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KEMAL SÜLKER

Ortak mücadele için 
bir araya gelebilme
D tSK  yöneticileri arasındaki anlaşmazlık üzerine 

şimdilik «dondurulmuş» bulunan ve Aralık'm  1-
klncl yansında yapılacak Genel K urula bırakılan 

Cephe sorunu, bir süre sonra yeniden gündeme gelecek
tir. Ancak bazı örgütler, önemli konularda kolayca bir 
araya gelebilmekte «e ortak  mücadele verm ekte ve de 
vereceklerini açıklam aktadırlar.

tş te  üç a y n  konuda bazı örgütlerin nasıl birleşebil
diklerini kanıtlayan belgeler ve konulan:

1 — A nkara’da  Solfasol Yıldıztepe bloklarında h i 
len o turm akta olan yoksul in san lann  ve depremzede- 
lerln 5 günlük süre İçinde evleri boşaltılm ak İstenmeleri 
üzerine basına yapılan bir açıklam ada İm zalan bulunan 
örgütler:

T ü m -D er, T ö b -D er, TMMOB, Tüted, T ü s-D er, 
Çağda« Hukukçular Derneği, DGDF, İGD, K öp-K oop, 
Halkevleri, Tüm  - Zer - Bank - Der, Tüm - Or -  Der, T. 
Z ira a t-D e r, İKD, AKD, TİB, PİM, D ev -S ander, İş 
çi K ültür Der, İm -D e r , Demlryollan M em -D er, Tü- 
möd, SOB, DHKD.

Bu örgütlerin temsilcileri, bildirilerinin sonunu şöy
le bağlıyorlar:

«Blzler demokratik kitle örgütleri başkanlan  olarak 
gerekçeleri ne olursa olsun o konutlarda yaşayan ln - 
san lann  konut sorunu çözülmeden yapılacak her tü r
lü  girişimin karşısında olacağımızı belirtiriz. Bu konu
da  btttün İlerici kişi ve kuruluşlan  göreve çağırıyoruz.»

2 — H ayat pahalılığına, taban  fla tla rm a ve faşist 
baskılara karşı o rtak  mUcadele vermede birleşen örgüt
ler yine b ir araya  gelmiş ve özel demeçlerinde sonuç 
olarak şun lan  vurgulam ışlardır:

«Egemen güçler zam larla birlikte faşist baskı, kı
yım. terör ve cinayetlerle giderek temel hak  olan ya
şam hakkım  yok etmeye çalışıyorlar.

«Bu tehlikeli gelişme karşısında, faşist baskı, kıyım 
ve saldırıların geriletllmesl, yok edilmesi İçin tüm  dev
rimci, demokrat, İlerici kişi ve kuruluş o rtak  hedefler 
ve ortak  protrram çerçevesinde eylem ve gftç birliği“ 
yapmak sorundadırlar.

«Blzler, kendi kitlelerimizin so runlannm  çözümü
nü emekçi halkım ızın kurtu luş mücadelesinden a y n  
düşünmeyen dem okratik kitle örgütlerinin başkanlan  o- 
larak  bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadelemizi bun
dan  sonra da  güçlendirerek sürdüreceğimizi; kazanıl
mış ekonomik - demokratik haklarım ızı koruyup geliş
tireceğimizi; ve bu haklanm ız İçin güçlü bir biçimde
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Cephe sorunu, bir süre sonra yeniden gündeme gelecek
tir. Ancak bazı örgütler, önemli konularda kolayca bir 
araya gelebilmekte «e ortak  mücadele vermekte ve de 
vereceklerini açıklam aktadırlar.

tş te  üç a y n  konuda bazı örgütlerin nasıl birleşebil
diklerini kanıtlayan belgeler ve konulan:

1 — A nkara’da  Öolfasol Yıldıztepe bloklarında h â 
len o turm akta olan yoksul İnsanların  ve depremzede- 
lerln 8 günlük süre İçinde evleri boşaltılm ak İstenmeleri 
üzerine basına yapılan bir açıklam ada im zalan  bulunan 
örgütler:

T ü m -D er, T ö b -D er, TMMOB, Tüted, T ü s-D er, 
Çağdaş Hukukçular Demeği, DGDF, tO D , K öp-K oop, 
Halkevleri, Tüm - Zer - Bank - Der, Tüm  - Or -  Der, T. 
Z ln t  -  Der, İKD, AKD. TİB, PİM, D ev-S ander, İş
çi K ültü r Der, İm -D e r , Demiryolları M em -D er, Tü- 
möd. SOB, DHKD.

