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TÜTED Genel r.a şkanı Aykut Göker, Gazeteci 
Yazar Abdi İpekçi niıı öldürülmesi ile il
gili olarak 5 Şubat 1979 günü aşağıdaki 
basın açıklamasını yaptı.

Bugüne dek binlerce işçi,emekçi,öğrenci ve aydın faşist cinayet 
şebekelerinin silahlı saldırısına uğradı ; yuzlercesi bu saldırılar so
nunda hayatını kaybetti.

Demokratik kuruluşlar, Anayasal kurulaşlar faşistlerin bombalı 
saldırılarının hedeii oldu.

Tek tek kişi ve kuruluşlara saldırmakla yetinmeyen faşist odak
lar kitlesel katliamlar düzenlediler ; Kahramanmaraş bunun son örneği 
oldu.

Öyle gözüküyor ki; şimdide faşist odaklar kendilerine yeni bir 
tırmanma noktası seçmiş; Saldırılaranı, kamuoyunda önemli ölçüde etkin
liğe sahip kişilere yöneltmeye başlamışlardır. Liberal bir kişiliğe 
sahip gazeteci-yazar Abdi İpekçi*nin öldürülmesi faşist terörün tırman
dığı bu noktayı vıflf¿ulamaktadır.

Yıllardır işçi sıni-inın siyasi hareketinin sözcüleri ve demok
ratik kitle örgütlerinin sözcüleri, faşistlerin kendilerinden olmayan 
herkesi hedef al'1- ' -’vv defalarca açıkladılar, bu gerçeğin altını çizdi
ler; faşist saldırı ve teröre karşı yalnızca sosyalistleri değil tüm 
demokratları, yurtseverleri, ilericileri açıkça tavır almaya ve güçle
rini birleştirmeye çağırdılar. Faşist tırmanışa, faşizme geçit vermeye
cek tek gücün emekçi halkın kitlesel gücü-örgütlü gücü olduğuna işaretle 
tüm ilerici, demokrat, yurtsever, sosyalist kişi ve kuruluşları eylem 
ve güç birliğine çağırdılar.

İşçi sınıfının siyasi hareketinin sözcüleri vs demokratik kitle 
örgütünün sözcüleri, işbaşına geçtiği gündenberi CHP ağırlıklı hükümet 
ve Sayın Başbakan:dan gizli-açık faşist odaklara,. fa.fii.st hareketin si
yasi platformdaki temsilcisine karşı açıkça tavır alınmasını, bunların 
üzerine cesaretle .dilmesini talep ettiler. Ülkedeki terörün bir s#ğ- 
sol çatışması sonucu değil, faşist güçlerin siyasi iktidarı ele geçir
meye yönelik hareketinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını defalarca 
tekrarladılar ve bu durun»un CHP ağırlıklı Hükümetin de varlık nedenini 
ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu açıkladılar. Faşist terörün önünûr
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alabilmek için öncelikle işçi vo emekçi kitlelerin doğrudan desteğinin 
sağlanması, onların örgütlü gücüne dayanılması gereğine işaret ettiler, 

Ne varki; bu uyarıların, çağrıların, taleplerin hiç birisi bu 
gün hayata geçirilebilmiş değildir. Abdi İpekçi'nin öldürülmesi ile 
bir kez daha ortaya çıkmıştır ki Sayın Başbakan halâ "üzüntülerini 
ifade etmenin ; bir adım ötesine geçebilmiş değildir.

Gün, "üzüntülerin ifadesiyle'1 geçiştirilebilecek gün değildir. 
Gün, demokrasiden yana olduklarını söyleyen tüm güçlerin, eğer bu söy
lediklerinde samimi iseler, faşist güçlere karşı tutumlarını açıkça 
belirlemelerinin gerektiği gündür.

Gün, faşist terörle birlikte Türkiye'nin tüm diğer mes'eleleri- 
nin Washington-Bonn-Bruksel üçgeninde çözülemiyeceğinin açıkça kabul 
ve ilân edilmesi ve bu yol ayrımından hareketle mes1elelerimize çözüm
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