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ÖLÜMÜNÜN 1. YILINDA SÜLEYMAN CİHAN

SÜLEYMAN CİHAN yoldaşı işkencede katledilişinin birinci yılında 
devrimci bir çoşkuyla anıyoruz. SÜLEYMAN CİHAN, kendisini halka a- 
damış, onun uğrunda canını vermeyi göze almış, zulme, sömürüye, baskıya 
karşı savaşmayı yeğlemiştir.

Yüreği halk için çarpan bu devrimci önderi 12 Eylül darbesiyle yöneti
me el koyan generaller çetesi 1981 yılının Eylül ayının sonunda uzun bir 
işkence sonucu alçakça katletti. SER VERİP SIR VERMEYEN SÜLEY
MAN CİHAN YOLDAŞ, Partisi ve Arkadaşları hakkında düşmanın işini 
kolaylaştıracak tek bir kelime dahi söylemiyerek halka ve devrime olan 
bağlılığını cam bedeli ispatladı.

KOMÜNİST ÖNDER SÜLEYMAN CİHAN'IN ÖZ GEÇMİŞİ 
ÜZERİNE

Yiğit devrimci SÜLEYMAN CİHAN, 1949 yılında orta halli bir işçi ço
cuğu olarak Tunceli İli, Ovacık kazası, Hülükuşağı Köyünde dünyaya gelir. 
Kendisi ülkemizde yıllardır milli baskıya uğramış Kürt ulusuna mensuptur. 
İlkokulu komşu köyünde Arslan Doğmuş ilkokulunda tamamlar. Orta öğ
renimini Ovacık kazasmda, Liseyi Elazığ'da bitirir. Daha sonra öğretmen
lik yapmaya başlar. Kendi mesleğinden bir öğretmenle evlenir. Şimdi 11 
yaşındaki bfr kız çocuğu ve 4 yaşındaki bir erkek çocuğu olmak üzere 2 
çocuk babasıdır. Bir yandan öğretmenlik yapar; diğer yandan Üniversite 
öğrenimine devam eder. ■ ■ ■ ■ I I Vz ■ I I L

SÜLEYMAN CİHAN yoldaşın doğduğu büyüdüğü, Kürt ulusunun yaşa
dığı, örf, adet, gelenek ve göreneklerinin her haliyle devam ettiği, Kürtçe- 
nin konuşulduğu ve defalarca bağımsız Kürt Devletinin kurulması için a- 



yaklanıldığı, faşist komprador patron-ağa devletinin tir tir titrediği, bu 
korku sonucu 1938'de 60 bin yoksul Kürt halkının çoluk çocuk genç ih
tiyar demeden katledildiği, genç kızların, gelinlerin faşist Türk ordusunca 
ırzına geçildiği, çocukların ana kanımda süngülendiği, yakılıp, yıkılıp, 
harap edildiği, yüzbini aşkm yoksul köylünün topraklarından yaban ellere 
sürgün edildiği, lâkin tüm faşist caniliklere, katliamlara karşı boyun eğme
yen, direnen halkın öz bağrında yetişen yiğit savaşçı kahramanlar yarattığı 
faşist Türk ordusunun olaylarını Laç deresinde, Aliboğazda, Kutu derede 
vede Munzur eteklerinde bozguna uğrattığı, faşizmin en vahşi oyunlarına 
sahne olan bir ildir DERSİM. Bugün dahi 1938 DERSİM KATLİAMINI 
unutmamış hafızalarında yaşatıyor ve bu düzen yıkılana dek yaşatacaktır; 
doğan her bebek 1938 Katliamı üzerine yakılan anlandı, acı ve kinli ağıtlar
la büyür. İşte SÜLEYMAN CİHAN'da doğuştan bu ağıtlarla karşılaşmış, 
büyütülüp beslenmiştir. 38 Katliamının kini, nefreti, acısı onun benliğinde, 
hafızasında derin yerler etmiş ve silinmez kılınmıştır. Daha çocukluğunda 
dağda davar otlatırken, kıyılan canların toplu mezarlarıyla karşılaşmış, ka
ra şahin gözleriyle dalmış, dalmış, katliamı yapan cani faşist Türk ordusu
nu karşısında canlandırmış, katledilen masum insanları, dedesini, akrabası
nı düşlemiş kin, öfke ve nefretle zulme ve haksızlığa karşı boyun eğilme- 
mesi gerektiğini, mücadele edilmesi gerektiğini, katledilen binlerce masum 
canın hesabının sorulması ama mutlaka sorulması gerektiğini düşünerek 
akan kanlarla mayalanıp sertleşen toprakta, DERSİM toprağmda büyümüş
tür. Milli zulmü görmüş, yaşamış, defalarca tanık olmuştur. Tunceli İli Kürt 
Ulusunun yaşadığı bir toprak parçasıdır. Milli zulüm yalnız DERSİM'de 
değildir. Kürt ulusunun yaşadığı, azınlık milliyetlerin yaşadığı her bölgede 
en katmerli milli baskı ve eritme politikası vardır.

SÜLEYMAN CİHAN'da, diğer Kürt çocukları gibi aşağılanmış, hor
lanmış hakeretlere uğramıştır. Faşist diktatörlüğün milli baskı yanında sı
nıfsal baskı da uyguladığım, Kürt yoksullarım, emekçilerini üç beş hainle 
birlikte sömürdüğünü, bunun yanında ezilen Türk emekçi halkınmda sınıf
sal baskıya maruz kaldığım, Türk ve Kürt halkım patron-ağa devletinin ez
diğini sömürdüğünü, ortak düşmanlarının aslında aym ve bir olduğunu 
kavramış, bundan dolayı çeşitli milliyetlerden ezilen Türkiye halkının kur
tuluşunun ortak ve örgütlü mücadeleyle gerçekleşeceğine inanmıştır. Dil, 
din, ırk, milliyet, cins farkı gözetmeksizin tüm ezilen halkın faşist diktatör
lüğün yıkılması için mücadele yürütmesi gerektiğini her zaman bilinçinde 
tutmuş, savunmuş, bunun mücadelesini yürütmüştür.

SÜLEYMAN CİHAN var olan kini, öfkesi ile mücadele etmek gerekti
ğini düşünüp söylerken, 1970 yıllarında devrimci fikirlerle temasa gelir.
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Anti-faşist, anti-emperyalist mücadelelere katılır. Gençliğin akedemik ve 
demokratik taleplerinin savunulmasında aktif mücadele yürütür; İşgal, mi
ting ve protesto eylemlerine katılır. İşçi sınıfının grev, toplu sözleşme, di
reniş ve örgütlenmesinde aktif rol alır, devrimin propagandasını yapar. İşçi 
sınıfına gerçek kurtuluşunu anlatır. 1974’lerde İstanbul ilinde kitle dernek
leri örgütlenmesine katılır. Bunlara önderlik eder. "Tuncelililerle dayanış
ma ve kalkınma" adlı derneği kurmada baş rolü oynar. Demek yönetimine 
ve başkanlığına getirilir. Demek faaliyetlerinde üyeleri devrimci fikirlerle 
eğitmek amacıyla çeşitli seminer ve eğitim çalışmaları düzenler, halk geçe- 
leri örgütler. Faşizme, faşist diktatörlüğe karşı mücadelenin propagandasını 
yapar. Çeşitli halk geçelerinde kitleye hitaben konuşmalarda bulunur. Kit
lelerin ekonomik ve demokratik istem ve taleplerine her vesilede siyasi içe
rik kazandırmayı amaçlar. Ekonomik veya demokratik istemlerin siyasal 
iktidara karşı mücadeleyle bütünleştirilmesi gerektiğini her defasmda açık
lar. 1974'lerin sonlarına doğra işçi sınıfım, emekçi halkı örgütlemek, aktif 
mücadeleye katmak, yani günün 24 saatini hakinin davasına adamak için 
profesyonel devrimciliğe başlar. Ülkede faşist diktatörlüğün hüküm sürmesi 
legal örgütlenme şartlarının bulunmaması, her türlü demokratik devrimci 
dillere kilit vurulması, yıllarca hapis cezası istemi, illegal örgütlenme ve 
faaliyeti zorunlu kıldığından, örgütlenmeside bu şekildedir. Kısa dönem 
içinde Türkiye devriminin önde gelen kadroları arasında yer alır. Fabrika
larda işçi sınıfım, semtlerde esnafı, değişik mesleklerden memurları, öğ- 
rençi gençliği eğitir, devrimci mücadeleye aktif olarak katılmalarım sağlar. 
1975 sonlan ile 1976 başlarından faşist diktatörlük bu değerli halk evladı
nı ülkenin her yanında aramaya başlar ve yakalanması için direktifler verir. 
Ancak faşist diktatörlüğün her türlü uğraş ve çabalan boşa çıkar. Sınıf 
mücadelesinin ülkede boyudan yükseldikçe, şiddetlendikçe, düşman güçler 
CİHAN’ı daha da yoğun aramaya koyulur. Faşist radyo TV ve basm 
CİHAN için açıklamalarda bulunur.

