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21 Aralık 2011’de kuruluşu ilan edilen Özgürlük ve Sosyalizm Parti si
(ÖSP), dört yılı geride bırakarak beşinci yılına girdi. 
Dönüp geriye baktı ğımızda birçok açıdan “İyi ki ÖSP’yi kurduk” diyoruz. 

ÖSP, 2. Genel Kongresi’ni 15 Kasım 2015’te gerçekleşti rerek Parti  
Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu’nu yenileyerek yoluna devam ediyor! 
Bu broşür Kürdistan’da “emeğin ve halkımızın sesi, vicdanıyım” iddiasıy-
la davranan ÖSP’yi kısaca tanıtı yor! 

Bu broşürü OKU-OKUT, TARTIŞ-TARTIŞALIM!
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ÖSP; siz Kürdistan halklarının, işçi ve yoksullarının, sömürgeci zulme-inkâra ve kapita-
list sömürüye karşı mücadelenizde örgütlü gücünüzdür.
Rejimin baskı altı nda tutt uğu, katletti  ği halkımızın; fabrika, işletme ve tarlada sömürü-
len işçilerin; sosyal yaramız işsizlikle çaresizliğe sürüklenen işsizlerin; ayrımcı politi kalar-
dan büyük acılar çeken kadınların; ırkçı eğiti m sitemine isyan eden gençlerin; egemen 
toplum zihniyeti nce dışlanan LGBTİ’lerin; toplumun önemli bir oranını oluşturan engel-
lilerin… ÖRGÜTLÜ SESİDİR VE DİRENCİDİR! Bu sese bu dirence omuz verin!

ÖSP; siz işçinin, işsizin, emekçi köylünün, ezilen kadının, gençlerin… parti sidir, sahip 
çıkın.

ÖSP; halkımızın ekmek su gibi yaşamsal ihti yaç duyduğu ulusal özgürlüğün; halkımı-
zın, emeğin nihai kurtuluşu sosyalizmin; toplumu ileriye taşıyacak olan iç demokrasinin 
dinamiğidir! Haydi, ÖSP’ye omuz ver safl arında örgütlü mücadeleyi büyüt!

ÖSP; Marksizm-Leninizm’e karşı gelişti rilen liberalleşme, ideolojiye hayır saldırılarını 
reddeder, mücadelesinde Marksizm-Leninizm’i rehber alan Kürdistan Komünist Parti -
si’dir.

İşçiler, emekçiler, kadınlar, gençler… 
ÖSP sizin partiniz, sizinle güçlü olacak, 

sizinle birlikte hayatı değiştirebilecek! 

ÖSP; siyasett e lafı  edilen ama prati kte uygulanmayan iç demokraside ileriyi temsil 
ediyor. Çünkü parti  faaliyetlerini, sosyalist demokrasinin gereği tam bir açıklık içinde yü-
rütüyor. Parti  de eylem birliğine uymak şartı yla parti  üyesinin, program, tüzük dahil tüm 
parti  belge ve kararlarını yazılı, sözlü eleşti rip alternati f görüş, öneri sunması prati kte 
işleti yor. Karar ve politi kaların oluşum aşamasında zengin farklılığıyla parti  içi görüşlere 
başvurulup mutabakat aranır, sağlanmadığı durumlarda salt çoğunluğun aldığı karar-
lar geçerlidir. İç demokrasiyi güçlü işleten ÖSP’nin Kürdistan siyaseti nde de demokrasi 
çıtasını yükseltmede katkı da bulunacaktı r. Gelin güç verelim, parti de ve toplumda iç 
demokrasiyi büyütelim!

ÖSP; Parti içi demokraside ileriyi temsil ediyor.
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Her parti , belirli bir sınıf ve katmanların çıkarlarını merkezine alarak kurulur. Ama her 
parti  sadece merkezine aldığı sınıfı  değil genel olarak halktan destek almaya çalışır. 
Sermayenin, zenginlerin parti leri de, “ben zenginlerin, işverenlerin parti siyim” demez. 
Patronları temsil eden parti ler mümkün olduğunca bu kimliğini gizler kendini “tüm mil-
leti n” parti si olarak topluma sunar.

