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BÜTÜN ülKBIERiSÇSîraİ, 
DÜNYANIN MAZLOT/HAKIAhA

FAŞİST CÜNlANINĞA^KEs^Z VE KATLİAMI

ALTINDA Ttt 'İYE HALKI
YOLDAŞLAR.
Partimizih HK üyesi ve Başkanı, faşizmin 

işkenaehanelerinde en barbar ve vahşi iş • 
kencelere karşı direnmenin şeabolü,prol<? - 
taryanın ve tüm halkımızın onuru,örnek ve 
değerli komünist önder yoldaşımız Süleyman 
CİHAN**! Faşist Cunta tarafından işkenceha- 
nede katledilişinin birinci yıldönümünde * 
saygıyla anıyoruz.

Mao ZEDUNG yoldaşında dediği gibi "bâzı 
ölümler vardır Taydağından yücedir. Bazı ö- 
lümler vardır kuş tüyünden hafif." Onun ÖA 
lümü Taydaşından yücedir.Vücedir çünkü o, 
Türkiye halkının bağımsızlık,demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesi için,yüce komünizm da 
vasi için, samimiyetle inandığı M-L* in zafe 
ri için ölümü kucakladı.

O, bu mücadeleye can bedeli atıldı .Ve şg 
nunda Türkiye halkının mücadelesinde ölüm
süzleşti.

Onu anmak demekjMf?E*i savunmak ve^yüceh: 
mek demektir.Onu anmak “demekjsınıf mücadelesinin deri 
zine atılmak ve bu mücadeleye sıkı sıkı şa 
rılmak demektir.

Onu anmakfkomprador patrcn-ağa devleti
ne karşı silah elde kanımızın son damlası-
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na kadar savaşmak demektir.

Onu anmak; her türlü oportünizme ve re-- 
vizyonizme karşı mücâdele etmek demektir. 
Ve nihayet onu anmak, onun yüce erdemlerin* 
den öğrenerek, katledilişinden duyduğumuz a 
cıyı ve kini sınıf mücadelesinin ateşi içe 
tisinde bitmez tükenmez bir enerjiye dönüj. 
tüterek onu sonsuza dek yaşatmak demektir.

Bizler onu.bu anlayışla anıyor ve ana - 
cağız.

CİHAN yoldaş 1947 tarihinde Dersim'in 
Ovacık ilçesinin HÛlükuşağı köyünde dünya
ya çeldi.Kendisi orta halli köylü kökenli 
bir ailenin çocuğudur.Orta okulu Ovacık'ta 
liseyi ise Elazığ'da okudu.Daha büyüme ça
ğanda iken höyüklerinden,Dersim katliamı - 
nin öykülerini dinledi.Kahramanlıkları Ve 
ihaneti öğrendi.En gaddarca düşmanlığı,eh 
sıpak dostluğu öğrendi.Bu etkilenme onda 
keçiliğinden Faşist Türk devletine karşı 
bir öfkelenmeyi yarattı.Bu öfkelenme Öğren 
cil|k yıllarında Türkiye'de yükselen sınıf 
mücâdelesi ile de birleşerek daha da yük 
seldi ve giderek daha bilinçli bir karek - 
ter kazanmaya başladı«Kendisi Elazığ'da i- 
kçn yeni kurulan P.mizin kadroları ile i- 
lişkiVe geçti ve Partimizin bir taraftan oİ|u.takat Partimizin kısa bir süre sonra 
yenilgisi bu ilişkiyi uzun ömürlü kılmadı. 
Partimizle toparlanma faaliyeti sırasında 
yeniden bağ kurdu.Kendisi bu sırada ilk * 
okul öğretmenliği yapıyordve öğretmen Jdt- 
lesirUn tnücadelesine aktif olarak katilı > 

www.ikk-online.net



yorducDiğer'taraftan da öğrenimine Galata 
saray Mühendislik’de devan ediyordu.Bu n# 
deni© aldan geldiğince öğrenci hareketi®- 
rina de katkıda bubmuy ordu. Sorunlara kar 
şı meraklılığı ve aktüel kişiliği onu sü» 
rekli okumaya ve araştırmaya itiyordu.Sü
rekli gelişiyor ve her ğhçen güm mücadele 
ve aktif katılımı daha da artıyordu.1975* 
leriri sonlarında Parti saflarında Profes- 
vonel olarak çalışmaya başladı ve bütün 
samanını devrime adadı«Bu arada İstanbul* 
da Tunceli*ler derneğini kurdu ve başkan
lığına getirildi,Onun bu sürekli v@ istik 
rarlı gelişimi9meyvelerini vermeye başlı
yordu artık.kısa bir süre sonra HC’ya se
çildi. 1976 yılında Partimizi tasfiye etme 
ye çalışan K.K. hizibine karşı mücadeleyi 
başlatanlar arasında yer aldı.Bu sırada 
yeniden BK’ya s«çildi.Daha sonra I.Konfe
ransı Örgütlemekle görevlendirilen Ö.K.do 
BK’sini temsilen yer aldı.I.Konferansın 
hazırlanmasında küçümsenmeyecek bir rol 
oynadı.Kendisi Konferansa delege olarak 
katıldı ve I.Kcnferansta M.K. üyeliğin® 
seçildi.M.K» içerisinde de S.B. üyeliğine 
-î.Ki Ö.K. sekreterliğine ve TİKKO Askeri 
Konsey Komutanlığı*na getirildi«M.K. içe
risinde ortaya çıkan Revizyonist-Troçkist 
sapmaya karşı aktif mücadele yürüttü.II. 
Konferansta bu sapmanın mahkum edilmesin
de belirleyici bir rol oynadı.II.Konfora-, 
rans tarafından yeniden'M.K. üyeliğine se 
çildi.M.K. tarafından sekreterliğe geti -
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rildi.KşndiBİ katledilinceye kadar bu görb 
vi şerefle yürüttü.

