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‹zolasyona karﬂ› direniﬂte 63 gün

Sunuş;

Alman hapishanelerinde 63 gün süren bir
direniş yaşandı.
Bu direniş, devrimci tutsakların tecrit edilmesine, izolasyona karşı bir direnişti.
Bu direniş, Nazi politikalarına karşı bir direnişti.
Bu direniş, emperyalizmin insanları hayvanlaştırmasına karşı bir direnişti.
Bu direniş, düşünce yasakçılığına karşıydı.
Bu direniş, “insan hakları”, “demokrasi”
şampiyonluğunu kimseye bırakmayan Avrupa’nın göbeğinde gerçekleştirildi.
Elinizdeki broşür, bu direniş sürecinin anlatımıdır.
Broşürde, Alman devleti neden tecrit uyguluyor ve devrimciler neden tecrite direniyor,
sorularının cevabı vardır.
“Avrupa demoksasisi” büyük bir yalana dönüşmüştür.
Adaletin, eşitliği, özgürlüğün savunucusu
artık yalnızca devrimcilerdir.
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3.5 metre uzunlu¤unda, 2.5 metre geniﬂli¤inde bir hücre... 90-70 cm ebad›nda d›ﬂar›y› göstermeyen kal›n caml› bir pencere... Bu¤ulu cam›n
üstünde 2 demir parmakl›k... Bunun da d›ﬂ›nda
küçük delikleri olan, hava ak›m›n› engelleyen metal bir kaplama... Gün ›ﬂ›¤› içeri girmiyor...
Bir lamba sürekli yan›yor... 70 cm kal›nl›¤›nda
duvarlar... Bütün hücre beyaza boyal›... Lavobo,
tuvalet ve ranza... Bir kaç metrekarelik bir hücrede... Bir tuvaleti düﬂünün... ‹ﬂte o kadar bir mekanda günün 23 saatinin geçirildi¤i bir yaﬂam....
Haftada 3 kez, kimseyi görmeden götürülen
duﬂ... Haftada bir kez al›ﬂveriﬂ sipariﬂi verme
hakk›... Hücre, cezaevinin en alt kat›nda, hücrenin iki yan›ndaki ikiﬂer hücre boﬂ... Karﬂ› taraflar5
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daki hücrelere ise psikopatlar, psikolojik rahats›zl›¤› olan tutuklular konulmuﬂ... Özellikle geceleri
uyuﬂturucu krizine giren bu psikopatlar›n saatlerce süren ba¤›rmalar› ve kap›lar› tekmelemeleri...
Gece yar›s›ndan sabaha kadar nereden geldi¤i
belli olmayan ve 10 saniyelik aral›klarla kesintisiz
sürdürülen ritmik vurma sesleri....
Her sabah 6:40’da gelip “yaﬂay›p yaﬂamad›¤›n›” kontrol eden bir gardiyan... Birine selam vermek yasak.... Biriyle -bir kelime dahi olsa- konuﬂmak yasak... Duruﬂmalara götürülürken tesadüfen karﬂ›laﬂ›lan herhangi birine selam vermek yasak... Sabaha karﬂ› saat 4-5 aras› tek baﬂ›na havaland›rmaya ç›kar›l›yorsun... Havaland›rmaya ç›kar›l›rken hergün üst aramas› ve hücre aramas›...
Bazen havaland›rmadan geri döndü¤ünde bütün hücrenin keyfi bir aramadan dolay› tamamen
da¤›t›lm›ﬂ olmas›... “Aramalar” esnas›nda k›r›lan
eﬂyalar, y›rt›lan ceketler, el konulan resimler, kalemler, mektuplar... Mektuplar›n “kontrol” gerekçesiyle on günlerce verilmemesi ve arada bir
“kaybolmas›”... Polis gözetimi alt›nda, 2 haftada
bir 30-45 dakikal›k görüﬂme hakk›...
Anlatt›¤›m›z hayali bir senaryo de¤il... Almanya hapishanelerinde yaﬂanan gerçe¤in ta kendisi...
DHKP-C tutsa¤› ‹lhan Yelkuvan, Hamburg tutukevinde bir y›ldan beri bu koﬂullarda tutuldu¤u
için, 30 Kas›m 1999’da süresiz açl›k grevine baﬂlad›. Eylemini daha sonra ölüm orucuna çevirdi.
63 gün süren direniﬂiyle tecrit kuﬂatmas›n› k›rd›...
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‹lhan Yelkuvan
Yaﬂ›; 33
Mesle¤i; ‹mam
Suçu; Faﬂizme
karﬂ› ç›kmak,
vatan›n›n
ba¤›ms›zl›¤›n›
istemek, halk›n›
sevmek
Cezas›; Müebbet

Almanya Tecrit Hücre Cezas›n›
Neden Uyguluyor?
‹lhan’›n tutuklan›ﬂ›, yarg›lanmas› ve yarg›lanmas› s›ras›nda uygulanan bask›lar›n hepsi en ince detay›na kadar hesaplanm›ﬂt›r. ‹lhan, 1998 y›l›nda daha sonra kendisini müebbet cezaya çarpt›racak olan Hamburg Yüksek Eyalet Mahkemesi
3. Ceza Heyeti karﬂ›s›nda, tan›k kürsüsünde tutukland›. Tan›k olarak mahkemeye kendi ayaklar›yla gelen ‹lhan birden san›k durumuna düﬂmüﬂtü. 5 ayl›k bir tutukluluk süresi geçtikten sonra ‹lhan’›n dosyas› Federal Mahkeme’den Hamburg’daki 3. Ceza Heyeti’ne iade edildi ve ‹lhan
üzerindeki bask›lar dü¤meye bas›lm›ﬂ gibi yo¤unlaﬂt›.
Bu mahkeme heyetinin bir di¤er ismi de “Anayasa Koruma Heyeti” dir. Alman hukukunda poli-
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tik yarg›lamalar› bu tür heyetler yapmaktad›r. Bu
heyetler, en üst mahkeme iﬂlevi görürler, savunma avukatlar›n›n verdikleri itiraz dilekçeleri hakk›nda onlar karar verir, ﬂikayetleri onlar de¤erlendirir. Bu politik mahkemeleri denetleyecek bir üst
mahkeme yoktur.
Bu yüzden de ‹lhan’›n davas›nda Heyet baﬂNereye
kan› hakim Albrecht Mentz avukatlara , “N
giderseniz gidin. ‹sterseniz AH‹M’e gidin. ‹ﬂinize
yaramayacakt›r” diyebilmiﬂtir... Bu mahkemenin
hakimleri bu iﬂe gönüllü ve özel e¤itim görmüﬂ
olarak baﬂlarlar. Bask›lar da ona göre ﬂekillenir.
‹lhan’›n dosyas› 3. Ceza Heyeti’ne geçince ilk
önce o güne kadar kald›¤› Hamburg Vierlande tutukevinden Hamburg tutukevine al›nd›. Bununla
birlikte bask›lar da baﬂlad›. Bu cezaevinde özel
tecrit bölümüne konuldu. Daha önce 5 ay tutuklu
kald›¤› sürece, 129-a’ya göre tecritin uygulanmas›na Federal Mahkeme taraf›ndan gerek görülmemiﬂti. Ancak, 3. Ceza Heyeti buna ra¤men
tecriti gerekli buldu¤unu aç›klad›.
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“Düﬂüncelerinden Vazgeçeceksin!”
‹lhan’a 10 ay süren mahkeme boyunca çeﬂitli
ﬂantajlar yap›ld›, düﬂüncelerinden vazgeçmesi için
inan›lmaz hapis cezas› tehditleri savruldu. May›s
99’da mahkeme, davan›n seyrine iliﬂkin verdi¤i
Ya itirafç› olursun, ya da
“ara kararda” aç›k aç›k “Y
sana 25 y›l ceza veririz” dedi. ‹lhan itirafç› olmad›.
Mahkeme ﬂaﬂk›nd›, böylesi bir tehdit karﬂ›s›nda
nas›l olur da paniklemez, boyun e¤mezdi... Öyleyse boyun e¤dirmek gerekirdi.
‹lhan’›n 129-a maddesine göre yarg›lanmas›ndan
“mahkemenin ekonomik ç›karlar› için” vazgeçildi. Yani e¤er 129-a maddesi düﬂürülmeseydi, ‹lhan’›n davas› daha yaklaﬂ›k 1,5, 2 y›l sürecekti ve mahkemenin
“iﬂi uzatmaya” hiç niyeti yoktu. Nas›l olsa ‹lhan’a verilecek cezay› mahkeme önceden belirlemiﬂti.
‹lhan hakk›ndaki 129-a suçlamas› Eylül 99’da
kalkmas›na ra¤men hakk›ndaki tecrit uygulamas›
devam etti. Neden olarak da, ‹lhan’›n DHKP-C’li olmas› gösterildi. Cepheli oldu¤u için propaganda
yapar, cezaevinde darbecilere karﬂ› giriﬂimlerde
bulunur gerekçesiyle tecriti kald›r›lmad›. Aksine
a¤›rlaﬂt›r›ld›.
Mahkeme ‹lhan’›n itirafç› olmamas›n› kabullenemiyordu. Mahkemenin seyri gerginleﬂirken ‹lhan’›n
tecriti de a¤›rlaﬂt›r›ld›. ‹lhan’› y›pratmak için sistematik olarak keyfi hücre aramalar›, hücresinin talan
edilmesi, dergilerinin verilmemesi, mektuplar›n git
gide daha uzun aralarla kendisine biriktirilmiﬂ vaziyette verilmesi gibi keyfilikler birbirini izliyordu.
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Bir “‹zolasyon” Hastal›¤› ve
Avrupa Demokrasisine Yak›ﬂ›r Bir Yasak
‹lhan avukatlar›na, kulaklar›nda sürekli bir ç›nlama sesi oldu¤unu, bazen mektup yazarken veya kitap okurken dakikalarca dal›p gitti¤ini fark
etti¤ini söylüyordu. Mahkeme ilk baﬂta muayenesini engellemek istedi, kulak doktoruna gitmesine
gerek yok dedi. Aylar sonra avukatlar›n diretmesi
üzerine kulak-burun-bo¤az doktoruna gitti¤inde
“Tinitus” teﬂhisi konuldu. ‹ç kulak damarlar› ile
beyin damarlar› aras›nda t›kanma baﬂlam›ﬂt›. Bu
hastal›¤›n tecrit uygulamas› alt›nda yaﬂanan yo¤un psikolojik stres ve normal yaﬂamdaki ortamdan soyutlanm›ﬂ olmaktan kaynakland›¤› Almanya’da bilimsel araﬂt›rmalar sonucunda tespit edilmiﬂtir. Ancak bunu resmi olarak aç›klamak “yasakt›r”. Alman yasalar›na göre “Tinitus tecritten
dolay› olur” demek yasakt›r!
Çünkü hücrelerde tutulan hemen hemen bütün siyasi tutsaklarda beyin hücrelerindeki tahribattan kaynakl› bu hastal›k ortaya ç›km›ﬂt›r. Tabii,
bu da “insan haklar›na sad›k” Almanya’ya yak›ﬂmaz! Çözüm, bu gerçe¤in üstünün kapat›lmas›,
bunu aç›klaman›n yasaklanmas› olmuﬂtur. Ne var
ki, mahkeme baﬂkan› Mentz bu yasa¤› delerek 30
Kas›m’da okudu¤u kararda “biz doktor raporlar›na bakt›k, hastal›¤› çok fazla ilerlememiﬂ, bunun
için tutsakl›k koﬂullar›n› hafifletmeye veya de¤iﬂtirmeye gerek yok” demiﬂti. Yani hastal›k iyice
ilerlemeliydi.
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29 Kas›m’daki duruﬂmada ‹lhan kararla birlikSüte tutsakl›k koﬂullar›nda bir de¤iﬂim olmazsa “S
resiz Açl›k Grevine baﬂlayaca¤›n›” aç›klad›. Ancak 30 Kas›m’da karar okundu¤unda ‹lhan’› neler
bekledi¤i daha ilk cümlede aç›klan›yordu: “‹lhan
Yelkuvan Türkiye’de de terör örgütü üyesiydi.
Devrimci Sol’cuydu. Devrimci Sol ise Türkiye’deki parlamenter sistemi y›kmak istiyor ve bunun
için gerekirse ﬂiddet uygulamaktan da çekinmiyor. Bunun için de Türkiye’de Devrimci Solcular
yapt›klar›na uygun cezai takibe u¤ruyorlar. ‹lhan
Yelkuvan ise bu cezai takipten kurtulmak için Almanya’ya kaç›p ilticaya baﬂvurmuﬂtur. Ancak burada terör örgütü için faaliyetini sürdürmüﬂtür...”
‹lhan’›n as›l suçu buydu, devrimci olmakt›.