ÖSP; Kürdistan’daki; Kürt, Türk, Ermeni, Süryani, Azeri, Arap gibi farklı halklardan 
gelen işçilerin, yoksulların parti sidir. Sömürgeci rejime karşı halkımızın/halklarımızın 
öncelikle çözüm bekleyen ulusal özgürlük mücadelesinin savunucusudur. Patronlara, 
işverenlere, toprak burjuvazisine karşı işçinin, emekçi köylünün parti si onların örgütlü 
gücü, ulusal özgürlükle birlikte sosyalizmi de savunan tek parti  ÖSP var! ÖSP’nin Kürdis-
tan’daki parti lerden en önemli farkı budur ve bu nedenle ayrı bir parti  olarak kuruldu.

ÖSP; ulusal sorunu, ülkenin kurtuluşu, halkların özgürlüğü olarak gören ve buradan 
çözüm arayan; sömürgeci/ilhakçı rejime ve emperyalizme karşı ulusal özgürlüğü, kapita-
lizme karşı sınıfsal kurtuluşu hedefl eyen enternasyonal komünist parti dir. Böyle bir parti  
Kürdistan’da bir ihti yaç olup ÖSP, bu ihti yacın bir ürünüdür.

Bunca parti varken neden ÖSP?

Kürdistan’da ÖSP dışındaki parti lerimiz, “ulusal özgürlük sorunu çözümlenene kadar: 
liberal, milliyetçi, Müslüman, komünist ve sınıfsal olarak işçi, burjuvazi, ağa, topraksız 
köylü birlikte aynı parti de örgütlenelim, ülke özgürleşti kten sonra herkes ayrı parti sini 
kursun” diyorlar. Bundan hareketle komünist parti nin ayrıca kuruluşuna karşı çıkıyorlar.

ÖSP; Kürdistan’da ulusal demokrati k parti  ve örgütlerin bu tezine karşı, milliyetçi, sos-
yal demokrat, liberal, muhafazakâr, komünist gibi belli başlı siyasal görüşler “ayrı, ayrı 
kendi parti sini kursun ortak ulusal cephe de birlikte hareket edelim” çağrısında bulunu-
yor. ÖSP’nin bu alandaki şiarı; parti lerimiz ayrı cephemiz ortak olsun!

ÖSP; Kürdistan’ın hangi parçasında olursa olsun, ulusal demokrati k kazanımları kendi 
kazanımı görür sahip çıkar. Bu yaklaşımla Güneyin Kürdistan’ın bağımsızlığını, Batı  Kür-
distan’ın federasyonunu destekler. İki parçanın birliğini, birleşik Kürdistan yönünde ilk 
önemli adım görür, savunur.

Diğer Kürdistan partileriyle ortak paydamız, 
ulusal özgürlüğün kazanılması.
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Türkiye’de bir dizi komünist/sosyalist parti  var ancak bu parti ler, Kürdistan’a özgü bağımsız Ko-
münist örgütlenmeyi reddedip genel geçer ortak örgütlenmeyi savunuyorlar. Dünya’da, ülke 
veya halk adını taşıyan yüzlerce komünist parti sine iti raz etmezler ama adı Kürdistan Komü-
nist Parti si olunca “milliyete göre komünist parti si kurulmaz, bu milliyetçilikti r” diyorlar çünkü 
Kürdistan ayrı bir ülke/coğrafya kabul edilmiyor. Ayrıca bir kısmı Kemalist şovenizmin baskısı 
altı nda; diğer bir kısmı kendisi olmak yerine güçlü olanın yanında saf tutmayı aşamıyor.
Belli başlı bu nedenlerle ÖSP bu parti lerden ayrı örgütleniyor. Türkiyeli parti lerin Kürdistan’da 
örgütlenmelerini yanlış buluyor. ÖSP; Türkiye devrimci, sosyalist hareketi yle rejime ve serma-
yeye karşı ortak mücadeleyi savunur. Buradaki şiarı; “ayrı örgütlenelim ama rejime ve serma-
yeye karşı birlikte mücadele edelim” diyor!

