
19 Aral›k 2000 tarihinde sabah
saat 05.00’te Türkiye’nin
20 de¤iflik cezaevinde faflist

devletin kolluk güçleri bir operasyon-
la açl›k grevi ve ölüm orucundaki dev-
rimci tutuklu ve hükümlülere sald›rd›.
‹çiflleri, Adalet ve Sa¤l›k Bakanl›kla-
r›nca ortak planlanan sald›r›da devlet,
devrimci tutuklu ve hükümlülere yö-
nelik silah, gözyaflart›c› bomba ve di-
¤er ateflli silahlar kulland›. Bu sald›r›-
lar sonucunda otuzun üzerinde dev-
rimci tutuklu katledildi, ço¤u a¤›r ol-
mak üzere yüzlerce tutuklu yaraland›.
Operasyonun ard›ndan devlet, Adalet
Bakan› Hikmet Sami Türk’ün ifade et-

ti¤i flekliyle “F-tipi cezaevlerine yasal
düzenlemeler ve gerekli iyilefltirmeler
yap›lmadan geçilmeyecek” sözüne
ra¤men devrimci tutuklu ve hükümlü-
leri F tipi cezaevlerine koydu.

Katil Ecevit operasyon sonras› yap-
t›¤› aç›klamada, “teröristleri kendi te-
rörizmlerinden kurtarmay›” hedefle-
diklerini söylüyordu. Gerçekte ortada
bir terör varsa bu devletin onlarla dev-
rimcinin katledilmesine yolaçan terö-
rüdür. Yine Adalet Bakan› Hikmet Sa-
mi Türk, yapt›¤› aç›klamada operas-

yonun “‹nsan Hayat›n› Kurtarma Ope-
rasyonu” oldu¤unu söylüyordu. Ger-
çekte bu operasyon “insan hayat›n›
kurtarma operasyonu” de¤il, devrimci
tutsaklar› ve hükümlüleri imha ope-
rasyonudur. Faflist Türk devleti, katli-
amc› gelene¤ine bir halka daha ekle-
mifl ve yeni bir katliam gerçeklefltir-
mifltir. Bu katliam›n da hesab› devrim-
le sorulacakt›r.
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FAfi‹ST DEVLET‹N “HAYAT KURTARMA OPERASYONU”
ADI ALTINDA CEZAEVLER‹NDEK‹ TUTUKLULARA SALDIRISINDA 

31 ÖLÜ, ÇO⁄U A⁄IR YÜZLERCE YARALI VAR!

Faflist devletten
katliamın hesabını 
devrimle soraca¤ız!



D‹REN‹fi‹N ÖNCES‹:
F-T‹P‹ CEZAEVLER‹NDE

TECR‹DE HAYIR!

T ürkiye Cumhuriyeti tarihi, içer-
de; yani cezaevlerinde veya d›-
flarda katliamlar›n tarihidir. Er-

meni katliam›n›n sorumlusu olan bir
imparatorlu¤un devam› olarak kuru-
lan TC, katliamc› gelene¤i sürdürmüfl,
Kürtler baflta olmak üzere, toplumun
çeflitli kesimleri üzerinde yo¤un bask›
ve katliamlar uygulam›fl, deyim yerin-
deyse bir katliam zinciri oluflturmufl-
tur. A¤r›, Zilan, Dersim, Çorum, Ma-
rafl, Sivas vb. vb. bu zincirin “d›flarda-
ki” halkalar›d›r.

TC, özellikle 12 Eylül 1980 askeri
faflist diktatörlük sonras›nda, “içerde”
yani tutsak bulunan devrimci tutuklu
ve hükümlüler üzerinde yo¤un bir
bask› uygulam›fl, onlarca devrimciyi,
Kürt yurtseverini katletmifltir. Diyar-
bak›r, Buca, Metris, Ulucanlar…
“içerdeki” devlet sald›r›lar›n›n kimi
örnekleri ve katliam zincirinin zindan
halkalar›d›r.

Devletin, “içerdeki” devrimci tutuk-
lu ve hükümlülere yönelik sald›r›lar›-
n›n temelinde yatan fleylerden birisi
onlar›n tam teslim al›nmas›, devrimci
kimli¤inden soyutlanmas› ve sistemin
uysal bireyleri haline getirilmesi; bun-
lar mümkün olmuyorsa tecrit ve imha
edilmesidir. Özellikle 12 Eylül sonra-
s› yap›lan tüm dayatma ve sald›r›lar›n
temelinde toplumun siyasi olarak en
ileri kesimi olan devrimci tutsaklar›n
“devrimcilikten” vazgeçmesi; cezaev-
lerindeki devrimci tutsaklar›n “tam
teslim” al›nmas› suretiyle d›flardaki
devrimci hareketin çok daha büyük öl-
çüde tahrip edilmesi; kitlelere gözda¤›
verilmesi ve en ufak bir muhalefetin
bile zor ve imha yoluyla engellenece-
¤i mesaj›… vs. vs. vard›.

“Devrimci tutsaklar› tam teslim al-
mak” için çok çeflitli yöntemler dene-
di hakim s›n›flar… Onlar›n tüm bu ça-
balar›na karfl› ise devrimciler direnme
yolunu seçtiler. Cezaevlerinde çok çe-
flitli biçimlerde yaflanan direnifller kar-
fl›s›nda hakim s›n›flar istediklerine bir
türlü kavuflam›yorlard›; ne devrimci-
ler devrimcilikten vazgeçiyorlard› ne
de içerdeki devrimciler üzerinden d›-
flardaki devrimci hareketi sindirebili-
yorlard›…

Hakim s›n›flar, cezaevleri sorununu

hücre tipi cezaevleriyle çözmeye yö-
neldiler. Özellikle son on y›lda bu
yönlü bir dizi proje üretildi. Sonuçta
Terörle Mücadele Yasas› denilen bir
yasa haz›rland›. Devrimci hareketi
devlet terörüyle bo¤man›n, devrimci-
leri imha etmenin, devrimci halk hare-
ketine kapsaml› sald›r›lar düzenleme-
nin vb. vb. yasal altyap›s›n› oluflturan
bu yasayla devrimcilerin cezaevlerin-
de “hücrelere” konmas›na da olanak
tan›n›yordu. Cezaevlerinde yaflam›n
hücrelefltirilmesi sald›r›s› ile devlet
devrimci tutuklu ve hükümlüleri yal-
n›zlaflt›rmay›, devrimci tutuklu ve hü-
kümlülerin devletin sald›r›lar›na karfl›
birlikte hareket etmelerini engelleme-
yi, onlar› hücrelerde psikolojik y›ld›r-
ma harekat›yla tam teslim almay›
planl›yordu.

Terörle Mücadele Yasas› yan›nda
Adalet, ‹çiflleri ve Sa¤l›k Bakanl›klar›
“Üçlü Protokol” ad› alt›nda devrimci
tutsaklara yönelik sald›r›y› ‘kolektif’
hale getiriyor, çok yönlü ve güçlü bir
flekilde sald›r›yorlard›.