“Kriminal” olaya kar›ﬂm›ﬂ, canice adam öldürmüﬂ, bunlar›n hepsi yaland›. Meﬂru müdafa halinde geliﬂen bir olay bilinçli bir ﬂekilldi yok say›ld›. Kas›tl› öldürmeye Çünkü hücrelerde tutulan hemen hemen büdönüﬂtürüldü. Deliller
tün siyasi tutsaklarda
karart›larak ‹lhan mübeyin hücrelerindeki
ebbet cezas›na çarpt›tahribattan kaynakl› bu
r›ld›. ‹lhan devrimci ol- hastal›k ortaya ç›km›ﬂdu¤u ve halen devrim- t›r. Tabii, bu da “insan
ci düﬂüncelerini sa- haklar›na sad›k” Alvundu¤u için mahke- manya’ya yak›ﬂmaz!
me taraf›ndan müeb- Çözüm, bu gerçe¤in üsbet hapse mahkum tünün kapat›lmas›, buedildi...
nu aç›klaman›n yasaklanmas› olmuﬂtur.
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“‹lhan Yelkuvan Tecrit Edilmelidir.
Bu Yap›lmazsa, Cezaevinde DHKP-C
‹çin Propaganda Yapacakt›r.”
30 Kas›m’daki karar duruﬂmas›nda hakim, ‹lhan’›n tecritinin devam edece¤ini aç›klad›. Ancak
her hangi bir neden belirtmedi. Aksine bugüne
kadar neden olarak gösterilen 129-a maddesi ve
“darbecileri ve ‹lhan’› birbirlerinden korumak” gerekçelerinin de geçerli olmad›¤›n› söyledi. “Darbecilik fiili olarak bitmiﬂtir” diyordu... Mahkemeye
göre ‹lhan 30 Kas›m’dan itibaren nedensiz tecritte tutulacakt›.
14 Aral›k’ta ise avukatlar tecritin kalkmas› için
mahkemeye ilk dilekçelerini sundular. 21 Aral›k’ta
bu dilekçeye ret karar› aç›kland›. Mahkeme, Karar›nda ﬂöyle deniliyordu:
“‹lhan Yelkuvan tecrit edilmelidir. Bu yap›lmazsa, cezaevinde kendi davas›nda yapt›¤› gibi
DHKP-C için ajitasyon ve propaganda yapacakt›r.”
‹ﬂte Avrupa demokrasisi!
Avrupa demokrasisinin insan haklar› anlay›ﬂ›,
iﬂte bu cümlede özetlenmiﬂtir.
O ana kadar ‹lhan’› kriminal suçlar iﬂleyen biri
olarak göstermek isteyen mahkeme, bu kararla
gerçek yüzünü göstermiﬂtir.
‹lhan’›n düﬂünceleri cezaland›r›lmak isteniyordu. Devrimcili¤i cezaland›r›lmak isteniyordu. Tecritin as›l nedeni, böylece ilk kez bu kadar aç›k bir
biçimde 21 Aral›k 1999’da ortaya konuldu.
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Bu karar, yaln›zca mahkemenin ald›¤› bir karar
de¤ildir. Bu karar tamam›yla siyasi bir karard›r.
Amaç, politik düﬂüncelerinden vazgeçmedi¤i
için, devrimcilerin tecrit hücrelerinde cezaland›r›larak, teslim al›nmas› ve yok edilmesidir. Almanya’n›n devrimcilere yönelik bu sald›r›lar›, ABD’nin
baﬂ›n› çekti¤i, di¤er emperyalist ülkelerin de içinde yer ald›¤› tasfiye operasyonundan ba¤›ms›z
de¤ildir. Hedef devrimcileri teslim almak, ve halk
kurtuluﬂ savaﬂlar›n›, sosyalizmin savunulmas›n›
engellemektir. Bu düﬂüncelerinden vazgeçmeyenler emperyalizm taraf›ndan cezaland›r›lacakt›.
‹lhan Yelkuvan’a verilen ceza, tüm devrimcilere, tüm halklara bir gözda¤›yd›.

‹nsanc›l Avrupa ‹dam Etmiyor!
Beynini Öldürüyor...
Avrupa hapishanelerinde devrimci tutsaklar,
tecrit koﬂullar›nda tutularak, insani haklar› bile ellerinden al›n›p, zamanla kimliklerinden, siyasi düﬂüncelerinden ar›nd›r›larak yavaﬂ yavaﬂ öldürülmek istenilmektedir. Almanya’da Raf tutsaklar›n›n bir bölümü, ya y›llarca hücrelerden ç›kar›lmayarak ölüme terkedildi ya da aç›ktan katledildiler.
98 y›l›nda Türkiye’de yap›lan Anti-Terör Zirvesinde, Almanya Federal Baﬂsavc›s› Kai Nehm’e bir
gazeteci “siz terör sorununu nas›l hallediyorsunuz?” diye sordu¤unda, Baﬂsavc›; “Biz sizin gibi
yapm›yoruz, biz teröristleri ömürboyu cezaevine
sokuyoruz, ç›kt›klar›nda ise kimse bu iﬂi yapmay›
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akl›na bile getirmiyor” diye cevap veriyordu.
Ömür boyu hücre. Tek baﬂ›na, kimseyle konuﬂmadan, zamana yayarak, yavaﬂ yavaﬂ öldürmek. Yap›lan, insan›n beynini teslim almak, kimli¤ini yok etmek ve öldürmektir. Alman emperyalizmi devrimcileri fiziki olarak yok edemeyece¤ini,
bitiremeyece¤ini biliyordu. En önemlisi bir insan›n
inanc›na sald›rmak, onun kimli¤ini yok etmektir.
Y›llarca insanlar› beyaz duvarlar aras›nda tutup,
siyasi kimli¤e sald›r›p, aﬂa¤›lamay› hedeflediler...
RAF tutsa¤› Ulrike Meinhof’un “Toter Trakt”, yani
“Ölü Ko¤uﬂ” üzerine yazd›¤› mektubunda, 16 Haziran 1972 - 9 ﬁubat 1973 y›llar› aras›nda yaﬂad›¤› duygular› ﬂöyle anlat›yordu:
“Baﬂ›m patlayacak, kafatas›m parçalan›yor gibi a¤r›yor... An›msad›klar›m sürekli azal›yor, biri
baltayla kesiyor... Hücrem durmadan dönüyor.
Uyan›yorsun, gözlerini aç›yorsun: hücre durmadan dönüyor; ö¤leden sonra, güneﬂ sanki birden
duruyor. Sürekli herﬂey dönüyor, sürekli hareket
halindeymiﬂim duygusundan kurtulam›yorum.
Ateﬂten mi, so¤uktan m› titriyorum belli de¤il. Titremenin nedeni belli de¤il durmadan üﬂüyorum.
Normal bir ses tonuyla konuﬂmak için çaba sarfediyorum... Kelimeler anlam›n› yitiriyor, sadece
ne anlama geldi¤ini tahmin edebiliyorum. s, z, ﬂ
harflerinin ç›kartt›¤› ses tahammül edilecek gibi
de¤il. Gardiyanlar, ziyaretçiler, havaland›rma
sanki suni bir madde, plastik gibi... Ziyaretçilerin
gelmesi de geride hiç bir an› b›rakm›yor. Yar›m
saat geçtikten sonra sadece mekanik olarak zi14
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yaret bugün mü geldi, geçen hafta m›yd›, onu
an›msayabiliyorum.
Haftada bir kez y›kanmak bile farkl› bir duygu.
Bir an için dahi olsa dinlenmek- bir kaç saat sürüyor bu duygu. Zaman ve mekan iç içe geçmiﬂ
gibi...”
Alman devleti Rafç›lara yaﬂatt›¤› bu duygular›
Cepheli tutsaklara da yaﬂatmak istiyordu. Cepheliler Almanya’da silahl› bir eylem yapm›yordu,
tamamen aç›k, demokratik bir faaliyet sürdürüyor
ve kendi halk›yla ilgileniyordu. Ama Almanya için
devrimci olmalar› yetiyordu.
Tecritle tutsaklar›n beyinlerinin nas›l yok edildi¤ini, düﬂüncelerinin nas›l felç edildi¤ini eski deneyimlerinden iyi bilen Almanya, düﬂüncelerinden vazgeçiremedi¤i devrimci tutsaklar› da tecrite alarak, ç›ld›rtmay› ve ölüme terketmeyi hedeflemekteydi. Almanya Federal Mahkemesi’nin Anti-Terör Yasas› 129-a çerçevesinde ç›kartt›¤› özel
Tutsakl›k Koﬂullar› Yasas›”na göre;
24 Maddelik “T
“Tam tecrit uygulamas›, 23 saat hücre, 1 saat
tek baﬂ›na havaland›rmaya ç›kmak; baz› tutsaklar
için, 24 saat hücre ve haftada üç saat tek baﬂ›na
havaland›rmaya ç›kmak” olarak belirlenmiﬂtir.
Bazen de tutsaklar hiç d›ﬂar›ya b›rak›lmamaktad›rlar.
Tutsaklar günde 24 saat gözetim alt›nda tutulmaktad›rlar. Ya kameralarla, ya da gardiyanlar taraf›ndan sürekli izlenmektedirler. Baﬂka bir tutsakla görüﬂme kesinlikle yasakt›r. Avukat ve ziyaretler
cam bölmeler arkas›nda ve iki polisin eﬂli¤inde ya15
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p›lmaktad›r, baz› durumlarda aile görüﬂünde cam
bölme bulunmamaktad›r, ancak görüﬂme esnas›nda yine de iki polis bulundurulmaktad›r.
Her gün hücre aramas› yap›lmaktad›r. Durumuna
göre tüm eﬂyalar ve el yaz›l› evraklar ya her gün
günde bir kaç kez, ya da haftan›n belli günlerinde
detayl› arama yap›lmaktad›r. Mektuplar, gazete ve
kitaplar sansürlenmektedir. Bazen el konulan mektuplar›n, dergilerin, keyfi olarak say›s› art›r›lmakta,
bazen de azalarak, tutsa¤›n cezaevi idaresinin tutumu üzerine yorum yapmas› engellenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Dönem dönem tutsaklara siyasi içerikli
mektup yazmalar› veya görüﬂlerde siyasi içerikli tart›ﬂma yürütmeleri yasaklanmaktad›r. Her ziyaret öncesi ve sonras› ç›plak soyarak üst aramas› yap›lmakta ve giysilerin de¤iﬂtirilmesi sa¤lanmaktad›r.
Ayn› ﬂekilde her havaland›rmaya ç›k›ﬂta, doktora ve
mahkemeye gidildi¤inde üst aramas› yap›lmaktad›r.
Tutsak nereye giderse hemen önünde ve arkas›nda en az iki gardiyan yürümektedir. Tutsaklar›n
hücrelerinin çevresi ve havaland›rmaya ç›kt›klar›
yerler, her taraf kameralarla izlenmektedir. Tutsaklar havaland›rmaya ellerinden ve ayaklar›ndan kelepçelenerek ç›kar›lmaktad›r. Hücrelerdeki lambalar›n aç›p kapama dü¤meleri hücrelerin d›ﬂ›ndad›r,
gardiyanlar taraf›ndan aç›l›p kapat›lmaktad›r. Böylece bazen aylarca tutsaklara bu ﬂekilde iﬂkence
yap›lmaktad›r. Ço¤u hücre ise zaten gün ›ﬂ›¤› almamaktad›r.
Yemekleri hep ayn› gardiyanlar getirmekte, tutsaklar en fazla dört gardiyan›n yüzünü görebilmek16
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tedir. Gardiyanlar ise tutsaklarla konuﬂmazlar. Keyfi olarak ya da d›ﬂarda eylem vb. yap›ld›¤›nda tutsaklar an›nda keyfi olarak karanl›k hücreye at›lmakta, havaland›rmaya ç›kma, al›ﬂ veriﬂ hakk› yasaklanmakta, mektuplar, gazeteler verilmemektedir.
‹ﬂte Avrupa demokrasisi ve insan haklar› denilenler bunlard›r. Türkiye’nin örnek almas› istenen,
Avrupa kriterleri diye ortaya at›lan, Avrupa’daki gibi
hücre sistemini getirmek gerekir diyenleri, hücreleri, “llüks oda” diye yutturmaya çal›ﬂanlar› bu hücrelerde tutmak, Avrupa gerçe¤ini görmelerini sa¤lamak için yeterli olacakt›r. AB’ye girme ve demokratikleﬂme hayalleri kuranlar, Avrupa’da nas›l bir demokrasi, ne kadar insan haklar› oldu¤unu görmek
için Avrupa zindanlar›na baks›nlar.
Almanya’da bütün bu politikalar› daha etkin k›laözel güvenlikli cezaevleri” varbilmek için yap›lm›ﬂ “ö
d›r. Bu cezaevlerinin inﬂaat› Aral›k 1978’de tamamlanm›ﬂt›r. En fazla 11 tutsak, 23 hücrelik bir bölümde kalabilmektedir. Bu hücreler cezaevinin di¤er
bölümlerinden tamam›yla ayr›lm›ﬂ bir durumdad›r.
