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Tutsak edilen devrimcilerin “F” tipi denilen hücre siste-
mine karfl› mücadelesi yeni de¤il… 1996’da ellerinde-
ki tek silahlar› olan bedenlerini ölüme yat›rarak 12 yi-

¤it devrimcinin kazan›lm›fl haklar›n›n korunmas› için ölümü
kucaklamalar› belle¤imizden silinmedi. Faflist katiller kana
doymuyordu, tutsak ettikleri devrimcileri teslim alamad›kla-
r›ndan ç›lg›na dönen bu caniler, devrimciler üzerinde bask›-

lar› yo¤unlaflt›rarak devam ettirdiler. Bu faflist bask›lar, kat-
liama dönüflerek Ümraniye, Buca, Ulucanlar, Diyarbak›r,
Burdur’da devam etti, devrimciler iflkenceden geçirildi, kat-
ledildi ve fakat hiç bir zaman teslim olmad›lar. Onlar tutsak-
l›k koflullar›nda da onurlu yaflaman›n mücadeleden geçti¤i-
ni, ç›plak bedenlerini siper ederek gösterdiler. Onlar›n ka-
rarl› mücadelesi yolumuzu ayd›nlat›yor. 

DEVR‹MC‹ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR!

FAfi‹ST KAT‹LLER‹N KATLETT‹KLER‹ DEVR‹MC‹LER
ÖLÜMSÜZLEfiEREK ARAMIZDAN AYRILDILAR…

Katliam›n hesab›
devrimle sorulacakt›r!

D evletin F tipi hücre cezaevleri sald›r›s›na karfl›
devrimci tutsaklar›n bafllatt›¤› açl›k grevi ve
ölüm orucu eylemine destek sunan, bunun için

bulunduklar› alanlarda birçok etkinlik/eylem düzenle-
yen; kendi eylemleri d›fl›nda di¤er devrimci örgütlerin
düzenledi¤i eylemlere kat›lan Kuzey Kürdistan-Türki-
yeli bolflevikler, faflist Türk devletinin 19 Aral›k’ta
devrimci tutsaklara yönelik katliam› karfl›s›nda da
protestolar›n› yükselttiler.

Bolflevikler bu eylemler için çok çeflitli propaganda
ve ajitasyon malzemeleri haz›rlad›lar. Katliam›n he-
men ertesinde ç›kar›lan ve çok yayg›n olarak da¤›t›lan
bildirilerde; faflist Türk devletinin katliamc› yüzü tefl-
hir edilerek, kitleler açl›k grevi ve ölüm orucundaki
devrimci tutsaklarla dayan›flmaya ve faflist devleti
protesto eylemlerine kat›lmaya ça¤›r›ld›… Yine Avru-
pa’n›n çeflitli ülkelerinde/bölgelerinde bolflevikler
–yer yer di¤er devrimci örgütlerle ortak– çeflitli diller-
de ç›kard›klar› ve çok genifl da¤›tt›klar› bildirilerle
katliama tav›r tak›nd›lar.

Bu bildirilerin baz›lar›ndan paragraflar yay›nl›yoruz.

“Devrimci de¤erlerinden, kimliklerinden ödün vermeyen tut-
saklar›n tavr› karfl›s›nda gerçek amac›na ulaflamayan devlet,
zindanlardaki direnifli k›rmak için yeni yöntemlere baflvurmak-
tad›r. F tipi cezaevi olarak adland›r›lan hücre sistemi temelin-
deki sald›r›s› bu yeni yöntemlerden biridir. … Devlet, flimdi ye-
ni sald›r›lara haz›rlan›yor.”
Ekim 2000 tarihli “Bolflevik Partizan” imzal› bildiriden…
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Egemenler teslim alama-
d›klar› devrimcilerin, komü-
nistlerin bu kararl›l›¤› karfl›-
s›nda kudurmufl köpekler gi-
bi sald›r›p duruyorlar. Esir al-
d›klar› devrimcileri, komü-
nistleri ”F” tipi dedikleri hüc-
relere t›karak teslim alacakla-
r› hesaplar› içinde, bir yan-
dan yo¤un bir biçimde bu tip
tabutluklar› yaparken, di¤er
yandan da “Mehmetçik” bas›n arac›l›¤› ile, bu tabutluklar›n
ne denli gerekli oldu¤u, 1991’den bu yana cezaevlerine ha-
kim olamad›klar› yalan›n› yayarak anlatmaya çal›flt›lar. Çok
geçmeden ”F” tipi tabutluklara karfl› içerde ve d›flarda mü-
cadele yükselmeye bafllad›. Devrimci tutsaklar bu uygula-
maya karfl› açl›k grevleri ve daha sonra ölüm oruçlar› ile ce-
vap vermeye bafllad›lar. 

