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GİRİŞ

“Emek, Barış, Özgürlük: Faşizme Karşı Toplumsal Direniş” şiarıy-
la 12-13 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirdiğimiz 9. Ola-
ğan Genel Kurulumuzdan bugüne Merkez Yürütme Kurulumuz, Alan 
Meclisleri/Komisyonlarımız ile İl/İlçe Meclislerimizin yürüttüğü faa-
liyetlere dair hazırlanan özet raporlar ekte sunulmuştur. 

9. Dönem içerisinde 5 Genel Meclis toplantısı yapılmış ve toplan-
tılar öncesi Yürütme Kurulları, Alan Meclisleri ve Komisyonları ile İl 
Meclislerinin hazırladığı ayrıntılı raporlar hem Genel Meclis ile hem 
de tüm Halkların Demokratik Kongresi örgütlülüğü ile paylaşılmıştır. 

Çalışma raporu;
1- 10. Genel Kurul Perspektifi
2- Yürütme Kurulu Çalışmaları
- Genel Meclis dönemleri esas alınarak yapılan çalışmalar
- Tecrit ve açlık grevleri kapsamında yapılanlar
- Yapılan basın açıklamaları
- Yürütme Kurulu adına katılım gösterilen eylem ve etkinlikler
- Güz seminer kampı ve değerlendirilmesi
- Göç, Mültecilik ve Ayrımcılık Sempozyumu
- Halkların Demokratik Kongresi’nin güçlendirilmesi çalışmaları
- Uluslararası öğrenme deneyimleri projesi
3- Genel Meclis Toplantıları 
4- Alan Meclisleri/Komisyonları Faaliyet Raporları
5- İl/İlçe Meclislerinin Kısa Faaliyet Raporları
6- Örgütsel Değerlendirme
7- Sonuç
8- Ekler:
- 9. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi
- 9. Dönem Genel Meclis Sonuç Bildirgeleri 
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başlıklarında, dönem boyunca yapılan faaliyetlerin önemli görü-
len kısımları bölümler halinde sunulmaktadır. 

9. Dönem boyunca 45 günde bir olmak üzere 5 kez Genel Meclisi-
miz toplantısını gerçekleştirmiştir. Yürütme Kurulumuz 15 günde bir 
olmak üzere düzenli periyotlarla toplantılarını aksatmadan yürüt-
müştür. Yürütme Kurulu üyelerinin çoğunluğunun İstanbul dışında 
olmasından kaynaklı acil durumlarda bir araya gelme, Genel Meclis 
ve kongreden alınan kararlar ışığında Yürütme Kurulunun yaptığı 
planlamaları koordine etmek için Eş sözcülerimizin de içinde yer al-
dığı İstanbul merkezli 7 kişilik koordinasyon oluşturularak faaliyet-
ler aksatılmadan yürütülmeye çalışılmıştır.

Bu dönem içerisinde, Eş sözcülerimiz başta olmak üzere, Yürütme 
Kurulu üyelerimiz il Eş sözcülerimiz ve il Yürütme Kurulu üyelerimiz 
ile çok sayıda HDK’li hakkında soruşturmalar açılmış, gözaltılar ya-
şanmış ve İzmir Eş sözcümüz ile Aydın Yürütme Kurulu üyelerimiz 
tutuklanmıştır. Tek adam rejiminin kurumsallaştığı faşizm koşuların-
da tüm baskılara inat Halkların Demokratik Kongresi örgütlülüğü ve 
kurumsal yapıları umudu büyüterek çalışmalarına kesintisiz devam 
etmiştir. 

Yerel genel kurullarımızı tamamladık. “Kapitalizm, Ataerki, 
Faşizm Öldürür. Yaşamak İçin Diren, Örgütlen, İnşa Et” şiarı ile 
gerçekleştireceğimiz 10. Genel Kurulumuzun ihtiyacımız olan güçlü 
kararlaşmaları açığa çıkaracağına inanıyoruz. 

Hepimizin gönlünde ve fikrindeki o güzel dünyaya olan özlemimi-
zi; yeni yaşam fikrimizi ilmek ilmek toplumsallaştırarak, yarınları bu 
günden kurarak mutlaka başaracağız.
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10. GENEL KURUL PERSPEKTİFİ:
HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
10. GENEL KURULU’NA GİDERKEN...

“Kapitalizm, Ataerki, Faşizm Öldürür. 
Yaşamak İçin Diren, Örgütlen, İnşa Et.”
Sermaye egemenliğine dayalı tekelci kapitalist ekonomik ve top-

lumsal sistemin tıkanma ve çöküş emareleri artarak birikmeye de-
vam ediyor. Emeğin örgütlülüğünü ve kazanımlarını tasfiye etmeye 
dönük neoliberalizm saldırganlığında kapitalist emperyalist sistemin 
içsel çöküş çelişkisini ortadan kaldırmak bir yana, gidişi ivmelendi-
ren sonuçlar biriktirdiği açığa çıktı. 21. yüzyılın ilk çeyreği içinde so-
mutlaşan en temel tarihsel olgu budur. Kaos ve kriz, çözümsüzlük ve 
çürüme, devresel bir konjonktür ya da tek tek ülkeleri ve bölgeleri 
ilgilendiren bir durum ve görünüm olmaktan çıkmış, genelleşmiş du-
rumdadır. 

Kriz ve çöküş dinamikleri yapısaldır ve verileri her yerdedir. 2007-
2008 büyük dünya ekonomik krizinin girdabından çıkılamadığı gibi, 
daha ağırının yaklaşmakta olduğu, sistemin iktisatçıları tarafından 
bile dillendirilen bir öngörü ve kaygı. Dünya ekonomisinin içine bu-
lunduğu uzun durgunluğun sonunu gören yok. Tüm ekonomiler kü-
çülme eğik düzleminin içinde. 