Bu bölüme ait 25 metreye 5 metre büyüklü¤ündeki
alan, askeriyede kullan›lan dikenli tellerle çevrilmiﬂ,
kameralarla tümüyle gözetim alt›na al›nm›ﬂ ve ortas›ndaki havaland›rma boﬂlu¤unun üstü de a¤ ile
kapl› bir alan olarak inﬂa edilmiﬂtir. Gökyüzü sadece bu a¤›n arkas›ndan görünmektedir. Dikdörtgen
ﬂeklindeki koridorda pencere bulunmamaktad›r,
ayr› bir havaland›rma tesisat› yap›lm›ﬂt›r. Koridor
boyunca kamera, alarm ve dinleme cihazlar› döﬂenmiﬂtir.
17
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Nazi Hukuku
Almanya’daki bask› ve ›rkç› düﬂünce yasakç›s› hukuk sistemini anlayabilmek için baz› mahkeme kararlar›na bakmak yeterlidir.
Celle Yerel Mahkemesi, 3 Ocak 1989 da ﬂöyle bir karar alm›ﬂt›r:
“Dilekçeyi veren ﬂah›s bir teröristtir. Federal
Almanya Cumhuriyeti’nin varolan düzenini red detmekte ve kin ve nefret duygular›yla bu düze ne karﬂ› mücadele etmektedir. Bu yüzden kendi si Celle 1. cezaevinin Yüksek Güvenlik Bölü mü’nde kalmaktad›r. ﬁu an Bielefeld cezaevinde
bulunan S.H. isimli terörist tutsak taraf›ndan örü len çoraplar›n kendisine verilmesi dilekçesi yu karda belirtilen nedenlerden dolay› ret edilmiﬂtir.
Tutuklu bulunan bir di¤er terör suçlusu taraf›n dan örülen çoraplar›n kendisine iade edilmesi te rörist tutuklular›n beraberlik ve birlik duygular›n›
güçlendirir”.
Almanya’n›n hukuku, siyasi tutsaklar›n hücrelerde yok edilmesini, yasal güvence alt›na alan
bir sistemdir.
1973 tarihinde ç›kan BKA (Federal Kriminal
Polis) Yasas›’n›n 6. maddesine göre; ‹ZOLAS YON, iﬂkencenin bilimsel olarak araﬂt›r›l›p, mükemmelleﬂtirilmesidir.
“Fiziki sa¤laml›¤›n temel haklar›..., bireyin öz gürlü¤ü..., mekan›n dokunulmazl›¤› (...) bu tali mata göre s›n›rland›r›lm›ﬂt›r.”
18
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Almanya’da 68’lerden sonra ortaya ç›kan silahl› eylemler karﬂ›s›nda, buna benzer pek çok
yasa peﬂpeﬂe yürürlü¤e sokulmuﬂtur. Yasan›n
yetmedi¤i yerde, mevcut yasalar› çi¤nemekten
geri kalmam›ﬂlard›r. Devlet bu y›llarda kendi
Anayasas›n› dahi çi¤nemiﬂtir. 1975’de, RAF’a
karﬂ› mücadelede dönemin SPD’li ‹çiﬂleri Bakan’› Helmut Schmidt güvenlik güçlerine “Hukuk
Devleti’nin s›n›rlar›n› mümkün oldu¤u kadar zor lamay›n” diyordu. K›l›f›na uydurabilirlerse bu daha iyiydi, ama olmazsa, yasalar›n s›n›rlar›n› biraz
zorlayabilirlerdi. Demirel’in “devlet gerekti¤inde
rutinin d›ﬂ›na ç›kabilir” diye ifade edilen, devletin
hukuksuzluklu¤u Almanya için de geçerlidir. Almanya da ç›karlar› söz konusu olunca kanun yasa tan›mayan karakterini y›llard›r göstermiﬂtir.
RAF tutsaklar›ndan Christian Klar annesine
“as›l faﬂizmin 1945’ten sonra kurumsallaﬂt›¤›n›”
söylüyordu. Gerçekten de “Radikaller yasalar›”,
“Le RAF”, 129-a maddeleri, özel uygulamalar,
tecrit iﬂkencesi... ve alenen gerçekleﬂtirilen infazlar... bunlar›n hepsi anti-emperyalist, devrimci
düﬂüncelerin yok edilmesi için uygulamaya sokulmuﬂtur.
1971-1978 y›llar› aras›nda Alman polisi toplam 146 kiﬂiyi kurﬂunlayarak öldürdü. Bunlar›n
16’s› RAF mensuplar›yd›. 52’si “kriminal suçlu”
olduklar› gerekçesiyle operasyonlarda öldürüldü.
13’ü trafik kontrollerinde öldürüldü. Geri kalan›
polisin histerisi sonucu katledilen s›radan insanlard›.
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17 Kas›m 1977’de RAF’l›lar›n avukat› Croissant, Fransa’dan siyasi s›¤›nma hakk› istedi, ancak Almanya’ya iade edildi ve RAF’l›lar›n hemen
yan›ndaki hücrelere at›ld›. Tam tecrit hali onun
için de geçerlidir. Croissant’›n suçu RAF tutuklular›n› savunmas›d›r. 8 ay sonra, 2.5 y›l tecilsiz
hapse mahkum edilecektir. 31 Ocak 1980’de di¤er RAF avukatlar›ndan Arndt Müller ve Armin
Newerla’y› da daha a¤›r bir ak›bet beklemektedir: Toplam 8.5 y›l hapis. 30 Kas›m 1976’da tutuklanan ve 15 y›la mahkum edilen avukat Siegfried Haag, bu s›rada hala cezaevindedir.

“Alman Sonbahar›”nda “‹ntihar”lar
Eylül 1977’de RAF, eski Nazi subay› ve o dönemin ‹ﬂverenler Sendikas› Baﬂkan› ve Almanya
Sanayii Baﬂkan› Hans-Martin Schleyer’i kaç›rd›¤›nda, devletin ilk yapt›¤› iﬂ, Almanya’da “Ola¤anüstü Hal” ilan etmek oldu. Devlet, bunu yaparken mevcut yasalar›n› dahi dikkate almaya gerek
görmemiﬂti.
Schleyer’in kaç›r›lmas›yla birlikte cezaevlerinde “Kontaktsperre” uygulamas› baﬂlat›ld›. D›ﬂar›yla ve cezaevi içindeki tutsaklarla her türlü iletiﬂim yasakland›. Daha tutsaklar geliﬂmelerden
haber almadan merkezi bir operasyonla BKA polisleri hücrelere dalarak ne varsa el koydular. Televizyon, radyo, pikap, mektup, foto¤raf, gazete,
ne varsa toplan›p götürüldü. Stammheim ceza20
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evindeki hücrelere polisler girerek tutsaklarla konuﬂmadan, bir sandalyeye oturup sabaha kadar
onlar› izliyorlard›.
Filistin’li bir komando, RAF’a destek olarak 17
Ekim gecesi Alman turistleri taﬂ›yan “Landshut”
yolcu uça¤›n› kaç›rd›. O günden sonra “den Deutschen Herbst”, yani “Alman Sonbahar›” olarak
an›lacak dönem baﬂl›yordu. Eylemin ard›ndan
Bild gazetesinde “Her rehine için iki terörist vu rulmal›” manﬂeti at›ld›.
Landshut uça¤›n›n kaç›r›lmas›na kadar tutsaklarla hiç bir ﬂekilde iletiﬂim sa¤lanam›yordu.
18 Ekim 1977 sabah› ise cezaevlerinden Raf’l›
tutsaklar›n “intihar etmiﬂ” ölüleri ç›k›yordu... Onlardan ancak böyle “haber” al›nabilmiﬂti.
Bu “intihar”lardan yaln›zca ‹rmgard Möller
a¤›r yaral› olarak kurtuldu. Möller, intihar iddialar›n› kesinlikle yalanl›yordu, solak olan Andreas
Baader kafas›na arkadan 30-40 cm’lik bir mesafeyle sa¤ elinde bulunan silahla ateﬂ etmiﬂti! Jan
Carl Raspe’nin silah›nda parmak izi dahi yoktu
ve Gudrun Ensslin güya kendisini çürük bir plastik iple asm›ﬂt›, tüm vücudundaki darp izlerinin
kayna¤› aç›klanam›yordu bir türlü... “‹ntiharlar›n”
iﬂlendi¤i silahlar ölüm hücrelerine nas›l sokulmuﬂtu?
Bu sorulara Almanya halen cevap
vermemiﬂtir.
RAF’l› tutsaklar aç›kça katledilmiﬂtir.
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Ölü Bölüm... Beyaz ‹ﬂkence...
Nazi Literatürü
RAF tutsaklar›n birço¤u onlarca y›l tecrit alt›nda yaﬂamak zorunda b›rak›lm›ﬂt›r. Tecritle tutsa¤›n sosyal yaﬂamdan kopar›lmas› ve fiziki olarak duyular›n köreltilmesi hedefleniyordu. Görme, iﬂitme, koku, tat ve hissetme duyular› yok
edilecekti. Bunun için y›llarca “bilim adamlar›”,
psikologlar, doktorlar araﬂt›rma yürütüp, insan›n
beynini yok etmeyi amaçlayan bir cezaevi sistemi oluﬂturdular. Nazi insan kasab› Mengele’nin
ö¤rencileri izolasyonun ölümcül sonuçlar getirebilece¤ini elbette çok iyi biliyorlard›. Amaç da
zaten yavaﬂ ve sessiz bir katliam› sa¤lamakt›.
T›p bilimi, “tecritten do¤an etkiler”i ﬂöyle s›ral›yor: Baﬂ a¤r›s›, konsantrasyon kayb›, sürekli fiziki ve psikolojik yorgunluk, kronik so¤uk alma,
kronik bronﬂit, tinitus, psikolojik fonksiyonlar›n
gitgide durmas›, felç... Yani, yavaﬂ yavaﬂ, parça
parça ölüm...
Tecrit uygulamas›n›n uyguland›¤› ülkelerde,
tecrit cezas› bir indirim olarak say›lsa da, Almanya’da bu da söz konusu de¤ildir. Çünkü Alman ya için “izolasyon”, bir intikam, teslim alma, yok
etme arac›d›r. Örne¤in 1977’de bir operasyonda
a¤›r yaral› olarak tutuklanan ve baﬂ›ndan ald›¤›
kurﬂun yaras›ndan dolay› 4-5 yaﬂlar›ndaki bir
çocuk durumuna düﬂen Carl Sonnenberg 1979
22
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y›l›nda müebbet hapis cezas›na çarpt›r›lm›ﬂt›r.
Y›llarca tecritte tutulan Sonnenberg ancak 1993
y›l›nda, RAF’›n kendini fesh karar›yla birlikte
sa¤l›¤› “hafifletici neden” gösterilerek serbest
b›rak›lm›ﬂt›r. 4-5 yaﬂlar›ndaki bir çocuktan farks›z hale gelen Sonnenberg’i bile hapishaneye,
üstelik de izolasyon koﬂullar›nda tecrite atan
Nazi mirasç›s› Almanya, tecritin kalkmas› için
sadece bir seçenek b›rakm›ﬂt›r: “Piﬂmanl›k getir me”.
Stuttgard STAMMHE‹M cezaevindeki “Toter
Trakt”, yani “Ölü Bölüm” 70’li y›llarda kendi
mahkeme salonuyla birlikte özel olarak 4 RAF
tutsa¤› için haz›rlanm›ﬂt›. Bu “Ölü Bölüm”ün
özelli¤i ise ne bir insan sesinin duyulabilmesi, ne
de baﬂka insanlarla herhangi bir iletiﬂimin sa¤lanamamas›yd›. Özel olarak inﬂa edilen mahkeme
salonundaki akusti¤in bile hücrelerden farkl› olmamas›na dikkat edilmiﬂti. Kesinlikle “d›ﬂar›dan” tutsaklar›n kulaklar›na bir ses gitmemeliydi.
Y›llar boyunca tutsaklar keyfi olarak bazen
günlerce, haftalarca idare taraf›ndan söndürülmeyen beyaz florosan ›ﬂ›k ile yaﬂamak zorunda
kald›lar. Beyaz duvarlar, beyaz ›ﬂ›k... Bu yüzden
Almanlar›n özel tecrit uygulamas›na, “BEYAZ ‹ﬁ KENCE” denildi. Almanya tecrit hücreleriyle Rafç›lar döneminden beri tan›ﬂmaktad›r... Rafç›lardan sonra tecrit hücreleri devrimci tutsaklar için
kullan›ma aç›lm›ﬂt›r!
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“Le RAF”... RAF Yasas›...
Nazi Hukuku ﬁaheseri
1969’da ‹ran ﬁah› Almanya’y› ziyaret etti¤inde
gençlik aras›ndaki tepkiler büyüktür. ‹ran ﬁah›,
Alman devlet adamlar›yla birlikte operaya giderken, sokaklarda binlerce insan faﬂizmi lanetliyordu. O gün Benno Ohnesorg ad›ndaki, 23 yaﬂ›nda bir üniversiteli genç polis kurﬂununa hedef
olup öldürüldü. Alman ‹çiﬂleri Bakan› ve eski Nazi Kamp› yöneticisi Ehrich Lübke aç›klamas›nda
ﬂöyle diyordu: “Adolf’un zaman›nda olsayd›k,
bunlar böyle istedikleri gibi rahat hareket edemezlerdi”.
