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FAŞİST CUNTA.TKP(ML)NİN DEĞERLİ ÜYESİ KOMÜNİST PARTİZAN
YİĞİT HALK SAVAŞÇISI SÜLEYMAN CİHAN
YOLDAŞIMIZI İŞKENCEDE KATLETTİ !
YURTDIŞINDA YASAMAK ZORUNDA BIRAKILAN İŞÇİLER, EMEKÇİLER, BACILAR!
DEVRİMCİLER, YOLDAŞLAR!
Faşist cunta; şanlı partimiz TKP/ML*nin değerli üyesi, yiğit halk savaşçısı SÜLEYMAN CİHAN
yoldaşımızı işkence tezgâhlarında alçakça katletti#
SÜLEYMAN CİHAN yoldaşın katledilmesiyle; Türkiye işçi sınıfının öncü müfrezesi partimiz
TKP/ML, ve çilekeş emekçi halkımız, yiğit bir evladını ve ölümsüz önderlerinden birini daha
kaybetti. Elbetteki bu kaybediş sadece bedenendir.
Oysa yoldaş SÜLEYMAN CİHAN, kanıyla kızıllaştırdığı halk savaşının şanlı yolunda direnişin
kızıl bir sembolü olarak yaşayacak!
O, partimizin sınıfsız sömürüşüz dünya uğruna mücadelesinde ebediyen yaşayacak!

O, yoldaşlarına devrettiği mücadelenin kızıl bayrağı olarak yaşayacak!
SÜLEYMAN CİHAN YOLDAŞ ÖLDÜ AMA YENİLMEDİ
O, faşist cuntanın işkence tezgâhlarında
ölümsüz önderimiz İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşın ve
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şehitler kervanına katılan Partizan yoldaşların kızıl direnme ruhunu yaşattı.
Partimizin şanlı mücadele tarihine sönmeyecek bir yıldız olarak geçti. Ser verip sır verme
yenlerin, komünist azminin mücadele geleneğinin yiğit sürdürücüsü olarak işkenceci cellatları
dize getirdi. Yoldaşlarına, halka, devrime ve yüce komünizm davasına sarsılmaz bir inançla
bağlılığın en yüce örneğini bu uğurda ölümü korkusuzca kucaklayarak ispatladı.

SÜLEYMAN CİHAN YOLDAŞ; hakim sınıflarca yakalandığı 1 Ağustos 1981 tarihinden katledildiği
güne kadar işkence altındaydı. Faşist cunta SÜLEYMAN CİHAN yoldaşımız hakkında yakalandığı gür
den beri hiç bir açıklama yapmadı. Onun yakalandığını dahi kamuoyundan titizlikle gizledi.

Çünkü, faşist cellatlar yoldaşımızın kanına susamışlardı. Onu katletmek için işkence tezgah
larma çekmişlerdi. Nitekim üç ay süren en vahşi işkenceler sonucu yoldaşı katlettiler.
O, teslim olmadı. Komünizm davasını işkence tezgâhlarında da savunarak korku saldı cellat
lara. Öldü ama yenilmedi. Faşist cunta yoldaşımızın ölümü hakkında dahi herhangi bir açıklama
da bulunmuyor. Onlar yoldaşımızın cesedinden dahi korkuyorlar.
SÜLEYMAN CİHAN YOLDAŞ KİMDİR?

