
PARTİMİZİ KAPATMAK KOLAY OLMAYACAK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20.12.2018 tarihli iddianamesi üzerine, Anayasa 
Mahkemesi partimiz (Kürdistan Sosyalist Partisi) hakkında 17.01.2019 tarihinde kapatma 
davası açmış bulunuyor. Kapatma davasına gerekçe olarak partimizin isminde ve 
programında geçen Kürt ve Kürdistan kavramları ve parti programında Kürt meselesine 
ilişkin sunduğumuz çözüm önerileri gösteriliyor.

Partimiz hakkında açılan söz konusu kapatma kararı bizim açımızdan sürpriz sayılmaz.

Türkiye’nin Kürt ve Kürdistan meselesindeki ret, inkâr, korku ve baskı politikalarına yabancı 
sayılmayız.

Partimiz hakkındaki kapatma davası devletin Kürt karşıtı hamlelerinden ilki olmadığı gibi, 
görünen o ki son da olmayacak.

Türkiye Cumhuriyeti devleti kuruluşundan itibaren Kürt halkının varlığını yok saydı, onun 
yaşadığı ülke olan Kürdistan gerçeğini inkâr etti, Kürt milletinin her türlü ulusal demokratik 
meşru haklarını zorla bastırdı. Bu amaçla; asimilasyon, toplu göç ettirme, yakıp yıkma, toplu 
katliamlar dahil her yönteme başvurdu

Buna karşın Kürt halkı ulusal demokratik haklarını kazanmak, kendi ülkesinde özgür ve 
onurlu bir yaşam sürdürmek için aralıksız bir mücadele sürdürdü.

Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) tarihi, aynı zamanda bu haklı ve onurlu mücadelenin somut 
bir örneğidir.

Kürdistan Sosyalist Partisi, 1974 yılında dönemin yasak ve baskıcı koşulları nedeniyle diğer 
birçok Kürt patisi gibi illegal kurulmak zorunda kaldı. Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) 
kuruluşundan itibaren Kürt halkının özgürlüğü ve Türkiye’de gerçek anlamda bir 
demokrasinin inşası için büyük bir mücadele ortaya koydu, nice bedeller ödedi. PSK, 
özgürlük uğrunda şehitler verdi, kadroları yaşamlarını adadı.

Öte yandan Kürdistan Sosyalist Partisi bu zorlu tarihi mücadelesinde demokratik, meşruiyet 
ve haklılık zemininden asla kopmadı; her zaman barışçıl, demokratik ve legal mücadele 
yöntemlerini ön plana çıkardı. PSK işin başından itibaren sorunların çözümünde şiddet ve 
savaşın çıkmaz yol olduğunu ortaya koydu.

Kürt halkının özgürlük uğrundaki eşsiz mücadelesinin bugünlere ulaması kolay olmadı, 
bundan sonra da kimse Kürt halkına haklarını altın tepside sunmayacak.

1990’lı yıllar Kürtlerin legal örgütlenmesi ve parti kapatmaları bakımından tarihi nitelikte bir 
süreçtir. Siyasi partileri kapatmak çözüm olsaydı, Türkiye’nin söz konusu dönemde her şeyi 
çözmesi gerekirdi. 1989 yılında kurulan Halkın Emek Partisi (HEP) ve ardından kurulan 
Demokrasi Partisi (DEP), Demokrasi ve Değişim Partisi (DDP), Demokrasi ve Barış Partisi 
(DBP) olmak üzere 30 dolayında siyasi parti, devletin Kürt ve demokrasi korkusu nedeniyle 
Anayasa Mahkemesi tarafından kapatıldı. Oysa söz konusu kapatılan partilerin hiçbirinin 
isminde ne Kürt ne de Kürdistan sözcüğü bulunuyordu. Ve ayrıca kapatılan partilerin 
hiçbirinin programında Kürtler için otonomi, özerklik, federasyon gibi siyasi statü taleplerine 
yer verilmemişti. Adı geçen partilerin ortak özelliği genel ifadelerle Kürtlerin haklarından söz 
etmiş olmalarıydı. Ne var ki Türk devletinin hukuk ve siyasal anlayışı o kadarına bile 
tahammül etmekten uzaktı. Söz konusu siciliyle Türkiye tarihe “siyasi partiler mezarlığı” 
olarak geçti. Oysa demokratik ülkelerde siyasi partiler sistemin vazgeçilmez unsurları olarak 
kabul edilir. 