Her gün yeni yasalar, yasaklar, insan onurunu
ayaklar alt›na alan genelgeler aç›klan›yordu. “Terör yasas›” olan 129-a maddesi de bu y›llarda
geliﬂtirilmiﬂtir ve “Le RAF” olarak tan›n›r, yani
“RAF yasas›”. Bu yasayla herkes hakk›nda sudan gerekçelerle “örgüt üyeli¤inden” soruﬂturma
aç›labilmesi mümkün hale getirilmiﬂtir. ‹nsanlar
y›llarca soruﬂturmalarla sindirilmeye çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Bu yasaya göre “Örgüt üyesi” olarak yarg›lanan
bir insan da “üyesi oldu¤u örgütün iﬂledi¤i suçlar›n hepsinden otomatik olarak yarg›lanabilir”
denilmektedir. 129-a maddesinin geliﬂtirilmiﬂ
olarak yürürlü¤e girmesi, devlete faﬂizan uygulamalar›n› meﬂrulaﬂt›rmas› için temel dayanak olmuﬂtur. O günden itibaren herﬂey “yasalara uygundur”!
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Hukukun Olmad›¤› Yarg›lamalar,
Komplolar, Düﬂünce Yasakç›l›¤›,
Katletmeler Alman Devlet Gelene¤idir
Alman devletinin bugün Cephelilere karﬂ› uygulad›¤› komploculuk gelene¤i kökleri 1933’lere
kadar giden bir tarihe sahiptir. 1933’de Reichtag’da (Parlamento) yang›n ç›kar›p sonra da yüzlerce sosyalisti ve Bulgaristan Komünist Partisi
Önderi Dimitrov’u tutuklamas› bunun en çarp›c›
örne¤idir. Dimitrov’un tutuklanmas›ndaki komplo
mahkemelerde de sürdürülmek istendi. Dayat›lan, düﬂünçelerinden vazgeçmesiydi. Ancak yarg›layan Dimitrov oldu. Alman mahkemelerinin Dimitrov karﬂ›s›ndaki acizli¤i sonras›, karﬂ›s›na Nazi
Propaganda Bakan› Göebbels ve ‹çiﬂleri Bakan›
Göering ç›kmak zorunda kald›. Ama sonuç de¤iﬂmedi yarg›lanan Alman devleti ve Nazizm oldu.
Sokak ortas›nda yap›lan infazlar RAF ile de s›n›rl› de¤lidir. Alman devleti daha 1919’larda Alman sosyalist hareketinin önderlerinden Rosa Luxemburg ve Karl Liebnecht’i beyinlerini parçalayarak vahﬂice katletti. Rosa Luxemburg’un cesedi bir kanala at›lm›ﬂ olarak 40 gün sonra bulundu.
Bugün Alman devletinin düﬂünceyi yasaklama
anlay›ﬂ› Hitler’in kitaplar› yakmas›ndaki mant›¤›n›n ayn›s›d›r. Nazizmin Temerküz kamplar›n›n ad›
bugün ‹zolasyon olmuﬂtur, tecrit olmuﬂtur, ama
gelenek aynen devam ettirilmektedir.
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‹zolasyon Hayvanlaﬂt›rmad›r
Tecrit uygulamas›, tutsaklar›n hücrelerde tüm
insani haklar›ndan mahrum b›rak›lmas› demektir.
Bu, düﬂünsel her türlü faaliyetin yok edilmesidir.
‹nsan›n insanl›ktan ç›kart›l›p bir hayvan gibi sadece açl›ktan ölmeyecek ﬂekilde yeme içme ile s›n›rland›r›lmas›d›r. Kimse ile konuﬂmayan, düﬂünmeyen, okumayan, her türlü beyinsel faaliyeti yok
edilen insanlar›n y›llar içinde dengelerini yitirerek
ölüme gitmesi hedeflenmektedir.
Düﬂünen bir beyin çevresinde yaﬂanan olaylara
karﬂ› duyarl›d›r, bir çok ﬂeyi sorgular, bu nedenle
de kapitalizm için tehlike arzeder. Kapitalizm e¤itimiyle, medyas›yla, dinle, propagandalar›yla sürekli insanlar›n beyinlerini teslim alarak, robotlaﬂan,
insani de¤erlerini yitiren ve kendine yabanc›laﬂan
insan yaratmak istemektedir. Emperyalizm tek tip
e¤itim sistemleriyle, kendi kültürüyle insan›n düﬂünme eyleminin önüne geçmektedir. Bu nedenle
de, devrimci olan herﬂeye düﬂmand›r. ‹nsan düﬂünen bir varl›ksa düﬂünceyi yok etmek isteyenlere
karﬂ› direnmesi de en meﬂru hakt›r. Almanya cezalarla tecritlerle bask›larla düﬂünceyi yok etmek istemektedir. Buna karﬂ› direnmek faﬂizme karﬂ› direnmekle eﬂ de¤er anlamdad›r.
Almanya’da demokrasi ve insan haklar› oldu¤u yaland›r. Almanya’da hakim olan “üstün Alman
›rk›” düﬂüncesidir. Adolf’u özlemle anmalar› bu
yüzdendir. Onlar hala dünyaya hakim olmas› gereken gücün kendileri oldu¤una inanmaktad›rlar.
26
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Nazi Temerküz kamplarındaki yok
etme geleneği
“demokrasi”
kılıfıyla Tecritlerde,
izolasyonda
yaşıyor
Kendi d›ﬂlar›ndaki herkes yanl›ﬂ düﬂünür, geri düﬂünür, veya düﬂünemez. Bunun için kendileri gibi
düﬂünmeyen herkes ezilmelidir. Düﬂünceleri yok
edilmelidir. Bunun için her türlü bask› uygulanmaktad›r. Tecrit hücreleri bu bask›lardan birisidir.
Tecrit, düﬂünce yasakç›l›¤› demektir. ‹nsan› insan yapan düﬂünceleridir. Emperyalizm düﬂünceleri ve düﬂünen insan› yok etmek istemektedir.
Emperyalizm insanlar›n beyinlerini teslim almak
istemektedir. Düﬂünmeyen, düﬂünceleri ve idealleri u¤runa yaﬂamayan insanlar›n yarat›lmas› hedeflenmektedir. Bu nedenle de, tecrit, Alman emperyalizminin 70’li y›llardan beri vazgeçmeden
sistemli bir ﬂekilde, tüm tutsaklar› ›slah etmek için
uygulad›¤› bir politikad›r.
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Almanya Neden Devrimci Düﬂünceleri
ve Devrimcileri Yasakl›yor?
Yasaklar tamamen Alman ›rkç›l›¤›na ve emperyalist ç›karlar›na dayal›d›r. Alman tekellerini
güçlendirecek bütün faﬂist rejimleri, Türkiye gibi
ay›r›m gözetmeksizin her konuda desteklerler.
Silah, kredi, teknik yard›mlar›n› esirgemezler. Bu
paralelde hangi düﬂünce ve örgüt Türkiye faﬂizmine karﬂ› savaﬂ›yorsa Almanya da onunla savaﬂ›r.
Türkiye’deki faﬂist uygulamalar›n hemen ayn›s› Almanya’da da uygulan›r.
Türkiye’deki tüm iktidarlar devrimcileri teslim
almak için y›llarca hapishanelerde tutsaklara sald›rd›lar, y›llardan beri hücre tipi cezaevi uygulamas›na geçmeye çal›ﬂmaktad›rlar. Türkiye’nin
“Avrupa standart›” diye örnek ald›¤› hücre tipi
uygulamas›, Almanya’daki sistemin ayn›s›d›r.
Türkiye, Ulucanlar’da ko¤uﬂ istedi diye 10 devrimci tutsa¤› katletti, Almanya ise, devrimci düﬂünceleri savunuyor gerekçesiyle, politik tutsaklar› tecrit ederek, bütün haklar›n› elinden almaktad›r. Arada fark yoktur, Türkiye faﬂizminin uygulamaya çal›ﬂt›¤› sistem, y›llard›r Almanya’n›n
RAF’c›lara karﬂ› uygulad›¤› tecrit, ve bask›d›r.
DHKP-C’ye konulan yasak ve terörist suçlamas› tamamen böyledir. DHKP-C Almanya’da
hiç bir ﬂiddet hareketi yapmad›¤›, resmi yay›nlar›nda ve prati¤inde mücadele cephesinin Türkiye
oldu¤unu defalarca aç›klad›¤› halde, Almanya
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tersini yapm›ﬂt›r. Provokasyon yapm›ﬂt›r. DHKPC yi Almanya’da terör örgütü olarak gösterebilmek için darbeci hainleri k›ﬂk›rtm›ﬂ, desteklemiﬂ,
korumuﬂ ve ﬂiddet uygulatm›ﬂt›r. Aç›k belgelerle
darbeciler kendi denetimleri alt›ndayken devrimcilere sald›rm›ﬂlar, yaralam›ﬂlar, buna ra¤men
Almanya darbecileri b›rak›p Cephelileri yarg›lam›ﬂt›r. Bu provokasyonlarla Alman mahkemeleri
suni suçlu yaratm›ﬂ, hiçbir kan›t› dikkate almadan DHKP-C’yi terör örgütü ilan etmek için en
temel hukuk kurallar›n› bile çi¤nemiﬂtir. A¤›r cezalar, müebbet cezalar, ev ve dernek bask›nlar›
hergün artarak sürmüﬂtür. Öyle bir hale gelmiﬂtir
ki mahkemelerin ceza gerekçeleri “Almanya’n›n
güvenli¤ini tehdit etme” ﬂekline dönüﬂmüﬂtür.
Bu tamamen yalan, mizahi bir durumdur. Almanya iktidar›, DHKP-C’nin Almanya’da tamamen
demokratik yasal bir faaliyet sürdürdü¤ünü çok
iyi bilmektedir. Tehdit edilen Türkiye faﬂizmidir
ve Almanya’n›n korumaya çal›ﬂt›¤› da bu düzendir.
Kontra ﬁefi Necati Bilican, Kas›m 1998’de,
Almanya’y› ziyaret ettikten 5 gün sonra, DHKC
Bas›n Sözcüsü Mesut Demirel gözalt›na al›n›p,
hakk›nda 24 saat içinde tutuklama karar› ç›kar›lm›ﬂt›r. Bugün ‹lhan’›n da yarg›land›¤› ayn› mahkemede “elebaﬂ›l›ktan” 129-a davas› sürmektedir. Savc›l›k son mütalaas›nda Mesut Demirel
için “Marksist-Leninist doktrinden kurtulamayan
biri” diyerek 6 y›l ceza isteminde bulunmuﬂtur.
Almanya’n›n yasaklar getirmesinin, Cepheli
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tutsaklar› tecrit ederek düﬂüncelerinden vazgeçirmeye çal›ﬂmas›n›n en büyük nedeni budur.
Marksist-Leninist ideoloji, Alman emperyalizmini
rahats›z etmektedir. Bunun suç unsuru oldu¤u
iddia edilerek, cezalar verilmektedir.
DHKP-C Türkiye halklar›n›n kurtuluﬂu için
mücadele etmektedir. Ba¤›ms›zl›k, demokrasi,
sosyalizm için savaﬂmaktad›r. Adaletin, özgürlü¤ün, eﬂitli¤in temsilcisidir. Türkiye’nin emperyalizmle olan ba¤›ml›l›k iliﬂkilerine son vermek istemektedir. Bu, baﬂta ABD olmak üzere tüm emperyalist ülkeleri rahats›z etmektedir. Almanya’da yaﬂayan 3 milyon Türkiyeli “potansiyel
suçlu” olarak görülmektedir. Alman emperyalizminin esas amac› Türkiye faﬂist iktidar›yla iyi iliﬂkiler kurmak, Türkiye pazar›ndan daha çok pay
alabilmek, Türkiye’yi kullanarak ABD emperyalizmi yan›nda Ortado¤u ve Kafkaslarda pazarlara girebilmektir. Almanya bu pazar için her türlü
bask›y›, yasad›ﬂ›l›¤›, terörü uygulayabilmektedir.
Bu nedenle de ba¤›ms›z bir Türkiye Almanya’y›
rahats›z etmektedir. Bunu engellemek için de y›llardan beri Türkiye’deki tüm kontra faaliyetleri
desteklenmiﬂ, techizat, silah, ve e¤itim konusunda her türlü yard›m yap›lm›ﬂt›r. Türkiye’deki
katliamlar›n büyük ço¤unlu¤u Almanya’n›n satt›¤› silahlarla yap›lm›ﬂt›r. Cepheyi yasaklayarak,
faaliyetlerini engelleyerek, bu gerçeklerin üstü
kapat›larak DHKP-C de bir terör örgütü olarak
gösterilmek istenilmektedir.