ÖSP, Türkiye sosyalist hareketinden 
ayrı örgütleniyor. Neden?
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Siz emekçilerin acil ulusal, ekonomik, sosyal 
hedefl eri uğruna mücadele eden ÖSP;

*Dün ülkemizin kırsal alanlarının, bugün kent merkezlerinin yakılıp yıkılarak boşaltı lmasına 
varan halkımız üzerindeki baskı ve operasyonların sonlandırılması;
*Halkımızın, halklarımızın acil çözüm bekleyen ana dilde eğiti m-öğreti m hakkının tanınma-
sı;
*Asgari ücretle yaşam savaşı veren ücretlinin ekonomik sosyal haklar mücadelesinin gelişti -
rilmesi;
*Toplum ve birey için yaşamsal olan sağlık, eğiti m, konuta herkesin sahip olabilmesi;
*Büyük tarım tekelleri ile tüccar tefecinin baskısı altı nda bunalan küçük üreti cinin nefes 
alması;
*Cinsler arası ayırımcılığı kadın aleyhine gelişti ren erkek egemen düzenin sonlandırılması;
*Ermeni, Süryani gibi Hıristi yan halkların ve Alevi, Êzidi gibi baskı altı ndaki inançların 
üzerindeki baskıların sonlandırılması için mücadele eder. Sizleri de bu mücadelede ÖSP 
safl arına davet eder.

ÖSP; ulusal meselenin çözümünde halkımızın kendi ulusal kaderini tayin hakkını elde 
etmesi için mücadele eder eşit koşullu federasyonu çözüm olarak görür. İnsanın, insan ve 
doğa üzerindeki baskı ile sömürüsü başta olmak üzere tüm kötülüklerin kaynağı kapitalist 
sömürü düzeninin, kurumlarıyla ortadan kaldırılması mücadelesini gelişti rir.

ÖSP; anadilde eğiti min bütün halklar için yaşamsal hak olduğuna inanır. Kürt halkının, 
diğer halkların anadilde eğiti mini uygulayacak yasal ve idari düzenlemelerin gerçekleşmesi; 
tekçi, ırkçı-şoven ve gerici içerikten arındırılmış, diller ve kültürlere eşit mesafede yaklaşa-
cak bir eğiti m politi kası uğruna mücadele eder. İlk ve orta öğrenimde demokrati k, parasız 
eğiti min gerçekleşmesi; eğiti mde özel okul ve dershanelerin kaldırılması; YÖK vb. kurum ve 
uygulamaların kaldırılarak özerk demokrati k üniversitenin kurulmasını savunur.uygulamaların kaldırılarak özerk demokrati k üniversitenin kurulmasını savunur.
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ÖSP; Ermeni, Süryani, Arap, Çerkes 
gibi halkların davasının sahibidir.

Türk rejimi; metropoller başta olmak üzere Anadolu kentlerinde yaşayan Kürt, Arap, 
Çerkes, Laz, Ermeni, Süryani gibi halkları ve Orta Anadolu’da kimi ilçelerde nüfusun 
çoğunluğunu oluşturan Kürtleri, ulusal, kültürel haklarından yoksun bırakarak zoraki 
asimilasyonla eritmeye çalışıyor.

ÖSP; öncelikle rejimin bu ırkçı politi kasını reddeder. Baskı altı ndaki halkların ulusal, 
kültürel açıdan özgürce ifade ve örgütleme haklarının yasal güvenceye alınması mü-
cadelesini gelişti riyor sizi de bu mücadeleyi desteklemeye çağırır. Nihai kurtuluşlarının 
Türk halkının demokrasi ve sosyalizm kavgasıyla olacağına inanır. Her etnik toplumun 
çoğunlukta olduğu köy, ilçe, ilde özerk idari-siyasi yapılanmanın kurulmasını savunur.
Konya-Ankara-Kırşehir üçgeninde bulunan bazı ilçelerde nüfusun çoğunluğunu oluşturan 
Kürtlerin ulusal özgürlük taleplerinin özerklik temelinde çözümü uğruna halkımızı omuz 
vermeye çağırır.
Kürdistan’da da; Ermeni, Süryani, Arap, Êzidi, Türk nüfusun çoğunluğunu oluşturdukları 
kentt e, ilçede ve hatt a köyde coğrafi k özerklik esas alınarak çözümü savunur.