Sermaye, yeniden üretim döngüsünü sağlayamıyor, kırılma geri 
döndürülemez boyutlarda. Kâr oranlarının düşme eğilimi yasası ge-
reği kriz dinamiği harekete geçmiş durumda. Finansal sermayenin 
üretimden kopma eğiliminin karşılığı, aşırı finansallaşma ile balon 
etkisi olarak yaşanıyor. Üretim için dönenden kat be kat büyük para-
sal sermaye, spekülasyon pazarlarında, borsalarda cirit atıyor, şiştik-
çe şişiyor. Aşırı sermaye fazlalığı, kronik bir karakter kazandı. İşsizlik 
kronikleşirken, işsizler ordusu sürekli büyüyor.

Yoksullaşma, sefalet ve açlık farklı düzeylerde de olsa dünyanın 
her yerinde toplumsal yaşam yıkımının değişmez görüngüleri ola-
rak kalıcılaşıyor. Kültürel yozlaşma, ahlaki çöküntü ve vicdani değer 
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erozyonu toplumsal çürümenin belirtileri olarak yaygınlaşıyor. Milli-
yetçilik-ırkçılık, cinsiyetçilik ve dincilik gayri insani toplumsal yıkıcı-
lığın ideolojik dayanakları olarak güçleniyor. Ayrımcılık, ötekileştir-
me, yok sayma ve nefret söylemi, gündelik hayatın içinde kök salıyor. 
Kapitalist iktidarların, demokrasi adına ne kalmışsa ortadan kaldı-
rılması yönündeki siyasi eğilimleri ve yönelimleri dünyasal düzeyde 
faşizan politikaları, faşist örgütlenmeleri, faşist rejimleri çoğaltıyor. 
Toplamda tüm bunlar, kapitalizm denilen meta egemenliğine dayalı 
uygarlığının sistemsel çöküş krizinin ekonomik, ekolojik, siyasal, top-
lumsal ve ideolojik bütünlüğünün hem nedenleri hem de sonuçları 
olarak, birbirini etkileyen, büyüten ve derinleştiren küresel olgular-
dır.

Kapitalist dünya, tarihsel yıkılıştan ve mutlak yok oluştan kurtu-
lamaz; halklar için kapitalist dünyadan çıkış ve kurtuluş yolu elbette 
vardır. Kapitalizmin, ekonomik krizler döngüsüyle, doğa talanıyla, 
savaşlarla, emekçi insanlığın, halkların üstüne çökerek ömrünü uza-
tabiliyor. İnsanlığı ve doğayı topyekûn yok etme tehlikesini dayatıyor. 
İnsanlıktan uzak talan düzenin ne kadar süreceği, emekçi sınıfların 
ve halkların kapitalizme karşı direnişlerinde, devrim mücadelele-
rinde ne kadar yol alındığından bağımsız düşünülemez. Önümüzde 
antikapitalist mücadele dışında bir seçeneğin olmadığı tarihsel dene-
yimlerimizle defalarca sınanmış bir gerçekliktir.

***
İşte, geçmişte olduğu gibi, 21. yüzyılın koşulları ve olanakları için-

de ve dünyanın her yerinde emekçi insanlığın örgütlü devrimci hafı-
zası ve sömürülen, ezilen yüz milyonlar bu yolu tartışıyor, taşlarını 
döşüyor ve yol alıyor. Öncesindeki yıllar içinde açığa çıkan veriler, 
örnekler ve birikimler saklı kalmak kaydıyla, Arap halk ayaklanma-
larıyla başlayan ve dalga dalga dünyaya yayılan yeniden uyanış hare-
ketleri, Türkiye’deki Gezi/Haziran ayaklanmaları örneğinde olduğu 
gibi, sömürülen ve ezilenlerin tarihin yaşanışına yapılışına köklü bir 
itiraz ve müdahale dönemini başlatmış oldu. Şili’den Irak’a, Hong-
Kong’dan Fransa’ya, Lübnan’dan Hindistan’a, Tunus’tan Brezilya’ya 
dünyanın her kıtasında hareket en güncel örnekleriyle kendine yol 
açmaya, yol bulmaya devam ediyor. Sömürüsüz, savaşsız “Başka bir 
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dünya mümkün” diyen, yeni bir yaşamın özlemini çeken dünya halk-
ları, kapitalist iktidarların ekonomik ve toplumsal yıkım programla-
rına, siyasal yasaklara ve devlet terörüne karşı mücadelelerini yük-
seltiyor. Sokakları, meydanları zapt ediyor. İktidarları, devleti temsil 
eden kurumları ve sembolleri hedef alıyor. Adalet, eşitlik ve özgürlük 
yolunda birleşiyor, isyan ediyor, ayaklanıyor. Kapitalist uygarlığın ya-
rattığı ve insanlığın başına bela ettiği toplumsal hastalıklara karşı di-
reniyor, teslim olmuyor. Alternatif toplumsal örgütlenmelere ve iliş-
kilere yöneliyor. Kendi kendilerini yönetme iradelerini hayata geçir-
me isteğiyle, demokrasiyi kendilerine ait kılma isteğiyle dayanışmacı, 
eşitlikçi, özgürlükçü kolektif modeller ve mekanizmalar yaratıyorlar. 
Komünler, meclisler, platformlar, hareketler vb. içinde örgütlenme 
deneyimleri yaşıyorlar. 

***
İşte, Rojava devrimi ve onun inşa ettiği toplumsal örgütlenme de-

neyimi, kapitalist uygarlığın köklü eleştirisinden doğan bu alternatif 
yaşam pratiği, dünya demokrasi ve özgürlük güçleri için yaşamsal bir 
mevzi ve sembol olarak her yerde sahipleniliyor ve savunuluyor. Ro-
java’nın 3. yol zihniyeti, alternatif modeli ve çizgisi dünya halkların-
ca da benimseniyor. Yaratılan fiili sistemin ruhu, artık her yerdedir. 
Dünya halkları biliyor ki, Kürtleri ve dolayısıyla Rojava’yı da düşman 
belleyen, onu her ne pahasına olursa olsun boğmak ve yok etmek 
isteyen emperyalist dünya güçlerinin en kirli taşeronlarından biri 
Türkiye iktidarıdır. Suriye’yi iç savaşın ateşinde cehenneme çeviren, 
katliamcı cihatçı faşist çeteleri besleyip büyüten de aynı iktidardır. 
Rojava’nın varlığı ve direnişi, bütün emperyalist-faşist düzenin yü-
zündeki maskeyi indirerek ve dünya halklarına teşhir ederek tarihsel 
bir rol üstlenmektedir.