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Terörist Kimdir?
Terör amaçs›z ﬂiddettir. Emperyalistlere ve
onlar›n iﬂbirlikçilerine göre, dünyadaki yüzlerce
devrimci örgüt ve ülke terörist ilan edilmiﬂtir. Y›llarca da bunun propagandas› yap›lm›ﬂt›r. Emperyalizm ve iﬂbirlikçileri terörizm diyerek binlerce
insan› katlettiler, kaybettiler, iﬂkencelerden geçirdiler. Küba, Nikaragua, ﬁili, Arjantin, Vietnam,
Kore, Libya, Somali, Irak ve Yugoslavya’y› kan
gölüne çeviren kim?
Faﬂist iktidarlar›n desteklenmesi, binlerce insan›n katledilmesi, iﬂkence görmesi, kaybedilmesinin tek sorumlusu emperyalist ülkelerdir. En büyük terörist bu katliamlar› düzenleyenler, ve kendi pazar alanlar› için savaﬂlar› ç›karanlar, ba¤›ms›zl›k için mücadele edenleri katledenler , kendi
d›ﬂ›ndaki bütün ülkeleri sömürmeyi temel amaç
edinenler, özgürlük ad›na yüzlerce ülkeyi iﬂgal
edip, milyonlarca insan›n açl›ktan, savaﬂlardan
ölmesine neden olanlard›r.
Almanya da bu nedenle Türkiye Halklar›n›n
kurtuluﬂu için mücadele eden, ba¤›ms›z, demokratik bir ülke isteyen devrimcileri terörist ilan ederek, kendi terörist yüzünü gizlemeye çal›ﬂmakta,
emperyalizme karﬂ› mücadele edenleri gayri
meﬂru bir konuma düﬂürmek istemektedir. Devrimci eylemler terörizm diye adland›r›larak, sald›r›, katliam, ve terör faaliyetleri gizlenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r. Türkiye’de y›llardan beri iﬂkence, kay›p, katliam ve hak gasplar› artarak yükselmekte31
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dir. Her türlü terörün uygulay›c›s› Susurluk devletidir.
As›l terör, bir ülkenin askeri ve ekonomik anlamda iﬂgal edilmesidir.
As›l terör, bir ülkedeki kay›plar›n, iﬂkencelerin,
katliamlar›n desteklenmesidir.
As›l terör, bu katliamlar›n uygulay›c›lar›yla, iﬂkencecilerle iﬂbirli¤i içine girmek bunlar› e¤itmek,
halka karﬂ› yap›lanlar› desteklemek, katliam silahlar›n› bu ülkelere satmakt›r.
As›l teröristlik halk› katletmek, kaybetmek, iﬂkence yapmak, evleri, okullar› bombalamak, halk› açl›¤a sürüklemek, iﬂgalcilerle iﬂbirli¤i yapmak,
ülkenin en güzel yerlerini, madenlerini, limanlar›n›, stratejik iﬂletmelerini satmak, yüzlerce NATO
üssünün aç›lmas›na izin vermektir. Terörizm masal›, halklar›n kurtuluﬂ savaﬂlar›n› engellemeye
yönelik ideolojik bir sald›r› k›l›f›d›r.
Türkiye’de yaﬂananlar› yok saymak , faﬂizme
karﬂ› mücadele edenleri terörist olarak görmek
aç›kça bu katliamlara ortak olmak demektir.
Susurluk herﬂeyi gözler önüne sermiﬂtir.
Türkiye’de yaﬂanan katliamlara, kay›plara, cezaevlerine bakmak bile bunu ortaya ç›karacakt›r.
Öldürülenler hep devrimciler veya halktan insanlard›r.
Türkiye bu konuda o kadar tescilli bir ülkedir
ki, devlet terörist yüzünü gizleme ihtiyac› bile
duymamaktad›r. Devletin en yetkili a¤›zlar› “polisimizin elini so¤utmamak gerekir” demekte, hiç
bir katliam davas›nda polisler cezaland›r›lma32
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maktad›r.
Halk›n kurtuluﬂ mücadelesi terör de¤ildir. As›l
terörist, Miti, Jitemi, özel timleri, askerleri,
MGK’s›yla Susurluk Devletidir. Kontra ﬂefi Mehmet A¤ar taraf›ndan yap›ld›¤› aç›klanan “bin ope rasyon”, Susurluk devletinin terörist yüzüdür. Kimi zaman bizzat devlet eliyle, kimi zaman MHP’liler, kimi zaman Hizbullahç›lar arac›l›¤›yla binlerce
katliam yap›lm›ﬂt›r. En temel insan haklar› için
mücadele etmek bile teröristlik olarak ilan edilmiﬂtir. Bunlara karﬂ› mücadele eden devrimciler
ise terörist olarak gösterilmektedir.
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Devrimciler Tutsak da Düﬂseler,
Özgürlüklerini Savunurlar
Almanya da t›pk› Türkiye oligarﬂisi gibi düﬂünen beyinleri, devrimcileri yok etmek istemektedir.
Düﬂünce yasakç›l›¤›n›n alt›nda, üstün Alman
›rkç›l›¤› ve emperyalizmin, kapitalizmin tahakkümünü sa¤lama vard›r. Irkç›l›¤a karﬂ› direnmek, faﬂizme karﬂ› direnmek insan olman›n gere¤idir. Direnmemek ise ›rkç›lara hizmet etmektir. Almanya’da dayat›lmak istenen düﬂüncelerin yasaklanmas›d›r. ‹ﬂte bu nedenle Almanya hücrelerinde
bir direniﬂ yaﬂand›.
‹lhan Yelkuvan’›n baﬂlatt›¤› açl›k grevi, Avrupa
hapishanelerinde bulunan tüm DHKP-C davas›
tutsaklar› taraf›ndan da sahiplenildi. Çünkü bu direniﬂ basit bir hak alma eylemi de¤ildi. Bu, devrimci tutsaklar›n siyasi kimliklerine karﬂ› yap›lm›ﬂ
bir sald›r› ve emperyalizmin devrimcilere yönelik
teslim ama ve tasfiye operasyonunun bir parças›yd›. Emperyalizmin topyekün sald›r›lar›na karﬂ›,
topyekün bir direniﬂ örgütlemek gerekiyordu. Bu
nedenle de direniﬂ tüm Avrupa çap›nda yay›ld›.
Üstelik ilk defa Avrupa’da yükselen bir direniﬂ,
Türkiye’deki 1000’i aﬂk›n Cephe tutsa¤› taraf›ndan da süresiz açl›k grevleriyle ve destek aç›l›k
grevleriyle sahiplenildi.
Özgür tutsakl›k bilinci, dünyan›n her yerinde
bask› ve yasaklara karﬂ› direniﬂi simgeliyordu.
Ölüm Oruçlar›nda, Buca’da, Ümraniye’de, Ulu-
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canlar’da ölümüne yarat›lan direniﬂler ve teslim
olmama gelene¤i, Avrupa hücreleri için de geçerliydi. Bir yanda Avrupa standartlar› denilen hücre
tipi uygulamas›na geçebilmek için yap›lan katliamlar ve buna karﬂ› ölümüne yarat›lan direniﬂ, di¤er yanda ise Avrupa tecrit hücrelerinde devrimcileri tamam›yla teslim almaya karﬂ› yürütülen
topyekün bir direniﬂ....Her ikisinde de hedef devrimcilerin siyasi kimliklerinden soyundurulmas›,
ve teslim al›nmas›d›r. Buna karﬂ› direnmek tutsaklar›n en meﬂru hakk›d›r.
Bu nedenle Avrupa’daki devrimci tutsaklar bu
direniﬂin içinde yer ald›lar. Hamburg Fuhlsbüttel
cezaevinde kalan DHKP-C davas› tutsa¤› Ali Ekti
4 Aral›k’ta ‹lhan’› desteklemek için süresiz açl›k
grevine baﬂlad›. 7 Aral›k’ta Aachen cezaevinde
kalan DHKP-C tutsa¤› Erdo¤an Çak›r, 8 Aral›k’ta
‹lhan ile ayn› cezaevinde kalan DHKP-C davas›
tutsa¤› Mesut Demirel 10 günlük dönüﬂümlü açl›k grevine baﬂlad›. 16 Aral›k’ta DHKP-C davas›
tutsaklar› ‹nan Altun ve Ak›n Aksoy destek açl›k
grevine baﬂlad›lar. 19 Aral›k’ta ‹lhan ile ayn› cezaevinde kalan PKK davas›ndan tutsak Nihat Durmuﬂ süresiz açl›k grevine baﬂlad›¤›n› ve kendi talepleriyle birlikte ‹lhan’›n taleplerini destekledi¤ini
aç›klad›. 25 Aral›k’ta Dortmund Willich cezaevinde kalan DHKP-C davas› tutsa¤› Mehmet Ali Urluda¤, 27 Aral›k’ta DHKP-C taraftar› ‹hsan Ersoy
süresiz açl›k grevine baﬂlad›lar . 3 Ocak 2000’de
DHKP-C davas› tutsa¤› Mesut Demirel süresiz
açl›k grevine kat›ld›. Ayr›ca Ali Ekti ile ayn› ceza35
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evinde kalan adli tutsaklar Osman Kocakafa ve
‹rfan Güven 8 günlük destek açl›k grevi yapt›lar. 5
Ocak’ta MLKP taraftar› ‹mam Hör, ‹lhan’a destek
açl›k grevine baﬂlad›¤›n› duyurdu. Ancak Alman
devleti, tutsaklar› açl›k grevinden vazgeçirmek
için avukatlar da dahil olmak üzere herﬂeyi kulland›. Kimi zaman direniﬂin bitti¤ine dair yalan
haberler verdi, kimi zaman tehditler savurdu. Açl›k grevinin 50’li günlerinde de sald›r›lar›n› yo¤unlaﬂt›rd›.
Almanya sonunda 28 Ocak’ta ‹hsan Ersoy’a
“yasalar›nda yazd›¤› gibi” zorla su içirmeye çal›ﬂt›. ‹hsan’›n arkadaﬂlar› ise 27 Ocak’tan itibaren
kald›¤› Berlin Tegel cezaevinin önünde beklediler.
Haber al›ncaya kadar gitmeyeceklerini aç›klad›lar. Bir polis sürüsü de cezaevi önünde geceyi
onlarla birlikte geçirdi.
Zorla yedirme uygulamas›, hesaptaki paray›
kesme, açl›k grevinde bulunan insanlar› di¤er tutsaklardan tecrit etme, tuz ﬂeker, su vermeme gibi bask›c› uygulamalar, yine “Alman Anayasas›”na göre yasal uygulamalar olarak tan›mlan›yordu.
Direniﬂteki tutsaklara bunlar›n hemen hepsi
uyguland›. ‹lhan’› “zorla yemek yedirme”yle tehdit
eden cezaevi bölüm baﬂkan› “Biz bunu seni sevdi¤imiz için yapm›yoruz, yasalar›m›zda böyle” diyordu. Almanya daha önce iki RAF tutsa¤›n›, Holger Meins’i 1974’te ve Sigurd Debus’u 1981 y›l›nda”zorla besleme” yoluyla katletmiﬂtir. Holger
Meins aylarca bu uygulamaya direnmiﬂtir ve yak36
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laﬂ›k üç ay süren bir zorla yedirme süresi sonras›
yaﬂam›n› yitirmiﬂtir.
Tüm bask›lara ra¤men; ‹lhan Yelkuvan 13 Ocak
2000 tarihinde direniﬂini Ölüm Orucu’na çevirdi¤ini
aç›klad›. Anayasa Koruma Heyeti ve Almanya gerçek niyetlerini son kararlar›yla birlikte aç›klam›ﬂlard›. Yarg›lanmas› gereken, cezaland›r›lmas› gereken
devrimcilikti, Cephecilikti. ‹lhan’›n, binlerce insan›n
inançlar›, düﬂünceleri ve özgürlük mücadelesi ezilmeli, yokedilmeliydi.
Bir yandan direniﬂ geniﬂlerken, bask›lar da artm›ﬂt›r. Cezaevi idareleri özellikle tek kalan tutsaklara sald›rmaya baﬂlad›lar. Di¤er DHKP-C tutsaklar›
belki ‹lhan gibi tam tecritte tutulmuyorlard›, ama
gene de bir biçimde di¤er tutsaklardan ayr› tutulmaya özen gösteriliyordu. Ceza alm›ﬂ tutsaklar bir
arada kalam›yordu, hepsi farkl› cezaevlerine götürülüyordu. Erdo¤an Çak›r özellikle faﬂistlerin aras›nda tutuluyordu. Onlara göre bu ﬂekilde kendisiyle olan dayan›ﬂmay› zay›flatabilirlerdi. Ama Erdo¤an
boyun e¤miyordu. Bunun üzerine 16 Ocak’ta Aachen cezaevi idaresi Erdo¤an’› cezaevindeki iﬂinden
ç›kard›, paras›na ve hesab›na el koydu ve al›ﬂ-veriﬂ
hakk›n› elinden ald›. Bunun üzerine Erdo¤an bu uygulamalar› protesto etmek için su, ﬂeker ve tuz almayaca¤›n› aç›klad›. Dört gün sonra da telefon etme hakk› gasp edildi. D›ﬂar›yla olan ba¤lant›s›n› da
keserek zorla yedirmeye haz›rlan›yorlard›. Art›k
“bat› uygarl›¤›n›n ve demokrasinin bekçisi Almanya” eski günlerine, hasretle özledi¤i o 70’li y›llara
dönmeye haz›rlan›yordu...
