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SÜLEYMAN CİHAN
YOLDAŞ OLUMSUZDUR!

İŞÇİLER, KÖYLÜLER
FAŞİST CUNTANIN BASKI VE ZULMÜ ALTINDA İNLEYEN ÇE
ŞİTLİ MİLLİYETLERDEN EMEKÇİ HALKIMIZ!
Faşist cunta, bütün halkımıza karşı işlediği cina

yetlerden bir yenisini daha işleyerek proletaryanın 
Halk Demokrasisi ve Bağımsızlık savaşında esir düşen 
halkımızın değerli evladı, Partimizin yüce önderlerin
den SÜLEYMAN CİHAN YOLDAŞIMIZI işkencede katletti.

Proletaryanın yiğit kahramanı yenilmez azmi, onur
lu mücadelesi ve kararlılığıyla emperyalist uşağı^ge- 
neraller çetesi ve onun cellatlarına işkence tezgâh
larında ”Ser Verip Sır Vermeme” tutumuyla diz çöktü
ren SÜLEYMAN CİHAN yoldaşımız'halkımızın yüreğinde 
cesaret, mücadelesinde yanan bir meşale olarak simge- 
leşmiştir.

"SİZKİ CANINIZI VERDİNİZ

* HALKIMIZ ÎÇÎN

Bu yoldaşımızın kahramanca mücadelesi karşısında 
acizliğe kapılan faşist cellatlar çareyi onu işkence
de katletmekte buldular.

SÜLEYMAN CİHAN yoldaşımız, zulme lanet okuyan mil
yonların o savaş kahramanı, proletaryanın kızıl bay
rağını lekelendirmemek için en ufak bir taviz verme
yen çelik ruhlu bir neferdir.

28 Temmuz günü yoldaşımızı İstanbul’da gözaltına 
alan cellatlar öldürülünceye kadar geçen sürede işken 
ce yaptılar. Faşist cellatların yoldaşımızı hangi 
tarihte öldürdüğünü tam olarak bilemiyoruz. Çünkü a
ilesi tarafından gözaltına almışından bu yana sorul
masına ve araştırılmasına rağmen nerede olduğu söylen 
miyerek ailesini oradan oraya dolandırmışlardı. Ancak 
şu anda aldığımız bilgiler Ekim’in sonunda öldürül
müş olduğudur.

SİZKİ HERŞEYİNİZİ VERDİNİZ 

BU KAVGA UĞRUNA

GÖĞSÜMÜZDE ONURLA DALGALANAN

•KAVGANIN BAYRAĞINA

SÎZKI

AL RENGİNİ VERDİNİZ

EY ÖLÜMSÜZ HALKIMIZ İÇİN

TOPRAĞA DÜŞENLERİNİZ

EY YÜCE OĞULLARI HALKIMIZIN

GURURLA VE SABIRLA DİNLENİN ŞİMDİ

KAVGANIZI 'SÜRDÜRÜYOR

Nihayet 25 Ekim 1981 günü Cumhuriyet gazetesinde İ 
tanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numaralı askeri savc 
sı yargılananların konuyla ilgili olarak sorusuna cev 
ben şu açıklamayı yaptı, "ölü ele geçen kişinin SÜLEY 
MAN CİHAN olup olmadığı araştırılıyor." ve soruşturma 
dosyasının ise savcılıkta olduğunu belirtmektedir.

Bu faşist cellatların sahtekârlığı ne kadarda bari 
Üçbuçuk aydan beri işkencede olan ve üstelik soruştur 
dosyası savcılıkta olan SÜLEYMAN CİHAN NASIL ÖLÜ ELE 
GEÇİRİLMİŞ?...

Evet 3,5 aydan beri gözaltında sürekli işkence gör 
yoldaşımız bizzat savcılar ve hakimler tarafından öld 
rüldüğü nasıl da söylenen yalanlardan açığa çıkmaktad 
Korkuyla söylenen bu yalanlar canilerin katillikleri 
ni ele vermiştir.