***
AKP-MHP faşist bloku ve iktidarı, gerçekte güçsüzlüğünün en de-

rin noktasında yaşamaktadır. Kurdukları tek adam rejimi sallantıda-
dır. Meşruiyetini kapitalist emperyalist sistem içinde bile yitirmiş bir 
faşist iktidar vardır. Son iki seçimle bu tescillenmiş bulunmaktadır. 
Baş edilemez ekonomik kriz karşısında kamuya ait her şeyi ama her 
şeyi satarak, ranta, yağmaya ve talana açarak çöküşü önleyebilecekle-
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rini sanmaktadırlar. Halkın tepesine zamlar ve vergiler yağdırıp kafa-
sını kaldıranı polis zorbalığıyla ezerek durumu kurtarabileceklerini 
sanmaktadırlar. 

Çok açık ki, yönetememe krizi içindedirler. Devlet aygıtını ellerine 
geçirmiş olmanın nimetlerini kullanmaktadırlar. Ayakta kalma, be-
kalarını sürdürebilme güçlerinin tek kaynağı da budur. Anayasal, ya-
sal dayanak ihtiyacını bile gözetmeden, hukuku yok hükmünde ilan 
ederek, her türlü iktisadi, siyasi, toplumsal ve idari kararı denetim 
dışı Saray mekanizmalarıyla almakta ve uygulamaktadırlar. Meclis/
yasama ve yargı diye bir kurumsal varlık yoktur artık, ele geçirilmiş-
lerdir, biat ettirilerek bertaraf edilmişlerdir. Seçim iptalleri, kayyım 
atamaları bunların en çarpıcı örneklerindendir. 

Bu olağanüstülük hali, AKP-MHP iktidarının Suriye savaşındaki 
sonu gelmez maceracı pozisyonunu anlamlandıran özgün durumun 
da kaynağıdır. Kürt düşmanlığı temelinde ekonominin, siyasetin ve 
ideolojinin, özcesi devletin ve toplumun topyekûn militaristleştiril-
mesi, savaşa ve işgale endekslenmesiyle iktidarlarını sürdürmeye 
çalışıyorlar. Toplumu parça parça etmek, halklarımız arasında onarıl-
maz düşmanlaşma yaraları açmak, tüm kaynakları tüketmek pahası-
na yapıyorlar bunu.

Bu gidişat mutlaka durdurulmalı ve durdurulacaktır. Türkiye 
halklarının bu faşist iktidara mecbur ve mahkûm olmadığı göste-
rilmeli ve gösterilecektir. Halklarımız ne umutsuzdur ne de çaresiz. 
Gezi ayaklanmasından 7 Haziran 2015’te HDP’de somutlaşan seçim 
zaferine, Kobane direnişinde birleşen halk iradesinden anayasa re-
ferandumundaki “Hayır” hareketine, tecrit karşıtı büyük açlık grevi 
direnişinden iktidara büyük yenilgi tattıran 31 Mart-23 Haziran se-
çim başarına kadar bir dizi tarihsel moment, halklarımızın bağrında 
saklı devrimci demokratik mücadele ve direniş birikimi, demokrasi, 
özgürlük gücünü ortaya koymuştur. 

***
8. mücadele yılını geride bırakan ve 10. Genel Kurulu’na hazırla-

nan Halkların Demokratik Kongresi, işte bu birikime dayanarak yol 
almaya devam ediyor. Halkların Demokratik Kongresi’nin ilkelerinin 
savunulması, ısrar ve inatla hayata geçirilmeye çalışılmasının yaşam-
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sal öneminin daha açık hale geldiği zamanlardan geçiyoruz. Kapita-
list kriz her yerde saldırıyor ve saldırdığı her yerde yine kriz yaratı-
yor. Ulus devlet krizi bunun en temel görünümlerinden biri. Kapita-
lizm ve ulus devlet, kitlelerin gözünde meşruiyetini yitiriyor. Tam da 
bu nedenle, dünyada ve Türkiye’de kapitalist düzenin güçleri, emekçi 
insanlığın “Yeni Yaşam” arayışı ve toplumsallık yönelimine karşı top-
yekûn bir ideolojik saldırı yürütüyorlar. Halkların Demokratik Kong-
resi, bu karşı iradeyi örgütleme zemini ve olanağı olarak var olmuş-
tur. Halkların Demokratik Kongresi toplumsal örgütlenmedir. Sistem 
de işte bu toplumsal örgütlenmeye saldırıyor. Haklı olan, meşru olan 
biziz. Meşru olmayan, kapitalist düzen ve güçleridir. Bu sebeple, en 
çok cesaretli olmamız gereken zamanlardayız.