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Ancak Almanya’n›n hesaplar› tutmad›. Her türlü
sald›r›ya ra¤men kazanan devrimciler oldu.
Bu kuﬂatma süresiz açl›k grevleri ve Ölüm Oruçlar›yla k›r›ld›, ve direniﬂ 31 Ocak’ta kazan›mla sonuçland›.
Kazan›mlar:
-‹lhan Yelkuvan’›n tecriti kald›r›lm›ﬂt›r.
-‹lhan Yelkuvan baﬂka bir cezaevine sevkedilecek, buradaki 2 Türkiyeli tutsakla bir arada kalacakt›r.
-Çal›ﬂmas›na izin verilecektir.
-Havaland›rmaya ç›kar›lacak, hücre kap›s› akﬂamlar› 2 saat aç›k tutulacakt›r.
-Di¤er tutsaklarla eﬂit haklara sahip olacakt›r.
Sorun tek baﬂ›na tecrit uygulamas›n›n kalkmas›
de¤ildir. Sorun düﬂünce yasakç›l›¤›na karﬂ› yükselen mücadeledir.
Nerede olursak olal›m düﬂüncelerimizin yasaklanmas›na , siyasi kimliklerimizin yok edilmesine
izin vermeyece¤iz. Bunun için direndik. Ve direnmeye devam edece¤iz Tecrit hücrelerinden cesetlerimiz ç›kabilir. Bu direniﬂ, Alman ›rkç›l›¤›na karﬂ›
ilk uyar› direniﬂimizdir. Bu direniﬂ ayn› zamanda bir
ça¤r›d›r. Türkiye katliamc› iktidar› ile iliﬂkilerine son
verme ça¤r›s›d›r. Faﬂizmi desteklememe ça¤r›s›d›r.
Düﬂünceleri yok edilmek istenenler tarihin her
ça¤›nda direnmiﬂlerdir. Bunu, yeniden hat›rlatma
uyar›s›d›r. Yasaklar ve cezalarla yok edilmek istenen hakl› bir güç, hayat› pahas›na direnmek zorundad›r. Hiçbir teknik, hakl› ve meﬂru olan›, yaﬂam›n›
ortaya koyan› yenemez.
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Ölüm Orucu Sürecinde Yap›lan
Eylemler
‹lhan Yelkuvan’›n baﬂlatt›¤› açl›k grevi direniﬂi,
di¤er Cepheli ve devrimci tutsaklar taraf›ndan sahiplenilmiﬂtir. Direniﬂ Almanya, Belçika, Fransa
cezaevlerinde bulunan Cepheli tutsaklar›n da kat›ld›¤› genel bir direniﬂe dönüﬂmüﬂtür.
Tutsaklar›n baﬂlatm›ﬂ oldu¤u direniﬂ, d›ﬂar›da
da sahiplenilmiﬂtir. Yüzlerce Cephe taraftar›,
mahkeme ve cezaevi önünde toplan›p direniﬂçilere seslenerek moral vermeye çal›ﬂm›ﬂ, yürüyüﬂler düzenlemiﬂ, destek açl›k grevleri örgütlemiﬂtir.
- 17-20 Ocak tarihleri aras›nda Hamburg, Berlin, Bremen, Dortmund, Köln, Stuttgard, Ulm,
Graz, Zürih, Viyana, Londra, Brüksel, Paris, Rotterdam ve Den Haag’da Anadolu Halk Kültür Federasyonu’na ba¤l› dernekler 3 günlük destek
açl›k grevi yapt›lar.
Direniﬂin ölüm orucuna dönüﬂmesiyle, ilerleyen günlerde destek açl›k grevi, süresiz açl›k grevine dönüﬂtürüldü. ‹sveç ve Finlandiya’da da
afiﬂlemeler yap›ld›, bildiriler da¤›t›ld›, protesto
fakslar› çekildi.
- DHKC enformasyon bürolar› 3 günlük destek
açl›k grevi yapt›lar. Direniﬂin ölüm orucuna dönüﬂmesiyle, direniﬂin ilerleyen günlerinde açl›k
grevini süresize dönüﬂtürdüler.
- ﬁehir merkezlerinde direniﬂ çad›rlar› kuruldu,
tecritin kalkmas› için imzalar topland›. ‹lhan’› ve
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direniﬂini ve Almanya’n›n düﬂünce yasakç›l›¤›n›
anlatarak Anayasa Koruma Mahkemesi baﬂkan›
teﬂhir edildi. Binlerce faks çekildi, mail gönderildi.
- 15 bin Türkçe, 15 bin Almanca afiﬂ, 10 bin
Türkçe, 50 bin Almanca el ilan› da¤›t›ld›. Ayr›ca
‹ngiltere, Hollanda, Fransa, Belçika’da ‹ngilizce,
Flamanca, Frans›zca olmak üzere binlerce bildiri
da¤›t›ld›.
Almanya, Belçika, Fransa, Türkiye cezaevlerinde tüm Cephe tutsaklar› direniﬂe kat›l›rken, ‹lhan’›n tecrit iﬂkencesine ve düﬂünce yasakç›l›¤›na karﬂ› direniﬂini TKP-ML, T‹KB, TKP(ML),
MLKP, THKP-C/MLSPB, Devrimci Yol, Direniﬂ
Hareketi, TDP ve TKEP-L’li tutsaklar da desteklediler.
- Ali Ekti, “‹lhan için her zaman ipi gö¤üslemeye haz›r›m, yoldaﬂ›m için elbette ölürüm. Ama ayr›ca ben bunu emperyalizmin hareketimize, de¤erlerimize ve ﬂehitlerimize ciddi bir sald›r›s› olarak görüyorum” diyerek, ölüm orucu gönüllüsü
oldu¤unu aç›klad›.
- 11 Ocak’tan itibaren Türkiye’deki tüm
DHKP-C tutsaklar› üç günlük uyar› açl›k grevi
yapt›lar. Bayrampaﬂa hapishanesindeki TKP(ML), TKP-ML, ve TKEP-Leninist tutsaklar› 2 günlük destek açl›k grevi yapt›lar.
- Çanakkale hapishanesindeki TKP-(ML),
T‹KP, PKK-Devrimci Çizgi Savaﬂç›lar› 3’er gün,
TKEP-L davas› tutsaklar› 2 günlük destek açl›k
grevi yapt›lar. 13 Ocak’ta Bayrampaﬂa’daki
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MLKP tutsaklar› say›m vermediler.
- 14 Ocak’ta PDS Parlamento ‹ç Politika Sözcüsü Ulla Jelpke yapt›¤› aç›klamada “‹zolasyon
sistemi... uluslararas› kamuoyunda hakl› olarak
‘beyaz iﬂkence’ olarak eleﬂtirilmiﬂtir. BM-Komisyonlar› dahi tutsakl›¤›n bu biçimini bir çok kez
eleﬂtirmiﬂlerdir. Dil bilmeyiﬂlerinden dolay› zaten
özel bir tutsakl›k statüsünde bulunan yabanc› tutsaklar içinse tecrit uygulamas› daha da sert bir
uygulama olarak gözüküyor” diyerek tecritin kald›r›lmas›n› talep etti. Ayr›ca ayn› gün Ulla Jelpke
ve PDS milletvekili Carsten Hübner Alman hükümetine ‹lhan Yelkuvan’a yap›lan bu uygulama
hakk›nda soru önergesi verdiler. Birlik 90/Yeﬂiller
‹l Baﬂkan› Birgit Ebel tecritin kald›r›lmas› için ça¤r› yapt›... Stuttgart ‹lhan Yelkuvan’la Dayan›ﬂma
Komitesi, PDS binas›nda açl›k grevine baﬂlad›...
SPD Milletvekili ve Almanya Parlamentosu ‹nsan
Haklar› ve Hümaniter Yard›m Sözcüsü Rudolf
Bindig ise 27 Ocak’ta Mahkeme Baﬂkan› Albrecht Mentz’e yazarak, ‹lhan hakk›ndaki tecrit uygulamas›n›n kald›r›lmas›n› talep etti.
- 14 Ocak’da Belçika’n›n Brugge hapishanesinde tutuklu olan Musa Aﬂo¤lu, Fehriye Erdal,
Kaya Saz bir haftal›k destek açl›k grevine baﬂlad›lar.
- 15 Ocak’ta ‹ngiltere’deki Alman Elçili¤i’ne siyah çelenk b›rak›ld›. Devrimci Tutsaklarla Dayan›ﬂma Komitesi “Alman Emperyalizmi Devrimcilere Karﬂ› Tecrit Politikas›na Son Vermelidir” baﬂl›kl› bir aç›klama yapt›.
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- 17 Ocak’ta Berlin’deki PDS Genel Merkezi’nde 3 günlük destek açl›k grevi yap›ld›. Fransa’daki Tav›r Kültür Merkezi 3 günlük destek açl›k grevi yapt›. Açl›k Grevi sonras›, 1500 adet
Frans›zca bildiri, Alman ateﬂeli¤ine yak›n bir bölgede da¤›t›ld›.
- Siyasi Tutsaklar ‹çin Uluslararas› Dayan›ﬂma
Kuruluﬂu Libertad, 17 Ocak tarihinde ﬂu aç›klamay› yapt›: “‹lhan Yelkuvan Almanya’da 1998 y›l›ndan beri yasaklanm›ﬂ olan Türkiyeli sol örgüt
DHKP-C tutsa¤›d›r. ﬁu an 49 gündür açl›k grevinde bulunuyor ve bu eylemini Hamburg Yüksek
Eyalet Mahkemesi taraf›ndan uygulanan özel tutsakl›k koﬂullar› kalkana kadar devam ettirece¤ini
aç›klam›ﬂt›r. Bunun d›ﬂ›nda bu açl›k grevi DHKPC hakk›nda Almanya ve Avrupa çap›nda sürdürülen kriminalizasyon faaliyetine karﬂ› da bir protestodur. (...) 11 Ocak tarihinde Türkiye’de yaklaﬂ›k
1300 tutsak “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz” ﬂiar›yla tecritin kalkmas› için destek açl›k grevindeler (...) Almanya’da ony›llard›r Anti-Terör mücadelesi ad› alt›nda bask›c› bir birikim elde edilmiﬂtir.
ﬁu anda bu birikim ilk baﬂta Türkiyeli devrimci örgütlere ve Kürdistanl› Kurtuluﬂ hareketlerine karﬂ› uygulanmaktad›r. DHKP-C ve PKK yasaklar›n›n
sonucu olarak bir çok 129-a soruﬂturmalar› aç›lm›ﬂ, yüzlerce insan tutuklanm›ﬂ, düzenli olarak
dernekler bas›lm›ﬂ, etkinlikler yasaklanm›ﬂ, siyasi
sansür uygulanm›ﬂ ve iltica baﬂvurular› kabul
edilmemiﬂtir. Tüm bu uygulamalar ülkelerindeki
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koﬂullar ile ilgili susmayaca¤›n› söyleyen ve buna
karﬂ› protestolar›n› ve direniﬂlerini sürdüren Türklere ve Kürtlere karﬂ› yap›lm›ﬂt›r...”
- 17 Ocak’ta Hollanda’da gündüz Parlamento
saray› önünde, akﬂamlar› ise Kürt kütüphanesinde 3 günlük destek açl›k grevi yap›ld›. Den Haag’da yay›n yapan Tanka Radyosu’yla röportaj
yap›ld›.
- 18 Ocak günü, Berlin’de açl›k grevciler bir
bas›n toplant›s› düzenlediler. Toplant›ya PDS milletvekillerinden Ulla Jelpke ve G›yasettin Sayan
da kat›ld›. PDS milletvekillerinden Carsten Hübner de açl›k grevindekileri ziyaret ederek “politik
olarak destek sundu¤unu” belirtti.
- 18 Ocak’ta Viyana’daki Alman Konsoloslu¤u
önünde bir protesto gösterisi yap›ld›. Pankartlar
taﬂ›nd›, sloganlar at›ld›. Ayn› gün Brüksel’deki Alman Konsoloslu¤u önünde pankartlar ve dövizler
taﬂ›narak bir protesto gösterisi yap›ld›, siyah çelenk b›rak›ld›.
- 19 Ocak’ta Londra’daki Uluslararas› Af Örgütü Bürosu iﬂgal edildi.
