mo-
ral üstünlüğü ve yoldaşça ilişkilerdir. 

Devrim saflarında yoldaşlık ilişkilerinin varlığı zafer için güçlü bir et-
kendir. "Vietnam Kazanacak" isimli belgesel romanın yazarının Vietkong 
savaşçılarında ilk dikkatini çeken özelliklerden biri kendi aralarındaki 
ilişkilerdir. Birbirlerine bağırıp çağırmayan, ağızlarından kötü söz çık-
mayan, her şeylerini paylaşan insanlardan oluşmaktadır. Vietnam Halk 
Kurtuluş Ordusundaki sevgi ve bağlılık tüm ilişkilerde kendisini göster-
mektedir. Komutanla savaşçı zaferi kazanma inancıyla bütünleşmiştir. 
Savaşçılar alınan kararlara katılmakta, üstlerini eleştirebilmektedir. Astla 
üst arasında yoldaşça bir ilişki sürmektedir. İşte Vietnam Halk Kurtuluş 
Ordusu'nu zafere götüren en önemli özelliklerden birkaçıdır bunlardır. 

Bizim ilişkilerimizde de altındakini ezmek, emir-komuta mekanizma-
sını bu niyetle kullanmak yoktur, yöneticilik vardır. Bunun hotzotçuluğa, 
dukalığa dönüştürüldüğü yerde, yoldaşlık değil, sorumluluğun kötüye 
kullanılması söz konusudur. Bir yöneticiyi, bir komutanı en çok küçülten 
şey bu tür sekterlikler, sorumsuzluklardır. 

Kırk yılı aşkın bir silahlı mücadele geleneği olan devrimci hareket, bu 
alanda da devrimci bir kültür yaratmıştır. Disiplini, ilkeleri, kuralları, ko-
lektivizmi, gelenekleri ile devrimcilik bir yaşam biçimi haline gelmiş, yol-
daşlık bu yaşam biçimi içerisinde gerçek anlamını bulmuştur. Örgüt 
bilinci geliştirilmiş, insanlarında örgütüne, yoldaşlarına, halkına bağlılık 
içselleştirilmiş ve tüm bunlar kültürümüzün önemli bir parçası haline ge-
tirilmiştir. Yüzlerce namlunun açık hedefi halinde olmasına rağmen "Yol-
daşlarımız cezalandıracak sizi!" diye haykıran güç, özünü bu devrimci 
kültürden almaktadır. Ve bu öyle bir güçtür ki, aynı anda binlerce yüreği 
şehit yoldaşlarının hesabını sormak üzere harekete geçirmektedir. 

Katliamcı düşmanın silahını yenecek olan da devrimci saflardaki mo-
ral üstünlük ve yoldaşlıktır. Düşmanı bu özelliklerimizi geliştirerek vur-
malıyız. Kişisel hesaplar peşinde olmayan, savaşmaya gönüllü 
insanlardan oluşan devrimci hareket saflarındaki yoldaşlık bağlarını daha 
da geliştirmek, güçlendirmek ve yaşam biçimimizin doğal davranış tarzı 
olarak içselleştirip zenginleştirmek gerekir. Birkaç dakika sonra öldürü-
leceği kesin iken "Tüm yoldaşlarımıza selamlarımızı iletin." diyenlerin 
selamını almak için. 
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MÜCADELE YOLDAŞLIK İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRECEKTİR 
 

İçişleri Bakanı'nın "Gazanız mübarek olsun." sözleriyle profesyonel 
katiller sürüsünün iplerini çözdüğü bir savaş yaşıyoruz. İnsanlarımızın 
katledilmesiyle yetinmeyenler, onların cesetleri üzerinde tepinerek hay-
vani duygularını gideriyorlar, insanlıktan çıkmış bir düşmanla savaşırken 
bizler insanlığı temsil ediyoruz, insanlığın tanıdığı en güzel duyguları; 
adaleti, paylaşmayı, vefayı, kısaca çıkarsız, yalansız-dolansız ilişkileri, na-
musu, insanlık onurunu yeşertiyor, besliyor, büyütüyoruz. 

Yarının toplumunu nüveler halinde de olsa bugünden kurmaya baş-
layan mücadelemiz kendi ilişki biçimini, devrimci değerlerini, gelenek-
lerini, kültürünü yaratarak gelişiyor. Yoldaşlık bu mücadele içinde anlam 
kazanıyor. 

Faşist güçlerin kuşatması altında yaşam kaygısından uzaklaşarak ör-
gütünü ve yoldaşlarını korumak için neler yapabileceğini düşünen, ope-
rasyonun gelişiminin çözülmesi için yoldaşlarına ipuçları sunma 
kaygısıyla hareket eden, kendisi de ölümle yüz yüze iken Sinan ve Fazıl 
yoldaşlarının yaşamlarından endişe eden Sabolarda, düşmanın birliğine 
yönelik saldırısı karşısında öncelikle savaşçılarını pusulara düşürmemeyi, 
üsleri kurtarmayı düşünerek Ankara caddelerinde bütün bir gece katiller 
sürüsüyle çatışan, kuşatmalar yaran Halil Ateş gibi komutanlarda en üst 
ifadesini bulan yoldaşlık duyguları devrimci kültürümüzü geliştiriyor. 

Düşman kuşatması altında bulundukları üssü savunmak için birlikte ba-
rikat kuran, açılan gedikleri kapatmak için canla başla çalışan ve bunu sıra-
dan bir iş gibi doğallıkla yapan Eda'dan, Taşkın'dan yoldaşlığı öğrenmeliyiz. 
Yoldaşlarını işkenceci katillerin eline teslim etmektense Yusuf Erişti gibi, 
Birtan gibi direniş kahramanlarından öğrenmeliyiz yoldaşlığı. Devrimci Ha-
reketin kampanya kararını duyunca küçük hesapları reddedip "Madem ki 
hareket orada kavgayı yükseltiyor, biz de buradan ses verme-
liyiz." diyen kır gerilla komutanı Şerafettin'in hareket ruhundan, coşkusun-
dan, yoldaşlarıyla birlikte atan yüreğinden öğrenmeliyiz.  

Yoldaşları düşman ablukasına düşmesin diye kendini ortaya atarak çatı-
şan ve böylece örgütünü ve yoldaşlarını koruyan Perihan'lar yeni bir kültür, 
yeni tür ilişkiler yarattılar. Onlar Adana'da, Ankara'da kanlarıyla duvarlara 
örgütlerinin adını yazabilecek bir kahramanlık örneği sunarken, geride ka-
lanlara inancın gücünü, örgütlerine ve yoldaşlarına bağlılıklarını bir gelenek 
olarak bıraktılar. Hepsinden öğreneceklerimiz var. Yoldaşlık ilişkilerinin mü-
cadele içinde kazanılabileceğini söylerken kastettiğimiz budur. Bunlar, mü-
cadelenin asli bir parçası olamayanların anlayamayacakları davranışlardır. 
Çünkü böyleleri "başkaları" için ölmeyi anlayamazlar, örgütünü ve yoldaş-
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larını kendinden öne koyan duygu ve düşünceyi anlayamazlar. Oysa, sosya-
list toplumun insan ilişkilerini kendi yaşamında, mücadelesinde daha bu-
günden oluşturmaya başlayan güçlü bir siyasal çizginin ideolojik, politik, 
örgütsel birliğidir yaşanan.  

 
     
İNSANLIK DIŞI BİR REJİME KARŞI  
SAVAŞTIĞIMIZ ÖLÇÜDE İNSANLAŞIRIZ 
 

Savaşmak bizi devrimci değerlere yakınlaştırır. Bireycilikten, her tür 
bencillikten uzaklaştırır. Çünkü yoldaşlık öncelikle savaş arkadaşlığıdır. 
Bunun için yoldaşlığın harcında mücadele vardır.  

Burjuvazi maddi ve teknik imkanlarıyla güçlü ama ideolojik olarak za-
yıftır. Burjuvazi çürümüş düzenini korumak için yalan ve zulme sığınır. 
Biz ise haklılığımızdan güç alırız. Yoldaşlarımızdan, halkımızdan güç alı-
rız. Onlara olan sevgimiz bizi dirençli kılar. 

Yoldaşımızın canı acıdığında bizimde canımız acır. Yoldaşımıza yapılan 
işkence bize de yapılmışçasına derinden hissederiz. Gözaltında, işkencelerde, 
F Tiplerinde faşizmin nice terörüne karşı bize direnme gücü verir.   

 Vatanımızın bağımsızlığını kazanma mücadelesinde kararlı ve güçlü-
yüz. Çünkü bu vatanın topraklarında yoldaşlarımız vardır. Halkımız var-
dır. Şehitlerimizin, yoldaşlarımızın yarattıkları sayısız değerler vardır. 
Vatanı savunmak aynı zamanda bu değerleri de savunmaktır.  

 
"Düşmana Düşmanlık Duymayanlar,  
Değil Devrimci, Vefalı Bir  Dost Bile Olamaz” 
 

Burjuvazi sömürüsünü, en sefil çıkarlarını ayakta tutmak için gözünü 
kırpmadan vahşete başvuran bir sınıf kinine sahiptir. 

Nasıl bir düşmanla savaştığını bilmeyen bir savaşçı faşizmle, emper-
yalizmle hiçbir koşulda uzlaşmama geleneğini ve teslim olmama tavrımızı 
kavrayamaz. Faşizmin bize duyduğunun bin katı bir kin ve öfkeyle bilen-
meliyiz. Savaşmak için bu gereklidir. Silahı, adamı, fırsatı olmayanların 
kin ve öfkeleri de yoktur. Biz intikamcı değiliz ama hesap sorma duygu-
muz düşmandan çok daha fazla gelişmiş olmalıdır. Çünkü bizler düşman-
da olmayan bir özelliğe, adalet duygusuna sahibiz. Halklarımıza, 
yoldaşlarımıza yapılan hiçbir şeyi unutmayacağız. 

 Sınıf kardeşlerimize duyduğumuz yoldaşlık sevgisi ve sınıf düşman-
larına karşı duyduğumuz sınıf kini olmaksızın, zalimlerin, sömürücülerin 
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iktidarına son veremez, işçi sınıfının ve halkın onurlu geleceğini, halkın 
iktidarını kuramayız... 

 
Özlenen ateş yakılmıştı sonunda  
Elden ele bütün dünyaya taşınmıştı  
Kıvılcım dansıydı gözlerdeki sevinç  
Kavga dağlarda bilinci kuşanmış  
Zindanlarda dirence sarılmıştı  
Ve haykıran dudaklar  
Her ihanet vakti çöl çöl yarılmıştı 
 
Ötsün diye kendi yuvasında kuş  
Açsın diye kendi dalında çiçek  
Gördüler ki yepyeni kibritler gerek  
Ateş olup yanmaktaysa bütün gerçek  
Yanarken türkü söyleyen canlar gerek  
Ateşi kanıyla tutuşturanlar gerek  

      
           Adnan Yücel 

 
BİRBİRİMİZİ BASİT TEMİZ  VE AÇIK YÜREKLİLİKLE SEVECEĞİZ 
 

Sevgi ve güven; savaşmak için ihtiyacımız olan moral gücü besleyen 
iki önemli unsur. Biz yoldaşımızı basit, temiz ve açık yüreklilikle severiz. 
Kin öfke ve kötü duygulara yer yok bizim yoldaşlık ilişkilerimizde. Yol-
daşımıza olan sevgimizi, öfkemizi umutlarımızı paylaşacağız; acılarımızı, 
sevincimizi, öfkemizi, umutlarımızı paylaşacağız. Paylaşılan hiç bir şey 
sıradanlaşmaz, değere dönüşür, sevgiyi büyütür. Sevginin azaldığı yerde 
ise tam aksine sıradanlaşma, değer yitimi başlamış demektir. 

... 
Yoldaş 
Dünyanın en güzel sözü 
güzelliği sevdamızın özü 
yüzyıllardır düş kurar insanoğlu  
düşler hep geleceğe koşar 
düşlerin halk için kurulduğu yerde 
hesap biter, yoldaşlık başlar 
                            
                                     Gülnihal Yılmaz 
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YOLDAŞLIK İLİŞKİLERDE KURALLAR  
 
Yoldaşlarımıza hakaret edemeyiz. Hakaret düzende bir-

birlerine tahammül edemeyen, birbirlerinin kuyusunu 
kazmaya çalışan ilişkilerde vardır. Hakaret moral bozar 
ve örgüte zarar verir. Onuru incitir, gerilemeye neden olur.  

 
Yoldaşlarımıza küfür etmeyiz. Küfür hakaretin en pes-

paye halidir. Yoldaşlarımız bizim için çok değerlidir. Ağzı-
mızdan çıkan her sözde bu değer, ona karşı olan sevgimiz 
vardır. Eleştirilerimizde de bu değer kendisini göstermeli-
dir. Hiçbir şeyi kestirip atmayız. Bir yoldaşımızın eksikle-
rini gösterirken aynı zamanda ona bu yanlarını 
değiştirmesi için güç veririz.  

 
Yoldaşlarımıza kaba kuvvet kullanmayız. Şiddet kullan-

dığımız tek bir hedef vardır. O da düşmanımızdır. Yoldaş-
larımızla olan ilişkilerimizde şiddet uygulamak örgütün 
ilke ve kurallarını bir kenara bırakmaktır.  

 
Yoldaşlarımızı aşağılamayız. Aşağılamak kendisini üs-

tün görmektir. Kibirdir. Kibir bireyciliktir, burjuva ideo-
lojisidir.  

 
Yoldaşlık ilişkilerinde öfke değil, çözüm vardır. Yoldaş-

lık ilişkilerinde eleştiri özeleştiri vardır. 
Yoldaşlık karşındaki insanın sırtındaki yükün bilincin-

de olmaktır. 
 
Devrimci saflığımızı yitirmeyeceğiz. Kanıtlanmadığı sü-

rece yoldaşımızın söylediğine inanacağız. ama siyasi uya-
nıklığımızı yitirmeyeceğiz. 

Neden: Çünkü biz birbirimize güven üzerine kuruluyuz, 
bu yüzden en başta yoldaşlarımıza güveniriz. Fakat her za-
man şüphelenmek, birbirimizi denetlemek zorundayız. 



 
   OKUMA PARÇASI  

 
"Gvazden yattı ve sırtını ateşe dönüp uyudu. Sigarasını bitirdikten 

sonra, Prof da paltosuna sarınıp yattı. Paul birden, yoldaşlığın ve on-
ları bir birine bağlayan her şeyin yittiğini hissetti. O gece kendine yö-
nelen suçlamalar, ısrarlı bir fısıltı halinde, durmaksızın yankılanıyordu 
bilincinde. Paulu ötekilerin gözünde alçaltmak isteyen şeylerdi bun-
lar. 

"Moral çöküntüsü. Panik. Aydın kibirciliği... Bireysel tutku!" Paul 
bunları anımsarken, giderek öfkelendi: 

 "Topununza ne demeli bilmem ki! Ama bozacağım sizi göreceksi-
niz! Ben kazanacağım". diyordu içinden gelen bir ses. "Birliğin sorum-
luluğunu ben üzerime alacağım, bunun için ödemem gereken bedel ne 
olursa olsun alacağım bu sorumluluğu! Eğer tehlikede olan birliğin ge-
leceği ise bir saniye bile duraksamamam gerekir. Bu bir devrimdir. 
Ben ne istediğimi biliyorum.!" 

 Paul düşünce fırtınası yatıştıktan sonra, aklına gelenle irkildi; "peki 
haklı olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Prof. senden 
daha iyi bir asker değil mi? Her zaman en iyisini yapan O değil miydi? 
Rütbesinin gerektirdiği kararları alırken hiç yanıldığı oldu mu? Kim 
bilir belki bir saldırıdan korkuyorsundur gerçekten?" 

"Saçma düşünüyorum. Sorunları derinlemesine göremiyor onlar. 
Prof  yanılıyor. Bu durum son derece açıktır." 

 "Kendini ve yeteneklerini abartıyorsun. Kibirli ve hırslısın. Yadsı-
yabilir misin bunu? Başkalarının sana uyması hoşuna gidiyor" "Ama 
kendime güveniyorum! Burada üzerime düşeni biliyorum. 

 "Ama başkalarına güvenmek de senin görevindir. Yoldaşlarına kar-
şı, böylesine düşmanca duyguları nasıl besleyebilirsin? Senin için dü-
şündüklerini açıkça söylediler diye mi bu kadar kızdın ve intikam 
peşinde koşuyorsun? Öyle ya komiser sensin." 

Paul kendi kendisiyle bu tartışmayı sürdürürken inledi. Düşündük-
lerinin karmaşıklığının etkisi altında ürkmüş, dehşete kapılmıştı. Böy-
lesi çelişkiler, bilincinde ilk kez su yüzüne çıkıyorlardı. 

Garip bir ürperme geçti bedeninden. Önce üşüdüğünü sandı. Ateşe 
yaklaşıp, sırasıyla sırtını ve önünü ısıttı. Az sonra yeterince ısınmıştı. 
Bedenin aşağı, ateşten yanan yorgun dizlerine doğru bir ılıklık yayıldı. 
Paul görünmez bir düşmanla dövüşürmüşçesine  ya da giderek gö-
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müldüğü bir bataklıktan çıkmak istermişçesine, ikide bir silkinip 
duruyordu. 

"Ne yapmalıyım? Haklı mıyım? Eğer birlik benim yüzümden yıkı-
ma uğrayacak olursa ne olacak? 

Bu düşünceyle birlikte, bütün fikir ve eğilimleri sönükleşti, belleği 
bulanıklaştı. Kafasını topladığında bu durumun ne kadar sürdüğünü 
kestiremedi, fakat epey uzun sürmüş olmalıydı. Sonra sis dağıldı ve 
uyuşmuş duyguları, yeniden canlandılar. Önceleri fark etmediği, ama 
giderek güçlenen bir istek duyuyordu şimdi. Prof la her şeyi baştan ko-
nuşmak, öğütlerini dostça dinlemek ve söylediklerine kulak vermek 
isteğiydi bu. 

Paul başını göğsünden kaldırdı ve yoldaşlarına baktı. Bir kayın kü-
tüğü çatırdayarak için için yanıyordu. Gvazden uykusunda huzursuzca 
döndü. Prof, Paul'un bakışlarını üzerinde hissetmiş gibi silkindi ve yü-
zünü ateşten yana döndü. O da uykusuzluğa dayanamamıştı. Paul 
onun uyanık olduğunu sandı. Ama bir söyleşi açıp açmamak konusun-
da duraksadı. Çenesini koluna dayayıp, uzun süre oturdu. Prof'un, ate-
şin ışığında parıldayan, yorgun yüzüne bakıyordu. 

Giderek duygulanıyordu. Prof'la birlikte geçen bütün yaşantısını 
anımsadı. Birlikteki yaşamları geçmişte oldukça mutluydu. Savaşın 
acılarını ve dehşetini henüz tatmamışlardı. Güzel anılarının hepsi de 
Prof'la bağlantılıydı. Birliğin içinde tek arkadaşıydı. Geceleri dinlenir-
ken birbirlerine içlerini dökerlerdi. Çarpışmalardan önce karşılıklı ve-
dalaşan bakışları, hala gözlerinin önündeydi. Zaferi belki de birlikte 
göremeyeceklerini düşünerek birbirlerine kısa mektupları bırakırlardı. 
Bu gece her şey tersine dönüvermişti. 

"Korkunç! Nasıl düşünebilirim böyle şeyleri? Benden daha iyi, daha 
güçlü bir kişiliği var onun. Eminim benim onun için düşündüğüm şey-
leri, o benim için düşünmüyordur. Duygularımı gizlemeyi de becere-
mem. Düşüncelerimi yüzümden okumuştur mutlaka..." 

 Paul kendisinden utandı. Sürekli kendini suçluyordu. İçindeki he-
saplaşmayı bıkana kadar sürdürdü. Giderek daha açık seçik düşüne-
biliyordu. 

"Ne kadar da bencilim! Ne yapmalı, nasıl davranmalıyım?" diye, 
yumruğunu alnına dayayıp mırıldandı. 

Birden silkinip kalktı ve dışarı çıktı.  
(syf.28-31 GÜNEŞE DOĞRU, DOBRİKA KOSİÇ,  

OKAR YAYINLARI) 
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"EN BEREKETLİ TOPRAK YOLDAŞLIKTIR BİRE ÖMÜR VERİR" 
 

Devrimciler var olan düzenin tüm değerlerine karşı kendi değerlerini 
yaratırlar. Düzenin bencilliğinin karşısına kolektivizmin konulması gibi. 
"Her koyun kendi bacağından asılır" diye öğüt veren düzene, "Yoldaşının 
kalbini kendi kalbin sanmak." cevabını verirler.  

Yoldaşlık tek yumruk olmaktır. Yoldaşın hasta ise sen de hastasındır. 
Yoldaşın çaresizse sen de çaresizsindir. Yoldaşın umutsuzsa sende umut-
suzsundur. 

Yoldaşlarımız bizim soluk borumuzdur. Canımızı güveniriz. Geleceği 
ancak birlikte kurabileceğimizi biliriz. Yoldaşımız olmazsa bir yanımız 
eksiktir. Kimi zaman yan hücrede sesini duymaya hasret bırakılırız. Kimi 
zaman işkencehanelerde birbirimizin yarasını sararız. Kimi zaman hücre 
hücre erirken saçlarını tararız. Kimi zaman sırt sırta verip eylemde çatı-
şırız. Tıpkı Berna ve Çiğdem gibi. Tıpkı Bahtiyar ve Şafak gibi...  

Yazgısını yazgımız, yolunu yolumuz, düşüncesini düşüncemiz bildiği-
miz, yârin yanağından gayrı her şeyde hep beraber olduğumuz yoldaşla-
rımız bizim. 

Biz biliriz ki, yoldaşımızın başına ne gelirse bizim başımıza gelmiştir. 
Çünkü biz Lenin'in deyimiyle,  "Savaşı kazandıran, büyük imkanlar, as-
keri güçler, çok sayıda kadrolar değil; merkeziyetçilik, disiplin, tek bir 
kişi gibi hareket edebilme özelliğimizdir." 

Bizi tek bir kişiymiş gibi hareket ettiren şey, ideolojik netliğimizdir, 
ideolojik ve ruhsal birliğimizdir. 

Nedir ideolojik birlik? Söylemde ve pratikte aynılıktır. Bu nedenle 
onun kalbini kendi kalbimiz bilmektir derken abartmıyoruz.  Bizi birleş-
tiren ortak bir ideolojimiz var. Çünkü biz aynı sınıfın mensubuyuz. Sınıf 
kardeşleriyiz. Çıkarlarımız ortak. Bir işçi ile öğrenciyi, bir memur ile bir 
tutsağı birleştiren çok güçlü sınıfsal bir bağ var.  

İdeolojik birlik, ortak ruhsal şekillenme, bir olay karşısında aynı şey-
leri hissetmek aynı şeyleri yapma isteği duymak demektir. 

Hasan Selim'in yoldaşını çatışma alanından çıkartmak istemesini sağ-
layan da, çatışmada vurulan yoldaşının hesabını sormak için ertesi gün 
düşmanının beynine sıkan da aynı birlik ruhudur.  

 
Kalleş pusuda  
-Amerikancılar kalleş olurlar 
Çevirip sordular  
Kimlik dediler  
Çıkardı Hasan Selim  
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Gösterdi Hasan Selim 
Gösterdi kimliğini 
Yoldaş yazıyordu sadece  
Ve Hasan  
"Sen uzaklaş" diyordu yoldaşına  
Çatışıp oyalarım ben düşmanı 
Ölümü üzerine çekerek 
Koruyordu yoldaşını ölümüne 
Biliyordu çünkü Hasan Selim  
Yoldaş demek onur demektir bizde  
Can feda savunulur  
Ve uğruna bin kez ölünür 
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Vatanlarını Perslerin işgalinden kurtarmak için Termopilai ge-
çidinde kendilerini feda eden cesur 300 Ispartalı'nın eğitiminde kal-
kanlarının önemi çok büyüktür:  

“Öğreticilerin sana Ispartalıların, savaşta miğferini ya da göğüs zır-
hını kaybeden savaşçıyı hiç ceza vermeden affettiklerini, ama kalkanını 
kaybeden bir savaşçıyı her türlü vatandaşlık haklarından mahrum et-
tiklerini öğrettiler mi?” 

Aleksandros öğrettiklerini söyledi. 
“Çünkü savaşçı, miğferini ve göğüs zırhını kendini koru-

mak için taşır, ama kalkanı, bulunduğu saftaki öteki insan-
ların güvenliği içindir." 