F-tipi cezaevlerine geçifl yönünde
çal›flmalar “yeni” de¤ildi. 1996 y›l›n-
da da Eskiflehir tabutlu¤u olarak ad-
land›r›lan hücre tipi cezaevleri daya-
t›lm›fl, devrimci tutsaklar bu sald›r›ya
açl›k grevi ve ölüm orucu ile yan›t
vermifl, sonuçta 12 devrimcinin ölüm
orucunda hayat›n› kaybetmesinden
sonra devlet geri ad›m atarak bu tabut-
lu¤u kapatm›flt›.

Devletin, hücre tipi cezaevleri infla-
s›na bafllad›¤›, bu zindanlar›n önce
May›s 2000 tarihinde “hizmete girece-
¤i”; daha sonra bu geçiflin sonbahara

ertelendi¤i vs. ifade edildi. Bu arada
bir yandan yeni cezaevlerinin inflas›na
devam ediyorlar; di¤er yandan ise, bir
dönem kulland›klar›; daha sonra ceza-
evlerine koyduklar› çeteler üzerinden
kamuoyu yaratmaya çal›fl›yorlard›…
Devletin cezaevlerine egemen olmad›-
¤›, bu alanlarda “çetelerin hakimiyeti-
ni sürdürdü¤ü”, “devletin devletli¤ini
göstermesi gerekti¤i”, bu yap›lmad›¤›
koflullarda “sonu kanl› biten olaylar›n
ve isyanlar›n ç›kmas›n›n mümkün ol-
du¤u” vs. vs. yalanlar› ile devlet, ka-
muoyunu yeni sald›r›lar için haz›rla-
maya çal›flt›.

Devrimciler bir devlet sald›r›s›n›n er
ya da geç gelece¤ini biliyorlard›.
Devletin bu sald›r›s›na karfl› direnifl
örgütlenmeliydi. Örgütlendi de…

VE D‹REN‹fi:
SÜRES‹Z AÇLIK GREV‹

VE ÖLÜM ORUCU…

D evletin F tipine geçiflin zaman›
konusunda net bir tav›r tak›n-
mamas›, ama sürekli cezaevle-

rindeki durumu ileri sürerek “F tipi
cezaevlerine geçilece¤inin” ve “F ti-
pinden geriye dönüflün olmayaca¤›-
n›n” vurgulanmas› karfl›s›nda devrim-
ci örgütlerden DHKP-C, TKP (ML)
ve TK‹P davalar›ndan devrimci tut-
saklar, yaklaflmakta olan sald›r›y› dur-
durmak için 20 Ekim 2000 tarihinden
itibaren süresiz açl›k grevine bafllad›-
lar. Süresiz açl›k grevindeki devrimci
tutuklular›n talepleri flunlard›:

“TALEPLER‹M‹Z:
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Hayk›r›yordu bir kad›n devrimci tutsak:
“Bizi diri diri yakt›lar!”



1– Bugüne kadar yap›m› süren F Ti-
pi hücre hapishaneleri kapat›lmal›d›r.

2– 3713 Say›l› Anti-Terör Yasas›
bütün sonuçlar›yla birlikte kald›r›l-
mal›d›r.

3– Adalet, ‹çiflleri ve Sa¤l›k bakan-
l›klar›n›n ortak imzalar›ndan oluflan
“Üçlü Protokol” iptal edilmelidir.

4– Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile
verdi¤i cezalar bütün sonuçlar›yla
kald›r›lmal›d›r.

5– Hapishaneler, belli periyotlarla
tutuklular, Tutuklu ve Hükümlü Aile-
leri ile insan haklar› ihlalleri ile ilgili
demokratik kitle örgütlerinin atayaca-
¤› temsilciler ile Tüm Yarg›-Sen’in
atayaca¤› temsilcilerden oluflan bir
heyet taraf›ndan denetlen- melidir. Bu
denetim keyfiyete b›rak›lmamal›, ya-
sal güvence alt›na al›nmal›d›r.

6– 21 Eylül 1995 tarihinde Buca, 4
Ocak 1996 tarihinde Ümraniye, 24
Eylül 1996 tarihinde Diyarbak›r, 26
Eylül 1999 tarihinde Ulucanlar, 5
Temmuz 2000 tarihinde Burdur hapis-
hanelerinde onlarca arkadafl›m›z›n
katledilmesinden ve yaralanmas›ndan
sorumlu olanlar, kamuoyuna aç›k bir
flekilde h›zla yarg›lan›p cezaland›r›l-
mal›d›rlar.

7– Çeflitli hastal›klar› sabit olan,
1996 Ölüm Orucu sonras› rahats›zl›k-
lar› süren, çeflitli operasyonlarda ya-
ralanan ve tedavileri yap›lmayan ar-
kadafllar›m›z derhal sal›verilmelidir.

8– De¤iflik tarihlerde ve yerlerde
gözalt›ndayken bizlere iflkence yapan-
lar aç›¤a ç›kar›lmal›, kamuoyuna aç›k
bir flekilde h›zla yarg›lan›p cezaland›-
r›lmal›d›r.

9– Halklar›n demokrasi ve özgürlük
mücadelesi önündeki tüm anti-demok-
ratik yasalar iptal edilmeli, Kürtler ve
di¤er az›nl›klar üzerindeki bask›lara
son verilmelidir.”

Devletin hücre tipi cezaevlerinde
devrimcileri tecrit etme sald›r›s› karfl›-
s›nda üç devrimci örgüt, bafllatt›klar›
açl›k grevini, talepler kabul edilmedi-
¤i takdirde ölüm orucuna dönüfltüre-
ceklerini belirttiler.

Devlet talepleri kabul etmek bir ya-
na, açl›k grevinin 20’li ve 30’lu günle-
rine kadar konuyla ilgili aç›klama
yapma gere¤ini bile duymuyor, açl›k
grevini yok sayma yolunu seçiyordu.
Bunun üzerine üç devrimci örgüt, bafl-
latt›klar› açl›k grevini 21 Kas›m’da
ölüm orucuna çevirdiler.

