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Sayın
Genel Başkanı ,

Şu anda demokratik kamuoyunun,tün demokratik kitle ve meslek örgüt 
lerinin dikkatleri Ilaraş katliamına kadar varan faşist terör ve fa 
şist "üçlerin faaliyetleri,Maraş katliamının hemen ardından getiri 
len sıkıyönetim ve sıkıyönetim uygulamaları ve şu arada çıkarılmak 
istenen antidemokratik içerikli yasalar üzerinde toplanmış bulun
maktadır. Bu doğaldır ve böyle olması da gerekir»Ancak dikkatlerin 
böylesi bir noktada yoğunlaşmış olması emekçi kitleleri çok yakın
dan ilgilendiren diğer toplumsalsekonomik,politik sorunların göz
den kaçırılmasına neden olmamalıdır.
- Hayat pahalılığı,
- Kiraların yüksekliği ve konut,
- özellikle bayiU şehirlerdeki kitle taşımacılığının yetersizliği,
- Yakacak darlığı,v.b.,
Sorunlar her geçen gün ağırlaşmakta ve emekçi kitleleri canından 
bezdiren yeni boyutlara ulaşmaktadır.
îîeclis gündeminde bulunan Vergi ve Meyak Yasa Tasarıları,1979 Mali 
yılı Bütçe tasarısı emekçi kitleler aleyhine sonuçlar yaratacak 
veya onların yaşamsal beklentilerine asla cevap veremeyecek madde
leri de içermektedir.
Kamu görevlilerinin bugün varolan sınırlı dernekleşme haklarının 
bile korunabilmesi noktasına gelinmiştir,bunun derdine düşülmüş
tür ama öte yandan sendikal hakların alınması ve benzeri demokra
tik talepler öneminden hiçbir şey yitirmemiştir,aksine daha da 
güncel hale gelmiştir.



Sayılan tün bu sorunlar etrafında işçilerin ve emekçilerin ortak 
taleplerinin yükseltilmesi ve bu talepler doğrultusunda somut kaza
nımlar elde edilebilmesi,en aeından bu talepler çerçevesinde kamu 
oyu cluşturvlnası,birbirine paralel girişimlerde bulunsalar bile, 
demokratik kitle ve meslek örgütlerinin birbirlerinden ayrı dura
rak, güçlerini birleştirmede^ başarabilecekleri işler değildir.
Bu somut sorunlardan kalkarak örgütlerimiz arasında dayanışmanın ve 
mücadele birliğinin sağlanması kanımızca mümkündür ve örgütlerimiz 
böylesi bir görevi yerine getirmekle de sorumljclurlar.Löylesi bir 
mücadele birliğinde,bu sarımlara yol açan temel nedenin,bu sorunla
rın sınıfsal kökeninin go^ardı edilemeyeceği ve ortak mücadelenin 
içerik ve kapsamının buna göre tesbit edilebileceği gerçeği her
halde,üzeriııf e görüş bijrliğine varılabilecek temel çıkış noktası 
olacaktır.
S a y m  Ba şka n, s i z i,
Bu konuda aynı kanaati paylaşacağımız inancı içinde^örgütlerimizin 
emekçi kitlelerin somut sorunlarını çözmeye yönelik çabalarını,mü
cadelelerini birleştirme^ için yeniden bir araya gelebilmenin somut 
koşullarını yaratmak üzerf katkıda ve girişimde bulunmaya çağırır, 
dostça selamlarımı iletirle.

Saygılarımla
Aykut Göker 

TİİTED Genel Başkanı

Not:
Bu mektubumuz,D İS K,Türkiye Barolar Birliği,Türk Tabipler Birliği 
Merkez Konseyi, TÖB--DBR,TÜM,DERfTMMOB,TÜ S-IFÎR, T GKAS, TJllOD Başkan™ 
larma gönderilmiştir.