CİHAN YOUDAŞ, İŞKENCEHANEDE PARTİMİZİN 
KAHRAMAN GELECEĞİNİ SÜRDÜRDÜ.
Tarih esenle ezilenler arasındaki nü cade 

lenin tarihidir.Bu mücadelede kahpelikler, 
vahşet, zulüm, işkence,ezen sınıfların e- 
zilen sınıflara karşı mücadelesinde vazge 
çilinez araçları, olmuştur.Onlar tarihin her 
döneminde doğruyu,haklıyı ve onun mücadele 
sini verenleri her türlü kahpece aracı kul 
lanarak,bastırmaya çalışmışlardır.Faşist 
Türk devleti de kuruluşundan bu yana her 
milliyetten Türkiye halkının bağımsızlık 
ve demokrasi mücadelesini bu araçları kul
lanarak bastırmaya çalışmıştır.Türkiye Prc 
letaryaşının öncü müfrezesi Partimiz TKP/ 
ML kuruluşundan bu yana,bu baskılara karşı. 
kahramanca direnmiş ve olağanüstü örnekler 
veemiştir.Partimizin kurucusu Türkiye pro
letaryasının ölümsüz önderi İbrahim Kaypak 
kaya yoldaş,Faşizmin iskencehaneliftte des
tanlar yaratarak Kızıl Direnmenin sembolü 
haline gelmiştir.O bu direnişiyle Siyasi 
Dizenme sorununu da Türkiye'de doğru temcj 
ler üzerine oturtmuştur.Partimiz militan! 
rı tüm dünya halkları ve komünistleri nder 
İbrahim Kaypakkaya yoldaştan devraldıklar 
bu mirası sürdürmüş, onur la yaşatmış ve ge 
liş tizmiş t ir. Durum böyle olmasınakağmen ö 
zeİlikle 12 Eylül'den sonra düşmana esir 
düşen bir dizi ileri sevivedekl kadrn h.
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ifiemişlerdir.Elbetteki anlayışımı, zı've ge
leneğimizi yaşatan •• Proletarya ve burjuva 
zi için hiç bir ortak gerçek yoktur" diye 
rek,onları zindanlarda da yenmeyi başaran 
yoldaşlarımızda çoktur.Ama çözülmelerinde 
ileri seviyede olması bizi düşündürmekte
dir. Partimişbütün bu çözülmeleri ve neden 
lerini etraflıca tahlil edecek ve halkımı 
za özeleştirisini sunacaktır.Bunun yeri 
burası değildir.

Yukarıda belirttiğimiz ileri seviyedeki 
çözü İmeler,bir dizi ileri yoldaşın olduğu 
gibi CİHAN yoldaşında parti içerisindeki 
yerinin ortaya çıkmasına reden oldu.Bu da 
düşmanın işini bir nebze kolaylaştırîybr- 
du.Düşman artık eline geçirdiği her parti 
İlden ve parti taraftarından sürekli onu 
soruyor ve onu ele geçirmek için olanca 
çabasını harcıyordu.Hatta bir ara CİHAN 
yoldaşın karısını ve iki çocuğunu rehin 
aİdı.9 yaşındaki kızına bile maddi ve ma
nevi işkence yaparak onu teslim almaya ça 
lıştı.Karısının kaldığı eve günlerce kara 
kol kurduiBütün bu çabaların sonuç verme
mesi,düşmanı çılgına çeviriyordu.Cihan 
yoldaş bu sırada kırsal alanda faaliyet 
yürütüyordu.Partimizin İstanbul* da yediği 
darbeler sonucu meydana gelen olumsuzluk
ları çözmek için İstanbul*da bulunduğu sı 
rada göröv yerine dönmek üzere iken 28 
Temmuz 1981 tarihinde düşmanın eline düş
tü.
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*-0,yenilgilerin arttığı bir ortamda iş- 

kencehanede önderlik görevini yerine geti 
rerek,Partiye moral verdi.
Düşman daha önce ele geçirdiği militan

larımıza aynen şunu söylüyordu."Süleyman 
Cihan direns.ede direnmese de onu öldürece 
ğiz“ Yani Cihan yoldaşın ölüm fermanı ön
ceden imzalanmıştı.Çünkü onun adı artık 
düşmanın uykularını kaçırıyor ve onu çıl
gına çeviriyordu.Düşman Proletarya önder
lerini. yok ederek,Proletarya hareketini 
durduracağını ve ybk edeceğini zannediyor 
du.Bu anlayışla Düşman,Cihan yoldaşı ele 
geçirir geçirmez ona en barbar işkenceleri 
uygulayarak,ondan aldığı bilgilerle,kend^ 
sinin korkulu rüyası ve can düşmanı Parti 
mizi çökertmeyi he saplıyordu. Fakat, her İ£ 
kence seansı,giderek düşmanı çökertiyor 
ve moral bozgunluğuna yol açıyordu.CİHAN 
yoldaş j Emperyalizme ,■ sosyal-emperyalizıne 
ve her türden gericiliğe karşı mücadele £ 
den Dünya Proletaryası ve halklarının,iş
kencelerde destanlar yaratan bütün komü - 
nist ve devrimcilerin,şanlı bir mücadele 
geleneği olan yiğit Türkiye halkının önde 
ri İbrahim Kaypakkaya'nın gücünü ve azmi
ni şahsında somutlaştırmış;sıriif mücadele 
sinin en keskin olduğu bir a landa , işkence 
de canını dişine takmış,Düşman karşısında 
direni yordu.O bu güçle kendisine karşı yö 
neİtilen ve insana karşı en büyük .olan iş. kenceyi ve onun kütün meto<Jlarj.nıJberte - 
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jaf ediyordu, »işkencelerde yenilginin 
baş nedeni; bu gücü onurlarında hissetme
mek ve düşmana karşı yanlızlaşmaktır.» Bu 
anlayışla hareket eden Sekreter yoldaş, 
düşmana en küçük bir bilgi dahi vermeye * 
rek»düşmanı kendisini en güçlü sandığı 
zindanlarda yerle bir etti. Ve onu anuta* 
mayacağı bir yenilgiye uğrattı.Türkiye 
Proletaryasının ve halkının mücadelesine 
moral verdi ve yeni bir zafer ekledi.Düş
man onun Süleyman Cihan olduğunu çok iyi 
bildiği halde,adını bile inkar ederek üs
tündeki kimliği savundu.Hem pratik olarak 
tavrıyla.hemde yaptığı Ajitasyon ve propa 
gandayla çevresindeki devrimcileri sürek
li direnmeye teşvik etti.onlara moral ver 
di.O’nun bu uzlaşmaz komünist tavrı Düş» 
nı çileden çıkarıyor ve aöze düşürüyordu. 
Düşman yenilgiyi hazne d eneyerek daha da 
vahşice saldırıyor,giderek pervasızlaşı - 
yordu. Ve en sonunda O’nu kahpece öldür* 
rek yenilgiyi kabullendiğini belgeliyordu.
CİHAN yoldaşın tavrı sıradan bir konuş

mama tavrı değildir.0 bütün dünya komünist 
lerinin,Dimitrov yoldaşın,Saygon zindanla 
rında destanlar yaratan Vietnam* lı koaıü - 
nistlerin ve Önderi İbrahim Kaypakkaya* 
nm şanlı mirasını »onlardan devraldığı Ka 
zil Direnme ruhunu, daha da kızıllaştıra - 
rak yüceltti.İBRAHİM yoldaştan devraldığı 
şu anlayışla zaferini taçlandırdı."Esasen 
biz komünist devrimciler,siyasi görüş ve 
kanaatlerimizi hiç bir yerde açıklamaktan
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sel faaliyetlerimiz,örgüt içerisinde obua 
yıp da bize yardımcı olan şahıs ve grup - 
lardır." O,bu anlayışla siyasi olarak da 
Partimizi ve Türkiye halkının mücadelesi» 
ni direkt olarak savunmuştur.