Kendi istedikleri doğrultuda konuşturamıyan faşis 
cellatlar, her türlü adice oyunlara başvuruyorlar. Yü 
binlere yaptıkları elektrik, falaka, asma ve her türl
psikolojik baskı ve itaate zorlama gibi işkence metod

YOLDAŞLARIMIZ."
www.ikk-onlinelennı SÜLEYMAN CİHAN’a daha da barbar bir şekilde ya

tılar
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Ancak onun yıkılmaz azmi ve çelik yüreği karşısında 
gerilediler. Çünkü karşılarında Türkiye proletaryasının 
Kurmay Heyeti Partimiz TKP/ML'in önderlerinden SÜLEY
MAN CİHAN VARDI. Yoldaşımızın karşısında çare- 
sîz kalan emperyalistlerin uşakları her zamanki yola 
başvuracaklar. Yani Partimizin önderi İBRAHİM 
KAYPAKKA YA ve diğer birçok değerli halk evlâ
dına yapılanlar gibi öldürme plânları hazırlayıp "inti
har etti" gibi hile ve komplolar düzenleyip yayarak hal
kımızı kandırabileceklerini sandılar. Oysa bütün bu ça
balar boşuna........... Halkımız bu devletin işkenceci çehre
sini çok iyi bilmektedir.

Nitekim SÜLEYMAN CİHAN yoldaşımız göz altına alındı
ğından yaklaşık bir hafta sonra Partimiz taraftarları 
Almanya’daki Türk Konsolosluğunu basarak kamuoyu yara
tıp işkencede sessizce öldürmelerini engellemeye çalış
mışlardı.

Çünkü halkımız sessiz sedasız gözaltına alınanların 
işkencede daha da rahat öldürüleceğini biliyor. Faşist 
cellatlar daha önce aradıkları SÜLEYMAN CİHAN hakkında 
durmadan tehdit savurarak çirkin emellerini ortaya ko
yuyorlardı. 8-9 yaşlarındaki kızını içeriye alıp işken
ce yapmaktan utanmadılar. Her türlü psikolojik baskı ve 
tehditler savurarak babasını soruyorlardı.

SÜLEYMAN CİHAN hayatını Halkımızın kurtuluş dava
sına adayan, hayatı boyunca bunun için çalışmış pro
fesyonel bir KOMÜNİST'ti.

Partimiz 1975 yenilgisiyle birlikte hakim sınıflar 
tarafından katledilen İBRAHİM KAYPAKKAYA'dan sonra 
197^'lerde tekrar toparlanmaya başlamış ve Partimizin 
mücadelesi kitlelerin belli kesimlerini etkilemiş ve 
gelişmeye başlamıştı. Bu toparlanmayla birlikte Par
timizin saflarına katılan SÜLEYMAN CİHAN yoldaş kısa 
bir süre sonra profesyonel olarak Partimizin yöneti
ci kademelerinde yer almıştır.

Daha önce bir yandan ilkokul öğretmenliği yaparken 
diğer yandan İstanbul'da Galatasaray Mimarlık ve Mü
hendislik okulunda okumaktaydı. Tunceli'nin Ovacık 
ilçesinden 19^7 doğumlu SÜLEYMAN CİHAN OKUL HAYATIN
DA BİLE OLDUKÇA çalışkan ve zekiydi. 12 Mart'm aske
ri faşist diktatörlüğünün halkımız üzerindeki yoğun 
baskısı ve buna karşı 1974'lerden sonra gelişen Hal
kımızın Halk Demokrasisi ve Bağımsızlık mücadelesi 
SÜLEYMAN CİHAN yoldaşımızdaki devrim ateşini körükle
yerek bu mücadeleye daha aktif olarak katılmasını sağ
ladı. .

SÜLEYMAN CİHAN çalışkanlığı, fedekârlığı ve Mark- 
sizme-Leninizme olan bağlılığı onun hep partimizin 
yönetim kademelerinde görev yapmasını sağladı. Parti
mizi içten bölmeye^çalışan her türlü oportünist ve 
revizyonist karargâhların amansız düşmanıydı. Parti 
içindeki her türlü hizip ve sapmalara karşı tavizsiz 
davranan, onlara karşı mücadelede Partimizin ML çiz
gisini kararlılıkla savunan önder bir yoldaştı.

1978 yılında yapılan Partimizin I. Konferansında 
Merkez Komitesine seçilen SÜLEYMAN CİHAN YOLDAŞIMIZ 
BÜTÜN VARLIĞIYLA SINIF MÜCADELESİNİN PRATİĞİNDE YOĞ
RULDU.