Bu örnekte de olduğu gibi kendimizden önce yoldaşımızı düşünürüz 
biz. Onun can güvenliği bizimkinden önce gelir. Ispartalıların kalkan-
larına söyledikleri sözler ise şöyledir: 

“Bu benim kalkanımdır. 
Onu önümde savaşa taşırım, 
Ama o yalnızca benim değildir. 
Solumdaki kardeşimi korur. 
Şehrimi korur. 
Kardeşimi asla 
Onun gölgesinin dışında bırakmam. 
Şehrimi de onun korumasından. 
Kalkanım önümde 
Düşmana karşı koyarak ölürüm.” 

İşte böylesine yoldaşını düşünür yiğit Ispartalılar...



Kendinden önce yoldaşını düşünmek, Ali Rıza Kurt gibi yaralı yoldaşı 
Hamiyet Yıldız'ı koruyabilmek için yaralı yakalanmaktır. 

İşkencecilerin cezalandırılması eylemine giderler. Silahlarını çekip 
ateş etmeye başlarlar. Halk düşmanlarının karşılık vermesi üzerine ça-
tışma başlar. Hamiyet yaralanır. O, Hamiyet'i yaralı düşmana bırakmak 
istemez ve götürmeye çalışır. 

- Dayan Hamiyet, kendini bırakma, yaslan omuzuma, birlikte çıkaca-
ğız. Daha kaç eylem yapacağız dayan. Sen ki onlarca faşiste meydan oku-
dun hadi kalkmaya çalış yoldaşım, der Ali Rıza. 

- Beni bırak sen git komutanım. Sen halkımıza lazımsın, cevabını verir 
Hamiyet. 

Evet Ali Rıza bir komutandır. Savaşçıları ona güven duyar. Hamiyet, 
savaşı sürdüreceği inancıyla "git" der Ali Rıza'ya. Ali Rıza, Hamiyet'i bı-
rakmaz. Çünkü o yoldaşıdır ve hareketinin kendisine emanetidir. 

İşte bu, yoldaşlıktır. Bu, yoldaşını koruma, kollama isteğidir. İkisinin 
birbirlerine verdiği bu cevapta yoldaş sıcaklığı, yoldaş sevgisi ve vefa var-
dır. İkisi de orada, o yerde birbirlerine yaşatmak için canını verecek denli 
fedakardırlar. 

İşkenceci katiller Hamiyet'i katlederler. Ali Rıza ise yaralı olarak ya-
kalanır. Direnmemesi için ellerini arkadan kelepçelerler. Ama o bu du-
rumda bile zafer işareti yapacak kadar direngendir. Ali Rıza'nın bu resmi 
gazetelerde çıkar ve bu resim belleklere kazınan bir direniş sembolü olur. 

Yoldaşını düşmana bırakmama geleneği Cephelilerin geleneğidir... Si-
bel Yalçın, bu geleneğin sürdürücülerinden birisi olur...  

"Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi gerillaları eylemden sonra Piyale 
Paşa yönüne doğru uzaklaşmaya başladılar. Ancak Piyalepaşa Bulvarı 
üzerinde karşılarına bir polis ekibi çıktı; Ekiple çatışmaya girdiler ve bin-
dikleri aracı terk ederek Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'ne yöneldiler.  

Sibel ve diğer iki savaşçı buradan Fuat Soylu İlköğretim Okulu’na çıkan 
sokağa girerek, hemen ayaküstü durumu değerlendirdiler. Görevlerini yerine 
getirmişlerdi. Ama şimdi görevlerinin bir başkası başlıyordu. Kuşatmayı ya-
rıp savaşçıların güvenliklerini sağlamak, ya da bu olamıyorsa, son kurşununa 
kadar savaşmak. Böyle öğrenmişlerdi onlar. Savaşçılığı böyle kavramışlardı.  

Okulun alt köşesine geldiklerinde Sibel diğer ikisine çatışma bölgesin-
den uzaklaşmalarını, kendisinin onlara koruyacağını söyledi. “Bu rica değil 
emirdir. Gideceksiniz” diyordu. İki gerilla komutanlarının talimatı doğrul-
tusunda farklı bir yöne uzaklaşırken Sibel okulun alt köşesinde bulunan 
kırmızı renkli kamyonun arkasına mevzilenerek beklemeye başladı." 

Ve yoldaşlık, Sibel'i saklandığı evde ihbar ederek katledilmesine neden 
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olan muhbirin bir hafta sonra cezalandırılmasıyla kendini bir kez daha 
gösterir. "Halk Kurtuluş Savaşçıları Teslim Olmaz. Siz Teslim Olun” diyen 
Sibel'in yoldaşları onun mirasını devralmıştır çünkü... 

Yoldaşlık, halkının kurtuluşu, vatanının bağımsızlığı için girilen mü-
cadelede her türlü fedakarlıkta "önce ben" diyebilmektir. 

Berna ve Çiğdem'in düşmanla çatışırken ki görüntülerinde izlediğimiz 
bir fotoğraf ve video görüntüsü  vardı. Birisi önde, birisi arkada ateş edi-
yor. Berna arada bir bakıyor arkasına, Çiğdem ateş ediyor ve kafasını çe-
viriyor. Çok emin arkası sağlam. O güvenle öne doğru gidiyor, koşuyor 
çevik otobüsünün arkasından. Ateş etmeye devam ediyor. Çünkü çok 
emin arkası sağlam. 32 mermi isabet ediyor otoya. Hareketli bir hedefe 
isabet eden mermi sayısı çok fazla. İşte sırt sırta böyle savaşmak; yan yana 
savaşmak. Bu güven olmadan olmaz.  

Yoldaşlık dünyadaki her şeyi ölçüsüdür. Her şeyimiz bizim yaşamı-
mızdır, elimizde başka bir varlığımız, zenginliğimiz yoktur. Bu nedenle 
yoldaşlık birbirine canını vermektir.  

Aynı Ahmet İbili'nin 19 Aralık Hapishaneler Katliamı sırasında Üm-
raniye Hapishanesi'nde kendisini feda edişi gibi. Düşmanın saldırısına 
feda eylemiyle cevap verilecektir. Ölüm Orucu direnişçilerinden birisi 
kura ile seçilecektir. İbili, ekip komutanı olarak hile yapar ve kendi adını 
çeker. Ölümün üzerine koşarken komutanlık görevini yerine getirmenin 
onu vardır yüzünde. 

Dayı, kendisine memleketini överek, "Şöyle bereketlidir toprakları, 
böyle bereketlidir. Bu topraklarda baston ekin, seneye baston biçersiniz. 
Bire beş verir bu topraklar..." vs. diye anlatan bir yoldaşına, "EN BERE-
KETLİ TOPRAK YOLDAŞLIKTIR BİRE ÖMÜR VERİR" cevabını 
verir. 

Bu "bereketli toprakların" kıymetini bilmeliyiz. Yoldaşlarımızla omuz 
omuza olduğumuzda en güçlü biziz.  

Fatma Koyupınar gibi, "En sonuncu ben olayım" diyerek şehit düş-
mektir yoldaşlık... 

Yoldaşlık karşındaki insanın sırtındaki yükün bilincinde olmaktır. 
YOLDAŞLIK, YOL ARKADAŞININ YÜKÜNE ORTAK OL-

MAKTIR. BİRLİKTE TAŞIMAKTIR. BU BİLİNÇLE ONU ÖLÜ-
MÜNE SAHİPLENMEKTİR.  

SİYAM İKİZLERİ GİBİ. BİRLİKTE YÜRÜMEYİ ÖĞREN-
MEK, BİRLİKTE HAYATTA KALMAYI ÖĞRENMEK. ÇÜNKÜ 
ÖYLE BİR DENGE VAR Kİ BİRİ DAHA YAVAŞ YÜRÜRSE Dİ-
ĞERİ DE YAVAŞTA KALIR, NE KADAR ÇABA HARCARSA 
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HARCASIN. YİNE BİRİ HANTALSA, DİĞERİ İSTEDİĞİ KA-
DAR ÇALIŞKAN OLSUN ONUN HANTALLIĞI ONU DA BAĞLA-
YACAKTIR. 

BİRİ ÖLÜRKEN, DİĞERİ SAĞ KALAMAZ. BİRLİK OLMALI, 
YOLDAŞLIĞIN GÜVENİNE TESLİM ETMELİYİZ KENDİMİZİ. 
YOLDAŞLARIMIZA ÖZEN GÖSTERELİM, ONLARIN KALBİNİ 
KENDİ KALBİMİZ BİLELİM. CEPHELİ GELENEĞİNİ DAHA 
DA YÜKSEKLERE ÇIKARTALIM. 

 
Yoldaş ki 
Olmayınca uçulmaz 
Gövdemde kanattır 
 
Yoldaş ki 
Çarpmayınca yaşanmaz  
Gögsümde yürektir 
 
Yoldaş ki 
Damardan hayata 
kanayan abıhayattır 
 
Yoldaş ki 
Halayda şen omuz  
omuz üstü candır 
 
Yoldaş ki 
Paylaşmaya değer  
hakikatli sevgidir 
 
Yoldaş ki 
Bir insanın en insan  
onur ve umut halidir 
 
Yoldaş ki  
toprağımın üstünde sımsıkı yumruk 
 ve ezgisidir 
 BİZE ÖLÜM YOK 
 
             Ümit İLTER 
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YOLDAŞLIK İLİŞKİLERİMİZİN KÖKENİ DERİNDEDİR 
 
Yoldaşlık kültürümüzün ve bağımızın kökü çok derinlerdedir. Türkü, 

Kürdü, Arabı, Lazı,  Çerkez’i, Gürcüsü, Boşnak ile, Sünni’si-Alevi’si, Müs-
lüman’ı , Hıristiyan’ıyla çok derin bir yoldaşlık bağıyla birbirimize bağlı-
yızdır. Ne akrabalık-kan bağı ilişkileri, ne feodal ilişkiler, ne kardeşlik  
ilişkileri, yoldaşlık ilişkilerimiz kadar güçlü ve ölümüne değildir.  

45 yıllık Bağımsız, Demokratik ve Sosyalist bir ülke kurma kavgasında 
ilmek ilmek Mahir’den Dayı’ya önderliği, yoldaşlık ilişkilerini, özünü, de-
ğerlerini kan can bedeli örmüş oluşturmuştur.  Yoldaşlığımızın kökleri 
Spartaküsler’ in, Babailer’in, Bedreddinler’in, Börklüceler’in, Torlak Ke-
maller’in, Atçalı Kel Mehmet Efeler’in, Çakırcalı Mehmet Efeler’in ortak-
lık ve birbiri için ölümü göze alan yoldaşlık bağına dayanır. Bu köklerinin 
temelinde Mahirler gibi siper yoldaşları Denizler için “Biz buraya dön-
meye değil ölmeye geldik” diyerek ölümüne yürümek vardır.  

Sabolar gibi vuruşurken yoldaşlarımız bizim hesabımızı soracak inancı 
ve bağlılığı vardır. Yoldaşlarına 84, 96 Ölüm Orucu Direnişlerinde, Buca’ 
da, Ümraniye' de, Ulucanlar’ da barikatlarda bedenleriyle direnirken 19-
22 Aralık Direnişinde İbili’ce bedenini meşale yaparken, “Bir canım var, 
o da halkıma, vatanıma feda olsun!” demek vardır. Büyük Direniş’te 122 
kez ölüme feda feda yürümek vardır.  Gerillaları gibi yoldaşlarını çem-
berden kurtarmak için son mermiye kadar vuruşup şehit düşmek vardır. 
Savaşçı Komutan Rızalar gibi yoldaşlarını kurtarmak için vuruşmak, Er-
dal Dalgıç gibi işkencede katledilen yoldaşı Engin Çeber’ in hesabını sor-
mak için Karakol basmak, Çuhadarca yoldaşının hesabını sormak için 
karakolları işkencecilerin başına yıkmak, Şanlı Alişanca dünyayı emper-
yalizme dar etmek vardır. Berkince, Hasan Feritçe yürümek, Muharrem-
ce hesap sormak vardır. 

600’ü aşkın şehidimizin yarattığı kan-can bedeli emekle, sevgiyle yo-
ğurduğumuz, ilmek ilmek dokuyup büyüttüğü yoldaşlık anlayışı ve iliş-
kilerine aynı hassasiyet ve duyarlılıkla bakmalı, ve bu duygularla yoldaşlık 
ilişkilerine yaklaşmalı ve bağı güçlendirmeli, büyütmeliyiz.  
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Bir öykü 
Ağaç... Ve memleketimin, çocukluğumun selvi ağacının mırıldanış-

larıyla, şimdi cezaevindeki şu selvi ağacının ürperişleri birbirinin tıp-
kısı... 

«... Dağa çıktığımda on altı yaşındaydım. Evimizin avlusunda ev halkı 
uğurlamıştı beni. Şafak vaktiydi. Dedem, babam, anam, iki küçük kız kar-
deşim. O an içimde bir duygu, dayanılmaz bir istek. Savaş bir an önce bit-
sin, geri döneyim yuvamıza, bir ıslık çalayım gecenin karanlığı içinden, 
fırlasın bizimkiler pencereye gecelikleriyle mahmur, sonra da fırlasınlar 
dışarı, şu ayrıldığımız avluda buluşalım, kavuşalım birbirimize...  

Çocukluk işte, ne denir... Ama besledim içimde bu duyguyu hep. Geri 
de döndüm hani. Geceyi bekledim. Gittim de hani evimize. Ama yerinde 
yeller esiyordu evimizin! Yok olmuştu evimiz, yer yarılmış da içine gö-
mülmüştü sanki evimiz. Yanlış mı geldiydim yoksa. Yakın sokaklara dal-
dım, dolaştım. Tanıdık yerler. Tanıdık insanlar. Tanıdık adımlar. Bir köşe 
başı, bir dönemeç, on adım daha avlumuzda olmalıyım. Ama gene de bu-
lamıyordum evimizi. Savaş altüst etmiş her şeyi.  

Sordum birine: «Bu ev ...un evi değil mi?»  
«İdi» diye karşılık verdi bir komşu kadın.  
«Ne oldu peki?»  
«Canım, işte şu gördüğün! Bombardıman...»  
Kavramıştım durumu!  
«İyi ama, ya bu evde oturanlar?»  
«Sorduğuna bak! Yıkıkların altında elbet... Altında kaldılar... Açlık in-

sanlarda güç mü koduydu ki kazıp da kurtarasın... Kimin nesisin sen?» 
«Hiç, Tanrı yolcusu, nine!»  
Uzaklaştım oradan. O geceyi garda boş bir vagonda geçirdim. Ertesi 

sabah yıkılan evimizin yerine gidip bir servi fidanı diktim, sonra yine 
ayrıldım oradan. Ama aklım hep ordaydı.  

İkindi üzeri diktiğim fidanı sulamak için bir daha gittim oraya. Kes-
mişlerdi servi fidanını, çukuruna da pislemişlerdi. Yıkık evin temel taşla-
rına da ağza alınmayacak pis şeyler yazmışlardı. Bu sözlere layıkmış 
içinden hain çıkaran bir aile, yazanlara göre! Dedikleri hain de benmişim!  

Yaşlı bir kadın beni tanımıştı. Evine alıp olup bitenleri anlattı.  
«Bütün bunları yapanlar komşularınız evladım; koca herifler!(...) 

Hain dediler sana, anladın mı şimdi? Evinizin yıkıntısından arta ka-
lanları devşirmeye çalıştım. Senin için sakladım onları, döndüğünde 
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bir şeyler bulasın istedim onlardan...» 
«Beni gece yarısına doğru, bu anı eşyalarının üstüne eğilmiş sayık-

lar durumda bulmuşlardı. Bu eşyalarla birlikte beni de toplayıp götür-
müşlerdi. Sonra da asıl serüven başladı. Sorgular, yargılanmalar. 
Çamaşır teknesi, kırmızı bluz kolu, kız kardeşimin tırnağı cinayetleri-
min kanıtları oldu. Sonra da ölüme mahkûm edilip kurşuna dizildim!»  

«Ne? Kurşuna mı dizildin?» diye soruyorum genç arkadaşa heye-
canla. 

«Evet. Anlattığım bu öykü, sınıf arkadaşım Yorgi'nin öyküsü. Yor-
gi'nin monologları sürekli, heyecanlıydı: “Hapisten çıkacağım, gidip 
servi fidanını yeniden dikeceğim, başında nöbet tutacağım, serpilip 
büyümesini sağlayacağım, bu oluncaya kadar da dişlerimle, bıçağımla 
onu koruyacağım...” Böyle sayıklardı hep. Neredeyse ben de çıldıra-
caktım onunla birlikte az kalsın. Stavro Usta kurtardı beni. Tanır mısın 
Stavro Usta'yı? Eskilerdendir.»  

Bana şöyle dediydi o zaman: “Cezaevindeki deliler dışarıdakilere ben-
zemez evladım. İyileşebilirler. Ne var ki onların ruhuna götürecek bir pa-
tika bulabilesin kendine, bir yere takılı kalmış ruhlarına. Ruhları dış 
dünyadan kopmuştur onların tümüyle. Aradaki duvarı yıkmak için bütün 
istekler, bütün dertler elbirliği etmiş, durmadan dürtüklemekte. İşte bu 
heyecan, bu bunalımdan başka bir şey değildir onların deliliği. Yok dok-
torumuz. Biz kendimiz, evladım, her şey olmak zorundayız. Doktor, öğ-
retmen, tarihçi, hatta ozan bile. Ressam bile. Bak, eğer ona servisinin 
resmini çizersen rahatlayacak gibime gelir. Belki de tedavisi buradan baş-
lamış olacak. Ona karşı duyduğun sevginin gerçekliği, derinliği de bundan 
belli olacak. Boş ver bu işteki bilgisizliğine, harcayacağın emeği de düşün-
me. Ancak böyle yaparsan başarırsın. Boş zamanlarında resim yapmaya 
çalıştığını görüyorum zaten. Ha, ne dersin? Var mısın?” 

«Varım!» dedim, o anın, o garip gerginliğinin etkisiyle duraksamadan. 
Sonra arkadaşımın başından geçenleri, selvi ağacı öyküsünü, ağacın ken-
disini bütün ayrıntılarıyla düşündüm günlerce; uğradığı haksızlığı ölçtüm, 
biçtim... Sabit kalemle çizdiğim ilk servi ağacı tavuk bacaklarına benze-
mişti. Sonra bunlardan binlercesini çizdim. İnat bu ya. Zorunluluk da var 
bir yandan. Sanki benim kendi yüreğimin içinde bir servi ağacı bitmişti, 
soluğum tıkanıyordu. Bu ağacı tasarladığım biçimde kağıt üzerine döke-
bilirsem ferahlayacağımdan emindim. Sonra da işte şu gördüğün resim 
çıktı ortaya. Gerçek bir ressam bilmem ne der buna. Ama ne derse desin, 
umurumda değil. Bir zorunluluk sonucu olarak yaptım ben onu. Stavro 
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Usta resmi görünce kucaklayıp öptü beni. «Ben yokken gösterme 
ona,» dedi, «belki başka bir şey daha yapmak gerekecek.» Bir gün buraya 
çağırdık arkadaşımı. Uydurma bir de kahve pişirdik. İçmek istemedi. Bu-
nun böyle olacağını biliyorduk. Kendisi servi ağacını andıran renklerden 
ya da kokulardan nefret ediyordu. Gene o bilinen monoloğuna başlamıştı. 
Bir aralık, utancından olsa gerek, kahve fincanını dudaklarına getirecek 
oldu. «Bu da kokuyor!» dedi. 

«Ne kokuyor?» diye sordu Stavro Usta.  
«Selvi kokuyor...» 
«Kokan kahve değil, servinin kendisi zaten. Petro, oğlum, göster 

arkadaşına yaptığını...» Kâğıt ruloyu açıverdim önüne. Yerinden fır-
ladı ürkerek. Sonra derin derin gözlerimin içine baktı, sonra sordu:  

«Sen mi yaptın bunu?» 
«Ben yaptım.» 
«Tıpkısı!» diye bağırdı hayretle. Sonra üstüme atlayıp beni kucakla-

dı. Birlikte ağladık. Gözyaşına, hıçkırığa kanmış, doymuştu. Sesi kısılmış-
tı. Uzun bir süre sonra kendine geldiğinde: «Meğer ne çok seviyormuşsun 
beni!» dedi. «Sev beni, beni sev Petro, e mi!» Resmi alıp kendi hücresine 
götürdü. Tam yirmi dört saat gizli gizli açıp seyretti. Ertesi gün hücresin-
den çıktığında yüzü sapsarıydı, ama sevinçli görünüyordu. Resmi bulup 
almasınlar diye saklamam için bana getirmişti. 

«Ama canım isteyince gelip göreceğim, bu koşulla,» dedi. «Çok ra-
hatlatıyor beni!» 

«Bu resim arkadaşımın ruhunu tam bir huzura kavuşturmuştu. Ben 
de rahatlamıştım. 

Daha da fazlası. Gerçek bir ressam olmak istiyordum şimdi. Bir res-
sam isterse neler yapmaz! Ha? İşte o günden bu yana hep aynı yoldan 
yürüyerek tüm dertlerimi kağıt üzerine dökmeye çalışıyorum. Bunun 
bana çok iyi geldiğini görüyorum. Daha sağlam, daha kararlı kılıyor 
bu iş beni. Daha çok sevebiliyorum. Daha beter kin besleyebiliyorum. 
Bilmem gerçek ressamlar aynı şeyi duyarlar mı? Ama bu böyle değilse, 
ressam olmak istemem. 

Tam şu yaptığımı istiyorum ben.» 
«Bu olaydan bir ay sonra, iyileştiğini görünce, götürüp kurşuna diz-

diler...» 
«Onu öyle seviyor, öylesine anıyorum ki. Sanki hiç ayrılmadı ara-

mızdan. Hiçbir şey kaybolmadı kendisinden. Ondan olan her şeyi ken-
di benliğimde duyuyorum...» 
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YOLDAŞLIK DÜZENE DEĞİL DEVRİME AİTTİR 
 

Düzenin tüm bencil çıkarcı, ahlaksız, yoz ilişkilerinin yerine devrim-
ciler yoldaşlığı  koymuştur. Düzen arkadaşlık, dostluk ilişkilerini çıkar 
ilişkilerine çevirmeye çalışır. Birbirlerini kullanan, çekemeyen, birbirinin 
kuyusunu kazan, açığını arayan hale getirmeye çalışır. Yeri geldiğinde 
muhbiri atan, arkasından iş çeviren bir ilişki olmasını ister. Bunu yay-
maya çalışır. Oysa halkımızın kültüründe böyle bir arkadaşlık-dostluk 
ilişkisi yoktur. Bu ilişkilerin aksine "anca beraber kanca beraber" der ve 
iyi günde kötü günde yalnız bırakmaz arkadaşını. Halkımızın bu ilerici 
değerini almış devrimleştirmiş ve yoldaşlık ilişkilerini  geliştirişizdir.   

Yoldaşlık aile bağlarından çok daha sıkı bağlarla birbirini sevmek de-
ğer vermektir. Karşılıklı herhangi bir çıkar gözetmeksizin emek harcanan 
tek ilişkidir. Düzende böyle bir ilişki tarzının olması mümkün değildir. 
Çünkü düzenin kendisi çıkarcı bencildir. Çıkarı yoksa, kişi değersizdir 
onun için hiçbir anlam ifade etmez. Çıkarı yoksa güvenmez. Arkadaşının 
kendinden bir adım ilerde olmasını hazmedemeyen bir kişiliktir düzen 
kişiliği. Oysa bizim için yoldaşlık tereddütsüz güvenmektir. Emek harca-
maktır, hiç yorulmadan 'olmuyor,' 'anlamıyor' demeden 'ben anlatama-
dım, başka bir yol denemeliyim' diyerek emek harcamaktır. Olmuyorsa 
başa döner. Korkmadan, düşünmeden, bir nebze dahi tereddüt etmeden 
sırtını yaslar.  Böyle bir sevgi-ilişki tarzını düzenin sevgi-ilişki tarzıyla 
karşılaştırmak bir yana, yana, yan yana anılmaz dahi.  

Engels iradeden söz ederken; “Konuyu bilerek ve isteyerek ka-
rar verme gücünden başka bir şey değildir” demişti Anti-Düh-
ring’de. Devrimci, yalnız inancı, değiştirme iradesi ve düşünme 
yöntemiyle değil, ilişkileri, sevgileri, yaşama ve öğrenme alışkanlıklarıyla 
da devrimcidir. Bu yüzden nerede olursak olalım, ilk işimiz “yoldaş” in-
sanına layık olmaktır. Yani dirençli ve onurlu, yani yetenekleri ve zevkleri 
gelişmiş, yani devrimci yaşamın koşullarını bir özveri, bir bedel sayma-
yan, yani başını dik tutan, bir derviş sabrına sahip olan ve önüne hazır 
sunulan nimetleri elinin tersiyle itebilen, kendisini ve birikimini sürekli 
yenileyip değiştirebilen, hayatı ellerinden tutabilen ve onu sarsabilen, 
varlığıyla kolektife ayak bağı olmak yerine ona güç katabilen ve devrim-
ciliği yalnızca bir politik kavga aracı olarak değil bir yaşam biçimi olarak 
görür.  