Ölüm oruçlar›, ölüm s›n›r›na gelince, kuyruklar› iyice s›k›-
flan hakim s›n›flar, bir taraftan ”Devletle pazarl›k olmaz, tes-
lim olun” ça¤r›s›n› yaparken, di¤er taraftan, göstermelik
olarak baz› ayd›nlar› devreye sokarak, sanki uzlaflmadan ya-

na imifl sahtekârl›¤›n› sergi-
lediler. Bu da sökmeyince,
Adalet Bakan› faflist Hikmet
Sami Türk’ün a¤z›ndan “F”
tipi hücre uygulamas›n›n
“süresiz ertelendi¤i” aç›kla-
mas›n› yapmaya bafllad›lar.
Bu sahtekârl›¤a kimseyi
inand›ramayan hükümet giz-
liden gizliye katliam haz›rl›¤›-
n› yapmaya bafllad›. 14 Ara-

l›k’da operasyon için dü¤meye basan faflist devlet, 19 Ara-
l›k Sal› sabah› ”Hayata dönüfl Operasyonu” ad› alt›nda kat-
liam için 20 cezaevinde kan emici vampirlerini harekete
geçirdi. Görsel ve yaz›l› “Mehmetçik bas›n” arac›l›¤› ile kat-
liam› hakl› ç›karmak için kampanya bafllatt›lar. “Bayrampa-
fla ile Bart›n cezaevleri aras›nda telefon görüflmeleriyle
‘Kendinizi yak›n!’ emri verildi”, “kleflinkof silahlar› var”, “tüp
gazlarla direniyorlar” vs. gibi yalan aç›klamalar›yla, katliam-
lara zemin haz›rlayarak, otomatik silahlar, gaz bombalar›,
göz yaflart›c› bombalar, ifl makineleri ile kan kusmaya bafl-
lad›lar. Devrimciler bu sald›r›ya karfl›da direndiler. 30’un

Ölenler
dö¤üflerek öldüler;

günefle gömüldüler
vaktimiz yok onlar›n matemini tutmaya!

ak›n var
günefle ak›n!

günefli zaaaptedece¤iz
güneflin zapt› yak›n!

“Devletin hücrelerdeki tecrit politikas›n› hayata geçirme çaba-
lar› karfl›s›nda devrimci tutuklu ve hükümlüler devletin sald›r›-
lar›n› bofla ç›karmak, faflist devletin çok yönlü sald›r›lar› karfl›-
s›nda seslerini duyurabilmek için onurlu direnifl gelene¤ini
sürdürmektedirler. Devletin F-tipi cezaevi sald›r›s›na açl›k gre-
vi ile yan›t vermektedirler.”
16 Kas›m 2000 tarihli “Bolflevik Partizan – NRW Taraftarlar›” imzal› bildiriden…

“Türkiye’nin 13 de¤iflik hapishanesinde 99 devrimci tutsak 20
Ekim 2000 tarihinden itibaren açl›k grevine bafllad›. Taleplerin
kabul edilmemesi sonucu açl›k grevi 19 Kas›m’dan itibaren
ölüm orucuna dönüfltürüldü. Cezaevleri bir kez daha ölümü-
ne direniflte! Devrimcilerin can bedeli sürdürdükleri mücade-
leye destek olal›m!”
1 Aral›k 2000 tarihli “Bolflevik Partizan” imzal› bildiriden…



üzerinde devrimciyi alçakça katledip 100’ün üzerinde dev-
rimciyi a¤›r yaralad›lar. Geri kalanlar, gaz ve gözyaflart›c›
bombalar sonucu önemli sa¤l›k problemleri ile karfl› karfl›-
yalar.