Devletin devrimci tutuklu ve hü-

kümlülere yönelik F tipi denilen hücre
sald›r›s›na karfl› DHKP-C, TKP (ML)
ve TK‹P taraf›ndan 20 Ekim 2000 ta-
rihinde bafllat›lan, daha sonra cezaev-
lerindeki baflka devrimci grup ve kifli-
lerin de deste¤i ile güçlenen açl›k
grevleri, 300’e yak›n devrimci tutuklu
ve hükümlü taraf›ndan ölüm orucuna
dönüfltürülmüfltü. Faflist devletin yet-
kilileri açl›k grevi eylemi bir dizi dev-
rimci aç›s›ndan ölüm s›n›r›na gelip da-
yand›¤›nda ve kamuoyunda da “ölüm-
ler olmas›n”, “F tipinden vazgeçilsin”
talepleri s›n›rl› da olsa bir yayg›nl›k
kazand›¤›nda, ölüm orucuna ve onun
taleplerine ilgi ve destek artmaya bafl-
lad›¤›nda, önce sessizlikle bo¤mak is-
tedi¤i açl›k grevleri ve onun talepleri
konusunda tav›r tak›nmak zorunda
kald›. Faflist devlet bir yandan katliam
haz›rlarken, di¤er yandan F tipine kar-
fl› oluflan kamuoyunu daraltmak, etki-
sini k›rmak amac›yla, “uzlaflma” gö-
rüflmeleri yap›yormufl pozlar›na girdi.
Önce ayd›nlar›n bafllatt›¤›, daha sonra
Meclis ‹nsan Haklar› Komisyonu’nun
sürdürdü¤ü uzlaflmaya devlet yanafl-
mad›; tutsaklar›n hücre tipi cezaevle-
rinden vazgeçmesi talebi devlet tara-
f›ndan reddedildi.

Faflist Baflbakan Bülent Ecevit, yeni
cezaevlerinin hücre olmad›¤›n› yinele-
yerek gerçekleri gizliyor ve kamuoyu-
nu yan›lt›yor; F-Tipi cezaevlerinden
vazgeçilmesinin mümkün olmad›¤›n›
söylüyordu. Adalet Bakan› “F-Tipi
cezaevlerinden vazgeçilmeyece¤ini”
her f›rsatta yineliyor, bu tür cezaevle-
rine “neye mal olursa olsun” mutlaka
geçilece¤ini söylüyordu. Faflist devle-
tin kimi milletvekilleri, açl›k grevi ve
ölüm orucundaki devrimci tutsaklar
için “Geberirlerse gebersinler!” diyor,
devletin devrimcilerin hayat›na yakla-
fl›m›n› bu sözlerle ve çok “aç›k” bir bi-
çimde ifade ederek devletin katliamc›,
faflist yüzünü bir kez daha aç›¤a vuru-
yordu!

Ölümün kap›ya gelip dayand›¤›
ölüm orucunun 55. gününde Meclis
‹nsan Haklar› Komisyonu Üyesi Meh-
met Bekâro¤lu ve kimi sivil toplum
örgütlerinin arac› olmas› sonras›nda
Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk,
yapt›¤› bir aç›klamayla “F tipi cezaev-
lerine kimi yasal düzenlemeler yap›l-
madan ve kimi konuyla ilgili kurum
ve kurulufllarla ortak bir çal›flma yap›p
uzlaflma sa¤lanmadan geçilmeyece¤i-
ni” ifade etmek zorunda kald›. Bu,

devlet aç›s›ndan görünürde bir geri
ad›md›. Kuflkusuz bu aç›klaman›n ar-
d›nda baflka hesaplar vard›.

Devrimci tutuklular bu tav›r karfl›-
s›nda güvence istediler. Çünkü daha
önce de –örne¤in 1996’da!– devlet
“Eskiflehir Özel Tip Cezaevi’nin ka-
pat›laca¤›” sözünü vermiflti!!! Ancak
Adalet Bakanl›¤› böyle bir güvence
vermeye yanaflm›yor, tersine oyala-
mayla insanlar›n ölüme gitmesine se-
yirci kal›r bir pozisyonda duruyor-
du…

Kendisini uzlaflmac› gösteren flov-
dan sonra, baflta Baflbakan Ecevit ile
Adalet Bakan› Hikmet Sami Türk ol-
mak üzere devlet yetkilileri “devlet
olarak yap›labilecek olan fleylerin ya-
p›ld›¤›n›; ölümler olursa bunun so-
rumlusunun emir vererek insanlar›
ölüme yollayan yasad›fl› örgütler oldu-
¤unu ” vb. söylüyor; sald›r› için uygun
bir ortam haz›rlamaya çal›fl›yorlard›.
Bu arada medyaya haber yasa¤› getiri-
liyor ve haz›rl›klar tamamlan›yordu.

Sald›r› için k›l›flar da haz›rlanm›flt›:
Hiç bir devlet, insanlar›n göz göre gö-
re kendini öldürmesine izin veremez-
di! Verebilece¤i kadar tavizi vermifl
olan devlet “maalesef” sonuç alama-
m›flt› ve ölümleri engellemek için “ar-
t›k müdahaleden baflka yap›lacak bir
fley kalmam›flt›!”

Güya ölümleri önlemek istedi¤ini
söyleyen devlet, müdahalenin ölümle-
ri önleme de¤il, ölüm demek oldu¤u-
nu, devrimcilerin ölümüne direnece¤i-
ni bile bile sald›racakt›! Bu sald›r›yla
istenen gerçekte katliam ve imha ol-
du¤u için devlet, F tipinden vazgeçme
fleklindeki çözüme yanaflmad›! Güya
ölümleri önlemek istedi¤ini söyleyen
devlet, gerçekte F tipi cezaevinin,
devrimcilerin tek bafllar›na faflist ifl-
kencecilere terk edilmesi anlam›na
geldi¤ini biliyordu; devrimcilerin F ti-
pine girmemekte kararl› oldu¤unu bi-
liyordu. Onun derdi, ölümleri önle-
mek vb. de¤il, sald›r›yd› ve F tipine
geçifl için ortam› yaratmakt›. Ölüm
Orucu’nun 61. gününde sald›r› geldi.

CEZAEVLER‹NE
SALDIRI!

20 Ekim 2000’de DHKP/C,
TKP(ML) ve TK‹P’den
devrimci tutuklular›n Süre-

siz Açl›k Grevi olarak bafllatt›¤› ve 21
Kas›m 2000’den sonra da Ölüm Oru-
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cu’na dönüfltürdükleri eylem 61. gü-
nüne girdi¤inde, faflist devlet eyleme
son vermek için yo¤un bir biçimde
sald›rd›.

Faflist devlet 19 Aral›k sabah› saat
05.00’te Kuzey Kürdistan-Türkiye’de
ölüm orucu ve destek eylemlerinin
sürdü¤ü 20 cezaevine ayn› anda koor-
dineli bir sald›r› düzenledi. ‹çiflleri
Bakan›’n›n dedi¤ine göre 1 y›la yak›n
zamand›r böyle bir operasyona haz›r-
lanan tepeden t›rna¤a silahl› yüzlerce,
binlerce öldürmeye emirli, timleriyle,
panzerleriyle, tanklar›yla, helikopter-
leriyle, ifl makinalar›yla… devletin it
sürüleri, ç›plak bedenlerinden baflka
silah› olmayan, bir ço¤u açl›k grevi
nedeniyle zay›f düflmüfl, bir bölümü
ölüm s›n›r›nda olan devrimci tutsakla-
ra barbarca sald›rd›.