Bizim avantajımız ve bizi başarılı kılan, bu özelliklerimizdir. Kendisini 
örgütün parçası olarak gören, her hata ve yanlışın bu bütünde açacağı ya-
rayı yüreğinde hisseden, düşmanını yenmeye azmetmiş ve zafere ulaşmak 
için her gün gelişmek-geliştirmek zorunluluğunu adeta bir vicdan borcu 
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gibi yüreğinde taşıyan, örgütü ve yoldaşları için kendini ateşe atabilen, 
hata ve eksikliklerinin sonuçlarına katlanabilen, yaratıcı, zeki, girişken, 
atılgan ve cüretkardır. 

Çıkarlarını devrimin çıkarlarıyla özdeşleştirmemiş, devrimciliği yaşam 
biçimi haline getirmemiş insan, yeni toplumun temeli olan sosyalist 
(yeni) insan özelliklerini kazanamamıştır. Böylesi durumlarda devrimci 
kişilik tam olarak gelişmediğinden, bilinç, inanç ve bağlılık ile yoldaşlık 
ilişkileri pek çok eksikliği içerir. Çünkü bütün bu olguları yaratan ve pe-
kiştiren mücadelenin kendisidir. Mücadelenin, savaşın kendisi özgüven 
eksikliğinin pan zehiridir. 

Yoldaşlık bağı, kapitalizmin hiçbir yozluğunun, faşizmin hiçbir zorba-
lığının parçalayamayacağı kadar güçlü değerlerle örülmüştür. Devrim 
için çarpan yüreklerin kaynaşıp yarattığı gönül bağıdır bu. Zulüm ve ölü-
mün karşısında sınanmış ve her defasında alnının akıyla çıkmayı başar-
mıştır.  

 
BİZ OLMAK 
 

Böyle yaşanır ayrılıklar 
Uzak diye bir yer yok 
Paylaştığımız gökyüzü 
Birleştiriyor bizi... 

 
Hapishane de asla sadece kendisi değildir özgür tutsak. Nerede oldu-

ğumuz, kaç kişi olduğumuz çok önemli değil. Ayrı ayrı hücrelerde, tek ba-
şımıza kalıyor olabiliriz. Hatta bazen koca hapishane de tek bir özgür 
Tutsağızdır. Yine de, her durum da , kendisi olmaktan öte, öncelikle Bü-
yük Ailesinin bir ferdidir özgür tutsak. Ve sonra da bulunduğu mevzide 
özgür Tutsaklığın neferidir. Bunun içindir ki, her koşulda " biz " olabil-
mektir Özgür Tutsaklık... 

Bireyciliğin, birey olmanın kutsandığı günümüzde örgütlülükten yana 
bir tavır, örgütlü yaşamanın bir ruh haline dönüşmesidir Biz olmak. Acı-
ları, sevinçleri, özlemleri birlikte yaşamak; aynı şeylere sevinmek, aynı 
şeylere öfke duymak... İçerisiyle, dışarısıyla...Mesela birimizin bir yeğeni 
olduğunda hep beraber kutlar, paylaşırız sevincini. Ya da bir ailemize zi-
yarete girişte bir keyfilik yapılmış, bir dayatma olmuşsa, hepimiz öfkele-
niriz...  

Aynı anda, birbirinden ayrı hücrelerde kalan tutsaklar o an gelişen bir 
olay karşısında aynı tepkiyi verir çoğu zaman. Daha önce hiç yaşamadı-
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ğımız bir durumdur. Kimse öyle yapmamızı söylememiştir bize...Fakat 
öyle yapmamız gerektiğini biliriz. Bu bizim ideolojik birliğimiz, kavga bir-
liğimizdir. 

Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindir. Tek bir yoldaşımızın tırnağı 
kanasa, hep beraber inletiriz ortalığı. Her yoldaşımız, en zorlu koşullarda 
" Biz"e yakışanı yapar. Sadece acılarımız, sevinçlerimiz değil, aşımız, eş-
yalarımız da ortaktır. Birimiz de olup başka bir yoldaşımız da olmayan, 
ihtiyaç duyduğu şeyi ne yapar eder, jiletli tellerden, çatılardan aşırır ona 
ulaştırırız. Komün yaşamaktı asolan. Ve komün, " Biz olmanın " bir başka 
adıdır... 

Üretimlerimiz de Bize aittir. Bazen bir yazının üzerinde on kalem ge-
çer. Bir şiire on kişi dize ekler. El üretimlerimiz ortaktır. Yapılmış güzel 
bir ürün varsa, hangi hücreden çıkmış, kimin eli değmiş olursa olsun " 
Biz " yapmışızdır hepsini. Ve Biz'e dair olan herşey güzeldir... 

Asla " Ben " demeyiz; ne dost, ne düşman karşısında. " Biz " deriz hep. 
Demekle de kalmaz, Biz gibi yaşar, Biz'e yakışanı yaparız. Asolan ve güzel 
olan, " Biz olmak"tır... 

 
 
 
Biz haber etmeden haberimizi alırsın, 
yedi yıllık yoldan kuş kanadıyla gelirsin. 
 
Gözümüzün dilinden anlar, 
elimizin sırrını bilirsin. 
 
Namuslu bir kitap gibi güler, 
alnımızın terini silersin. 
 
O gider, bu gider, şu gider, 
dostluk, sen yanı başımızda kalırsın. 
 

Nazım Hikmet 
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YOLDAŞLIK HAKKINDA KISA KISA... 
 
Yoldaşın iyi ise Bağdat yakındır, 
 
İyi yoldaşla her şeyin üstesinden kolaylıkla gelinir.  
 
Yoldan kal yoldaştan kalma 
 
"Elli yıldır şu ömür kervanının yolcusuyum 
Öyle her yoldaşı sevmezse de azade huyum"  

İ. A. Gövsa 
 
*"Bizim kadın kimsesizdir, bir can yoldaşı yok."  

M. Ş. Esendal 
 
 
*Yoldaşlık sevgisi korkudan üstündür. Orada yoldaşla-

rına işkence edildiğini bilerek, aldırmadan yaşanabilir mi? 
 
*Yoldaşlık; birbiri için hayatını vermeye hazır, birçok sı-

nanmışlıktan geçenlerin, yaşayabileceği bir dostluktur. 
 
*Yoldaşlık; bu dünyadaki en yüce, en soylu, en yüksek 

bilince sahip, en yüksek ahlaklı ilişkidir. Bundan yüce, 
bundan değerli bir duygu hala yaratılmadı, yaşanmadı. 
Bu yol zorlu bir yoldur. Gözaltılar, baskılar, işkenceler, tut-
saklıklar, kayıplar, şehitlikler vardır.  

 
*Yoldaşlık bağlarıyla birbirine kenetlenmiş çelik gibi bir 

yapı, kazanma inancı, kararlılık ve kendine güven gelişme-
mizin kaynağıdır. Kendine güven olgusu inançtır, davaya 
bağlılıktır, bilinç ve yoldaşlığa verilen değerdir. En güçlü 
silahımız örgütümüz, ideolojimiz ve cüretimizdir.  

 
 
* Adalet ve yoldaşlık duygularımız, halk sevgisi ve dev-

rim için kendimizi feda edebilmek, hepsi bir arada topla-
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nıyor. İşte bizim daha çok savaşçımız bu erdemlere, 
ideallere sahip olmalıdır.  

 
Yoldaşlık insanın kendinde bulunan yaratıcı gücün bi-

lincine varmasını sağlamak ve ona sahip çıkmaktır. Yani 
yoldaşına onurunu iade etmektir.  

 
Yoldaşlık sevgisi birçok kaynaktan beslenen sonsuz bir 

okyanustur. Bunu besleyen temel kaynak, aynı davanın in-
sanı olmaktır. Yoldaşlık ilişkisi, düzendeki insan ilişkileri-
ne karşı gerçekleştirilen bir başkaldırıdır.  

 
“Yoldaşlık birbirinin sırtına geçirilen yelektir. Bu yelek 

yeri gelir soğuktan, yeri gelir yağmurdan, yeri gelir rüz-
gârdan, yeri gelir kurşunlardan korur bizi. Koruyup kol-
layan olur bizi. Biz yelek olacağız. Gün olur yoldaşımız için 
saatlerce yürürüz, uykusuz kalırız. Gün olur yoldaşımıza 
yardımcı oluruz. Gün olur yoldaşımız için düşünür, kafa 
yorarız ve saatlerce bıkıp usanmadan konuşur, anlatır, öğ-
retmeye çalışırız. Her bir yoldaşımızın eksiğini gösterip 
doğruyu anlatmak, her bir yoldaşımızın ihtiyaçlarına ce-
vap vermek, gidermek sorumluluğunu taşırız. Yoldaşları-
mız için her türlü fedakârlığı göze alırız.” 

 
 
Ana rahmi kardeşliğinden  
daha güçlüdür bizim kardeşliğimiz. 
Adı yoldaşlıktır kardeşliğimizin. 
Aynı yolda yürüyen kavgaların ortasından doğan,  
ölümle sınavlarda güçlenen bir yoldaşlık. 
Düşüncelerde, yüreklerde, umutlarda büyüyen, 
acılarda, sevinçlerde mayalanan bir yoldaşlık. 
Bu yüzden birbirimize kopmaz bağlarla bağlanırız. 
Bu yüzden biz birbirimiz için canımızı veririz. 
"Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için" 
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YOLDAŞLIKTA KÖŞE TAŞLARIMIZ 
 
1. Yoldaşlık  ilişkilerini dinamitleyen temel etkenlerden  en 

önemlileri  sübjektivizm, önyargılar, rekabettir.  
Sübjektivizm ve önyargılar yoldaşın hiçbir olumlu özelliğini görme-

meyi getirir, yaptığı söylediği her şey önce gelip yargılara çarptığı  için 
hep olumsuzu görür, adeta  açık aranır, buda rahat hesapsız bir ilişkiyi 
dinamitler. 

Hep olumsuz  olan görüldüğü içinde olumsuzu gören kendince sürekli 
bilen düzeltme ihtiyacı hisseden bir role bürünür. Burada amaç araç yer 
değiştirir  ilişki yıpranır. Hep bilen gösteren düzelten bir tarz. Buna ken-
dini öylesine inandır ki bir süre sonra neresini düzelteyim ki diye umut-
suzluğa düşmeye baslar. Böyle bakıldığı için gerçekten eksik ve yanlış 
olanı da düzeltmesi mümkün değildir. Yargılar sübjektivizm yok edilmez-
se yoldaşlık ilişkisinin gelişmesi mümkün olmaz. 

  
 
2. Bir devrimci kendini değiştiremezse kimseyi değiştire-

mez. Sadece iyi bir lafazan olur, yapılması gerekenleri sıralar durur. So-
nuç; değiştirmek için değişmek gerekir. 

Kendimize harcadığımız emek kadar emek harcarız yoldaşlarımıza.  
 
3. Söyleyip çekilmek küçük burjuva aydınlara has bir özel-

liktir. İçini, öfkesini boşaltırlar. Yoldaşlık ilişkilerinde söyleyip çekilen 
değil, söylediğimizi kavratan değiştiren olmalıyız. Amaç, gerçekten yol-
daşımızı  varsa eksik zaafından arındırmak mı yoksa  kendimizi rahatlat-
mak mı.. 

Bunlar ayırt edilmelidir mutlaka.   
 
4.  YOLDAŞLIK TEK YUMRUK OLMAKTIR  
YOLDAŞIN HASTA İSE SEN DE HASTASINDIR  
YOLDAŞIN CARESİZ İSE SEN DE ÇARESİZSİNDİR.  
YOLDAŞIN UMUTSUZSA SEN DE UMUTSUZSUNDUR.  
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5. Yoldaşlarımıza Özen Gösterin 
 
     1- Yol gösterin: Sorumluluk yüklenme cesareti gösterebilmeleri 

için, inisiyatiflerini kullanabilmeleri için YERİNDE ve ZAMANINDA ta-
limat- eğitim. 

 
    2- Siyasi düzeylerini yükseltin: Teorik kavrayışlarını çalışma 

yeteneklerini arttırabilmek için öğrenme olanağı sağlayın. 
 
    3- Çalışmalarını denetleyin: Tecrübelerini özetlemelerine, ba-

şarılarını çoğaltmalarına, hatalarını düzeltmelerine yardımcı olun. Görev 
verip denetlememek ancak ciddi hatalar yapıldıktan sonra ilgilenmek 
devrimci değildir. 

 
     4- Hata yapan kadrolara İKNA yöntemini kullanmalı, 

hatalarını düzeltmeleri için yardımcı olmalıyız. 
Ciddi hatalar yaptıkları halde, kendilerine yol gösterilmesini kabul et-

meyenlerle MÜCADELE etmeliyiz.   
 
    5- Karşılaştıkları güçlüklerde onlara yardımcı olmalıyız. 

Hastalık aile sorunu veya başkaca nedenlerle karşılaştıkları güçlüklerde 
devrimci çözümler bulmalıyız. 
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YOLDAŞLIK  ve  
                              ŞEHİTLERİMİZ 
 
 Yoldaşlık denilince aklıma hep şehitlerimiz geliyor. Onların yaşamları, 

insan sevgisi, halk sevgisi, vefaları, candan gülüşleri, emekçilikleri, mü-
tevazilikleri, sabırlı olmaları geliyor.  

Birbirlerinin eksik ve zaaflarını ne görmemezlikten geliyor, ne de on-
ların bu durumlarından kendilerine vazife çıkarıp onları hor görüyorlar. 
Tam aksine yoldaşlarının eksik ve zaaflarını aşmaları için sabır ve emek 
ile eğiterek aşmalarına yardımcı oluyorlar. Birinin eksiğinde kendilerinin 
de payı olduğunu düşünerek kendilerini de sorumlu tutuyorlar.  

Yoldaşlığın mayasında bağlılık vardır, yoldaşlığın mayasında ölümü 
paylaşmak, herkese eşit davranmak vardır. Kimisinin davranışlarına göz 
yumakken diğerini ezmek, kiminin yanlışını hatasını geçiştirirken kimi-
sini aşağılamak, bir başka şeye veya bir başka kişiye kızdığımızda hiç ilgisi 
olmayan bir arkadaştan öfkemizi çıkarmak, daha önce yaşananlardan 
yola çıkarak, bir başka arkadaşın anlatımlarını yeterli görerek bir arkadaş 
hakkında karar vermek, yada benimle iyi geçiniyor diye onun her yaptık-
larını görmemezlikten gelmek, bir insan bir defa hata yaptı diye onun hep 
öyle olacağını kabullenip hiç değişmeyeceğini düşünmek, yaptığı hataları 
kabul etmeyip bir başkasının üstüne atmak, ağzına geleni söylemek, hal-
kımızın dahi hoş görmediği hakaretlerde bulunmak, bir arkadaşın konuş-
masını küçümsemek, en  birbirimize ufacık yaptığımız bir davranışımız 
sonucu bir birimize karşı tahammülsüzlük göstermek, kendimizi ev sa-
hibi görürken arkadaşlarımızı misafir görebilmek, kendimize hak gör-
düklerimizi başka arkadaşa veya arkadaşlara hak görmemek, kendi 
hastalığımıza inanılmasını isterken bir başka arkadaşın hastalığına inan-
mamak gibi özelliklerin yoldaşlıkla bir ilgisi olmadığını şehitlerimizin ya-
şamına bakarak görebiliriz. 

Yoldaşlık örgütsel yaşamın en somutlaşmış ifadesidir, örgütü sahip-
lenmeyle yoldaşları sahiplenme birbiriyle at-başı gider, bu iki olgu kop-
maz bir bütün oluştururlar. Örgüte zarar vermemek yoldaşlara zarar 
vermemekle bütünleşir. Komutanlarımız bunun en güzel örneklerini ser-
gilemişler, sahiplenmeleriyle halkın ve yoldaşlarının düşmana olan kini-
ni, öfkesini arttırmış, savaşma isteğini geliştirmişlerdir. Sabo, Sibel, 
Adalet yoldaşlarımız çatışırken, kuşatılmışken gösterdikleri sahiplenmey-
le her komutan için manifesto değerinde mükemmel örnekler yaratmış-
lardır.  
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YOLDAŞLIK SEVGİSİ ÖRGÜTÜ BÜYÜTMEKTİR 
 

Dayının yoldaşlarına olan sevgisi savaşın içinde hayat bulur. 38 yıllık 
devrimci yaşamı boyunca nice büyük zorluklar ve engellerle karşılaşmış-
tır. Kavgayı birlikte büyüttüğü yoldaşlarını kaybetmiştir. Her kayıptan 
sonra tekrar mücadeleyi bir adım daha ileriye taşımıştır. Hareketi büyü-
tür, yoldaşlarının hesabını sorar, onların boşluğunu hissettirmez.  

Genç yoldaşlarına güvenir, onları hiç durmadan eğitir. İşte Dayının 
yoldaşlarına sevgisinin karşılığı bunlardır. Çünkü Dayı örgüttür. Yoldaş-
ları örgüttür. Örgütü büyütmek şehitlerimize layık olmaktır. Dayının bize 
öğrettiği gerçeklerden birisi de budur.  

 
 
16-17 Nisan 1992 Çiftehavuzlar 
DEVRİMİN BAYRAĞI DALGALANIYOR ÖLÜME İNAT 
 

16 Nisan. Gün bitmek üzere. Biten gün devrimin zaferiyle sonuçlana-
cak bir çatışmanın başlangıcına tanıklık ediyor. İstanbul'un tüm işken-
cecileri, tüm infaz mangaları sokaklarda; Sahrayı Cedit, Erenköy, 
Üstbostancı ve Çiftehavuzlar kuşatılmış. Üstbostancı'da Sinan Kukul, Şa-
dan ve Arif Öngel direniyorlar. Teslimiyet yok Üstbostancı'da. Çatışarak 
kuşatmayı yarmaya çalışıyorlar. 

Katiller sürüsü Erenköy'de de Ahmet Fazıl Özdemir, Hüseyin ve Satı 
Taş'ın sloganlarıyla, marşlarıyla karşılıyorlar. SDB'ler komutanı Fazıl ve 
yoldaşları 16-17 Nisan direnişini örüyorlar inançları ve cesaretleriyle.  

Kozyatağı'nda Ayşe Gülen'le Ayşe Nil Ergen, katillere karşılarında tes-
lim olan bir devrimci görme mutluluğunu tattırmıyorlar. 17 Nisan bir 
operasyondan doğan direniş destanının adı olarak kazınıyor tarihe.  

Operasyon polis telsizlerinden ilk olarak 21.30'da duyuluyor. Basın 
bölgeye akıyor. Çiftehavuzlar bölgede en son kuşatılan üs. Saat 23.00 sı-
raları. Hemen her operasyonda, her kuşatmada olduğu gibi, yollar sokak-
lar kesiliyor. Halk evlerine hapsediliyor. Ve bir katliam daha, bir direniş 
daha polis açıklamalarının klasik kalıpları içinde boğulmaya çalışılıyor. 
Ama öyle olmuyor Çiftehavuzlar'da. Direniş saat saat, an an tüm ayrıntı-
larıyla kalıyor tarihe. Düşmanın, düşmanın devletinin o güne kadarki di-
renişlerden halka, devrimcilere ulaşmasın önlemeye çalıştığı o inancın, 
coşkunun, bağlılığın gücü tüm görkemiyle yayılıyor Çiftehavuzlar'dan.  

Çiftehavuzlar'da Karasu Apartmanı'nın 12. katındaki kuşatılan üste 
Devrimci Sol Merkez Komitesi Üyesi Sabahat KARATAŞ ve yoldaşları Eda 
YÜKSEL ve Taşkın USTA vardır. Kuşatmanın daha ilk anlarında Sabahat 
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Karataş telefonun ahizesine uzanır ve tuşlara basar. Aranan TAYAD Baş-
kanı Gülten Şeşen'dir. Soğuk kanlıdır Sabo, sakin, güçlü.  

- Merhaba. Evimizi sarmış durumdalar. 30 dakika oldu. Ben ve iki yol-
daşım varız. Yarım saattir oyalıyoruz. Tüm belgeleri banyoda yaktık. Bir 
çöp bile bırakmadık. Biraz sonra ateş etmeye başlarlar. Çatışacağız. Ni-
yazi'lerin, Apo'ların, Haydar'ların yanına gideceğiz. 12 Temmuz şehitle-
rinin yanına gideceğiz. Hemen arkasından Eda alır bu kez ahizeyi.  

- Bizler Devrimci Sol savaşçıları olarak Türkiye halkları için şehit dü-
şeceğiz. Bizler çok iyiyiz. Çok sakiniz. Kızıldere'de, 12 Temmuz'da ölümü 
gülerek kucaklayan yoldaşlarımız gibi, biz de ölümü gülerek, çarpışarak 
karşılayacağız. Soğukkanlıdırlar.  

Bulundukları üssü kuşatan ağır silahlarla, bombalarla donatılmış yüz-
lerce polisin biraz sonra saldıracağını bilmektedirler. Panzerler, ekip oto-
larıyla doludur tüm çevre. Uzun namlulu silahlar üzerlerine çevrilidir. 
Yani ölüm, eşikte bile değildir artık, eşiği aşmıştır. Ama yine de soğuk-
kanlıdırlar.  

Kuşatmayı fark ettikleri anda, saldırıya karşı barikatlarla güçlendiri-
yorlar üslerini. Ve bir yandan da yoldaşlarının güvenliğini koruma çabası 
içindedirler. Kuşatmanın yarım saati dolarken, Karasu Apartmanının 12. 
Katının penceresinden yoğun bir duman çıkmaya başlıyor. Herkesin göze 
o pencerede şimdi. Biraz sonra Eda geliyor pencereye:  

- Lağım fareleri, size bir çöp bile bırakmadık. 
Katiller sürüsü ilk yenilgisini almıştır. Morallerini küfürlerle yükselt-

meye çalışıyorlar.  
Kuşatılmışlardı. Biraz sonra öleceklerdi. Ama onlar hala diğer yoldaş-

larını düşünüyorlar.  
Saat 00.20. Telefondaki ilk konuşma.  
- Sinan'dan haber var mı? Sinan'ı sorun, haberleri açın, dinleyin. Ha-

ber almaya çalışın. 
Saat 01.20  
- Sinan'dan haber var mı? Telefon ettiniz mi? Haberleri dinlediniz mi? 

Sinan'dan bahsediyorlar. Saat 02.30  
- Sinan'ın öldüğünü söylüyorlar. Lütfen bana haber getirin.  
- Amca beyimi sorun...  
Ölüm karşılarında. Kaygıları kendileri için değil, yoldaşları içindir. İşte 

ölüm karşısındaki güçlülüğün, işte ölümün farklı, devrimci kavranışının 
ifadesidir bu.  

Zaman sabaha karşıdır. Ölüm biraz daha yakınlarındadır artık. Biraz 
daha kucaklamışlar onu. Bu anda telefonda şunları söyler Sabo:  
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- Düşünüyorum, yoldaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. Zorluyorum 
kendimi. Nasıl bulduklarını bilemiyorum. Bir günlük olay. İstanbul'un 
caddeleri, sokaklarıyla dosttu Sabo. Cuntanın o güç yıllarında kurulmuştu 
bu dostluk. Sonrasında da devam etmişti. 10 yılı aşkındır illegal koşul-
larda yaşıyordu. Bir kez olsun yakınmamıştı ama. En güç günlerde sahip 
çıkmıştı harekete. Ve bugünlere ulaşmasında büyük pay sahibiydi. Her 
koşulda iradeli, kurallıydı. Yoldaşlarının, örgütünün güvenliği hiçbir şey 
için feda edilemezdi. Şimdi de yoldaşlarıyla paylaştığı aynı kaygıydı. Dü-
şünüyorlar. Kendilerini değil yoldaşlarını. Düşünüyorlar, canlarını değil, 
yoldaşlarının ve örgütlerinin güvenliğini.. Vefa, dostluk, yoldaşlık, bağlı-
lık, ölümden önce geliyor onların kavrayışında. 

Kararlıdırlar ve cesur. Kuşatma dakika dakika daralır. Kurşunlar, 
bombalar daha yakınlarına düşer. Ama korku yaklaşamaz yanlarına, ka-
rarlılıkları gerilemez. Tereddüt geçmez yüreklerinden ve beyinlerinden. 

İlk telefonlarında "Çatışacağız. Evlerde, sokaklarda, Malatya dağların-
da şehit düşen yoldaşlarımız gibi, Hamiyet'ler, Olcay'lar gibi gülerek gi-
diyoruz ölüme" derler.  