Devrimciler de bu faflist sald›r›ya karfl›, siperler kurarak di-
rendiler. “Teslim olun!” ça¤r›lar›na “Faflist devlet hesap ve-
recek!” sloganlar› atarak cevap verdiler. Faflist devlete, “F”
tipi tabutluklar›n da devrimcileri yollar›ndan döndüremeye-
ce¤ini hayk›rarak gösterdiler.

Faflist devlet “ele geçirdi¤i” 650’nin üzerinde devrimciyi
“F” tipi tabutluklara yerlefltirdi. Faflist devletin “F” tipi ceza-
evlerinin süresiz ertelendi¤i aç›klamas›n›n nas›l bir sahte-
kârl›k oldu¤u bir kez daha ortaya ç›kt›.

Çeflitli milliyetlerden kad›n ve erkek iflçiler emekçiler;
Onlar insan›n insan› sömürmedi¤i yeni bir dünya için mü-

cadele yürüttüklerinden bask›lara, iflkencelere, katliamlara
maruz kal›yorlar. ‹flçi ve emekçi y›¤›nlar›n yaflamlar›n›n sü-
rekli yoksullaflarak sürmesine karfl› ç›kt›klar› için bu sald›r›-
lara maruz kal›yorlar. 102 milyon lira asgari ücretle emek-
çileri açl›¤a mahkum eden, kamu emekçilerini %10 gibi se-
falet ücretiyle yaflamaya mahkum eden, emekçilerin en ufak

bir hak aray›fl›n› dahi polis ve jandarma bask›s›yla bast›ran,
IMF, Dünya Bankas› gibi emperyalist sermayenin bir dedi-
¤ini iki etmeyen, seni her geçen gün biraz daha kölelik flart-
lar›nda yaflamaya mahkum eden hakim s›n›flar dikensiz gül
bahçesi istiyorlar.

Devrimciler, komünistler kapitalist sistemin bu barbarl›¤›-
na karfl› sana yol gösterdikleri için bu bask›lara katliamlara
maruz kal›yorlar.

E¤er insan gibi yaflamak istiyorsan devrim mücadelesine
omuz ver, devrim için örgütlen! Unutma ki devrimcilerin
katledilmesi senin de zarar›nad›r. Devrimcilerin katledilme-
sine, hücrelere t›k›lmas›na karfl› ç›k, hesap sor! 

Katliam›n hesab› devrim ile sorulacakt›r!
Faflizme ölüm, tek yol devrim!
Faflist Türk devleti döktü¤ü kanda bo¤ulacakt›r!

23 Aral›k 2000
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“Faflist TC devleti 19 Aral›k 2000 tarihinde savafl tutsaklar›na
karfl› bir katliam gerçeklefltirdi. Savafl tutsaklar›na karfl›
kimyasal gazlar ve silahlar kullan›ld›.  … Faflist devlet yapt›¤›
katliam› gizlemek için tutuklu ve hükümlülerin kendi kendileri-
ni yakt›¤›n› ve bir bölümünün kendi arkadafllar› taraf›ndan
öldürüldü¤ü yalan› ile kamuoyu oluflturmaya çal›fl›yor.”
23 Aral›k 2000 tarihli “Bayern Bolflevik Partizan Taraftarlar›” imzal› bildiriden…

“Faflist TC devleti 19 Aral›k 2000 tarihinde savafl tutsaklar›na
karfl› bir katliam gerçeklefltirdi. Savafl tutsaklar›na karfl›
kimyasal gazlar ve silahlar kullan›ld›.  … Faflist devlet yapt›¤›
katliam› gizlemek için tutuklu ve hükümlülerin kendi kendileri-
ni yakt›¤›n› ve bir bölümünün kendi arkadafllar› taraf›ndan
öldürüldü¤ü yalan› ile kamuoyu oluflturmaya çal›fl›yor.”
22 Aral›k 2000 tarihli “Bolflevik Partizan Taraftarlar› - Fransa” imzal› bildiriden…

