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öZEL EK 

DUYURU 
Partilerimiz arasında bir süreden beri yürütülen 

çalışmaların bir sonucu olarak Aralık 1984'te üst 
düzeyde yöneticilerden oluşan delegasyonların 

katılmasıyla bir toplantı yapıldı. 
Toplantıcıa dünyada, bölgemizde ve Türkiye• 

deki son gelişmeler de!;ierlendlrlldl. Görüşmeler 
sonunda Faşizme ve emperyalizme karşı mücade
lede güçlerini birleştirmeYI kararlaştıran partlle
rlmlz, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı Sol Blrll!;il 

(Sol Birlik) adı aıtında bir güçblrll!;il oluşturdular. 
Partileri miz, SOL Bl RLIK'ın Işlevini, görev ve 

amaçlarını belirleyen bir deklerasyonıa birlikte 
acil hedef olarak belirledikleri faşist yönetime 
son verlimesi için tüm demokrasi güclerinin 
Istemlerine cevap veren ve onları barış ve demok
rasi mücadelesi Için lşbirll!;iine ça!;iıran demokra
tik bir programın kamuoyuna açıklanması 

kararını aldılar. 
SOL Bl RL..i K'l oluşturan partileri miz, ayni 

zamanda aşa!;iıdaki duyurunun kamuoyuna sunuı
masını kararlaştırdılar: 

Başta ABD emperyalizmi olmak ozere en 
gerici emperyalist güçler, uluslararası sorunları 

şiddet yoluyla çözme, nükleer, kimyasal ve 
konvansiyonel silahların yapımını tırmandırma , 
silahlasızıanma ve barış yanıısı girişimleri engel
leme politikasını bugün de var hızıyla sürdürüyor 
ve dünyamızı bir nükleer savaş felaketiyle tehdit 
ediyorlar. ABD'de Reagan•ın yeniden başkanlı!;ia 
seçilmesi bu konudaki kaygılarımızı arttırıyor. 

ABD, Nikaragua'daki devrimci yönetimi zorla 
Işbaşından uzaklaştırmak Için Grenada benzeri 
bir lşgalln hazırlıklarını yapıyor. 

Bu nedenle, emperyalizmin saldırgan politika
sına karşı durmak, savaş yanlısı güçlerı dizginle
mek ve geri !etmek, dünyamızı ve tüm ı nsanlı!;iı bir 
nükleer savaşın yıkımından korumak bugün tüm 
halklar için hayati bir görev oluşturuyor. Biz, 
dünya barış güçlerinin eylemlerini var gücümüzle 
destekliyor ve bu mücadelenın Içinde yeralıyoruz. 

Bölgemiz Orta Do!;iu, bugün de, emperyaliz
min ve siyonızmın devam eden saldırıları ve 
bölgedeki gerici gOçlerln buna çanak tutan 
politikaları nedeniyle önemli bir gerilim ve savaş 
oca!;iı olmakta devam ediyor. Emperyalistler ve 
lsrail, gerici Arap rejimleriyle işblrli!;ii içinde 
Filistin sorununa Ilişkin olarak kendi gerici 
planıarını yaşama geçirmeye çalışıyorlar. Biz bu 
gerici planı reddediyar ve Filistin halkının kendı 
topraklarında ba!;iımsız devlet kurma hakkını 
savunuyor uz. 

Biz, Iran-ırak arasında süregelen ve ancak 
emperyalizmin Işine yarayan savaşın son bulma
sını istiyor, bu ülkelerde demokrasi ve sosyal 
haklar Için savaşan ilerid halk güclerini ve u
lusal-demokratik haklar Için savaşan Kürt halkını 
destekliyoruz. 

Dört yıla yakın süredir halklarımız üzerinde 
terör estlren faşist rejim, tüm demagojislne 

karşılık, Insanlarımıza yaygın bir lşslzllkten, 

açlıktan, ekonomik ve sosyal çöküntüden başka 
şey getirmedi. 

Faşist rejim Dlkemlzl ekOnomik, politik 118 
askersel bakımdan emperyalizme daha da ba!;iladı. 
Uluslararası mali kuruluşların bir kahyası gibi 
davranan özal hükümeti, ülkeyi ekonomik 
yıkıma götürüyor. Faşist rejim, topraklarımızı 
ABD emperyalizmının komşu ülkelere ve kurtu
luş hareketlerine karşı bir saldırı rampası haline 
getirdi. O, Kıbrıs'ta, Ege denizinde, ve do!;iu 
sınırlarında gerilimi arttıran, yayılmacı, maceracı 
bir politika Izliyor. 

Evren-özalikilisinin halk ve barış düşmanı bir 
politika izledl!;il açıktır. Bugün kitleler onun 
gerçek yüzünü daha IYI görmekteıer. Cunta 118 
onun kukla hükümeti _geniş halk yı§ınlarını 
karşısına almıştır 118 ancak süngü gücüyle ayakta 
durmaktadır. · 

Cunta sıkışmıştır ve buna karşılık çareyl ABD 
emperyalizmine daha çok ba!;ilanmakta, kitleler 
üzerinde terörü artırmakta görüyor. Bazı sınır 

olayları bahane edilerek Türkiye Kürdistanı'nda 
estlrl ıen yeni terör dalgası, sınırları aşan saldırgan
lık, yenı kitlesel tutuklamalar, Barış Oerne!;il 
liyeleri ve aydınlar aleyhine açılan yenı davalar, 
yenı Idam cezaları ve Infazlar bunun somut 
örnekleri. Cunta bir yandan "vatanın bölünme 
tehlikesinde oldu!;iu" safsatasını yayarak dikkat
lerı başka yana çekmekte, şovenızmı kışkırtmak
ta, di!:! er yandan, sol harekete ve dl!;ier demokrasi 
güçlere yenı saldırılar dllzenlernektedlr. 1 

Ancak tüm bu çabalar faşist rejimi yıkımdan 
kurtaramayacaktır. Ne var ki, faşist rejim kendi· 
ll!;ilnden göçüp gitmeyecek 118 ülkeye demokrasi 
kendlli!;ilnden gelmeyecektir. Bunun Için demok
rasi güçlerinin blrll!;ilne, yı!lınların zorlu mücade
lesinegerek vardır. 