"Hoşça kalın. Sizleri, halkımızı çok seviyoruz" der Eda ahizeyi elinden 
bırakırken. 

Saat 01.20'de ateş etmeye başlar katiller sürüsü. Ardından sloganlar 
duyulur.  

- YAŞASIN DEVRİMCİ SOL! 
- KAHROLSUN FAŞİZM, YAŞASIN MÜCADELEMİZ! 
Silah sesleri yoğunlaşır. Katiller sürüsüne sandıklarla cephane taşınır. 

02.30'da direniş üssüne çatıdan girmeye çalışır katiller.  
- Şu anda üstteler, üstten delmeye çalışıyorlar.  
Aynı anda polis telsizinden şu konuşmalar geçiyor:  
- Bacadayız. Kestaneleri getirin.  
- ... Anlamadım.  
- El bombaları ve tahrip kalıpları.  
Hazırlıklar tamamlanmıştır. Katiller sürüsünün şefi var bu kez telsizin 

bir ucunda.  
- Sayın 33.10 Emirleriniz 
- Kestaneler yanlış yerde kaynayabilir  
- Hayır efendim, tam üstündeyiz.  
Bombalar patlar birbiri peşi sıra. Ve aynı anda Eda şöyle seslenir on-

lara:  
- Hadi tanklarınızla, toplarınızla gelin, girin içeri. Ölülerimiz dahi kor-

kutuyor sizi, geceleri rüyalarınıza giriyoruz. Titriyorsunuz korkudan, hadi 
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girin. Unutmayın ki, devrimci adaletimizden kaçamayacaksınız. Yoldaş-
larımız cezalandıracak sizi.  

Eda ve Taşkın uzun süredir devrimci hareketin bu üssünün kurum-
laşmasında görevliydiler. Düzenin nimetlerine uzanabilecek olanakları 
vardı. Ama onlar devrimi tercih etmişlerdi, sosyalizme, devrime ve dev-
rimci harekete inanıyorlardı. Kurumlaşmasında emekle, sabırla yer al-
dıkları bu üssü, işte şimdi Sabo'ya birlikte bu inançlarıyla savunuyorlardı.  

Kuşatma, çatışma ve direniş sürer. Bombalar teslim alamaz onları. Ka-
tiller sürüsüne cephane taşınır yeniden. Telsizlerin şarjları boşalır; Şiş-
li'den, Üsküdar'dan dolu telsizler isterler... Karşılarındaki irade şarjlarını, 
mermilerini ve morallerini tüketiyor. Çünkü kurşunlarla, bombalarla sü-
ren bu çatışma, bir iradeler savaşı aynı zamanda.  

- Evet, bacadan gaz vermeye başladılar.. Kapıyı zorluyorlar... Büyük 
bir gedik açtılar.  

Direnişçilerin karşı ateşi yoğunlaşır bu kez.  Üç el tetiktedir, üç yürek 
direnişte.  

Haykırırlar tüm inançlarıyla  
- Türk ve Kürt halklarının mücadelesi faşizmi yenecektir! 
Katliamlarla yılgınlık yaratmayı amaçlayan oligarşinin hesapları tut-

mamıştır böylesi bir direniş karşısında. Çünkü geçen her dakika, düşma-
na sıkılan her kurşun, atılan her slogan devrimin, devrim düşüncesinin, 
devrimcilerin yenilmezliğinin yeni bir kanıtı olmaktadır.  Bu direniş tüm 
devrimcilere, yurtseverlere kuşatma altında da olunsa, halk kitlelerine 
düzenin kofluğunu, devrimci irade karşısında çaresizliğini göstermenin, 
devrimci propagandanın mümkün olduğunu göstermektedir. Direniş sü-
rer. Çatışma şiddetlenir.  

- Barikatı güçlendirdik. Açamıyorlar. Bir yoldaşımız kolundan yara-
landı.  

Hiçbir şey ve vücutlarında kurşunlarla açılan yaralar, teslim olmakla 
ölmek arasında yaptıkları tercihleri milim saptırmaz.  

- Bomba kullanacaklar, hazırlanıyorlar. Bizler iyiyiz, sakiniz.  
Sınırsızca sakindiler hem de. Güç onların inancındaydı. Güç ölümle-

rinin yükleneceği misyonun bilincinde olmalarındaydı. Güç halka ve ha-
rekete inançlarında, geleceğe, zafere duyulan güvendeydi. Ölümsüzlüğe 
inanıyordu onlar.  

- “Bizler birer kırmızı karanfil olarak ülkenin dört bir yanında açaca-
ğız” diyordu Sabo.  

Ve ekliyordu Eda: 
- Devrimci Sol bayrağımız ülkenin her tarafında dalgalanacak.  
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Saatler akıp gider. Geçen zaman yalnız ve yalnız direnişi büyütmekte-
dir.  

Direnişçiler kurşun sağanağı altında pencereden sosyalizmin bayra-
ğını, devrimci hareketin orak-çekiçli bayrağını dalgalandırırlar. Saat 
06.00 sıralarıdır. Açılan bayrak bir meydan okumadır ölüme ve oligarşi-
ye. Bayrağı kurşun yağmuruna tutar katiller. Ama bayrak ölmez, öldüre-
mezler onu. Orak-çekiçli bayrakla tamamlanan direnişin o anki tablosu 
katiller sürüsünün yenilgisini ilan etmektedir adeta. Dalgalanan sosya-
lizmin bayrağı altında sürmektedir açık çatışma. Sabaha karşı gelişmeleri 
aktarmaya da devam eder Sabo.  

- Kolumdan yaralandım. Kurşun girip çıktı. Ama ateş edebiliyorum. 
Banyo duvarını bombayla açmaya çalışacaklar.  

Katiller sürüsü başını bir direniş üssüne çarpmıştır. Kapıya, tavana 
yan duvarlara koşturup dururlar.  

- Tam açamadılar, orayı yeniden sağlamlaştırdık. Çok sakiniz, çok iyi-
yiz. Kanımızın son damlasına kadar çarpışacağız.  

Zafer direnenlerindir. Her sözcükleri, her haykırışları bunu kanıtlar. 
Tekrar tekrar vurgularlar bunu. Saat 07.00'ye yaklaşmaktadır.  

- Tankınızla, topunuzla gelin korkaklar.  
- 12 Temmuz'larda, Malatya dağlarında yoldaşlarımız nasıl gittilerse 

ölüme, biz de öyle gidiyoruz.  
 
16 Nisan'da başlayan kuşatma ve kuşatmayı kendi çemberine hapse-

den direniş 17 Nisan'da da sürer. Gün ağarmıştır artık. Direnişçiler yara-
lıdır. Sabo kolundan, sonra bacağından yara alır. Ne ki, silahları ve 
sloganları susmaz yine.  

Saat 07.00 sıralarında bayrağın hala asılı durduğu pencerede zafer işa-
retleriyle Sabo ve Eda görünür. Bir destanın en mükemmel tablosunu çiz-
mektedirler adeta. Sabahı, yeni doğan günü, sosyalizmi, devrimci 
hareketi, önderliğini ve yoldaşlarını selamlarlar son kez. O duru sesleriyle 
bir kez daha seslenirler pencereden. 

- Halkımız, sizin için ölüyoruz. Bu görüntüyü hiçbir güç tarihten sile-
meyecektir artık.  

 
Yaralıdırlar. Direnişlerinin an an tarihe kaydedilmesine aracılık yapan 

telefona çok sık gelemezler şimdi.  
- Kapıyı bombayla açmak için hazırlık yapıyorlar. Telefon kapının ya-

nında olduğu için gelemiyoruz. Artık arkaya çekiliyoruz. Giriyorlar. Düş-
man önlerindedir ölüm kusan silahlarıyla. Ölümle aralarında yalnızca bir 
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adım, yalnızca dakikalar, belki saniyeler kalmıştır. Son sözlerini haykırır 
telefonda Sabo; her şey olağanüstüdür.  

- Ellerimizde silahlarımız, dillerimizde sloganlarımızla karşılıyoruz 
ölümü. Eşime, önderime, Devrimci Sol önderine bizzat selamlarımı ilet-
meni istiyorum. Tüm yoldaşlarıma selamlarımızı iletmeni istiyorum. 
Hoşçakalın. 

Evet, sözler, sözlerdeki cesaret, sözlerdeki irade, sözlerdeki inanç ola-
ğanüstüdür. Olağanüstü bir sözcüktür o anda dillerinde dökülen "Hoş-
çakalın" 

Hiçbir sözcüğün sahip olamayacağı bir derinliğe, hiçbir sözcüğün yük-
lenemeyeceği bir güce sahipti bu yalın tek sözcüklük "Hoşçakalın" vedası.  

 
Ama asla olağanüstü görmediler direnişlerini. Olması gerekeni, olağan 

bir görevi yerine getirircesine sade ve kararlıydı her şey.  İlk değiller. İlk 
olduklarını düşünmediler hiç.  

"Yaşasın Kızıldere"ydi en sık attıkları sloganlardan biri... Kızıldere'de 
yanan meşalenin aydınlattığı yoldaydılar. "12 Temmuz'da ölümü gülerek 
kucaklayan yoldaşlarımız gibi..." 

"Malatya dağlarında şehit düşen yoldaşlarımız gibi..." "Hamiyetler, 
Olcaylar gibi... " 

diyorlardı.  Ve onlar gibi gülerek, çarpışarak gittiler ölüme.  
Gelenekte güçlü bir halka oldular.  Geleneğin ilanı oldular halka ve 

dünyaya.  
Bayrağı oldular geleneğin.  17 Nisan katliamından "ölen ama yenilme-

yen, umut ve güven sağlayan, geleceği aydınlatan bir tavır, bir direniş" 
doğdu. Hemen 17 Nisan'ı izleyen günler de bunun tanığı ve kanıtı olacaktı 
zaten. Yılgınlık ve demoralizasyon bekleyenler 16-17 Nisan'ın yarattığı 
büyük coşku ve mücadele potansiyeliyle karşı karşıya kalacaklardı. 

Çünkü o gün onlar Sabo, Eda ve Taşkın ve 16-17 Nisan'ın diğer şehit-
leri olağanüstü bir sayfa açtılar devrim tarihimize.  Olağanüstülükleri ola-
ğanlıklarındaydı.  

Bir evden, bir bürodan çıkarcasına sakin yalın "Hoşçakalın" dediler. 
Halklarına ve yoldaşlarına. Ölüm sıradandı onların karşısında. Bir "Hoş-
çakalın"la karşıladılar onu.  

Direnmek asla "olağanüstü" değildi. Olağan olan, olması gereken ve 
işte o an Çiftehavuzlar'da olandı.  Bunu anlatıyordu işte o yalın sözcük.  
Ölümü gülerek kucaklamak, ölümsüzlüğün, sonsuz varoluşun, halkların 
yüreğinde ve bilincinde hep yaşamanın adımıydı o an. O adımı attılar ce-
saret ve inançla. Ve ölümsüzleştiler. Ölümsüzleştiler, bayrak oldular. 
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İnanç oldular.  Bizeydi veda mesajları, bizeydi çağrıları, halka ve bayrağı 
taşıyacak olanlara.  

Ayağa kalk, kalk İstanbul At üstündeki yorgunluğu. Sabahat'ın gür se-
siyle seni çağırıyorlar İstanbul, Ve diyorlar ki, yeter, yeter artık, ayağa 
kalk, kavgaya savaşa gir İstanbul!  

 
GELENEKLER YENİ GELENEKLER YARATTI 
Yoldaşlarını korumak Parti-Cepheli’nin bir ilkesidir. Başta komutan-

larımız olmak üzere şehitlerimiz bu geleneğin yaratıcıları ve sürdürücü-
leri olmuşlardır. Komutanlık başlı başına bir sorumluluktur. Savaşı o 
yönlendirir. Savaşçıları o savaştırır. En olumsuz koşullarda, zorluklarda 
ve tabii düşman karşısında öne atılan odur. Komutanlarımızın savaş mey-
danında savaşçılarını koruması; ilkesel, örgütsel, ahlaki ve kültürel yanlar 
taşır. Bir yanı sorumluluğunun gereğidir. Bir yanı da manevidir. Diğer 
yandan komutan olsun olmasın her Parti-Cepheli’de aynı düşünce vardır. 
Bir kuşatmayı yarmak söz konusu olduğunda kim 

olursa olsun kendini değil yanındakileri düşünmüş, önce kendini feda 
edip yoldaşlarını kuşatmadan çıkarmaya çalışmıştır. Denilebilir ki çoğu 
zaman bu bir yarış haline dönüşmüştür. 

Yoldaşları düşman çemberinden çıkabilsin diye 11 saat boyunca kur-
şunlarını tek tek harcayan Mürseller’in, elindeki pimi çekilmiş bombayla 
yoldaşlarını yanından göndermek için iknaya çalışan ve düşmanı bekle-
yen Aydın Bulmaklar’ın fedakarca tavırlarıyla doludur bu tarih. Bütün 
tavırlardaki düşünce aynıdır; gerekirse bedeniyle düşmanın önünde set 
oluşturmak ama ne olursa olsun yoldaşlarına zaman kazandırmak.  

Şehitlerimizin birbirleriyle yarış edercesine kendilerini feda edecek 
manevi güçlerinin kaynağı yoldaşlık sevgisidir. Halka, devrimci savaşa 
duydukları büyük bağlılıktır. Bu geleneğin ilk mimarları THKP-C önder-
leridir. Tarih 13 Şubat 1972. Ulaş ve yoldaşları Levent'te kaldıkları evde 
kuşatılır. Düşmanın ateşine ateşle karşılık verirler. Bu direniş mevzisin-
den dışarıya üç el bombası atarlar. Bombalardan biri pencerenin panju-
runa çarparak odaya düşer. Ulaş yoldaşlarına zarar gelmesin diye 
kendisini bombanın üzerine atar. Fakat bomba patlamaz. Bu tavır kah-
ramancadır demek, tavrı anlatmaya yetmez. Ulaş'la yaratılan soylu miras; 
'84 Ölüm Orucu'nda son anlarında bile kendi sağlığı için değil, yanındaki 
yoldaşın sağlığı için gösterilen özende, Çiftehavuzlar'da kuşatma altın-
dayken "Sinan'ı sorun", "Amca beyimi sorun" dedirten kaygıda yaşar.  

28 Haziran 1991 günü Beşiktaş’ta bulunduğu ev polis tarafından ku-
şatıldı Perihan’ın.  

58



Kaldığı eve yönelik polis baskınını fark ettiğinde, o an tek düşündüğü 
kendisi değil, yoldaşlarının güvenliğiydi. Çünkü Perihan; bulunduğu üs 
kuşatıldığında arka kapıdan 

çıkma imkanı varken çıkmamıştır. Çıkıp gitmesi yoldaşlarının pusuya 
düşmesi demektir. 

Yoldaşlarının ölüm mangalarının tuzağına düşmesini engellemek için 
polisi beklemeden çatışmayı kendisi başlattı. Çatışmayı başlatarak yol-
daşlarını uyardı ve kendini feda ederek yoldaşlarını kurtardı. 18 yaşında, 
katiller sürüsüne karşı kahramanca direnerek şehit düştü.  

 
'92 ve ‘93’lerde Ankara’da Halil Ateş’le, Murat Gül’le yaşatılır gelenek. 

Murat Gül çatışırken iki yoldaşını bulundukları evin bahçe kapısından 
çıkararak kurtarmaya çalışır. Komutan Ali Rıza, yaralanan savaşçısı Ha-
miyet’i götürmeye çalışırken, Hamiyet de "komutanım gelme, buradan 
uzaklaş. Sen halkımıza lazımsın" diyerek onu korumak ister.  

 
Bahattin komutandır Canik dağlarında. Birliği ile şehirden gelecek bi-

rini beklemektedirler. Nöbetçi, komutana konakladıkları yerin çevresin-
deki hareketlilikten bahsedince birliğe beklemesini söyleyip yanına 
sadece komutan yardımcısı Yücel Maral’ı alarak, gidip durumu görmek 
ister. Köye girdikleri an yaşanan kalleşliği anlar. Çatışma başlar başlamaz 
Yücel Maral’ı geri gönderir. Ondan bir an önce gidip, birliği bölgeden çı-
karmasını ister. Bahattin Anık’ın bu kahramanlığı ile gerilla birliği çatış-
ma bölgesinden uzaklaşmayı başarır. Emirgan direnişi, yoldaşlarını 
korumanın adeta zincirleme bir destanıdır. Çatışmanın ilk anlarında ge-
rillanın güvenlikli bir şekilde  konumlanabilmesi için el bombası atıp öne 
çıkan Halil İbrahim Ekicibil, "Yanıma gelmeyin, siz gidin, elimde el bom-
bası var, pimini çektim" diyen Aydın Bulmak , "Silahımı al ve ona layık 
ol. Ayakkabıların yırtılmış. Benimkiler sağlam. Onları al. Çantamı, kü-
tüklüğü mü al. Uygun bir şekilde çekil . Yoldaşlara ulaşmaya çalış" diyen 
Adnan Berber. Aynı fedakarlıkla, aynı kaygılarla yaratılan bir geleneğin 
halkaları. 

Bu geleneğin adı Sibel olur daha sonra. Adalet olur. 
 
Elif Sultan Kalsen, Şafak ve Bahtiyar şehit düştüklerinde beklemeden 

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne saldırmış ve yoldaşlarının hesabını sor-
muştur. Kendisi şehit düştüğünde ise milisler devreye girmiş ve hesabını 
onlar sormuştur. Yine Oğuz Meşe şehit düşer düşmez milislerimiz hare-
ket geçmiş ve üst üste silahlı eylemler gerçekleştirmişlerdir.  
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DEVRİMCİ BİR ÖRGÜT YENİ DEĞERLER,  
DEVRİMCİ GELENEKLER DEVRİMCİ BİR AHLAK YARATTIĞI ORANDA  
HEDEFİNE İLERLER VE KALICILAŞIR 
 

Ahmet İbili yoldaşlarını katletmek için gelmiş katillerin önüne çıkıp 
operasyonu-katliamı durdurmak için kendini feda etmeden önce yaptığı 
konuşmada "Bir canım var feda olsun halkıma, vatanıma" derken halkına 
ve yoldaşlarına olan sevgisinin ölçüsünü gösteriyordu. 

Bu ülke ve halk için tırnağının kanamasını istemeyen işbirlikçi vatan 
hainlerinin anlamayacağı kafalarının almayacağı kadar büyük bir sevgidir 
bu.  

Zehra Öncü gibi mermisi bitince düşmana “Teslim oluyorum” deyip 
elinde kalan son silahı el bombasını düşmanın arasına girip patlatarak 
kendini feda eden düşmanı imha eden, Fidan Kalşen gibi yoldaşlarını ko-
rumak için bedenini tutuşturan, Alişan Şanlı gibi beline sardığı feda ku-
şağıyla emperyalizmin sömürüsünün sorumlusu ABD’nin büyükelçiliğine 
girip hesap soran devrimciler, fedanın bugünkü temsilcileridirler.  

 
Hasan Selim Gönen çatışarak şehit düşmüş yoldaşının gitmesini iste-

miş onun kurtulmasını sağlamaya çalışmıştır.  
 
Buca, Ümraniye hapishanelerinde 6 şehit verdiğimiz barikat savaşları 

var. Buca'da düşman bir koğuşa saldırıyor, karşıda bulunan bir başka ko-
ğuş, saldırıyı kendi üzerlerine çekebilmek için koğuşlarını ateşe veriyor-
lar. Hepsi yanarak ölmeyi göze alıyor. Yoldaşlar, işkenceci katillerin cop, 
kalas darbelerine karşı birbirlerinin önüne geçip birbirlerini darbelerden 
korumaya çalışıyorlar.  

 
Mesela ölüm orucunda, ölüm orucu savaşçısı yoldaşlarımız, artık 

ölümlerine günler kalmışken kendilerine bakan yoldaşlarının sağlığı için 
endişeleniyor, onların yorgun olup olmadıklarına dikkat ediyorlar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

60



ŞEHİTLERİMİZİN YOLDAŞLIK ÜZERİNE SÖZLERİ 
 

ŞEHİTLERİMİZİN YOLDAŞLIK İLİŞKİLERİNE BAKIŞI  
TÜM CEPHELİLER’E ÖRNEKTİR…  
 
Ali Rıza Kurt (Ali Rıza Komutan,) 
“Biz, birbirimize her şeyi öğretmeliyiz. Yoldaşlık ilişkisi budur. Öğ-

rettiğimiz şey, yemek yapmak da olabilir. İstihbarat çıkarmak, silah 
kullanmak da” (A.g.e, Syf: 303) 

Her Cepheli şehit yoldaşlarını örnek almalı, yoldaşlık ilişkilerinde 
hassas ve önemli olmalıdır. Hiçbir zaman önce “ben” değil, yoldaşım 
demelidir.  

 “Yoldaşlarımızı eleştirirken emek vermeliyiz. Eleştiriyi, emekle bir-
leştirmeliyiz.” 

 
İbrahim Yalçın Arkan 
“Yoldaş olmak, sen yorgunluktan ölürken bile, yoldaşına kuş tüyü ya-

taklar hazırlamaktır.”(A.g.e, Syf:305) 
 
Ferit Eliuygun  
“Alt-üst ilişkisi önemlidir. Ama bunu pratikte hissettirmeye gerek 

yok. İlişkimiz sıcak, hatta mesafesiz. Çünkü beraber ölüme gidiyoruz. 
Ben de, yanımdaki insan da aynıdır. Ölümü paylaşan insanların ilişkisi 
farklı olmalı.” (A.g.e, Syf: 304) 

 
Sabahat Karataş 
“Örgütlemek için, yöneticilikte başarılı olmak için, insanları sevmek 

yeterlidir. Fazla şeye gerek yok. İnsanları seven, onlara emek verir.” 
“İşkencede direnmek için, olağanüstü eğitim ya da teorik birikime gerek 
yok. Yoldaşlarını seven direnir.” 

 
Fatma Tokay Köse 
“Yoldaşlarımın sevgisine layık olarak anlatacağım her şeyi. Sadece 

bu sevgi için yaşanır. Sadece bu sevgi uğruna ölmeye değer.” “Ve galiba 
hiç kimse, hiç bir zaman, bizim yaşadığımız kadar büyük ve güzel bir 
hasret yaşamadı.” “Sizi seviyorum yoldaşlar. Hayatı seviyorum, uğru-
na ölecek kadar.” “Bizden sonra gelecek yoldaşlara ne kadar ömür ka-
zandırırsak, o kadar iyi.” 
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Ahmet İbili 
“Ölüm soğuktur, iticidir. Ama ölüm; yoldaşlarımın, halkımın kurtu-

luşu olmuşsa, yarimize sarılır gibi sarılırız ona...” 
 
Ümüş Şahingöz (Büyük Direniş, ölüm orucu şehidi) 
Düşüncelerimin, hayallerimin, yoldaşlarım tarafından gerçekleşti-

rileceğini biliyorum. (Tarihi yazanlar Konuşuyor, syf=298) 
 
Özlem Durakcan (Büyük Ölüm Orucu Şehidi / Tayad) 
Çocuklar derya hani: anneni ne kadar seviyorsun diye,  
işte BU KADAR seviyorum bende sizleri (yoldaşlar)... (Age, syf: 298) 
 
Muharrem Karademir  
(Büyük Ölüm Orucu Direnişi Feda Şehidi)  
Sizler bu satırları okuduğunuzda, sizleri çok ama çok seven bu yürek 

durmuş olacak. Hepinizi seviyorum. Sonuna kadar, zafere kadar. Bu 
yürek daima size, bize ait olacak. (Age, syf: 299) 

 
Hasan Selim Gönen ( Komutan Rıza, Şehit Cephe Savaşçısı)  
Bizim kadın yoldaşlarımız, silah kullanmada, faşistlerle çatışmada 

en öndedirler. (Age,  syf: 300)  
 
İbrahim Çuhadar (Feda Şehidi)  
Gözüm arkada gitmiyorum yoldaşlarım sizlerden aldığım güçle, ölü-

mü gülerek karşılayacağım. Mutluyum, sizler gibi hiçbir koşulda düş-
mana teslim olmayan yoldaşlarım olduğu için... 

 
Mehmet Yıldırım ( Balkıca Şehidi )  
Yoldaşlarımızın birinin kılına zarar gelsin, şu dağları yakarım... 