- Almanya’da Wolfsburg ﬂehrindeki “Uluslararas› Dayan›ﬂma ‹çin Çal›ﬂma Birli¤i”, Wolfsburg’daki WAZ gazetesinin redaksiyonunu iﬂgal
etti. Eylemleriyle “demokratik kamuoyunu izolasyon iﬂkencesine karﬂ› tav›r almaya, bas›n› ise tutsaklar›n art›k hayati tehlike noktas›na varan sa¤l›k durumlar› hakk›nda yazmaya” ça¤r› yapt›lar,
“aksi halde bas›n›n suç orta¤› olaca¤›n›” aç›klad›lar... Medico ‹nternational ise yapt›klar› bas›n
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aç›klamas›n›n yan› s›ra, dayan›ﬂma olarak DHKPC Davalar›n› ‹zleme Komitesi’nin ve ‹lhan Yelkuvan’la Dayan›ﬂma Komitesi’nin yay›nlad›¤› tüm
bas›n aç›klamalar›n› dünya kamuoyunda iliﬂkide
olduklar› herkese ileteceklerini belirtti. Milletvekili
Mahmut Erdem, ‹lhan Yelkuvan’›n görüﬂüne giderek, aç›klama yapt›.
- 20 Ocak’ta, Hamburg Senatosunun topland›¤› Belediye baﬂkanl›¤› iﬂgal edildi, pankart as›ld›... Ayn› gün Hollanda’da Alman Ateﬂeli¤i önünde protesto gösterisi yap›ld› ve Ölüm Orucuyla ilgili bir dosya Alman Ateﬂeli¤ine verildi.
- 21 Ocak’ta ‹sviçre’nin Bern kentinde Nuri Eryüksel ve ‹lhan Yelkuvan’la ilgili Uluslararas› Af
örgütüne birer dosya verildi.
- 22 Ocak’ta Hamburg’daki mahkemenin
önünde baﬂlayan ve 400’e yak›n insan›n kat›ld›¤›
bir protesto yürüyüﬂü düzendendi. Yürüyüﬂe Özgür Gelecek ve At›l›m okurlar› da destek verdi.
Ayn› günün akﬂam›nda Hamburg üniversitesinde
100 kiﬂinin kat›ld›¤› bir panel düzenlendi. Yine ayn› gün, ‹hsan Ersoy’un kald›¤› hapishane önünde
‹lhan Yelkuvan’la Dayan›ﬂma Komitesi ve Grup
Mücadele taraf›ndan gösteri yap›ld›.
- 22 Ocak akﬂam› Berlin’de bir panel düzenlendi... ‹sviçre Bern’de 100 kiﬂinin kat›ld›¤› bir yürüyüﬂ düzenlendi. Almanca ve Türkçe bildiriler
da¤›t›ld›.
- 23 Ocak’ta, Fransa’da, Anti-Emperyalist
Cephe’nin toplant›s›nda ‹lhan’›n direniﬂi anlat›ld›.
- 23 Ocak’ta, Almanya s›n›r›na yak›n Venlo is44
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tikametinde, TIR ve arabalarla otoyol kesildi. ‹ki
buçuk saat süren yol kesme eylemi otoyolda 60
kilometrelik bir kuyruk oluﬂturdu. TIR’›n üzerinde
as›lan pankartta “NAZ‹ M‹RASÇILARININ ÜLKE S‹NE HOﬁGELD‹N‹Z, ALMANYA S‹YAS‹ TUTSAKLARI KATLED‹YOR” yaz›s› vard›.
- 24 Ocak’ta, Londra’da Goethe Enstitüsü iﬂgal edildi. Polis iﬂgalcilere sald›rd›, 13 kiﬂi gözalt›na al›nd›... ‹sviçre-Zürich’de GB‹ sendikas› merkez binas› 70-80 kiﬂiyle iﬂgal edilip, süresiz açl›k
grevine baﬂland›.
- Türkiye’deki 1000 üzerindeki DHKP-C tutsa¤› 24 Ocak gününden itibaren süresiz açl›k grevine baﬂlad›.
- 24 Ocak gecesi Esenyurt Devrimci Halk
Güçleri taraf›ndan “‹lhan Yelkuvan’a Özgürlük”,
“Kahrolsun Alman Emperyalizmi”, “Hücrelere
Girmeyece¤iz” ﬂeklinde yaz›lamalar yap›ld›. 26
Ocak’ta Çanakkale hapishanesindeki DY davas›
tutsaklar› 3 günlük destek açl›k grevi yapt›lar.
- 26 Ocak günü Hamburg Merkez SPD binas›
‹lhan Yelkuvan’la Dayan›ﬂma Komitesi Taraf›ndan ‹ﬂgal edildi... Brüksel ve Londra DHKC Enformasyon Büro çal›ﬂanlar› 27 Ocak’tan itibaren
süresiz açl›k grevine baﬂlad›lar.
-27 Ocak, Köln’deki Dom Kilisesi iﬂgal edildi.
‹ﬂgal 4 saat sürdü, kalabal›k bir bas›n toplulu¤u
taraf›ndan izlendi... Berlin SPD Genel Merkezi
Willy Brand Haus 4 saat süreyle iﬂgal edildi.
-27 Ocakta Hollanda’daki Goethe Enstitüsü
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iﬂgal edildi. 17 Kiﬂi gözalt›na al›nd›. 5 gün sonra
serbest b›rak›ld›... Ayn› gün Londra’da Alman Havayollar› bürosunun önünde gösteri yap›ld›.
- Yunanistan-Selanik Aristolelos Meydan›nda
toplanan DHKC taraftarlar› ve Yunan solundan
Nar, A-Sinexia, Sinaspismos, KKE-ML ve Anarﬂistler, DHKC pankart›, ‹lhan Yelkuvan ile ilgili dövizler ve Parti-Cephe bayraklar› açarak bir saat
kadar kamuoyuna aç›klamalar yap›p slogan at›p
Alman Konsoloslu¤una yürüyüﬂ düzenlediler. Yine Yunanistan’da Goethe Enstitüsü bir süre iﬂgal
edilerek ‹lhan’a destek verildi.
- Avusturya’n›n baﬂkenti Viyana’da, Alman
Konsoloslu¤u önünde 100 kiﬂinin kat›ld›¤› bir
gösteri düzenlendi. Gösteriye AT‹GF, Gençlik Evi,
Yüz Çiçek Açs›n Kültür Merkezi ve At›l›m okurlar›
da kat›ld›.
- Avrupa Parlamentosu’nun iki üyesi, Elisa Damio ve Harald Etti ve Brüksel’li sosyolog Tito Damio 27 Ocak’ta yapt›klar› aç›klamalarda “Almanya’y› sorumluluklar›n› hat›rlamaya... ve ‹lhan Yelkuvan’›n taleplerini kabul etmeye ça¤›r›yoruz” dediler.
- Fehriye Erdal, Musa Aﬂo¤lu ve Kaya Saz süresiz açl›k grevine baﬂlad›lar.
- Direniﬂin son günlerine do¤ru Alman Haber
Ajans› DPA, DHKP-C Davalar›n› ‹zleme Komitesi’ne eylem ile ilgili daha fazla bilgi istemediklerini, aç›klama gönderilmemesini bildiriyordu. Bu
geliﬂme Almanya’n›n merkezi olarak bas›na san46
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sür uygulad›¤›n›n aç›k kan›t›d›r. Sessizlik k›r›lm›ﬂt›, kamuoyu ‹lhan’›n direniﬂini s›n›rl› da olsa (“nedense” haberler ço¤u zaman yerel bas›n d›ﬂ›nda
yer alm›yordu) duymaya baﬂlam›ﬂt› ve halktan
duyan hemen hemen herkes tepkisini dile getiriyor, dayan›ﬂmada bulunuyor, imzas›yla mahkeme baﬂkan›ndan ve heyetinden bu uygulamalar›n
derhal kald›r›lmas›n› talep ediyordu.
- 28 Ocak’ta Anadolu Halk Kültür Dernekleri
Federasyonu, direniﬂ sonuçlanana kadar Avrupa
çap›nda süresiz açl›k grevine baﬂlad›klar›n› aç›klad›lar... Paris ‹lhan Yelkuvan’la Dayan›ﬂma Komitesi süresiz açl›k grevine baﬂlad›... AlmanyaAugsburg’da ‹lhan Yelkuvan’la Dayan›ﬂma Komitesi stand açt›.
- 29 Ocak; Ulm’de bir yürüyüﬂ düzenlendi. Yürüyüﬂe Alman anti-faﬂistlerin yan› s›ra Özgür Gelecek, At›l›m ve Al›nterimiz okurlar› da destek verdiler... Köln Ebertplatz’da, yo¤un polis kuﬂatmas›na ra¤men bir yürüyüﬂ düzenlendi. Yürüyüﬂe
280 kiﬂi kat›ld›. Pankartlar aç›ld›, sloganlar at›ld›.
Yürüyüﬂe K›z›l Bayrak, Al›nterimiz ve At›l›m okurlar› destek verdiler.
- 30 Ocak’tan itibaren tüm hapishanelerdeki
TKP-(ML), Bayrampaﬂa hapishanesindeki THKPC/MLSPB, Devrimci Yol, TDP, Direniﬂ Hareketi
ve TKEP-Leninist tutsaklar› 3’er günlük destek
açl›k grevi yapacaklar›n› aç›klad›lar.
- Londra’da 400 kiﬂinin kat›l›m›yla bir yürüyüﬂ
düzenlendi.
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31 OCAK’TA ÖLÜM ORUCU ZAFERLE
SONUÇLANDI.

Alman Solcular› , Avrupal› Demokratlar
Neden Bu Direniﬂin D›ﬂ›nda Kald›n›z?
Ony›llar›n ortaya koydu¤u bir gerçektir; Avrupa solcular›n›n, hatta kendilerine sosyalist, komünist diyenlerin büyük ço¤unlu¤u, s›n›fsal ve
ulusal mücadelelerin bütün ﬂiddeti ile sürdü¤ü
Türkiye gibi ülkelerin devrimcilerinin yan›nda olmamaktad›rlar. Kendi iktidarlar› terörizm diyorsa
onlar da terörist demiﬂ, demeseler bile “ihtiyatl›”
ve korkuyla yaklaﬂm›ﬂlard›r. Kendi iktidarlar›n›n
ﬂiddetini çekmemek için gerçeklerden uzak durmuﬂlard›r.
Soruyoruz, Avrupal› demokratlar, herkese demokrasi dersi verenler, insan haklar› savunucular›, Alman ›rkç›l›¤›na karﬂ› neden devrimci tutsaklarla birlikte de¤ildiniz? Neden ölüm hücrelerinde
ölmemizi beklediniz? Yoksa sizde mi Alman ›rkç›lar› gibi “teröristtir, ölsün!” dediniz?
Avrupal› demokrat ve solcular bunun cevab›n›
vermelidirler? Yan›baﬂlar›nda yaﬂanan ölüm orucu gibi bir eyleme karﬂ› duyars›z kalm›ﬂlard›r. Duyarl› oldu¤u düﬂünülen yüzlerce avukata, otonomcuya binlerce faks, mail gönderilmiﬂtir. Ancak bunlardan istisnalar d›ﬂ›nda hiç biri Almanya’da ya da Avrupa’n›n her hangi bir ülkesinde
yap›lan eylemlerde yer almam›ﬂlard›r.
Bunun d›ﬂ›nda, kimileri de Ölüm Orucunu “ci48

‹zolasyona karﬂ› direniﬂte 63 gün

nayet” olarak nitelendirip, hiçbir hak al›namayaca¤›n› iddia etmiﬂlerdir. Bu düﬂünce, devletin etkisi alt›ndad›r. Çünkü Alman devleti de direniﬂle
bir hak al›namayaca¤›n› iddia etmektedir, Alman
demokratlar› da direnmek yerine devletle uzlaﬂmay› önermiﬂ, ‹lhan’›n ölümünden örgütün sorumlu olaca¤›n›, bunu kimseye anlatamayaca¤›m›z› iddia etmiﬂlerdir.
Aralar›nda küçük farkl›l›klar olsa dahi, demokrat olarak tan›nan avukatlar bu direniﬂte, insan
yaﬂamlar›n›n en kritik oldu¤u anlarda bile, sorumlu, ciddi bir tav›r içerisinde olmam›ﬂlard›r. Kendi
düﬂüncelerine sayg› isteyenler baﬂkalar›n›n düﬂüncelerine de sayg› göstermesini bilmelidir.
Alman “radikal sol”u ise sanki herkesten daha
sessizdi. Bu çevreler ancak direniﬂin 50. gününden sonra harekete geçmeye baﬂlad›, “radikal
sol”un genel anlay›ﬂ› ise bu eylemin fazla “sekter”
olmas›, Almanya’da “Ölüm Orucu” kavram›n›n olmay›ﬂ› ve Almanya’da yabanc› bir örgüte ait bir
tutsa¤›n ölmesinin do¤ru olup olmad›¤› sorusuydu. ‹lhan ve arkadaﬂlar› ölüme her gün daha h›zl›
koﬂarken Alman solunu meﬂgul eden konular
bunlard›. DHKP-C neden Ölüm Oruçlar›’n› savunuyor sorusu, Alman emperyalizminin devrimcili¤e, sosyalizme sald›r›lar›n› görememelerinin bir
sonucuydu.