Bu nedenle, faşist rejl ml bir an önce Işbaşın
dan uzaklaştırmak, demokrasiYI getirmek, genış 
halk kesimlerinin adi Istemlerine cevap vermek, 
halklarımızın ulusal ve sosyal kurtuluş yo
lunu açmak Için partilerimiz güçlerini birleştir
meye karar verdi ler. 

Türk ve Kürt emekçileri, barış ve demokrasi
den yana tüm güclerı 

SOL Bl RLI K, faşizme karşı olan herkesi 
birliğe 118 mücadeleye ça!:j ırıyor. 

Faşizmi yıkmak ve ülkeYI ekonomik çöküntü
den, maceradan, halklarımızı bunca acı ve yoksul
luktan kurtarmak Için birleşeli m! 

Kürdistan öncü Işçi Partısı 
Türkiye Işçi Partisi 
Türkiye Komünist Emek Partısı 
Türkiye Komünist Partisi 
Türkiye KürdlstanJ Sosyalist Partısı 
Türkiye Sosyalist Işçi Partısı 
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TORKiYE VE TORKiYE KÜRDiSTANI 

SOL BiRLidi DEKLERASYONU 
Bugon gerek uluslararası Plan

da, gerekse TOrkiye'de bOyUk 
tehlikelerle karşı karşıya buJun
du§umuz tarihsel bir sOreç ya
şanıyor. Ulustararası planda em
peryanzm, en başta da ABD em
peryalizmi, dOnyayı nükleer bir 
felakete sDrD~Ieyecek _son derece 
tehlikeli ve saldııgan bir poOtlka 
Izliyor. TOrkiye Ise faşist dlkta
tör11l§On çJzrneJeı1 aıtında taı1hl
nln en karanlık gQnJeı1nl yaşı
yor. Bir yandan ~D emperya
lizmının 118 egemen gerıcı gDçıe
rln dayatmalarıyla bölgede tehli
keli sOrOvenıere sOrOkieniyor ,öte 
yandan ekonomik 118 toplumsal 
bir çökUşQn Jelnde bulunuyor. 

GENEL BUNALlMI 
DERINLESEN 

EMPERYALIZMI N 
SALDJRGANLJ<':il ARTTJYOR 

ABD emperyaOztnının askeri 
~QnJOk sa§Jama ve bu yolla ta
ı1hln akışını tersine çevirme po
Dtlkası sonucu Insanlık bir nük
leer savaşta yok olma tehlikesiy
le karşı karşıya bulunuyor. Rea
gan yönetımının ve pentagon 

m1Dtaı1st çevrelerinin bu çılgın
ca poRtikası sonucu, sitahianma 
yanşı dOnya taı1tılnln bugane 
kadar tanık olmııdı§ı ölçOda ve 
son derece tehlikeli, bir biçimde 
tırmandtrılıyor. ABD emperya
nzmı bir yandan silahianma har-

' camalarını olaOanDstD arttırır
ken, Ote yandan danya sosyaOst 
sıstemıne karşı bit haçli sefeı1 
düzenlernekten söz ediyor. sınır
lı bir nükleer savaşın olanakit oJ
du§ unu ve bunun kazandablle
ceOlnJ öne sıırerek, ·her gOn yeni 
nükleer ,,lk darbe" silahları Dre
tlyor. Tim dDnya halklarının ak
tif bir biçimde yorottii§D barış 
mllcadeleSine ra§rnen, Batt Av
rupa')'a yenı ABD fUzeleı1nJ yer
leştiriyor. Şimdi de uzayın sı
tahJandırııması ve ''YildiZlar sa-
11111$1" ıcı n hazırlıklar yapıyor. 

ABD emperyalizmının artan 
saldırganlıilı sadece nükleer cıl
§ınlık poOtJkasıyJa'da sınırlı de-

Olldlr. o soyunduOu dDnya Jan
darmaııoı roJOne baO lt olarak 
her yerde halkların ulusal ve sos
yal kurtuluş mOcadete!IJnl zorba
lıkla 118 kanla bastırmak ve ''Ya
şamsal çıkar' bölgesi" olarak Ilan 
ettJOI ABD'den binlerce kilo
metre uzaklıkta bulunan yöre
lerdeki halkiann emperyalist bo
yunduruOa karşa mDcadeJestnı 
önlemek JçJn kanli darbeJer,'glz
D'"'acık askeı1 mOdahaleler tez
gahlıyor. Her yerde gertel ve fa
şist reJJmlere, askeri dlktatöriDk
lere poDtlk, mali ve askeri en bU
yOk deste§l ABD emperyalizmi 
saOlıyor. son LDbnan, Grenada, 
El Salvador 118 Nlkaragua örnek
ıeri,ABD emperyalizmının saı
dırganlıOını nerelere kadar vardı
rablleceOI nın açı k göstergeleridir 
BotDn bu gellşmeler,emperyallz
mln mevzilerini sOrekO olarak YI
tirmesi sonucu derinteşan genel 
bunaıımıyla' blrDkte saldırganıı
Oının da arttt§ınt göster1yor. Bu 
nedenle gOnDmUzde dOnyayı ve 
ınsanltOı bir nükleer felaketten 
koruma 118 emperyaDzmln saldır
ganiiOını dizginleme mOcadelesl, 
ınsanltOın en temel hakkı olan 
yaşama hakkılcin mOcadele de
mektir. Bugün uluslararası plan
da en önemli devrimci görev, ın
sanlt§ı nOkJeer bir savaşta yok 
olma tehlikeSiyle karşı karşıya 
getiren emperyalist çevralere 
karşı barış milcadele si nı yükselt
rnektir. 