(Age,  syf: 306) 
 
Günay Öğrener  
(Büyük Direniş, Ölüm Orucu Direnişi Feda Şehidi) 
İlişkilerimizde özenli ve dürüst olmalıyız. Yoldaşlığımız böyle gelişe-

cektir. (Age, sy: 307) 
 
Sedat Karakurt  
(Büyük Direniş Ölüm Orucu Direnişi Şehidi) 
Sizler benim canım kanım dediğim yoldaşlarımsınız.. (Age, syf: 316) 
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Berrin Bıçkılar  
(Büyük Direniş, Ölüm Orucu Direnişi Feda Şehidi): 
Bana bir değer verildiği için: bana hiç bıkmadan, büyük bir istekle 

amaç harcandığı, çıkarsız, hesapsız, yoldaşça ilişkileri gördüğüm için 
Büyük ailemizi tercih ettim, büyük ailemizin bir insanı oldum...  
 (Age, syf: 307) 

 
Birtan Altınbaş (Dev-Genç, işkencedeŞehit Düştü) 
Eve polis getirip, yoldaşın yakalanmasına neden olacağıma, orada 

ölürüm. (gözaltında çıktıktan sonra bir yoldaşını evde görmeyince söy-
lediği söz) (Age, syf: 313) 

 
Mete Nezihi Altınay (Önder Kadrolardan, Gerilla Şehidi) 
Bir devrimci ayrılıklara alıştıkça güçlenir. Çünkü bizler ayrılığı sa-

dece fiziki ayrılık –Aslolan: öğrendiklerimizi gideceğimiz yerlere taşı-
mak ve daha da geliştirmek işte bunu başarabildiğimiz de ayrılmış 
olmuyoruz. Sürekli beraber oluyor ve aynı pratik aynı düşünce için yü-
reğimiz atmış oluyor.(Age, syf: 314) 

 
Sergül Albayrak ( Büyük Direniş, Feda Şehidi) 
Çok ama çok seviyorum hepinizi, hepimizi .  Bizi devrimci olmamdan 

en büyük etken yoldaşlık ilişkileriydi benim, çıkarsız, hesapsız sevmek, 
çıkarsız hesapsız paylaşabilmek. Çıkarsız hesapsız yaşamak –yaşat-
mak. Yoldaşlık deyince işte, hesap yoktu, olamazdı. İşte ben bunun için 
sevdim bizi. (Age, syf: 316-317) 

 
Sevgi Erdoğan 
(Önder Yoldaşlardan, Büyük Direniş Ölüm Orucu Şehidi ) 
Faşist iktidarın süren bu kavgada, biz kadınlarımızın genç kızları-

mızın devrimci savaşçı olmak için herkesten daha çok nedeni olduğu 
şiarın bize gösteren önderlerimizdir. (Age,  syf: 334) 

 
Mehmet Yıldırım  
“(…) Yoldaşlarımızın birinin kılına zarar gelsin şu dağları yakarım” 
(Age syf: 306) 
 

Ayçe İdil Erkmen 
"İçtenliğimiz, dürüstlüğümüz, paylaşımcılığımız ve üretken oluşu-

muz; inancımızdan en güzel sevgileri içimizde taşıyor olmamızdan alı-
yor kaynağını." 
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Önder Özdoğan 
“Eksik ve zaaflarda yoldaşlarına suskun kalan, onu eleştirmeyen 

dönüştürmeye yardım etmeyen yoldaşını sevmiyordur. Birbirimizin 
daha da devrimleşmesini istiyorsak eleştiriden kaçınmamalıyız”  

 
Hasan Erkuş 
"Belki bencillik diyeceksiniz ama yoldaşlar, hepinizden önce ben şehit 

düşmek istiyorum, çünkü sizin ölüm haberinizi almak zor..."  
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Mahir Bektaş’ın  
        Yoldaşlarına Mektubu 

 
Yoldaşlarım,  
Mücadele içinde tanıdığım, tanıştığım tüm yol-
daşlarım, sizleri sıkıca kucaklıyarak başlıyorum 

sözlerime.  
 

Sizleri çok seviyorum. Bugün mücadelede-
ki en mutlu günümü yaşıyorum. Çünkü, yıllardır beklediğim  o gün 
geldi. Bir savaşçı olarak mücadeleyi sürdüreceğim.  

 

Sizlerden çok şey öğrendim. Yoldaş sevgisinin, bağlılığının ne de-
mek olduğunu aranızda olduğum her an hissettim. Ben de bunları ya-
şatmaya çalıştım. Mücadelede yoldaş sevgisi ve bağlılığı olmazsa 
hiçbir şey olmayacağını düşünüyorum. Bunlar düşmana duyduğumuz 
kini de büyüten şeyler. Düşmana kin duyduyorum evet ve kin duydu-
ğum kadar da sizleri seviyorum. Sizlere karşı en ufak bir hatam ol-
muşsa son kez özür diliyorum. Benim için çok değerlisiniz, halkı için 
mücadele eden herkes değerlidir. Yine her türlü eksiğim ve yanlışım 
da beni uyaran, doğruyu gösteren ve öğreten yoldaşlarıma da teşekkür 
ediyorum. Hareket içinde yoldaşlar arasındaki ilişkinin her zaman 
böyle olması gerektiğine inandım her zaman. Partimiz de bunu öğret-
ti. Birbirimizden öğrenmek ve öğretmek. Ben yeni birşeyler öğrendi-
ğimde sizinle paylaşmanın mutluluğunu o kadar çok ve yoğun 
yaşadım ki. Sizlerden de bana verdiğiniz emek ve öğrettikleriniz için 
teşekkür ediyorum. Bunlara da elbet layık olacağım. 

 

İki kez tutsaklık yaşadım mücadelemde. Her ikisinde de hapisha-
nede hiç yalnız kalmadım. Çünkü yine sizler vardınız yanımda, içeride 
ve dışarıda yoldaşlarım vardı ve her zaman birlikteydik. Bu güçle ha-
pishanede kaldığım süre boyunca da sizlerden güç aldım, adımlarımı 
büyüttüm.  

 

Mücadelemin bundan sonraki aşamasında da birlikte olacağız. Bu 
mektubu okuduğunuzda sakın aranızda olmadığımı düşünmeyin. 
Bunu düşündüğünüz vakit asıl ilk kızgınlığımı yaşarım size karşı. Şe-
hit, tutsak ya da bir başka yerde hiç farketmez, tüm yoldaşlarımızın 

65Yoldaşlık



bizimle olduğuna inanın. Kaldı ki ben hesap sorarak şehit düşü-
yorum, bundan onurlu başka ne olabilir ki. 

 

Mücadele içinde daha çok Dev-Genç'li yoldaşlarımla birlikte ol-
dum. Ve o yüzden Dev-Genç'li yoldaşlarım, sakın selam yollamadı 
diye kızmayın size her zaman "özel" selamlarım vardır. Olmalı da. 
Çünkü ben bugüne kadar öğrendiğim pek çok şeyi Dev-Genç içinde 
öğrendim. Orası benim için bir okuldu. Ve bu okuldan her zaman 
başarı ile ayrılmaya çalıştım. Bunun dışında birlikte geçirdiğimiz çok 
vakit oldu. Çok anılarımız oldu. Hepsi çok değerli anlardı. Ve emin 
olun, sizinle yaşadığım her şey bana iki kat güç veriyor. Sizin gülüş-
leriniz, konuşmanız her zaman bilincimde olacak, unutmayın. Ve 
sizlere layık olmak için elimden gelenin en fazlasını yapacağım.  

 

Dev-Genç içinde örgütlenmek ve mücadele etmek elbette ayrı bir 
önemi var benim için. Ama her genç yaşlı, işçi memur hiç farketmez 
herkes savaşçı olabilir. Ki bu ülkede kurtulmanın, insan kalabilme-
nin başka bir yolu yok. Devrimci olmak ve savaşmak... Bizi kurtuluşa 
götürecek yol budur. 

 

Yoldaşlarım, halkımız bizden adalet bekliyor. Şu anda ülkemizde 
ve dünyada halkımızın tek umudu biziz. Dünyada tüm silahlı müca-
dele yürüten örgütleri bitirselerde bizi bitiremiyorlar. Bu nedenle 
daha fazla saldırıyorlar bize karşı. Ama onların her saldırısına karşı 
direnişimizle, savaşımızla cevap vereceğiz. Onlar bizi asla yeneme-
yecek. Mahir Çayan'ın dediği gibi "Onlar bir avuç biz ise milyonla-
rız". Bu gücümüzü asla unutmayın. Dünyayı değiştirecek güce 
sahibiz. Çünkü düşman her şeyimizi elimizden alsa da, düşüncele-
rimizi ve sevgimizi teslim alamaz. Bizim bağlılığımızı bitirimez. Bu 
yüzden yenilmeziz. Ve sizler de bizden sonra bu yenilmezliği daha 
ileriye taşıyacaksınız. Size sonsuz güvenim var. Hep birlikte zafere 
kadar diyerek bitiriyorum. Sizin sesinizi her yerde taşıyacağıma söz 
veriyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizin gözlerinden öpüyor, 
sıkıca sarıyorum.  
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YOLDAŞIM 
 
Yoldaşım kardeşim, odur benim her şeyim 
Kavgadaki şah damarım, 
Yoldaşım sensiz bir hayat, 
Susuz bir çölde yürümeye benzer. 
 
Yoldaşım canım benim umudumsun 
Sensiz kavga açlık demektir bana 
Yoldaşım adaletsizlikler karşısında  
Ağlayan yüreğimi serinleten 
 
Ve derim ki hayata izah etme bana yüreğim 
İzah etme yaralı bedenim, 
Yoldaşımdır merhemim can kan içinde 
 Gül kokar hasretim hürriyetim. 
izlerim seni dilberi güzeli, 
Yıldız ışığını aydınlatanı  
Ve bizim hayattır doğru olan  
Sende buna dair. 
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FİDAN KALŞEN KİMDİR? 
1 Ocak 1964 tarihinde Der-

sim’in Buğular Köyü’nde doğ-
du. Dokuz kardeştiler. 
İlkokulu Kopuzlar köyünde 
okudu. Ortaokulu Tunceli Ata-
türk ortaokulunda okuduktan 
sonra, 1983-84’te Tunceli Ka-
lan Lisesi’nden mezun oldu. 
1987’de Sağlık Meslek Lisesi 
laboratuvar bölümünü kazan-
dı. 1990’da İstanbul Haydar-
paşa Sağlık Meslek Lisesinden mezun oldu ve 1990’ın sonunda Dersim’de 
hemşire olarak göreve başladı. 

1989’da öğrencilik döneminde DEMKAD’lılarla tanıştı. 4 aylık süre 
içinde DEMKAD’ın faaliyetleri içinde yer aldı. Ardından İstanbul Türk 
Hemşireler derneğiyle tanıştı. 1990’da Sağlık-Sen faaliyetlerinin içinde 
yer aldı. 1991’de Dersim Sağlık-Sen kurucu üyelerinden oldu. Aynı za-
manda Kam-Sen faaliyetleri içinde de çalışıyordu. Devrimci sendikal faa-
liyetleri nedeniyle '92’de gözaltına alındı ve 2,5 ay Nevşehir’de tutuklu 
kaldı. '92 Ağustosunda Ağrı’ya sürgün edildi. Ancak sürgün onu müca-
delesinden vazgeçirememişti, Ağrı Sağlık-Sen Şube başkanlığı yaptı. (...) 
'93 Aralık’ta Dersim’e geldiğinde, bir «arama» esnasında sağlık broşür-
lerinden dolayı gözaltına alındı ve mahkeme sonuçlanıncaya kadar gö-
revden uzaklaştırıldı. Bu süreçte Dersim, Elazığ, Diyarbakır, Malatya’da 
demokratik faaliyetler içinde görevler, sorumluluklar üstlendi. 

'94 Martı’nda, Dersim'de şehit düşen gerillaların cenazelerini almaya 
giderken Pertek karakolu tarafından ailelerle birlikte gözaltına alındı. 
Dördüncü gözaltısı ise Ocak 1995'te oldu. Tutuklanarak Malatya’ya gön-
derildi. Malatya Hapishanesi'nde görevler aldı. En büyük gücü olarak, 
partinin desteğini görüyordu. Daha sonra gittiği Sakarya Hapishanesi'nde 
de görevler alan, gelişen bir Fidan vardı. Çanakkale Hapishanesi süreci 
de yine kendini geliştiren, devrimcileşen Fidan, 19 Aralık katliam saldırısı 
olduğunda, bir ölüm orucu savaşçısı olarak yoldaşlarını korumak için te-
reddütsüz bedenini ateşe verdi. 

Çanakkale Hapishanesi Ölüm Orucu 1. Ekip Savaşcısı olan Fidan Kal-
şen, 19 Aralık katliamında operasyonu durdurmak için bedenini tutuştu-
rarak feda eylemiyle şehit düştü. Fidan’ın yaşamı DOĞRU DÜŞÜNMEnin 
gücünüönemini göstermesi açısından değerlidir. 
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Bir yoldaşı anlatıyor: 
SEVGİSİ KADAR BÜYÜKTÜ FİDAN'IN ÖFKESİ DE 
 
Akarsuyum bilmedim 
bir kararda durmadım 
ben sırrına eremedim 
Deli gönlüm abdal gönlüm" 
 
Bu türkü Fidan'ın türküsüdür, bandını kuşanıp ölüme yattığından 

beri... “Ben sırrına eremedim’ dese de türküyü yakan, ermişti yaşamın 
sırrına. Coşkun çağlayan gibiydi ya, deli gönlün aktığı yer belliydi. Ömrü 
boyunca kavga yatağında aktı yarına. 

Dersim'de doğmuş, Dersim'de büyümüştü. Konuşmasında, alışkan-
lıklarında, davranışlarında halkının özelliklerini taşırdı. Bir tek yürümesi 
farklıydı... Fark denilirse... Ayaklarını öne ata ata, kibar kibar yürürdü 
Fidan. Takılırdık ona “hele hele Dersim'liye bak nasıl yürüyor” diye. Israr 
ederdik kızdırmak için Fidan'ı. Yine kızmazdı, kollarını açıp "vallah yü-
rüyüşüm böyledir" dediğinde dayanamazdık biz de "tamam" derdik, bi-
lirdik nasıl takılırsak takılalım kızmazdı. Onun saflığı ve sevgisiyle verdiği 
cevaplara söyleyecek söz bulamazdık. 

Kin ve sevgi iki kardeş duygudur. Sevgisi kadar büyüktü Fidan’ın öf-
kesi de. Sakarya Hapishanesi'ndeydik. Mahkemeye giden arkadaşlara sal-
dırdı düşman. Haber geldi koğuşa. Aynı anda kilitler patladı. İdareye 
doğru koşuyorduk, gözümüz bir manzaraya ilişik. İki kişi var merdivenin 
başında. Fidan Müdür'ün boğazına yapışmış "söyle ne yaptınız yoldaşla-
rımıza, ne yaptınız" diye aşağı atmaya çalışıyordu adamı, adam şaşkın, 
korkuyla, "ben bir şey yapmadım, bilmiyorum" diye ikna etmeye çalışı-
yordu. Ama Fidan bu, yoldaşlarının tırnağına bile dokunulsun gözü ka-
rarırdı, atılırdı öne. O gün de zor aldık müdürü Fidan'ın elinden. 

Sevgisinin büyüklüğüyle Fidan, sırtını geniş geniş yaslayacağın yüz-
yıllık bir çınar gibiydi. "Oy ben sana ölem" deyişinde huzur ve güvenle 
yaslandığımız bir çınar. 

Bu çınarın küllerinde halkın güzellikleri vardı. Yaşamın sırrı bu güzel-
liklere kavganın mührünü basmaktı. 

Toprağın insanıydı Fidan, emekçiydi. Bir iş mi yapılıyor, o işin ucun-
dan tutmazsa rahat edemezdi. Dışarıda Dersim köylerinde başına iş aç-
mıştı bu yanı. Güle güle anlatırdı o zaman yaşadıklarını. 

Bir köye gitmiş, gerillaları bekleyecekmiş. Nereden geldiği belli olma-
sın diye "İstanbul'luyum, İstanbul'dan geldim" demiş. Evinde beklediği 
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ana inanmış önce. Zaman zaman gerillaların gelişi gecikince ananın inan-
cı değişmiş; Fidan bu boş durabilir mi? Ana ekmek yapıyor, Fidan "ha-
muru ben yoğururum" diyor, ona ekmek yapıyor. Fidan elinde oklava 
ekmek açıyor... Velhasıl ana ne yapmaya çalışırsa Fidan elinden alıyor. 
Her defasında da ananın "Sen İstanbul'dan geldin he?" sorusuna "he ana 
İstanbul'dan geldim" demek zorunda kalıyor. Ama artık ana dayanamıyor 
"kızım sen sanki Kureyşhan'lılara benziyon" diyor. "Yok" dese de Fidan 
ona artık biliyor onun İstanbul'lu olmadığını. 

Gülerek anlatırdı Fidan ve tüm saflığıyla "ana niye inanmadıysa..." 
diye sorardı. O'nun için iş yapmaktan doğal bir şey yoktu. Onun için ya-
şamın her anında Fidan vardı. Bayram tatlıları, yöresel yemekler, temizlik 
çamaşır, çalışmalar... Hep aynı sevinçle aynı coşkuyla koştururdu. Fi-
dan'ın bu soruyu sorması doğaldı. 

Fidan'ın en çok zorlandığı iş yazı yazmaktı. Ama hiç yapamıyorum de-
diğini duymadık. Yazar, teslim eder, "olmamış" dendiğinde yine aynı is-
tekle otururdu yazının başına. Fidan'ın herhangi bir işi yaparken 
sıkıldığını, bunaldığını görmedik. Her işe aynı istekle, aynı coşkuyla baş-
lardı. Partinin verdiği her iş kutsaldı. Onun için gece yarılarına kadar elin-
de kitap, önünde defteri çalışırdı; kendini geliştirmeye çalışırdı. Gece 
yarılarına kadar uyumadan, dinlemeden, öğrenmek, kavramak için çalı-
şırdı. Kendi gelişimi, yoldaşlarının gelişimidir. Böyle bakardı Fidan ya-
şama. Onun için çalışırdı gece gündüz. 

Fidan'ın teorik eksikliğini kullanmaya çalışanlar da oldu elbet. Yöne-
ticiydi Fidan, çok bildiğini sananlar, Fidan'ın bu eksikliğini kullanmaya 
kalkarlardı. Fidan aldırmazdı buna, daha çok giderdi üstlerine. Onun için 
varsa yoksa devrimdi ve bir devrimci devrimi bugünden yaşayandı. Ve 
anlayamazdı karşısında çok bilmişlik yapıp popülizm yapanları. Çünkü 
yüreği temizdi. 

Bu yüzden işte Fidan denilince onu tanıyanların aklına mutluluk ve 
coşku gelir önce. En sıkıntılı anında gelir yanına, girer koluna, voltaya çı-
karır. "De gurban..." demeden Fidan'ın karşısındaki anlatmaya başlardı 
hemen. Ve Fidan'ın sözlerinde dağılırdı tüm sıkıntı. Onun yanında, onun 
coşkusuna kaptırırdı insan kendini, onun yürekten söylediği sözlerle bir 
kez daha anlardın çözülmeyecek sorun yoktur. Çünkü dupdurudur Fidan. 
Hayata bakışı da böyledir. Dolambaçsız, olduğu gibi düşünür. Dobra dob-
radır. Düşündüğü gibi konuşur. İçi dışı birdir, hesapsızdır. 

Parti'yi, değerlerini, kültürünü sahiplenmenin adıdır Fidan. Bir düş-
man; bir de Partiye, ilke ve kurallara, değerlere ters düşen davranışlar öf-
kelendirir O'nu. Karşısında kim olursa olsun öfkesini yağdırır. Parti 
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denilince akan sular durur Fidan için. Halkının değerleriyle Partinin de-
ğerlerini bütünleştirendir. Çünkü onun mutluluğunun kaynağı, sevgisinin 
sınırsızlığı buradadır. Fidan'ı bir kez görmüş olan da yıllarını birlikte pay-
laşan da bu özelliklerini söyler önce. 

"Işığı arayan parlar" derler. Fidan halkın mutluluğunu istiyordu. Ölüm 
Orucu tartışmaları başladığında Fidan kabına sığmaz oldu. O'nun o anki 
coşkusunu anlatmak için kelime bulmak zor. Heyecanlanmış, konuşma-
sını toparlayamıyordu. Türkçe konuşmak bir işkenceye dönüşüyordu. Fi-
dan "ben olacağım" diyordu. Daha ekipler belli olmadan o direnişte kaç 
günde hedefe varacağını, Dersim'de nasıl bir etki yaratacağını, halkın mü-
cadelesindeki etkisini anlatıyordu. 

İşkencede direnişiyle örnek olduğu, yüreğine su serptiği halkının mü-
cadelesine etkisini... Hala söylenir memleketinde sır vermeyen Fidan'ın 
işkencecilere karşı direnişi... 

Halkını düşünüyordu Fidan. Kürt küçük-burjuva milliyetçiliğinin uz-
laşmacı politikaları karşısında "Kürt halkının kaderi bu değil, bu direniş 
Kürt halkının önünü açacak" diyordu. Zafer gününü anlatıyordu... "Büyük 
bir halay" diye diye başlıyordu söze ve biz daha ölüm orucu başlamadan 
biliyorduk o halayda taşınan resimlerin en başında olacaktı Fidan. Her 
zaman çektiğimiz halayların başını elinde mendili, tililileri eşliğinde çe-
kerdi. Zafer gününde de yine o olacaktı, halayın başında. 

Direniş başladığında da "ilk şehit ben olacağım" dedi Fidan. Feda ey-
lemi açıklandığında da "ben olacağım". O kadar heyecanlanmıştı ki, bir-
kaç kez konuşmasına ara vermek zorunda kaldı. Fidan'ın bu isteğinin 
karşısında durmak kolay değildi. 

19 Aralık sabahı da, Fidan'ın karşısında duramadı kimse. Onun göz-
lerinde, yüreğinde ateş çoktan yanmaya başlamıştı. Ve o ateş diğer Feda 
gönüllülerini teslim aldı. Hepsi "tamam" demek zorunda kaldı. Ersoy o 
günü "Fidan'la yüz yüze geldiğimde elimi bir güç aşağı çekti sanki, Fidan'a 
teslim olduk" diye anlatmıştı. 

O sabah yaşamın sırrına ermiş insan, Fidan "mutluyum hem de çok 
mutluyum" diye diye koştu maltaya. Dikildi zulmün karşısına. 

Herkesin gözü, yüreği, beyni tek bir noktaya odaklanmış, zaman, me-
kan donmuştu sanki. Yaşamın o anında sadece Fidan vardı. Yaşamın sır-
rına erenler, yok etmeye çalışanlar, herkes ama herkes tek bir yere 
kilitlenmişti; Fidan'a... 

Yeryüzündeki tüm sesler silindi sanki. O sessizliğin içinde tek bir ses 
duyuluyordu, Fidan'ın sesi. Dostuna güven, düşmanına korku veren se-
siyle haykırıyordu düşmanına: "Siz bu halkı sevemezsiniz, sevseydiniz ak 
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saçlı analarımızı coplatmazdınız. Siz bu vatanı sevemezsiniz, sevseydiniz 
Amerikan postalları altında çiğnetmezdiniz. Siz düşmansınız, düşma-
aan..." 

Son cümlesi varıyor zalimin beynine mermi gibi saplanıyordu. Fidan 
yanıyordu alev alev onunla birlikte yanıyordu yüreklerimiz. Fidan'ın alev-
leri karşısında kahpe namlulardan çıkacak ölüm hiçleşiyor, rezilleşiyor-
du. 

Yanıyordu Fidan. İnsan olmanın erdemini, sevgiyi, onuru, namusu, 
ömrü boyunca tarihe yazdığı tüm güzellikleri yanan bedeninin alevlerin-
den okuyordu yoldaşları. 

Kolları açık, dünyayı kucaklar gibi, etten kemikten oluşan dimdik abi-
de gibiydi, yanıyordu Fidan. 

1. dakika: Vücudu alevden bir top gibi... 
2. dakika: ana gibi açılan kolları alevden kanatlar takmış bir kuş gibi. 

Her 500 yılda bir kendini yakan, küllerinden yeniden doğan Anka kuşu 
masallarını dinledik çocukluğumuzda. Fakat masal değil bu, gerçeğin ta 
kendisi. 

3. dakika: Uzun saçları ateşle dans ediyor sanki. 
4. dakika: Hafif aralı bacakları sanki halka dair tüm güzellikleri ayakta 

tutan mermer bir sütun. 
5. dakika: Vücudunun her yerinde alevler. Kızıllaşıyor alevlerin sarı 

rengi. Sevgiyle kor olmuş yürekler gibi korlaştı bütün vücudu. 
6. dakika: Alevler sönüyor artık. 
7. dakika: Alevler söndü ve boylu boyunca uzandı Fidan. 
Yanına gittiğimizde dumanı tüten bedeninde üç şey gördük; dudakla-

rında gülümsemesi, alnına yapışmış, bir kısmı yanmış bandı ve elinde kı-
nalı yıldızı. Yanmış bedeninde gördüğümüz yaşamını verdiği, sırrına 
erdiği bunlardı. Yani umudu. 