Halkların Demokratik Kongresi, kurulduğu günden bu yana, top-
lumsal devrimin örgütlenmesinin ve gelişiminin meclisler aracılı-
ğıyla doğrudan demokrasi temelinde ilerletilmesi temel misyonuna 
bağlılığını sürdürüyor. 3. Yol çizgisi dediğimiz bu misyonun, tarihsel 
varlık hakkını kazanmış olduğuna inanıyoruz. Çünkü temel olan şeyi 
başardık; Halkların Demokratik Kongresi, ortak “Biz”imizi yarattı. 
Ayrı ayrı “biz”leri kurucu bir program ve tüzük altında yan yana ge-
tirdi, birleştirdi. Türkiye’nin politik dengelerini köklü biçimde değiş-
tiren, halklarımızın birleşik mücadele umudunun demokratik siyasal 
temsilcisi HDP’nin doğumuna ebelik etti. Türkiye demokrasi ve öz-
gürlük güçlerinin etrafında bir araya gelebileceği yegâne birleştirici 
merkez olarak Halkların Demokratik Kongresi ve HDP, yadsınamaz 
bir gerçekliktir artık. Ancak, bunlarla ve süreç içinde başarılmış olan 
başkaca şeylerle yetinmekten de uzak duruyoruz. Halkların Demok-
ratik Kongresi olarak biliyoruz ki, görev ve sorumluluklarımızın bü-
yüklüğü düşünüldüğünde, yine de yolun başlarında kabul etmemiz 
lazım kendimizi. 

Başarılarımızın, başarısızlıklarımızı ve eksikliklerimizi gölgele-
mesine izin veremeyiz. Kurucu misyonumuzun gereklerini yerine 
getirebilmenin önkoşulunun, zihniyet dönüşümünden ve birikimleri-
mizden geçtiğinin farkındayız. Üzerinden atlayamayız. Ayaklarımıza 
pranga olan, yürüyüşümüzü yavaşlatan örgütsel yetmezliklerimiz ve 
zaaflarımızın esas kaynağının zihniyet meselesi olduğunun bilincin-
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deyiz.
Halkların Demokratik Kongresi’yi örgütlerin birliğine ve dolayı-

sıyla da giderek dar anlamda temsiliyet ilişkisine dönüştüren zihni-
yet biçimlenmesini ret ve mahkûm ediyoruz. Halkların Demokratik 
Kongresi, örgütlerin örgütü, başka bir ifadeyle halkların mücadele 
zemini olarak var olabildiği ölçüde misyonunu pratikleştirebilecek-
tir. Meclisleşmeler içinde ve meclisler arasında/ağında birleşmek... 
Meclisler kurmak, kurulmasını her yerde teşvik etmek, dahil olmak, 
var olan meclis ve benzeri kolektiflerle en yaygın ilişkiler içinde bu-
lunmak... Halkların Demokratik Kongresi misyonunun genişlemesi-
nin esası budur. Başarısında güçlü adımlar atmamız ve ilerlememiz 
gereken yol budur. Buna kilitlenmeliyiz. 

Gerçeğimizle yüzleşme çabamızdan hiç vazgeçmedik ve şimdi 
bunu daha güçlü, derinlikli ve kapsamlı yapmanın yol ve yöntemle-
rini üretmeye, adımlarını atmaya devam ediyoruz. Halkların Demok-
ratik Kongresi’ni güçlendirme ihtiyacı ve arayışı, sonu olan bir du-
rum değil; var oluş anından itibaren gündeme gelen bir yapılanma, 
gelişme ve yol alma stratejisinin süreklilik mantığının zorunlu sonu-
cudur. Dolayısıyla, 9. Dönem içinde bu yönde yürüttüğümüz kolektif 
çabalardan elde ettiğimiz sonuçlara ve deneyime de dayanarak yeni 
dönemi daha güçlü örgütleme istek ve iradesine sahibiz. 

Birikimimizden aldığımız güçle, Halkların Demokratik Kongre-
si’ni yeniden yapılandırma hedeflerine doğru yol almak istiyoruz. 
Halkların Demokratik Kongresi’nin yeniden yapılanmasını, devrim-
ci demokratik hareketimizin yeniden yapılanmasından bağımsız ele 
alamayız. Çözümsüzlük de “biz”e ait, çözümün gücü de “biz”iz. 

10. Genel Kurulumuzla birlikte Halkların Demokratik Kongresi’ni 
güçlendirme arayış ve çabalarımızı, daha yenilikçi, daha yaratıcı ve 
daha sonuç alıcı düzeylere taşımak için sürdürme kararlılığındayız.

***
10. Genel Kurulumuza doğru yol alırken, bizi yönetecek perspek-

tifimizin ufku içinde yer alması gereken belli başlı görev ve sorumlu-
luklarımızın altını çizmek gerekirse;

- Halkların Demokratik Kongresi’nin bugün içinde bulunduğu ek-
sikliklerin çeşitli nedenleri vardır. Bu nedenler, “Halkların Demokra-
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tik Kongresi’nin Güçlendirilmesi” başlıklı tartışma sürecinde çeşitli 
boyutları ile değerlendirilmeye çalışıldı, ancak ortak bir noktada bu-
luşulamadı. Yine de, nedenleri bir yana, sonuçları itibariyle Halkların 
Demokratik Kongresi’nin örgütsel yapısının güçlendirilmesi, dolayı-
sıyla Halkların Demokratik Kongresi meclislerinin inşası görevi, tüm 
HDK’lilerin ortak görev ve sorumluluğudur. Bunu yapmak, halkların 
tüm sorunlarına duyarlı olmak, sorunları çözme iradesini göstermek, 
kısaca halkla birlikte olmaktan geçmektedir. Çelişkileri halkın günde-
lik hayatı içinde yakalayabilmek ve örgütleyebilmek demektir.

- Halkların Demokratik Kongresi, her şeyden önce, Kürt Özgür-
lük Hareketi ile Türkiye’nin sol-sosyalist ve özgürlükçü demokratik 
güçlerinin ve birikimlerinin birleşme ve kaynaşma çatısı demektir. 
Faşizmin, güçlerimizi bölmeye ve çatımızı dağıtmaya, kazanılmış ba-
şarılarımızı ortadan kaldırmaya dönük saldırganlığına topyekûn di-
renilmelidir. “Kürdistan özgür olmadan Türkiye’de demokrasi olmaz” 
düsturuna, birliğimizin kılavuz ipi olarak daha sıkı sarılmalıyız.