CUNTA ORTA DO<:iU'DA 
TEHLIKELI SERüVENLER 

IçiNDEDIR 

Faşist rejimin .Jzledl!:il ABD 
emperyaBzmlne kölece baOumıı
llk poRtikası DikeY! son derece 
tehllkeO gelişmelerle karşı kar
şıya getirmiştir. ABD emperya
lizmi Iran- ırak savaşından da 
yararıanarak bir yandan bölgede 
askeri varlıOını arttırmaya çalı
şırken öte yandan NATO'nun 
sorumluluk alanını genişletmek 
adı aıtında cıkar bölgesi olarak 
ııan ettJOI Orta OO§u')'a do§ru
dan mOdahale etmenın hazırlık-

ıannu yapıyor. ABD emperya
lizmi, bölgeye JDşkln bu saldur
gan politikasında TOrkiYe'Ye ö
zel strateJik bir rol 118rlyor ve 
ABD yönetımı faşist dJktatörlDk 
aıtandakl TOrkiye'YI böJgedekl 
amaçlarına uygun bir müttefik 
olarak gördDkJerlnl açıkça söy
lemekten çeklnmtyor. Toprakla
rımit ABD emperyalizmının bir 
silah deposu, Uslerle, Ikili anlaş
malarla 118 saOladıOı ayrıcaliklar
Ia, onun sosyalizme karşı Ileri 
bir karakolu, bölgedeki Ilerici 
hareketlere ve reJimiere karşı bir 
atlama tahtası konumuna getiril
miştir. Emperyalizmin Dsieri lle 
donatılmuş TOrkiye ve TOrkiye 
KDrdlstanu• na yenı nükleer silah
ıarın yerleştirilmesi Jçln ABD 
son günlerde çabalarını arttırı
yor. Sosyalist Wkelere 118 komşu 
Dikelerdeki llerJel hareketlere 
kar$1 kullanılan ve kuJJandabJJe
aık oıan bu Usler ve Silahlar, bir 
dOn ya savaşı 118Sia geniş çaplı bir 
böJgeseı savaşta Dikemizin yanıp 
yıkılmasına, halklarımızın yok 
olmasına yol açabJDr. 

TORKIYE EKONOMIK VE 
TOPLUMSAL Bl R ÇöKOŞON 

IçiNDEDIR 

Son dört yıldır Jzeldlkteı11 MF 
118 dt§ er emperyalist mali kuru
tuşlara baOımlı ekonomik poli
tikayla TOrkiye'nin emperyaliz
me baOımlılıOınt daha da pekiş
tıren Evren-özal çetesi, IşsizJik 
korkunç boyutlar almış, pahalı
lık hayatı cehenneme çevlrmlş
ken, şimdi bir avuç yeril ve ulus
lararası tekelci sermayenin adına 
F-16'Jar ve başka silahlar Icin 
milyarlar harcıyor. Halkın Jok
masından kesilen paralar, ytne 
halka karşı kullanılıyor. 

Ilan edilirken Iki yılda ekono
miYI dDze çıkaracaoı söylenen, 
emperyalist propaganda çevrele
rJnce "TDrklye MOclzesJ" olarak 
reklamı yapıJan 24 Ocak ekono
mik Yikini poDtlkası, dört yılın 
sonunda artan enflasyon, daya
nılmaz boyutlara varan hayat 
pahalılt§ı, Işsizlik, yaygınlaşan 
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Iflaslar ve grtlal:lımıza kadar bat
tıl:lımız dış borç lle ekonomiYI 
topy~ldln bir çöküşlin e$1§Jne 
getirdi. Ekonomının çöküşüne 

parelel olarak, toptumsal ·haya-

tın her alanında sosyal çürüme· 
nın Izleri çarpıcı bir biçimde or· 
taya çıkıyor. Olkede suç· Işleme· 
nın, fuhuşun oıaı:ıanüstü artışı, 
burJuva basınına 'bile yansıyor. 
Büyük şehlrleı1n sokaklarını Iş· 
sizler, dÜŞkünler ve kimsesiz ço
cuklar dolduruyor. 

BU DURUMUN SORUMLUSU 
EMPERYALiZM VE GE Ri Ci 

GOÇLERDIR 

Türkiye egemen sınıfları uzun 
yıllardır emperyalizmin gUdü· 
milnde Izledikleri politikaYla, 
Türkiye'YI ekonomik bakırndan 
emperyalizme ve onların denet· 
ledll:il uluslararası mali kuruluş· 
lara bal:lımlı hale getirdiler. Bu· 
nun sonucu olarak ülkede gUçJU 
bir sanayi kuruıamadıl:lı gibi, 
köklü bir toprak reformu da ya
pılamadı w tarım modernize e
dllemedl. Kendi beneli çıkarlan· 
nı halkiann çıkarıarın önllne ko· 
yan egeine n sınıflar Türkiye 'YI 
saldırgan NATO askeı1 paktma 

• 1 soktular ve dll:ler Iki B antlaşma· 
tarla da Ulkeyt ABD'Ye w cııı:ıer 
emperyaftst gUçtere askeri otarak 
bal:lımlı hale getirdiler. 

Kürdistan'ın bQyUk parçasına 
elnde tutan Türk egemen sınıf· 
lan, Kurt UlUSU IÇI ndekl gUçleı1e 
de lşblrBI:II yaparak KUrdistan'da 
SOmDrU çarkını llmanSIZça' Işlet· 
tııer. KUrt halkına sUrekli baskı 
ve terör uygulayıp, bu halkın 

yurtsewr dlrenlşleı1nl kanla ez. 
dller ve ona, kendi dlftnl özgürce 

'kullanma, kUltUronu geliştirme 

lde dahil, hiç bir ulusat demokra· 
tik hak tanımadılar. Buglln de 
KUrt halkının ulusal kurtuluş 
mücadelesini ezmek ıçın her yo-

'la başvuruyor ve saldırganlıkla· 
rını Kürdistan'ın öteki parçaları· 
na kadar uzatıyorlar. Olkemızın 
karşı karşıya bulundul:lu tehftke 
ve felaketleri n, halklanmızın yıl· 
lardır süren acılı yaşamının sb· 
rumlusu emperyanzm ve onun 
Işbirlikçisi gertel güçlerdir. 