ÖSP, insanı merkezine alan, devleti  otoriter güç olarak değil, düzenleyici hizmet örgütü olarak 
tanımlayan bir toplumsal sözleşme olarak yeni anayasayı savunur.
*Irkçılığı, asimilasyonu insanlık suçu sayan, farklılıkları hak görüp teminat altı na alan;
*Kürt ve diğer baskı altı ndaki halkların varlığının kabulü ve taleplerini içeren böylece ÖSP’nin, “sa-
vaşa hayır barışçıl demokrati k çözüm hemen şimdi” yaklaşımının önünü açan,
*Yargının, mülkiyet ve siyaseti n basıncından kurtarılması ve askeri mahkemelerin kaldırılmasını 
içeren,
*Her vatandaşın asgari ekonomik ve siyasal haklara sahip olmasını güvenceye alan,
*Kamu gücü olan devleti n, her yurtt aşın düşüncesini özgürce açıklama ve toplumu değişti rmek 
amacıyla örgütlenme hakkının önündeki engelleri kaldıran;
*Her yurtt aşa seçme ve seçilme hakkının yanı sıra seçilenlerin ancak seçenleri tarafı ndan geri çağrı-
labileceğini içeren;
*Zorunlu askerlik sistemini kaldıran, askerlik yaşamının demokrati kleşti rilmesi ve er ile erbaşlara 
sendika kurma hakkını tanıyan bir ANAYASA için mücadeleye çağırır.

 ÖSP; demokratik anayasa mücadelesine 
destek olmaya çağırıyor.
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AKP’nin özelde de Erdoğan’ın 14 yılı aşkın ikti darının klasik bir hükümett en öteye özgün rejim kur-
ma hedefl eri bulunuyor. Hedefl enen rejime, genel hatlarıyla tek adam rejimi olarak Doğu despo-
ti zmi diyebiliriz. Doğu despoti zminde esas olan devletti  r, millet/halk devlet için vardır ve önemlisi 
devlet (ikti dar) asla halka güvenmez. Doğu despoti zminde tüm ikti dar gücünün devleti n tepesinde-
ki despotun elinde merkezileşmesi misali Erdoğan da gücü kendinde topluyor ve başkanlık siste-
miyle de bunu kalıcılaştı rmak isti yor.

ÖSP;
*Kürt siyasetçileri sebep yokken her gün tutuklayan; öğrenci, akademisyen ve gazetecileri sırf Erdo-
ğan’ı eleşti rdi diye “terör örgütü propagandası yapıyorlar” gerekçesiyle tutuklayan;
*TSK’ya ‘önleyici vuruş’ ya da ‘terörü önleyici operasyon’ adı altı nda sınırsız yetki veren, askerin 
görev sırasında işledikleri suçlar nedeniyle sivil mahkemeler yerine tekrar askeri mahkemelerde 
yargılanmalarının önünü açan;
*Terörle mücadelede hakim kararı olmadan askeri birlik komutanının sadece yazılı emriyle konut, 
işyeri, kamuya açık olmayan kapalı alanlara operasyon yetkisi veren;
*Yönetmelikteki değişiklikle MİT’e ‘görevlerin ifası amacıyla satı n aldığı silah, araç gibi ‘taşınır mal-
lar’ı ‘kayıt altı na almama’ ve bunların giriş-çıkışlarında ‘işlem belgesi düzenlememe’ yetkisi veren;
*Önemlisi bundan böyle ‘Kamu atamalarının MİT soruşturmasına’ tabi tutulması ve tek adam 
yöneti mi prati ğiyle, sürdürülen fi ili başkanlık ısrarıyla… rejim Doğu despoti zminden zaten sınırdaş 
olduğu yeşil faşizme evriliyor. ÖSP; halkımızı, halklarımızı sömürgeci rejime ve yeşil faşizme evirilen 
Doğu despoti zmine karşı mücadeleye çağırır.
 

Giderek yeşil faşizme evirilen Erdoğan/AKP despotizmine 
karşı hak ve özgürlükler mücadelesini geliştirelim.