Devrimci tutsaklar, devletin bu tes-
lim alma operasyonuna karfl› yi¤itçe
direndi. Devrimci onuru ayaklar alt›na
ald›rmayan tutsaklar›n direnifllerine

karfl› daha önce Ulucanlar’da, Bur-
dur’da provas› yap›lm›fl olan planl›,
programl› katliam gerçeklefltirildi. Di-
reniflçilerin oldu¤u alanlara a¤›r silah-
larla kurflun ya¤d›r›ld›. Duvarlar a¤›r
ifl araçlar›yla, greyderlerle, vinçlerle
y›k›ld›. Çat›lara indirilen itler, çat›lar›
delip devrimcilere kurflun ya¤d›rd›lar;
devrimcilerin bulundu¤u ve direndi¤i
ko¤ufllara çeflitli bombalar –gaz bom-
bas›, yang›n bombas›, biber gaz›, sinir
gaz› vs.– att›lar. Faflistlerin açt›¤› atefl
sonucu, yang›n bombalar›yla vs. ç›kan
yang›nlarda kimi devrimci tutsaklar
diri diri yak›ld›!

Faflist Türk hakim s›n›flar›n›n kol-
luk güçleri bu sald›r›da 31 devrimciyi,
kurflunlayarak, yakarak, döverek kat-
letti… Ço¤u a¤›r yüzlerce devrimci
tutuklu ve hükümlü var.

Yazgülü Güder Öztürk, F›rat Ta-
vuk, Ali Atefl, Aflur Korkmaz, Öz-
lem Ercan, fiefinur Tezgel, Nilüfer
Alcan, Gülser Tuzcu, Seyhan Do-

¤an, Mustafa Y›lmaz, Cengiz Çal›-
koparan, Murat Ördekçi, Ahmet
‹bili, Alp Ata Aç›kgöz, Ercan Polat,
Umut Gedik, Fidan Kalsen, ‹lker
Babacan, Dursun Önder, Fahri Sa-
r›, Sultan Sar›, Murat Özdemir, A.
‹hsan Özkan, ‹rfan Ortakç›, Hasan
Güngörmez, Yasemin Canc›, Berrin
B›çk›lar, Halil Önder, Erol Poyraz
ile isimleri tespit edilemeyen iki dev-
rimci tutsak barbar devletin sald›r›s›
sonucu katledildi.

Yukar›da da belirtti¤imiz gibi devlet
görüflmeler sürerken Adalet Baka-
n›’n›n a¤z›ndan “F tipine hemen geçil-
meyecek” sözünü vermifl, devrimci
tutsaklar ise bu sözlere inanmad›klar›-
n›, güvence verilmesini istemifllerdi.
Süreç, devrimcilerin hakl›l›¤›n› bir
kez daha gösterdi: Devlet, kendi Ada-
let Bakan›’n›n a¤z›ndan, milyonlara
hitap eden kendi televizyonlar› üzerin-
den verdi¤i sözden vazgeçti! Sald›r›-
n›n hemen ertesinde devrimciler

Devletin “hayat kurtarma operasyonu”… Sonuç: 31 devrimci katledildi!



yap›m› tamamen bitmeyen F tipi ceza-
evlerine konuldu. Hem de bofl cezaevi
olmad›¤› gerekçesiyle!

F tipi cezaevlerine konulan devrim-
ciler ölüm orucunu daha büyük kat›-
l›mlarla sürdürürken bu cezaevlerinde
de devrimci tutuklu ve hükümlülere
iflkence devam etmekte, yaral› dev-
rimci tutuklu ve hükümlülerin tedavi-
leri yap›lmamakta, aileleri ve avukat-
lar›yla görüflmeler engellenmekte, en
temel ihtiyaç maddeleri içeri al›nma-
maktad›r. Kamuoyuna “lüks otel” ola-
rak lanse edilen F tipi cezaevlerinde
sular akmamakta, ›s›t›lmamakta; dev-
rimci tutuklu ve hükümlüler tecrit ya-
n›nda bu olumsuz koflullarda mücade-
le etmektedirler.

Ölüm orucu yeni kat›l›mlarla sürer-
ken ölüm orucu nedeniyle ölümler de
bafllam›flt›r. Her an toplu ölümler bek-
lenmektedir. Ancak devlet, yer yer
ölüm orucundaki devrimcilere sald›r-
makta, onlara zorla tedaviyi kabul et-
tirmeye çal›flmaktad›rlar.

DEVLET‹N
YALAN S‹LAHI!

C ezaevlerine yönelik sald›r› s›ra-
s›nda faflist devlet, ateflli silah-
larla devrimci tutsaklar› katle-

derken, yalan silah›na da çok s›k bafl-
vuruyor, halk› bu silahla da vuruyor-
du!!! Yalanla, düzmece haberlerle,
uyduruk mizansenlerle… halk›n bar-
bar devletin “hakl›l›¤›na” inanmas› is-
teniyor, çok yo¤un bir yalan kampan-
yas› ile gerçekler tersyüz edilerek kit-
lelerin bilinçleri de sald›r›ya u¤ru-
yordu! Cezaevlerindeki duvarlar› ifl
makineleriyle y›kan devlet, insanlar›n
bilinçlerini yalan makinesiyle tahrip
ediyordu! Bunun birçok örne¤ini ver-
mek mümkün…

Örne¤in; faflist devlet, sald›r›n›n is-
mini “Hayata Dönüfl” operasyonu ad›-
n› vermiflti. Adalet Bakan› Hikmet Sa-
mi Türk, yapt›¤› aç›klamada operas-
yonun “‹nsan Hayat›n› Kurtarma Ope-
rasyonu”, “fiefkat Operasyonu” oldu-
¤unu söylüyordu. Baflbakan katil Ece-
vit, “teröristleri terörden kurtarmay›
amaçlad›klar›n›” ileri sürüyordu! Ger-
çekte bu sald›r› ne “insan hayat›n› kur-
tarma” operasyonudur, ne “flefkat”
operasyonudur! Bu sald›r›, devrimci
tutsaklar›n ve hükümlülerin imha edil-
mesi, katledilmesi için düzenlenen ve

devrimcilerin katledildi¤i bir sald›r›-
d›r!!! fiu sahtekarl›¤a ve pervas›zl›¤a
bak›n ki; devrimci tutsaklar›n devletin
tecrit sald›r›s›na karfl› ç›kmas› ve hüc-
releri reddetmesi, hücre sald›r›s›na di-
renmesi terörizm olarak görülüp gös-
terilirken; direnen devrimcilere çeflitli
bombalarla, makineli tüfeklerle, ifl
makineleriyle  sald›r›lmas› ve onlarca
insan›n katledilmesi “teröristleri kendi
terörizmlerinden kurtarma” olarak ad-
land›r›l›yor; devrimcilerin katledilme-
sinin ad› “hayata dönüfl” oluyor, dev-
rimcilerin ko¤ufllar›na bomba ya¤d›-
r›lma- s›n›n, onlar›n diri diri yak›lma-
s›n›n ad› “flefkat” ve “hayat kurtarma”
oluyor!