Bir önder en zor koşullarda dahi,önder
lik etme götev ve sorumluluğunu unutmama
lıdır.O; ihanetin, teslimiyetin ve yılgın
lığın kol gezdiği bir ortamda,örnek tavrı 
ile Partimize ve Türkiye halkına karşı o- 
lan önderlik görevini onurla sürdürdü.Kı- 
zıl Direnme atılımını güçlendirdi.
FAŞİST CUNTA, PROLETARYA VE HALK ÖDER

LERİNİ YOK EDEREK,DEVRİM HAREKETİNİ YOK
EDECEĞİNİ SANIYOR VE ALDANIYOR.

Ezenlerle ezilenler arasındaki sınıf nşû 
cadelesinin Larîhf yüzlerce binlerce defa 
göstermiş ve kanıtlamıştır ki;HALK yoke - 
dilmeden onun bağrından çıkan önderleride 
yok edilemez.Tarihi yaratan önderler de - 
ğil,önderleri yaratan sınıf mücadelesinin 
kendisidir.Onlar "Dönen dönsün ben dönmem 
yolumdan" diyen Pir Sultan*ı,"Yarin yana
ğından gayrı herşey ortaktır" diyen Şeyh 
Bedrettin*i,Türkiye proletaryasının ve 
halkının ilk komünist önderi Mustafa Sup»» 
hi yoldaş ve 14 yoldaşını, "yiğide salın 
çaktır dar ağaçları" diyen Deniz,Yusuf,Hü 
şeyin*i,Kızıİdere'de Onlar’ı,Türkiye Pro
letaryasının ve halkının Komünist önderi 
İBRAHİM KAYPAKKAYA’yı,Mehmet Zeki Şerit*i 
İsmail Hanoğlu'nu fizikman yokedebildiler 
ama onların mücadelesini yokedebildilermi?
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Faşist Cunta yüzbinlerce insanı işkence a 
tezgahlarından geçirerek zindanlara dol • 
durdu,birdizi devrimcili katletti,darağa- 
cına yolladı; mücadeleyi durdurabildi mi? 
Her geçen dün gösterdi,gösteriyor ve gös
terecektir ki bu sorunun cevabı koskoca 
bir "HA YIR’’dır. Proletarya ve halk yok e - 
dilmeden,onun önderleri yok edilemez.Müca 
dele onlardan alman engin tecrübe ve de
neyimlerle daha da güçlenecek,serpilip,ğe 
lisecek Türkiye proletaryasının ve halkı
nın mücadeleleri,daha nice Mustafa Suphi* 
ler,İbrahim Kaypakkaya*lar,Mehmet Zeki Şe 
rit*ler,Denizler,Yusuflar,Hüseyinler,Ha - 
hirler,CİHAN’lar yaratcak,Naşıİki Suphi’le
rin katledilmesi CİHAN’ ların doğuşunu en-; 
gelliyemfY’iyse,CİHAN* larır. katledilmesi 
de yeni Suphi ve Cihanların doğuşunu en - 
gelleyemeyecektir.
-FAŞİST CUNTA CİHAN YOLDAŞIN KENDİSİNİN 

İNTİHAR ETTİĞİ YATANINI YAYMAYA ÇALIŞTI.
Komprador patron-ağa devleti taa başına 

dan beri işkencelerde katlettiği devrimci 
lerin,komünistlerin kendilerinin intihar- 
attikleri yalanını yaymaya çalışsyor.Bu o 
yun yeni değildir.Artık halkımız çok iyi 
biliyor ki"kendisini kaçıncı kattan attı" 
iddiaları adi bir iftiradır.
Faşist patron-ağa devleti bu yalanı yay 

maya çalışırken esasta iki amacı vardır. 
Bir yand-n artık insanlık suçu olarak ka
bul edilen işkenceyi uygulamadığını ve 
böylece Dünya kamu oyunda ve Türkiye hal-
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kının gözünde teşhir ve tecritini önlemeye 
çalışır,, kendisine yönelen öfkeyi yumuşat* 
maya çal.-,şirken,diğer yandan komünistle - 
pin bu şadlı-‘direnişini karartmaya çalışı 
yer,Proletaryanın dişe diş kazandığı bu 
zaferlerini lekelemeye çalışıyor,Koral 
bozgunluğunu sağlamayı umuyor ve kendi ye 
niİğisini örtbas etmeye çalışıyor.Komü - 
nistlerin işkencehanelerdeki direnişi de 
yaşam savaşının bir parçasıdır.Onlar,en 
kötü koşullarda bile yaşamanın gereklili
ğine inanırlar ve intihar etmezler.İnti - 
har Bitler gibi Faşistlerin,Haİka inanç - 
sızların işidir.

Onlar Türkiye Proletaryasının ve. halkı
nın ölümsüz önderi Partimizin kurucusu ib 
rahim Kaypakkaya içinde bu yalanı yaymaya 
çalıştılar.Ama bu iftiranın geri teptiği 
bu gün ortadadır.İşkenceye düşen her dev
rimci, O*nun adını sayıklayarak direnişini 
sürdürüyor,.
Faşist Cunta başından beri yoldaşın ölü 

mü konusunda çelişkili haberler verdi. 
TKP/ML İstanbul davasından yargılanan tu- 
tukluların Cihan yoldaş hakkında bilgi is 
temelerine karşılık,Faşist hakim şu ceva
bı veriyordu!"Çatışmada ölü olarak ele ge 
çirilen bir kişinin Süleyman Cihan olduğu 
zannediliyor." Halbuki daha sonra yine 
kendileri Cihan yoldaşın yakalanmasında 
çatışma diye bir olayın meydana gelmediği 
ni kabullenmek zorunda kaldılar.Babası qğ 
lunun akibeti hakkında bilgi edinmeye ça
lışırken; "bilmiyoruz,öyle biri yok” tü - 
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afinden cevaplar veriliyor ve babasınıotehs» 
dit ederde bu işin peşine düşmesini engel
lemeye çalışıyorlardı. Onlar Cihan yoldaş 
için "kendisini ‘intihar etti’ " dedikleri 
Ağostos ortalarından sonra cihan yoldaş ha 
la yaşıyordu ve kendisine en vahşi işkence 
ler uygulanmaya devam ediliyordu.'Şaşıyordu 
diyoruz„ çünkü onlaâ Öldü dedikleri tarih
ten sonra yoldaş diğer yoldaşlarla yüzleş
tir ilmiş tir .Ay nca, o dönemde işkencehane - 
lerde olan bir dizi devrimci Qonu gördükle 
rini söylüyorlardı.
Onlar Cihan yoldaşın işkence ile öldürül 