TEHLIKELI Gl DI şi 
öNLEMEK MOMKONDOR 

1 çi nde yaşadıl:lımız urı hsel sO· 

reçte karşı karşıya bulundul:lu· 
muz tehlikelere raı:ımen, bu gldl· 
şi önlemek mUm!<ilndUr. ABD 
emperyanzmının nükleer savaş 

çııoırıııı:ıının önüne geçmenın ve 
saldJrganlı§ını dlzgl nıe menl n 
mOmkUn otdu§unu, tüm dünya 
halklarının. her geçen gün daha 
da yükselen barış, bal:lımsıztık, 
demokrasi ve sosyalizm mUcade· 
lesi kantllamaktadır. öte yandan 
tUm saldır!Janlıklarına ra§men 
Reagan yönetımı w NATO baş
ları amaçlarına utaşamamıştal' ve 
Batı Avrupa'Ya yenı atom filze· 
lerint yerleştlrmlşterse de barış 
güçterını bötmeyt ve sosyaDst 
sıstem karşısında askersel üstün· 
lUk sa§lamayı başaramarnışlar· 

dır. Insanlık, barışı Kimin teh· 
dlt ettiOint,onu kimin kararlılıkla 
savundu§ unu, SoVYetler Blrlll:ll • 
nın Ise dilnyayı nükleer bir fela
ketten korumak Için nasıl var 

gücUnU seferber ettll:llnl, ·artık a
çık bir bfçtmdegörüyor. 

Olkerntzdekl faşist diktatörlük 
tUm zol'balı§ınıı ve manevratan· 
na raı:ımen halklarımlZin ekmek, 
barış, baOımsızlık, özgUrlUk mU· 
cadeleslnl· w onun direniş gele· 
nekleı1nl yok etmeYI başarama· 
dı. Faşist dlktatörlüi:IUn attıl:lı 
her adım her geçen glln daha 
geniş gUçleı1n dlktatöriU§ün kar· 
şısıml alklimesi nden, ulusal ve u
luslararası planda tecrit olma 
sUrednln· geBşmeslnden, buna· 
ıımın tıerlnleşmestnden başka 
bir sonuç getirmedi. Faşist dik· 
tatöriUk koşullannda demokrasi 
mUcadelesl zorunlu olarak çok 
geniş gUçlerln, Jşçl ·ve .emekçi sı· 
ntfların, d rtak katmanıann ve çı
kal'lan fa$1st dlktatOrlllkle çatı· 
şan burJuva kestmıerın mllcade· 
ıesı nlteB§Inl atıyori. Milyonlarca 
KUrt ve TOrk emekçi si en acı ı ta· 
leplerl tçto dlktatöriU!Ie karşı 
daha aktif ve kararlı milcadele et
mekten başka çıklşlyblunun ol· 
madıl:lınu, 'btıglln daha IYI kavrı· 
yorlar. Olkemlzdekl geRşmaler, 
yı!fınlardakl henüz birbirinden 
bal:lımstz ·tlek tek çıkışlar biçi
mlnde de olsa arttan hoşnutsuz· 
ıuoun yerini, dlktatöriU!ie karşı 
aktif mücadele e!llltmının atmak· 
ta oldu§unu gösteriyor. Bütün 
bunlar taşıst dlktatörlll!ie son 
verecek gUç[erln nesnel olarak 
var olduOunu ve demokrasi gQç. 
terının ortak mllcadelesl sa§lan
dJ!iıntfıi dlktatöriO!iU yıkmanın 

3 
mümkün oldu§ unu gösteriyor. 

GOÇLERIMIZI 
Bl RLE ŞTIR M EMI Z 

ZORUNLUDUR 

Içinde bulundu§umuz koşullar 
Işçi sınıfı ve'emekçl halktan ya
na tOm poRtlk·Partl w hareket· 
teri, demokrasi w barıştan yana 
güçleri, Dikesi ve ınsantı!iın' gele· 
ceOI Için kaygı duyan her yurt· 
sever!, tarihsel bir SQıı:ımlulukla 
karşı karşıya getirme ktectlr. Fa· 
şlst dlktatöriU§Un zorbalı!iı w 
saldırganlı!iı, b nun çok gUçiU ol· 
masından del:ill, demokrasi gUç· 
lerinin bölOnmUş ve da"ınık ol· 
masından. kaynaklahıyor. Buglln 
hiç bir politik gUç tek başına Ol· 
keyl sürUklenll)ekte oldul:lu teh· 
Ilkeli gidiştım kurtaramaz, faşist 
dlktatOrJO§e son veremez, ulusal 
ve toplumsal kurtuluş yolunu a· 
çamaz. Bu nedenle gUçlerlmlzl 
birleştirmemiz zorunludur. 

eızıer, Kürdistan öncU Işçi 
Partisi, Türkiye Işçi Partisi, TUr· 
klye KomUnist Emek Partısı, 
Türkiye Komllnlst Partısı, Tür· 
klye Kürdistanı Sosyalist Partısı 
w Türkiye sosyall st 1 şçi Partısı, 
bu sorumluluk duygusuyla Işçi 
sınıfımıza ve emekçi halklarımı· 
za karşı görevlerlmlzl yerıne !ii•· 
tlrebllmek, soı güçlerin da!iınık· 
lı§ına bir son verebilmek, en ge
niş demokrasi güçlerının blrll!il· 
nı sa§layabllmek, faşist dlkta· 
töriQ§ü yıkmak, ulusal ve sosyal 
kurtuluş yolunu açabllmek ieın 
bizi birleştiren ortak anlayışlar 
do§ruıtusunda gUcUmOzU blrleş· 
tırme ve aramızda kalıcı bir Iş· 
blrll!il oluşturma kararı aldık. 

GONCELGöREV FAŞIST 
oiKTATöRLO~ON 

YIK1LMASIDIR 

Bugün halklarımızın ulusal w 
sosyal kurtuluş mllcadelesl ö· 
nUndeki en bUyük engel lşbaşın· 
daki faşist dlktatöriUktür. SU ne
denle gUnUmilzün en acil politik 
görevi faşist dlktatöriO!IO yık· 
maktır.Barışçı ve demokratik bir 
TOrkiye'nin yolunu açmak Için, 
TOrkiye'YI emperyalizmin saklır· 
gan politikasına araç olmaktan 
kurtarmak, halkın temel demok· 
rııtlk hak ve özgUriUkteı1nl yeni· 
den elde etmek ve genlşletmek, 
emekçlleı1n yaşam koşullarını 

IYileştirmek, ekonomik çökÜŞü 
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engellemek ve Kürt halkı IIZerin
dekl ulusal baskıyı ortadan kal
dırmak Için ülkemızın faşist dik· 
tatörlü!iün çizmeleri altından 

kurtarılması zorunludur. Bu acil 
taleplerin yaşama geçirilmesi ve 
halklarımızın bugün karşı karşı
ya bulundu!! u tehlikelerden kur
tarılması demokrasi ve barıştan 
yana tüm güçlerin ortak davası· 
dır. 