Çad›rlarda, derneklerde ‹lhan’›n direniﬂinden
etkilenen genç insanlar gönüllü olarak açl›¤a yatarken, “y›llar›n solcular›” soyut tart›ﬂmalar yap49
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may› ye¤liyordu. Kendi moral bozukluklar›, 1995
y›l›nda RAF tutsa¤› Christian Klar’›n, tutsakl›k koﬂullar›n›n düzelmesi için yapt›¤› açl›k grevini, dayan›ﬂma eksikli¤inden dolay› b›rakmak zorunda
kalmas›ndan kaynaklan›yordu. Ancak Alman solu
bu ruh halini, hakl›l›¤›n› her koﬂul alt›nda savunan
‹lhan ve arkadaﬂlar› karﬂ›s›nda ya terk etmek zorundayd›, ya da bu ruh hali onlar› çok daha gerilere taﬂ›yacakt›. 1982 y›l›ndan beri tutsak olan
RAF’c› Rolf Heissler arkadaﬂ›na yazd›¤› bir mektupta ﬂu sözlerle özeleﬂtiri veriyordu; “Bu üzücü
bir tablo. Bir tavr›n konulmamas›na kendimi de
katmak zorunday›m. Sanki koﬂullar vs. kendi sorunlar›ym›ﬂ gibi, mücadelelerinin bizimle veya sol
ile bir ilgisi yokmuﬂ gibi davranmak. Eskiden baﬂkalar›n› yarg›lad›¤›m›z konu, tav›r almama konusu, bugün bizim yapt›¤›m›z bir ﬂey haline gelmiﬂ
ve böylece insan, kendi talepleriyle ilgili baﬂka
çevrelere ça¤r›da bulundu¤u zaman kendi inand›r›c›l›¤›n› da kaybediyor. Durum bu.” Bu mektuptan Alman solunun, devrimcilerinin ç›karaca¤›
çok ders olmal›d›r.
‹nsan haklar›ndan çok söz eden Avrupal›lar’›
da bu direniﬂte görmedik. Uluslararas› Af Örgütü,
ancak iﬂgal edildikten sonra ve direniﬂ 60’l› günlerine ulaﬂt›¤›nda müdahalede bulunaca¤›n› aç›klayabildi. Demek ki insan haklar› savunuculuklar›
do¤ru de¤ilmiﬂ, demek ki onlar›n insan haklar›
savunuculu¤u kendi devletlerinin izin verdi¤i kadarm›ﬂ. S›n›r Tan›mayan Hekimler’in Brüksel’deki
merkezine, açl›k grevinde olan tutsaklar için dos50
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ya verilmesine ve defalarca baﬂvuruda bulunulmas›na ra¤men hiçbir giriﬂimde bulunmam›ﬂlard›r. Nedeni soruldu¤unda da, direniﬂ siyasi oldu¤u için kar›ﬂmama karar› al›nd›¤› aç›klanm›ﬂt›r. Bu
tam da emperyalizmin ideolojisidir. Almanya’daki
S›n›r Tan›mayan Hekimlere baﬂvuru yap›ld›¤›nda
ise yine ayn› cevaplar al›nm›ﬂt›r. Burada görev
yapan doktorlar, yan› baﬂlar›nda hücrelerde tecrit edilmiﬂ bir ﬂekilde ölüme giden tutsaklar›n direniﬂlerini görmezlikten gelmiﬂlerdir. Hani s›n›r tan›m›yordunuz? Bu doktorlar›n s›n›rlar›n›n “emper yalist duvarlara kadar” oldu¤u da bu direniﬂle
gözler önüne serilmiﬂtir.
Avrupa’da düﬂünce yasakç›l›¤› vard›r ve bunu
“‹nsan Haklar› savunucular›” yad›rgamaz olmuﬂtur. Avrupa’da son günlerde canl› örneklerini gördü¤ümüz gibi ›rkç›l›k vard›r. Yabanc›lara düﬂmanl›k vard›r. Avrupal› kendisine hiç bakmadan,
hiçbir muhasebe yapmadan devletlerinin ›rkç›l›k
anlay›ﬂ›n› gizli veya aç›k desteklemektedir. Bunun
için kendi devletlerinin ›rkç›l›k ve bask›lar›na karﬂ›
seyirci kalmaktad›rlar.
Avrupal› solcular, insan haklar›n› savunuyorum
diyenler, ›rkç›l›¤a karﬂ›y›m diyenler, düﬂünce özgürlü¤ünü savunanlar, ‹lhan’›n Ölüm Orucu direniﬂine resmen seyirci kalm›ﬂlard›r. Çok küçük bir
kesim d›ﬂ›nda böyle olmuﬂtur. Bu kesimler mutlaka kendilerini sorgulamal›d›r. Biz neyiz, biz kimiz, gerçekten demokrasiyi, insan haklar›n›, ada leti, eﬂitli¤i, özgürlü¤ü savunuyor muyuz? sorular›n› defalarca kendilerine sormal›d›rlar.
51
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Nazi Ruhu Almanya’da Yaﬂamaktad›r
Nazi ruhu Almanya’da yaﬂamaktad›r, hem de
güçlü bir ﬂekilde yaﬂamaktad›r. Nazi katliamlar›nda
görev alm›ﬂ binlerce insan hala Nazi düﬂüncelerini
yaﬂatmaktad›r. Bu düﬂünceler, iktidarda ABD ile rekabet etme ad›na ›rkç›l›kla, faﬂist iktidarlar› desteklemekle vahﬂet yaratmaktad›r.
Avusturya’daki faﬂist partinin yükseliﬂi kendili¤inden ortaya ç›kmam›ﬂt›r. Almanya’n›n demokrasi
maskesi alt›nda ABD’nin deste¤i ile yeniden tekelleri güçlendirmesi, Almanya’ya genel hayranl›k ›rkç›
düﬂünceleri beslemektedir. Irkç›l›¤a karﬂ› oldu¤unu
söyleyenler gerçek anlamda hiçbir zaman kendi ›rkç› iktidarlar›na karﬂ› mücadele etmemiﬂlerdir.
Tekeller hiçbir zaman hiçbir yerde ›rkç›l›¤a karﬂ›
olamazlar, insan haklar›n› savunamazlar. Onlar›
güçlendiren geliﬂtiren her ﬂeyi savunurlar. Solingen’de yaﬂanan katliam, Türkiyelilere yönelik sald›r›lar, duvarlara çizilen gamal› haçlar, neonazi ad› alt›nda faﬂist örgütlenmelere izin verilmesi, Nazi ruhunun halen yaﬂat›ld›¤›n›n ve bizzat devlet taraf›ndan desteklendi¤inin göstergesidir.
Rüﬂvetçi Kohl’ün partisi CDU, Almanya’yla entegrasyonu, Alman kültürüyle bütünleﬂme olarak
tan›mlamaktad›r. Bunun d›ﬂ›nda bir bütünleﬂmenin
olamayaca¤› söylenmektedir. Almanya’da sözde
Nazi partisi kurmak ve nazi sembolleri kullanmak
yasakt›r. Ama CDU yasal bir partidir. CDU’nun
aç›klamalar› ›rkç›l›ktan baﬂka bir ﬂey de¤ildir.
Almanya’da di¤er bir uygulama ise en son yü52
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rürlü¤e sokulan Vatandaﬂl›k Yasas›’d›r. Bu yasada
Alman vatandaﬂl›¤›na geçmek isteyenlere geçmiﬂten daha a¤›r ﬂartlar getirilerek, bir Alman gibi okuyup yazabilme istenmektedir. Di¤er bir uygulama
ise din derslerinin ilkokullarda Almanca verilmesidir.
Her alanda Almanlaﬂt›rma politikas› gündemdedir.
Bunlar, ›rkç› temelde dayat›lan yapt›r›mlardan
baﬂka birﬂey de¤ildir.
Hapishanelerde ise “kendi düﬂüncelerini yayabilir” korkusuyla, ‹lhan Yelkuvan’›n kendi ülkesinden
insanlarla bile ayn› hücrede kalmas› yasaklanm›ﬂt›r.
Dünyan›n hangi ülkesinde bir halk›n kendi dilini konuﬂmas›, kendi kültürünü yaﬂatmas›ndan bu kadar
korkulmaktad›r? Bunun ad› ›rkç›l›k de¤il de nedir?
Almanya’daki nazi sald›r›lar›, devletten ba¤›ms›z
de¤ildir.
Devlet yasalar›yla, uygulamalar›yla ›rkç› yüzünü
göstermektedir. Hakimlerin büyük bir ço¤unlu¤u da
Nazi düﬂüncelerine sahiptir. Alman hukuk sistemine göre ise, hakim kanat kullanarak, hiç bir delili
de¤erlendirmeden ceza verebilir.
Hamburg 3. Ceza Mahkemesi aç›kça ald›¤› kararla ‹lhan’›n kendi ülkesinden insanlarla görüﬂmesini engellemiﬂtir. ‹lhan Almanca bilmemesine ra¤men, Alman tutuklular›yla ayn› hücrelerde tutulmak
istenerek, kendi dilini bile unutmas› hedeflenmiﬂtir.
Bunlar›n hepsi birer ›rkç› uygulamad›r, ve hepsinin “yasal dayanaklar›” vard›r.
Bu nazi uygulamalar›, yukar›dan aﬂa¤›ya yay›l53
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maktad›r.
Almanya Federal Hükümet Yabanc›lar Dan›ﬂman› Marielousie Beck’in haz›rlay›p, federal meclise
sundu¤u raporda; 1991 y›l›nda 2426, 1992 de
6336, 1997 de 2953, 1998’de ise 2644 yabanc›
düﬂmanl›¤› motifli ﬂiddet eylemi gerçekleﬂtirildi¤i
aç›klanm›ﬂt›r.
Almanya’da yaﬂananlar üç beﬂ Neonazi çetesinin de¤il, bir devlet politikas›n›n sonucudur. Almanya’da ›rkç›l›k teﬂvik edilir, devrimcilik suçtur.

Adaleti, Özgürlü¤ü, Tekeller De¤il,
Devrimciler Temsil Etmektedir!
Tekeller, özgürlü¤ü, demokrasiyi adaleti temsil
edemez. Tekellerin tarihi katliamlar, iﬂkenceler, ›rkç›l›k tarihidir. Bütün dünya savaﬂlar›n› ç›kartanlar,
sömürgelerde vahﬂet yaratanlar, onmilyonlarca insan› katledenler tekellerdir. Bu miras üzerine hiçbir
zaman özgürlük inﬂa edilemez. ‹ﬂte bunun için tekeller bugün de demokrasiyi uygulamamakta, ›rkç›l›kla, yasakç›l›kla yönetmeye çal›ﬂmaktad›rlar.
Tekellerin ç›kar› için insan haklar› sözlerini etmekte, ama insanlar› katletmektedirler. Demokrasiyi, adaleti, özgürlü¤ü devrimciler temsil ediyor. Bugün dünya gerçe¤i budur.
Türkiyeli devrimcilerin mücadelesi, sömürü ve
zulmün olmad›¤› bir Türkiye içindir. Böyle bir Türkiye tekellerin istedi¤i bir Türkiye de¤ildir. Tekellerin
ç›kar› Susurluk devletinin devam›ndan yanad›r. Bu
nedenle, Almanya Susurluk karﬂ›s›nda sessiz kal54
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m›ﬂt›r.
Bugün Avusturya’daki Naz› partisine karﬂ› sözde
tav›r al›nmak istenilmektedir. Avusturya’y› Avrupa
Birli¤i’nden ç›karmakla, elçiliklerini geri çekmekle
tehdit ediyorlar. Bunlar›n hepsi sahtedir. Kendilerini
aklama giriﬂimleridir. Irkç›, faﬂist hareketler bizzat
Almanya ve ABD taraf›ndan büyütülmüﬂlerdir.
Bunlar bizim gözümüzü boyayamaz. Bu sahtekarl›klar, Avrupa’dan bize düﬂecek demokrasi k›r›nt›lar›, devrimci düﬂüncelerimizi terketmemizin gerekçesi olamaz. Alman emperyalizmi, düﬂüncelerimizden vazgeçmeyece¤imizi görmüﬂtür.
Bunun için yasakl›yorlar, bunun için ölüm hücrelerini yaﬂat›yorlar. Ve bunun için de direniﬂ baﬂlad›¤› yerden devam ediyor. Özgürlük mücadelesine,
adalet istemeye, do¤rular› hayk›rmaya devam edece¤iz.
Do¤rular› unutanlara, beyni burjuvazinin ideolojisiyle kirlenenlere, burjuvazinin demagojileriyle kafas› kar›ﬂanlara hat›rlatmaya devam edece¤iz.
Hakl› olan kazanacakt›r, bunu ne Alman emperyalizmi, ne ABD emperyalizmi, ne de Türkiye faﬂizmi engelleyemeyecektir!
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