
FAŞİST CUNTANIN İŞKENCE 
TEZGAHLARINDA KATLETMEK

İSTEDİĞİ; DEVRİMCİ 
SÜLEYMAN CİHAN’A

SAHİP ÇIKALIM!
ilerici; demokrat kamuoyuna,
BEN İNSAN HAKLARININ SAVUNUCUSUYUM DİYEN HER İNSANA!
Askeri faşist Cuntanın başı generaller birçok devrimci gibi SÜLEYMAN 
CİHAN adlı devrimci hakkında da »GÖRÜLDÜĞÜ YERDE VUR” emri 
çıkarmışlardı. Bu devrimciyi yakalamak, kurşunlamak için adına operasyon 
denilen çokça faşist baskınlar düzenlediler. SÜLEYMAN CİHAN’IN eşi 
ve çocukları kendisinden dolayı defalarca işkenceye çekildiler. Halk 
düşmanı faşist cellatlar yaptıkları işkencelerle Süleyman cihan’ın 9 
yaşındaki kız çocuğunun akli dengesini bozdular. Yine işkenceler sonucu 
eşinin sağlığını ciddi şekilde tahrip ettiler.

Süleyman Cihan’ı katletme arzusuyla yanıp tutuşan kan emici faşist 
celatlar onu yakalamayınca hınçlarını onun yakınlarına kudurmuşçasına 
saldırarak kustular. İşkencelere çekilen, zindanlara doldurulan anti-faşist, 
anti-emperyalistlere barbarca işkence uygulayarak onun yerini öğrenmeye 
çalıştılar.

Faşist cellatlar korkunç bir vahşetle bu devrimcinin kanını ne zaman 
emekceklerini düşünüyorlardı. Nitekim I Ağustos tarihinde yakalanan bu 
devrimciden bu zamana kadar hiçbir haber alınamamıştır. Bu devrimcinin 
kanına susayan kanemici vampirler şimdi onu işkence tezgahlarına çektiler. 
Bizler Süleyman Cihan’ın hayatında endişe ediyoruz. Çünkü faşist Cuntanın 
bu devrimciyi „TKP-ML’ın başı” olarak göstermesi, onun hakkında yoğun 
propaganda yürüterek „ VUR” emri çıkarması bu endişemizi doğrulamaktadır.

Süleyman Cihan’ı hakim sınıflar yıllardır niçin aramaktadır?



O, milliyonlarca çeşitli milliyetlerden halkımız gibi sefalet ve yoksulluk 
içinde yetişmiştir. O, kürt ulusuna mensup olduğu için milli zulm altında 
ezilen kürt emekçilerinin acılarına ortak olmuş, milli baskının en vahşetini 
yaşamış ve görmüştür. O, ülkemizin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin nasıl 
emperyalistler tarafından talan edildiğini görmüş ve öğrenmiştir. O, türk 
hakim sınıflarının sömürü ve talanları için çeşitli milliyetlerden halkımıza 
nasıl acı çektirdiklerini, emekçileri nasıl faşiszmin altında inim, inim 
inletiklerini yaşamış ve öğrenmiştir.

SÜLEYMAN CİHAN binlerce devrimci gibi bütün bu baskılara, sömürüye 
karşı kurtuluşun işçi sınıfı önderliğinde örgütlü mücadeleden geçeceğini 
kavrayan bir devrimcidir. O bu mücadelede hiç bir şahsi çıkar gözetmeden 
ülkemizin bağımsızlığı, halkımızın kurtuluşu için her türlü fedekarlığa 
katlanmış, can bedeli bir mücadele yürütmüştür.

İşte, bütün bu nedenlerden dolayı Süleyman Cihan yüzlerce devrimci 
gibi faşist Cuntanın boy hedefi haline gelmiştir. Faşist Cunta şimdi onu 
işkence altında katletmek ‘istiyor. Faşist Cunta, bu cinayetini meşrulaş
tırmak için Ankara, İstanbul ve birçok şehirde askeri hapishanelerde 
tutuklu bulunan onlarca devrimciyi tekrar işkenceye çekerek, hayali iddialarını 
ispatlamya çalışmaktadır.

Bizler; tüm demokratları, devrimcileri faşist Cuntanın barbarlıklarına karşı 
çıkmaya, SÜLEYMAN CIHAN’ın işkencede katledilme istemine karşı 
mücadeleye çağırıyoruz.

Biz, bu mücadeleyi Faşist Cuntanın çeşitli milliyetlerden emekçi halkımız 
üzerinde en koyu bir biçimde uyğuladığı zulme, sömürüye karşı mücade
lenin bir parçası olarak görüyoruz.

- KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!
- İDAMLARA, İŞKENCEYE, HER TÜRLÜ ZULME KARŞI

MÜCADELE EDELİM!

SÜLEYMAN CİHAN IN HAYATINI KURTARMA ve 
TÜM SİYASİ TUTUKLARLA DAYANIŞMA KOMİTESİ
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