Bu örgütlerin temsilcileri, bildirilerinin sonunu şöy
le bağlıyorlar:

«Blzler demokratik kitle örgütleri başkan lan  olarak 
gerekçeleri ne olursa olsun o konutlarda yaşayan ln - 
san lann  konut «orunu çözülmeden yapılacak h e r tü r
lü  girişimin karşısında olacağımızı belirtiriz. Bu konu
da bütün İlerici kişi ve kuruluştan  göreve çağırıyoruz.»

2 — H ayat pahalılığına, taban  fla tla rına  ve faşist 
baskılara karşı o rtak  mücadele vermede birleşen örgüt
ler yine bir araya gelmiş ve özel demeçlerinde sonuç 
olarak şun lan  vurgulamışlardır:

«Egemen güçler zam larla birlikte faşist baskı, kı
yım. terör ve cinayetlerle giderek temel hak  olan ya
şam hakkını yok etmeye çalışıyorlar.

«Bu tehlikeli geüşme karşısında, faşist baskı, kıyım 
ve saldırıların geriletllmesl, yok edilmesi İçin tüm  dev
rimci, demokrat, İlerici kişi ve kuruluş ortak  hedefler 
ve ortak  program  efjçrvesinrt» .eylem « t  m  U ti l#  
yapmak zorundadırlar.

«Blzler, kendi kitlelerimizin sorunlarının çözümü
nü emekçi halkımızın kurtuluş mücadelesinden ay n  
düşünmeyen demokratik kitle örgütlerinin başkanlan  o- 
larak bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadelemizi bun
dan  sonra da  güçlendirerek sürdüreceğimizi; kazanıl
mış ekonomik -  demokratik haklarım ızı koruyup geliş
tireceğimizi; ve bu haklarım ız için güçlü bir biçimde 
mücadele vereceğimizi emekçi halkım ıza duyuruyoruz.

Zam lara H ayır I
K ahrolsun emperyalizm! K ahrolsun faşizmi
Yaşasın demokratik güçlerin eylem birliği!»
B una İmza koyanlan da  sıralayalım : T öb-D eı't 

T ü m -D er, TMMOB, Tüted, T ü s-D e r, K öy-K oop. Halk 
evleri, DGDF. İGD, Çağdaş Hukukçular Demeği, İKD, 
AKD, TİB, Tümöd, Tümas, Ato, Pim, SGB, DHKD 
İm  - Der, Tüm  - Zer Bank - Der, Tüm - Or - Der, E nerji - 
Der, l$çi K ültü r - Der, T. Z iraatçılar - Der, Devsan - Der, 
Ank - Demir Memur - Der.

3 — Yine bir kısım dem okratik kitle örgütleri genel 
başkanlan, m em ur ve mem ur emeklilerine yapılacağı 
söylenen 780 -1.000 TL. yardım  ile İlgili o larak görüşleri
n i ortaklaşa açıklamışlardır. B ir araya  gelen örgütler 
«unlardır:

T ö b -D er, T ü m -D er, TMMOB, Tüted, T ü s-D e r, 
K öy-K oop, Halkevleri, DGDF, İGD, Çağdaş Hukukçu
la r Demeği, İKD, AKD, TİB, Tümöd, Ato, Pim, T. 
Z lr-D e r , DHKD, İm -D e r , Tüm Z erbank-D er, T ü m - 
O r - Der, EnJ - Der, işçi K ü ltü r Der, Devsan -  Der, An* 
kara  Dem. YoL M em ur-D er.

Bu örgütler genelbaşkanlan da  «Sorunun çözümü, 
egemen sınıfların  ulufe olarak dağıtacaktan  750-1.000 
liralardan değil, Tüm  Sendikasız K am u çalışanlarının 
toplu sözleşmeli, grevli sendikal hakların ın  kazanılm a
sından geçmektedir.»

B ütün bunlar gösteriyor ki, h iç b ir örgüt b ir baş
ka örgüte sınırlı, kısıtlı ve adı, sanı önceden dayatıl
mış hiç bir öneride bulunm adan am açta blrleşlleblll- 
yor. Bunların başka örgütler genel balkan larına örnek 
olmasını dllerla.