I. Konferans'da seçilen Merkez Komitesi uluslara- 
sı plânda ideolojik saflaşmada yalpalayarak ve gide
rek AEP önderliğindeki Troçkist-revizyonist çizginin 
etkisiyle, Partinin ML çizgisine karşı Troçkist-reviz
yonist çizgiyi savunanlara,karşı çıktı. Mao Zedung'u 
reddederek dolayısıyla ML'mi reddeden bir avuç mülte
ci revizyonistlere karşı yürütülen ve II. Parti Konfe
ransıyla zafer kazanan ML çizginin kararlı savunucusu 
ve önemli bir yeri olan SÜLEYMAN CİHAN yoldaşımız, II. 
Parti Konferansında da Merkez Komitesine seçilerek 
görevlendirildi. 0, "Mao Zedung Savunulmadan ML savu
nulamaz," Troçkist-revizyonist çizgiye karşı şiarında 
ifadesini bulan, ML hattın zaferi için II. Konferans- 
dan aldığı gücü içindeki proleter bilinç ve disiplin
le birleştirip sınıf mücadelesinin engin denizinea-kk-oniine.net 
tıldı.

0, hiçbir zaman halkımız üzerinde bir kara bulut 
gibi çöken faşist generaller çetesinin estirdiği te
rörden, katliamlardan korkmadı, yılmadı.

12 Eylül'den sonra nefesi yurtdışanda alan kavga 
kaçkını çeşitli revizyonist ve oportünistlere oldukc 
kinliydi. Çünkü, sınıf mücadelesinin zor ve çetin gt 
lerinde ortadan kaybolan, halkın mücadelesinin yükse 
diği zamanlarda da her türlü bozgunculuk, hileci tzer 
tiplerle ve yöntemlerle bu mücadeleyi baltalıyan dü
şüncelerin ne kadar zarar verdiğini biliyordu.

Hele hele yurtdışından yeni yeni teoriler, ML'ı*’- 
yeni keşfeden "rönesanscı" aydın entellektüellerden 
hiç hoşlanmazdı.

SÜLEYMAN CİHAN yoldaşımız teslimiyete, pasifizme 
olduğu kadar maceracılığa da karşıydı.

0, sınıf mücadelesinin gelişmesine uygun taktikle 
ri uygulamada ihtiyatlı davranmanın mutlaka gerekli 
olduğunu savunurdu. Bu sınıf mücadelesinin zorlu dö
neminde iki tehlikeli anlayışın gelişebileceğini vu 
guladı, teslimiyet ve maceracılık. İkiside tehlikeli 
dir. 0, bize "teslimiyetçilerin,çözülmenin ve ihane
tin olabileceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Kararlı 
lığın, sebatkarlığın, inançlı olmanın kıstasları sı
nıf mücadelesinin bu zor günleridir. Bizi ilerde dat 
zor günlerin beklediğini unutmamalıyız." derdi. Bu 
gerçekleri isbatlarcasma gerek safları terkedenler, 
gerekse işkencede düşmana boyun eğerek ihanet edenle 
çıktılar.

Evet, bunun için öldürdüler onu. Bu inançlı, kara 
lı, sebatlı yoldaşımız işkencede Parti ve yoldaşları 
hakkında en ufak bir sır bile vermedi. Sınıf mücadel 
sinin yoğunlaşarak şiddetlendiği işkence tezgâhların 
düşmanlarına taviz vermedi. Onu yakalarlarken kimbil 
ne kadar seviniyorlardı. Ancak sevinçleri kursakları 
da kaldı. Bu faşistlerin bir kere daha devrimin, Par 
timizin ve yoldaşımızın önünde yenilgisidir.

Onlar fiziki olarak onu yok edebilirler ama, düşt 
cesini, kararlılığını ve boyuneğmezliğini yok edemez 
ler. Onun bu erdemleri dalga dalga halkımızın bağrı 
da özgürlük tohumu olarak daha gür gelişecek, gerici 
leri, faşist cellatları tarihin hak ettiği çöplüğe s 
tacaktır.

Yoldaşların mücadelesi gösteriyorki ne kadar zuli 
ne kadar baskı ve katliamlar olursa, bizleri, halkır. 
neferlerini ve proletaryanın yiğit kahramanlarını çe 
kiçle örs arasında yoğurarak daha kuvvetli ve bünyen 
ze sınıf mücadelesinin zorluklarına karşı bağışıklık 
kazandıracaktır.