O sabah Çanakkale Hapishanesi'nde bir kadın vardı. Adı Fidan'dı, 
Feda oldu. 

 
Fidan Kalşen'in Şehitliği Üzerine Kamile Kayır'ın Anlatımı 
Tecriti Yenenler Anlatıyor-3 
 
“KAHRAMANLAR ÖLMEZ HALK YENİLMEZ!” 
 
“Feda için kim gönüllü?” sorusu daha tamamlamadan Fidan atılıverdi 

öne. Bu öyle bir fırlayıştı ki, diğer direnişçiler bile şaşkın bakakaldılar Fi-
dan’a. Havaya kalkmaya hazırlanan kolları yarıda kalıverdi. Ersoy bu anı 
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daha sonrasından şöyle ifade etmişti: “Kolum yarıda kalıverdi. Sanki 
daha fazla kaldırırsam Fidan’a saygısızlık yapacakmışım gibi hissettim, 
kolum kendiliğinden düşüverdi, oysa ben de çok istiyordum bu görevi.” 
Kalkan eller Fidan’ın bu birden atılışı karşısında bir bir indi. Hiçbiri bir-
şey diyemedi. Fidan “Ben gönüllüyüm, ben olmak istiyorum.” diye peş 
peşe sıralamaya başladı. Zaten hiç kimseye bir şans, başka bir altarnatif 
bırakmamıştı. “Tamam, feda savaşçımız Fidan.” dendiğinde, o peş peşe 
teşekkür etmeye başlamıştı: “Teşekkür ederim, beni seçtiğiniz için çok 
teşekkür ederim.” Ve hemen sarılmaya, vedalaşmaya başlamıştı ekipdaş-
larıyla.  

Biz fedacımızı barikatlardaki arkadaşlara bildirmeye başlarken, o da 
kendi düğün hazırlıklarına başlamıştı. Yataktan fırlar fırlamaz üzerine, 
bant töreninde giydiği siyah pantalon, bizim tüm ekibe ördüğümüz kır-
mızı kazağını giymişti zaten. Alnına bandını takmıştı. Hızla birşeyler yap-
maya başladı. Bir baktık, göğsüne, kazağının üzerine, uğruna öleceği 
umudumuzun amblemini yerleştiriyor. O karışıklıkta sen nerden buldun, 
saşırdım onu görünce. Açık ki önceden her şeyi planlamış Fidan. Fedada 
ne yapacağına kadar her şeyi. Sonra alın bandını düzeltti. Kırmızı kapü-
şonlu hırkasını giydi ve öncelikle ekipdaşlarıyla vedalaşmaya başladı. Ve-
dalaşma anının tarifini yapmak oldukça zor bizim için. Ersoy ona 
sarılıyor. Gözlerindeki ifade anlatılır gibi değil Ersoy’un. Öfke, imrenme, 
can yoldaşını uğurlamanın hüznü, ben olamadımın burukluğu... O bir-
birlerine sarılırlarkenki büyük özlem ve sevgileri... Böyle gönderdi birlikte 
yola çıktığı ekipdaşları Fidan’ı. Zılgıtlarla uğurladılar. Ve Fidan feda ey-
lemini yapacağı ana maltaya yöneldi. Maltada ona yetişebilmek için ner-
deyse koşmamız gerekiyordu. Bir yandan maltada olan arkadaşlara “Sizi 
çok seviyorum, çok mutluyum.” diye seslenirken, bir yandan sarılıp sarı-
lıp , “Teşekkür ederim.” diyordu.  

Malta çok kalabalıktı. Biz ve diğer siyasetlerden bütün arkadaşlar oraday-
dı. Fidan geçerken, araları büyük bir saygıyla açıyorlardı. Herkesin gözleri 
onun üzerindeydi. Gidişindeki coşkuya kilitlenmişlerdi resmen. Ağlayanlar 
olsa da, çoğunun gözlerinde donmuştu gözyaşları, Fidan’ın mutluluğu en-
gellemişti bunu. Malta boyunca seslene seslene, koşar adım yürüdü Fidan. 
Sadece onun o sevgi dolu sesi duyuluyordu maltada. Ne düşmandan en ufak 
bir ses, ne de bizim arkadaşlarımızdan. Kelimenin gerçek anlamı ile don-
muştu her şey. Ve bu sessizlikte, düşman onun söylediği her kelimeyi duyu-
yordu. Böyle sevgi ve mutluluktan taşarak maltanın ucuna ulaştı. Barikatın 
önüne geldiğinde durdu. Şebekenin demirlerini malta görünmesin diye bat-
taniyelerle kapatmıştık. Battaniyelerden birini açtık.  
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Fidan şebekenin ardındaki özel timlere dönerek, yüreği ve bilincindeki 
tüm öfkeyle haykırdı düşmana: “Siz bu vatanı sevemezsiniz, sevseydiniz 
Amerikan postalları altında çiğnetmezdiniz. Siz bu halkı sevemezsiniz, 
sevseydiniz ak saçlı analarımızı coplatmazdınız. Düşmansınız, DÜŞ-
MANNNNNNN.....!”  

Düşman yine sessiz, projektörlerle bizim tarafı aydınlatıyorlar, çünkü 
ışıkları kesmişlerdi. Bir yandan da bizim tarafı videoya kaydediyorlar. Biz 
onları görüyoruz, onlar bizi. Sessizlik, saygı dolu sessizlik sürüyor. Ne-
fesler tutuluyor, bırakılsa sanki Fidan’a saygısızlık gibi geliyor herkese. 
Düşmana sesinin son gücü ve öfkesiyle son sözünü haykırdıktan sonra, 
Fidan üzerindeki kırmızı kapüşonlu hırkasını çıkardı. Yanındaki benzin 
bidonunu alıp başından aşağıya boca etti. Benzin tüm vücudunu ıslatmış, 
ağzına da dolmuştu, gözlerini açamıyordu. Bidonu yere bırakıp elini ce-
bine attı ama çakmağı bulamadı. Oysa yanına iki çakmak birden almıştı. 
Çakmaklar çıkarttığı kırmızı hırkasında kalmıştı. Ağzına dolan benzinden 
dolayı zorlukla konuşup, “Çakmak nerede, çakmak, çakmağı verin.” dedi 
güçlükle. Bir an şaşkın kalakaldık. Kim verecek çakmağı, orada bulunan-
lar olarak birbirimizin yüzüne baktık, nerede çakmak? Sanıyorum ki her-
kes birbirine bakıp diğerinin uzatmasını bekledi. Bu, anlık şaşkınlık kısa 
sürdü ve bir arkadaş cebinden çıkardığı çakmağı uzattı. Alır almaz ateş-
ledi kendini. Birden alev alev yanmaya başladı.  

O buz gibi Aralık soğuğunda onun alevleri yüzümüze vurdu bir anda. 
Ne kadar farklı, derin bir duygu onun alevlerinin bizi ısıtması. Kendini 
tutuşturduğu anda kollarını öne doğru uzatıp öylece kaldı. O duruş nasıl 
tarif edilebilir bilemiyorum ama bir ananın çocuğuna kucak açması ya da 
tüm sevgileri göğsünde toplamak istemesi gibi diyebiliriz belki. Belki ken-
dinden önce şehit düşen yoldaşlarını kucaklamaya hazırlıktı, belki geride 
bıraktığı bizleri kucaklıyordu. Belki, belkiler öyle çok ki... Ama emin ol-
duğumuz, coşkusunun, hesapsız sevgisinin somutlanmasıydı o duruşu, 
kollarını kucaklar gibi açık bırakması. Bacakları hafifçe aralıktı, çok hafif. 
Kendini dengelemek içindi kuşkusuz. Mutlaka en fazla nasıl ayakta kalı-
rım diye önceden düşünüp hazırlığını yapmıştır. Bu onun tarzıdır çünkü, 
hiçbir şeyi oluruna bırakmaz, alır önlemini. Mutlaka bu yüzden ayakta 
yandı, düşmedi yere. 7 dakika boyunca en ufak bir kıpırdama, titreme ol-
madan bu şekilde bir anıt gibi kaldı. Tutuştuğu ilk anda ateş tüm vucu-
dunu birden sarmıştı ama saçları daha önce yandı. O yanmaya başlar 
başlamaz, ilk önce biz de ne yapacağımızı, nasıl davranacağımızı bileme-
dik. Saniyeler sürdü bu. Fedanın bu biçimi tarihimizde ilk defa yaşanı-
yordu. İlk defa tanık oluyorduk böylesine yüce bir eyleme. Ne düşündük 
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o an, neler hissettik anlatmak, somutlayabilmek kolay değil. Hiç kolay 
değil. İlk birkaç saniye yine sessizlik hüküm sürdü. Düşman dahil, her-
kesin gözü alev alev yanan Fidan’a kilitlendi. Büyülenme olarak tarif edilir 
mi bilemiyorum ama herkes böyle bir durumdaydı. Ki düşman da şaş-
kındı. Rahatlıkla ateş edip orada hepimizi tarayabilirdi. Fidan’ın yüzü on-
lara dönüktü. Onlar da bir yandan kameraya çekerken bir yandan da 
izliyorlardı. Kuşkusuz insanlığını yitirmemiş sıradan erler varsa içlerinde 
etkilenmişlerdir. Yaklaşık yüz insanın gözleri, yüreği maltadan, bir insan 
bedeninden yükselen o müthiş alevlere kilitli kaldı.  

Benim kendi adıma, ilk anda tüm kanım dondu damarlarımda. Dün-
yada her şey ama her şey durmuştu sanki. İnsanın canı gibi sevdiği birini 
yanarken görmesi, ona bir daha hiç dokunamayacağını, göremeyeceğini 
bilmesi ve onu izlemesi elbette öyle kolay bir şey değil. Belki de tüm ka-
nım bu yüzden donmuştu. Ama neden gerekli olduğu, bunun yarattığı 
onur ve gücün bilincinde olmak, ayrıca Fidan’ın, o düğününe gider gibi 
koşarak, uçarak ölüme yürümesi, o yüreği parça parça eden, gelip bir 
anda çöreklenen acıyı hafifletiyor ve bir insanın kendini feda etmesini 
zorlayan nedenleri, yani düşmana duyulan korkunç öfkeye bırakıyor ken-
dini. Öfke...  

Alevlere büründükten sonra birkaç saniyelik o müthiş sessizlik yerini bir-
den öfkeye bırakıyor. Sanıyorum herkes benim yaşadığım duyguların ben-
zerini yaşadı o bir iki saniyelik zamam diliminde. Kan damarlarda yeniden 
hızla akmaya başladı ve birden öfke patladı. Aynı anda maltada bulunan her-
kes elindeki demir, sopa ne varsa şebekelere, kapılara vurmaya başladı. Ve 
aynı anda sloganlar patladı: “Kahramanlar Ölmez Halk Yenilmez!” Boğazlar 
yırtılırcasına, zapt edilemez bir öfke ile atılıyordu bu slogan. Ve biz ilk defa 
Fidan’la atıyorduk bu sloganı. Daha bir iki gün önce Partimizin bir yazısında 
kullanılmıştı. Ve özellikle Fidan’ın o kadar çok hoşuna gitmişti ki. Hatta, ai-
lelere yapacağı bir konuşmanın sonunda atmaya karar vermişti. Ama heye-
candan karıştırıp atamamıştı. Şimdi ilk defa biz onun için atıyorduk ve Fidan 
bizi duyuyordu. O yanıyordu, biz tüm öfkemizle demirlere vurup slogan atı-
yorduk. Ve O en ufak bir kıpırdama, titreme yaşamadan dimdik tutuştuğu 
andaki gibi ayakta duruyordu. Hayranlıkla izliyorduk bir yandan da. İnsan 
refleks olarak da titremez mi, hiç acı duyup irade dışı inlemez mi, bacakları 
titreyip düşmez mi?.. Yok bunların hiçbirini yaşamadı Fidan. İnsan böyle bir 
kahramanlık karşısında nasıl saygı duymaz, etkilenmez? Çoğumuz yıllardır 
devrimcilik yapıyorduk, birçok şey yaşamıştık ama böylesine bir kahraman-
lığa ilk kez tanık oluyorduk. Yanan yoldaşımızın, yanık et kokusunu çekiyor-
duk içimize. Yanan bir insanın kokusunu solumak... Her yeri onun 
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kokusunun kaplaması... Zordu evet, ciğerlerine dolan kokuyu hissetmek. Fi-
dan acıyı çoktan yenmişti. O büyük sevgisi, düşmana olan büyük öfkesi kar-
şısında acı neki... Saçları, yüzü, kolları, bacakları yanarken, tüm vücudu, teni 
yanarken hissettiği sadece onur ve kindi. Ölümle, acıyla alay ediyordu Fidan. 
Düşmana alevlerin anlattığı buydu. “Siz bizi ölümle korkutmaya geldiniz, öl-
dürmeye geldiniz. Alın size ölüm, aldık bu silahı elinizden. Ölüm Orucu’na 
başlarken almıştık daha, şimdi karşınızda gösteriyoruz bunu, alın ölümünü-
zü, biz böyle rezil rüsva ederiz işte.” diyordu Fidan’ın alevleri düşmana. 

Düşmanın şaşkınlığı da bu yüzdendi zaten. Bir insan nasıl böyle öle-
bilir, anlayamazlardı. Onlar sevgiyi, hesapsız kendin için hiçbir şey iste-
meden, halkın ve vatanın için yaşamanın ve ölmenin ne olduğunu 
bilmezlerdi. Onlar para karşılığı bizleri öldürmeye gelmişlerdi çünkü. He-
sapsız çıkarsız ölebilmeyi anlayamazlardı. Bu yüzden şaşkındılar. Ve bu 
yüzden katliamlarından sonra alçakça, Fidan’ın elini kolunu bağlayıp yak-
tığımızı söylediler.  

Saat 07.20’de tutuşturmuştu kendini, 07.27’de ise sırtüstü yere düştü. 
Öylesine rahat, kendini vatan toprağına bırakır gibi bir düşüş... Düşer 
düşmez koştuk yanına. Tüm vücudu, yüzü, dudakları, göğsü, kolları, ba-
cakları yanmıştı. Hâlâ dumanlar tütüyordu. Eğilip nabzına baktık, kalbini 
dinledik. Nabzı, kalbi durmuştu. O alevlerin ilk bürüdüğü an ve şu anki 
yanmış, şehit düşmüş bedeni arasında bir fark yoktu. Sadece saçları yoktu 
Fidan’ın. O güzelim, o lüle lüle saçları tümden yanmıştı. Gözleri kapalıydı. 
Ve bizim Fidan’da ilk dikkatimizi çeken alın bandı ve avucundaki kınası 
olmuştu. Evet bandının bir kısmı alnına yapışmış ve yanmamıştı. Ban-
dıyla bütünleşen Fidanımız artık şehitliğinde fiziken de yanında götüre-
cekti. Manevi ve maddi yanıyla gerçekten böyle olacaktı. Ve yıldız işli 
kınası, bir parçası duruyordu avucunun tam ortasında. O çok sevdiği kı-
nası da onunlaydı.  

Yüzünde acı ifadesi yoktu, çok rahat, huzurlu görünüyordu. Vücudu-
nun biraz soğumasını bekledik bayrağımızı örtmek için ama hemen so-
ğumadı. Ve artık düşman yavaş yavaş hareketlenmeye başlamıştı. Bunun 
için üzerine su döküp biraz da olsa vücudunun soğumasını sağladık. Tek-
rar dokunduğumuzda biraz soğumuştu. Bayrağımızı örttük üzerine. Daha 
önceden sopa ve battaniyelerden hazırladığımız sedyeyi getirdi bir arka-
daş. Yasemin, Ulaş ve bir iki kişi daha Fidan’ı yerden kaldırıp sedyeye 
koyduk. Yanık etinin külleri ellerimize yapıştı. Ellerimize yapışan, insan 
eti ve külüydü, yoldaş külüydü... 

Sedyeye yatırıp ellerim boşa çıkınca, bakakaldım ellerime. Anlık, bir-
kaç saniyelik zaman dilimlerine ne çok duyguyu sığdırıyormuş insan. 
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Daha 10 dakika önce sımsıkı sarılan ellerinden küller yapışmıyordu vü-
cuduma, ellerime. Ama şimdi diyordum, Fidan sen şimdi kalkamayacak 
mısın bir daha, saçlarını uçura uçura yürüyemeyecek misin?.. 

Onu sedyeye koyarken, sanki dokunduğumuz an gözlerini açıp, ne ya-
pıyorsunuz deyip hızla yerinden doğrulacakmış gibi geliyordu. Doğrul-
madı elbette. Artık fiziken ayrılmıştı aramızdan. Ama insan duygusu işte. 
O duyguyu hemen kabullenemiyor. Şehit bedenini sedyeyle kaldırıp aldık 
omuzlarımıza.  

Bu arada sloganlar kesintisiz sürüyordu. Fidan’ın düşmesi ile sloganlar 
çok daha hızlı ve güçlü, çok daha öfke yüklü atılmaya başlanmıştı. Omuz-
larımızda koğuşa doğru ilerlerken, yine tüm insanlar yüzlerinde acı, öfke, 
hayranlık ifadesiyle ortayı boşaltıyorlardı. İçlerinde ağlayanlar vardı ar-
tık, hem bizim arkadaşlarımızdan hem de diğer soldan arkadaşlardan. 
Hemen herkesin yüzündeki ifade farklı farklıydı. Gözyaşları yüzünde do-
nanlar, hıçkırarak ağlayanlar, yüzlerini öfke, saygı hayranlık bürüyenler, 
dalıp gidenler, inanamaz gözlerle omuzlardaki Fidan’a bakanlar... Ortak 
nokta kimsenin gözünde korku olmaması, aksine saygı ve hayranlıktı. 
Orada bulunan 100’e yakın insanın çoğu ilk kez tanık oluyordu fedanın 
böylesine, böyle coşkulusuna. Tereddütü, korkusu, tedirginliği olanlar 
vardı kuşkusuz ama Fidan’ın yiğitliği karşısında o durumda olan insanlar 
bile çok etkilenmiş ve gözlerini öfke bürümüştü. Fidan bir devrimcinin 
inançlarını nasıl büyük bir kahramanlıkla koruduğunun çok somut ifa-
desi olmuştu herkes için. Tarihi bir an yaşandığının herkes bilincindeydi. 
Ve hepimiz nezdinde o güne kadar teorik olarak öğrendiğimiz, tartıştığı-
mız her şey ete kemiğe bürünmüştü. Halk ve vatan sevgisi mi, yoldaşını 
koruma mı, inanç mı, onur namus mu?.. Her şey Fidan’da somutlanmıştı. 
Maltadan koğuşa omuzlarda bir şehit taşıyorduk. 4 yıl önce bu malta 
İdil’imize tanık olmuştu. O da böyle omuzlarda taşınmıştı. Dünyada bir 
ilki yaratarak Ölüm Orucu’nda ölümsüzleşmişti. Şimdi Fidamımız tari-
himizde bir ilki yaratarak İdil’in maltasında omuzlarda taşınıyordu. Hal-
kımızın en güzel, en namuslu gelinleriydi onlar. İdil ‘96’da diğer 
siyasetten arkadaşları da çok etkilemişti. PKK-DÇS tutsaklarından biri o 
zaman İdil için, “Ey şehit şehit” isimli Kürtçe bir ağıt söylemişti. Şimdi 
Fidan maltadan götürülürken hüzünlü, yürek yakan ama aynı zamanda 
coşku veren bu türküyü yeniden dinliyorduk. DÇS’li arkadaş tüm yüreği 
ile başlamıştı Fidan yanından geçirilirken bu türküye. 

Düşmandan ise hâlâ bir hareketlenme yoktu. Bekliyordu hâlâ. Fidan’ı 
koğuşa götürüp bayraklarımızın ve İdil’imizin olduğu köşeye bıraktık. Di-
reniş boyunca ailerimizin getirdiği çiçekleri Fidan’ın etrafına yerleştirdik. 
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Üzerine bayraklarımızı örttük. Koğuşun, savaş alanının tam da ortasında 
olan bu köşe çok görkemliydi. Kızıllar içinde, çiçeklerin ortasında çatış-
mayı yöneten bir kahraman, önder. Koğuşa adımını atan herkesin ilk gör-
düğü Fidan oluyordu. Bir yandan düşmanın saldırısı devam ederken, bir 
yandan da barikatlardaki yoldaşlarımız ve diğer siyasetlerden arkadaşlar 
sırayla gelip başında saygı nöbetine duruyorlardı.  

Her gelen o karmaşanın ortasında bulduğu bir çiçeği ya da başka birşeyi 
getirip Fidan’a bırakıyordu. Fatma Ersoy’umuz ise, bir gün önce topluca oku-
duğumuz büyük ailemizin kendilerine yönelik yazısını okudu Fidan’ın ba-
şında, yüreğindeki tüm sevgiyle. Daha sonra hücrelere götürülünce 
öğrenecektik ki Ersoyumuz, o an Fidan’ın başında bir kez daha yemin edip, 
“Ben Fidan’ım!” demiş. Fidan artık o vahşetin ve kahramanlıkların yaşandığı 
üç gün boyunca, çatışmanın komutanı olarak oradan yönetecekti yoldaşla-
rını. Başında saygı nöbetine duran herkes bir kez daha yemin ediyor, söz ve-
riyordu ona. “Sana, şehitliğine yaraşır bir tarzda çatışacağız, hesabını mutlak 
soracağız. Ve o üç gün boyunca, o güne kadar sorunlu, net olmayan bir çok 
arkadaşımız, bu üç günde kahramanlıklar yarattılar. Fidan’a yaraşır bir ce-
saretle çatıştılar. DÇS’li arkadaşlar ise çatışmanın ortasında her fırsatta Fi-
dan’dan, ona duydukları saygıdan bahsettiler. Onlar ve diğer tüm siyasetler 
bizimle birlikte düşmana karşı ortak hareket ettiler üç gün boyunca.  

Onlar da tüm malzemelerini, sağlık, maske, sopa vb. bize teslim ettiler. 
Biz organize ettik. Çok geçmeden, Fidan kendini feda ederken ara ver-
dikleri saldırı tekrar başladı. Bir yandan gaz bombaları atılıyor diğer yan-
dan koğuş camları kırılmaya çalışılıyordu. Mermiler yağıyordu. 
Direnişçilerimizi daha güvenlikli bir yerde tutmaya çalışıyorduk. Ama her 
yer aynıydı. Camlardan mermi ve gaz bombası sağanağı yağıyordu. Asıl 
olarak dört büyük barikatımız vardı. İkisi ana maltada idare ve mutfak 
tarafındaki (Fidanın eylemini gerçekleştirdiği yer.) şebekelerde, biri bizim 
bayanlar görüş yerinde (Burası da idare tarafının giriş yeri.), diğeri de 
spor salonunun üst ana maltaya açılan kapısında. Bunlar dışında ise ko-
ğuş kapılarının tümünde barikatlarımız vardı. Ve tüm bu barikatlar çok 
kısa bir sürede kurulmuştu. Bizim de asıl gücümüz bu dört barikatta yı-
ğılıydı.  

Direnişçilerin refakatçi, sağlıkçı ve güvenlikçileri dışındaki tüm arka-
daşlar barikat önlerindeydiler. İki ve üçüncü ekip direnişçileri de bari-
katlarda görevliydi. Fidanı koğuşa yerleştirdikten sonra yeniden maltaya 
çıktım.Veysel vardı yanımda. O da Fidan’dan çok fazla etkilenmişti. Fi-
dan’ın kendini ateşe verdiği yere hızla koşuyor, düşmana küfrediyor, ba-
rikatı açıp düşmana saldırmaya çalışıyordu. 
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Hüseyin Çukurluöz ve 
 Bekir Baturu’yu  
Hücrelerindeki  
yoldaşı anlatıyor:  
 
ATEŞTEN İRADE  
Hüseyin Çukurluöz ve  
Bekir Baturu’nun Feda Anı  
Bekir Baturu ve Hüse-

yin Çukurluöz’ün 22 Hazi-
ran günü bedenlerini 
tutuşturarak şehit düşme-
lerine tanıklık eden bir tut-
sağın, o günü, saati, anı 
anlatımıdır... 

 
Uzandı, sessizce yattı. Kafa-

sında günlerdir, belki de aylar-
dır değerlendirdiği düşünceler 
olgunlaşmış, “vaktin geldiğine” 
karar vermişti. Muharrem’in 
bedenini tutuşturarak, direnişin iradesini ortaya koyduğu günden bu 
yana üç çift göz birbirini izliyordu. Anlamıştı Muharrem’in ne demek is-
tediğini. Bekir de aynı düşünceyi taşıyordu. Üstelik Bekir’in durumu da 
kötüleşiyor, zorla müdahale için cehennem zebanilerinin hastaneye kal-
dırıp direnişini kırmak için kollarına zorla serum bağlamaları an mese-
lesiydi. “Gece yapacağız” dedi kendi kendine. “Gece olmalı, karanlığı 
ateşimizle aydınlatmalıyız. Hücrenin içinde olmalı, bu tecrit hücrelerini 
tutuşan etlerimizle eritme kararlılığımızı herkes görmeli.” Kalkıp ölüm 
orucunda olmayan yoldaşını yanına çağırdı.  