O, Dersim-Ovacık’m yoksul ailelerinden birinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Yoksulluğun,
ezilmişliğin, milli baskının acısını ta küçük yaşlarda tatmıştı. Bunların ne olduğunu biliyor
du. Bunun içindirki, emperyalizme ve onun yeminli uşağı komprador patron ağa devletine karşı
hınç, öfke doluydu. Yoldaşımız, kurtuluşun partimizin önderliğinde yürütülecek halk savaşından
geçeceğini, onun için de mücadeleye katınılmasının gerekliliğine inanarak partimiz saflarında
can bedeli bir mücadeleye atıldı. Fabrikada, köyde, gecekondularda, okulda kısacası hayatın
her alanında örnek bir azimle işçileri, köylüleri, emekçileri partimiz saflarına kazanmak ye
örgütlemek için fedekârca çalıştı. Faşist Türk devletinin 12 Martlarda estirdiği vahşi terör
ve saldırı sonucu geçici de olsa ağır bir yenilgi alan partimizin yaralarını sarması, yeniden
toparlanması mücadelesine yoldaşımız aktif olarak katıldı. Tükenmez bir mücadele azmiyle dop
dolu olan SÜLEYMAN CİHAN yoldaş, alçak gönüllülüğü ile de örnek bir komünistti. 0, komünist ni
teliğin bütün özelliklerini üzerinde taşımakla yoldaşlarının sonsuz bir güvenini ve saygısını
kazanmıştı. Bir an için kitlelerden kopmadı. Yaşamı, mücadelesi ile onların da sevgisini ka
zandı. işçilerin sendikalaşma, grev, emekçilerin gecekondu, gençliğin örgütlenme vb. mücadele
sine aktif olarak katıldı, onları örgütledi önderlik etti.
0, kahramanca mücadelesiyle hakim sınıflar için büyük bir korku olmuştu. 197^’ten beri bu
nun içindirki hakim sınıflar tarafından her yerde aranıyordu.
SÜLEYMAN CİHAN yoldaş; komprador patron ağa devletine ve onun efendilerine karşı yiğitçe
mücadelenin yanısıra her türden anti ML akıma, oportünizme, revizyonizme, Troçkizme karşı da
kararlı bir mücadele yürüttü. O, partimiz saflarında ortaya çıkan sapmalara, hiziplere karşı
partimizin ML çizgisini savundu, onun saflığının korunmasına azami gayreti gösterdi. Bu mü
cadeleye de sadece katılmakla kalmadı, önderlik etti yoldaşlarına yol gösterdi.
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1976 yılında partimizi tasfiyeye kalkışan ”PB” hizibine karşı yürütülen mücadelenin önder
lerinden biri olarak partimizin her türden oportünizme, revizyonizme karşı mücadele geleneği
nin şanlı bayrağını yüksekte tuttu. ”PB” hizibinin oportünist yüzünün teşhirinde önemli rol
oynadı. nPB” hizibinin mahkûm edilmesiyle birlikte, partimizin yeniden merkezileşmesi çalış
masına katıldı. 0 dönemlerde ÖK (örgütlenme Komitesi) nın oluşturulmasında tayin edici düzey
de katkıda bulundu. Bundan sonra da, partimizin 1. Konferansını toplanmasında önderlik eden
yoldaşlardan biriydi. Yine o, partimizin merkezi yapıya kavuşmasından sonra da ortaya çıkan
çeşitli kılıflardaki her türlü sapma ve hizibi mahkûm etme mücadelesinde örnek bir çaba gös
terdi. 12 Eylül faşist cuntasının azgın zulüm şartlarında yapılan partimizin 2. Konferansı
nın toplanmasında da en önde çaba gösteren yoldaşlardan biriydi.

SÜLEYMAN CİHAN yoldaş; partimizin 2. Konferansında mahkûm edilen revizyonist-troçkist kır
ması çizgiye karşı partimizin ML siyasi, ideolojik, örgütsel, askeri hatı temelinde en önde
mücadele yürüttü. Nitekim, mülteci bürokrat revizyonist, troçkist kırması YD hizibinin par
timize cepheden saldırmasıyla birlikte onlara karşı mücadelenin de en ön saflarındaydı. Kı
sacası SÜLEYMAN CİHAN yoldaş ML bilimiyle donanmış partimizin, kızıl sancağını her türden
saldırıya karşı yükseklerde tuttu. Marks, Engels, Lenin, Stalin ve Mao Zedung yoldaşların
ışıklı yolunda yürüyen partimizin ölümsüz önderi İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşın komünist fikir
lerini hayatın her alanında taviz vermeden savunarak onurlu ve yol gösterici bir miras bırak
tı. İşte bu miras Partizan yoldaşlarımızın ve yiğit halk savaşçılarının elinde düşmeyecek kı
zıl bir meşale olarak yaşayacaktır! Onun destanlaşan mücadelesi Türkiye’nin emekçi halkının,
milli baskı altında ezilen Kürt ulusunun ve diğer azınlık milliyetlerin gönlünde bir isyan
ve özgürlük ateşi olarak yaşayacaktır! Onun komünist direnme ve azmi, acze düşerek iğrençle
şen ve nice yiğit halk evladını işkencede katleden faşist cellatların korkusu olarak yaşaya
caktır.
SÜLEYMAN CİHAN YOLDAŞI ANMAK NE DEMEKTİR?