"Dünyadaki gericiler kağıttan kaplandırlar". Part 
miz TKP/ML ve onun önderliğindeki TİKKO (Türkiye îşç 
Köylü Kurtuluş Ordusu) savaşçıları bu mücadelede çok 
şehit verdiler ve daha da vereceklerde. Nasılki Part 
mizin yiğit önderi İBRAHİM KAYPAKKAYA'yı katletmekle 
Partimizin mücadelesinin daha çok gelişimini engelli 
yemedilerse SÜLEYMAN ClHAN'ı katletmekle de bu müc 
deleyi engelliyemezler. Partimizin yiğit savaşçılara 
MERAL YAKAR'lar, MEHMET ZEKİ ŞERİT'leri, AHMET MUHAI 
REM ÇİÇEK'leri, ATİLLA ÖZKAN'lan, MEHMET'leri, CEMİ 
leri, SELAHATT1N DOĞAN'lan saymakla bitiremiyecegin 
mücadelede kahramanca direnen yoldaşlarımızın kanlaı 
halkımızın bağrında yüzlerce, binlerce, yarın milyor 
larca savaşçıları doğuracaktır. 12 Mart'm askeri fe 
şist diktatörlüğü DENİZ'leri, YUSUF'lan, İNAN* lar a 
astı, MAHİR'leri, katletti. Binlerce halk kahramanlı 
doğuşunu engelledimi?

ONLAR DÖVÜŞEREK ÖLDÜLER
GÜNEŞE GÖMÜLDÜLER
VAKTİMİZ YOK ONLARIN MATEMİNİ TUTMAYA
AKIN VAR AKIN GÜNEŞE AKINGÜNEŞİ ZAPTEDECEĞÎZ
GÜNEŞİN ZAPTI YAKIN

oniine.net
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EMEKÇİ HALKIMIZ...
Faşist cunta işçilere, köylülere, dar gelirli memur

lara ve esnaflara ne verdi? Daha doğrusu halka ne ver
di? Birşey verdiyse o da zam ve zulümdü.

İşçilerin sendika ve toplu sözleşme haklarına sal
dırmadım!? Yani çıkardığı yasalarla halkımızın kanı, 
canı pahasına aldığı demokratik hakları gaspetmedimi? 
Hergün hayat pahalılığı artarken kiralık ev dahi bula- 
mıyan şehirdeki işsiz ve gecekonduda yaşayan ne yiyor, 
$.e içiyor diye düşünülüyormu? Köydeki topraksız köylü
nün nasıl geçindiğini biliyorlarmı? Saymakla bitmeyen 
sorunlar. Kısacası halkımız sefalete sürüklenmekte, bu 
yetmiyormuş gibi zulüm, polis baskısı ve irkence. Hal
kın can, mal güvenliğini sağlıyacağız diyenler bugün 
kimin inal ve can güvenliğini sağlıyorlar? IMF ’ den ta- 
♦limat alıp kime ekonomik baskı uyguluyorlar? İşçilere, 
köylülere ve dar gelirli memurlara mı, yoksa Vehbi Koç, 
Sabancı, Eczacıbaşı ve büyük toprak ağalarına mı? ABD 
başkanı Reagen’dan talimat alıp kimin can güvenliği 
sağlanıyor? Ortadoğu’da Amerika’nın çıkarlarını, yani 
egemenlik ve tahakkümünü sürdürmek için Enver Sedat’
tan beklediğini stratejik bir konuma sahip olan Türki
ye’nin yöneticisi durumunda olan Kenan Evren’den bek
lemiyorum? Ve bunun için ne gerekliyse yapmıyormu? 
Dünya barışını tehdit eden emperyalistlerden başta ge
len Rus Sosyal-Emperyalizmi ve Amerikan emperyalizmi 
olduğu açıkken Kenan Evren ve şürekası ABD’nin çıkar
ları doğrultusunda her istediğini yapmıyorlarmı? Bu u- 
şaklar ABD‘den uzman getirip komando tugayı "halka na
sıl baskı yapılır" şeklinde eğitmiyorlarmı?... Bu Ame
rika’dan gerilla savaşına karşı anti-gerilla savaşla
rını öğreten ve Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı olma
yan, direk Amerikan uzmanlarına bağlı olan Kayseri ve 
Bolu’daki Hava İndirme Tugayları kime baskı yapıyor. 
Komprador patronlara ağalaramı, yoksa halkamı? İşte 
bütün bunlar cuntanın kimin temsilcisi ve uşağı oldu
ğu, kimin çıkarlarını savunduğunun göstergesidir.