SÜLEYMAN CİHAN'm "TKP/ML-TİKKO adlı yasadışı Komünist Ör
gütün liderlerinden olup Mekrez Komitesi Üyesi" olduğundan dem vurur, 
ve hakkında vur emri çıkarır. SÜLEYMAN CİHAN’m resimlerim Türkiye- 
nin dört bir yanında İllere, Kazalara, Köylere, kahve köşelerine asarak ih
bar edilmesini ister. Askeri faşist diktatörlük işbaşına geldikten sonra en 
yoğun terörünü devrimci önderlere yöneltir. Bundan amaç, yılların zorlu 
kavgalarıyla yoğrulan, örsle çekiç arasında çelikleşen, erginleşip yetknle- 
şen devrimci militanlan katletmek, işkence hanelerde yok etmek, idam 
sehpalannda sallandırmak, böylece örgütlü güçü dağıtmıktır. Halkı öndersiz 
başıboş dağınık bırakmayı arzulamaktadır. Onun için vahşet verici saldın 
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operasyonları düzenler.
SÜLEYMAN CİHAN yoldaşı yakalamak için veya nerde olduğuna dair 

ipucu elde etmek için annesi babası çeşitli kereler göz altına alınır, sorgu* 
ya çekilir. Hatta bazı soyguncu asalak komutanlar CİHAN yoldaşm baba
sından sözde "oğlunu yakalatmamak" veya babasına baskı uygulamamak 
için haraç para almıştır. Ailesine yapılan işkence ve sorgulamalar sonuç 
vermeyince, yakın akrabalarına çeşitli şekillerde baskılar ve tehditler ya
pılmış, CİHAN'm yakalatılması istenmiş, hatta mükafatlar vaad edilmiştir. 
Babasının evi uzun dönem gözetim altında tutulmuş, uğrayacağı muhtelif 
yerler hesaplanarak baskınlar düzenlenmiştir. Faşist diktatörlük, uğraş ve 
çabalan boşa çıktıkça, daha da saldırganlaşmış ve adileşmiştir.

Bu şualarda, SÜLEYMAN CİHAN'm hanımı İstanbul'da öğretmenlik 
yaptığından, çocuklarıyla birlikte İstanbul'da bir evde kalmaktadır. Bu ev 
de muhtelif defalar basılır, her defasmda didik didik aranır. MİT ve Kontr 
Gerilla uzmanlan sorgulama yapar, evin çevresine takipçiler dikilir. Son 
kez eve yapılan baskında SÜLEYMAN CİHAN'm hanımı ve 11 yaşındaki 
kızı maddi ve manevi işkenceye tabi tutulurlar. Götürüldükleri 1. Şubede 
faşist işkenceciler ilk önce hanımım işkenceye alırlar. SÜLEYMAN Cİ
HAN'm nerde olduğunu, ne zaman gelip gittiğini, hangi şehirde kaldığım 
söylemesini ister, aksi takdirde kendisini çocuğuyla birlikte zindana ata
caktan şeklinde tehditlerde bulunurlar. Yapılan sorgulama para etmeyince 
bu defada kız çocuğunu psikolojik işkenceye tabi tutarlar. Çocuk aklen 
büyük hasar görür. Çocuğun ağzından birşeyler alabilen işkenceci caniler, 
tekrar annesine çocuğunun yanında maddi ve manevi işkence yaparlar. 
Çocuk dengesini iyice kaybedince annesi bu hale dayanamaz ve CİHAN'm 
bazı dönemler gelip gittiğim söyler. Faşist caniler bu kez çocuğu esir tuta
caklarım, ancak CİHAN'm teslim olması halinde çocuğu bırakacaklarım 
söylerler. Oyunları sökmeyince çocuğu ve annesini bırakırlar. Yapılan tüm 
tehdit şantaj ve sindirme operasyonları boşa çıkar. SÜLEYMAN CİHAN 
halkına devrime sosyalizme ve komünizme varmak için hiç bir engel zorluk 
ve saldın karşısında tereddüte düşmez, karamsarlık göstermez. O davasına 
dört elle sarılarak kavgasını adına layık bir şekilde sürdürür. Teslim olmanın 
halka, devrime, sosyalizme ve komünizme ihanet olacağım söyler. Savun
duğu dünya görüşünde tavizsiz davranır, onun temel ilkelerinin korunma
sında mücadele yürütür. SÜLEYMAN CİHAN hertürlü yanlış ve sapma dü
şünceye karşı çıkarak işçi sınıfının bilimsel ideolojisini savunmuş, onun 
anlığım korumuştur.
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SÜLEYMAN CİHANIN YAKALANIŞINI 
ASKERİ FAŞİST CUNTA GİZLEDİ

Faşist diktatörlük uzun yıllar bir çok uğraş ve operasyonlar yapmış, 
yüzlerce devrimciyi işkence tezgahlarından geçirmiş, ama buna rağmen 
SÜLEYMAN CİHAN'ı yakalayamamıştı. Ancak CİHAN 28 Temmuz 1981 
günü İstanbul'da bir yere gitmer üzere bindiği otobüste sivil MİT mensupla
rınca yakalanır. SÜLEYMAN CİHAN'm yakalanması işçi sınıfının yiğit 
önderlerinden, değerli kadrolarından birinin yeri kolay kolay doldurula
mayacak bir boşluk getirmiştir. Faşist cunta ve onun katil cellatları SÜ
LEYMAN CİHAN'ı yakalamakla büyük bir başarı kaydetmişlerdir. Onlar 
sevine naraları aaterken Türkiye halkı ise üzüntüye boğulmuştur.

SÜLEYMAN CİHAN gibi değerli bir önderin yakalanması Türkiye'nin 
dört bir yanında yankılanır. Oysa onu öldürme planlan yapan cunta, yaka
landığım gizler. SÜLEYMAN CİHAN’ın akıbetini, nerede gözetimde tutul
duğunu öğrenmek, sağ yakalandığım, öldürülmesi halinde askeri faşist 
diktatörlüğün ve onun eli kanlı cellatlarının sorumlu tutulacağını bildirmek 
üzere babası çeşitli mercilere dilekçeler gönderir, (bak. ek 1) SÜLEYMAN 
CİHAN'm babası haricinde gerek arkadaşları gerekse devrimci demokrat 
kamuoyu CİHAN'm öldürüleceğini büyük olasılık olarak görüyor, öldürül
mesini önlemde için, bildiriler, afişler, konsolosluk baskınlan, imza kam
panyaları başlatılıyor, yurtdışmda dünya kamuoyuna gelişmeler anlatıl
maya çalışılıyordu, (bak ek 2) Tüm uğraş ve çabalara rağmen SÜLEY
MAN CİHAN'm nerde olduğunu ölümü yoksa sağım bulunduğu hakkında 
bilgi alınamamıştı. Faşist cunta SÜLEYMAN CİHAN'm sağ yakalandığım 
ölü sessizliğine bürünerek gizliyordu. Çünkü sağ yakalandığım kamuyona 
duyurması halinde CİHAN'ı öldürmesi zorlaşacak büyük bir tepki ve protes
tolara sebep olacaktı. Generaller cuntası bizzat makamları nezdinde bin
lerce mektuplarla telgraflarla protesto edildi. SÜLEYMAN CİHAN'm ner
de olduğu öğrenilmeye ve öldürülmesi engellenmeye çalışıldı. Fakat yaratı
lan kamuoyuna ve tüm protestolara rağmen faşist cunta açıklama yapmak
tan özellikle kaçındı, (bak ek 3)

Askeri faşist cunta ve onun çömezleri SÜLEYMAN CİHAN'm yakalan
dığım neden gizledi? Buna sebep neydi? Faşist cunta CİHAN'ı yakalanma
sını gizlemekte tek bir amaç jüdüyordu: Türkiye halkının değerii bir önder 
evladını öldürmek, onu bedenen yok etmek. Bu nedenle özel bir gayret ve 
çabayla yakalanmayı gizliyor, her başvuruya cevap olarak böyle birinin 
yakalanmadığım söylüyordu. Burda şunuda açıklayalımki, SÜLEYMAN 
CİHAN aylarca süren caniyane işkencelere rağmen gerçek ismini dahi iş
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kenceci cellatlara söylememiştir. Faşist cuntanın MİT'i Kontr-Gerillası ve 
resmi polislerince CİHAN'm yeni ve eski olmak üzere boy boy resimlerinin 
bulunmasının yanı sıra yakalanarak işkence ve eziyete uğrayan bir çok 
devrimci SÜLEYMAN CİHAN la yüzleştirilerek hakkında ihanete zorlan
mıştır. Peki bunlara rağmen faşist cunta nasıl oluyorda halen böyle bir 
şahsın gözetim altında veya ceza evinde bulunmadığım söyleyebiliyordu? 
Faşist diktatörlüğün açıkça yalancılık ve sahtekârlık yaptığı ortadaydı.