düğünün belgelenmesini engellemek için, 
-Babasının bütün istemlerine, rağmen- gizli 
ce gömdüler. Vücudunun erken çürümesini 
sağlamak için ilaçladılar .Ayrıca yapılan a 
raştırma sonucu, "kendisini attı” dedikle
ri adreste böyle bir olayın meydana gelme
diği tesbit edildi.
FAŞİST CUNTA VE ONUN GÖRÜNÜRDEKİ BftŞI 
KENAN EVREN, CİHAN YOLDAŞIN KATLEDİUffi- 
SİNİ »İZZAT ONAYLADI l
Faşist Cunta,işkencenin devletin resmi 

politikası olduğu gerçeğini inkar ediyor ■Ve bu gerçeği çeşitli demagojilerle Örtbas 
etmeye çalışıyor.Gizleyemediği,bütün kanıt 
larıyla ortaya çıkan işkence olaylarında i 
se, bunun 3-5 sadist Polisin işi olduğunu 
söylüyor.Onlara göstermelik cezalar vere
rek, Dünya kamuoyunu ve halkımızı yanıltma
ya çalışıyor.İşkencenin Faşist devletin 
resmi politikası olduğu Cihan yoldoşın kat
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ledilmesinde bir kez daha oî taya çıktı.
Cihan yoldaş düşmanın eliı e düştüğünde 8 

Partimiz büyük bir ihtimali't ödürülebilece 
ğini düşünerek harekete geç2 i. Yurt içi ve 
yurt dışında bir dizi mücadele yürüttü.Tür 
klye’de bildiriler dağıtarak Cihan yolda - 
şm esir düştüğünü halka ve kajro_oyuna du
yurmaya çalıştı»Almanya1da ?aşist diktatör 
lüğün Köln konsolosluğu,kalabalık bir kit
le tarafından,konsolosluk personeli ve ko
ruma görevlileri etkisiz kitınarak işgal e 
dildi .Bu sırada pasaport izlemleri için 
konsoloslukta bulunan kitleye bil-,
diriler dağıtıldı.Eylemin ^macı anlatıldı. 
Kitlelere yönelik ve basın için bildiriler 
dağıtıldı.Bu bildirilerde Cihan yoldaşın 
Faşist Türk devletine esir düştüğü ve öldü 
rüleceği açıklanıyordu.

Bildirinin içeriği Köln radyosunun Türk
çe haber programında ve Alman televizyonun 
da açıklandı .Ayrıca TRT’de "Alışa nya’ da bir 
grup terörist Köln konsolosluğunu basarak, 
Süleyman Cihan adındaki bir kişi için bil
gi istedi." şeklinde vermek zorunda kaldı.

Stutgard konsolosluğu ör üne bomba kondu, 
akabinde korsan gösteri di zenlenerek aynı 
içerikte pankartlar asıld .Daha başka ben
zeri eylemler gerçekleşti ildi.Bu eylemle
rin içeriği basına,diğer adyo ve televiz
yon kuramlarına iletilere yayınlatıldı. 
Böylece bütün Dünya kamuc u olaydan haber
dar edildi.
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daşm resmini tanıyan kartlar bastınla - 
rak dağıtıldı.Bu kartlardan M3K’ya ,cunta 
elebaşiarına ve Kenan Evren*e gönderildi. 

Bütün bu yukarıda saydıklarımız şunları 
gösteriyor.Tüm dünya kamuoyu,faşist cunta 
ve Türkiye halkı Cihan yoldaşın işkencede 
olduğundan haberdardı. Bu kanıtlarda göstfi 
riyorki,cunta elebaşlannın olaydan haber 
dar olmaması ve yoldaşın onların bilgisi 
dışında katledilişi mümkün değildir.Faşist 
cunta birzat kendisi Cihan yoldaşın katle 
dilmesini istemiş ve onaylamıştır.®ir ko
münistin yok edilmesi sorununda her türlü 
maske rahatlıkla bir kenara fırlatılmış - 
tır.Çünkü onlar en tehlikeli düşmanlarını 
ve bunun Partimiz TKP/M-L olduğunu çok i- 
yi bilmektedirler.
Geçmişte MİT raporlarında TKP/M-L’yi 

“ihtilalci komünizmin gerçek temsilcisi" 
olarak gördüklerini ve esas hedefleri ol
duğunu belirtiyorlardı.Dünya çapında düz®. 
lenen“terör ::onferansında'‘TKP/M~L,nin 
“TÜrkiyede*ki en. tehlikeli örgüt" olduğu- 
ğunu belirtiyotlardı.Ve nihayet 12 Eylül’ 
den sonra dıV-r-nlanen MİT raporlarında TKP/ 
M-L’nin aldığı ağır darbelere rağmen mûca 
deleyi devam ettirdiğini yazıyorlardı.Bü- 
îtün bunlar her şeye rağmen TKP/M-L’niu ba 
şının katledilmesi için yeterli neden de* 
ğiİmiydi.onlar için?Ama şunu iyi bilin u* 
şaklar sürüsü;hiç bir baskı,zulüm,katliam 
işkence, yalan, daruogoji çöküşünüzü engelle — — c *-.t --t — ’î «« rh'iema
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CİHAN YOLDAŞIN YÜCE ERDEMLERİ* HEPİMİZ 
İÇİN SIKI SIKI SARILACAĞIMIZ BİR MÎ. -
RASTIR.
- Cihan yoldaş her türden oportünizrae- 

Revizyonizme, hizipçiliğe ve Parti yıkıcı1^ 
ğına karşı mücadelenin sembolüdür.