PPKK, Tl P, TKEP, TKP,TKSP 
ve TSlP, geniş demokrasi ve ba· 
rış güçlerinin cephesinin kurul
masını amaçlıyor. Bu cephe, ba· 
rış ve demokrasi yanlısı, anti fa
şist TOrk ve Kürt tUrn güçlerin 
cephesi olmalıdır. Işçi sınıfının, 
köylülerin, esnaf ve zanatçıların, 
yurtsever güçlerin, aydınların ve 
gençlerin, küçük ve orta işletme 
sahiplerinln,dlktatöriO!ie karşı çı 
kan ve ortak bir program çevre
sinde birleşen tum güçlerin Jşblr
ll!il lle, Işçi sınıfının öncUIU!iUn
dekl YJ!iınların ba!jırnsız,. aktif 
savaşımıyla faşist diktatöriU!iU 
yıkmak ve tum bu sınıf ve kat
manıara dayanan demokrasi gOç
lerlnin hUkUrnetlnl kurmak oıa
naklıdır. 

PPKK, TIP, TKEP, TKP,TKSP 
ve Tsl P genış barış ve demokra
si gUçlerlnln cephesinin kurul
masına, onların ortak bir prog
ram etrafında bir araya gelmele
rine yardımcı olmak Için, hiç bir 
ön koşul dayatmaksızı n, mi 1-
yonlarca emekçinin somut is
temler u!jruna yarUttUkleri mü
cadele Içinde, her diiZeyde ve a
landa eylem birll!ilnl gerçekleş
tirmek Için aralıksız ortak çaba 
sarfetmeyi sUrdUreceklerdlr. 

TORKIYE'NIN TOPLUMSAL 
KURTULUŞ YOLU 

Faşist diktatörlük yıkıldıktan 
sonra kurulacak demokratik hü
kUmet Içinde yer al$ın, yada al
masın, sol güçler bU hUkUmetin 
demokratik programı gerçekleş
tlrmesi IÇin savaşacaklardır. 

TOrkiye'nin derın bunalımıar
dan kurtulamamasının ana nede
ni emperyalizme ba§ımlı kapita
lizmdir. Dünya kapitalist sıste

mının bir parçası ve emperyaliz
me baliımıı olan Türkiye, kapita
list dünya sıstemının derinleşen 
genel bunalımının a!iır sosyal, e
konomik ve politik sonuçlarının 
do!jrudan etkisi altındadır. Bu 

do!irudan etkinin yanı sıra TOr
kiye kapltanzmı sUrekli bir yapı
sal bunalım Içindedir ve gerıcı e
gemen güçlerinin butUn çabaları
na karşın TOrkiye kapitalizminin 
bu bunahmı aşılamamakta, gl
derek derlnleşmektedlr. Bugüne 
kadarki gelişmeler açıkça gös
termıştır ki kökiU anti-emperya
list, devrımci dönüşlimler ger
çekleştırıımeden bunalıma son 
vermek ve halklarımızın ulusal 
ve sosyal kurtuluşunu salilamak 
mUrnkUn de!illdlr. EmperyaHzm
ıe olan her tUrlU ba!iımlılık Ilişki· 
lerine son veren, tekelci serma
yenin elindeki biiYUk üretım ve 
ulaşım araçlarını kamulaştıran, 

onun toplumsal yaşam IIZerin· 
deki IdeolOJik, politik egemenll
!ilne son veren, KUrt ulusunun 
kendi kaderını özgürce belirleme 
hakkını tanıyan ve köklü bir 
toprak devrimini gerçekleştiren 
demokratik halk Iktidarı halkla
rımıza ulusal ve sosyal kurtuluş 
yolunu açacaktır. Faşist dikta
törlUk yıkıldıktan sonra da parti· 
lerimizin Içinde yer aldı!iı dev
ri rncl güçler, Işçi sınıfı öncülU
liOn de demokratik halk Iktidarı 
do!irultusunda mllcadelelerinl 
yukarıdaki amaçlara varmak 
Için sUrdUreceklerdir. 

SOL GOÇLE RI N Bl Rı..l <':ll 
BOY OK öNEM TAŞlYOR 

Faşist dlktatöriU!iün YikJiması 
ancak en geniş antiofaşist gUçle
rln eylem ve cephe birllllinin ö· 
rUirneslyle mUrnkUndllr. En geniş 
anti-faşist güçlerin eylem blrll!il· 
nin sa!! lanmasında anti-emperya
list sol güçler arasındaki birlik ö
nemli bir rol oynayacak ve bu 
SUreel daha da hızlandıracaktır. 
Sol güçler arasındaki böiUnmUş
ıuııe ve da!jınıklı!ia bir son ver
mek, artık halklarımıza karşı so
rumluluk duyan herkes Için er
telenemez bir görev olmuştur. 
Sol hareketin önündeki temel 
sorun halkın güvenını daha geniş 
ölçüde kazanmaktır ve bu da 
ancak sol güçler arasındaki gUç 
ve eylem blrll!ilnln sa!jlanmasıy
la mümkündUr. 

PPKK, Tl P, TKEP, TKP,TKSP 
ve Tsl P, sol güçlerin aralarında 
ideolOJik ve politik bir çok ko· 
nuda görüş ayrılıkları olmakla 
birlikte, onları birleştiren ortak 
noktaların çok daha fazla oldu-

!lu ınancındadırıar. TUm bu güç
ler şu veya bu biçimde emperya
list ba!jımlılılia sonverrne,TUrkl
ye'dekl kapitalizmi aşma, ulusal 
sorunu çö%me ve sosyaUzme yö
nelme hedefinde birleşiyorlar • 
Anti-emperyalist sol güçler ara
sındaki birlik e!illlml daha da 
gUçJenlyor. ve ınanıyoruz ki e
!jer sol güçler ortak noktaları ö· 
ne çıkaran, karşılıklı güvene da
yalı, eşıt hak temelinde Ilişkile
rin kurulması do!iruıtusunda, re
kabetin ve karşılıklı bloktaşma 

e!iillmlnin yerine, ortak güçleri 
ana düşmana karşı mllcadeleye 
yöneiten bir politik tutum takı
nablllrlerse, sol güçlerin eylem 
blrll!ilnln salitanması zor olma
yacaktır. PPKK, TIP, TKEP, 
TKP, TKSP ve Tsl P, sol güçlerin 
eylem blrll!ilnin saatanmasına 

yardımcı olmak ve ıızerlerlne dO· 
şen ortak sorumluluklarını yeri
ne getirrnek ıçın ellerinden gele-

nı yapacaktardır. 