Nihayet işkence hanelerde dize getiremedikleri, aksine kendi sahaların
da bu yiğit Komünist önder karşısında yenilgiyi tattıkları şaşkına döndük
leri için vahşi ve sadist işkenceleriyle SÜLEYMAN CİHANI katlettiler. Bu 
cinayeti gizlemek sessizce geçiştirmek uğraşları planladıkları şekilde başa
rıya ulaşmadı. SÜLEYMAN CİHAN'm ailesi ve arkadaşlarının tüm çabala
rına rağmen sonuç alınamayınca, öldürüldüğü kanatı ağırlık kazanmaya 
başladı. Faşizmin zindanlarında yatan, SÜLEYMAN CİHAN'm dava arka
daşları, onun akibetini öğrenmek için yargılandıkları İstanbul Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesinden "SÜLEYMAN CİHAN'm yakalandığından beri 3 
aya yakın bir zaman geçmesine rağmen nerde olduğu, ölümü sağmı olduğu 
hakkında hiç birşey bilmediklerini" söyler ve bu konuda bilgi isterler. Ay
nı zamanda sağlığından kuşku duyduklarım belirtirler. Bunun üzerine da
va hakimi Büyük bir gaf yaparak SÜLEYMAN CİHAN adlı bir şahsın silahlı 
çatışma sonucu ölü olarak ele geçirildiğini ve halen tahkikatın devam etti
ğini açıklar, (bak. ek 4,1981 Ekim Cumhuriyet gazetesi). Bu açıklamayala 
SÜLEYMAN CİHAN'm faşist diktatörlüğün işkence hanelerinde hunharca 
katledildiği nihayet ortaya çıkmış oluyordu. SÜLEYMAN CİHAN'm öldü
rüldüğü duyulduğunda, Selimiye Askeri cezaevinde yatmakta olan Kardeşi 
Ahmet CİHAN, MGK makamına, İç İşleri Bakanlığına, İstanbul Sıkıyöne
tim Komutanlığına, İstanbul Cumhuriyet başsavcılığına ve İstanbul Sıkı
yönetim Askeri savcılığına dilekçeler yazar. Ağabeyi SÜLEYMAN CİHAN- 
m işkencede öldürüldüğünü, silahlı çatışma sonucu öldürüldüğünün yalan 
olduğunu açıklar, (bak ek 5)

SÜLEYMAN CİHAN'm silahlı çatışmada öldürüldüğü savı tutmayınca, 
faşizmin eli kanlı cellatları yeni kılıf ve yalanlar bulmaya başladılar. Yeni 
bir açıklamada bulunarak SÜLEYMAN CİHAN'm babasına, oğlunun silah
lı ça tfş ma sonucu ölü olarak ele geçirilmed iğini gözetim altındayken inti
har ettiğini,kimliğinin ise halen açıklık kazanmadığım bu nedenle kimli
ğinin teşhisine çalışıldığım belirttiler, (bak ek 6) Faşist diktatörlüğün ci
nayetleri katilamlan kurşuna dizmeleri ört bas etmek veya intihar etmiş 
süsü vermek istemeleri, günümüzde ortaya çıkmış sahtekârlıklar ve faşiz
min iğrenç yüzünün çeşitli tablolarıdır. Fakat artır herkesçe ayan beyan 
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olan katliam olayları örtülemez, gizlenemez. Türkiyede faşizmin işkence 
hanelerde katlettiği yüzlerce ilerici devrimciye "intihar etti" süsü verilmek, 
faşizmin katil, insan celladı yüzü gizlenmek isteniyor. Ama bunda hiç bir 
zaman başarı elde edemeyeceklerdir. Faşizmin tüm iğrençlikleri, katliam
ları, işkenceleri, kurşuna dizmeleri her defasmda açığa çıkarılacaktır.

ASKERİ FAŞİST DİKTATÖRLÜĞÜN "İNTİHAR ETTİ" 
İDDİALARININ AKSİNE SÜLEYMAN CİHAN FAŞİZMİN 

İŞKENCEHANELERİNDE KATLEDİLDİ.

Askeri faşist cuntama işbaşına gelmesiyle birlikte Türkiye'de ilericiler, 
devrimciler, demokratlar, yurtseverler ve komünistlerin işkencehanelerde, 
eli kanlı işkencecflerce katledilişi eskiye oranla bir o kadar arttı, zindanlar
da toplu katliamlar hızlandırıldı. İdam sehpaları kuruldu, zulüm halkın 
bağrında yanan demokrasi ve bağımsızlık ateşini söndürmek için akıl al
maz vahşetle ve cüretle devam ediyor. Cuntanın faşist eli kanlı cellatları iş
kence çarklıları arasında katlettikleri devrimciler hakkında "kendileri inti
har etti" diye, açıklamalar yaparak, katil yüzlerini gizlemeye çalışıyorlar. 
Zaten onlardan "intihar ettimedi, biz işkencede öldürdük" diye açıklama
lar beklemek hayalcilik ve basiretsizliktir. Yüzü aşkın devrimcinin demok
ratın, komünistin işkence çarkları arasında katledilerek yok edildiği günü
müzde, SÜLEYMAN CİHAN olayımda bu cani katliamlardan biri olarak 
ele almadan açıklayanlayız.

SÜLEYMAN CİHAN ne silahlı çatışmada nede intihar ederek öldü. 
SÜLEYMAN CİHAN'ı askeri faşist cunta generallerinin fiili emir ve talima
tıyla işkencehanelerde öldürdüler. SÜLEYMAN CİHAN'ı işkencehanede, 
hücrede onlarca devrimci ve demokrat görmüştür ve yüzleştirilmiştir. SÜ
LEYMAN CİHAN en uzman MİT sorgulayıcılarına meydan okumuş, hal
kım devrimi ve davasını savunmuştur. İşkencede, hücrede karşılaştığı veya 
karşılaştırıldığı ırkadaşlanna direnme umudu vermiştir. Boyun eğmenin, 
yalvarmanın, yakınıp sızlanmanın ihanet olacağım söylemiştir. Talancılarm 
vurguncuların, ülkeyi satanları k^ ik »atillik yapıp insanları katledenle
rin çürük, kof, inançsız zavallılar olduğunu haykırmıştır. İşkencehaneler
de yükselen bu komünist önderin zafer haykırışları, elikanh cellatları can 
evinden vurmuştur.

İşkencehanelerde faşizmi ve onun işkenceci katillerini yenen bu yiğit 
halk evladı, yaşaması halinde zindanlarda faşizme daha kötü yenügililer 
tattıracak, faşizmin mahkemelerini devrimin yargılama kürsüsü yaparak, 
faşist diktatörlüğü yargılayacak, devrimi, halkım ve davasım savunarak mü- 
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caddesini zafere, faşizmi ve askeri faşist diktatörlüğü yenilgiye ulaştıra
caktır. Açıktaki askeri faşist diktatörlük buna tahammül gestermeyecektir. 
Kavgaların en ön saflarında savaşan önder SÜLEYMAN CÎHAN’ı yok et
mek lehineydi Geçici olarakta devrimin aleyhineydi. Sağ kalması demek 
devrim kavgasının önder bir kadrosunun her şart altında faşist diktatörlüğe 
karşı mücadeleyi sürdürmesi demekti. Onun için öldürdüler SÜLEYMAN 
CİHAN’ı. Onun için vücudunu parça parça yaparak tanınmaz hale getirdi
ler. Onun İçin cesedini alel acele gömdüler. Ne yazıkki SÜLEYMAN Cİ- 
HAN'ı öldürmeleri onun sürdürdüğü mücadeleyi engelleyemede, fikirlerini 
yokedemedi. Askeri faşist cunta ve faşist diktatörlük ne kadar hain yollara 
baş vurursa vursun yıkılışım durduramayacak, tarihin ileriye dönen çarkla
rım geriye çeviremeyecektir. Buna hiç bir gerici gücün kudreti kâfi gelme
yecektir.

FAŞİST CUNTA ÖLÜLERİMİZDEN DAHÎ KORKTUĞU 
İÇİN SÜLEYMAN CİHANIN CANSIZ 

MEVTASINI AİLESİNE VERMEDİ

İnsanlıktan, hak, hüriyet ve adaletten dem vuran, işkenceye karşı ol
duklarım her defasmda yüzleri kızarmadan, açıklayan faşist canilerin insan
lıkla bir ilgileri olmadığı gibi, her zaman haktan hüriyetten yana oldukları 
şeklindeki palavralarıyla gülünç duruma düşmüş, halk düşmanı yüzleri her 
gün daha da açık olarak meydana çıkmıştır. Her ilericinin, yurtseverin, 
devrimcinin, anti-emperyalist ve anti-faşistin bildiği gibi, tüm emperyalist
ler sosyal-emperyalistler ve onların kuklaları faşist yönetimler her defasm
da insan hak ve özgürlüğünden dem vurmuş ama her zaman işkence, terör, 
katliam, zulüm ve sömürü çarkahrmın başında bulunmuşlardır. Faşist cun
tanın başı ve görevlileride aym sahtekârlığı yapmıyorlarmı, aynı açıklama
larda bulunmuyorlarmı? Faşist diktatörlükler ne zaman faşist olduklarını 
kabul ettiler ki faşizmin sözcüleri, uygulayıcıları kabul etsinler!! Onlar her 
zaman faşist cehrelerini gizlemeye çalışmış yaptıkları katliamları, sömürü
yü, zulmü, işkenceyi örtbas etmek için çabalamışlardır. Tüm uğraştan on
ların gerçek çehrelerini görmekten ahkoyamamıştır bizi. Isıran it dişini 
gösteririni? Dermi ki ben işkenceden yanayım, ben sömürü, zulüm, kat
liamdan yanayım ? demez ve diyemezde. I ı faşizmin karekteridir. Hele 
faşizmin daha açık biçimleri otan askeri faşist diktatörlüklerde zulüm, iş
kence, katliam, sömürü bir o kadar daha katmerlidir.

