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ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM PARTİSİ 
24 HAZİRAN 2018 SEÇİM BİLDİRGESİ

Kürt meselesinin demokratik çözümü için

Asimilasyona “dur” demek için

Kadın erkek eşitliğinin sağlanması için

Gençliğin özgür geleceği için

Tüm inançların özgür ifade hakkı için

İşçilere güvenli çalışma ve sendika hakkı için

Kent-çevre-doğanın korunması için

Temel hak ve özgürlükler için

HDP ve SELAHATTİN DEMİRTAŞ’ı 
desteklemeye çağırıyoruz!

HALKIMIZI

S�zler�, bugününüz ve geleceğ�n�z �ç�n 
ve elbette ülken�z�n özgürlüğü �ç�n, 
24 Haz�ran seç�mler�nde halkımızın, 
halklarımızın adaylarına destek olma-
ya çağırır.

 ÖSP; halkımızın evler�n� tanklarla, 
panzerlerle başlarına yıkan s�yaset�n 
sah�b� olan AKP hükümet�ne “TA-
MAM” dur demek �ç�n 24 Haz�ran’da 
s�zler� sandığa g�tmeye ve sandıklarda 
oylarınıza sah�p çıkmaya çağırır.

ÖSP; halkımızın demokrat�k �rades�n� 
yok sayarak seç�lm�ş beled�ye baş-
kanları �le m�lletvek�ller�n� görevden 
alan, hapse atan �kt�dardan, demokra-
t�k yollardan hesap sorma günü olan 
24 Haz�ran’da HDP’y� desteklemeye 
çağırır.

Kürt meseles�n�n 
demokrat�k çözümü �ç�n;

Kürt meseles�n�n demokrat�k çözümü 
�ç�n, tanklarla baskılanan s�v�l demok-
rat�k hareket�n yen�den d�r�lmes� �ç�n 
24 Haz�ran �y� b�r fırsattır! Bu fırsatı 
halkımızın leh�ne çev�reb�lmek �ç�n 
ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle 
ses�m�z�, çağrılarımızı taşıyalım.

Ülkem�zde der�nleşt�r�len 
as�m�lasyona “dur” demek �ç�n;

Şoven rej�m�n sosyal soykırıma dönüş-

türdüğü as�m�lasyona “hayır” demek 
�ç�n; halkımızın ve ez�len halkların en 
yaşamsal kültürel-s�yasal taleb� olan 
Anad�lde eğ�t�m �ç�n; Kürtçen�n �lko-
kuldan ün�vers�teye her kademede ana-
d�lde eğ�t�m-öğret�m d�l� olması �ç�n 
24 Haz�ran’da HDP’ye ve Selahatt�n 
Dem�rtaş’a oyumuzla destek olalım!

Kadının ekonom�k-sosyal
-s�yasal-kültürel yaşamın 

her alanında erkek �le eş�t haklara 
ulaşması �ç�n;

S�yasal, ekonom�k, sosyal yönet�m�n 
her kademes�nde kadına eş�t tem-
s�l hakkı �ç�n; anne kadının çalışma 
koşullarının �y�leşt�r�lmes� �ç�n; kadın 
c�nayetler�n�n durdurulması ve c�nayet� 
�şleyen erkeğe “�y� hal” ve “tahr�k” 
�nd�r�m� g�b� erkek egemen uygulama-
lara son verecek hukuk� düzenlemeler 
�ç�n… oylar HDP’ye!

Eğ�t�m s�stem�n�n şoven�zmden 
arındırılması ve gençl�ğ�n özgür 

geleceğ� �ç�n;

Yaz-boz tahtasına dönüştürülen 
eğ�t�m-öğret�m s�stem�n�n demokrat�k-
leşt�r�lerek şoven m�ll�yetç� �çer�kten 
arındırılması; �lkokuldan ün�vers�teye 
kadar herkese parasız eğ�t�m hakkının 
yasallaştırılması �ç�n Cumhur İtt�fa-
kı’na “hayır” d�yel�m.

İŞÇİLER, YOKSULLAR, İŞSİZLER,
KADINLAR, GENÇLER...

ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM PARTİSİ;

Tüm �nançların kend�n� özgürce 
�fade hakkı �ç�n;

Farklı �nançların özgürce ve b�rl�kte 
kardeşçe yaşayab�lmes� �ç�n, Türk�ye 
ve Kürd�stan’ı halklar �ç�n �nançlar ha-
p�shanes�ne dönüştüren tek t�pleşt�r�c� 
�kt�dara 24 Haz�randa “TAMAM”, êdî 
bese d�yel�m!

Halklar, emekç�ler ekonom�k 
kr�z�n sonuçlarına katlanmak 

zorunda değ�l!