öNOMOZDEKI ZORLU 
MüCADELEYE HAZlRLlKLI 

OLMALlYlZ 

TOrkiye ve TOrkiye Kürdistanı' 
ndaki gelişmeler faşist dlktatör
IU!iUn kendiH!ilnden yıkılmasını, 
reJimin llberalleşmeslnl veya de
mokrasiye dönOlmesini bekleme· 
nın boş bir hayal oıc:ıu!iunu bir 
kez daha göstermiştir. Bunalim 
derlnleştlkçe faşist dlktatörHI· 
~Un zorbalı!iı vesaldırganlı!iı da-· 
ha da arttıyor. 1 şçi sınıfının, 
köyiUIU!iUn, dl!ier emekçi halk 
kesimlerinin mücadelesi yüksel· 
meden, anti-faşist geniş demok
rasi güçlerin eylem blrU!il sa!i
ıanmadan, TOrk ve K~ emekçi
lerin ortak mUcadelesl olmadan 
bu dlktatöriU!iU yıkmak ve de
mokrasiyi kurmak mUmkUn de
!illdlr. Bu nedenle uzun ve sert 
bir sınıf mllcadeleslnl, her türlü 
fedakarlıOı göze almadan, halk· 
tarımazın aktif ve yı§ınsal mUca
delesl olmadan faşist diktatörlük 
yıkılıP demokrasinin yolu açıla· 
maz. 

PPKK, Tl P, TKEP, TKP,TKSP 
ve Tsl P halklarımızın bu zorlu 
mllcadeleslnl örgutlemek, onun 
günlUk ekonomik, demokratik, 
sosyal haktar uOrundakl milcade
lesi nı en biiYUk kararlıiılda des
teklemek ve bu mllcadetenln 
Wke çapında yaygınlaşması ve 
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dlktatörlü~e karşı tek bir kanal· 
da birleşmesi Için en On saflarda 
milcadele etmek, halklarımızın 
faşizme karşı yürütt~O mücade-. 
Iade OrgütiWOk dOZeylnln ve sa
vaş yetene~lnln yükseltilmesine 
yardımcı olmak amacıyla güçle
rini birleştirme kararındadırlar. 
PPKK, TIP, TKEP, TKP, TKSP 

ve TSI P ayni amaçlar do~ruıtu
sunda tüm barış ve demokrasi 
güçlerini ortak mücadeleye ça~ı
rıyor. 

Kürdistan öncü Işçi Partısı Ge· 
net Sekreteri serhad Dicle 
Türkiye Işçi Partısı Genel Baş
kanı Behlce Boran 

s 
TOrkiye Komünist Emek Partısı 
~nel sekreteri TesK m TOre 
Türkll/8 Komünist Partısı Genel 
sekreteri Haydar Kutlu 
TOrkiye Kürdistanı Sosyalist Par
tısı Genel sekreteri Kemal sur
kay 
Türkll/8 Sosyalist 1 şçi Partısı Ge
nel Başkanı Ahmet Kaçmaz 

DEMOKRATiK GÜÇBIRLiGi PLATFORMU 
Demokratik Güçblrll!il Plat

formu'nun temel amacı aşa!lıda 
ki ivedl ıstemierin yaşama geç
mesini sa!llamak Için ortak sava
şım yUrütmektir: 

- Faşist dlktatöriU~e son ver
mek, onun kukla parlamentosu
nu ve hükUmetını da~ıtmak ve 
geniş anti-faşist demokrasi ve 
barış güçlerin tamsildierinden o
ıuşan bir hükUmet kurmak; 

- Cuntanın faşizmi kurumlaş
tırmak amacıyla çıkardı~ı ve 
halka süngü gücüyle dayattı!lı, 
başta anayasa olmak ozere tüm 
baskı yasalarını kaldırmak, te
mel hak ve OzgüriUklerl güvence 
altına alan demokratik bir ana
yasa hazırlamak; 
-Sıkıyönetime son vermek,!· 

dam ve Işkenceleri durdurmak; 
- Zindantardaki tUm antl.fa· 

şlst ve demokrat siyasi tutuklu
ları serbest bırakmak, genel af 
çıkarmak; 

-Yurt dışına çıkmak zorunda 
bırakılan ve yurttaşlıktan çıkarı
lan politik göçmenlere yurttaş
tık haklarını geri vermek ve ser
bestçe Wkeye geri dönmelerini 
sa~lamak; 

- Başta cuntacı generaller ol
mak OZere faşizmin tUm elebaşı
ıarını. faşist katilleri, Işkenceel
Iert yargılamak ve hak ettikleri 
cezaıara çarptırmak; 

- Faşist çetenin öldUrdU!IU 
devrımcı, yurtsever, demokrat 
ınsanların aııeıerıne, Işkenceter
de sakat edilenlere ve başka tUr
den zarara u!! rayanlara tazmlnat 
ödemek; 

- MIT, Kontr·Gerilla ve ben
zerı tUm faşist örgüt ve odakları 
da~ıtmak; 

- Kişi ve konut dokunmazıı
!lını, düşünce, söz, basın, örgüt
lenme, toplantı, gösteri vb. 
temel hak ve özgUrlUkleri eksik· 

siz tanımak; 
- Faşist örgütler dışında tüm 

siyasi partilere, sendikalara, de
mokratik kitle ve meslek örgüt
Itırine serbestçe faall)let hakkı 
tanımak, gasp edilmiş mallarını 
geri vermek; 

- Genel oyun adli biçimde 
pa"rlamentoya yansımasını s~
Jayacak demokratik bir seçim 
sistemını getirmek, seçme yaşını 
onsekıze seçı Jme yaşın ı yirmi 
bire Indirmek; 