- Emeğin örgütlenme ve hak mücadelesi, demokrasi ve özgürlük 
mücadelesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kürt sorununun barış teme-
linde onurlu, adil, demokratik siyasi çözümü, Türkiye’de demokrasi 
sorununun çözümünün de anahtarıdır. Tam da bu nedenle Halkların 
Demokratik Kongresi, emek mücadelesiyle barış mücadelesinin bir-
leştirilmesi çabasında kendi misyonunu, pozisyonunu ve iradesini 
daha da yükselterek yerine getirmelidir. 

- Halkların Demokratik Kongresi, Yeni Yaşam fikriyatının en temel 
dayanaklarından birisi de kadın öz örgütlülüğüdür. Mevcut iktidarın 
toplumu yeniden dizayn etme aklı tam da kadın mücadelesi ve ka-
zanımlarını hedef alarak yürütmektedir. Emeği görünmez kılınan, 
ötekileştirilen, kamusal alanın dışında tutulan, annelik rolü ile sınır-
landırılan, şiddeti olağanlaştıran eril sisteme karşı kadınların birlik-
te mücadelesi ve kolektif aklı yeni yaşamın anahtarları durumdadır. 
Tüm farklılıklarımızla bir arada olup, yerellerde kadın meclislerini 
örgütleyerek, kadın kazanımlarını korumak ve yeni kazanımlar elde 
etmek, kadın dayanışmalarını büyütmek halihazırda birincil görev 
olarak durmaktadır. 

- Kapitalist uygarlığın çöküşünün yarattığı en kritik küresel etkili 



14 Halkların Demokratik Kongresi 9. Dönem Faaliyet Raporu

sonuçların başında belki ekolojik kriz gelmektedir. Doğa, kapitalist 
sömürü düzenin gözü dönmüş kâr güdüsünün en yıkıcı saldırısı al-
tında, yağmalanmakta, talan edilmekte ve yıkıma uğratılmaktadır. 
Toplumsal kırım ve doğa kırımının at başı giden ilişkisi ve seyrinin 
yaratmış olduğu yaşamsal tehdidin ve risklerin dünyasal boyutunun 
kavranması, ekolojik krize karşı mücadelenin önemi bakımından 
belirleyicidir. Nitekim, bu kazanılmış toplumsal bilinç nedeniyle, öz-
gürlükçü ekolojist toplumsal hareketler dünyanın her yerinde açığa 
çıkmakta ve gelişmektedir. Doğa kırımının ve çevresel tahribatın en 
yaygın ve en pervasız uygulandığı yerlerden biri olan Türkiye’de de 
ekolojist duyarlık ve mücadele geniş halk kitlelerinin aktif gündemi 
durumundadır. Halkların Demokratik Kongresi, bu alanı ve olanağı, 
örgütlenme stratejisinin pratik merkezine çekme görüş açısıyla hare-
ket etmeyi sürdürmeli ve hareketin gelişimine yön veren birleştirici 
misyonunu güçlendirmelidir.

- Halkların Demokratik Kongresi, belki de gelişimi içindeki en 
dramatik gerilemesini, zaman içinde gençlik dinamizminin ve örgüt-
lü yapılanmasının sarsılmış olmasında yaşadı. Uzun süredir ilerleme 
sağlayabilmekten ve çözüme kavuşturulmaktan uzak durumda bulu-
nan bu sorunu, Halkların Demokratik Kongresi için alarm zili olarak 
kabul etmek zorundayız. Dolayısıyla, genel kurul hazırlık çalışmala-
rımız, gençlerin yüzünü Halkların Demokratik Kongresi misyonuna 
yeniden çevirmesini sağlayacak en ufak olanaktan dahi yararlanmak 
duyarlılığıyla yürütülmelidir. 

- Halkların Demokratik Kongresi’nin, Demokrasi Cephesi’nin 
kurulması ihtiyacı ve görevi bakımından ilan edilmiş bir karara ve 
girişimlere sahip olduğu biliniyor. Saray iktidarı baskıları içerde ve 
dışarda savaşa yaslanarak derinleştirmeye çalışmaktadır. Bu ağır 
siyasal sürecin karşılanmasının tek başına herhangi bir demokratik 
kurumun mücadelesi ile mümkün olamadığı açıktır.

Öte yandan çeşitli toplumsal kesimlerin parçalı olmakla birlikte 
mücadele ve direnişleri de sürmektedir. Ancak ne yazık ki, bu müca-
dele birleşik bir mücadeleye evriltilememiştir. Merkezi düzeyde sağ-
lanamayan birlikteliğin sağlanması çalışmaların sürdürülmesi göre-
vinin önemi devam etmektedir. Bunun yanı sıra, merkezi çalışmaları 
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beklemeksizin yerel düzeyde de ortak mücadele birlikteliklerinin 
sağlanması gerekliliği ortadadır.

Önceki genel kurullarımızda da, birleşen faşist cepheye karşı du-
rabilmek için demokrasi güçlerinin mücadelesini ortaklaşmasının 
aciliyetine dikkat çekmiştir. 

Halkların Demokratik Kongresi, toplumsal muhalefet güçlerinin 
saray rejimine ve savaşa karşı kısmi ve parçalı direnişlerini taban 
hareketleri etrafında birleştirerek bir demokrasi cephesinin örül-
mesi için yerelden ve aşağıdan yukarıya doğru halk mücadelelerine 
önayak olmayı acil ve dönemsel görevi olarak benimsemiştir. Bu çer-
çevede, faşizme ve savaşa karşı demokrasi cephesinin kurulmasını 
hayati bir görev olarak belirlemiştir. Demokrasi cephesinin oluştu-
rulmasında merkezi düzeyde yapılacak çalışmaları ve girişimleri göz 
ardı etmeksizin, merkezi ve yerel arayışları karşı karşıya koymadan 
karşılıklılık ilişkisini gözetmeye, bunun yanında cephesel bir örgüt-
lenmenin yerel düzeyde de kurulmasına özel önem vermiştir.