Faflist devletin operasyonun ilk saat-
lerinden itibaren yo¤unlukla yineledi-
¤i yalanlardan birisi, “devletin 91 y›-
l›ndan bu yana cezaevlerine giremedi-
¤i”; bu operasyonla cezaevlerini terö-
ristlerden kurtarman›n amaçland›¤›”,
operasyon sonras› ise “cezaevlerinin
kurtar›ld›¤›” yalan›d›r. Sonuçta devlet
cezaevlerini “ele geçirerek” büyük bir
baflar› kazanm›flt›r! Bu ba¤›nt›da faflist
devlet yetkililerinin söyledikleri tü-
müyle yaland›r! Bunu açl›k grevleri
ve ölüm oruçlar› bafllamadan devrimci
örgütler s›k s›k yinelemifllerdir. Ger-
çekte devlet cezaevlerine hakimdir!
Cezaevlerine hakim olamayan devlet
Eskiflehir’de, Buca’da, Diyarbak›r’da,
Ulucanlar’da ve daha birçok cezaevle-
rinrde devrimci, demokrat, yurtsever
tutuklu ve hükümlülere istedi¤i biçim-
de ve istedi¤i anda sald›r›p onlarca
devrimci tutsa¤› katledebilmifltir!!!
Salt bu örnek bile bunlar›n ne tür ya-
lanlarla kitleleri kand›rd›klar›n› gös-
termeye yeterlidir!

Sald›r› s›ras›nda ileri sürülen binbir
yalan›n içinde öne ç›kan yalanlardan
birisi de “ölüm orucunun olmad›¤›”
yalan›yd›. Faflist devlet, öyle yüzsüz
ve pervas›z sald›r›yordu ki, söyledik-
leri yalanlar› yine kendilerinin sözle-
riyle yalanlar› aç›¤a ç›k›yordu: “Açl›k
grevini ve ölüm orucunu bitirmek için
operasyon düzenlediklerini” ileri sü-
renler, açl›k grevinin olmad›¤› yalan›-
n› ileri sürebiliyorlard›!!! Yine “olma-
yan” açl›k grevinin ve ölüm orucunun
–Sa¤l›k Bakan› aynen “Olmayan ölüm
orucunun kaç›nc› günü mü olurmufl?!”
diyordu!!!– kat›l›m›n artarak sürdü¤ü-
nü Adalet Bakan› sald›r› sonras›nda
kabulleniyordu!

Tüm bu ve benzeri yalanlar›n gös-
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Mehmetçik bas›n cezaev-
lerinde devrimciler katle-
dilirken yalanlar›yla ifl
bafl›ndayd›!



terdi¤i gerçek fludur ki, tam bir çapul
devleti olan faflist Türk hakim s›n›fla-
r›n devleti, iktidarlar›n› da, sald›r›lar›-
n›, katliamlar›n› da yalanla gizlemek
durumundad›rlar; yalan faflistlerin
kulland›¤› güçlü silahlardan birisidir!
Bu yalanlara karfl› gerçekleri anlatmak,
faflist devletin gerçek yüzünü kitlelere
kavratmak görevi devrimcilerin önünde-
ki temel görevlerden birisidir.

Faflist devlet yalanlar›n› emrindeki
medya üzerinden kitlelere ulaflt›rmak-
tad›r. Hakim s›n›flar›n medyas› kendi-
sine verilen talimatlar do¤rultusunda
hareket etmekte, sus denildi¤inde sus-
makta, çizmeyi kazara aflanlar hemen
an›nda susturulmaktad›r. Bu durum
cezaevi operasyonunda çok aç›k bir
biçimde görüldü. Devletin katliam›,
yalanlar› vs. medyan›n yard›m›yla kit-
lelere çarp›t›larak verildi. Devletin ya-
karak katletti¤i devrimcilerin “kendi-
lerini yakt›¤›” söylenerek katliam giz-
lendi! D›flar›da tepkisini dile getiren-
ler “suç iflleyenler” olarak lanse edil-
di.  “Devletin gücü” kitlelere medya
taraf›ndan defalarca “hat›rlat›ld›”, kat-
liama tepkiler gizlendi; d›flar›da tepki-
sini dile getirenler “suçlu” gösterildi
vs. vs. K›saca tüm marifetiyle medya
sald›r›da önemli görevlerden birisini
üzerlendi! Bu görev sürüyor. Medya-
n›n andaki görevi hiçbir haber verme-
me ve ölüm orucu ile açl›k grevlerine
iliflkin devlet yetkililerinin verdi¤i bil-
gi ve demeçler d›fl›nda hiçbir haberi
yay›nlamama fleklindedir.

BARBARLIK
HER YERDE!

H unhar sald›r›n›n hedefi, yaln›zca
onurumuzu çi¤netmeyece¤iz di-
yen devrimci tutuklular› de¤il,

ayn› zamanda onlara destek vermeye
çal›flan herkesti!

Açl›k grevine ve ölüm orucuna kat›-
lan devrimci tutsaklar›n yak›nlar›n›n
tepkileri faflist devletin engellemele-
riyle, terörüyle karfl›laflt›. ‹çerde katli-
am sürerken d›flarda katliama karfl›
tepkilerini dile getiren tutuklu yak›n-
lar›na sald›r›ld›, onlarcas› gözalt›na
al›nd›, iflkenceden geçirildi.

Kuzey Kürdistan-Türkiye’nin her
yan›nda bu katliam› protesto için gös-
teri yapmaya çal›flanlar polisin sald›r›-
s›na u¤ram›fl, coplanm›fl, yumruklan-
m›fl, tekmelenmifl, yerlerde sürüklen-

mifl, yüzlerce kifli tutuklanm›flt›. Kimi
parti ve sendikalar ile baz› demokratik
kitle örgütleri de sald›r›lardan pay›n›
ald›lar. Faflist devletin resmi-sivil itle-
ri açl›k grevi ve ölüm orucuna sald›r›-
lara tepki gösteren devrimcilere sal-
d›rd›lar, çeflitli binalara yönelik sald›-
r›lar düzenlediler, birçok insan› yara-
lad›lar.

Yine devrimci bas›n üzerinde yo¤un
bir bask› ve terör sürmekte, ‹çiflleri
Bakan› taraf›ndan hedef gösterilen ile-
rici, devrimci bas›n yay›n organlar›na
yeni sald›r›lar planlanmaktad›r.

Yine F tipi cezaevlerine sevkedilen
devrimci tutuklu ve hükümlülere yö-
nelik iflkencelerin sürdü¤ü, açl›k grevi
ve ölüm orucunu sürdüren tutsaklara
yer yer zorla “tedavinin” dayat›ld›¤›
da bilinmektedir.

