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TÜTED Şube Başkanlığına,

7.8.1978 Pazartesi günü, olağan toplantısını yapan TTK, gündeminin 
ikinci maddesi olarak Barış Derneğinin öncülük ettiği, 'Derneğimizin 
de 17.7.1978 tarihli I-ÎYK olağan toplantısında somut çalışmalarına 
oybirliği ile katılma kararı aldığı, "Nötron Bombasına Hayır- kam
panyasıyla ilgili gelişmeleri gözden geçirmiş ve aşağıdaki kararı 
almıştır:

Barış Derneğinin öncülük ettiği "’Nötron Bombasına Hayır' adı ile 
tüm yurt çapında yürütülmesi düşünülen kampanyaya, konusu ge~ 
reği, ilke olarak, başta DİSK, TÖB-DER, TILdOB, TUTI-BBR ve tüm 
di er demokratik kitle ve meslek örgütlerinin katılımının sağ
lanması gerekirken gelinen son noktada, kampanyanın yürütülme
si ile ilgili olarak oluşturulan gerek Merkez Koordinasyon Ku
rulu, gere]: sekreteryası ve gerekse Bölgesel Koordinas3'"on Kurul
ları ve bu kurulların toplanması için çağrıyı ygpacal örgütler 
itibariyle; amaçlanan faaliyetin mevcut demokratik kitle ve mes
lek örgütlerini kapsama açısından ortaya çıkan sınırlılığının 
bu kampanyaya katılma kararında olan örgütümüzün içinde ve dı
şında yanlış yorumlara neden olacağı ve bu durumunda örgüt bü
tünlüğünde zaaflar doğuracağı düşünülmüştür.

A y r ı c a , -Eylen Birliği Platformu- na yeniden işlerlik kazandıra
bilmek için birçok demokratik kitle örgütünün iyi niyetle g i r i ş i m 
de bulunduğu özellikle şu son günlerde, ülke çapında yürütülecek 
bir faaliyetin olası bir antifaşist-antiemperyalist eylem birliği 
platformunda biraraya gelebilecek örgütlerin çok dar bir bölümünü 
kapsıyor olmasının örgütler arasında .yeni b^n -kamplaşma.,- ya da 
kutuplaşma- olarak telakki '»edile’biiLirliğrmnın yol İçn&a-f,:- 
c "lar" üzerinde de dsuırulmuştur^

Bunlara ek olarak; söz konusu kampanyayı y ~ . ditmekle görevli Ilerkez 
Koordinasyon Kurulunun 22^7^178 tarihli toplantısında aldı•ı karar* 
lardan birincisinin (“bölgesel Kurullara Meslek Odalarınıııde teker 
teker çağırılması uygun görülmüştür- kararının} -örgütler arasında
ki ilişkilerde örgütlerin hiyerarşik yapısının göz ününde bulun
durulması- ilkesini zedeleyici nitelikte görülmüş ve bu durumun da 
bağımsızlık demokrasi mücadelesinde birarada hareket etmek zorunda 
olan örgütler arasında yeni bir sorun 3̂ ratacağından endişe edil
miştir.

Yukardaki değerlendirmelerin ışığında H Y K’muzj -bu değerlendirmelere 
katılmayan arkada şiarınızın karşı oylarıyla- oy çokluğuyla om-
b a s m a  Hayır- Kampanyasından çekilme kararı almıştır.

Bilgilerinize sunar, dost selamlarımı iletirim. Saygılarımla
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