Oğlunun öldürüldüğünü duyan Ağa CİHAN hemen İstanbul Sıkıyöne
tim Komutanlığına, Milli Güvenlik Konseyine birer adet dilekçe göndere
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rek oğlu CİHAN'm silahlı çatışma veya intihar sonucu ölmediğini, sağ ya
kalandığını, işkencede öldürüldüğünü, işkenceciler hakkında gereken tah
kikatın yapılıp yargılanmalarını, oğlunun meftesinin ise kendisine verilme
sini, onu memleketine görüp defnedeceğini açıklar. Bütün kapılar yüzüne 
kapatılır, göndermiş olduğu dilekçelere cevap verilmez. Başka kişilere ait 
katledilmiş cesetler SÜLEYMAN CİHAN diye gösterilir. Babası, oğlunun 
gösterilen cesetlerle hiç bir ilgisi bulunmadığım söyler. İşkencede öldürülen 
oğlunun cesedini görmek istediğini söyler. Faşist cellatlar bundan sürekli 
kaçınırlar. SÜLEYMAN CİHAN’ın muhtelif yerlerinde işkence izleri açık 
şekilde görünür durumda olduğu için cesede hemen "ismi meçhul, sahip 
çıkan olmadı" süsü vererek gömerler. Uzun dönem oyalama yapıldıktan 
sonra CİHAN ’ın falanca yerde, falanca mezara gömüldüğü ailesine iletilir. 
Babası hiç değilse mezarım memlekete götürmek istersede müsaade veril
mez. Baba Cihan izin alıp SÜLEYMAN CİHAN'm mezarım açtırdığında 
vucutunun çürümeye başladığını görür. Ve işkence izleri o haliyle bile gö
rülebilmektedir. Bunun üzerine baba Cihan oğlunu işkencede öldürenleri 
mahkemeye verirsede fayda etmez. Faşizmin mahkemeleri "işkence yapıl
mamıştır, intihar etmiştir, bu nedenle herhangi biri hakında dava açanla
yız" diyerek Cihanın babasını geri çevirirler. Kimi kime dava edeceksin, ki
min kimden hesap sormasını istiyeceksin. ît itin kuyruğunu ısırırını? Biri 
emir veren öldürten, diğeri öldüren. İkisi arasında hiç bir fark yoktur. Her 
ikiside kendi faşist devletlerinin yaşatdması için ilericileri, yurtseverleri, 
devrimcileri katlediyor, zindanlara dolduruyor, işkencelerden geçiriyor. 
Böyle bir düzenden zulüm ve katliamda başka şey beklemek mümkün de
ğildir.

Onlar ki canımızı tenimizden kopardıkça daha çok korkarlar. Onlar ki 
ölülerimizidin dahi korkarlar. Korksunlar ölülerimizden. Her toprağa 
sarılan er, devrim neferi yerine mutlaka yenilerini bırakıyor. Devrimi de
vam ettirmek için yeni erler yetişiyor. Düşman sınıflar, yeşereçek genç fi
danları engellemek istiyorlar. İşte bu korku onları her gün kahrediyor. On
lar kahrolup eridikçe, halkın bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm bayrağıda 
yükselecektir. Yükselen bu onur düşen halk önderlerini, devrim şehitlerinin 
kanlannm kızıllığıyla ilerleyecektir.

Bugün askeri faşist diktatörlüğe karşı ses 
kalışta, bugün ben, yarin kardeşin, diğer güı 

z. Her sessiz 
iurşuna dizi-

lecek, idam sehpalarına çekileçek işkencede katledileceksin. Anamıza, ba
cımıza tecavüz edilecek. Bunlan bilmeli, hafızalara yerleştirmeliyiz. Kan 
kusan zalime boyun eğmemeli köle olmamalıyız. Kölelik onursuzluktur.
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CUNTAYI İŞKENCECİ KILAN GERÇEK

Ülkemizin sosyoekonomik şekillenmesi emperyalizme göbekten ba
ğımlı yan-sömürge, yan-feodal olduğundan, baskı aracı olan Türkiye Cum
huriyeti Devleti komprador burjuvazi ve toprakağalannm devletidir. Ülke
nin ekonomik siyasi ve kültürel yapılanması bu sınıflara aittir. 1923'terden 
günümüze şekilsel değişimler olmasına rağmen devletin karekteri, özü hiç 
bir dönem değişmemiştir. Yani komprador burjuvazi ve toprak ağalarının 
üstten şiddet mekanizması kullanmasıyla, faşist diktatörlük değişik biçim
leriyle; ya daha ehven yada daha koyu olarak hüküm sürmüştür. Dönem 
dönem parlementer maskeli faşizmi devreye girerken, dönem dönem, o 
haliyle iplerin uçunu elinde kaçıran ve saltanatları tehlikeye düşen büyük 
buıjuvazi ve toprak ağalarının perde arkası has temsilcileri parlementoyu 
feshederek askeri faşist diktatörlüğü yürürlüğe koyup yüzlerini açığa çıka
rırlar. Böylece şu gerçek çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmış olur: Dönem 
dönem yönetim şekilleri değişmesine rağmen devletin özü ve niteliğinde, 
dahası devleti yöneten, elinde bulunduran sınıflarda herhangi bir değişiklik 
olmaz. Bu anlamda faşizm ortadan kalkmaz. Faşizmin ortadan kalkması 
ancak ve ancak işleyen devlet çarkının yıkılmasıyla son bulur. Faşist dikta
törlük devleti yöneten eğemen sınıfların alaşağı edilip halkın kendi öz ik
tidarının kurulmasıyla yıkılır ve son bulur.

Bu temel anlayışa temas etmemizdeki amaç bazı yanlış anlayış sahiple
rinin yanılgılarının ne kadar bariz olduğunu bir kez daha anımsatmak için
di. Bununla birlikte faşist terörün, katliamların işkencelerin, idam sehpala
rının, kurşuna kahpece dizmelerin eskiden günümüze devam edegeldiği ve 
bu devlet mekanizması, onu yöneten sınıflar varlıklarım sürdükleri sürece 
şu veya bu haliyle devam edeceği, ettireleceği gerçeğini hatırlatmaktı. 
Kaldıki ülkemiz gerçeği bu gibi caniyane zulüm, sömürü, acılan yanhzca 
askeri faşist diktatörlük şartalarmda yaşamıyor. Parlementer faşist düzen
de de aym dozajda olmasada yaşadı. SÜLEYMAN CİHAN yoldaşa yapılan 
vahşi işkenceler ve sonuçta alçakça katletme olayına yaklaşımda bundan 
ayn ele alınamaz. Biz komünist önder Süleyman Cihan ölümünün birinci 
yılında anılmasını, faşizmin ve askeri faşist diktatörlüğün gerçek niteliğini 
ve Türkiye 3 e i kenc< hanelerde yüdercedevrimcinin katledüm. i > , yeğini 
teşhir ederek dünya kamuoyuna bunu olduğu haliyle anlatarak gerçekleş
tireceğiz. Çünkü CİHAN yoldaş işkencehanelerde katledilen yüzlerce dev
rimciden yanlızca birtanesidir. Faşist diktatörlüğün bu haince katliamlarına 
sessiz kalmak demek, yarın onlarca, yüzlerce ilericinin, devrimcinin, ko
münistin işkencehanelerde katledilmesine sessiz kalmak demek olacaktır Bu 
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anlamda hiç bir demokrat, devrimci ve ilerici yapılan katliamlara sessiz ka
lamaz ve kalmamalıdır. Aksi bir anlayışta olmak, yarın kendimizde dahil 
yüzlerce ilerici, devrimci ve demokratın işkence hanelerde katledilmesini 
onaylamak olacaktır.

Kölece sömürü yaşamına karşı çıkıp halk demokrasisi ve bağımsızlığı 
savunan, baskıya, zulme işkenceye, katliama tahammülü kalmayıp artık ye
ter deyip, kölece yaşamaktansa kurtuluş için mücadele etmek gerektiğini, 
zorlu ve çetin mücadeleler yürütmeksizin hiç bir hakkın elde edilemeyece
ğini bilen ve bundan dolayı örgütlü mücadele yürütülmesi gerektiğini bilin
ce çıkartan çeşitli milliyetlerden Türkiye halkı çeşitli yollardan örgütlen
meye başladı. Sendikalarda demokratik kitle örgütlerinde kooperatiflerde, 
demeklerde mücadeleler yükseldikçe korkuya kapılan büyük burjuvazi ve 
toprak ağalan devleti, halkın haklı istem ve mücadelelerini yok etmeyi he
defledi. Çeşitli kereler halkın kendiliğinden mücadelesini zorla bastırdı. 
Yapılan bu barbar saldırılara rağmen halkın mücadelesini engelleyemedi. 
Toprağın susuzluktan yarık olduğu gibi, özgürlüğü, bağımsızlığı öyle özle
yen ve bu uğurda her türlü engeli aşarak mücadele yürüten güçlerde bir o 
kadar güçlendi.

Ülkeyi yöneten bir avuç asalak zorba için demokrasi, özgürlük ve mut
tuk hüküm sürerken milyonlarca yoksıil emekçi için diktatörlük ve faşizm 
vardır. Hakim sınıflar emekçi halkın toplumsal menfaatlanm değil kendi 
butjuva çıkarlarım nasıl koruyacaklarım, nasıl kâr elde edeceklerini, kendi 
köhne asalak düzenlerini ne şekilde devam ettireceklerini, servetlerine nasıl 
yeni serevetler katacaklarım düşünür ve planlar yaparlar. Hakim sınıflar kâr 
için ülkenin yer-altı ve yer-üstü zenginlik kaynaklarım emperyalist ülkelere 
satarlar. Emperyalizme uşaklık için alabildiğine yanş içindedirler. Ülkeyi 
emperyalizme milyonlarca dolar borçlu kılarak piyon görevini üstlenirler.
Böylece onlarsız varlıklarım koruyamaz, yaşayamaz hale gelirler. Emperya
list sermayenin emrinde oldukları için söylenen herşeyi eksiksiz yaparlar. 
Bu nedenle emperyalizmin karekteri olan ekonomik ve siyasi bunalım, em
peryalizme bağımlı yan-sömürgelerde daha etkili ve daha yoğunlukla ken
dini gösterir. Sömürünün ve ucuz işgücünün gaspedilmesi daha katmerli ve 

iç bir dönem efendilerinin direktif ve emirlerivahşice sürdürülür. Onl 
dışına çıkamazlar. ı 
ye düştüğünde, demokı W menfaatlari tehlike- 

selim gösterdiğinde,
kukla uşak yönetimin ekonomik ve siyasi bunalım sonuçu belinin kınlar 
hale geldiğinde, emperyalistler ya dolaylı yada direkt müda
halelerde bulunurlar.