"Bir kağıt, bir kalem al gel yanıma otur."  
Kağıdı kalemi alıp yanına oturdu. Sincan’daki, 1996 Ölüm Orucu Ga-

zisi olan yoldaşlarına tek tek neleri vereceğinin listesini çıkardı. "Şu mon-
tu da 11. ekipte '96 gazilerinden biri çıkarsa ona verirsin. Bunda el 
emeğim çok. Alıp kışın giysin." dedi. 

Soğuk kanlıydı ama coşkulu. Hedefine kilitlenmiş bir mermi gibiydi. 
Yeniden ranzanın üzerine çıktı ve oturdu. Yoldaşına, "sen yat dinlen bi-
raz, ben uyumayacağım" demeyi de ihmal etmemişti. Gözlerini küçük 
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hücrenin dört bir yanında gezdirdi, bir kaç saniyesini bile almamıştı üç 
adımlık hücrenin her karesini dolaşması. “Yıkacağız seni” diye mırıldan-
dı. Hüseyin’in mırıldanmasını duyan Bekir, yanına geldi ve sabaha karşı 
yapacakları eylemi konuşmaya başladılar. Bu arada diğer yoldaşı da ko-
nuşmalarını duyup yanlarına geldi. Şekerli su istediler. Plastik bardakta 
gelen şekerli suyu Bekir’e uzatırken, “haydi iç, bu son içeceğin olacak" 
dedi. Sonra diğer yoldaşına dönerek konuşmaya başladı Hüseyin:  

"Bu gece çok düşündüm, eylemi bugün yapacağız... Parti’ye yazmak 
isterdim. Sen söylersin, zamanım yok buna. Partiye selamlarımı söyle. 
Özellikle '96 Gazilerinin tümüne özel selamımı söyle. Kamile'ye yaz söyle 
ki, 12'lerin yadigarı olan kazağıyla gidiyorum. Bu bizim için de bir nokta, 
senin için de bir nokta olmalı. Ölümün gölgesinde mutluluk olmaz. Mut-
luluk ölümü alt ederken yakalanır. İnanç ve iradeyi asla elden bırakma-
yacaksın. İnanç ve irade her şeye galip gelir. Tüm yoldaşlara selamımı 
söylersin. Şuradaki sigaraları bizim tüm hücrelere birer paket dağıtır-
sın....”   

Sonra Bekir’e döndü.  
“Bugün büyük ihtimalle durumunu fark edecekler. Buna müsaade ede-

meyiz. Bu durumda ne yapılır?" 
"Feda." dedi Bekir.  
"Evet Feda, bugün birazdan feda eylemi yapacağız. Benim kararım net. 

Son kez soruyorum, hazır mısın, yapamıyorum diyorsan açıkça söyle." 
"Hazırım ben. Seninle her şeye varım. Bu gece sabaha kadar düşün-

düm. Hazırım.”  
"İyi şimdi şekerli suyunu iç, uyu, ben kaldırırım seni." 
Bekir uyudu. Hüseyin, "ne zaman" diye soran yoldaşına "06.30" dedi. 

22 Haziran sabahı direnişin iradesine bir kez daha tanık olunacaktı. 
05.30'da kalktılar. Hüseyin bir pankart asmaya, halkı bilinçlendirmek 
için bir bildiri dağıtmaya gider gibi, bir gecekondu direnişinde barikat 
kurar gibi, her adımını iradi atıyor, şaşılacak derecede serinkanlı davra-
nıyordu. Bekir’in bakışları “seninle her şeye varım” dediği Hüseyin’in göz-
lerine dikilmiş, büyük bir yoldaş sevgisiyle, güvenle bakıyordu. "Son 
sigaralarımızı içelim" dedi Hüseyin. Üçü plastik masanın etrafına toplan-
dı. Bir tek tanıkları vardı bu destansı anda. 250 gündür açlıklarında yan-
larında, aynı hücrede, içeriyi kaplayan açlığın nefes kokusunu 
solumuşlardı. Yoldaşına döndü, "250 gündür yanımızdasın, tanıksın, bizi 
yoldaşlarımıza olduğumuz gibi anlat. Anlat ki arkadaşlar dersler çıkar-
sınlar." dedi.  

Bekir ile eylemlerini nasıl yapacaklarını konuştular. Hapishane idare-
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sinin müdahale etmemesi için ilk on dakika alevin içinde sessizce kala-
caklar, sonra sloganlarını atacaklardı. Alevler vücutlarını yalarken, etleri 
kavrulurken nasıl yapacaklardı bunu? Bu nasıl bir iradeydi ki, o anda bile 
hedeflerine ulaşmak için acılarına acı katıyorlardı.  

“Burada, bu hücrenin içinde yapacağız” dedi, Hüseyin. “Bu hücrede 
bitireceğiz. Buradan ölümüz çıkacak...”  

Kararının netliğiyle "tamam” demekle yetindi Bekir.  
Nevresimler söküldü, hücrenin uygun bir yeri hazırlandı, bedenlerini 

tutuşturmak için gerekli tüm malzemeler hazırlandı. Gülerek yoldaşına 
baktı Hüseyin. Bekir sabırsızca "başlayalım” dedi. Hüseyin, “acele etme-
yelim, saatimizi bekleyelim” diye cevapladı onu. Savaş alanında düşman 
taarruzunu püskürtmek için en uygun anı bekleyen komutan gibiydi Hü-
seyin. “Sessiz yapacağız bu işi." diye tekrarladı.  

Alt kata indiler ve battaniyeyi köşeye serdiler, üzerine nevresimleri ko-
yarak oturdular. Son kez birer sigara daha içtiler. Gözleriyle sevdiler bir-
birlerini son kez, zaferi biz kazanacağız diye sessizce haykırdılar 
gözleriyle, bakışlarıyla dokundular birbirlerinin yüreklerinin en derin ye-
rine. Birazdan alevleriyle haykıracaklar, herkes duyacaktı onları. Hüseyin 
kızıl bantını taktı alnına. Bekir arandı, bir an bulamadı. Bandı alnındaydı, 
heyecandan fark etmemişti. Kızıl yıldızını eliyle okşayıp düzeltti. Bekir’in 
çoktandır cebinde taşıdığı kırmızı bir beze işlenmiş Cephe yıldızı vardı. 
Nereye yerleştireceğine karar veremeyince Hüseyin elinden alıp kalbinin 
üzerine yerleştirdi. “Buraya yakışır” diye onayladı Bekir. Geride kalan yol-
daşlarını kucakladılar. Sonra birbirleriyle kucaklaştılar. Birazdan ateşi 
kucaklayacaklar, direnişin ateşiyle harlayacaklardı onu.  

Sincan F Tipi hücrelerine sabahın sessizliği hakimdi. Birazdan “sabah 
kahvaltısı” sesleriyle kapı şıkırtıları duyulmaya başlayacak, hücrenin kü-
çük mazgalından insanlığın utanç elleri uzanacaktı içeriye. Duymak iste-
yen için büyük bir gümbürdü vardı oysa Sincan’da. Dört yıldır direnen, 
eşi benzeri görülmemiş bir çelikten irade dövmeye başlamıştı bile hücre 
kapılarını. Bu hücreler ki, ‘düşüncelerinizden vazgeçeceksiniz’ diye ya-
pılmıştı. Bu hücreler ki, ‘kişiliğinizi, iradenizi faşizme, emperyalizme tes-
lim edeceksiniz’ diye inşaa edilmişti. Bu hücreler ki, yiğitleri görerek 
yorgun düşmüş, kahramanların her ölümünde o sağlam görünen metal 
alaşımının eridiğini hissetmişti. Hücrelerin eriyişini göstermemek için 
sansür uyguluyordu oligarşi. Bu eriyişi görmek istemeyen; tarihten, halk-
ların direnişlerinin nasıl geliştiğinden bihaber olanlarsa ‘yaşam kutsaldır’ 
diye çığlık çığlığa bu sesi bastırmaya çalışıyordu.  

Yakılacak malzemelerden genişçe bir öbek yaptı Hüseyin, elyafları ön-
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lerine, vücutlarına yerleştirdi. Öbeğin önünde küçük bir yol yaptı. Bura-
dan gireceklerdi alevin ortasına. Bu yol zafere ulaşılacak yol olmuştu o 
an. Boşuna ölüyorsunuz diyenlerin pespaye teorilerine meydan okuyan 
bir törensellikle yola koyulmaya hazırdılar. Yaşamı kazanmak için bu yo-
lun yürünmesi gerektiğinin bilincindeydiler.  

İlk önce daire şeklindeki öbeği tutuşturdular. Yanan bir ateş çemberi 
oluştu. Hüseyin Bekir’in elinden tuttu. Elele yürüdüler ateş çemberinin 
ortasındaki yoldan. Girdiler ateşin içine. İçlerine çektiler ateşi. Ateş bağ-
rına bastı iki yiğidi. İki candılar, tek beden oldular ateşin içinde. Öbeğin 
ortasındaki boşluğa oturdu Bekir. Faşizmin karşısında başeğmeyen, diz 
çökmeyen Hüseyin yanına diz kırdı. Bir yılan başı gibi raks eden alevleri 
tutup tutup bedenlerine sürüyorlardı. Elyafların en korlaşmış yerinden 
avuçlayıp göğüs kafesine dolduruyordu Bekir. Üzerindeki eşofman tutu-
şup etine yapıştı. Bu dayanılmaz acı karşısında sesleri çıkmıyordu, sadece 
yüz hatlarında o büyük acının kaçınılmaz gerginliği oluşuyordu. ‘Saatleri 
gelmemişti’ sloganlarını haykırmanın. Devrimci iradenin ateşle imtiha-
nıydı bu. Ölüm nasıl yenildiyse bu irade karşısında, faşizmin bütün poli-
tikaları nasıl parçalandıysa bu iradenin güçlü ellerinde; alevler de diz 
çökmüştü. Son çırpınışla dalgalanıyor, hırçın bir deniz gibi kabarıyor, 
sonra iki direnişçinin ellerinde eriyiveriyordu.  

Önce ateşi bulmuştu insanoğlu. Korkmuştu ondan, sonra hükmetme-
ye başladı ateşe. Sonra demir aletler üretti ateşin yardımıyla, emek daha 
bir üretken hale gelip tarihi şekillendirdi. Zalimlerin eline geçip, isyan 
edenleri yaktığı da oldu, halkların elinde zalimi tutuşturduğu da. Tarihin 
tanığıydı ateş. Halkların ateş çemberlerini yararak isyan edişlerine, Paris 
Komünarlarının cüretine, Bedrettinlerin bilgeliğine, 1917’lerde o görkemli 
ayağa kalkışa, Sierra Maestra’larda sıkılan kurşunlara, Kızıldere’de hay-
kırılan sloganlara tanıktı. Bilgeydi bu nedenle. Şimdi daha bir bilgelikle 
kuşanıyor, coşuyordu ateş. Onura, inanca, erdeme kesmiş bu iki bedeni 
içine almanın gururuyla dolmuştu. İki kahramanın bedenlerini küllerine 
katarken acı da çekmiyor, kıvranmıyor da değildi, ama o gururu başı dik 
bir isyankar edasıyla sonuna kadar yaşıyordu.  

Bekir ve Hüseyin’in her yanını alevler kaplarken, geride kalan tutsak, 
omuzundaki yükün daha da ağırlaştığını duyuyordu. O da yanıyordu on-
larla birlikte, yüreği kavruluyor, gözlerine gelip oturan bir damla yaşı, 
yoldaşlarına söz verdiği için akıtıp ferahlayamıyor, içini yakan ateşi sön-
düremiyordu.  

Hüseyin Bekir’in elinden tutarak ayağa kaldırdı. Tutuşan sanki onlar 
değildi. Yanyana dimdik, el ele durdular. Hüseyin sağ kolunu kaldırıp za-

82



fer işareti yaptı. Bir anda alevler içinde kaldılar. Ateş çok hızlı büyüdü. 
Öbek ile bedenlerinde alev birleşti, yükseldi. Ateş bu anı bekliyordu adeta, 
zafer işaretiyle birlikte alevleri de şaha kalktı. İlk slogan Hüseyin’den du-
yuldu: "Yaşasın feda eylemimiz", "Yaşasın ölüm orucu direnişimiz"...  

Diğer hücrelerdeki tutsaklara haber verme zamanıydı bu. Üçüncü tut-
sak, son kez baktı yoldaşlarına, “Hoşçakalın yoldaşlar” dedi ve fırlayıp 
üst kata çıktı, pencereleri sonuna kadar açarak, en güçlü sesiyle sloganları 
peşpeşe attı. Tüm Türkiye’ye, hatta dünyaya duyurmak istiyordu bu sesi. 
Bir yandan üst katta sloganları atarken, bir yandan ara ara koşarak mer-
diven başına geliyor ve alevler içindeki yoldaşlarına bakıyordu. İkisi de 
hala dimdik ayakta ve slogan atıyorlardı. Parti-Cephe’ye inancın, sosya-
lizmin kazanacağına güvenin sloganları yankılanıyordu Sincan’da.  

Çakmağı 06:26’da çakmışlardı. Saatler 06:37’yi gösterirken, önce Hü-
seyin’in hafif bir inleme sesi duyuldu. Sonra Bekir’in...  

Eridiler ateşte... 
 
... 
 
Bu arada tecrit hücrelerinin bekçileri kapı önüne yığılmıştı bile. Hüc-

reden sızan duman ve ateşin sıcaklığı karşısında oldukları yerde duru-
yorlardı. Küçücük hücreyi duman ve yanmış et kokusu kaplamıştı. Öbeğin 
bulunduğu merdiven boşluğu ve tabanı kıpkızıldı, hücrenin geri kalan 
yerleri ise simsiyah.  

Tazyikli su sıkılmaya başlandı. Üçüncü tutsak üst kattaydı, O’nu bul-
duklarında yaka paça tutup çıkardılar. Merdiven boşluğundan geçerken 
dönüp yeniden baktı öbeğe. Sönmüştü...  

 
Öbeğin yanında Hüseyin’in kendisini tutuşturduğu iki çakmağı gördü, 

aldı... 
 
(Bu anlatım, Ekmek ve Adalet Dergisi'nin 8 Ağustos 2004 

tarihli 118. Sayısında yayınlanmıştır.)  
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Dünya Devrimcilerinden  
                                        YOLDAŞLIK üzerine... 
 
 
 

Yönetmeyi Nasıl Öğrendik Lenin’den Anılar  
Kitabından Yoldaşlık Üzerine 

 
Sayfa: 148-149 
 
Cerjinski, güneyde doktor tedavisi görüyordu. Tümüyle bitkin düşmüş 

ve kendini çok kötü hissediyordu; ne var ki Moskova'ya işinin başına dön-
mek için acele ediyordu. Lenin, polit büroda tümüyle iyileşmeden önce 
geri gelmesini yasaklayan bir kararın alınmasında etkili oldu. Başkalarına 
bırakmadan bu kararın gerçekleştirilmesini takip ediyordu ve bana şöyle 
yazdı: "... Lütfen Belenki'ye şifreli bir telgraf yollayın: Cerjinski'nin teda-
visi ve dinlenmesindeki gelişimi şifreli bir telgrafta bildiriniz ve doktorun, 
tamamen bir iyileşme için ne kadar sürenin gerekli olduğu konusunda 
ayrıntılı bilgi içeren bir rapor ekleyiniz." Telgraf, zaman geçirilmeden 
gönderildi. Ancak Belenki yanıtını geciktirdi. Lenin, yanıtın hızlandırıl-
masını ve gecikme yüzünden Belenki'ye bir ihtar verilmesini talep etti. 
Lenin tek başına, parti ve devlet işlerinde haddinden fazla yük omuzla-
masına rağmen, yoldaşları güçlerini toplasınlar ve sağlıklarına yeniden 
kavuşsunlar diye uyaracak durumdaydı. Ve onları uyarmakla kalmıyor, 
tersine direktiflerinin yerine getirilmesini de takip ediyordu.  

 
(...) 
 
Vladimir Uyiç, Kasım 1921 sonlarında sağlık durumunun kötüleştiğini 

hissettiğinde, dinlenmek için Moskova yakınlarında bir yere gitmeye karar 
verdi. Ancak bu, olabildiğince hızlı ve tam bir gizlilik içinde gerçekleşmeliydi. 
Hemen uygun bir yer bulundu. Belenki ve ben Lenin'e eşlik ediyorduk. Aman 
vermez bir don vardı ve çok kar yağmıştı. Vladimir araba kızağına bindi. Üz-
gün ve düşüncelere dalmıştı. Kimse konuşmuyordu. Yarı yolda araba kızağı 
kara saplandı. Lenin, şoföre yardım etmek için bizimle birlikte arabadan indi. 
Ayağımda ince çizmeler vardı ve dizimize kadar kara battık. Müthiş üşüme-
me rağmen, soğuğu hissetmiyormuş gibi davranıyordum. Vladimir İlyiç bana 

84



baktı ve ona özgü içtenlikle yolculuk için niçin keçe çizme giymediğimi sordu. 
Üşütmemem için hemen arabaya girmem için beni ikna etti.  Sonra gidece-
ğimiz yere vardık ve Vladimir İlyiç'in yüzünden kesin bir yalnızlığa ihtiyacı 
olduğu ve sohbet etmek dahi istemediği anlaşılıyordu. Belenki ve ben hemen 
Moskova'ya dönmek istedik. Fakat Vladimir İlyiç, çay içip ısınmadan yola 
çıkmamıza izin vermedi.  

 
(...) 
 
Sayfa: 179 
 
MK'ya bağlı Tedavi ve Dinlenme Komisyonu yine Vladimir İlyiç'in 

önerisi üzerine kurulmuştu. Sık sık şu ya da bu yoldaşın öyle aşırı çalıştığı 
olurdu ki doktorlar derhal kesin bir dinlenme ve tedavide ısrar ederlerdi. 
Bu tür durumlarda Lenin, doktor talimatlarına harfiyen uyulmasını is-
terdi. Ancak aşırı çalışmaktan hasta düşmüş yoldaşlara, yerleri dolduru-
lamazmış gibi geliyordu; tatile çıkarlarsa işlerin kalacağını 
düşünüyorlardı. Doktorları dinlemiyor, güçlerini ve sağlıklarını harcıyor-
lardı. Bu tür olaylarda Lenin durumu polit büroya yansıtıyor ve MK se-
kreterini, kararın uygulanmasını sağlamakla görevlendiriyordu. Bu, söz 
konusu yoldaşın tatile ya da dinlenmeye gitmesiydi. İnsanlar öyle büyük 
bir fedakârlıkla, kendilerini düşünmeden çalışıyorlardı ki, bunun gerçek-
leştirilmesi çoğu zaman çok güç oluyordu. Bu soruna önem vermek çok 
zaman alıyor ve MK sekreterliğine yük oluyordu. Bunun üzerine Vladimir 
İlyiç'in talimatıyla MK Tedavi ve Dinlenme Komisyonu kuruldu.  

 
Lenin’in kendine çok az baktığını, bu konuda büyük bir ihmalkârlık 

içinde olduğunu ama yoldaşlarının ve isçilerin yedikleri yemekler dahil 
her şeyleriyle ilgilendiğini yazan Gorki bir kongre sonrasında kendisinin 
odasına gelen Lenin’in yatağını yokladığını ve nedenini sorduğunda ise 
“çarşaflar nemli mi diye bakıyorum” yanıtını aldığını yazar. 

 
1921’de Lenin hasta ve çok yorgundur. Buna rağmen Gorki’ye söyle 

seslenir; … Mektubunuzu Kamenev’e yolladım. Öylesine yorgunum ki, 
artık hiçbir şey yapamıyorum. Ve siz hem kan tükürüyorsunuz, hem de 
gitmemekte direniyorsunuz! Bu çok insafsız ve akil dişi bir davranış. Av-
rupa’da bir sanatoryumda tedavi görerek yaptığınızın üç katini yapabi-
lirsiniz… Gidiniz, iyice tedavi olunuz. Böyle kalın kapalı olmayınız rica 
ederim… 
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Marx’ın Ardından Engels;  
Ölümün Ayıramadığı Bir Yoldaşlık... 

“İkinci Keman” 
 
Marx'ın ölümünden sonra çalışmaların bütün yükü Engels'in omuz-

larına binince, bir yazısında  şöyle yazıyordu: "Şimdilik teorik çalışma-
larda Marx’ın ya da benim yerime geçebilecek birini görmüyorum. 
"Bundan dolayı mektuplaşmalarını zamanla öncelikli olan teorik çalış-
malar lehine düzenlemek zorunda kaldı. "  

 
(...) 
 
Yazışmalarım şu sıralar durdu ve çekmecem dolu, Roma'dan New 

York'a, Petersburg'dan Teksas'a kadar dünyanın dört bir yanından gelen 
ve yanıtsız bırakılan mektuplarla dolu." 

Engels en öncelikli görevini "Mobr'un anısını ona yakışır tarzda ebe-
dileştirmek, ilk olarak da yayınlanmamış yapıtlarının yayınlanmasını sağ-
lamak" olarak görüyordu. İşte bu nedenle, kendisi "burnuna kadar işe 
gömülmüşken" Marx'ın işçi sınıfına miras bıraktığı teorik silahları özel-
likle Kapital'in 2. ve 3. ciltlerini yayına hazırlamaya koyuldu.  

Engels için, Marx'ın yapıtlarına son biçimini vermek ve kendi bilimsel 
çalışmaları ikinci plana itmek çok doğaldı. Ancak Engels, bu dev görevin 
yanı sıra kendi çalışmalarının bir bölümüne girişmeyi de başardı. Bilimsel 
sosyalizm için, uluslararası işçi hareketinin savaşımı için en azından bunu 
yapmayı görev biliyordu. 

Alçak gönüllüğünden, bütün takdirleri geri çeviriyordu. “Hiç hak etme-
diğim halde yaptığın iltifatlar” gibi söylemler mektuplarında çokça bulunur. 
Marx yaşamdayken , kendisini “ikinci keman” olarak gördüğü gibi, sonra da 
tüm saygı gösterilerinin bir yana bırakılmasını dilemişti sürekli. “Diyeceğim 
o ki, benim yazgım ne yazık ki şimdi yaşamda bulunmayan dostumun ünlü 
ürününü toplamak olmuştur.” diye seslendi Avrupa'ya yaptığı son seyahat 
sırasında coşkulu işçilere hitaben, “Alkışlarımızı bu anlamda üstleniyorum. 
İçinde bulunduğum 50 yıl süresince hareket için herhangi bir şey yapabil-
diysem, karşılığında hiçbir armağan istemiyorum. Armağanın en güzeli siz-
lersiniz!... Biz bir devasa gücüz, bizden korkulacak, öteki büyük güçlere göre 
bize çok daha fazla şey bağlı. Benim övüncüm bu işte!” 

 
(...) 
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Engels'in, dostunun tüm ailesinin yazgısını da içtenlikle paylaşması 
Marx'ı her zaman minnettar kılmıştır. İkisi de çocuk yaşlarda ölen oğul-
larının birinin ölümünün hemen ardından Engels'e şöyle yazıyordu: "Bu 
günlerde yaşadığım korkunç acıların arasında, seni ve senin dostluğunu 
düşünmek, bir de ikimizin bu dünyada aklı başında bir şeyler yapacağı-
mız umudu beni ayakta tuttu."  

Engels, dostunun sağlığının kötüleşmesinden çok kaygılanıyordu. 
"Gerçekten, seni bu işten, kurtarana kadar gece gündüz rahatım yok, sen-
den haber alamadığını gün tüm huzurum kaçıyor, gene kötüleştiğini dü-
şünüyorum."  

Durum böyleyken ona genellikle önerilerde bulunurdu: "Bu 'durum'a 
bir son vermek için, sen en iyisi, hem de bu hafta içinde ve Tussy'yle bir-
likte buraya gel. Hava değişikliği sana her zaman iyi gelmiştir, biz seni 
burada, orada yapabileceğinden daha fazla hareket ettirmek istiyoruz. 
(...) Birlikte tarlalarda yürüyüş yapmak, yaparken de benim Londra'ya 
son gelişimden bu yana ortaya çıkan dalaverelere gülmek ikimize de iyi 
gelecektir. (...) Ayrıca, benim 1857 ürünü Rüdesheimer (şarap) tam kıva-
mında, hemen içilmesi gerek, bunun için de yardımına gereksinim var ."  

