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Biz yıllar yılı özgürlüklerimiz için savaş verdik. Sadece kendimizinkiler için değil, herkesin 

özgürlükleri için.  

Bu savaş sadece bir savunma tarzında değildi. Savunma kutsal ama pasif bir eylem tarzıdır. 

Biz özgürlükleri sadece savunma tarzında değil, hayatımızın bir gayesi, olmazsa olmazları-

mız, kendimiz, onurumuz, yetimiz, her şeyimiz olarak istedik ve elde etmeye çalıştık.  

Bu güne kadarki kazançlarımız sadece bize verilenler değil. Ellerine verilenlerle bizleri bir 

tutmak haksızlık olur.  

Kimse ağzımızdan aşağı huni ile özgürlük akıtmadı. Bu gün yan yana isek, yan yana her tür-

lü ahlaksızlığın, işkencenin, hukuksuzluğun karşısında isek bu bir eylemliliğin gelenek haline 

dönüşmesindendir.  

Aydın'ların kıymeti harbiyesi bunun içindir. Kaç tane Aydın'ımız var. Özgürlüklerimizin 

geleceği de kuşatması için sürekli mücadele anlayışını sergileyen kaç insanımız kaldı?  

Birlik Vakfı'ndaki soruyu hatırlayın: "Geçen seçim dönemindeki ağabeylerden bazıları bura-

da niye yok" diye soran genç arkadaşın sorusuna verdiğimiz yanıtı da hatırlayın. "Biz bura-

dayız ya"  

İşte biz o sorunun cevabıyız. O sorunun altında beklenen, istenen, arzulanan güvence işte 

biziz.  

Bu güne kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı gibi kolaycı bir yaklaşım ve söylem 

değildir, özgürlüklerin teminatı olmak. O malum söz, tembelce söylenmiş bir laf ve hoyratça 

harcanmış, tepilmiş bir mücadele sonucunu ifade eder.  

Özgürlüklerin teminatı olmak ise, daha yapacağımız çok işin olduğunu, yapacağımızı, bu 

yolda birbirimize ve tüm insanlığa söz verdiğimizi, sözümüzü tutacağımızı, o yukarıdaki 

soruya muhatap olmayacağımızı, dolayısıyla son nefese kadar topyekün mücadelenin üstü-

müzde Hz. Talha'nın libası gibi duracağını söylemek ve yaşamak anlamındadır.  

Her sözün anlamı hemen söylendiğinde çok geniş ifade edilemez. Ama söyleyenin yüreğinde 

ve beynindeki şimşeklerin ifadesi olabileceğine ihtimal verin, bu sizin kardeşinizse ihtimal 

vermeyin inanın.  

Ya özgürlüklerin güvencesisiniz, ya özgürlüklerin güvencesi sizsiniz.  
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Özgürlüklerin teminatı Aydın’ımıza 

 

Şehadetin Şefaatimiz Olsun 

 

Şehidim, seninle çok az çalıştık. Nurunla Aydın’lat çağır yanına. 

Birlikte duruşmak şerefine el ver ey mazlumların savunucusu. 

Arka saftaki bedenle ön safta hizmeti sen öğretmiştin, 

Gencecik ömre dağlar kadar savunma sığdırmayı da.  

 

Ey isimsiz kahraman, lutfet,  

Şehadetin şefaatimiz olsun. 