Ülkemizde 12 Eylül öncesi duruma şöyle bir göz attığımızda emperya
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lizmin ve başta ABD emperyalizminin karar, talimat ve müdahalelerini açık 
haliyle görürüz. Zira ülkemizde hakim emperyalist güç AD emperyalizmi
dir. Ülkenin ekonomisine ve siyasi yönetimine damgasını vuran 
ABD'dir. Diğer emperyalist güçlerinde önemli ölçüde etkinlikleri olmasına 
karşın yatırımlarıyla ekonomiye damgalarım birinci derecedi vuramamak
ta, siyasal yönetimde etkinlik elde edememekte, muhelefet yürütmektedir. 
Emperyalist güçlerin ülke yönetiminde hakimiyet dalaşması her sahada de
vam etmektedir. Ama emperyalist uşakları bu dalaşmayı sürdürürken dü
zenleri tehlikeye düştüğünde, tabandan yıkım çaçırtılan duyulduğundan 
devrim güçlerine karşı birleşir, devrimin yükselen sesini boğmada ortak 
hareket ederler.

Bu dönemde halkın yükselen devrimci halk iktidarı mücadelesi emper
yalist uşağı hakim sınıf kliklerini sıkı tedbirler almaya zorladı. İlk dönem
de çeşitli illerde sıkıyönetimler ilan edildi. Baskının, teröıün, işkencenin, 
tutuklamaların dozajı alabildiğine arttı. Fakat tüm sıkıyönetim uygulama
larına karşın halkın düzene karşı mücadelesi bastınlamadı. Aksine daha kı
zıştırdı. Adım adım arkeri faşist diktayı kurmaya çalışan hakim sınıfların 
en kodaman kesimi işin içinden çıkamaz duruma gelince, efendisi ABD'- 
ninde onayını alarak askeri faşist diktatörlüğü tezgahladılar. Parlemento 
ahınnıfeshettiler. İktisadi ve siyasi krizin had safhaya varması yönetenleri 
yönetemez duruma getirmiş, yönetilenlerin bir değişiklik isteyerek hareke
te geçmelerinde hızlı artışlar baş göstermişti. Hakim sınıflar için başka bir 
çıkış yolu kalmamıştı. Son kozlarım oynayacaklardı. Faşist diktatörlüğün 
yaşamımı sürdürmesinde bel kemiği oluşturan orduyu devreye soktular. 
Her dönem ve her şartta faşizmin ordusu bu düzenin en güvenilir koruyucu 
bekçisi olmuştur. 12 Eylül'le birlikte çürük düzenin kurtarıcısı pozuna bü
rünen faşist generaller eski yöneticileri ve siyaset adamlarını karalamaya, 
ülkeyi bu hale onların getirdiğini söylemeye başladılar.

TARAFSIZ YÖNETİM DEMOGOJİSİ

Cunta kendini "sağada solada karşı" olarak lanse etmeye çalıştı. Hatta 
göstermelik olarak bazı hakim simi öze sı siyaset adamlarım tutukladı. 
İdamlarla yaı w ur, cezalar verdi. 19 jO 1 r< a tezgâhlanan oyunun başka bir 
çeşidi yeniden sahneleniyordu. Bilindiği üzere 1960 larda Menderes ve iki 
yandaşı yönetime el koyan diğer hakim sınıf kliklerince ipte sallandınlmış- 
tı. Hakim sınıflar kaz gelen yerden tavuğu esirgememeyi gayet iyi bilmek-
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tedirler.
12 Eylül askeri faşist diktatörlüğünün iş başına geçmesiyle çeşitli milli

yetlerden emekçi halkı, devrimcileri, yurtseverleri daha karanlık günler 
bekliyordu. Daha katmerli sömürü, tüm kısmi hakların gaspı, işkenceler, 
zindanlara tıkmalar fabrikada, sokakta, köylerde ve dağlarda saldın ope- 
rasyonlan alabildiğine artmış, faşizmin süngüleri dört bir yanı çepeçevre 
sarmalamıştı. Faşizmin ordusu istediği zaman sorgusuz sualsiz insanları 
meydan dayaklarına çekiyor, bacılarımızın ırzına geçiyordu. Artık ülkenin 
dört bir yanında akıl almaz vahşiliklerle kanlar akıtılıyor, insanlarımız top
luca katlediliyorlar.

Türkiyede hakim sınıflar ve onlann savunucuları dışında göz altına 
alınmamış işkenceden geçmemiş insan bugün parmakla gösterilecek kadar 
az sayıdadır. Faşist cunta devrimcileri, yurtseverleri, ilerici demokratlan, 
komünistleri hayali suçlarla yargılamak amacıyla göz altı süresini 90 güne 
çıkarmış, her türlü eziyeti yaparak "adam öldürme, gasp, yaralama, gizli 
örgüt üyeliği vb.." gibi suçlan zorla kabul ettirmiştir. Tek suçlan halkının 
mutluluğu için ülkesinin emperyalist talancılardan temizlenmesini, büyük 
bujuvazi ve toprak ağalarının faşist saltanatının yıkılmasını istemek olan 
170 bin civarında siyasi tutuklu bulunmaktadır. 4000 üzerinde ilerici, 
devrimci, komünist idamla yargılanmaktadır. 100'ü aşkın devrimci, demok
rat ve komünist işkence hanelerde faşizmin eli kanlı cellatlarınca katledildi. 
20'e yakın devrimci idam sahpalannda asıldı. Günümüz Türkiyesinde ha
pishaneler tıklım tıklım dolu olduğundan askeri kışlalar, okullar vb yerler 
zindana çevrildi. Halen 20'i aşkm modem zindan inşaat halindedir. İşken
ceci faşist katiller istedikleri zaman hapishanede bulunan herhangi bir dev
rimciyi alarak yeniden işkenceye çekebilmekte, hatta öldürebilmektedir. 
Ve insanın anlatmaya söz bulamadığı en aşağılık uygulamalarını sürdür
mektedirler. Türkiye'de milyonlarca işçi, köylü, memur, genç, ihtiyar, ana 
ve bacımız faşizmin işkence hanelerine bizzat düşerek bütün bunlara tanık 
olmuştur. Yüzlerce devrimci, ilerici ve komünist, düşman sınıfların iğrenç 
işkencelerini, alçaklıklarım, zindanların karanlığını anlatan mektuplar 

kamuoyuna açıklanmıştır.
liğer şeyleri, sıradan bir insan iş 
hayat pahalılığının çekilmez hale

geldiğinden, işkenceden şikayet ettiğinde faşist diktatörlüğün koruyucu 
köpekleri tarafından tutuklanır, işkenceye çekilir, ya öldürülür yada zin
danlara tıkılarak yıllarca hapis yatar. Sıradan insanlara bu tür vahşilikler 
yapılırsa, varın devrimcilere, komünistlere hangi vahşi işkenceler uygulan
dığını siz düşünün. Ölüm hücreleri, falakalar, çarmıha germeler, vücudun 

göndermiş, bu mektuplar dünya ve ülke 
Günümüz Türkiyesinde, bırakalım

istediğinde, aç kaldığım söylediğinde,
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mutelif yerlerine elektirik akımı vermeler, insan pisliği ile dolu dehlizlere 
atmalar, günlerce aç susuz bırakmalar, devrimci bacılarımıza tecavüz ede
rek hamile bırakmalar. Bütün bunları saymakla bitiremeyeceğiz. Açık ger
çek yaşanan olaylardır. Bugün bir çok insan tedavüsü mümkün olmayan 
hastalıklara yakalanmıştır. Faşist diktatörlük halkımızın ve devrimin onu
runu ayaklar altına alıp ezmek için bu akıl almaz, insanlıkla ilgisi olmayan 
vahşiliklere devam ediyor. Ama hayır! Onlar ne kadar zulüm ve katliamla
rım sürdürürlerse sürdürsünler halkının, devrimin onurunu koruyan, yaşa
tan, gerektiğinde hayatım feda edip düşmanı işkence hanelerde dize geti
ren yiğit devrimciler ve devrimci önderler çıkacaktır, ve çıkıyor.

