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DİSK,TÜMÖD,TÜMAS, İstanbul Barosu,
Türk Tabibler Biri iği,TMMOB TÖB-DER,
TÜM-DER, TÜS-DER ve TÜTED ortak bir
basın toplantısı yaparak Prof.Tütengil'in cenazettöreninde meydana gelen
olayları kınamışlar ve demokrasiden
yana tüm örgüt ve kişileri faşist ci
nayet ve tertiplere karşı,gerici,ırkçı,
şöven baskı ve saldırılara karşı birlik
içinde mücadele etmeye çağırmışlardır.
DİSK Yürütme Kurulu üyesi Tuncer Kocaman
oğlu'nun basın toplantısında açıkladığı
ortak bildiri aşağıdadır:

Prof.Tütengi1'in cenaze töreninde meydana gelen olaylar Türkiye'de demokrasi güçlerinin karşı
karşıya bulunduğu saldırının boyutları hakkında somut bir kanıt olmuştur._
Faşist cinayet örgütlerinin bilim adamlarına,işçilere, gençlere yönelik saldırıları önlenemez,
yakalanan faşist katiller tutukevlerinden ellerini kollarını sallayarak çıkabilirken,Prof.Tütengil'in cenaze törenine katılarak kendisine karşı son görevlerini yapmaktan ve bu olaya duy
dukları tepkiyi sessizlik içinde ifade etmekten başka bir amaçları olmayan yakınları, dostları
meslektaşları, öğrencileri ve yurttaşlarına karşı girişilen silahlı saldırı siyasal iktidarın
anarşiden ve anarşiyle mücadeleden neyi amaçladığını ortaya koymuştur.
AP Genel Başkanı hükümeti kurmakla görevlendirildiğinden beri çeşitli vesilelerle yaptığı açık
lamalarda zaten kısıtlı olan demokratik hak ve özgürlüklerindaha da kısıtlanacağını açıklamış
tır .Başbakan' m geçtiğimiz hafta sıkıyönetim komutanları ile yaptığı toplantıdan sonra Prof.
Tütengil'in cenaze töreniyle alınan önlemler, Sıkıyönetim uygulamalarının tek sorumlusu olan
siyasal iktidarın can güvenliğini sağlamaktan işçileri, emekçileri, ilericileri, demokratları
^ndirmeyi, bilim adamlarını dipçiklemeyi, toplumu suskunluğa itmeyi anladığını göstermektedir
Siyasal iktidar ve temsil ettiği egemen sınıf ve çevreler aydınların, bilim adamlarının işçi
lerle öğrencilerle emekçi halkımızla kaynaşmasından bütünleşmesinden korkmaktadırlar.
Prof.Tütengil1in cenaze töreni için alınan güvenlik önlemleri ancak savaş ortamında alınacak
boyut ve nitelikte olmuştur. Üç dört askeri barikattan kimlik göstererek ve üzerleri aranarak
camiiye ulaşabilen bilim adamları ve Tütengil'in yakınlarından oluşan 100-150 kişilik kala
balık camide tüm toplumdan ve yaşamdan tecrit edilmişlerdir. Şişli’den Mecidiyeköy'e kadar
yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı bölgede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmıştır.
Bütün bu önlemler yetmiyormuş gibi Prof.Tütengil'in eşi ve meslektaşlarından oluşan topluluğun
cenazenin arkasından yürüme isteklerine karşı dipçiklerle cevap verilmesi bırakılsın demokra
si asgari insanlık ölçüleriyle bile bağdaşmayacak bir davranıştır.
Cenazeye katılmak için toplanan binlerce kişilik işçi, öğrenci ve emekçiden oluşan kitleye kar
şı güvenlik kuvvetleri aynı saldırganlık içinde olmuşlar ve adeta olay çıkmasını zorlamışlar
dır. Sonuç olarak 1 kişinin ölmesi, çok sayıda kişinin yaralanması, İstanbul'da resmi terörün
alabildiğince yaygınlaştırılması siyasal iktidarın önümüzdeki günlerde izlemeyi programladığı
baskıcı politikanın somut göstergeleri olarak kabul edilmelidir.B u ,arada tek amaçları Tütengil
in cenazesine katılmak olduğu halde topluluğun dağılması sırasında rastgele gözaltına alınanl
rın derhal serbest bırakılmaları gerekmektedir.
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Planlı olarak Türkiye'de demokratik hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması yolunda kurban
olarak seçilen bilim adamlarının karşı karşıya bulundukları saldırının kaynağı ortadadır,Karafakioğlu1nu,Bedrettin Cömert'i, Necdet Bulut'u, Orhan Yavuz'u Prof.Unsal'ı , Doğanay'ı ve
Tütengil'i öldüren namlu aynı namludur. Bu namluyu tutan elin arkasında ucu CÎA'ya uzanan ve
Türkiye'yi 1930'ların faşist Almanyasına benzer bir topluma dönüştürmeyi amaçlayan gizli açık
faşist örgütler bulunmaktadır.
Bilim adamlarını,avukatları, doktorları, teknik elemanları, işçileri, memurları, öğretmenleri,
öğrencileri, demokrasiden yana tüm örgüt ve kişileri, egemen sınıfların ve emperyalizmin
emekçi halkımızı daha yoğun bir sömürü ve baskı altına almakta araç olarak kullandıkları faşisl
cinayet ve tertiplere karşı gerici, ırkçı, şöven baskı ve saldırılara karşı birlik içinde
etkin, özverili ve yılmadan
c mücadele etmeye çağırıyoruz.
Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden yolları tıkamak isteyen egemen sınıflar bu amaçlarına
ulaşamayacaklar, bağımsızlık ve demokrasiden yana güçler mutlaka zafere ulaşacaklardır.