Emperyalist sömürü ve baskıya karşı çıkan, onlarla 
işbirliğine giden uşaklarına karşı mücadele edenleri 
sahtekâr bir biçimde "vatan haini" diye devrimcileri 
suçlayanlar aslında kendi hainliklerini gizlemek iste
mektedirler.

İşte, Partimiz TKP/ML ve önderliğindeki TİKKO savaş
çıları bu iktidarı yıkıp yerine halkın demokratik ik
tidarını kurmak için mücadele etmekrecıir. Ve tâki sı
nıflar ortadan kalkıncaya kadar.

İşte Partimizin yiğit önderlerinden SÜLEYMAN CİHAN 
bu uğurda partimizin kızıl bayrağını daha da kızıllaş
tırarak yükseklerde dalgalandırdı.

YOLDAŞ SEN RAHAT UYU, YOLDAŞLARIN ŞENİNDE HİÇBİR 
ZAMAN ELDEN DÜŞÜRMEDİĞİN BAYRÂĞI KANLARI, CANLARI PA
HASINA DAHA DA YÜKSEKLERDE DALGALANDIKACAKLARDIR. KAV
GAN DEVAM EDECEK, SİLAHLI MÜCADELE İÇİNDE İDEOLOJİK, 
SİYASİ VE ASKERÎ OLARAK ÇELİKLEŞMİŞ BÎR PARTİ DEVRE
DECEĞİZ MÜCADELE YOLDAŞLARIMIZA, YANİ GELECEĞE. Bu 
kırdan şehire tutuşturduğumuz Halk Savaşının kızıl 
meşalesi sönmiyeçektir, sen RAHAT UYUJ...................

"DAYANMALISIN

İSMİN "KARANLIK" OLMALI

MAVZERE SARILIR GİBİ SARILMALISIN

VE BÎR MERMÎ GÎBÎ DAĞLAMASIN

YÜREĞİN BÎR KÎN ATEŞÎ GÎBÎ

GÜRÜL GÜRÜL YANMALI

ONURU YÜCELERDEN YÜCE YOLDAŞIM

ÖRGÜTÜNÜ VE YOLDAŞLARINI

SOYLU BÎR SIR OLARAK

BİLİNCİNİN DERİNLİKLERİNE GÖMMELİSİN

SEN TUTSAK OLMUŞ OLABİLİRSİN

ZİNCİRLİ KELEPÇELİ

ELİN AYAĞIN OLABİLİR.

LÂKİN ERİŞİLMEZ BİR ÖZGÜRLÜĞÜ OLMALI İDEOLOJİNİ 

İŞTE ONUNLA MEYDAN OKU.
ONUNLA DAĞLA

DÜŞMANIN ON PARA ETMEZ CİĞERİNİ

ONUNLA VUR

BEYNİNE

BİLİNCİNE

YÜREĞİNE

YUMRUK YUMRUK

Kî;CELLAT TÖKEZLEMELÎ

DEVRİMİN KIZIL ŞAMARIYLA 

SERSEMLENELİ

DAYATMALISIN

ACIDAN

SIZIDAN

AÇLIKTAN

UYKUSUZLUKTAN

SAĞILMIŞ YİĞİT YOLDAŞIM

KAYANIN SABRINI KUŞANMALISIN

VE DAYANIP-DAYATMALISIN."

İBRAHİM’İerin, NGUYAN VANTRANDÎNH’lerin, KEMAL STEFA’larm, FUÇÎK’lerin ve senin yolunu izleyecek daha çok 
direnme kahramanları çıkacaktır. :: 

- İŞKENCELERDEKİ KIZIL DİRENME RUHUNU YAŞATACAĞIZ ’

- KAHROLSUN FAŞİST CUNTA J KAHROLSUN İŞKENCECİ CELLATLAR ’

- YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, TİKKO, TMLGB
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