
Basına ve Kamuoyuna

PSK’nin kendi kimliği ile ülkeye dönüşü Kürt halkının ve demokrasi güçlerinin 
ortak zaferidir

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) Genel Sekreteri Mesut Tek’in 36 yıllık sürgün 
yaşamının ardından arkadaşlarıyla Diyarbakır’a dönüşünden sonra, 18 Ekim’de PSK 
üye ve taraftarlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Avrupa’nın birçok 
ülkesinden, Güney Kürdistan’dan, Türkiye ve Kürdistan’ın değişik illerinden gelen 
PSK’lilerin katıldığı toplantıda PSK’nin yasal kuruluş süreci detaylı bir biçimde 
tartışılarak aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı.

Biz toplantı katılımcıları, Kürdistan Sosyalist Partisi’nin Kürt halkının özgürlük ve 
demokrasi uğrundaki yarım yüz yıla varan onurlu mücadelesini bir kez daha 
selamlıyoruz. Engin bir dava bilinci, büyük acı, bedel ve kayıplarla yürütülen bu 
kutsal mücadelede yaşamını yitiren yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Bu şerefli 
mücadelede taş üstüne taş koyan, emek veren, nice zorluğu göğüsleyen bütün kadın ve 
erkekleri saygı ve sevgi ile anmak istiyoruz.

Biz toplantı katılımcıları, PSK Genel Sekreteri Mesut Tek ve arkadaşlarının uzun ve 
zorlu sürgün yaşamının ardından, PSK’nin 10 Kongresinde alınan legalleşme kararını 
hayata geçirmek üzere ülkelerine dönüşünün derin coşkusunu yaşıyoruz. Geçmişi, 
Kürt halkının yakın mücadele tarihi ile yaşıt Kürdistan Sosyalist Partisi’nin, bunca 
badireleri, ölümcül darbeleri, işkence, tutuklama ve ölümleri aşarak açık ve yasal 
alanda mücadele edecek bir aşamaya gelmesinden haklı bir gurur duyuyoruz.

PSK, 41 yıllık kararlı ve ödünsüz bir mücadelenin sonucunda, her türden baskıyı, 
siyasi ve fiziki engeli aşarak bu günlere ulaştı. PSK açısından gelinen aşama, Kürt 
halkının varlığına, kimliğine, özgürlüğüne karşı sürdürülen baskı ve inkâr 
politikasının önemli ölçüde aşıldığının bir göstergesidir. PSK’nin açık alanda faaliyet 
göstermek üzere ülkeye dönüşü, ortaya konulan büyük bir azmin ve iradenin 
ürünüdür. Kürdistan Sosyalist Partisi’nin kendi kimliği ile ülke zeminine gelmesi Kürt 
halkının ve aynı zamanda bütün demokrasi güçlerinin ortak zaferidir. Bu durum 
Türkiye’de demokrasinin geldiği nokta bakımından da değerli bir gelişme ve altı 
çizilmesi gereken bir kazanımdır.

Biz toplantı katılımcıları, PSK Genel Sekreteri ve arkadaşlarının dönüşüne gösterilen 
ilgiden ayrıca gurur duyuyor, dönüş sırasında gösterdikleri yakınlık ve dayanışmadan 
dolayı partimizin bütün dostlarına teşekkür ediyoruz. PSK olarak en geniş yurtsever 
ve demokrasi güçleriyle dostluk ve dayanışmaya anlamlı bir değer biçtiğimizi 
belirtmek istiyoruz.

Toplantımız, Sayın Tek ve arkadaşlarının ülkeye dönmesiyle PSK’nin özgürlük 
mücadelesinde tarihi bir eşiği geride bıraktığını, yeni ama kendine özgü zorluklarla 
dolu bir mücadele aşamasına geçtiğinin altını çizer.

Toplantımız, Partimizin legal zemine çıkışının Kürt sorununun eşitlikçi ve barışçıl 
çözümüne olan katkısına derin bir inanç beslediğini ilan eder.
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Toplantımız, geçmiş mücadele mirasına uygun olarak, PSK’nin bundan böyle de Kürt 
halkının özgürlüğü, Kürdistan’ın federe statüsü için soylu ve kutsal yürüyüşünü büyük 
bir kararlılıkla sürdüreceğini bildirir.

Kürdistan ulusal demokratik güçleri arasında makul, medeni, karşılıklı saygı ve 
kabule dayalı bir ilişkinin geliştirilmesini savunur.

Kürt ve Kürdistan sorununun barışçıl, eşitlikçi ve diyaloga dayalı çözümüne yönelik 
her türden girişime değer verir ve destekler.

Biz toplantı katılımcıları, ülkemizi bir yangın yerine çeviren anlamsız savaşın bir an 
önce sonuçlanması, ölüm ve acıların son bulması için bütün taraflara etkin çağrıda 
bulunuyoruz.

Devlet operasyonları sonlandırarak barışçıl ve siyasi çözüm için gerekli adımları 
atmalı, PKK güçlerini sınır dışına çekerek silahlı mücadeleyi sonlandırmalı. Bütün 
toplum kesimleri, bölgesel ve uluslararası aktörler çatışmalı sürecin siyasi çözüm 
evresine dönüştürülmesi için yapıcı ve teşvik edici çabalarını sürdürmeli.

Biz toplantı katılımcıları, ayrıca 10. Kongre kararı doğrultusunda PSK’nin yasal 
kuruluş sürecini başlattığımızı, bunun için hem Avrupa ve Güney Kürdistan’dan, hem 
de birçok ilden üye ve temsilcimizin katılımıyla geniş bir meclis oluşturduğumuzu 
basına ve kamuoyuna saygıyla bildiririz. 
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