Partimizin tarihi, hiziplere karşı müca— 
dele tarihidir.Bir komünist Partisi belli 
başlı iki düşmanla mücadele etmek zorunda 
dır.Bunlardan ilki dış düşmanları .ikinci 
si ise iç düşmanlaradır.Komünist Partisi 
sınıflı bir toplumda yaşadığı için kendisi 
ni, dışındaki sınıfların etkisinden tamamen 
bağımsız tutamaz.Aslında açık dış düşmana 
karşı mücadele,kendi içerisinde çıkan ve 
çeşitli cilalar taşıyan iç düşmana karşı 
mücadeleden bir anlamda kolaydır.Çünkü iç- 
düşman kendisini çeşitli kılıflarla kamufle 
etmeye çalışmakta ve böylece devrimci yı
ğınları etkilekte daha başarılı olabilmek-, 
tedir.Onlar Parti içinde olmayı da P.yi 
yıkmak için bir avantaj olarak kullanırlar 

1973 yenilgisinden sonra yeniden topar - 
lanma sürecinde Partimizin yönetimini KK. 
Revizyonist-Troçkist hizibi ele geçirdi.Ye 
nilgi ile birlikte gelen dağınıklık onlara 
partiyi ele geçirme fırsatı doğurdu.M-L 
kadroların içerde olmasıda işlerini kolay
laştırıyordu. On lar çalman kapının açılma
ması sonuçu yılgınlığa kapıldılar ve kapı
yı çalma ısrarından vazgeçtiler.Yenilginin 
verdiği yılgınlıkla çareyi Parti çizgisini 
tasfiye etmekte buldular.Alttan alta yürü
tülen bu tasviveci falivet ime
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larında ortaya çıktı.Parti tabanının çoğjm 
luğu bu inkarcı akıma karşı çıktı.Partiye 
sahip çıkanlar genç,tecrübesiz idiler.Fa
kat yürekleri N-L’e ve Parti çizgisine i*» 
naçla doluydu.Cihan yoldaş hizibe karşı 
mücadele edip,Partiye sahip çıkan önder 
kadrolar arasında yer aldı.Hiç bir tered- 
düt göstermeksizin Parti çizgisini savun
du. Çünkü o biliyordu ki,bugün güçlü gibi 
görünse dahi yanlış olan,anti-H& olan,yı
kılıp gitmeye mahkumdur..Gene o biliyordu 
ki,bugün güçsüz olsa bile doğru olan geli 
şip güçlecek M-L ergeç zafer kazanacaktır. 
0 bu anlayışla Partinin yeniden inşasına 
dört elle sarıldı ve bu uğurda her türlü 
fedakarlığı göstermekten çekinmedi.Kendi
si I.Konferansın hazırlanmasında önemli 
rol oynadı.Bu arada ortaya çıkan,Revizyo
nist teslimiyetçi M.Z hizibine karşı müca 
dele etti.I.MK içerisinde çıkan ve sınıf 
kaynağını Parti içinde bürokratlaşmış en- 
tellektüel küçük burjuvazide bulan,Parti 
çizgisine inançsız Revizyonist-Troçkist 
YDFbizibine karşı mücadelenin Ön safların 
da yer aldı.O,bu mücadeleyi yüzde yüz i.K. 
savunucusu olarak ortaya çıkan küçük-bur- 
juva sol oportünizmine karşı (GKK.hizibi) 
birleştirdi.Partinin İlkeli birliğini sa* 
vundu.Yıkıcılığı mahkum etmek için savaş
tı. GKK.hizibinin her türlü sol lafazanlı
ğına rağmen onların mücadele kaçkını ol - 
duklarını işaret etti.YB.hizibinin Parti
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edilerek M-L zaferinin taçlandırılmam-, 
da başta ye aldı.
O s tunları h«l parti çizgisine ve Parti 

bfttdhOha güvendiği için başarabildi.o,Pas 
tinin birliğini her türlü hizipçi ve kari 
yerist menfeatin üstünde tuttuğu içiş? ba
şarabildi «,0, yüce parti ruhunu taşıdığı ve 
cesaretle savunduğa için titremedi,sarsıl 
atadı ve her türlü cereyana karşı göğüs ger 
rehildi.

-Cihan yoldaş teori ile pratiğin birli
ğini şahsında somutlaştırdı.
Proletarya önderleri tepede oturup emir 

namelerle Partiyi yöneten kumandanlar de
ğillerdir.
OjM-L’i bir eylem kılavuzu olarak kavra 

dı.Sunun dünyayı değiştirme mücadelesinde 
bir araç olduğu anlayışıyla hareket etti. 
M-L ancak sınıf mücadelesinin ateşi içeri 
sinde kavranabileceğin! pratiğiyle göster 
di.BU anlayışla sürekli canlı kitle müca
delesinin içinde oldu.Bir önderin başını 
yiyebilecek baş tehlikenin kitlelerden kgp 
mak olduğunu gösterdioO,kitlenin öğrenci^ 
olunmadan,öğretmeni olunamayacağı ilkesin 
deh hareket ettl.O,M-L’in sıcak odalarda 
klasik okunarak kavranamayacağıni, bunun a 
dım adım sınıf mücadelesi içerisinde müm
kün olduğunu çok iyi kavradı ve uyguladı. 
O,kitlelere tepeden bakan küçük burjuvaca 
burun büyüklüğüne karşı çıktı.Yaşamıyla 
bürokratlaşmaya karşı amansız bir mücadel® 
yürüttü.Teori ile pratiğin birliğini,dev
rimci teori olmadan,devrimci pratik olroay
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•dilerek M-L zaferinin taçlandınlmısm- 
da başta yar aldı.
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deri hareket etti.O,M-L*in sıcak odalarda 
klasik okunarak kavrânamayacağıni,bunun a 
dım adım sınıf mücadelesi içerisinde müm
kün olduğunu çok iyi kavradı ve uyguladı. 
O,kitlelere tepeden bakan küçük burjuvaca 
burun büyüklüğüne karşı çıktı.Yaşamiyla 
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yacağını savundu ve uyguladı.

- Cihan yoldaş uluslararası planda orta 
ya çıkan inkarcı ihanet akımına ve ondan 
etkilenmelere karşı amansızca mücadele et 
ti.
Uluslararası planda başını AEP yönetici 

kliğinin çektiği Revizvonist-Troçkist sap 
ma Mao Zedung'un şahsındaM-L'e yeni bir 
saldın akımı başlattığında,dünyada birdi 
zi komünist Parti ve grup bu cereyara ka 
rarlılıkla karşı çıkamadı. Uluslararası 
Komünist Hareket içinde yeni bir kaos ve 
bunun sonucu olarak da yeni bir saflaşma 
ortaya çıktı.Partimiz bu saflaşma süreci 
içerisinde AEP dönek kliğine karşı tavır 
aldı.Bu tavrın alınmasında Cihan yoldaş ö 
nemli bir rol oy.nadx.’'Araştırıp,inceleye- 
lim"türünden eninde sonunda ML’i yeniden 
araştırma inançsızlığına karşı çıktiiO"Ma 
o Zedung savunulmadan,Marksizm-Leninizm 
savunulamaz"düşüncesinden hareketle MK i_ 
çerisindeki AEP’ten etkilenmeye karşı,Mao 
Zedung*u doğru bir biçimde savunarak müca 
dele etti.
O aynı zamanda yeni akımın Kruşçev, Brej. 

nev ve tiç dünyacı modem-revizyonizminin 
bir devamı olduğuna işaret etti.UKH’nin 
birliöi -’r-’n çalıştı.UKH'nin mirasını reçl 
eden toptancı anlayışa karşı çıkarak M-L' 
i kararlılıkla savundu.