Bolflevik Parti
(KUZEY KÜRD‹STAN-TÜRK‹YE)
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“Bizler; faflist devletin cezaevlerindeki F tipine geçifl ad› alt›n-
da piyasaya sürdü¤ü hücre dayatmas›n›n karfl›s›nday›z! Dev-
rimci ve komünist tutuklu ve hükümlülere yönelik sald›r›lara
karfl›, direnifl cephesini güçlendirelim; devletin sald›r›lar›n›n
püskürtülmesi için mücadeleyi yükseltelim!”
“Cezaevlerindeki Devrimci Tutsaklarla Dayan›flma Komitesi — Strasbourg ve çevresi ACT‹T,
EKM, FDHF, AT‹K Strasbourg Taraftarlar›, BP Strasbourg Taraftarlar›, Devrimci Çözüm” imzal› bildiriden…

Faflist Türk devletinin cezaevlerindeki devrimci tutsaklara
yönelik katliamlar›na karfl› protestolar sürüyor. Kuzey Kürdistan-
Türkiyeli bolflevikler; faflist Türk devletinin 19 Aral›k 2000 tarihin-
de cezaevlerindeki devrimci tutsaklara yönelik katliam›n› gerek
yurtiçinde, gerekse yurtd›fl›nda çeflitli eylemlerle protesto etti-
ler/ediyorlar; açl›k grevi ve ölüm orucundaki devrimcilerle daya-
n›flmay› yükseltiyorlar. Dergimiz bask›ya girerken yurtd›fl›nda Al-
manya, Avusturya ve Fransa’da… çeflitli yürüyüfl ve mitinglere
kat›l›nd›¤›, bildiri da¤›t›ld›¤›, afifl ve pullamalar yap›ld›¤› bilgileri
geldi. Bolflevikler Avusturya’da, Fransa’da (Lyon, Strasbourg vd.
flehirlerde),  Almanya’da (Stuttgart, Berlin, Köln, Düsseldorf…
vd. flehirlerde) faflist Türk devletini protesto eylemlerine kat›larak
dayan›flmay› yükselttiler; devrimci tutsaklar›n yan›nda olduklar›-
n› hayk›rd›lar. Gerek Kuzey Kürdistan-Türkiye’den, gerekse Avru-
pa’dan haberleri derleyerek gelecek say›m›zda okurlar›m›za
bütünlüklü bir flekilde iletece¤iz. Dergimiz bask›ya girmeden
önce elimize ulaflan Almanya’n›n Kuzey Ren Westfalya bölgesin-
den eylem haberleri ile Berlin’deki yürüyüfle iliflkin bir grup
okurumuzun gönderdi¤i mektubu yay›nl›yoruz. 

YAZI KURULU

Katliamlar›n hesab›n›
devrimle soraca¤›z!

Faflist Türk devletinin devrimci tutuklu ve hükümlüleri F - tipi ce-
zaevlerinde tecrit etme sald›r›s› karfl›s›nda bölgemizde son üç ay-
d›r eylemlilik aç›s›ndan bir hareketlilik yaflanmaktad›r.

Ekim ay› bafllar›nda, devletin F tipi sald›r›s›n› prati¤e dönüfltüre-
ce¤i yönünde ad›mlar atmaya haz›rland›¤› bir dönemde, kamuoyu-
nun dikkatini Kuzey Kürdistan-Türkiye’deki cezaevlerine çekmek
amac›yla “Türkiye’deki politik tutuklular›n izolasyon hücrelerine
gönderilmelerine hay›r! Politik tutuklulara özgürlük!” slogan› teme-
linde Türkçe ve Almanca dillerinde afifl, bildiri, yap›flkanl› pullar, dö-
vizler ve kufllama denilen küçük el ilanlar› haz›rlad›k; bu malzeme-
lerle genifl bir ajitasyon-propaganda faaliyeti yürüttük.

