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POL-DER,TMMOB, TÖB-DER, TÜM-DER, HALKEVLERİ, 

tüted , ÇAĞDAŞ j^HUKUKÇULAR-DER ,DGDF, İGD, TÜS-JDER 

TÜMAS , TÜMÖD , PİM, SGB , DHKD , İKD, AKD , TÎB,

T . ZİRAATCIIAR-DER,TÜM-ZERBANK-DER, TÜM-OR-fl, 

HSM-DER, ENERJİ-DER, İŞÇİ KÜLTÜR DER ,DEV-SAN 

DER VE SANATÇILAR BİRLİĞİ BAŞKA ULARI BUGÜN 

YAPTIKLARI BASIN TOPLANTISINDA PÖL-DİÎR'İN 

KAPATILMASI VE YÖNETİM KURULU-ÜYELERİNİN 

GÖREVDEN ALINMASINI KINADILAR.
T  T A'İÎ ÛG*u' 'tOL-

Baaın toplantısı metni aynen Şöyledir:

Kapatıyoruz,kapa ta cağız derken nihayet açıklandıi

Bu kapatılan,halktan;demokra&iden yana görev yapan Polislerin Demokratik 

Kitle örgütü POL-DER,Aylardan "beri egemen sınıflar ve onların temsilci

leri tarafından kamu oyunda yeri hazırlanan uydurma gerekçelerle halkı

mıza hazmettirilmeye çalışalan kampanya Ankara Valisi ’ ne attırılan bir 

imza ile noktalandı.Faşist güçler tarafından sürdürülen bu kampanya so

nunda , iktidar buna boyun eğerek POL-DER'i kapatmakla tüm ilerici-devrimc 

kesimi bir kez daha karşısına aldı.

POL-DER ve 53 Şubesinin kapa tılma sı ,CHP ağırlığındaki hükümetin~kurulma

sından bu yana görülen "Dernek Kapatma0 örneklerinden çok farklı^ Kapa t ma 

yetkisini Dernekler Kanunundan aldığını açıklayan Ankara Valisi,gene 

aynı kanundan aldığı yetkiyle Ülkü Ocakları için faaliyetten yasaklamaya 

hiç gerek görmeksizin yalnızca sözde bir rapor düzenlemekle yetinirken; 

POL-DER'e gelince işi mahkemeye sevketmekle yetinmemekte ayrıca POL-DER 

'in  faaliyetlerinide yasaklamaktadır..

Bu Ankara Valis i 'n in  imzasında somutlaşan, iktidarın demokrasi anlayışına 

bir örnektir.

POL-DER'in kapatılması için başlatılan Kampanya iPOL-DER üzerinde yoğun

laştırılan baskı ve saldırılarla birlikte sürdü.Yalnızca 1978 yılı içind 

POL-DER Genel Merkezi iki kez kundaklanarak dernek binası kullanılamaz 

hale g e t ir ild i .10 kadar-POL-DER Şubesi bombalarla dinamitlerle tahrip 

edildi.Çok sayıda POL-DER üyesi faşist çetelerin silahlı saldırılarında 

yaralandılar ve öldürüldüler Derneğin 1000 'den fazla üyesi sürüldü, 

açığa alındı kıyıma uğra t i ld ı . Bu MC' nin iktidarda bulunduğu dönemler

deki toplam rakamlara aşağı yukarı denktir.

Bu baskı ve saldırılarda ,Kamuoyunda yaratılan "POL-DER'i kapatacağız" - 

ortamının büyük payı ve buna neden olanlarında bu oranda sorumlulukları 

vardır.

Yetkililer FOL-DUfh i kapatmakla yetinmemişler,ayrıca Derneğin eski ve 

yeni Yönetim Kurullarının üyeleri ile toplam 50 kadar üyesi açığa a lı 

narak görevlerinden uzaklnştıraışlardır.

Bunun yanısıra TOL-DER'in yargı yoluna başvurmasını engellemek için, 

Ankara Valiliğinin  kapatma kararı Dernek yetkililerinin  başvurularına 

karşın kendilerine tebliğ edilmemiştir.
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POL-DER1 ir kapatılması iktidarın Demokratik Kitle Örgütleri üşerinde g i

derek artan baskılarının örneklerinden b ir isid ir .İktidarın ,faşist  odak- 

larakarşı gevşek ve k a r a n ı z  tutunu; denokrasiden yana güçlere karşı 

MC döneaini andıran bir tutun içine girnes:,ve  faşizne karşı tavizci bir 

politika izleyerek ,denokra si saflarında gedikler' açnakta oluşu d üş ün

dür ücüd ür.

Örneğin,Edirnekapı Yurdunu İşgal eden Silahlı Zorbaların aylarca işgal 

altında tuttukları yurt işgalcilerin  üzerlerinin arannasına bile gerek 

görülmeden boşaltılnakta ve yasal olnıyan bir yürüyüş yapnalarma izin 

verilmekted i r . İTÜ’ nün bahçesine çadır kuran devrinci-ilerici öğrencileri: 

ise;yürütülen "başarılı bir operasyon" ile çadırları yıkılmakta ,bahçede 

dedöktörle silah aranmakta 250* nin üzerinde öğronci gözaltına alınmak

tadır .Saldırı ve cinayetlerin sorunlularına bir şey yapılamazken, 

îOL-DER'in bütün sorumluluğu -'.yelerinin yasal bir "afişi  asmak "tan iba

ret olan üyeleri açığa alınmaktadır.

POL-DER'in kapatılması,denokratik nücadelsnin geriletilmesinde, istenilen 

ve beklenilen sonucu asla yaratnıyacaktır.Ancak Ere varki;

"Kamu kesiminde çalışanların sendikal haklarının gerçekleştirilmesi"ni. 

gündenine alan bir Hükümetin iş başında bulunduğu; gündeminde Sendikal 

hakları konusunun bulunduğu ILC ile ilişkilerin  sürdürüldüğü bir dönen

de,grevli toplu sözleşmeli sendikal hak mücadelesini veren bir örgütün 

faaliyetlerinin yasaklanması ibret vericidir,

POL-DER1 in kapatılması i^in sürdürülen kampanya ,denok ra tik kamu oyunda 

nefretle tepki görmüş tür .Anayasa " n m  teminatı altında , mahkeme kararı 

olmaksızın dernek kapatılmanın gerçekleştirilemeyeceğinin bilinmesine 

rağmen bu anti-demokratik tutumu tavizler .ıdma göze alınmaktao ir .

Ancak şurası bil inmeli^ i r k i ,bu tulumlar bugüne kadar olduğu gibi,bugündG 

sonra da demokrasi mücadelesi verenleri geriletemiyecektir .17  bin üyeli 

ve 53 şubeli bir  örgütte yaratılan demokrasi bilinci ile verilecek olar 

mücadelede tüm temokratik kitle örgütleri kendilerine düşen görevleri 

sonuna kadar yerine getirecek ve bu mevziin susturulup kapatılması 

girişimlerine karşı duracaklardır. DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ OLARAK 

POL-DER'e uzanan ELLERİ KENDİMİZE UZANMIŞ SAYIYOR VE MÜCADELEMİZİN SÜ

RECEĞİNİ KAMUOYUNA DUYURUYORUZ.