AKP hükümet�n�n “ekonom�de yüzde 
11 büyüyerek dünyada rekor kırdık” 
demes� yalan çünkü mutfak-pazarda 
yangın var! Çünkü halklarımız, sömü-
rülen emekç�ler; mutfak-çarşı-pazarda 
ekonom�k büyümey� değ�l küçülme-
y� yaşıyor! Çünkü “rekor büyüme” 
�dd�alarını; açlık, yoksulluk, �şs�zl�k 
�le paralel büyüyen hırsızlık-�nt�har, 
�fl aslar da yalanlıyor! Başta akarya-
kıta olmak üzere günlük yapılan zam 
yağmuru, hükümet�n “%11 büyüdük” 
propagandasını yalanlayan d�ğer b�r 
gerçek! Bütün bu yalanlara 24 Haz�-
ran’da cevap verel�m!

İşç�lere güvenl� çalışma ve 
send�ka hakkı �ç�n;

Kap�tal�zmde �şç� sınıfının k�tlesel bü-
yümes�ne, k�tlesel sefalet eşl�k ed�yor 
k� bunun t�p�k kent� Antep’t�r. Dörtyüz 
b�n c�varında �şç�n�n çalıştığı Antep’te 
�şç� sınıfının durumu 200 yıl önces�n�n 
ağır koşullarını yansıtır.

Kap�tal�zm;
İk� yüzyıl önce de kadın ve çocukları 
ucuz �ş gücü olarak çalıştırıyordu, 
bugün de!

İk� yüzyıl önce de �şç� kadınlara, 
patron ve ustabaşları tac�z, sarkıntılık 
ed�yordu, bugün de!
İk� yüzyıl önce de send�ka üyes� ol-
mak, send�ka kurmak �şç�ler �ç�n �şten 
atılma gerekçes�yd�, bugün de!
İşç�lere dayatılan, patrona yaltaklık, 
ajanlık ve benzer� şeyler dün de vardı, 
bugün de bunu besleyen koşullar �şve-
renler ve hükümet tarafından sürdürü-
lüyor!
İk� yüzyıl önce de patronlar, �ş gücüne 
�ht�yacı olmazsa, �şç�lere “çalışarak 
yaşamayı” yan� ücretl� b�r �şe sah�p 
olmasını b�le çok görüyordu, bugün 
de! Hatta bugün üret�mde sağlanan tek-
noloj�k gel�şmelerle �şç� emeğ�ne daha 
az �ht�yaç duyulması neden�yle yapısal 
�şs�zl�k daha da büyümüş, büyütülmüş-
tür. Öyle k� tüket�c� k�tle olarak �ht�yaç 
duymasa, �şç� g�tt�kçe patron �ç�n “ge-
reks�z b�r varlık” hal�ne gelecekt�r!

Sosyal yara olan �şs�zl�k 
sorununun çözümü �ç�n 

özgürlük ve demokras� bloğunu, 

HDP’y� destekley�n.

Sokağın görünen sosyal yarası �şs�z-
l�ğ�n ne boyutta olduğunu kavramak 
�ç�n, devlet�n resm� �stat�st�k ver�ler�ne 
�ht�yaç yok. Z�ra D�yarbakır-An-
tep-Van… g�b� kent merkezler�n�, 
özell�kle yoksul mahalleler�, kahve-
ler� dolaşan b�r�s� her adımda �şs�zler 
ordusuyla yüzleş�r. D�yarbakır-Ur-
fa-Van’da… sokakta yüzleşt�ğ�n 
�nsana, “�şs�zl�k hakkında ne söylemek 
�sters�n�z” d�ye sorduğunda alacağın 
yanıt, “valla hemen herkes �şs�zd�r. 
Ben desem %30, sen dek� %50 halk 

>> >> >>



�şs�zd�r” demes� şaşırtıcı olmaz.

Çocuklarımızın yer� merd�ven 
altı çalışma alanları değ�l okul 

ve spor alanlarıdır!

Yoksulluğun d�ğer sosyal yüzü çocuk 
�şç� ve satıcılardır k� 16 yıllık AKP 
�kt�darında çocuk �şç�ler oranı büyüdü! 
Her cadde de adım başı karşılaşılan 
mend�l, su, sakız satan, tartı alet� �le 
dolaşan, el�nde b�r ç�ft terl�k �le “abê, 
xalo boy�san” d�ye seslen�p çares�z 
bakışlarla “ne olur b�r selpak men-
d�l satın al” ded�rten ve yaşları 10 
hatta 6’ya, 4’de kadar �nen küçücük 
çocuklarımız kentler�m�z�n b�r başka 
sosyal yarası! Çocuklarımızın özgür ve 
güvenl� geleceğ� �ç�n Cumhur İtt�fakı-
na “TAMAM”, êdî bese d�yel�m!