KAZANILAN “ZAFER”:
DEVLET “KEND‹
CEZAEVLER‹N‹

ELE GEÇ‹RD‹” AMA...

F aflist devlet yöneticileri, cezaev-
lerine yönelik sald›r›lardan sonra
yapt›klar› aç›klamalarda “ceza-

evlerinin ele geçirilerek büyük bir za-
fer kazand›¤›n›”, “on y›ld›r girileme-
yen cezaevlerine girildi¤ini”, “terö-
ristlerin direnifline ra¤men cezaevleri-
nin terör yuvalar› olmaktan ç›kar›ld›-
¤›n›” propaganda etmekteler… Hatta
öyle ki, Türkiye’nin 20 cezaevine on-
binlerce güçle yap›lan ve bedenlerin-
den ve devrimci onurlar›ndan baflka
hiçbir silah› olmayan devrimcilere ya-
p›lan sald›r› “K›br›s Bar›fl Harekat›”

ile eflde¤er tutulmakta, “böylesi bir
ad›m› “ancak ve ancak Ecevit’in ata-
bilece¤i” ifade edilmektedir!

Evet ortada bir zafer vard›r ama bu
zafer devletin operasyonun bafl›nda
ileri sürdükleri amaçlara uygun olan,
“hayat kurtarma” temelinde bir “za-
fer” de¤ildir… Bir zaferden bahsedi-
lecekse, evet devlet barbarl›¤›n› bir
kez daha göstermifl, esir olarak elinin
alt›nda bulunan devrimci tutsaklar›
katletme “baflar›s›n›” göstermifltir;
egemenler taraf›ndan kutlanmas› gere-
ken “zafer” budur! Ve bu “zafer”in
“hayat kurtarmayla” ilgisi yoktur. 

“Kendi cezaevlerine” sald›rarak,
devrimci tutsaklar› öldürme becerisini
göstererek “zafer kazanan” devletin
muzaffer komutan› katil Ecevit, sald›-
r›y› “teröristleri kendi terörlerinden
kurtarma” olarak lanse etmifl, “ölüm
oruçlar›n› sona erdirmeyi hedefledik-
lerini” söylemiflti. Sald›r› sonunda
“ölüm oruçlar›n› sona erdireceklerini”
düflünen faflist devlet yan›ld›! Ölüm
orucu ve süresiz açl›k grevinde olan
devrimciler eylemi b›rakmad›lar. Ey-
lem yeni kat›l›mlarla daha da büyüye-
rek sürdü, sürüyor! Faflist devletin
sald›r›s›, devrimci iradeyi k›rmaya
yetmedi! Devletin sald›r›lar› karfl›-
s›nda devrimciler teslim olmaya-
caklar›n›, kurflunlara, bombalara
ra¤men devrimci onurun ayaklar
alt›na al›nmayaca¤›n›n bir örne¤ini
daha verdiler!

Evet, faflist devlet, cezaevlerini “ele
geçirdi” ama devrimcileri tam teslim
alamad›! Devletin “zaferi” gerçekte
aczin zaferidir! Devletin devrimcileri
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Devlet yak›p y›kabilir, kurflunlayabilir, yakabilir;
ama o hiçbir zaman devrimci iradeyi teslim alamaz! 



tam teslim alma, devrimci iradeyi k›r-
ma hevesi her zaman kursa¤›nda kala-
cakt›r! Devlet yak›p y›kabilir, kurflun-
layabilir, yakabilir; katledebilir; ama o
hiçbir zaman devrimci iradeyi teslim
alamaz! Son sald›r›n›n ve devrimci di-
reniflin gösterdi¤i gerçeklerden birisi
budur!

FAfi‹ZME ÖLÜM,
TEK YOL DEVR‹M!

Y ukar›da da çeflitli noktalarda
aç›mlad›¤›m›z üzere köhnemifl
faflist Türk devleti bu sald›r›s›y-

la bir kez daha katliamc› yüzünü gös-
termifltir. Faflist Türk devletinin eli bir
kez daha devrimci kan›yla y›kanm›fl-
t›r.

Faflist Türk devletinin cezaevi sald›-
r›s› salt devrimci tutsaklara yap›lan bir
sald›r› de¤ildir. Faflist devletin sald›r›-
s› çok daha kapsaml›d›r. Onun sald›r›-
s› devrimci tutsaklar flahs›nda, dev-
rimci tutsaklar›n haklar›n› savundu¤u,
bu u¤urda zindanlara düfltü¤ü  iflçilere
ve emekçilere yönelen bir sald›r›d›r.
Bu sald›r›, Kuzey Kürdistan-Türki-
ye’de demokrasiden, eflitlikten, bar›fl
ve kardefllikten, emekten yana olan;

sömürüye, bask›ya ve ücretli kölelik
düzenine karfl› olan herkese yönelen
bir sald›r›d›r. Bu sald›r›, faflist devletin
hayat›n her alan›nda “hücreleflmeyi”
dayatt›¤›; “dikensiz gül bahçesi” iste-
¤ini; sessiz, “uysal” ve “köle” bir top-
lum iste¤ini d›fla vurdu¤u bir sald›r›-
d›r. Bu sald›r› toplumun sesini yüksel-
ten kesimlerine bir gözda¤› sald›r›s›-
d›r. Bu sald›r› toplumu sindirme sald›-
r›s›d›r. 

Devletin topyekün sald›r›s› karfl›s›n-
da sessiz kal›namaz! Devletin devrim-
cileri katletmesine karfl› sessiz kal›na-
maz.
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F tipi denen, hücre tipi zindanlar›n aç›lmamas› ve bir dizi
baflka hakl›, demokratik taleple 20 Ekim 2000’de DHKP/C,
TK‹P ve TKP(ML)’den devrimci tutuklular›n Süresiz Açl›k
Grevi olarak bafllatt›¤› ve 21 Kas›m 2000’den sonra da Ölüm
Orucu’na dönüfltürdükleri eylem 61. gününe girdi¤inde, faflist
devlet eyleme son vermek için yo¤un bir biçimde sald›rd›.

19 Aral›k sabah› saat 05.00’te Kuzey Kürdistan-Türkiye’de
ölüm orucu ve destek eylemlerinin sürdü¤ü 20 cezaevine faflist
devlet güçleri ayn› anda koordineli bir sald›r› bafllatt›lar.

Panzerleriyle, tanklar›yla, helikopterleriyle, tepeden t›rna¤a
silahl› olarak yüzlerce, binlerce öldürmeye emirli, ‹çiflleri Ba-
kan›’n›n dedi¤ine göre 1 y›la yak›n zamand›r böyle bir operas-
yona haz›rlanan timler, it sürüleri yani, devletin elinde tutsak
olan ve silahlar› ç›plak bedenleri olan, bir ço¤u açl›k grevi ne-
deniyle zay›f düflmüfl, bir bölümü ölüm s›n›r›nda olan devrim-
ci tutsaklara hunharca sald›rd›.