 
Kapitalizm, bizzat yarattı  ğı sorun ve çelişkiler üzerinden giderek tarihsel olarak meşruiyeti ni yiti ri-
yor.
Kapitalizm, mülkiyeti  özelleşti rerek kutsadı, ama süreçte aynı kapitalizm, siz işçi emekçileri yani 
toplumun ezici çoğunluğunu mülksüzleşti rdi.
Kapitalizm, çalışmayı araç olmaktan çıkarıp amaç haline geti rerek kutsallaştı rdı ve insanı, özelde 
de ücretli emeği çalışmanın kölesi haline geti ren süreçte, üreti mde teknoloji sayesinde siz işçi ve 
işsizleri “çalışma” hakkından da mahrum bırakıyor.
Kapitalizm, insana ait her şeyi metalaştı rıyor, toplumsal olanı ti carileşti riyor. İnsanı üreti m-tüketi m, 
kâr- sömürü nesnesi haline geti rerek ruhsal ve zihinsel dünyasını sakatlıyor.
Bu yapısıyla kapitalizm, 21. yüzyılda insanlığın sorunlarını çözemez, yükünü taşıyamaz. İnsan maddi 
olduğu kadar zihinsel, ruhsal yani manevi bir olgudur; dolayısıyla maddi olduğu kadar kültürel 
ihti yaçları da vardır. İnsan maddi ve manevi kültürüyle bütündür. Karnını doyurmak kadar zihinsel, 
ruhsal sağlığı da önemlidir. İnsanın kurtuluşu, aş-iş yani maddi ihti yaçları olduğu kadar özgürlük, 
esteti k gibi manevi zenginlikleri de içerir. ÖSP emekçi sınıfl arımızı, halklarımızı kapitalizme karşı 
sosyalizm uğruna mücadeleye çağırır. 

İşçiler emekçiler ÖSP sizleri kapitalizme 
karşı mücadeleye çağırıyor!
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sosyalizm uğruna mücadeleye çağırır. 

ÖSP, işçi, işsiz ve ev kadınına sesleniyor!
Rejimin halkımız üzerindeki ulusal baskıya karşı direnişlerin, kitlesel tutuklamaların, cezaevi kapı-
larındaki çilenin, işverenlere karşı direniş ve grevlerin yani ulusal toplumsal mücadelenin yükünü 
omuzlayan Kürdistan kadınına sesleniyoruz!
*Dün köylerimizi bugün kentlerimizi başımıza yıkan ırkçı rejimin baskılarına karşı,
*Kadını ev işi ve çocuk bakımı ile sınırlandıran işbölümünün toplumsal ve ideolojik dayanaklarıyla 
tasfi yesi için,
*Emek piyasasının cinsiyetçilikten arındırılması, çalışma saatleri, ücretler başta olmak üzere tüm 
çalışma yaşamını poziti f ayrımcılıkla kadın lehine düzenlenmesi için,
*Kadın bedeninin meta olarak kullanılmasına ve cinsel aşağılanmasına karşı,
*Kadına dönük eşitsizliği içeren yasa ve yönetmenliklerin feshedilerek fi ili eşitliğin sağlanması için… 
kadınlarımızı mücadeleye çağırır!



Kenti n ağır havasından bunalan ve haft a sonu kendini park ve ormanların içine yani doğanın 
kucağına atan kent sakinleri; baraj ve santrallerle değişen iklimi nedeniyle meyve, sebze 
başta olmak üzere tüm tarımsal ürünlerinde ciddi sorunlarla yüzleşen emekçi köylüler; tari-
hi, kültürel değerleri suların altı na gömülen Kürdistanlılar,
Dikkat!
Kendini kucağına atı p nefes alacağınız doğa/çevrenin, içeceğiniz temiz suyun, katkısız, zehir-
siz tüketeceğiniz sebze meyvenin alanı her geçen gün yok ediliyor.
Kim yok ediyor?
Teknolojik gelişmeyle insanın, doğa yasaları karşısında ele geçirdiği üstünlüğün bir sınırı 
olduğunun farkında olmadan doğa ve çevreye düşmanca davranan sermaye ve ırkçı rejim!
Daha fazla kâr, sömürü ve özel mülkiyet edinme hırsıyla davranan kapitalistler ile sömürgeci 
rejimin politi kaları yok ediyor.
Sonuç; doğa ve çevrenin de biz insanlar gibi ateşi yükseliyor, hastalanıyor! Sıkça duyulan 
ekolojik denge bozuluyor. Bunun bedelini aynı doğa insanlığa ağır ödetecekti r. Ödetmeye 
başladı bile. 

ÖSP, doğanın nihai iyileşmesinin, ancak insanın yaşamsal ihti yaçlarıyla sınırları belirlen-
miş üreti m-tüketi m ekonomisi olan sosyalizmde gerçekleşebileceğine inanır. Gelin bunun 
için mücadele edelim.

ÖSP, çevre ve doğanın 
iyileşmesi için mücadele ediyor. 

ÖSP, işçi ve işsizleri ekonomik, 
sosyal hak mücadelesine çağırıyor.

