
ADALET İSTİYORUZ 
 

Bizler TAYAD'lı aileler olarak evlarımızın haksız ve hukuksuz olarak tutuklanmalarını, yüksek 
cezalarla yıllarca hapis yatmalarını protesto ediyoruz.  

Bu cezaların geri dönük olarak bütün yaptımlarıyla birilkte iptal edilmesini ve bütün devrimci 
tutsakların serbest bırakılmasını istiyoruz.  

Ülkemizde adalet kalmamıştır, hukuk işlemiyor.  
Haksızlığa uğrayan, işini-ekmeğini-alın terini isteyenler suçlu ilan ediliyor.  
Hakkını arayanların avukatlığını yapan halkın avukatlarına 159 yıl ceza veriliyor.  
Halk için mühendislik yapan Halk bahçeleri kuran, rüzgar türibinleri kuran halkın mimar mühen-

disleri tutuklanıyor.  
Halkın umudunu, coşkusunu, özlemini, acılarını anlatan halkın sanatçıları tutuklanıyor ve 

başlarına ödül konuluyor. Burası Anadolu, Amerika Teksas değil bu ödüller kaldırılmadır.  
Demokratik kitle örgütlerine operasyonlar yapılarak, kurumlar talan ediliyor, insanlar işkence-

lerden geçirilerek gözaltına alınıyor.  
"Gizli tanık hakkında ifade verdi" denilerek insanlar tutuklanıyor, uzun hapis cezaları veriliyor.  
Adı sanı 'gizli' ne yüzü ne de sesi olan bir tanık; 'senin için dedi ki' denilerek hakkımızda on yıllara 

varan cezalarla davalar açılıyor.  
GİZLİ TANIK SADECE BİZDEN GİZLİ, SADECE SUÇLANANDAN GİZLİ TANIK. GİZLİ TANIK SUÇLA-

NANI BİLİYOR GÖRÜYOR AMA SUÇLANAN ONU BİLMİYOR. BÖYLE YARGILAMA OLMAZ.  
Haksızca tutuklananlara, itirafçılar-gizli tanıklar nedeniyle cezalar veriliyor.  
İtirafçılık, gizli tanıklık aramıza nifak sokan, birbirimize güvenmeyi engelleyen, ispiyonculuğa 

özendiren bir yozlaşmanın devlet eliyle yayılmasıdır.  
Tutsakları, hapishanelerde tecrit edip, yüzlerce km uzaktaki hapishanelere dağıtıyorlar.  
Sonra telefonla bağlanıp ekran görüntüsü alarak "savunmanı yap" diyorlar. Adına SEGBİS (Sesli 

ve Görüntülü Bilişim Sistemleri) dedikleri bu bağlantıyı, istedikleri an kesebiliyorlar.  
SEGBİS yüz yüzelik ilkesine, adil yargılanmaya ilkesine aykırıdır! Hakkındaki suçlamaları duy-

madan, kendini savunamadan, delillerle/tanıklarla yüzleşmeden yargılama yapılamaz, cezalar ve-
rilemez!  

KHK'da (kanun hükmünde kararname) “SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifade 
vermeyen sanık savunma yapmış sayılır” denilerek, savunma hakkı bile gasp ediliyor.  

Savcılar ve hakimler, polisin her türlü baskı, tehdit ve şantajıyla aldığı ifadelerle, itirafçılar, gizli 
tanıklar ve sahte deliller üzerinden hazırlanan iddianamelerle, komplolarla yargılama yapıyor.  

Mahkemeler gerçekler karşısında kör, sağır ve taraflıdır. Hak ve özgürlük mücadelesinde yer 
alanlara intikam duygusuyla cezalar veriliyor.  

Başımıza ne zaman ne geleceğinin belli olmadığı, halkın kendini güvende hissetmediği bir ülkede 
adalet yoktur!  

ADALET İSTİYORUZ.  
 

TALEPLERİMİZ:  
 

1- Baskınlara son verilsin.  

2- İtirafçılar, gizli tanıklar ve SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile yapılan gayri-meşru 
hukuksuz yargılamalara son verilsin.  

3- Terör adı altında hazırlanan BAŞLARIMIZA ÖDÜLLER KONULAN listeler iptal edilsin.  

4- Açılan davalar düşürülsün. Tutsak Grup Yorum üyeleri, HHB avukatları ve Yürüyüş çalışanları 
serbest bırakılsın.  

 

TAYAD’lı Aileler 