Türkiye halkı zülme, işkenceye, idam sahpasına, zindana onurla dire
nenlere yıllardır tanık oluyor. Yaşatılan bu onur Türkiye halkının fideli
ğinde yeniler yetiştiriyor. Faşizmin onursuzluğunu, namertliğini, satılmış 
uşaklığını işkencehanelerde yani düşmanın kendi sahasında haykırıyorlar. 
Devrimin onurunun alt edilemeyeceğini haykırarak, faşizmin zindanlarım 
mahkemelerini devrimin savunma kaleleri haline getirerek onurla direniyor
lar ve direneceklerdir,Bu örneklerin en soylusu, en kararlısı, 1973 yıllarında 
3.5 ay gibi uzun bir dönem her türlü işkence vahşetine maruz kalan komü
nist önder İBRAHİM KAYPAKKAYA'dır. KAYPAKKAYA en aşağılık iş
kencelere, en uzman sorgucu cellatlara karşı devrimin ve halkın onurunu 
savundu, korudu, yaşattı. Düşmanı işkence hanelerinde yenilgiye uğrattı, 
acze düşürdü, onursuzlaştırdı. İBRAHİM KAYPAKKAYA'mn karşısında 
yenilginin verdiği acizlikle hırçınlaşan faşizmin cellatları bunu hazmede
mediler ve Komünist önder İBRAHİM KAYPAKKAYA *yı bedenen yok 
ettiler. Ve sandılarki böyle yapmakla düşüncelerim de yok edecekler. Ama 
onlar çok fena yanıldılar. Bugün onun yolunu, düşüncelerim savunan bin
lerce, onbinlerce devrimci kavgaların en önünde mücadelede örnekler su
nuyorlar, devrimin yolunu aydınlatıyorlar. KAYPAKKAYA yoldaş SER 
VERDİ SIR VERMEDİ. Bedenen yok edildi fakat düşünceleriyle halkının 
bağrında mücadelesinde yaşıyor, yaşatılıyor. O bizlere faşizmin kendi 
sahasında da yenilebileceği örneği gösterdi. Düşmana en büyük yenilginin 
zindanlarda tattınlabileceğini, bu yenilginin düşmana hiç bir şey gibi 
koymayacağım, faşizm yaşadıkç 1er ir j ikiliiş sancısı yaşayacak nı is- 
batlaı İBF A 1! I KAYPAKKAYA*yı izleyen daha nice direniş örnekleri, 
faşizmi ve onun eli kanlı işkenceci cellatlarım yenilgiye uğrattı. İşte 12 
Eylül sonrası askeri faşist diktatörlüğün eline esir düşen SÜLEYMAN 
CİHAN. O yakın tarihimizde direnişiyle halkına ve devrime inancıyla Tür
kiye halkına 2. Büyük değerli örneği sundu. Davasını, halkım, devrimi sa
vunduğu için eli kanlı cellatlarca işkence hanede alçakça katledildi.
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SÜLEYMAN CİHAN yoldaş yaldızca işkencedeki direnişiyle değil bü
tün mücadelesi boyunca tutarlı tavrıyla örnek komünist bir önderdir. O 
emparyalizme ve sosyal-emperyalizme karşı mücadele edilmeden tutarlı bir 
yurtsever, ve komprador burjuvazi ve toprak ağalarının tümüne karşı mü
cadele edilmeden de tutarh bir demokrat olunamayacağım söylüyordu.

CİHAN yoldaş yanlız devrime açıktan saldıranlara karşı mücadeleyle 
yetinmedi. O devrimcilik adına hareket eden her türden oportünist ve re
vizyonist akıma karşıda mücadeleyi elden bırakmadı.

O siyasi uyanıklılığı her zaman korudu. Dışımızdaki düşmanlara karşı 
olduğu kadar parti içindeki sapmalara karşıda mücadele etti.

Komprador burjuvazi ve toprak ağalan, maşaları generaller vasıtasıyla 
halkın gelişen bağımsızlık ve halk demokrasisi mücadelesini kısmende olsa 
geriletmiş dürümdalar. Devrimci mücadeleye önderlik eden veya bu müca
dele içinde aktif rol oynayan çok sayıda devrimciyi ve komünisti öldürdü
ler.

BU ZULÜMDEN KURTULUŞ YOLU NEDİR?

Emperyalizmin, sosyal-emperyalizmin uşağı olan komprador patron 
ağa devletinin zamı, zulmü, sefaleti, baskısı Ve kıyınılan karşısında oturup 
düşünmek veya bunlardan kaçmak elbettekâ kurtuluş değildir. Sustukça 
kendi kendimizi açhğa ve sömürüye mahkûm etmiş oluruz. Başkasınmda 
bizi kurtarmayacağım biliyoruz. Yine hakim sınıfların kendilerini insafa ge- 
lipte bize baskı uygulamayacaklarına, bizi sömürmekten vazgeçmeyecekle
rine göre ne yapmamız gerekiyor? Tek çıkış yolu vardır. O da kendi ken
dimize güvenmektir. Bizi bizden başkası kurtaramaz.

Ancak işçi sınıfının önderliğinde oluşturulan işçi-köylü temel ittifakına 
dayanan, küçük burjuvazi ve milli burjuvazini sol kanadınmda desteğini a- 
larak örgütlü bir mücadeleyle emperyalizimi, sosyal-emperyalizmi kovarak 
ve onların ülke içindeki uşakları olan komprador patron ağaların iktidarım 
yıkıp yerine demokratik halk iktidarım kurarak kurtulabiliriz. Artık 
tarihin akışım kendi ellerimize almanın zamanıdır !

• I i n e. n e t
* DEVRİM ŞEHİTLERİ ÖLÜMSÜZDÜR !
* SÜLEYMAN CİHAN ÖLÜMSÜZDÜR !
* KAHROLSUN EMPERYALİZM, SOSYAL-EMPERYALİZM VE HER- 
TÜRDEN GERİCİLİK!
* YAŞASIN HALKIMIZIN BAĞIMSIZLIK VE HALK DEMOKRASİSİ* 
MÜCADELESİ!
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Sauvons la vle du 
r4şistant tur 

SÜLEYMAN CİHAN



AUVONS LA VIE üt .SÜLEYMAN CİHAN est un rdvolutionnaire reeherehd par la 
, junt fasciste, quoi et quelles raisons poussent la junte 

fasciste â reehereher ce rdvolutionnaire ?.

SÜLEYMAN CİHAN, l’un des peuples de Turguie qui subit
I l'oppression, l'expioitation, a force de vlvre. Lui, gui a voud

fa sa vie dans la lutte des peuples  de Turguie contre l’oppres-
l’exploitation de la ciasse dirigeante Turgue, valet de

' *ssaye de tnontrer gu’il est le leader du
< <n leurs chiens de garde pour le faire

t» '' I® iun,e fasciste le

< /r* SU^e,a |unte ■

An die fortşehrittlicbe, denokratİBche öffentlichkelt. 
An aile, die gegen Folter sindi
In tine e ren Vorberigen Ferdffentlfcbtmgen battan air ange- 
geben, dası SOlETHAN CİHAN an. 1. August feetgenonnen aurde. 
Die fesehietisebe Janta hatta ihn, ait der Abalcht İhn su 
enserden, atıf die Folter gespannt.
Nir betten aile deuokretische Organieationen und die Offent- 
lichkeit dacu aufgerufen, gegen dieee in einer ıledertrlehti- 
gen Veiae eti beğenen reranehte Mordabsicht Stellung sn besle
nen.
Der tapfere 6ohn des Folken der TUrkei, BdUEIMAl CİHAN, der 
sel t den 1. August İn der Folterkerkem der feechietişeten 
Junta einer unglaublicben Folter ausgeeetst war, iat an 
20. Oktober niedertraohtig e morda t »erden.
Aneb die Faallie and die Kinder dleeed tapferen Rerolutlonlrs, 
der ren der fascbistlseben Junta ala "der Kont der TKF/HL* ge- 
enebt vurde, mirden nebmals festgenoanen and brutal gefoltert. 
Ober die Verbaftung ren SOlCHUN CİHAN, der w 1. Auguat İn 
İstanbul, alo er auf die Stresse ging. festgenonaen aurdo, 
mirden ble beate Uberhaapt kaine Erkllrungen abgegoben. Aucb 
seiner Faallie mirde keinerlel Aaakunft darHber gegeben, an

İs beate mirde darüber keine ErkİKrang abgegelA»ı 
die Briefe von Annenty International, rersobiodeı 
ten, denokratieoben Oİganisatlonen and bunderten 
aufgefordort mirde, über des Betinden ron SOlEIH 
rtıng su nachen.
Sie eadiatloeben Henker, die gegenUber diesen tapferen Rero- 
lutionAr bittere Nlederlagen erlltten beben haben den lota- 
ten Nittel in seiner Emordung gefunden, aell er Aeit 2,5 Mo- 

(sloaesten and echreeklichsten Folternaton gegen dit 
der blutrdnatlı ıtlecben Henker Hderetand geleistet 

'olterkneehte beben nocb ein il erlebt
ihre nodernsten Foltorgerlte ubd ihre nledertrlohtigen 
ımethoden gegenttber der Hevolutlon, der Treue und den 
ıchliterlichen Vertrauen an dae Folk ein Nichts sind.



Sauvons la vie du 

resistant turc

SÜLEYMAN CİHAN
Pur nötre signature,nous nous opnosons aux tortures,^ l’opnression 
et aux meurtres perpetr^s par la junte militaire fasciste en Turcıuie.

Depuie le 1er août 1981,1e resistant turc Süleyman CİHAN a disparu 
sans laisser de trace.
Lui qui engagea sa vie dans la lutte contre l*exploitation et 
l’oppression,a ete poursuivi pendant longtemps par les fascistes.

Nous craignons pour la vie de Süleyman CİHAN.

Nous pensons que la junte militaire est responsable de sa vie.
Pour nous,il est clair que Süleyman CİHAN a ete entraîne dans les 
centres de torture fascistes.

Nous reclamons que la junte proclame publiquement si Süleyman CİHAN 
est encore en vie.
Nous demandons que soit publie l’endroit oû il se trouve en ce moment.