-Cihan yoldaş,iyi bir komutan ve eylem 
adamıydı.

Sekreter yoldaş,siyasi önder olma özel- .liğinin yanında iyi bir komutan ve savaş
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çıydı da.Soğuk kanlılığı ve cesareti onun 
en yüce erdemlerindendir.0,silahları belir 
leyenin siyaset olduğunu hiç bir zaman u- 
nutmadı»Genel olarak savaş sanatının,özel 
olarak Halk Savaşı sanatının incelenme 
sine özel bir önem verdi.Onun bu özellikjp 
ri yarının Kızıl Ordu'sunun çekirdeği Par 
timiz.önderliğindeki TİKKO’nun Askeri Kon 
s ey Komutanlığı ’ na getirilmesine neden ol 
du.O,cesaret ve kararlılığı sayesinde düj£ 
manın bir dizi saldırısını boşa çıkarttı.

Cesaret ve korkaklık eninde sonunda,mad 
deçi ve maddeci olmayan dünya görüşüne da 
yanır^İdealistlcr maddeyi ve gerçeği ken
dilerinden bağımsız görmezler,herşeyi ken 
dilerine ve çıkarlarına göre değerlendi - 
rirler.Ve idealist düşünce tarzı bir^ycili 
ğe ve yalnızlığa yola çar. bunun. tersine mgd 
deci dünya görüşü idealizmin bu özellikle 
rine karşı çıkar,toplumsallığı savunur ve 
kendini bütünün hizmetine sunar.
Cihan yoldaşın cesareti ve soğuk kanlılı 

ğı maddeci dünya görüşüne,bunun sonucu ola 
rak dünya halklarının mücadelesine güven, 
M-L ve yüce komünizm davasına sarsılmaz 
bağlılığı,Partiye ve halka karşı duyduğu 
güven ve gelecek güzel günlere olan inan
cından kaynaklanır.

-Cihan yoldaş alçak gönüllülüğü,fedakar 
lığı ve yüksek disiplin anlayışıyla,Parti 
nin ve halkın hakli güven ve sempatisini 
kazandı.
O.Parti yaşamının büyük bir bölümünde netıci kademelemde yer'a İdi. Böyle olması^ 
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<na rağmen hiç bir saman burnu büyüklüğe 
kapılmadı.Her zaman alçak gönüllü ve feda kâr oldupOİg^çn ve ağır başlıydı»boş boğa? 
1 ılığa. ve gevezeliği hiç sevmezdi„ Yoldaş
larına karşı büyük bir hoşgörü ve alabil* 
diğine sıcak duygularla doluydu«Düşmana 
karşı bitmez tükenmez bir kin ve nefret 
taşiyorduoKariyerirti kendi hatalarını gi2 
lemek için kullanmadı.Eri* basit görevlerde 
dahi ciddiyetini kaybetmedi.

En önemli özelliklerinden biri d® çok i 
yi bir Örgütçü olmasıydı.örgütlenmedeki 
çok yönlü bilgi ve becerisi,onu partimizh 
ÖK Sekreterliğine getirildi.Kitle bağı çek 
iyiydi.Bep onlarlâ beraber oldu»O,her fır 
şatta bu bağları geliştirmeye çalıştı.
Onun bu erdemlerine sıkı sıkılatılarak, 

ondan öğrenerek ve sınıf mücadelesine da
ha sıkı sarılarak ancak ona olan saygımı 
zı ifade edebiliriz,

YİĞİT TÜRKİYE HALKI
Partimiz TKP/M-L kuruluşundan bu güne 

kadar komprador patron-ağa devletini yık
ına, Demokratik Halk iktidarını kurma ve gi 
derde Sosyalizme ve bayrağında "herkesten 
yateneğine göre,herkese ihtiyacına göre* 
şiarı yazılı olan Komünist topluma ulaşma 
mücadelecinde yüzlerce militanını,Partimi 
zin kurucusu İ.Kaypakkaya’yı,önder kadro
larından M.Zeki şerit’i,İsmail Hanoğlu’nu 
Orhan Bakır* t ve son, olarak da Başkanınız 
Süleyman Cihan yoldaşı şehit verdi.İhanet 
ler ve yenilgiler tattı.Ama hiç bir zaman
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yılgınlığa,teslimiyete,HaIkın davasına ve 
yarınına karşı güvensizliğe kapılmadı.

İŞÇt KARDEŞLER
Partimiz TKP/ML'nin başkanı Süleyman Ci 

CİHAN yoldaş,sizden aldığı güçle ve sizin 
için en barbar işkencelere karşı direndi. 
0, sîzlerin bu kölece yaşamdan kurtulma - 
nız için mücadele etti.Sizleri yok pahası 
na çalıştırarak,kanınızı ve iliğinizi sö
mürerek, kârla rina kâr katan komprador pat. 
ronlara karşı mücadele etti.O, sîzlerin 
ve çocuklarınızın geleceğini garantiye al 
mak için canini verdi.O, fabrikaların,bir 
avuç kanemici patronların elinden alınarak 
tüm işçilerin ortak malı haline getirilme 
si için mücadele etti.Bu düzenin sınırla
rı içerisinde olsa dahi,daha iyi yaşam ko 
şullarına kavuşmanız için canla başla ça
lıştı. O, aynı zamanda bu devletin yıkıla
rak, işçi sınıfının iktidara gelmesi ile 
ancak gerçek kurtuluşa ulaşılabilecegxn^ 
işaret etti.

