
Merhabalar,

insanın,  insan  tarafından  sömürülmediği  açlığın,  yoksulluğun,  zulmün  olmadığı  bir  dünya
kurma coşkusuyla sizleri tek tek sıkıca kucaklıyoruz, selamlıyoruz.
Bizler İstanbul Silivri 7 No'lu L Tipi hapishanesi Özgür tutsaklarıyız.

Dünyada  olduğu  gibi  dünyanın  Türkiye'sinde  hapishaneler  tarihi  direniş  tarihidir.
Hapishaneler egemenlerin halkın örgütlü güçlerine zorla tıktığı ve ideallerinin vazgeçirmek,
kimliksiz,  kişiliksiz insanlar yaratmak istediği  yerler olmaktan çıkardığımız direniş mevzisi
oldu.  Hapishaneler  biz  devrimcilere  öğütmekten  çok  bizim  için  devrimci  okul  görevini
görmekteler, üreterek direniyoruz.

Halkın yükselen mücadelesini  engellemeye yetmeyecektir  dediğimiz.  Bir  ABD ve  AB
projesi  olan  F  tipi  tecrit  politikaları  alaşağı  ettiğimiz  bugün  kendini  daha  belirgin
göstermektedir.
Türkiye'nin  tüm  hapishanelerinde  olduğu  gibi  bizim  de  bulunduğumuz  hapishanede  hak
gaspları artarak devam etmekte örneğin. 

Slogan  atmamız;  yıllardır  hapishanede  slogan  atmaktayız.  Metris  hapishanesinde
işkence  ile  katledilen  arkadaşımız  "Engin  Çeber"i  anmak  için  attığımız  sloganlara  idarece
(hapishane) soruşturma açılıp 1 ayı aşkın iletişim cezası verilmektedir.

122 canımızı vererek kazandığımız 10 saatlık hücreler arası ortak sohbet hakkımız tam
olarak uygulanmamaktadır.

Bir  diğer  saldırı  olan  24  saat  kamera  ile  izleme  olayı  zaten  tutsakları  dört  duvar
arasında tecrit etmiş olan devlet birde 24 saat kamerayla izlemek istemekte her hareketinin
izlendiğini  düşünen  tutsak  rahatsız  olmakta  zaten  iletişim  kurduğu  insan  sayısı  az  olan
tutsağın hareket alanıda daralmakla beraber kısıtlanmış olmaktadır. Bu saldırıya karşı çıkan 3
arkadaşımıza kamera kapattığı, kırdığı, kurumda korku ve panik yarattığı, kurumu tehlikeye
attığı, hiç bir açıklaması olmayan gerekçelerle dünya ile tek bağlantısı olan aile görüş hakkı 6
ay elinden alınmakta. Daha sayacağımız irili ufaklı keyfi  uygulamayla can kan pahası şehitler
vererek kazandığımız haklarımız elimizden alınmak istenmektedir.

Biz biliyoruz ki direnenler er ya da geç kazanırlar. Bizde bulunduğumuz mevzide bu
saldırılara karşı direnerek kazanacağız. 

Nasıl  Türkiye'de  F  Tipi  hapishanelerini  emperyalizmin  Ebu  Garip,  Guantanamo
hapishanesini  ve  İsrail  siyonizminin  zindanlarını  yendiysek  bu  saldırılardan  da  zaferle
çıkacağız.

Emperyalizmin hapishanelerdeki işkenceleri bugün tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. 
CİA itiraf etmek zorunda kalmıştır. Tutsaklarıın inançlarını ve kimliklerini korumak için

nasıl direndiğini inançları için teslimiyet yerine nasıl ölüm tercih ettiğini birinci ağızdan itiraf
etmiştir.  Son  olarak  buradan  sizin  aracılığınızla  dünyanın  bütün  hapishanelerinde,  Latin
Amerika'da,  Asya'da,  Ortadoğu'da emperyalizme ve onun işbirlikçilerine karşı  direnen tüm
dünya  halklarını  destekliyor,  dünyanın  her  yerinde  kim  olursa  olsun  emperyalizme  karşı
savaşanların yanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Herkesi sevgiyle selamlıyoruz.

Tecrite Son!
Direnen dünya halklarının yanındayız.

Direnen kazanır sonunda.
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