Onu anmak, onun savunduğu partimizin ML çizgisini hayatın her alanında savunmak demektir.
Onu anmak, canbedeli bir mücadele yürüttüğü emperyalizme, sosyal-emperyalizme, komprador-kapitâlizme, feodalizme karşı mücadele etmek demektir. Partimizi her türden saldırıya karşı
gözbebeğimiz gibi korumak demektir. SÜLEYMAN CİHAN yoldaşın savunduğu partimizin ML çizgisi
nedir? Ülkemiz emperyalizme bağımlı yarı-sömürge, yarı-feodal bir ülkedir. Emperyalizmin
komprador-kapitalizmin, feodalizmin yağma ve sömürüsünden kurtulmak için işçi sınıfının ön
derliği mutlaka gereklidir. Bu da onun öncüsü TKP/ML aracılığıyla sağlanacaktır. 0, halkımı
zın kurtuluşunun DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ’nin zaferi ile sağlanacağını savunuyordu. Ancak bun
dan durmaksızın kesintisiz olarak sosyalizme ve giderek komünizme varmak için ilerlenilmesini
savunuyordu. Buna varmak için de içindewww.ikk-online.net
bulunduğumuz özü toprak devrimi olan DEMOKRATİK HALK
DEVRİMİ’nin temel hedefi olan proletaryanın siyasi hegomonyası altındaki işçi-köylü temel it
tifakına dayanan DEMOKRATİK HALK DİKTATÖRLÜĞÜ’ne varılmasını savunuyordu. SÜLEYMAN yoldaş
kurtuluşun tek yolunun HALK SAVAŞI olduğunu savunuyordu.

HALK SAVAŞI’nın, geri kırlık bölgelerin temel alınarak yürütülecek silahlı mücadeleyle kı
zıl siyasi iktidarların kurularak parça parça DEMOKRATİK HALK İKTİDARI’nın kurulması ve bunun
genişletilmesi olduğunu, şehirlerin kırlardan kuşatılarak ülkede komprador patronların ve top
rak ağalarının iktidarının yıkılması olduğunu savunuyordu. SÜLEYMAN yoldaş, taktik olarak güç
lü ve modern teçhizatlarla donanmış faşist ordunun ancak bu yolla darmadagan edileceğini, hal
kın silahlı kuvvetlerinin bu yolla küçükten büyüyege doğru gelişerek güçleneceğini savunuyor
du. Ve yine o, devrimin üç temel silahı olan komünist partisi, ordu ve cephenin basitten kar
maşığa, stratejik olarak silahlı bir temele oturan çok yönlü siyasi mücadele içinde inşaa edilecegini savunuyordu. 0, Kürt milleti ve diğer milliyetlerin azgın milli baskıdan kurtuluş
larının yolunun DHD’nin zaferi ile sağlanacağını savunuyordu. 0, bugün uluslararası planda
Mao Zedung yoldaş şahsında Marksizm-Leninizm’e yönelen saldırılara karşı mücadelede Mao Zedung
savunulmadan Marksizm-Leninizm savunulamaz şiarını kendine rehber alıyor, onu ML’in büyük öğ
retmenlerinden biri olarak savunuyordu. Bunun için de başlıca saldırı cepheleri olan modernrevizyonist Kruşçev-Brejnev, . modern revizyonist Çin yönetimi ve revizyonist-troçkist kırması
AEP dönek yönetici kliğinin önderliklerindeki haçlı cephelerine karşı kararlı mücadele yürü
tüyordu. işte onu anmak bu komünist fikirleri tavizsizce savunmaktır,
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BlZ PARTİZANLAR DlYORUZKl!

SÜLEYMAN yoldaş, bize devrettiğin kavgayı hiç bir saldırı, ihanet durduramıyacaktır. Sen
işkencede destanlar yaratan,faşizme yenilmeyen, onlara korku salarak dize getiren şanlı dire
nişinle saflarımızda, yanımızdasm. Parıldıyorsun ışık saçan bir fener gibi. Bayrağın yere
düşürülmeyeck. Kalbimizde ölümsüzleşerek yaşıyacaksm. intikamın faşist cuntadan fitil fitil
alınacak.

- partimizin

-

değerli üyesi
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cihan yoldaş ölümsüzdür !

SÜLEYMAN CİHAN YOLDAŞIN İŞKENCE TEZGÂHLARINDAKİ KOMÜNİST DİRENİŞİ BİZİ AYDINLATIYOR!
SÜLEYMAN YOLDAŞ HALK SAVAŞININ ŞANLI YOLUNDA ELİMİZDE KIZIL BİR SANCAK OLARAK YAŞAYACAKTIR!
KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!
YAŞASIN HALK DEMOKRASİSİ BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ!
YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML VE ONUN ÖNDERLİĞİNDEKİ TÎKKO VE TMLGB!
İŞKENCECİ FAŞİST CELLATLARDAN HESAP SORACAĞIZ!

26.10.1981
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTÎSİ/MARKSİST-LENİNÎST
YURTDIŞI BÜROSU (TKP/ML YDB)