Kendisi de demokrasi güçlerinin stratejik bir toplamı olan Halk-
ların Demokratik Kongresi, dönemin güncel ihtiyaçlarını göz önünde 
bulundurarak daha geniş demokrasi güçlerinin birleştirilmesi so-
rumluluğunun bilinci ile hareket etmektedir.

10. Genel Kurulumuza hazırlanırken, bu tespit ve perspektiflerin, 
Halkların Demokratik Kongresi’nin yeniyi kurmak ve yaratmak, “Yeni 
Yaşam”ı, gündelik hayat zemininde elle tutulur toplumsal gerçekleş-
me ilişkileri ve örnekleri halinde örgütleyerek var etmek çabamızı 
güçlendirmeye hizmet etmesini diliyor ve umut ediyoruz. Devrimci 
ve demokratik mücadelenin ve toplumsal örgütlenmenin sorunları 
ve ihtiyaçları temelinde çözümlerin aranacağı, yeninin tartışılacağı 
ve Halkların Demokratik Kongresi’nin kendini yenileyerek güçlendi-
receği sürecin önemli bir aşaması olacak Genel Kurulumuz. Herkes-
ten daha çok sorumluluk, daha çok emek, daha çok yaratıcılık, daha 
çok fikir, daha çok disiplin, yani daha çok HDK’lilik bekliyor Genel 
Kurulumuz ve hayat. 

Herkese başarılar. 



16 Halkların Demokratik Kongresi 9. Dönem Faaliyet Raporu



17Halkların Demokratik Kongresi 9. Dönem Faaliyet Raporu

YÜRÜTME KURULU ÇALIŞMALARI

9. Genel Kuruldan 10. Genel Kurula kadar geçen zaman dilimi içe-
risinde Türkiye, Kürdistan, Ortadoğu ve dünyada yaşanan iktisadi ve 
siyasi gelişmelerin yanı sıra, örgütsel yapımızın durumu, kurumsal-
laşma, genişleme ve yerellerde örgütlenme gibi çeşitli başlıklar temel 
gündemlerimizi oluşturmuştur. 

Dönem boyunca Yürütme Kurulu’nun temel gündemini;
- Tecride karşı cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve sonra-

sında yapılan çalışmalar
- Yerel seçimlere hazırlık ve sonrasında yaşanan gelişmelere mü-

dahale
- 8 Mart, Newroz, 1 Mayıs vb. gibi özel günlere ilişkin planlamalar
- Eğitim ve örgütlenme çalışmaları,
- Demokrasi ittifakı çalışmaları,
- Ezilen halklar ve inançlarla ilişkilenme ve özel günlerine dair 

planlamalar,
- Halkların Demokratik Kongresi’nin güçlendirilmesi kapsamında 

yürütülen faaliyetler,
- Sonbahar (güz) eğitim kampı ve yıllık yapılan Halkların Demok-

ratik Kongresi Sempozyum/Konferansı,
- Alan meclislerimizin yaptığı kongreler, çalıştaylar, sempozyum-

lar ve buluşmaları destekleme güçlendirme faaliyetleri,
- Ekoloji ve gençlik başta olmak üzere meclislerimizin güçlendi-

rilmesi,
- Hasankeyf ve Kaz Dağları’nda yapılmak istenen yıkıma karşı mü-

cadele
- Ekonomik krizin toplumsal yansımaları ve kriz eksenli örgütlen-

me hamlesi, gibi başlıklar oluşturmuştur. 
Bu başlıklarda yürütülen çalışmaları Genel Meclis toplantıları 

esas alınarak dönemsel olarak aktarmak daha faydalı olacaktır. Bu 
kapsamda Yürütme Kurulu’nun bütünlüğünde yürüyen faaliyetler 
dönemsel olarak aşağıdaki gibidir. 
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9. DÖNEM 1. GENEL MECLİS TOPLANTISINA 
KADAR YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
12-13 Ocak-10 Şubat 2019

12-13 Ocak 2019 tarihinde yapmış olduğumuz olağan genel ku-
rulumuz sonrası ilk Genel Meclis toplantımızı 10 Şubat 2019 tarih-
lerinde gerçekleştirdik. Bu toplantıda mutabakat komisyonumuzun 
yürüttüğü çalışmanın sonuçları paylaşılmış ve Yürütme Kurulumuz 
belirlenmiştir. 13 Ocak 10 Şubat 2019 arasında faaliyetler ağırlıklı 
olarak 8. Dönem Koordinasyonu ve Yürütme Kurulu üyeleri tarafın-
dan devam ettirilmiştir. 

1. Genel Meclis toplantısında daimi komisyon ve alan meclisleri-
mizde çalışmak isteyen Genel Meclis üyeleri tespit edildi. İlk Genel 
Meclis toplantısında kongrede açığa çıkan kararlaşmaların planlan-
ması için gerekli tartışmalar yürütüldü. 

Bu dönemin öne çıkan temel başlığı 31 Mart yerel seçimlerinde 
Halkların Demokratik Kongresi’nin tutumu ve çalışma esaslarına iliş-
kin tartışma oldu. Bu kapsamda yerel seçimlere dair perspektif metni 
oluşturularak yerellere gönderildi. Genel kurul öncesi başlayan yerel 
demokrasi buluşmalarının devam ettirilmesi, yerel demokrasinin 
güçlendirilmesinde yerel yönetimlerin önemli bir araç olabileceğin-
den hareketle kent sözleşmesinin yerellerde daha geniş kesimlerce 
tartışmaya açılması ve oluşturulan kapsamı doğrultusunda yerel de-
mokrasi için ittifaklarının güçlendirilmesi çalışmalarına devam edildi.