Siyasi parti kapatma davaları bakımından 2000’li yıllarda yapılan kimi düzenlemelerin altını 
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çizmek isteriz.

1999 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliği ile başlayan adaylık süreci, ama daha çok da Kürt 
halkının ve demokrasi güçlerinin mücadelesi sonucu Türkiye belli demokratik reformlar 
gerçekleştirmek zorunda kaldı. Başka alanlarda gerçekleştirilen görece demokratik 
düzenlemelerin yanında siyasi partilerin kapatılması da zorlaştırıldı. “Şiddeti bir yöntem 
olarak benimsemedikçe” siyasi partilerin kapatılması neredeyse ortadan kaldırıldı. Bütün bu 
düzenlemelerden sonra Anayasa Mahkemesi HAK-PAR (2008) ve AKP (2008) davalarında 
Türkiye’nin de taraf olduğu Venedik Kriterleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
(AİHM) parti kapatma davalarına ilişkin kararlarında yer alan ölçüleri esas alarak söz konusu 
iki partinin kapatılması talebinin reddi (kapatmama) yönünde karar verdi.

Partimiz hakkında açılan kapatma davası esas olarak siyasi bir davadır.

Bilindiği gibi Türkiye son 10 yılda önemli dönemeçlerden geçti, geçmektedir. 2009 yılında 
gündeme gelen Açılım süreci ve 2013 yılında başlayan Çözüm Süreci ile birlikte Kürt 
sorununun çözümüne ilişkin tartışma, diyalog ve arayışlar hızlandı. Kürt meselesine ilişkin 
yaygın bir kabul ve meşruiyet iklimi oluştu. Kürt sorununun çözüleceğine ilişkin umut ve 
beklentiler arttı.

Kürdistan Sosyalist Partisi dahil başka Kürdistan isimli partiler söz konusu bu olumlu 
konjonktür sonucunda legal olarak kuruldu. Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), bu çerçevede 
31 Mayıs 2016 tarihinde resmi kuruluşunu gerçekleştirdi. 

Buna karşın Türk hukuk sisteminin Kürdistan isimli partiler konusundaki hazımsızlığının 
farkındaydık. Bu nedenle kuruluştan hemen sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 
partimizin adında yer alan Kürdistan ismi ve programında Kürt meselesine ilişkin 
sunduğumuz çözüm önerilerinin değiştirilmesi yönünde uyarı geldi. 

Ne var ki partimiz hakkındaki kapatma davası, esas olarak Türkiye’nin son yıllarda yeniden 
devreye soktuğu Kürt karşıtı politikanın sonucu açılmış durumdadır. AK Parti’nin MHP ile 
kurduğu ittifakla birlikte Türkiye Kürt meselesinde yeniden şiddet, savaş ve inkâr 
politikalarına teslim olmuş durumdadır. Açıktır ki bugünkü iktidarın icraat ve politikalarına 
yön veren MHP’nin Kürt karşıtı ırkçı ve şoven zihniyetin ta kendisidir.

İktidarın içerde ve dışarda Kürt karşıtlığını ön plana çıkarttığı bir dönemde Partimiz PSK 
dahil, isminde Kürdistan bulunan Partiya Azadîya Kurdistan (PAK) ile Partîya Demokrat a 
Kurdistan-Turkiye (PDK-T) hakkında eş zamanlı olarak kapatma davalarının açılması tesadüf 
değildir. Bu davalar iktidarın Kürt ve Kürdistan gerçekliğine karşı izlediği hasmane 
politikada geldiği noktanın somut bir göstergesidir.