Çalışma bir haktı r, devlet her vatandaşa iş sağlamak zorundadır. Sigortasız işçi çalıştı rma 
yasaktı r. Bu yasak inşaat sektörü başta olmak üzere tam olarak her alanda uygulanmalıdır. 

Bunun için ÖSP siz işçi ve işsizleri;
*İş kanununun esnek çalışmadan arındırılması; işçi sağlığı ve iş güvenliği yasasının işçiler 
lehine yeniden düzenlenmesi,
*Sendikalaşma, grev ve toplu sözleşme yasaklarının bütün kamusal ve özel işletmelerde 
ayrım gözeti lmeksizin mavi ve beyaz yakalı emekçiler için kaldırılması, askeri ve güvenlik 
personeli de dahil bütün ücretliler için sendikalaşmanın yasayla teminat altı na alınması,
*Kamu emekçileri özlük haklarının demokrati k içerikte yeniden düzenlenmesi, üzerlerindeki 
“terör örgütü propagandası yaptı lar” baskısına son verilmesi ve sendika, toplu sözleşme, 
grev hakkı önündeki yasakların kaldırılması… için mücadeleye, sermayenin ve hükümeti n 
baskı ve dayatmalarına karşı direnişle barikat örmeye çağırır. 11
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*Yıkılan, yakılan ve boşaltı lan 
köylerin yeniden inşası ve zarar-
ların tazmin edilmesi ve geriye 
dönüşün sağlanmasının gerçek-
leşmesini isti yorsan,
*Üreti ci ile tüketi ci arasındaki tüccar-tefecinin kaldırılmasını, küçük ve orta üreti cilerin devlete, tüc-
cara ve bankaya olan borçlarının iptal edilmesini savunuyorsan,
*Tarımsal ücretlilerin sosyal güvenlik hakları ve genel olarak tarımsal üreti cilerin sendikalaşması için 
mücadele ediyorsan,
*Ülkemizin doğa, toprak ve tatlı su kaynaklarına zarar vermenin ötesinde geriye dönüşü olmayan 
yolda tüketen kapitalist üreti m ve savaşa hayır diyorsan,
*Süren savaşta hayvancılık ve tarımın yıkıma uğratı lmasına, dağlarımızın bombalanmasına, su kay-
naklarımızın zehirlenmesine, ormanlarımızın yakılmasına “karşı duralım” diyorsan,
*Yapay sulama ve tarımda endüstrileşme ile üretkenliği olağanüstü artı rılan GAP’ta, orta ve uzun 
vadede telafi si mümkün olmayan sonuçlara karşı “örgütlenelim” diyorsan,
*Nihayet GAP’ta zenginlik ve fakirliği iki karşıt kutupta yoğunlaştı ran, zengini daha zengin, fakiri 
daha fakir yapan sınıfsal ayrışmada; işçi-emekçi ve küçük köylünün ekonomik, sosyal haklarını savu-
nuyorsan… gelin ÖSP çatı sı altı nda birlikte MÜCADELE EDELİM!

ÖSP; emekçi köylümüze 
ve tarım emekçilerine sesleniyor;

Spor yapmayı her insana sunulacak top-
lumsal hak olmasını savunuyorsanız; geniş 
kitlelerin sporda pasif izleyici durumdan 
çıkmalarını isti yorsak; spor halklar arası 
düşmanlıkların, ırkçı duyguların aracı haline gelmesin diyorsak; sporun ti carileşti rilip rant sağlanan 
meslek haline geti rilmesine hayır diyorsak… Gelin örgütlenelim, bunlar için birlikte mücadele edelim!

ÖSP, inançlıları, ateistleri, halklarımızı 
inanç özgürlüğü uğruna mücadeleye çağırır.*“İnsanların inan-

cına da inançsızlı-
ğına da karışmaya-
lım” diyorsan;
*İnançlar bahçesi olan ülkemizde, tüm inançların kardeşçe yaşamasını isti yorsan,
*Devlet, tüm inançlara eşit mesafede olsun isti yorsan,
*Şeriatçılığı Türk milliyetçiliğiyle, Türkçülüğü de şeriatla perdeleyen “ümmet kardeşliği” adı altı nda ki 
Türkleşti rmeye “hayır” diyorsan,
*Türkleşti rme-Müslümanlaştı rma siyaseti yle, Müslüman olmayan halkları İslamlaştı rma, Alevileri 
Sünnileşti rmeye hayır diyorsan,
*“İslam Kardeşliği” çağrısıyla Hıristi yan, Musevi, Êzidi halkların hedef alınmasına “karşıyım” diyor-
san…