- Yerel yönetım organıarının 
halk tarafından seçilmesi ve yine 
halk tarafından geri alınabflmesi
nı sa!llamak, bu organların- de
mokratik Işleyişini engellell8n 
her tUrlU merkezi mOdahale ve 
kısıttamayı kaldırmak; 

- Yargılama usul ve ceza yasa
larını her tUrlU anti-demokratik 
hükümlerden temizlemek, mah
kemelertn ba!lımsızlı~ını, yargıç 
ve savcı teminatını tam olarak 
tanırnek; 

- üniversite Ozerkll~lnl tam 
olarak saıııamak, bilimsel araş· 
tırma önündeki her tUrlU kısıt la· 
yıcı hUkmU kaldırmak, görevle
rı nden uzaklaştırılan veya Onl· 
versiteleri terk et rnek zorunda 
kalan ö!lretım üyefertnın görev
teri başına, ö!lrendlertn Ise okul
ıarına dönmelerinf saıııamaki 

- TRT'yi özerk bir yapıya ka· 
vuşturmak, faşist-milltarist un
surlarda n temizlernek i 

- Devlet aygıtını faşist-ırkçı 
unsurlardan ve emperyalizmin a
lanlarından temizlemek, cunta 
tarafından görevlerinden uzak· 
fastırılan demokrat ve yurtsever 
memurların görevleri başına 
dön me leri nı sa!l la mak ; 

- Emperyalist çevrelerin ve 
bir avuç yerli tekelin çıkarına 
yürütülen, Işçi ve emekçi halk 
yı!l ıniarını sefafet e, ortak kat
maniari yıkıma ve sanayli ço. 

kiintiıye götüren ekonomik poli
tikaya son verrnek; lşslztl~e kar
şı On le mler alacak halkın ekono
mik, sosyal, kültürel yaşam dU· 
zeylnl yükseltmeyi, ulusal gelirin 
emekçiler yararına daha adaletll 
da!lıtımını amaçtayacak bir eko
nomik ve sosyal poKtlka uygu
lamak; 

-Tekellerin ekonomik ve top. 
ıumsaı yaşam üzerindeki ege
menliklerini sınırlamak; teşvik, 
prim, vergi Iadesi vb. adlar aıtın
da devlet bütçesinden tekellere 
kaynak aktanmını önlemek i 

·JMF, Dünya Bankası, OECD ve 
benzerı uluslararası ekonomik ve 
mali kuruluşlarla yapılmış ve 
Türkiye ekonomısını emperya
lizme ba!lımlı hale getiren eşitsiz 
anlaşmaları Iptal etmek; tüm ll· 
k e ve uluslararası kuruluştarla e
şit, karşılıklı yarara dayanan 1· 
lişkiler kurmak; 
-1 ktisadi devlet teşekküllerinin 
varlı!lını korumak, bunların mal 
ve hizmet ıert nı n tekellere peş
keş çeklimesi nı önlemek ; e ko· 
nomlde, sanaYI ve tarımda, eko· 
nomJk ba!lımsıztı!lı koruyacak, 
yapısal bozuklukları giderecek 
planlı bir kalkınma poRtikası dO· 
zenlemek; 

- 12 EyiW sonrası Işçi hakla· 
rına getirilen tüm kısıtlamaları 
kaldırmak, politik ve sendikal 
nedenlerden ötürü Işten atılan 
Işçilerin eski Işlerine dönrnele· 
rtnı sa!llamak; 

-TUm çalışanıara genel, siyası 
ve dayanışma grev hakkı da da· 
hll olmak llzere eksiksiz grevll, 
toplu sOzteşmell sendikal haklar 
sa~lamak, IOkavtı yasaklamak; 

- Asgari Dcreti gQnUn koşulla· 
rına uygun bir dUZel/8 yükselt· 
rnek; 

- Toplumun tüm keslmlertnı 
kapsayan ça!ldaş bir sosyal gü
venlik sıstemı kurmak, slgortasız 
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Işçi çatıştırmayı yasaKiamaK, 
çalışma Koşunarnı IYileştireceK 

ve Iş gQvenll§lnl sa§JayacaK ön
lemler almak, emeKlllerin duru
munu IyileştirmeK, yardıma 

mltltaç yaşlı, saKat ve yetlmlerl 
devlet güvencesi altına almaK; 

- Çalışma hayatında Kadınlar 

ilzerlndekl agır basKı ve sömürü
ye son vermeK, eşit işe eşit üc
ret, iş bulmada ve terfide fırsat 
eşltll§l Ilkelerını uygulamaK, a
nalı§ın toplum ve devlet tarafın
dan Korunmasını, Kreşler açıl

masını sa§lamak; 
-Vergi KaçaKçılıOını önlemek 

ve vergi sıstemını çatışan halk 
Kesımıerinden yana yeniden dü
zenlemeK; 

- Toprak ve tarım refOrmunu 
gerceKieştlrmeK, her Köylü alle
sını yeterli topra§a Kavuştur

mak, Köylü Işletmelerine ucuz 
fiyat ve düşük falzll Krediyle 
gübre, Ilaç, tohumluk, araç ve 
gereç sa§lamak, Qretlmden satı
şa Kadar her alanda gönüllülük te
me H nde Kooperatlfteşme hare
Keti nı desteKlemeK, taban fiyat
larını Köylünün erne§lnl de§er
tendlrecek bir biçimde sapta
mak; 

, - Esnaf ve zanatkarıan, KOçOK 
•tıcaret ve sanayil Koruyucu ön
' le mler almak, o nlara ucuz ve ye
terli Kredi sa§Jamak; 

- Fiyatıarı denetım altına ala
caK, tll<etldyJ KoruyacaK ve vur
guncu lu§ u önleyeceK tedbirler 
almak; 

- Kiraların denetlenmesi, ko
nut üretımının devletin ana gö
revlertnden biri olarak emekçi le· 
re sa§lıklı, dOşll< klraıı, sa§lam 
konutların sa§ tanmasıiçin çatış
mak; kOnut Kooperatifterin ge
ll ştirtımesi nı destek le rnek; 

- Kllrt halkı üzerindeki ulusal 
baskıya son vermek, onun uıusaı 
demokratik haktarını sa§tamak 
ve tOm ulusal azıntıKların dil ve 
kOltürlerini geUştlrrnelerlnln ö
nündeki engellerı kak:Urmak; 

