
KÜRDİSTAN SOSYALİST PARTİSİ (PSK) ARTIK LEGAL

1974 yılının sonunda kurulan Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), 40 yıllık illegal bir 
süreçten sonra 2014 yılında gerçekleştirdiği 10. Kongresinde legaliteye çıkma kararı 
aldı. Aradan geçen iki yıllık dönem bu yöndeki hazırlıklarla geçti. PSK’nin yasal 
kuruluşunu gerçekleştirecek Kurucular Kurulu belirlendi. 29-30 Mayıs 2016 
tarihlerinde toplanan Kurucular Kurulu resmi başvuru için yaptığı hazırlıkları son 
kez gözden geçirdi. Partinin Genel Başkanı, Parti Meclisi ve diğer organlarının 
seçildiği Kurucular Kurulu toplantısında ayrıca aşağıdaki bildirinin basına ve 
kamuoyuna açıklanması kararlaştırıldı.

Kürdistan Sosyalist Partisi yasal zemine çıkıyor. Özgürlük ve demokrasi yolunda 
yarım yüzyıla varan illegal ve fakat meşru bir mücadeleden sonra artık yasal kimlik 
kazanıyor. Kürdistan Sosyalist Partisi, özgür bir ülke uğrundaki yürüyüşünü bundan 
böyle legal düzeyde sürdürecek.

Kürdistan Sosyalist Partisi’nin geldiği nokta, hem Kürt halkı hem de Türkiye 
demokrasi hareketi açısından büyük bir başarıdır. Bu, büyük emekler sarf edilerek, 
inanılmaz zorluklara göğüs gerilerek, nice badireler aşılarak elde edilen bir başarıdır.

Saygındır, kutsaldır.

Bu onurlu yürüyüşte büyük emekler, eşsiz fedakârlıklar, insanüstü kahramanlıklar var.

Bu soylu mücadelede Parti kurucularının, yüzlerce yönetici kadronun, binlerce üye ve 
sempatizanın ve bir bütün olarak halkımızın büyük emeği ve engin desteği var.

Bu haklı ve onurlu davaya emek veren; içerde, dışarıda, sorgu ve cezaevlerinde yiğitçe 
direnen, idealleri için gözünü kırpmadan yaşamlarını feda eden bütün kadın ve 
erkekleri bir kez daha saygı ve minnetle anmak istiyoruz.

Bugün kazanılan her şey o büyük insanların eseridir.

Bu onuru esas olarak onlara borçluyuz.

Kürdistan Sosyalist Partisi, Kuzey Kürdistan tarihimizin en uzun ömürlü ve direngen 
partisidir.

PSK, halkımızın son yarım yüzyıllık tarihinde önemli atılımlara imza atmış; siyasi, 
ideolojik, kültürel ve zihinsel alanda birçok dönüşüme öncülük etmiştir. Kürt 
aydınlanmasında, ulusal bilincin kitlelerle buluşmasında, halkımıza karşı yürütülen 
inkâr ve asimilasyon zincirinin kırılmasında partimizin oynadığı misyondan haklı bir 
gurur duyuyoruz.  Kürdistan Sosyalist Partisi, tarihe ve halkımıza mal olmuş bir 
partidir. Ülkemizin derinliklerine kök salmış, siyasi tarihimizde aydınlık saçan bir 
ekole dönüşmüştür.

Kürdistan Sosyalist Partisi için yeni bir dönem başlıyor.

O, 42 yıllık zorlu illegal bir sürecin ardından mücadeleyi artık yasal, demokratik ve 
açık alanda sürdürecektir. Bundan böyle yasal mücadele zeminindeki zorluk ve 
engellerle mücadele ederek yoluna devam edecektir.

Legal alan, Kürt halkının özgürlük mücadelesinde kendine has zorlukları ve imkânları 
olan yepyeni bir süreçtir.

1



Şimdi gözlerimizi yeni zirvelere dikme zamanıdır.

Halkımızla bütünleşip özgürlük hedefimizi gerçekleştirme zamanıdır.

Son yarım yüzyılda hedeflerimiz doğrultusunda büyük mesafeler kat ettik. Özgürlük 
menziline daha çok yaklaştık. Birçok yasak ve tabunun kırılmasına katkıda bulunduk.

Ancak yine de hala aşılması gerek uzun bir yol, çözülmesi gereken dev gibi sorunlar 
var önümüzde.

Türkiye bir kez daha çatışma ve şiddet dalgasına teslim olmuş durumda. Yaşanan can 
kayıpları ve acılar toplumu umutsuzluğa sürüklüyor.

Ancak “gecenin en karanlık anı şafak vaktine en yakın olan andır”.

Türkiye’de yaşanan bu karanlık ve kaotik süreç çözümü daha da yakıcı kılıyor.

Kürdistan Sosyalist Partisi, Kürdistan’ın özgürlüğü için yola çıkmış bir partidir. Ama 
aynı zamanda demokrasi mücadelesine büyük bir değer biçmektedir. Kürdistan’ın 
özgürlüğü ile Türkiye’nin demokratikleşmesi arasındaki yakın ilişkinin bilincindedir. 
Özgürlük ve demokrasi mücadelesi iç içe geçmiş durumdadır.

Partimiz, geçmişte olduğu gibi Kürt halkının özgürlüğü için daha aktif, kararlı ve 
sonuç alıcı bir mücadele yürütecektir. Türkiye’nin evrensel standartlarda bir 
demokrasi hedefine ulaşması için ilkeli ve yapıcı tutumunu sürdürecektir.

Şiddetin ve savaşın son durması ve silahların devreden çıkartılması -toplum gibi-
bizim de öncelikli hedefimizdir. Gerilim düşmeli, süreç normalleşmeli, siyasi 
kanalların önü bir an önce açılmalıdır.

Bunun için yeni bir diyalog ve müzakere sürecine acil ihtiyaç var.

Başta Kürt siyasi aktörleri olmak üzere, toplumun bütün ilgili kesimlerinin katılımıyla 
bu süreç işletilmelidir.

Sadece silahların susturulmasıyla sınırlı değil, Kürt sorununda tarihi haksızlıklara son 
verecek bir dönemin kapısı aralanmalıdır.

Kürdistan sorununda federal bir çözüm mümkündür.

Türkiye’de barış, istikrar ve demokrasinin inşası da federal sisteme geçmeye bağlıdır.

Bütün bunlar evrensel hukuk ilkelerini esas alan, toplumsal çoğulculuğa dayalı, Kürt 
halkının ulusal haklarını güvence altına alan yeni bir anayasa yapmayı gerektirir. 
Toplumsal bir uzlaşı ve sözleşmeyi zorunlu kılar.

Kürdistan Sosyalist Partisi olarak, bu amaca ulaşmak için etkin ve sorumlu 
yaklaşımımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Başta Kürt aktörleri olmak üzere, 
demokrasi ve değişimden yana olan bütün güçlerle, iktidar ve muhalefet çevreleriyle 
her türlü yapıcı işbirliği ve diyalog çabalarımızı sürdüreceğiz.

Başaracağımıza güvenimiz tamdır.

Çünkü halklarımız barış ve özgürlüğü hak ediyorlar ve bunun için gerekli iradeye 
sahip bulunuyorlar.

Son olarak, partimizin legalleşme sürecine ilgi duyarak destek veren basın ve yayın 
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organlarına, demokratik kamuoyuna ve yurtsever halkımıza teşekkür etmeyi bir görev 
sayıyoruz. 29-30 Mayıs 2016

Kürdistan Sosyalist Partisi

Kurucular Kurulu
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