(Büro ile Barikat Arasında , F Engels, syf 115-116 ) 
 
Engels, dostunun yaşam ve savaş arkadaşı Jenny Marx'ın acısını din-

dirmek içinde her şeyi yaptı. "Eşin hiçbir şeyden yoksun kalmamalı, is-
tediği ne varsa, ona sevinç vereceğini bildiğiniz ne varsa sağlanmalıdır." 
Marx'a çekingenlik duymaması ve hasta olan eşinin bakımı için kendi-
sinden para alması için böyle yazmıştı. Karl ve Jenny Marx’la birlikte on-
ların üç kızının sağlığıyla da ilgilendi. 1868'de Marx'a şöyle yazıyordu: 

"Bu sabah senin kızların (Jenny ve Eleanor Marx) kızıla yakalandığı 
haberi gelince şimdiye kadar hiç korkmadığımız kadar korktuk. Bütün 
gün aklım buna takılıp kaldı; umarım her şey yolunda gider, tıbbi bir ma-
kaleden öğrendiğime göre, burada bu yılki salgın beklenmedik biçimde 
iyi huylu seyretmekte. Nasıl bir doktor getirdin, bu tür konular ihmale 
gelmez; kesemi kendinin bil, neye gereksinim duyarsan, yaz ya da telgraf 
çek, herhangi bir biçimde olanaklı olan her şeyi hemen gönderim." 

Aynı biçimde, Marx kızlarının küçük serüvenlerini övünçle ve sevinçle 
Engels'e bildirir, o da bunları sevinçle paylaşırdı. Engels "sevgili evlatları"na, 
yarın Marx'ın kızlarına yaşamının, sonraki yıllarında da çok özen gösterdi. 
Jenny, Laura ve Eleanor'un meslek yaşamlarında olsun, siyasi savaşımda ol-
sun, tüm çabalanı büyük bir ilgiyle izledi: Jenny'nın İrlanda Kurtuluş Hare-
ketinin desteklenmesi konusunda yazdığı makalesi, Laura'ın çevirmen ve 

87Yoldaşlık



Fransız Devriminin öncü savaşçısı Paul Lafargue'ın yaşam ve savaşım arka-
daşı olarak başarıları, Eleanor'un sosyalist hareketteki ve İngiliz işçilerinin 
sendika savaşımındaki yorulmaz özverisi... Marx'ın ölümünden sonra da 
onun kızlarına ve torunlarına adeta bir ikinci baba oldu. Dostuna karşı duy-
duğu bu görevi her zaman eksiksiz yerine getirdi. 

 
 

ELSALVADOR  
Birleşik Devrimci Savaş 

 
Sayfa: 84 
 
«Böyle bir yaşam biçimini zaten kafamda canlandıra biliyordum. Şim-

di ise pratik olarak yaşıyorum: İş ve mücadele sırasında yoldaşlarımda 
gördüğüm büyük bağlılık. Bir insan olarak, yeni koşullara uyum sağla-
mamda en büyük etken onlar oldu. Koşullar gerçekten güç.» 

 
«O güne kadar sizi şekillendiren, alıştığınız yaşam biçimi birden ve tü-

müyle değişiveriyor. Buna bir de yeni güçlükler, özel koşullar, risk ve ol-
dukça ağır yükümlülükler ekleniyor. Yani, her an ölmeye hazırlıklı 
olmalısınız. Çünkü, özellikle de benim durumumda, baskıcı güçler ve 
ordu belirli kesimlere kararımın yanlış olduğunu ve böylesi durumlarda 
peşlerini bırakmayacaklarını göstermek için daha da zalimleşecekler. 
Onun için, katlanacağım fedakârlıklar büyük olacak. Bu gücü ise ancak, 
deneyimle, umutla, bağlılıkla ve yoldaşların cömertliğiyle kazanabilece-
ğim. Bunca risk ve fedakârlık gerektiren bu yaşama, ancak saydığım özel-
liklere sahip olunca alışılabilir. Daha iyi bir toplum umudu, büyük bir 
disiplin ve yoldaşlarla dayanışma duygusu cesaretlendiriyor insanı. İçin-
de yaşamayanın anlayamayacağı bir duygu bu.  

 

 «Belki başlangıçta bu, inanca dayalı —ama nesnel temelleri olan— bir 
tutum. Daha sonra gerçek değerini günlük hayatta anlıyorsun. Onun için 
de, yaptığım seçimden dolayı mutluyum. Çok düşündüm bunu. Kuşku-
suz, doğru olanı seçtim. Güzel gelecek adına birtakım bedellere katlan-
mak gerekecek. Kararımın duygusal bir karar olmadığını da 
belirtmeliyim. Mücadele ateşini gerçekten hissediyorum. Mücadelenin 
ileri bir aşamada olduğunu hissediyor, nihai zaferin tahmin edilenden de 
yakın olduğunu düşünüyorum.» 
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Sayfa: 88 
 

«Burada, yeraltında gerçek bir arkadaşlık ve yoldaşlık bağı buldum. 
Kapitalizm ve burjuvazinin yozlaştırdığı disiplin, canını ortaya koyabilme, 
kararlılık ve saygı gibi kavramların gerçeğini de burada buldum. Örgüt 
üyeleri işte bu değerlerle yaşıyor. Bu denli güç koşullarda yaşayabilmenin, 
büyüyebilmenin, gelişebilmenin ve kitlelerin yoğun sempatisini kazana-
bilmenin temelinde de bunlar yatıyor olsa gerek. Birlikte çalışma ve ko-
nuşma olanağı bulduğum tüm yoldaşlarım, işte, El Salvador'da yaratmak 
istediğimiz bu yeni insan ve toplum tipinin bir örneğini sergiliyorlar.» 

 

Düşten Geleceğe Sosyalizm  
 

Devletin siyasi örgütlenişini incelerken gördüğümüz üzere, sosyalizmde 
yasama ve yürütme yetkisi ayrı olmadığı gibi, halkın her kesimi, her alandaki 
örgütlenmesi, kendini siyasi olarak da ifade eder. Bu ordunun siyasetten ba-
ğımsız, sadece emirleri yerine getiren bir kurum olduğu iddiasında bulunan 
ikiyüzlü bir tutum değildir. Tam tersine sosyalizmde tüm kurum, kuruluş ve 
örgütlenmeler gibi ordu da, ülkenin politik- ekonomik örgütlenişiyle eşgü-
düm içinde ve onlarla sıkı sıkıya bağlıdır. Üretimden kopuk değildir ve en 
büyük gücü, temel dayanağı silahlı halk milisleridir. Harcamaları merkezi 
planlamaya bağlı olduğu gibi halktan gizli harcamalar, "örtülü ödenekler" 
söz konusu değildir. Bugün ordu içinde ABD eğitimli kontr-gerilla örgütlen-
meli, jitemler gibi birçok özel birim olduğunu biliyoruz -ki bunlar halktan 
gizlenen örgütlenmelerdir.- Sosyalizmde halktan gizil örgütlenme yoktur. 

 

Sosyalist ilkeler doğrultusunda ve halkla bütünleşmiş olan ordunun 
yönetiminde de, kuşkusuz sosyalist ilkeler söz konusudur. Her orduda 
olduğu gibi, kaçınılmaz olarak bir hiyerarşi, bir alt-üst ilişkisi olacaktır. 
Fakat emir-komuta zincirine hakim olan, yoldaşlık ilişkileri olacaktır. Ço-
ğumuz askerlik anılarımızı anlatmayı severiz veya birilerinden bu anıları 
dinlemişizdir. Belki aynı şeyi aynı kişiden defalarca dinlediğimiz olmuş-
tur. Fakat bu anılar arasında yenen dayaklar, işitilen hakaretler pek yer 
almaz. En fazla, "askere gidip de dayak yemeyen olmaz" der geçiştiririz. 
Çünkü bu bizi inciten bir durumdur, hatırlamak bile istemeyiz. 

 

Sosyalizmde ise, zorunluluğun ötesinde, aynı amaç için bir araya gelmiş 
komutan ve erler arasında öncelikli karşılıklı güven, yoldaşlık ve saygı ilişkisi 
olacaktır. Kuşkusuz askerliğin doğasında olması gereken disipline uygun ola-
rak. Eğitimin temelinde sosyalist bakış açısı olarak, sosyalist bilinç hakim kı-
lınacaktır. 
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(...) 
 
FSLN öncülerinin sağlam olduğunu söylemek aptalca bir söz değildi. 

Frente Sandinista eylem içinde gelişiyordu. Şehir, kır, dağ, çelikten, de-
mirden, granit bir ruh. Tüm toplumu diktatörlüğe karşı harekete geçirme 
yeteneği olan, moral ve zihin olarak yıkılmaz sağlam yetişmiş asker adam-
lar çekirdeği. Değişik gelişim aşamalarındaki bir gruptuk çünkü Hristi-
yanların dediği gibi kendimizi reddetmiştik. 

 
Hâlâ, bir başka gizdir, çelişkili bir şey, sert ve kaba olmamıza karşın 

şefkat doluyduk. Gözlerimizdeki sert bakışa karşılık, yüzeyi sıyrılıp ge-
çerseniz, göz bebeklerimiz tersineydi, başka bir ifade görürdünüz. Bir tür 
ters sevgimiz vardı. Bir çocuğa, anneye veya kadına ifade edebilip de bir-
birimize ifade edemediğimiz bütün sevgiyi depolamış gibiydik. Depolan-
mış, birikmişti, çünkü içimizde şefkat kuyusu vardı. Şeker yokluğunun 
daha çok iç tatlılık yaratması gibi, yüreğimize işlemişti. Gördüğümüz hak-
sızlıklardan yüreğimiz kopuyordu. 

 
Sert, kaba kişilerdik ama Henry Ruiz bir kulübede örtüsüz uyuyan çocuğu 

gördü mü battaniyesini ona verebiliyordu. Sanırım sorunun bununla çözül-
meyeceğini, bizim liderimiz Olduğunu ve dağda battaniyesiz kalacağını bi-
lerek veriyordu. Yalnızlığı aramızda kardeşliğe dönüştürmüştük. 

 
 Birbirimize karşı huysuzca davranıyorduk ama birbirimizi derin bir 

sevgiyle, erkek -şefkatiyle seviyorduk. Tek bir kucağın içindeki, kalıcı bir 
öpüşle bağlanmış kardeşlerdik. Birbirimizi kanla, coşkuyla seviyorduk, 
sonsuz bir sevgi. Bir yürüyüşte companeronun birinin yuvasında yavru 
kuş bulduğunu ve onu altı gün taşıdığını anımsıyorum. Annesinin kuşları 
sevdiğini söylüyordu ve postayı şehre götüreceği için şansını kullanmak 
istedi, o hassas kuşu altı gün taşıdı. Bizim gibi vahşiler, sarmaşıklarla uğ-
raşan, ırmaklar geçen, ırmağın içinde 6 kilometre yürüyen taştan atlayan, 
düşmemeye çalışan insanlar, küçük kuşu kurtarmak istiyor. Yükünüze 
dikkat edip muhafızların her an gelebileceğini, ölümü, tüm bunları ve kü-
çük kuşu düşünmek. Çevreyle savaşıp küçük kuşla uyumak. Onu annesi-
ne versin diye companeroya götürmek. Kuşu companeroya verirken 
sadece baktı, kucaklaştılar, eminim ağlamadı. Çünkü artık ağlayamıyordu 
veya ağlamayı reddediyordu. Carlos Mejia Godoy'un gözlerimizde açık 
bir bakış olduğunu söyleyen şarkısındaki gibi. Aramızda bencillik yoktu. 

Dağ ve çamur gibi, çamur, yağmur ve yalnızlık gibi, bütün bunlar bizi bur-
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juva pisliklerinden, bir dizi ayıptan arındırıyordu. Mütevazi olmayı öğrendik 
çünkü dağda bir başına bir bok olamazsın. Basit olmayı, ilkelere değer ver-
meyi öğrenirsiniz. Bu çevrede zorunluluk olan kesin insancıl değerlere bağ-
lılığı öğrenirsiniz. Ve yavaş yavaş tüm kusurlarınız sönüp gider. 

Yeni insanın doğumunun FSLN içinde olacağını bu nedenle söylüyorduk. 
Yeni insan mantarlarla, kurtlarla çamura batmış ayaklarla doğuyordu; yeni 
insan yalnızlık ve sivrisineklerle canlı canlı yenilerek doğuyordu, kokarak 
doğuyordu. Bu kabuk kısmı çünkü içinde, günlerce süren şiddetli şokların 
kuvvetiyle, dağlının tazeliğiyle doğmaya başlıyordu. İnsan, inanılmaz görü-
ne-bilir ama, açık bencil olmayan insan, artık küçük insan değil, kendini baş-
kalarına adayan, her şeyi başkalarına veren, başkalarıyla acı çekip gülen 
insan. Yeni insan doğmaya başladı, tir dizi değeri edinmeye, bu değerleri keş-
fetmeye, onları kendi içinde kutsal bilip geliştirmeye başladı. Bu sevgiyi dağ-
larda daima geliştirirsiniz. Bu güzellik olanağını yitirmemeye daima dikkat 
ettim. Başkalarının şehirde, gerillanın çalılıkta doğduğu gibi, yeni insan da 
dağlarda doğdu. Her şeyin başı ve sonu, insanda işaretini bırakan, onu en 
çok etkileyen şeydir. Askeri eğitim başlangıçtı, özümleyeceğimiz sistemli bil-
gi, doğrudan doğruya alacağımız bilgi olduğu için bir ar-uydu. Bunu izleyerek 
davranışınızda, gelişimimizde, oluşumumuzda bu eğitimin büyük etkisi oldu.  

 
 
Talimde bir hocamız eğlencede babamız 
Cephede kardeşimiz savaşta ise  
ruhumuzu kurtarması için dua ettiğimiz tanrımızdır.  
Yani bir komutanın tek bir yönü yoktur.  
her yönden sarıp sarmalar yoldaşlarını 
 

 Son Savaşçı filmi  
 
 
Che'nin, Maria Rosaria Guevara de Casablanca adında birinin mektu-

buna yazdığı cevabı "(...) Akraba olduğumuzu sanmıyorum, ama 
dünyanın bir yerinde ne zaman bir haksızlık yapılsa hemen 
kavgaya hazırlanıyorsanız, o zaman yoldaş olduğumuzu söy-
leyebilirim. Ki, bu daha önemli" der.  

Devrimcilerin bakışı nettir. Olaylara sınıfsal açıdan bakarlar. Sınıflar 
arası mücadele de ezen-ezilen sınıfların mücadelesi vardır. Ezen ve ezi-
lenlerin mücadelesinde tayfacılığa, ahbap çavuş ilişkilerine yer yoktur... 
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Yoldaşlarını şehitleri Sevmek  
Onların Hesabını Sormaktır 

 
Yenilgiden Zafere 
 
Sayfa 125-126 
 
" .... Fridman'ın Vılço Ivanov'la yakınlığını biliyordum, hepimiz bili-

yorduk. Kavgalarda oluşan, sınavlarda güçlenen bu yakınlığı, düşünce-
lerde, yüreklerde mayalana mayalana, zamanla kardeşliğe dönüşen, ana 
rahmi kardeşliğinden daha güçlü olan bu yakınlığı bilmeyen yoktu. Buna 
karşın, Vılço Ivanov'un ölümüyle Fridman'da görülen üzüntü, acı çok bü-
yüktü, her türlü acı sınırını aşacak denli büyük ve derindi, bunu düşüne-
memiştim bile.  

Onu tanıdığım günden beri ilk kez, doğasının bütün patlayıcı gücünü 
acıyla, öfkeyle karışık olarak dışa vuruyordu ve bu kendiliğinden patlayan 
öfkeyi durduracak bir güç bulunamazdı. 

En sonunda, sanki düşüncelerinin derinliklerine ine ine, aradığını bul-
muş gibi, keşfetmek istediğini keşfetmiş gibi ansızın, odanın ortasında 
durdu, yarım daire çizdi, yüzünü biraz benden yana çevirdi ve sanki ba-
şının üzerinde bir yerlerden bana fısıldıyormuş gibi konuştu: 

— Bunun altında kalmayacağız! Kat kat öcünü alacağız! Burunların-
dan getireceğiz!  

Vılço İvanov'a dokunmanın ne demek olduğunu anlayacaklar, bin bir 
kere onları buna pişman edeceğiz! 

Yalnızca tehditler savurmuyordu, ant içiyordu sanki. 
Akşam üzeriydi, kış gününün alaca karanlığı giderek koyulaşıyordu, 

karanlığa dönüşüyordu, içimde, yüreğimde de karanlıklar vardı. Bu kap-
karanlık günü hiçbir zaman unutmayacaktım. Vılço İvanov'un öldürülme 
haberiyle başlayan gün, karakoyu bir çağlayan gibi hiddetle akıyor, yokuş 
aşağı köpük köpük öç dalgaları her yanı sarıyordu.  

Her komünist, sıradan bir komünist de, yönetici de, bu caniliğin do-
ğurduğu acıyla coşan nefret ve kinini Tsenkov'a ve kanlı "Konvensiyon" 
Konseyi'ne yöneltiyor ve soruyordu: Caniler, katiller yakalanmayacak mı, 
cezalandırılmayacak mı? Başkentin Uçbunar semtinin yoksul mahallele-
rindeki hiddet ve kin dalgası hepsinden büyüktü. Burada, bu sosyal hid-
det denizinde, Vılço, sınıfının gücünü ve yiğitliğini simgeliyordu. 
Vılço'nun öldürülmesiyle başlayan hiddet, aynı zamanda işçi sınıfının za-
fere inancını da yansıtıyordu bir anlamda...." 
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“… bazı yönetici yoldaşlarımızın, insanlara, parti üyelerine çalışma ar-

kadaşlarına karşı özen göstermeme hastalığından muzdarip olmalarıdır. 
Daha da ötesi, bu yoldaşlar, parti üyelerini tanıma çabası göstermiyorlar, 
nelerden etkilendiklerini, nasıl geliştiklerini bilmiyorlar, çalışma arka-
daşlarını hiç mi hiç tanımıyorlar. O nedenle de parti üyelerine, parti yö-
neticilerine kişisellik temelinde bir yaklaşımları yok. Parti üyeleri ve 
yöneticilerini değerlendirirken kişisel yaklaşıma sahip olmadıkları için, 
genel olarak gelişi güzel tavır alıyorlar. Ya tümünü ölçüsüzce göklere çı-
karıyorlar, ya da tümünü yine aynı ölçüsüzlükle yere batırıyor, on binler-
cesini partiden atıyorlar.” 

STALİN  
Cilt 14, syf.174  

 
 
“Ve o tepede yeni insandan bir parça buluyor Omar Cabezas. Diğer 

yoldaşları da. Aylar içinde dağların bir parçası, doğa onların dostu oluyor. 
Birbirlerini tanıdıkça ve yeni yeni tepelere tırmandıkça düşmana birlikte 
direniyor, düşmana karşı birlikte savaşıyorlar. Zorlukları paylaşmanın, 
en çetin anlarda birlikte direnmenin, her şeyden önce aynı uğurda ölümü 
göze almanın yarattığı yoldaşlık ayrı bir güç kaynağı, ayrı bir coşku.” 

 
Dağdan Kopan Ateş 

 
 

"Tekrar tekrar sarılıyor. Alnından öpüyor. En duygu yüklü anlardan 
biri idi bu an. Sarılanı da seyredeni de duygulandırıyor, gözlerimizi ya-
şartıyordu. Meğer ne çok severmişiz birbirimizi. Ne kadar çok birbirimize 
bağlıymışız. Yoldaşlık sevgisi aynı aileden olmanın gururu ve onuru buy-
muş. Başta direnişçilerimiz olmak üzere herkes ne kadar iyi ve değerli. 
Kimsenin gözünde kimsenin diğerinden farkı yok; hepsini çok seviyorum. 
Hepsi için canımı veririm diyorsun bu anda. Her şey, dünya, doğa ve o 
gün ne kadar güzel görünüyor gözüne. İşte coşkumuzun, mutluluğumu-
zun böylesine üst seviyede olduğu bir anda, halaya duruyoruz. Kol kola 
girdik ya... Bayram yeri, harman yeri burası şu an. Neyi kutluyoruz? Za-
feri... Zaferi... O an tüm dünya seninle, bizimle halaya duruyor. Milyar-
larca insanın gözü kulağı burada diye hissediyorsun. Bütün dünya aynı 
coşku ile aynı sevinç ile halay çekiyor." 

 
Tecriti Yenenler Anlatıyor 
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"Elbette ki her birinin kendine göre sorumluluğu vardır. Fakat aralarında 

kurulmuş bulunan yoldaşlık ilişkisi siyasi eşitlik ve sınıfsal kardeşlik esasına 
dayanır. bir subay maiyetindeki erlere sevgi  besler. onları sadece çalışmala-
rında ve işlerinde yönetmekle kalmamalı aynı zamanda onların yaşantılarıyla 
da ilgilenmeli ve onların arzu ve inisiyatiflerine  alaka göstermelidir. askere 
gelince oda üstlerine saygı göstermeli ve onların bütün emirlerini doğru bir 
şekilde yerine getirmelidir. Halk ordusunun bir subayı her bakımdan iyi bir 
örnek teşkil etmeli, azim ve cesaret sahibi olduğunu göstermeli, disipline ve 
iç demokrasiye bağlı olmalı ve askerleri arasında mükemmel bir birliğin nasıl 
sağlanacağını bilebilmelidir. birliğinde kitlelerin karşısında bulunan bir lider 
bir önder gibi davranmalıdır. 

 Subaylarla erler arasında olduğu gibi erlerle subaylar arasındaki iliş-
kininde temeli savaşta dayanışma, silah arkadaşlığının birbirine olan ya-
kınlığı çarpışmada, anavatanın ve halkın savunulması  mücadelesinde 
sınanmış ve çelikleşmiş olan ,saf ve içten sevgidir. 

Vietnam halk ordusu geniş bir iç demokrasiyle beraber katı bir disiplin 
de sahiptir."  

Halk Savaşının Askeri Sanatı,  
sayfa 101 

 
"Savaşçılar birbirlerinin gözlerinin içine baka baka şehit düşerler. Ölü-

mü de açlığı da sevinci de kahkahaları da aynı duyguyla aynı yürekle pay-
laşmanın güzelliği vardır bu bağda. Yoldaşlık en yüce duygudur. 
Ölümlerle sınanmıştır. Karşılıklı sevgi ve güven ilişkisi temeldir. Savaşta 
komutanlar askerlerini ölmek için değil yaşamak ve yaşatmak için eğitir 
ve savaştırır. Komutan bilir ki askeri yani yoldaşı bir sözüyle ölüme gider. 
Bundan daha öte bir sevgi bir bağlılık yoktur. Bu duyguları bize yaşatan 
kazandıran verdiğimiz savaştır. Yoldaşlarımızın kıymetini bilmeli ve bir-
birimize daha çok emek harcamalıyız." 

 
Halk Savaşının Askeri Sanatı,  
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Adalıyım  
 
Sadece koldaki saattir,  
geceyi gündüzü bildiren. Işık yirmi dört saat yanar. 
Bir nefes, bir dumandır yoldaşım, 
Cigaramı her çekişte duman olur, 
Uçar giderim, ta uzaklara. 
Çoğu kere Ada'ma giderim, 
Cigaramın dumanı, beni memleketime;  
Ada'ma götürür. 
Kahpe İstanbul'un, kahpe bir bölgesinde, 
Bir evdeyim, yoldaşlarımla beraber. 
Bu ev, yoldaşlık-dostluk-kardaşlık-mertlik-kazanç ve 
sevgi evidir.  
Bu evde,  
her şey o kadar güzel ve o kadar anlamlıdır ki... 
Evde değil, ada, ada! 
Satılmışlığın, kahpeliğin, riyakarlığın, adiliğin ve  
her çeşit 
aşağılık ve her çeşit yabancılaşmanın karışımı olan, 
Karanlık Denizi'nin ortasında, 
Güneşi batmayan bir ada. 
Ben ne şuralıyım ne buralı, 
Adalıyım adalı, 
Adam ormanlıktır. 
Dostluk yoldaşlık, mertlik ormanı, 
bütün Ada'mı kaplar. 
Erdemin güneşi yirmi dört saat aydınlatır adamı 
Biz ada sakinleri bilmeyiz karanlığı. 
Ben adalıyım ey kahpe hücre, Ada'lı. 
 
Mahir Çayan 
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“Yoldaşlık birbirinin sırtına  
geçirilen yelektir.  

Bu yelek yeri gelir soğuktan, yeri ge-
lir yağmurdan, yeri gelir rüzgârdan, 
yeri gelir kurşunlardan korur bizi. 
Koruyup kollayan olur bizi.  

Biz yelek olacağız.”