ÖSP’nin, din ve vicdan özgürlüğünde seküler yaklaşımına sahip çık. Devleti n bütün din, mezhep 
ve inançlara eşit uzaklıkta durmasını savun. Devleti n laiklik adına birey ve toplumun din ve vicdan 
özgürlüğüne müdahalesini kabul etme! Genelde inanç özgürlüğü, özelde de Yahudi, Hıristi yan, Alevi, 
Ezidî gibi inançların kendilerini özgürce ifade etme koşullarının yaratı lması, diyanet kurumunun feshi 
ve din dersinin zorunlu ders olmaktan çıkarılması gibi hedefl er için mücadele et!

lumsal hak olmasını savunuyorsanız; geniş 

Gelin sporu, sermaye ve tüccar 
hegemonyasından kurtaralım.
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ÖSP, engelli oluşu, yakınları ile birlikte 
toplumsal bir olgu olarak algılayan ve besleyici 
nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlayanların 
mücadelesini önemli görür. Engellilerin diğer yurtt aşlarla eşit koşullarda yaşam sürdürebilme-
lerini sağlayacak önlemler alınmasını ve engellilerin yaşamını kolaylaştı rmak, üretkenliklerini 
artı rmak için ailelerini de kapsayan ömür boyu geçerli sosyal güvenlik planını hayata geçirilmeyi 
savunuyor. Sizleri de bu hedefl er için örgütlenmeye, ÖSP safl arında birlikte mücadele çağırır.
 

Anneler, babalar, kardeşler ÖSP sizleri…
Her çocuğa sahip olması gereken eğiti m, sağlık, beslenme ve barınma haklarının koşulsuz 
sağlanması; çocukların çalışma hayatı nda sömürü unsuru olarak kullanılmalarına son verilmesi; 
bir toplumsal yara olan kimsesiz ve sokakta çalışan çocukların kurtarılması mücadelesine omuz 
vermeye çağırır.
 

Sanatı n metalaşmasına ve patronların sponsorluğuna mahkum edilmesine karşı mücadele ede-
rek sanatçı yaratı cılığının özgürleşti relim;
Halkın, gençlerin kültür sanatt a yaratı cı etkinliğini gelişti rmeleri ve kültürel, sanatsal zenginlik-
lerden ücretsiz yararlanabilmeleri için gerekli koşulları yaratalım;
Tarihin beşiği konumundaki bu topraklarda kurulmuş uygarlıkların ve halkın maddi-manevi kül-
türel değerlerinin korunup, halkın hizmeti ne sunalım… diyen ve mücadele edenlere ÖSP “yanı-
nızdayım” diyor ve “Ben sanatçıyım geldim buraya, Mirlerin sesi var olduğu sürece, Ne kiliseye 
giderim ne de camiye” diyen Feqiyê Teyran’ın yaklaşımını hayata geçirmeye çağırır.
 

Şoven, ırkçı rejimin halkımıza dönük baskı ve terör siyaseti nin ağır sonuçlarıyla yüz yüze kalan 
gençliğimiz; yabancı dilde eğiti min zihinsel yıkımını her gün her an yaşayan gençlerimiz; Kürdis-
tan kentlerindeki işsizliğin esas kitlesini oluşturan gençlerimiz; okurken patronların ucuz iş gücü, 
mezun olunca esnek çalışma ve kiralık işçilik düzeninde tacir-tüccarın ancak “diplomalı elemanı” 
olabilen gençlerimiz! ÖSP sizleri;
Halkımıza dayatı lan asimilasyon-imha siyaseti ne karşı ulusal özgürlük uğruna demokrati k müca-
deleye; sevgi dahil her şeyi anlık tüketen, kullanılıp atı lan kapitalist tüketi m kültürünün bir nes-
nesi haline geti ren özel mülkiyet düzenine; sürekli beyninize zikredilen “fı rsat eşitliği” yalanına 
karşı mücadele etmeye çağırır.
Sermaye ve ırkçı rejim propagandistlerinin “akıllı olun, siyasett en, ideolojilerden uzak durun, 
hayatı nızı yaşayın” söylemine inat sizleri tam da dinamizm ve ütopyanız gereği boyunuzdan 
büyük işlere kalkışmaya yani halkının kurtuluşu uğruna ideolojik bilinçle ve örgütlülükle siyaset 
yapmaya çağırır!

toplumsal bir olgu olarak algılayan ve besleyici 
nedenlerini ortadan kaldırmayı amaçlayanların 

Engelli olma kusur değildir!