- E§ltlm sıstemını ırkçı-şoven 
karekterden arındırmak, demok
ratik bir öze kavuşturmak; basın 
-yayın, sanat ve kOltür faaliyetle
ri üzerindeki her türlü yasak ve 
sansürü kaldırmak; bilim, kWtOr 
w sanatın emperyalist, şoven ve 
ahlaK dışı yoztaştırmalara karşı 

korunması, ça§daş, Insancıl ve 
demokratik nıtell§lnln güçlendi
rilmesi ıçın devlet tarafından 

desteklenmesini sa§tamak; 
- Emperyalizme ba§ımlı dış 

politikaya son vermek, dünya 
barışını, yumuşama ve silahsız

ıanma sürecini güçtendiren ba
gımsız bir dış politika izlemek; 
komşutarımızla ülkelerin toprak 
bOtünlü§One, egemenliklerine 
saygı ve Içişlerine karışmama 

prensipleri temelinde saldırmaz
lık anıaşmaları imzalamak, k om· 
şuıarımızıa ve tüm dl§er ülkeler
le karşılıklı yarar ve eşit ll k te
melinde çok yönlü Ilişkiler kur
mak; 

- ABD'Ye Türkiye'Ye lsted@ 
gibi müdahale etme ve onu sal
dırgan amaçları do§rultusunda 
kullanma olana§ı veren Savun
ma lşblrli§l Anlaşması, Mutaba
kat Belgesi ve ayni nitelikteki di
ger gizli veya açık Ikili anlaşma
ları ı ptal et rnek ; 

- Topraklarımızın ABD ve 
NATO çıkarıarı ıçın komşu ül
kelere karşı bir saldırı OSsO ola-
rak kullanılmasını önlemek; 
ABD "Çevik Kuvvetler"inin 
to prak larımıza yerleştirilmesi ne, 
var olan OSierln genişletilmesi gl
rişimleri ne, AWACS casusluk u
çaklarının ülkede barındırııması
na ve bölgede gizli ya da açık 
yenı saldırgan askersel blok kur
ma girişimlerine karşı çıkmak; 

Kürdistan'ın di§ er parçalarına ve 
komşu ülkeler halkianna karşı 
Izlenen saldırı ve gerginlik politi
kasını terketme k; 

-Türkiye ve Türkiye Kürdis
tanı'na yenı ABD filzelerlnl .ve 
dl§er nükleer silahların yerleşti
rilmesını engellemek, var olanta
rı sökmek; 

-sosyalist Wkelere karşı dost
lUk ve lşblrll§l poRtikası izle
mek; 

- DOnyamızda barış ve yumu
şama yaAtısı güçlerle dayanışma 
Içinde olmak, emperyaRstlerln 
gerglnll§l artırıcı, sllahlanmayı 

tırmandıncı poRtlkasına karşı 

çıkmak; 

- AsKeri harcamaları azalt
mak, bütçenın aslan payının sal-· 
dırgan ve milltarist amaçlarla sı
lah aıımına · harcanmasını önle
mek, bu paraları yenı iş atanları 
açmıida,e§ltim ve sa§lık hizmet
Iertnde kullanmak; 

- Orta Do§u'da ulusat ve sos
yal kurtuluş mücadelesi veren 
halklarta dayanışma Jçl nde ol
mak, Flnstın ve Kürt halkının u-

tusaı demokratik mücadelesi ni 
desteklemek; 
-Kıbrıs Türk ve Rum halkla

rının yürOttü§O, Kıbrus•ın tüm 
yabancı asker ve üsterden arındı
rılması, adanın ba§ımsıztı§ı, 

ba§ ıantısızııg ı~ toprak bütün ıogü 
ve egemenliginin uluslararası an
laşmalarla garanti altına alınması 
ve Iki halkın eşit haklarıa kar
deşçe birlikte yaşaması u§run
dakl ortak mücadelesini destek
lemek; Kuzey Kıbrıs'ta sözde 
ba§ımsız Türk devleti kurma gi
rişimleri ne karşı çıkmak; 

- Türkiye ve Yunanistan ara
sındaki antaşmazlıkların, ABD 
ve NATO'nun karışması olmak
sızın Iki ülkenın hak eşltl@ ve 
ulustararası hukukun uygutama
ları temelinde, barışçıl görüşme
ler yoluyla çözümlenmesini des
teklemek. 

Demokratik Güçblrll§i Plat
fOrmu, yukardakl Istemler do§
rultusunda Işçi ve emekçi halk
ıarın aktif, örgütlü ve yı§ ın sal 
mücadelesini temel alan, faşist 
dlktatörlü§e karşı geniş demok
rasi ve barış güçlerinin birll§lnl 
sa§lamak yolunda kalıcı bir güç
birilgi oluşturmayı amaçlamak
tadır. Demokratik Güçblrll§l 
PlatfOrmu bu amaç ve Istemter 
üzerinde antaşan tüm politik 
parti ve akımıarın eşit haklar te
melinde katılımına ·açıktır. De
mokratik GüçbirROl PlatfOrmu 
bu talepterin tümünü kabul et
meseıer bile bunlardan herhangi 
biri u§runda mücadele etmek is
teyen güçlerle, onlar faşist dik
tatörtükle uzlaşmayı reddetikieri 
ve demokratik güçlerle, sol güç
lerle işblrll§l ne yanaşlıkları öl
çüde, onların bu mücadelesini 
desteklemeye, eylem blrll§l yap
maya ve omuz omuza ortak bir 
savaşım yürütmeye hazırdır. 

KürdlstaA öncü Işçi Partısı Ge
nel Sekreteri Serhad Dicle 
TOrkiye Işçi Partisi Genel Baş
kanı Behlce Boran 
TOrkiye Komünist Emek Partisi 
Genel Sekreteri Teslim Töre 
TOrkiye Komünist Partısı Genel 
Sekreteri Haydar Kutlu 
Türkiye Kürdistanı Sosyanst Par
tısı Genel Sekreteri Kemal Sur
kay 
Türkiye sosyalist 1 şçi Partısı Ge
net Başkanı Ahmet Kaçmaz 
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