LGBTİ’lere 
özgür yaşam hakkı �ç�n;

C�nsel yönel�m�nden dolayı �nsanla-
rın aşağılanmadığı, nefret suçlarının 
�şlenmed�ğ�; eşc�nsel b�reyler�n ölüm 
tehl�kes�yle yaşamadığı, �şs�zl�kle 
sınanmadığı, k�ml�ğ�n� saklama gereğ� 
duymadığı, LGBTİ’ler�n toplumsal 
haklarının tanındığı b�r yaşam kurab�l-
mek �ç�n HDP’ye oy verel�m!

Engell� ve yaşlılara yaşamı 
kolaylaştırmak �ç�n

Engell�lere �nsanca yaşamaları �ç�n 
sosyal güvence hakkının sağlanması 
ve sosyal güvenceden yoksun yaşlıla-
rın güvenceye alınmaları �ç�n HDP’ye 
omuz ver�l�m.

Temel hak 
ve özgürlükler �ç�n

Bütün ekonom�k, sosyal, s�yasal sorun-
ları ağırlaştıran savaşa “dur” demek; 
halklara nefes aldırtmayan OHAL’e 
son vermek; basın üzer�ndek� �kt�dar 
baskısına son vermek �ç�n; Erdoğan 
ve AKP’n�n fermanı hal�ne gelen, 
�nsanlarımızı �ş�nden, ekmeğ�nden 
eden aklı sıra açlıkla terb�ye ederek 
s�yas� �radem�z� tesl�m edeceğ�m�z� 
düşünen KHK’lara son ver�lmes� �ç�n; 
atılan �şç�, memur ve akadem�syenler�n 
�şler�ne ger� döneb�lmes� �ç�n 24 Haz�-
ran’da HDP’ye oy verel�m!

Kent-çevre-doğanın 
korunması �ç�n;

Ülkey� baştanbaşa beton blokla döşe-
mey� kalkınma sanan; yükselen beton 
bloklarla kentler�m�z� açık cezaevler�-
ne dönüştüren; yol ve köprü yapmayı 
üret�m d�ye yutturmaya çalışan; Sur’da 
yıkımı fütursuzca sürdüren, tar�h� m�-
rasımız Hasankeyf’� sular altına göm-
mede ısrarlı davranan ve Ders�m’�n 
ekoloj�s�n� barajlarla bozan, bunlarla 
da çevre ve doğaya büyük zararlar 
veren �kt�dara “dur” demek �ç�n 24 
Haz�ran’da sandık başına g�derek HDP 
ve Dem�rtaş’ı destekleyel�m!

24 Haz�ran baskın seç�mler�nde 
sandığa g�del�m. Baskı-h�le ve 

engellere rağmen �radem�z� sonuçlara 
güçlü b�r şek�lde yansıtarak Cumhur 
İtt�fakının özelde de Erdoğan’ın hesap-
larını bozalım!

O halde hayd�, hep beraber başara-
b�l�r�z!

B�zler aşağıda �mzası olan part� ve 
hareketler 24 Haz�ran 2018 günü 
yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 
Parlamento seç�mler�nde b�rl�kte hare-
ket etmeye ve çalışmaya karar verd�k.

‘Kürd�stan Demokrat�k Seç�m İtt�fakı’ 
Kürtler ve Kürd�stan halkları açısından 
son derece haklı ve meşru b�r �tt�fak 
olup, Türk�ye halkları �ç�n de son 
derece öneml�d�r. Ortadoğu, Kürd�stan 
ve Türk�ye'de olağan üstü b�r dönem�n 
yaşandığı hep�m�z�n b�lg�s� dâh�l�n-
ded�r. Bu olağan üstü durumlara karşı 
olağan üstü tutumlar �çer�s�ne g�r�lme-
s�n� gerekt�ğ�n�n de b�l�nc�yle, bu se-
ç�mlerde b�rl�kte hareket etmey� temel 
görevler�m�zden b�r� olarak görüyoruz.