Bu amaçla işçi grevlerini,direnişlerini 
örgütledi,yönetti,destekledi,Sizlere bi - 

, linç taşıdı,Sîzleri aldatan Sarı ve Reviz 
yonist sendikalara karşı mücadele etti.Ger 
çek ekonomik-demokratik örgütlenmelerini
zi savundu.Sîzlerin yolunuzu karartmaya 
çalışan,mücadelenizi hezimete uğratan her 
türlü yanlış görüşe karşı çıktı.Ollara 
karşı mübadele etti.Sizlerin öz örgütünüz 
Öncü müfrezeniz,Partiniz TKP/ML‘nin geli-
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,linç taşıdı,Sîzleri aldatan Sarı ve Reviz 
yonist sendikalara karşı mücadele etti»Ger 
çek ekonomik-demokratik örgütlenmelerini
zi savundu.Sîzlerin yolunuzu karartmaya 
çalışan,mücadelenizi hezimete uğratan her 
türlü yanlış görüşe karşı çıktı.Onlara 
karşı mübadele etti.Sizlerin öz örgütünüz 
Öncü müfrezeniz,Partiniz TKP/ML'nin geli-
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gösterdi.

O*na sahip çıkalım,o’ndan öğrenelim,bizt 
leri açlığın sefaletin,koksulluğun pençesi 
ne iten ve O’nu katleden bu Faşist devlet
ten ve onun bu günkü yönetimi Faşist Cunta 
dan hesap sormak için ileri atılalım,Anısı 
nı Komprador patron-ağa devletini yıkma mü 
caddemizde yaşatalım.
KÖYLÜ KARDEŞLER
CİHAN yoldaş sislerin toprağa kavuşmanız 

için mücadele etti.Binlerce dönüm toprağı 
ellerinde bulundurup,sîzleri bir avuç top
rağa hasret bırakan böylece sisleri açlığa 
mahkum eden salim ağalara karşı çıktı.Ope
rasyon ve tatbikat adı altında sislere uy** 
gulanan baskı ve zulme karşı çıktığı için, 
başınızdan eksik edilmeyen jandarma dipçi
ğini kırmak için,Sislerin ürünlerinizi yok 
pahasına ellerinizden alıp,kârlarına kâr 
katan aracı,tefeciye karsı çıktığı için, 
Sîzlerin çok daha verimli bir tarıma elve- 
rişli,makjnalaşmaya ve olanaklara kavuşma
nız için mücadele ettiğinden kahpece katle 
diİdi.Cesaretle ölümü kucakladı.O,sîzlerin 
kurtuluşunun,Proletarya önderliğinde bir 
toprak devrimi ile iktidara gelmenizde ol
duğunu gösterdi.
Ornu Toprak Devrimi mücadelesinde yaşa

talım.
KATKIMIZIN GENÇ KIZTARI VE OĞULLARI
Geleceğin demokratik ve giderek sosya - 

üst toplumu sîzlerin elleri üzerinde yük-
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selecektir.Bü faşist devlet'si-zivrin'her 
türlü ilerici özlemlerinizi kanla bastırı
yor. Sizlerin işsiz kalmanızın,bunalımlara 
sürüklenmenizin baş nedeni bu devlettir. 
Sizleri Her türlü bilimsel eğitim olanakla 
rından yoksun birakıyor.Türkiye gençliği - 
nin Güçlü bir mücadele geleneği vardır.Bu 
geleneği yaşatalım.Cihan yoldaş sizlerin 
yarınını kurtarmak için ölümü kucakladı.O’ . 
r.u bu kahraman geleneğinizle Ondan öğrene 
rek yaşatalım.
KÜRT VtAJSU
CİHAN yolda? yıllardan beri sîzler üze

rinde uygulanan Milli baskıya ve asimilâs 
yon politikasına karsı çıkti.Sizlerin Ken:1 
di Kaderlerinizi Kendinizin Tayin Etme 
hakkını savundu.Bu hakkın açıkça ayrılıp 
bağımsız bîr devlet kurma anlamına geldiği 
ne işaret etti. Cihan yoldaş,şunu da vur
guladı.Kürt ve Türk ulusundan bütün ezi - 
lenler birlikte: örgütlenmeli ve ORTAK düş= 
»anları bu Faşist Devlete karşı birlikte 
mücadele etmelidirler.Patron-ağa devleti 
yıkılmadan Kürt ulusunun Kendi Kaderini 
Tayin Hakkını elde etmesi mümkün değildir.

Bütün azınlık milliyetler; CİHAN yoldaş 
sizler üzerindeki her türlü ulusal baskı
nın kaldırılması için mücadele etti.

Bu Faşist Devlete karşı olan bütün güç
ler i
Cihan yoldaş Emperyalizme,sosya1-emper- 

yaüzme,komprador kapitalizme ve feodal -
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selecektir.Bu faşist âevlet~E±z±erin~frer 
türlü ilerici özlemlerinizi kanla bastırı
yor. Sizlerin işsiz kalmanızın,bunalımlara 
sürüklenmenizin baş nedeni bu devlettir. 
Sizleri Her türlü bilimsel eğitim olanakla 
rından yoksun bırakıyor.Türkiye gençliği - 
nin Güçlü bir mücadele geleneği vardır.Bu 
geleneği yaşatalim.Cihan yoldaş sizlerin 
yarınını kurtarmak için ölümü kucakladı.O’ 
r.u bu kahraman geleneğinizle Ondan öğrene 
rek yaşatalım.
KÜRT VtüSU
CİHAN’yolday yıllardan heri sizler üze

rinde uygulanan Milli baskıya ve asimilâs 
yon politikasına karsı çıkti.Sizlerin Kend 
di Kaderlerinizi Kendinizin Tayin Etme 
hakkını savundu.Bu hakkın açıkça ayrılıp 
bağımsız hLr devlet kurma anlamına geldiği 
ne işaret etti. Cihan yoldaş,şunu da vur
guladı,Kürt ve Türk ulusundan bütün ezi 
lenler birlikte örgütlenmeli ve ORTAK dü^ 
«anları bu Faşist Devlete karşı birlikte 
mücadele etmelidirler.Patron-ağa devleti 
yıkılmadan Kürt ulusunun Kendi Kaderini 
Tayin Hakkını elde etmesi mümkün değildir.

Bütün azınlık milliyetler; CİHAN yoldaş 
sizler üzerindeki her türlü ulusal baskı
nın kaldırılması için mücadele etti.

Bu Faşist Devlete karşı olan bütün güç
ler l
Cihan yoldaş Emperyalizme,sosya1-emper- 

yaüzme,komprador kapitalizme ve feodal - 
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xzme karşı çıkıp,. Bağımsız Demokratik bir 
TÜRKİYE kurmak mücadelesinde şehit düştü. 
O'nun mücadelesine sahip çıkalım.
EZİLEN HALKIMIZ, BÜTÜN YURTSEVERLER.