QU»IL BN SOIT. FİNİ AVEC LES EXECUTIONS>rLES TORTURES,LES ASSASSINATS»

nom et prönom profession adresse signature

i-M. V. (-OM i

s
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Çü M,
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EK 2



HANNOVER BAŞKONSOLOSLUĞUMUZU 
BASAN 4 SOLCU TERÖRİST ELEGEÇTİ
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Tutanaklardan Partizan davası
I

'Olü elegeçirilen kişinin
Süleyman Cihan olup 
olmadığı araştırılıyor,,
İManbııl Haber Servisi — İs

tanbul Sıkıyönetim Komutun- 
ligi 2 Numaralı Askeri Mah- 
kemesl'nıte görülmekte olan vo 
4O’ı hakkında tdnm İstenen 178 
sanıklı TKP-MI, TİKKO G’nr 
tinin) davasında İddlnnnını-tıln 
okunınnşı bitti vo sorguya ge
çitti.

İstanbul Sıkıyönetim Komu
tanlığı 2 Numaralı Askeri Matı 
kcmesl’ndo görülen davanın 21 
ekim 1981 günü yapılan duruş- 
mnttındn. sorgusu yapılan sanık 
lardan İbrahim Ünal'ın, Sllley 

•• iman Cihan hakkındaki sör.teıi 
- vo Askeri Savcının yanıtı tuta- 
inaklara şöylo g-çtl:

«Eu simde söz alan sanık 
İbrahim Ünal, arkadaşım bulu
nan Süteyınnn Cihan'ın gözal
tında olduğunu »grendim, fa
kat daha fnzln malumat edine
medim, hayatından ondlşn edi
yorum, bunun hakkında Askeri 
Savcıdan mütalaa talep ediyo
rum demekte Askeri Sarından 
soruldu: Hu hususu mohiıemo- 
ye yazılı olarak bildireceğiz do 
dİ.

«Süleyman Cihan İsminde bir 
şahıs ölü olarak ele grçtnlş, 
soruşturma dosyası halen sav
cılığımızda bulunmaktadır, fa
kat kesinlikte bu şahsın Siltey 
man Cltınn olup olmadığı belli 
dr-ğildlf, şu anda tahkikat ya- 
pılnlııktadır, bu husus nıabke 
meı-o savcılığımızdan soruldu 
gıuıda detaylı nlnrak bildirece
ğiz dedi.»

Mahkeme lıeyetl daha sonra 
konuyla ilgili kararında ise kında Askeri Savcılığa suç du-

tanıdıgı Süleyman Clban'm ölü 
olduğu yolunda bazı söylentiler- 
duyduğunu bildirine;:! ürerine 
keyfiyet iddin makamından su

ratı vr-rdt:
•Tutuktu sanıklardan bir kın 

■ut durıışuın sırasında arka ar 
•kava -mahkemeye verdiği fakat

rıthmış iddia makatın da kesin 'valilin darlığı sebebi He hepsi
olmamakla beraber Sül'-yııınıı 
Cihan olduğunu sandıklan bir 

i şahsın ölü olnı.ık ete geçtiğini- 

ve tahkikat mm devam etmek
te olduğunu bildirdiğinden Sü
leyman Cihan hâkkmda gerek 
çcll mütalaanın gelecek celse 
hnkhnliğlnılzç yatılı veya sözlü 
olarak bildirmesi bakımından 
keyfiyetin İddin Makamına du
yurulmasına.»

Duruşmada daha sonra sa
nık avukatlarından Ahmet Kı
rım şöz alarak, tutuklu bulu
nan sanıklar hakkında bir ev
velki celsede, cezaevf idaresin
ce işkence ve darplara manız 
kalnıı bir kısıtn sanıkların he
men doktora şevkler! hususun
da mahkemece aya karan alın
mış olduğunu bildirdi ve tuta
naklara geçtiğine® şöyle dedi:

Q Askeri. .feavcı, bir 
haber ’;j nedeniyle 

«Tercüman» hak
kında suç duyuru
sunda bulunulması
nı isteyeli avukatla
ra teşekkür etti, is
teme katıldı. Mah
keme de; bu yolda 
karar aldı.

«... Kentli beyanlarından öğ
rendiğime göre i şu ' ana ka
dar doktora sevk edilmedikleri 
bildirildiğinden, yetkililer bak- 

ııkıııtniH.ıvip bir kısmı okunan 
ılilelçı terimle :ezaevl yöncil-
inin-1- çok Iıi-ip ha ı lırırckelte- 

rı> maruz bırakıldıklarını, ya
pılan hareketin insanlıkla bağ
daşmayacak şeklide (Irkin ol
duğunu müştereken dile getir
miş olduğundan adı geçen di
lekçelerin gereğinin ifası İçin 
İddin makamına, duyurulması
na,

■Bir evvelki celsenin yani 
23JI.1OT1 günlü celseyi muhake
menin II notu ıra kararında 
sanıklar Mehmet Kobsl, Ali 
1)1111, Mehmet Ali Eser, Al! Ek 
her ördemlr, Hüseyin Siyin, 
Abdurrablm -Bingi!, j Erkan 
Mucit. Veli Attımtemir, AH Şan 
Şahin, İlidir Güler, Selahaitln 
Sancaklı, Salih 'Çelik, Yaşar 
Kabakulak, Yaşar GOlrtez, Hay 
dar Uğur ve Ali Rıza Akyel'- 
un kendi beyanlarına güre adı 
geçenlerin beklenmeksizin Bina 
yenrye gönderilmesi için Askn-, 
rl Savcılığa teskere yazılmağı. 
na... . i '

TERCÜMAN HAKKINDA
SUÇ DUYURUSUNDA 
BULUNUIAIUŞTU

TKP-ML TİKKO (Partinin) 
davasının, 23.9.1981 tarihinde 
yapılan duruşmasında da Ter
cüman sorunluları hakkında, 
mahkemeyi etkileyici nitelikte 
yaym yapıldığı gerekçesiyle suç 
duyıınısuııdıı bulunulmuştu.

Askeri Savcı, geçen duruşma 
da, «Dağlardan itelen Silah 
Sesleri» başlıklı haber ncdenly 
te suç duyurusunda bulunulma 
sini İsteyen avukatlara da te- I 
şekkür etmiş ve yazının yazarı 
hakkında «Kayın yazar herhal
de hayal gücü geniş olacak M, 
kendince tamamen gerçeklere 
aykırı bir şekilde bu yazıyı yaz
mıştır* deyip. suç duyurusun
da bulunma istemine katıldığı 
m beliriri ek şöyle konuşmıış-

«Bıı yarı aynı nımında MGK 
inin 52 numaralı bildirisinin 5 
numaralı maddesine dn aykırı 
hk teşkil t tnıeklcdlr.. Güvenlik 
Kmıseyl'ııiıı 52 numaralı Midi 
rislııi (akilim elliyoruz dedi- 
ve Idldlılvl ıııalıkcım-vn Ihr-ıv
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AOA CİHAN , P
SÎIAVUŞPAŞA CADDESİ YILMAZ SOKAK N0l2
K^T 14 DAÎHE t 23 SOÖAMLI-BAKinKÖY r
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'■ ' I
İLGİ | .23 SKİM 1981 torÜıll dilekçeni» 1

i J

Oğlunu» SUleyman CÎHAN'J,n 29 TüMMUZ 198i günü sürdürülen oorgulaıaadâ 
1

kaldığı evi göstereceğini uöylodlğl, bunun User İne ^ötiU’üıdliğU Yonl
Sabra-olST^NBUL semaindeki apartmanın 5 nol katından ani bir hareketle j 
güvenlik kuvvetlerinin müdahalesine rogjnen kendisini aşağıya alarak 
intihar ettiği öğrenilmiştir*

1 nçi Or,ve Sığıylinet lıu K.l^ınn konu İle ilgili yanal incel em «n İn j» 

gerekil İşlemlerin başlatılması emri verilmişti^.
Bilgi edinİlmesini rica ederim.( 1 » /

I
GBiiELKUlUUY BAŞKANI HANINA

■ t
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İ.STAİİBIIL SİM YÖNETİM KOMUTANLIĞI ASKtlKİ SAVCILIĞINA

Dosya No: 1981/Z5P5^

‘ ■ ?. r
K____ O N " > U____ : Soruşturma tnr.-unndo öldürdüğü vt» öldüğü g^v-4

1 arı; {bulunan Süleyman CİHAN'ın bu ölüm olayıy-^ 
ı \ la.-ilgili soruşturmanın genişletibnesine iliş^ 