24 Haz�ran’da yapılacak olan seç�m-
lerde Türk�ye s�yaset�n�n b�r bütün 
olarak Kürtler� ve onların s�yas� �ra-
deler�n� yok sayan b�r prat�k sürec�n� 
hep b�rl�kte yaşamaktayız. Kurulan her 
�k� seç�m �tt�fakının da Kürtlers�z b�r 
s�yaset� ben�msed�kler� aş�kârdır. Kürt 
s�yaset�ne düşen en öneml� sorumluluk 
da b�rl�kte hareket etmekt�r. Bu b�r-
l�ktel�k belk� bugün b�r seç�m �tt�fakı 
olarak kend�s�n� dayatmıştır. Ancak 
bunun Kürtler ve tüm toplumsal ke-
s�mler üzer�nde yürütülmekte olan ant� 

demokrat�k uygulamalara karşı seç�m 
sonrası süreçte de devam edecek b�r 
�tt�fak olması gerekt�ğ�n�n b�l�nc�yle 
hareket etmektey�z. Bugün aramızda 
olmayanlara da b�r karşıtlığımız söz 
konusu değ�ld�r. İtt�fak ve destek çağ-
rımız, b�rl�k çerçeves�nde tüm halkı-
mızadır. Kend� özgücümüze dayanarak 
oluşturulan bu �tt�fakla Cumhurbaş-
kanlığı ve parlamento seç�mler�nde 
anahtar güç olmayı hedefl �yoruz.

Buna göre �tt�fakımız aşağıdak� temel 
prens�plerde mutabık kalmıştır:

- Kürtler�n b�r m�llet olmaktan kaynak-
lanan temel hak ve özgürlükler�n�n 
tem�n� ve tes�s ed�lmes� konusunda 
öncel�kl� pol�t�ka ve söylem üretmek-
te kararlıdır. Bu amaçla, Kürd�stan'a 
s�yas� statü, anad�lde eğ�t�m, Kürtçen�n 
resm� d�l olması ve Kürt k�ml�ğ�n�n 
anayasal güvence altına alınmasını en 
temel taleb� olarak bel�rt�r. M�ll� sem-
bol ve değerlere saygıyı esas alır.

- Kürd�stan’da yaşayan Kürt, Erme-
n�, Asur�-Süryan�, Arap, Mıhellem�, 
Azer� ve Türkmen g�b� b�rçok halk 
�le Alev�-Sünn�, Hır�st�yan, Muse-
v�, Ez�d� g�b� d�n ve �nanç grupları 
devlet�n baskıcı pol�t�kaları neden�yle 

geçm�şte büyük zorluklar yaşadılar. 
Geçm�şte yaşanılan tüm bu zorluklarla 
yüzleş�lerek, eş�t, özgür ve demokrat�k 
b�r yaşam kurmak gerekt�ğ�ne �nanır, 
bunun �ç�n mücadele eder.

- Tar�hsel süreç �çer�s�nde Kürd�stan'da 
yaşanılan tüm mağdur�yetler� ortak 
kader ve elde ed�len tüm kazanımları 
Kürd�stan halkının ortak sev�nc� olarak 
kabul eder.

- Hasta tutsaklar başta olmak üzere 
tüm s�yas� tutsakların koşulsuz ser-
best bırakılmasını, fa�l� meçhuller�n 
aydınlatılması, toplu mezarların ortaya 
çıkarılması ve toplumsal tüm mağdu-
r�yetler�n g�der�lmes�ne dönük devlet�, 
sorumluluklarını yer�ne get�rmeye 
çağırıyoruz.

- Savaşa, asker� operasyonlara, ş�ddete, 
OHAL’e karşı çıkarak, Kürt ve Kür-

d�stan sorununun barışçıl çözümü �ç�n 
tüm tarafl arın muhatap olarak alındığı 
b�r d�yalog sürec�nden yana olduğunu 
beyan eder.

- Başta Kürtler olmak üzere, tüm 
halkların etn�k, m�ll� şahs�yetler�n� yok 
sayan, renc�de eden 'M�lletvek�ll�ğ� 
Yem�n�'n�n tüm halkların ve kes�mler�n 
varlığını ve �radeler�n� yansıtacak b�r 
şek�lde yen�den düzenlenmes�n� savu-
nur, bu uğurda mücadele eder.”

*NOT: Bu deklarasyon üzer�nde 
part�ler�m�z Kürd�stan� Seç�m Bloğu 
deklarasyonu olarak hem f�k�r oldular. 
Ancak k�m� nedenlerle met�n resm� 
olarak �mzalanamadı. ÖSP, bu dekla-
rasyonu esas alarak HDP ve Selahatt�n 
Dem�rtaş’ı destekled�ğ�nden dolayı 
Deklarasyonu kamuoyuna yayınlıyoruz. 

Part�m�z ÖSP; 24 Haz�ran seç�mler�nde halkımızı/halklarımızı, 
aşağıda yer alan Kürd�stan� Deklarasyon doğrultusunda ve yaşam-
sal ekonom�k-sosyal-s�yasal hedefl er� yaşama geç�rmek �ç�n HDP 

ve Selahatt�n Dem�rtaş’ı desteklemeye çağırıyor!

KÜRDİSTAN DEMOKRATİK 
SEÇİM İTTİFAKI DEKLERASYONU*
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