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Prof. Cavit Orhan Tütengil’in Katli

Profesör Cavit Orhan Tütengil’in öldürülmesi üzerine verilen demeç, 7 Aralık 1979. 
Tütengil’in eşine ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Profesör Haluk Alp’e gönderilen 
başsağlığı telgrafları.

Profesör Cavit Orhan Tütengil, ülkede faşist bir diktatörlük yerleştirmek isteyen-
ler tarafından öldürtülmüştür. Amaç, faşist diktatörlüğü gerçekleştirme yolun-
da toplumun faşizme karşı demokratik direnç noktalarının tümünü yoketmek ve 
herkesi faşist diktatörlüğe boyun eğdirmektir. Gazeteci Abdi ipekçi, Profesör Ümit 
Doğanay’dan sonra Profesör Tütengil’in hedef seçilmesi bunun yeni kanıtlarıdır. 
Aydınlar, yazarlar, sanatçılar susturulmak ve teslim alınmak istenmektedir.

Faşist diktatörlüğü toplumun başına bela etmek isteyenler AP hükümetinin 
kurulmasını karanlık emellerini gerçekleştirmek için daha elverişli bir fırsat görü-
yorlar. AP hükümetinin, işbaşına gelmesiyle beraber attığı ilk adımlar, gizli faşist 
odakları cesaretlendirmiştir. Gerici-faşist güçler saldırılarını pervasızca sürdürmek-
tedirler.

Tüm ilerici, demokrat, yurtsever güçleri çetin günler bekliyor, işçi sınıfımız, 
emekçi kitleler, ilerici aydınlar ve gençler faşist diktatörlük tehlikesine karşı her za-
mandan daha çok dikkatli ve dirençli olmak zorundadır. İlerici ve demokratik güç-
lerin birleşik örgütlü hareketi faşist diktatörlüğü önleyecek tek güçtür.

*

Sayın Şükriye Tütengil
İleriye dönük, güzelden, doğrudan yana ne varsa hepsine düşman faşizmin ülke-

mizdeki özlemcileri tarafından hunharca canına kıyılan eşiniz Sayın Profesör Cavit 
Orhan Tütengil’i saygıyla anar, sizin ve diğer yakınlarının acınızı içten paylaşırım.

*

Sayın Profesör Haluk Alp
İstanbul Üniversitesi Rektörü
Üniversiteniz profesörlerinden Sayın Cavit Orhan Tütengil’in hunharca öldü-

rülmesi ülkemizin bilim ve düşün yaşamı bakımından önemli bir kayıp olmuştur. 
Ülkede faşist bir diktatörlüğü gerçekleştirmek isteyenler, öğretim üyelerinin, bi-
lim adamlarının, aydınların, yazarların sindirilerek toplumun faşizme karşı tüm 
demokratik direnç noktalarını yok etmeyi amaçlamaktadırlar. Yazar Abdi İpekçi, 
Profesör Ümit Doğanay’dan sonra şimdi de Profesör Tütengil’in hunharca canına 
kıyılması bunun yeni kanıtlarıdır.
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Partimiz, işçi sınıfımızın, emekçi kitlelerin, aydınların ve gençlerin faşizm öz-
lemcilerine boyun eğmeyeceklerine olan inancını tekrar belirtir size ve şahsınızda 
tüm üniversite camiasına başsağlığı diler.

Çark Başak, Sayı 72, 15 Aralık 1979
 