Oğullarımızı, kız larımızı, önderlerimizi, 
kendimizi Faşizmin işkencehanelerinden ve 
zindanlarından kurtarmak için mücadele e- 
delim.Faşist Cunta'nın işkencelerini ve 
tutuklamalarını en aza indirgemenin yolu, 
ona karşı gücümüzü birleştirip mücadele 
etmekten geçer.Biz ne kadar sessiz durur
sak, işkencehaneler,zindanlar,darağaçları 
o kadar rahat çalışır.işkenceleri teşhir 
edelim.Her fırsatta onların namusuz yüzü
nü açığa çıkarmaya çalışalım.İşkence bel
gelerini devrimcilere ve Partimize ulaştı 
ralım.Zindanlarda Tutuklu evlatlarımıza 
sahip çıkalım.Onların Cezaevi koşulların
da dahi olsa daha iyi bir yaşam için ver- 
dikleri4»)aktif olarak destekliyelim.Cunta
nın, işkencenin 3-5 polis parçasının ürünü 
olduğu demogojişine kanmayalım, işkence - 
nin Faşist Türk devletinden kaynaklandığı 
nı ve onun politikası olduğunu kavrayalım. 
Bütün işkenceleri,baskı ve zulmü ortadan 
kaldırmak için Bu devleti yıkma çalışması 
nı yükseltelim. Bu faaliyet için her türlü 
olanağımızı seferber edelim.Bu da ancak 
güçlerimizi Partimiz TKP/ML ve Ordumuz 
TİKKO aracılığıyla birleştirmekle mümkün 
olur.Bu amaçla örgütlenelim ve mücadele 
bavradını yükseltelim, f») mutaddleterini
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BAŞKAN YOLDAŞ

Partimiz TKP/ML bugünde ayakta,Her tür
lü zorluğa,baskıya,ihanet ve teslimiyete 
rağmen,mücadelesini sürdürüyor.
0 biliyor M, sana olan saygısını,sevgi 

sini, görevini ancak Patron-ağa devletini 
yıkma mücadelesini yükselterek?ğüçlendir- 
mek,M-L ve Parti çizgisini her türden sag 
maya karşı cesaretle savunarak yüce komü
nizm davasına sıkı siki sarılarak yerine 
getirebilir.
SEH'.tu mücadelede bizim yolumuzu aydınla 

tan tükenmez bir meşalesin. Dağdaki geril 
lanın dizlerinin dermanı, Gerilla birli - 
ğinde hep Komutan, Fabrikada grev halayı, 
Parti Organı’nda hep Sekreter olarak kala 
çaksın.

SEN işkencede irademiz, Bayrağımızdaki 
Kızıllık, Kavgamızın yılmazlığı olacaksın.

SEN sınıf mücadelesinin en çetin günle 
rinde her zaman kavganın ortasında ve her 
yerde bizimle beraber olacaksın.
VB NİHAYET SEN’? PATRON-AĞA DEVLETİNİN 

ÖLÜM FERMANI OLACAKSIN.
SEN’i ölümünün birinci yıldönümünde say 

gıyla anarken, onurun ve kararlığın adına 
yemin ediyor ve HAYKIRIYORUZ l

fc KOMPRADOR PATRON-AĞA DEVLETİNİ YIKAÇA 
.ÖIZ, HALK İKTİDARINI KURACAĞIZ
A PARTİMİZİN BAŞKANI SÜLEYMAN CİHAN YOL 
DAŞ ÖLÜMSÜZDÜR l
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B TÜRKİYE PROUETARYASI VB HAIKI CİHAS 
YOUİAŞİ KATLEDER FAŞİST CONTADAN HESAP 
SORACAKTIR 1

B KAHROLSUN AVBRYALÎZN, SOSIAL^EMPER- 
VALİZ*! VB HER TÜRDEN GERİCİLİK l

B KMROK0UH FAŞİST CUHTA l

B YAŞASZH MNIK8İZN-US9İNÎ2M l

B VAŞMIZN M&RTÎMİZ TKP/ML, ONUN ÖKEBR-. 
UÖİMJBKt TİKKO V« TML0B I

BKİN 2*83
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NOTî
Yoldaşımız, düşmanın sıkı takibat ve 

B#ldınlannâ karşı illegal çalışmaya ge- 
rerektiği ölçüde Önem vermesine ve Parti 
faliyetlerfndt örgütsel ilkelere sıkı şato
ya bağlı olmasına rağmen, hayatına ve bttv 
yük Rayihamıza yol açan kaba bir hataya 
düşmesini anlayamadık.Gözaltına alınan Mr 
yoldaşın eşini yem olarak serbest bırakan 
faşistlerin oyununa gelerek, kendisi ile 
görüştü.Serbest bırakılan yoldaşın eşiyle 
akrabalık ilişkisinden yararlanan faşist
ler yoldaşın görüşebileceği ihtimalinden 
takip ederek amaçlarına ulaştılar.Yoldaşı 
mz yakalanmadan önce gözaltına alınan 
yoldaşın eşinin evinde kalırken , polisl& 
rin operasyonunda tesadüfen dışarıda bula 
nup, eve dönerken kapıyı açtığında içeri
de polisleri görür görmez-büyük* bir soğuk 
kanlılıkla ve sessizce geri çekilip kaçma 
yi başarmıştı.

Durum bu derece vahim olmasına rağmen 
düşmanı küçümseyip gerekli ölçüde ihtiyat 
lı davranamaması büyük kayıplara yol açtı. 
Gözaltına alınıp serbest bırakılan bacıyla 
görüşüp dönerken yakalanmıştır.

Bütün devrimcilerin, yoldaşların bu tdp 
görünüşte ufak, ancak büyük kayıp ve zarar 
lara yol açabilecek hatalardan gerekli 
dersleri mutlaka çıkarmaları zorunludur.

www.ikk-online.net



CİHAN» A ANDIMIZ /
Sen» yoldaşım;
prangada, Fâ İskada,
Elektrik şokları altında,
Uşakların her.tĞrlü işkence deneylerine

Göğüs gerdin..
Haykırdın Proletaryanın sesini, 
Kuştun kinini celladın yüzüne karşı.•• 
Tıpkı İBRAHİM yoldaşın gibi.

Sen, sYöldaşımf
Yılgınlığın, teslimiyetin. ..
ve de ihanetin kol gezdiği bu ortamda, 
Yenilgiye uğrattın salyalı itleri.

Ve Sert Yoldaşımı
Sınıfının Kararlılığını, •
Azmini,.
Çelik iradesini...
/e Kızıl Direnme Ruhunu gösterdin.

Sen rahat uyu.
Yoldaşların sana söz veriyorlar.
•'CİHAN’sız bu Cihanda, 
Silahlar elde...
Savaşacağız.
Taa ki Kızıl bir CİHAN kurana dek...» •

»»»«t
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