Partimizi kapatmak kolay olmayacak

Partimiz PSK hakkında açılan kapatma davası ile ilgili altını çizmek istediğimiz birkaç 
önemli nokta var.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, partimiz (ve elbette diğer kardeş partiler) hakkında kapatma 
davasının açılması, partimizin kapatılacağı anlamına gelmez.

Önümüzde uzun ve zorlu hukuki ve ama daha çok da siyasi bir süreç başlıyor. Kürt ve 
Kürdistan gerçekliğini, Kürt milletinin ulusal demokratik taleplerini legal ve yasal zeminlere 
taşımak için geçmişte olduğu gibi gelecekte de zorlu bir mücadeleye ihtiyaç var.

Partimizin hakkında açılan kapatma davası, Kürdistan isimli partilerin ve Kürdistani 
taleplerin savunulması için tarihi bir fırsat niteliğindedir. 

Bunun için yapılacak şey içerde, dışarıda, uluslararası alanda Kürdistan kavramına, Kürdistan 
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gerçekliğine, Kürdistani taleplere kamuoyu desteğini artırmak, bunun için kararlı bir biçimde 
mücadele etmektir.

Kapatma davasına karşı yürüteceğimiz mücadelenin bir boyutunu da hukuki savunmalar 
oluşturmaktadır. Kapatma davası sürecini, Türk devletinin Kürt karşıtı zihniyetinin teşhir 
edileceği bir mücadele platformuna dönüştürmek elimizdedir. Bu konuda da elbette hukuki 
destek sunacak herkesin katkısına başvuracağız. Kürd ve Kürdistan değerlerini savunmak için 
ulusal ve uluslararası büyük bir dayanışma ağı kurmak için çalışacağız.

Bir çağrımız da devleti yönetenleredir.

Yasa koymakla toplumsal gerçeklikler vardan yok olmaz. Partimiz hakkında kapatma davası 
açmakla partimizin uğrunda verdiği haklı talepler ortadan kalkmaz. Kürdistan isimli parti 
kapatmakla Kürdistan gerçeği yok edilemez, Kürt milleti buharlaşıp gözden kaybolmaz. 
Yüzyılın denenmiş inkâr, baskı ve yok sayma anlayışının bugünün koşullarında sonuç 
vereceğini sanmak gaflettir. Yol yakınken bu yanlış yoldan vazgeçiniz.

PSK Ne İstiyor?

Partimiz Türkiye’nin federal bir sisteme geçmesini, Kürdistan’ın federe bir statüye 
kavuşmasını istiyor. Partimiz Federe Kürdistan’ın tıpkı Irak Kürdistan Bölgesi gibi kendi 
parlamentosu ve hükümeti olmasını savunuyor. Partimiz, Kürdistan’da Kürtçenin eğitim dili 
ve Türkçenin yanında ikinci resmi dil olmasını öngörüyor. Özetle partimiz Kürtlerin, 
Türklerin ve diğer etnik ve dini azınlıkların eşit, özgür ve onurlu yaşayacağı bir sistem 
öngörüyor.

PSK, bütün bu amaçlarına ulaşmak için açık, sivil, demokratik ve meşru mücadeleyi esas 
alıyor, her türlü sorunun çözümünde diyalog, müzakere, barışçıl yol ve yöntemleri 
kullanmayı doğru buluyor.

Partimiz; 45 yıllık haklı, onurlu ve meşru bir mücadele birikiminin mirasçısı olarak, Yargıtay 
Cumhuriyet Savcılığı’nın önüne çıkardığı kapatma davası bariyerini de Kürt halkının engin 
desteği, demokrasi ve evrensel hukuk savunucularının dayanışması ve alnının akıyla 
aşacaktır. 

20.02.2019

Kürdistan Sosyalist Partisi

            (PSK)
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