Kin ek Istemleriııi^ilir. ’ 1
0 L A Y L; A R V E__t S ,.T E11.'M î M t Z : 1- Yukarıda dosya nuıaarem
Kildirilen sorutturma dosyasında müvekkilimiz Aga CİHAN'ın oğlu SU-| 
ley man CİHAN, Yukarı Boatanc,!, Yalıyolu, İpek 1 Apartmanı, 6. Kal;, Jl 
(..)riolu konuttan kendisini atarak canına kıymış gözükmektedir. Oene 
bu soruşturma dosyasına göre adı geçen konut bir Örgüt evidir, Sille# . 
man CİHAN soruşturmayı yürüten kolluğu örgüt evine götürmüş ve bu ,¥ 
konuttan kendini aşağıya1 atmıştır. Oysaki Savcılığımza A5.*(73£A.|| 
tarihinde ulaştırdığımız ve' Savcılık kaleminizde aynı güniln kayıtla i. 
rıni taşıyan başvurumuzda da belirttiğimiz gibi adı geçen konut, dahi, 
bl tararından nntılmak amacıyla tutulmakta ve bugüne kadarda hiçbir- 
kimseye kiralanmamış vo bu jıedcnlede boş olarak tutulmaktadır. Âdi..;, . 
geçen dilekçemizdede belirttiğimiz gibi böylesi bir konutun örgüt ♦ 
vi olıtası savı dayanaktan yoksun olduğu gibi bu konutun örgüt evi : »_14- 
olması dolayısıyla Süleyman CİHAN tarafından kolluk güçlüMerinin İp. 
raya götUrülıneslde sözkonusu olamaz. / Jp'
2- Adı geçen konutun sahibi yaptığımız araştırmalara göre;Bakırköy |‘V 

hudutları dahilinde, Havaalanına giderken Telsizler bölgesinde OTO- j - 
MAT SANAYİİ sahibi Et hem QÖMLİNÇİMİr. Aynı ki.ıiye alt İpek 1 Aparbfy. 
inanında (19) ve (j?) no İd konutlar bulunmaktadır. Bu konutların llgl-Jİ 
li Apartmanda karışanı ayni' Apadtmanm (7) nolv konutunda oturan Ya-» 
şar AFACAN'dır, Bu kijidon de sorûlup öğrenileceği gibi Ethem ÇÜMLiK 
ÇİYE ait iki konut toınamlondığından bugüne boş olarak beki etllmektîejr ' 
dinler, —
SONUÇ VE İSTW___ : Soruşturmanın verdiğimiz bilgiler yönünde ged
nişletllraeoiui ddîcriz. 1.2.1982. ; :

I Süleyman CİHAN İ

1 •' ı Babası j ;
i Aga CİHAN ’
! Vekilleri

AVe Ahmet KIRIM Ve Haşan GİRİT <1^,
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KONÜ

SİKD'ÜNEİİM KOMUTANLIĞI 
ASKERİ SAVCILIĞI 

İSTANBUL

198 0/2.5O5r25O5 E.S.

$Uleyman CİHAN hak ında

seUmIye/İstanbul
T- ' 1 .. ......... . ....... ..

SAYIN t HAŞAN GİRİT (. Avukat) i 
“inbirdirek mah.^iyerlotl cad 
ho:31» ostlar işhanı kat«2/18

1 ÇAĞA LOĞLU/İSTANBUL

İLGİ 4 3.11.1981 tarihli A.CİHAN Vekili olarak verilen dilekçe.
? Askarİ 80vcilığımızc4 ^UlaymanCİHAN’ın'ölümü ile ilgiliydi arak yürü- . 
tUİnekte olan soruşturmada ilgi dilekçenizde Süleyman. CÎHAN’ın kayıtlara göre öl
düğü iddia edilen tarihten daha uohra İstanbul Emniyet tâİdttrlUğUnde öanıklârtara- . 
tından ğörül düğünün beyan edilmesi dedeni ile Maalla AYATAfürLil GİJNDOdAN ,fyı s tu
ta KARADAÖ-Erhan GENCBR,Çiğdem DEMİRAÖNeriman HARPUT,Hüseyin TATLIDİL, vö, Cemil \ 

RKUfi Ö14 İlgilerine başvurulmanı ,24.8.1981 tarihli otopsi raporunda Süleyman * 
JİHAN o.lduğu iddia edilen kişinin boy, ki loşunun mü ve kil i mi zin oğlunun nitellkl  ̂
ri ile uygunluk arzetmemesi ve Savcılığınızdaki dosyada mevcut ölümden sonraki < 
îekilen fotoğrafta altıncı kattan düşmüş bir kişinin fiziki özelliklerinin görül- 
«ediği iddia edilerek babası.Ağa CİHAN'm olayın oluşuna ve 30.7.198i tarihlide 
tleti kişinin oğlu Süleyman CİHAN olduğuna ilişkin iddiaları ciddi şüphe ile kar- , . 
(llaraakta olduğuna bu nedenle olayın ilk soruşturmasını yapan Kadıköy C.Savcı ^ar- 
[imcısı, Nurettin İNAN ve Bostancı karakolunda olay günü görevli poliplerin «ez- ., 
ur fotoğraf da gösterilerek bilgilerine başvurulması ayrıca dilekçede açıklanan 
(edenler karşısında Kasımpaşa Zindanarkası mezarlığında ada 11. 79Ö nolu mezarın . 
içilip, teşhisiçin babası Ağa CtHAirC® gösterilmesi .kan ve doku muayenesi yaptın- 
arak,diğer iddialarda rçpzara ^lınmeîk suretiyle takribi Ölüm tarihinin ve kesin 
lüm sebebinin saptanması talep edilmektedir»

Dilekçedeki bu iddialardan^oiay yerindeki ilk tahkikatı yapan Kadıköy 
.Savcı Yardımcısı "ürettin tNAN ve pstancı Karakolunda olay günü görevli polie- 
erinbllgi lerine başvurulması talebine Savcı lığımı zca iştirak edilmekte oluj),sıy* 
ufturmada Rikkate almcaktrn Ancak gğrek SüleymanCİHAN’in kesin ölüm tarihi 
adıköy Nöbetçi C.Savcılığmca olay mahallinde yapılan tahkikat,keşif ve ölü mu- 
fene zabpı.otopsi tutanağı ve otopsi raporundaki gerekse ölen şahsın Su Uyman 

HAN olduğunu otopsi Raporu, ve dosyada mevcut adli tıp müessesesinin 26.lO.i96l 
arihli tanıtma tutanağından anlaşılmış olmakla dilokçedo isimleri yazılı şahıs-1 
irin (bilgilerine başvurulmasına ve mezarın açılıp cesedin tekrar babası tara*
indan teşhisine

Bilgili

«rdoı.an SAyAŞSM 
Dz.Hakim/Kd.Yüzbaşı 
Yrd.As.oavcı



Adil Tip Müesşeaeol
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30.7.1981 tarihinde refai eden ancakeUjredliigeripi] 
ligi tesblt edileni yen. w Morg Protokol def terinin,152 *»01 

’ daki kayittaki şakinin ogluO:Süleyman *lhan "pj ıi;;26.XQ 
i İÜ tutanakla telhis etraiştita.Maekanlığinledakı doayanıti lo< 

bulunan oğluma, ait r£a imi erin tarafıma verilmesini;; tfâygı i:
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tOTAMJ’JL BLUD. Yl.IJİ SAİLİK t.’LiJd J.IiK’HLI HJlih:

■

_____ :Oglura SUİoyman Cihah’a ait olduğu bildirilen mozunn teşhisi 
için açılması talebidir. ’

f
1)30.7.1981 tarihinde vofat odip.hUvtyoti meçhul olarak mor- f 

kaldırılan daha sonrada Adli Tıp üUooeoaoai Başkanlığının BĞvkiyle
■aımpaço mezarlığı Kindara rkası AdatI no 1796 ya defnedilen fUmUntln 
.11 Tıp "41603300(11 Başkanlığının 26.Tn.l9Ql rdln ve 652-1300 sayılı ■ * 
ınıtraa tutanağıyla o^lnm Si.lİeyman Cihan olduğunu tosbit etmiş bulu- « 
âyorum. ‘

2)İlişikto takdim ettiğim İstanbul Belediyesi zarTı*fTWF'*n^( - 
IrlU^Unün 21.1.1982 tarih ve t'jlt:6 sahifo«T4 sayılı makbvztıplen *n- 
ışılaca”ı Üzere mozklJr mezar tarafımdan satın alınmıştır. |

3)L’eznrı yaptıracağımdan ve Kasımpaşa Zlndanarkaaı mezarlığı ‘ 
latl Îlot796 ya defnedildiği İddia edilen kişinin orlum Süleyman Çl- 
m olduğundun gilpho ettiğimden dini ve vicdani bakımdan dn nllatorih | 
abilmem İçin mezarın açılarak tarafıma teşhis için gHoterllmesln* Ş 
lirlerinizi snygı ile tniep ederim.25.1.1982 .

1 *
A*a Cihan I

*
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İBl'ANl4JL. BKIJKIHVEfil MrZAlUltilAU
İIDDOUI.ÜÛÜ ı

cut Sabite
’h

...~1./... Jİ/ 1$>»RI tarihinde ölerek ^7.r.ltZ<Ut) Cif |<<M )l, 

.............................. mezarlığına göuıliloa üi CTiÂ

............... m mezar yeri .£/./../../19. H <&

tarih ve J M|CJl|U.*//(.YWyıh makbuzla

Ur* yer bedeli ................Uranı*

dan Belediye veznoalne ydluılmi|Ur. î
Mezar yed ...â£f..d.U.İM.. olarak

• ebUdmd* Miduıi|Ur.

ı Önemli Not l
1 '» Not ,9. <1 Ç

' 1 — Sulın alman mezar (]fvtl^uin'«^blı>İN^;^'t'wrafından 

, nııılıafnzatı mecburidir. ’ •' ** 1 1
—- Alınım mezür yerlerinin ait Y9>a yupuu ruh*

**t* tabidir.
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İNFAZ

İnançtır bu
Tanı yavrum
Sevdadır pırıl pırıl
Demire tırnakla
Duvara kanla yızılır.

Acılardan süzülür
Canı can
Zindanı zindan içinde
Beton gülüdür.
Bükülmez
Bükülmez yavrum 
Cellat suratlara tükürür
Ve alnı şafağa doğru 
Darağacına yürür
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