Devrimci tutsaklar, devletin bu teslim alma operasyonuna
karfl› yi¤itçe direndi. Devrimci onuru ayaklar alt›na ald›rma-
yan tutsaklar›n direnifllerine karfl› daha önce Ulucanlar’da,
Burdur’da provas› yap›lm›fl olan planl›, programl› katliam ger-
çeklefltirildi. Direniflçilerin oldu¤u alanlara a¤›r silahlarla kur-
flun ya¤d›r›ld›. Duvarlar a¤›r ifl araçlar›yla, greyderlerle, vinç-
lerle y›k›ld›. Çat›lara indirilen itler, çat›lar› delip devrimcilere
kurflun ya¤d›rd›lar; devrimcilerin bulundu¤u ve direndi¤i ko-
¤ufllara gaz bombas› att›lar. Faflistlerin açt›¤› atefl sonucu ç›-
kan yang›nlarda kimi devrimci tutsak diri diri yand›!

19 Aral›k’ta saat 19.30’da, yani operasyonun bafllamas›ndan
14 buçuk saat sonra, Adalet Bakan› taraf›ndan sald›r›lan 20 ce-
zaevinden 18’inde direnifllerin ezilmifl oldu¤u; ‹stanbul-Ümra-

niye ve Çanakkale cezaevinde henüz sürdü¤ü bildiriliyordu.
Ölü ve yaral› say›s› hakk›nda 15 devrimcinin kendi kendini
yakarak öldü¤ü, “iki güvenlik görevlisi”nin de direniflçiler ta-
raf›ndan öldürüldü¤ü bilgisi veriliyordu. Yine verilen bilgile-
re göre, Bart›n cezaevinde bulunan devrimci tutuklular Sincan
F tipi cezaevine nakledilmifllerdi. 

Hunhar sald›r›n›n hedefi, yaln›zca onurumuzu çi¤netmeye-
ce¤iz diyen devrimci tutuklular› de¤il, ayn› zamanda onlara
destek vermeye çal›flan herkesti! Kuzey Kürdistan-Türki-
ye’nin her yan›nda bu katliam› protesto için gösteri yapmaya
çal›flanlar polisin sald›r›s›na u¤ram›fl, coplanm›fl, yumruklan-
m›fl, tekmelenmifl, yerlerde sürüklenmifl, yüzlerce kifli tutuk-
lanm›flt›.

Devlet bu hunhar katliam operasyonuna “hayata dönüfl”
operasyonu ad›n› vermifl! Ne utanmazl›k! Faflist devletin bafl-
bakan› Ecevit, operasyonu “Teröristleri kendi terörizmlerin-
den koruma ve kurtarma” operasyonu diye adland›r›yor! Ne
yüzsüzlük! Adalet(sizlik) Bakan› H. Sami Türk son y›llarda
yaflanan bu en aç›k ve planl› katliam› “Devletin flefkat operas-
yonu, insan kurtarma operasyonu” olarak adland›r›yor! Ne
sahtekârl›k! Fakat bu adland›rmalar bu faflist devletin gerçek
yüzünü gösteriyor! Bu devlette, devletin elinde tutsak olan bir
devrimcinin, “Ben sosyal bir varl›¤›m, tek bafl›na b›rak›lmay›,
tecrit edilmeyi red ediyorum” demesi, terörizm; tecrit hapisha-
nelerine karfl› direnmesi; tecrit hapishaneleri aç›lmas›n vb. ol-
dukça basit demokratik bir talep için ölümü göze almak zorun-
da kalmas› terörizm; direnen devrimcilerin üzerine bombalar-
la, kurflunlarla, kepçelerle sald›r›lmas› “teröristleri kendi terö-
rizmlerinden kurtarma” oluyor. Bu devlette devrimcilerin kat-

FAfi‹ST DEVLET  ÖLÜM ORUCUNDAK‹ DEVR‹MC‹LERE SALDIRDI…
DEVLET TUTSAK DEVR‹MC‹LER‹ KATLED‹YOR!

Susma! “Bana ne” deme! “Ben ne yapabilirim” vs. deme!
Sustukça s›ra sana da gelecek!

YÜKSELT SES‹N‹! HESAP SOR!



Kim bu vahflete sessiz kal›yorsa,
kim bu vahfleti suskunlukla izliyorsa o
devletin sald›r›lar›na onay veriyor de-
mektir!

Bu sald›r› karfl›s›nda susmak, ses ç›-
karmamak yeni ve çok daha kapsaml›
faflist sald›r›lara davetiye ç›karmakt›r!

‹flçiler, emekçiler; eme¤in ve emek-
çilerin haklar›n› savunduklar› için zin-
danlara at›lan, zindanlarda ölüme gi-
den devrimci tutsaklar›n ölmesine se-
yirci kalmamal›, katliamlara karfl› ses-
lerini yükseltmeli ve bu vahflete “Ye-
ter!” demelidirler.

Bu katliamlar›n hesab›n› soracak

olan iflçilerin, emekçilerin birleflmifl
gücüdür. Bu katliam›n hesab› dev-
rimle sorulacakt›r!

Emekçiler, faflist devletin tüm kor-
kutma ve sindirme politikalar›na karfl›
birlik ve dayan›flma silah›yla meydan-
lara ç›kmal›; güçlerine güvenmeli, fa-
flist devleti y›kma mücadelesine kat›l-
mal›d›rlar.

Bu barbarl›ktan kurtuluflun tek
yolu barbarl›k üzerine kurulu siste-
mi, o sistemi ayakta tutan ordusuy-
la, polisiyle resmi ve sivil çeteleriyle
devlet y›kmakt›r! Yeni, demokratik
bir toplum bu vahfleti uygulayan faflist

devletin yerle bir edilmesiyle ancak
kazan›labilir. Bu barbar ve köhnemifl
devlet iflçilerin-köylülerin, silahl› dev-
rimiyle er ya da geç, ama mutlaka y›-
k›lacak; iflçilerin-köylülerin devrimci
demokratik iktidar› kurulacakt›r!

Emekçileri devrimci mücadeleye
kat›lmaya ça¤›r›yoruz!

Emekçileri devrim mücadelesinin
öncü gücü Bolflevik Parti (Kuzey
Kürdistan-Türkiye) saflar›nda ör-
gütlenmeye ça¤›r›yoruz!

Haydi faflist barbarl›¤a karfl›, dev-
rimci mücadeleye!
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ledilmesinin ad› “hayata dönüfl” oluyor. Bu devlette devrimci-
lerin ko¤ufllar›na bomba ya¤d›r›lmas›n›n, onlar›n diri diri ya-
k›lmas›n›n ad› “flefkat” ve “kurtarma” oluyor!