Anneler, babalar, kardeşler ÖSP sizleri…

Çocuklar, sokak çocukları, bizim çocuklar!

Sanatı n metalaşmasına ve patronların sponsorluğuna mahkum edilmesine karşı mücadele ede-

ÖSP; sanata siyaset gömleğini giydirmek kadar sanat sanat 
içindir yaklaşımına da karşı olanları mücadeleye çağırıyor!

ÖSP’nin gençliğe çağrısı
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Genelde; halkımızın varlık-yokluk meselesi olan ulusal 
özgürlük taleplerini merkezine alarak;
Sanayi ağırlıklı alanlarda; işçi, işsiziyle emekçilerin 
sorunlarını merkeze alıp işçi – emekçi yığınların talepleri etrafında propaganda ajitasyon 
geliştirerek;
Hemen hemen her alanda; kadının, emekçi kadınların yerel, özgün ve genel sorunları uğru-
na mücadeleyi geliştirerek;
Kimi alanlarda; baskı altındaki inançlar başta olmak üzere tüm inançların rejimin ve serma-
yenin baskısından kurtarılarak özgürleştirilmesi mücadelesini geliştirerek;
Çevre tahribinin yüksek olduğu alanlarda; doğrudan çevre sorununu esas alarak; 
Kimi alanlarda; temel ve hak ve özgürlükler uğruna mücadeleyle halka giderek rejime karşı 
muhalefeti örmeye çalışıyor. ÖSP bunları yaparken siz emekçileri; 
Kent varoşlarında tutunup-kök salma mücadelesini desteklemeye; Newroz’dan Newroz’a, 1 
Mayıs’tan 1 Mayıs’a değil süreğen mücadeleye omuz vermeye; kitlelerde reddetme kültürü-
nü ve sivil itaatsizliği geliştirme kavgasının neferi olmaya; insanın insan tarafından köleleşti-
rilmesinin, insanın kendisine, üretimine ve doğaya yabancılaştırılmasının kaynağı olan özel 
mülkiyete tavır almaya, paranın iktidarına “hayır” demeye çağırır! - 

Sonuç ve çağrı;
*Yıllardır devletsizliğin ağır bedelini, sürgünler, katliam ve sosyal-kültürel soykırımla ödeyen 
halkımızın devletleşme hakkını federasyon ve bağımsızlık olarak savunan tüm işçi emekçile-
ri, kadroları…
*Ülkemizde emeğin ve halkın sosyal vicdanı olacak “güçlü bir partiye ihtiyaç var” diyenleri,
*İç demokrasiyi partiden topluma, toplumdan da partiye taşımanın aracı olacak güçlü bir 
komünist parti, “bugünün ve geleceğin ihtiyacıdır” diyen kadroları…
*Ağır kapitalist sömürü altındaki Kürdistan işçi ve yoksullarının mücadele örgütü olarak bir 
komünist partiyi ihtiyaç görenleri…
*Kürdistan’ı Kürt, Ermeni, Süryani, Arap, Türk, Azeri… herkesin ortak vatanı olarak gören ve 
bunun için mücadele edenleri…

*“Düşünce iyi düşünülsün, söz iyi söylensin, iş iyi yapılsın” diyenleri ÖSP saflarında örgüt-
lü mücadeleye çağırıyoruz.
KÜRDİSTAN KOMÜNİSTLERİ OLARAK İNANIYORUZ, BAŞARACAĞIZ! 

ÖSP ne yapıyor?

Ö
ZG

ÜRLÜK VE SOSYALİZ
M P

AR
Tİ

SİÖSP

ÖZGÜRLÜK VE 
SOSYALİZM PARTİSİ
www.osp.org.tr - Mail: ozgurlukvesosyalizmpartisi@gmail.com -
Facebook: ÖSP (Partiya Azadî û Sosyalîzmê) - Twitter: @ospkurdistan
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