Geçti¤imiz dönem, bölgemizde de di¤er devrimci örgütlerin ey-
lemler örgütledikleri bir dönem oldu. Biz, kendi propaganda-ajitas-
yon çal›flmam›z yan›nda düzenlenen yürüyüfl, miting gibi eylemle-
rin önemli bir bölümüne –yer yer pankart açarak; yer yer pan-
karts›z– kat›ld›k. Yine Türkiye’de açl›k grevleri bafllad›ktan sonra
destek amaçl› bafllat›lan açl›k grevi ve ölüm orucu eylemlerinin ya-
p›ld›¤› merkezlerden birisi olan Köln’deki açl›k grevi-ölüm orucu
çad›r›n› s›k s›k ziyaret ederek dayan›flmada bulunduk. Yer ald›¤›m›z
eylemlerin k›sa bir dökümünü afla¤›da veriyoruz:

1 Aral›k 2000 – Brüksel: Avrupa kamuoyunun dikkatini Kuzey
Kürdistan-Türkiye’deki F tipi cezaevleri sald›r›s›na çekmek amac›y-
la yap›lan yürüyüfle kat›ld›k, bildiri da¤›tt›k. Bu yürüyüfl Avrupa Par-
lamentosu önünde sona erdi. 

9 Aral›k 2000 – Köln: Almanya’da geliflen ›rkç›l›¤a karfl› birçok
örgütün biraraya gelerek düzenledi¤i ›rkç›l›k karfl›t› yürüyüflte
Almanca haz›rlanm›fl “Türkiye’de hücre sistemine hay›r!” slo-
gan›n›n yer ald›¤›, “Bolflevik Partizan” imzal› pankart› tafl›y›p propa-
ganda çal›flmas› yürüttük. Bu yürüyüflte baz› Kuzey Kürdistan-Tür-
kiyeli devrimci örgütler de vard› ve onlar da cezaevleri merkezli
propaganda yürüttüler.

10 Aral›k 2000 – Köln: Köln’de açl›k grevleri ve ölüm oruçlar›y-
la dayan›flma amac›yla “‹zolasyona Karfl› Mücadele Komitesi” tara-
f›ndan düzenlenen yürüyüfle kat›ld›k. Yürüyüfle kat›l›m yaklafl›k bin
kifliydi. Bu eylemde örgüt pankart› aç›lmad›; düzenleyici örgütlerin
açl›k grevi-ölüm oruçlar› ve F tipi cezaevleri ile ilgili açt›klar› pan-
kartlar›n arkas›nda yüründü. Köln Ebertplatz’da bafllayan yürüyüfl,
Dom Kilisesi önünde yap›lan bir mitingle sona erdi. Bu yürüyüflte
ve mitingte Almanca-Türkçe bildiri da¤›tt›k.

20 Aral›k 2000 – Köln: Faflist Türk devletinin cezaevlerindeki
devrimci tutsaklara yönelik katliam›n› protesto etmek amac›yla
Köln’de yap›lan yürüyüfle kat›ld›k. Kat›l›m 800 -1000 kifli aras›nday-
d›.

23 Aral›k 2000 – Köln: Ebertplatz’da bafllayan, Dom Kilisesi
önünde yap›lan bir mitingle sona eren yürüyüfle  yine Almanca
haz›rlanm›fl pankartla (“Türkiye’de hücre sistemine hay›r! – Bolfle-
vik Partizan”) kat›larak faflist Türk devletinin cezaevlerindeki katli-
am›n› güçlü bir flekilde protesto ettik. Yürüyüfle yaklafl›k 4000 kifli
kat›ld›.

30 Aral›k 2000 – Köln: Yaklafl›k ikibin kiflinin kat›l›m›yla gerçek-
leflen yürüyüflte faflist Türk devletinin devrimci tutsaklara yönelik
katliamlar› protesto edildi. Bu yürüyüflte pankart aç›p yürüdük, bil-
diriyi da¤›t›p, propaganda çal›flmas› yürüttük

Kuzey Ren Westfalya bölgesinden bir grup BP okuru
31 Aral›k 2000 ■

Katliama protestolar sürüyor!