Faflist devletin amac› en bafltan mümkün olan en k›sa süre
içinde “F tipi”ne geçmekti. “Ceza indirimi yasas›” isimli afla,
hapishanelerin bir bölümünü boflaltmak, öncelikle de devrim-
ci tutuklular› ko¤ufllardan ç›kar›p tecrit etmek, devletin dema-
gojik bir biçimde sürekli vurgulad›¤› “hapishanelerde devlet
otoritesinin kalmad›¤›” durumu de¤ifltirmek, bu devletin kesin
gerçeklefltirmek istedi¤i pland›. Tutsak devrimcilerin bir bölü-
mü bu plan› bofla ç›karmak için, 20 Ekim’de bafllanacak ve sü-
reç içinde Ölüm Orucu’na dönüfltürülecek Süresiz Açl›k Gre-
vini zorunlu ve do¤ru gördüler. Bu faflist devletin yetkilileri
açl›k grevi eylemi bir dizi devrimci aç›s›ndan ölüm s›n›r›na
gelip dayand›¤›nda, ve kamuoyunda da “ölümler olmas›n”, “F
tipinden vazgeçilsin” talepleri s›n›rl› da olsa bir yayg›nl›k ka-
zand›¤›nda, ölüm orucuna, ve onun taleplerine ilgi ve destek
artmaya bafllad›¤›nda, önce sessizlikle bo¤mak istedi¤i açl›k
grevleri ve onun talepleri konusunda tav›r tak›nmak zorunda
kald›. Ve bir yandan katliam haz›rlarken, di¤er yandan F tipi-
ne karfl› oluflan kamuoyunu daraltmak, etkisini k›rmak ama-
c›yla, “uzlaflma” görüflmeleri yap›yormufl pozlar›na girdi.
Adalet Bakan›, “F tipine geçiflin ertelenece¤ini, tart›flmalar er-
tesi toplumsal bir uzlaflma formülü bulunduktan sonra geçile-
ce¤ini” vb. ilan etti. Devrimci tutsaklar bu devletin nas›l sah-
tekârl›k yapt›¤›n› bildiklerinden hakl› olarak belli güvenceler
talep ettiler. Devlet kendisini uzlaflmac› gösteren flovdan son-
ra, “bir devletin yapabilece¤i her fleyi yapt›k, ölümler olursa
vebali örgütlerdedir” vb. diyerek sald›r› için ortam› haz›rlad›.
Pratik olarak da konan haber yasa¤› vb. ile haz›rl›klar tamam-
land›. Sahte, demagojik gerekçe de haz›rd›: Hiç bir devlet, in-
sanlar›n göz göre göre kendini öldürmesine izin veremezdi!
Devlet verebilece¤i tavizi vermiflti, art›k yap›lacak tek fley
vard›, ölümleri önlemek için!!! müdahale! Müdahalenin
ölümleri önleme de¤il, ölüm demek oldu¤unu, devrimcilerin
ölümüne direnece¤ini bile bile sald›racakt› devlet! Ölümü en-
gellemek için bir yolun oldu¤unu, onun da devletin F tipinden
vazgeçti¤ini aç›klamas› oldu¤unu biliyordu devlet! Güya
ölümleri önlemek istedi¤ini söyleyen devlet, gerçekte F tipi
cezaevinin, devrimcilerin tek bafllar›na faflist iflkencecilere
terk edilmesi anlam›na geldi¤ini biliyordu; devrimcilerin F ti-
pine girmemekte kararl› oldu¤unu biliyordu. Onun derdi,

ölümleri önlemek vb. de¤il, sald›r› ve F tipine geçifl için orta-
m› yaratmakt›. Ve Ölüm Orucu’nun 61. gününde sald›r› geldi.

Devlet flimdi Adalet Bakan›’n›n a¤z›ndan verilmifl “F tipine
hemen geçilmeyecek” sözlerini unuttu!!! Devrimcilerin bir
bölümü daha flimdiden F tipine tafl›nd›. fiimdi güya tedavide
olanlar, yani kendi özgür irade beyanlar›n›n tersine, faflist zor-
la eylemlerinden al›konulanlar da F tipine tafl›nmak istenecek-
tir. Bu devlet yalanc›d›r, bu devlet gaddard›r! Bu devlet faflist-
tir. Bu devletin kanl› elleri, bir kez daha devrimci kan›yla y›-
kanm›flt›r. Bu devlet katildir!

Devletin sald›r›p katletti¤i devrimciler, iflçiler köylülerin
emekçilerin hakk›n› savundu¤u için sald›r› hedefi olmufltur!

Onlara yap›lan bu sald›r›; yaln›zca onlara, örgütlü devrimci-
lere, tutuklu aile ve yak›nlar›na, ve ne yaz›k ki, milyonlarca ifl-
çi-emekçi ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda bir avuç olan destekçiye ya-
p›lan bir sald›r› de¤ildir. Bu sald›r›, gerçekte Kuzey Kürdis-
tan-Türkiye’de demokrasiden, eflitlikten, kardefllikten, bar›fl-
tan, güzellikten, insanl›ktan yana olan; emekten yana olan, sö-
mürüye karfl› olan herkese yönelen bir sald›r›d›r. Bu sald›r›, bu
devletin, bu devletten onun vermek istedi¤i en basit bir de-
mokratik hak için bile mücadele eden veya etmek isteyen her-
kese savafl ilan›d›r! Devlet, ne olursa olsun benim dedi¤im
olacak, ben bana karfl› ç›kan›n kafas›n› keser, kolunu baca¤›n›
kopar›r›m diyor!

Bu kadar aç›k bir katliam karfl›s›nda kimse susamaz! Sus-
mamal›! Susan, bana ne diyen; ben ne yapabilirim ki vb. di-
yen; asl›nda suç ortakl›¤› yapmaktad›r.

Evet kimse tek bafl›na çok bir fley yapamaz! Fakat emekçi-
ler bu toplumun büyük ço¤unlu¤unu oluflturuyor, ve egemen
s›n›flar emekçilere ra¤men hiç bir fley yapamaz!

Sorun gücümüzü kavramaktad›r. Sorun görevimizi kavra-
maktad›r! Çözüm birleflmektedir! Çözüm faflist devleti dev-
rimle y›kmakta, iflçilerin emekçilerin iktidar›n› kurmaktad›r.

Katliama karfl› sesimizi yükseltelim! Katil devletten hesap
soral›m! Ve flunu bilelim ki, bugün güçlü görünenler, ancak
emekçiler onlar›n bu güçlü görünüflünün alt›nda kendi eylem-
sizlikleri, boflvermifllikleri, dolayl› ve dolays›z desteklerinin
yatt›¤›n› gördükleri gün, silinip gideceklerdir! Gerçek güç ya-
ratanlarda, iflçi s›n›f›nda, emekçilerdedir. 
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