Yine genel kurul sonrası bazı illerde yaşanan sorunlara çözüm 
bulma ve örgütlenme faaliyetlerine katkı amaçlı eski Yürütme Kurulu 
üyeleri il ziyaretlerini devam ettirdi. 
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9. DÖNEM 2. GENEL MECLİS TOPLANTISINA 
KADAR YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
10 Şubat 2019 – 14 Nisan 2019

Genel kuruldan bu yana mücadele ve çalışma başlıklarımızda öne 
çıkanlar;

Yerel seçim çalışmaları,
Tecrit ve açlık grevleri,
8 Mart ve Newroz çalışmaları
Halkların Demokratik Kongresi örgütlenme ve eğitim faaliyetleri 

olmuştur. 
Bu dönem açlık grevleri ve tecrit temel gündemlerimizden biridir. 

Açlık grevlerini ve tecridi Halkların Demokratik Kongresi ve toplum-
sal dinamikler zeminde daha fazla gündemleştirmek, can kayıpları 
yaşanmadan taleplerin kabul edilmesi ve çözüm bulunması amacıyla 
yürütülen çalışmalar önemli bir eksendir. 

Bir diğer önemli gündem de yerel seçim süreci olmuştur. Yerel se-
çimlere dair oluşturduğumuz perspektifte;

Kürdistan’da belediyeleri kayyımdan geri alma ve kazanma
Batıda AKP-MHP ittifakını geriletmenin yanı sıra yerel seçim çalış-

malarında Halkların Demokratik Kongresi’nin örgütlenmesine katkı 
sunacak yeni bireylerle, çeşitli toplumsal kesimlerle temas kurma, 
sorun alanlarını tespit etme ve çözümü sorunu yaşayanlarla birlikte 
tartışarak örgütlenmeler yaratmanın zemini olarak gören yaklaşım 
esas alınmıştır. 

1. Genel Meclis’te tartışılan ve Yürütme Kurulu toplantılarında 
somutlaşan kararlar doğrultusunda geniş bir örgütlenme komisyonu 
ile örgütlenme ve eğitim çalışmalarının bir an önce başlaması kararı 
alındı. Bu kapsamda;

Örgütsel durum tespiti,
Eğitimlerin planlanması,
Karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı,
Tecrit ve açlık grevleri,
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Yerel seçim perspektifi gibi gündemlerini işletmek üzere tüm yeni 
seçilen Yürütme Kurulu ve örgütlenme komisyonunun tüm illerle 
hızlı bir temas kurması için il gezileri başlatıldı. Paralel olarak da il 
meclislerine Halkların Demokratik Kongresi eğitimleri çalışması baş-
latıldı.
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9. DÖNEM 3. GENEL MECLİS TOPLANTISINA 
KADAR YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
14 Nisan 2019-26 Mayıs 2019

13-14 Nisan 2019 tarihinde yapılan 2. Genel Meclis toplantımız-
da;

- Yerel seçim sonrası gelişmelere müdahale
- Ekonomik krizin toplumsal yansımaları ve mücadele yönelimle-

rimiz,
- Tecrit ve açlık grevleri ve ölüm orucu direnişi,
- 1 Mayıs çalışmaları,
- Ezilen halklar ve inançlarla ilişkilenme
- Demokratik güçlerin birliğinin sağlanması çalışmaları,
- Halkların Demokratik Kongresi örgütlenme ve eğitim faaliyetleri 

başlıkları öne çıktı.
Genel kurul sonrası 1. ve 2. Genel Meclis’te alınan kararları pratik-

leştirmek ve güncel yaşanan gelişmelere hızlı refleks göstermek için 
alan meclislerimiz, yerel örgütlerimiz ve Yürütme Kurulumuz yoğun 
bir çalışma dönemi geçirdi.

2. Genel Meclis’ten bu yana, açlık grevleri, ölüm orucu direnişi ve 
tecrit öncelikli çalışma başlıklarımız arasında yer aldı. Bu kapsam-
da merkezi olarak kurulan “Leyla Güven Haklıdır, Tecrit Kaldırılma-
lıdır İnisiyatifi” bünyesinde yürüyen çalışmalar ile yerel meclisleri-
mizin kurulmasında öncülük ettiği izleme kurulları, inisiyatifler vb. 
oluşumlarla çalışma yapma yanında Halkların Demokratik Kongresi 
olarak da bağımsız çalışmalar yapılması konusunda adımlar atıldı. 
Elbette yapılan çalışmaların yetersizliği ya da yeterince sonuç alıcı 
olmaması özeleştirel bir durumdur.

Seçim sonrası YSK eliyle iktidar ortaklarının yaşattığı hak gaspları 
ve hukuksuzluk, seçim öncesi demokrasinin yerelleşmesi kapsamın-
da yapılan yerel demokrasi buluşmalarının seçim sonrası da devam 
etmesi ve demokrasi ittifakının kurulması için çabalar da önemli baş-
lıklarımız arasında yer aldı.

Dönem açısından Ekoloji ve Gençlik meclislerimizin kurulma ça-
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lışmaları, var olan meclislerimizin ve komisyonlarımızın faaliyetleri-
nin daha görünür olmaya başlaması ve kurumsallaşma çalışmaların-
da önemli ilerlemeler kaydedildi.

9. Dönem açısından örgütlü olduğumuz bütün illere planlanan 
başlıklarda yapılan il gezileri ve yerel toplantılar ile gündemlerin or-
taklaştırılması, Halkların Demokratik Kongresi eğitimlerinin örgütlü 
olduğumuz tüm illerde yapılması için gösterilen çabanın olumlu yan-
sımaları kısa sürede görülmeye başlanmıştır.

Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz iki Genel Meclis toplantısına 
121 delegemizin neredeyse yarısının katılmadığı ve yerel çalışmala-
ra yeterince güç vermediği görülmüştür. Bu eksikliğimizin hızlı bir 
şekilde giderilmesi için çalışma programı çıkarıldı.
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9. DÖNEM 4. GENEL MECLİS TOPLANTISINA 
KADAR YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
26 Mayıs 2019–12 Temmuz 2019

25-26 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 3. Genel Meclis toplantımız-
da;

- Yerel seçim sonrası gelişmelere müdahale ve yenilenen İstanbul 
seçimleri,

- Ekonomik krizin toplumsal yansımaları ve mücadele yönelimle-
rimiz,

- Gençlik ve Ekoloji meclisinin kurulma çalışmaları,
- Demokratik güçlerin birliğinin sağlanması çalışmaları,
- Halkların Demokratik Kongresi örgütlenme ve eğitim faaliyetleri 

başlıkları öne çıktı. 
- Genel Meclis üyelerinin toplantıya ve çalışmalara katılım duru-

mu,
- Halkların Demokratik Kongresi’nin güçlendirilmesi başlıkları 

tartışma konusu oldu.
Bu dönemde İstanbul’da yenilenme kararı alınan seçimler başta 

olmak üzere, bayram tatili gibi olumsuz etkenler olmasına rağmen; 
genel kurulda ve sonrasında yapılan Genel Meclis’lerde alınan karar-
ları pratikleştirmek ve güncel yaşanan gelişmelere hızlı refleks gös-
termek için alan meclislerimiz, yerel örgütlerimiz ve Yürütme Kuru-
lumuz yoğun bir çalışma dönemi geçirdi. 

Demokrasi ittifakının güçlendirilmesi kapsamında DİB’de yü-
rütülen çalışmalar da bir başlık olarak gündemimizde yer aldı. DİB 
bünyesinde demokratik anayasa hedefiyle toplumsal sözleşme için 
demokrasi güçlerine ittifak çağrısı OHAL’in yarattığı tüm sonuçları-
nın hukuki zeminde ortadan kaldırılmasına dönük acil demokratik 
adımların atılması için yönelimin ne olması gerektiğine yönelik tar-
tışmalar devam etmektedir.

Yine yerel seçim öncesi HDK/HDP öncülüğünde demokrasiye çağ-
rı grupları eliyle başlatılan demokrasinin yerelleşmesi ve demokratik 
yerel yönetim çalışmaları kapsamında hazırlanan kent sözleşmeleri-
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ni imzalayan kurumlarla birlikte sürece müdahale etme kararımızın 
pratikleşmesi için çaba harcandı.

3. Genel Meclis’te dönemsel örgütlenme hamlesinin kriz üzerinden 
planlanması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda gerekli tartışmalar Ör-
gütlenme Komisyonu ve Yürütme Kurulu’nda yapılmış, planlamalara 
gidilmiştir. Yerel örgütlerimizin ihtiyacı olan broşür taslağı hazırlan-
mıştır. 4. Genel Meclis ve alan meclislerimizin bir gündemi de kriz baş-
lığı olarak belirlenmiştir.

Halkların Demokratik Kongresi’nin güçlendirilmesi başlığında bi-
leşenler ve bireylerle ayrı ayrı toplantılar organize edilmiştir. Başkan-
lar/Eş sözcüler kurulunda konu derinlikli tartışılmıştır. 15 Temmuz 
günü bu gündemle Yürütme Kurulu ayrıca bir araya gelip yeni plan-
lamalar yapacaktır. Hedef olarak son baharda yürütülen tartışmaları 
sonuçlandırarak merkezi bir çalıştay ile tamamlamaktır. 9. Genel Ku-
rula daha bütünlüklü ve güçlü bir şekilde girmek temel hedeftir. 

HDK-HDP ilişkilerinin güçlendirilmesi, çalışmaların ortaklaşma-
sına katkı amaçlı HDP’nin örgütlenme amaçlı gerçekleştirdiği bölge 
konferanslarına örgütlü olduğumuz illerdeki Eş sözcülerimiz, Genel 
Meclis üyelerimiz merkezi örgütlenme komisyonundaki arkadaşları-
mız katılım sağladılar. Yine bu kapsamda merkezi kadın konferansı-
na Halkların Demokratik Kongresi adına katılımlar sağlandı. Merkezi 
konferansa dair de hazırlıklar sürmektedir.

Genel Meclis üyelerinin toplantılara ve çalışmalara katılımın sağ-
lanması, üyelikleri düşenlerin yerine yenileri ile doldurulması için 
çalışmalar devam etmektedir.

Dönem açısından Ekoloji ve Gençlik meclislerimizin kurulma ça-
lışmaları kapsamında ilk toplantılar gerçekleştirildi. Süreç devam 
etmektedir. Var olan meclislerimizin ve komisyonlarımızın faaliyet-
lerinin daha görünür olmaya başlaması ve kurumsallaşma çalışmala-
rında önemli ilerlemeler kaydedildi.

9. Dönem açısından örgütlü olduğumuz bütün illere planlanan 
başlıklarda yapılan il gezileri ve yerel toplantılar ile gündemlerin or-
taklaştırılması, Halkların Demokratik Kongresi eğitimlerinin örgütlü 
olduğumuz tüm illerde yapılması kararımız bir iki il hariç pratikleşti. 

Kurumsallaşmaya yönelik çalışmalar, Genel Meclis toplantılarının 
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nitelikli ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 
Bu kapsamda ilk Genel Meclis’te alınan karar gereği alan meclisleri 
ve Genel Meclis ilk ortak toplantılarının ilkinin 4. Genel Meclis’te pra-
tikleşmesi için gerekli planlamalar yapıldı.

Kurumsal ilişki, bilgilendirme ağının güçlendirilmesi vb. konular-
da çalışmalar yürütülmesine rağmen istenilen sonuca henüz ulaştı-
ğımız söylenemez. Web sitesini yenileme, e-bülten çıkarma gibi ça-
lışmalar devam etmektedir. Örgütsel bilgiye tüm yerellerin aynı za-
manda ulaşması, illerde yürütülen çalışmaların diğer illerde faaliyet 
içinde olanlar tarafından bilinmesi, deneyim aktarımlarının da su-
nulmasına katkı sunacaktır. Bu nedenle Genel Meclis istenen faaliyet 
raporlarının tüm illerden, alan meclisleri ve komisyonlardan mer-
keze ulaştırılması ve ortaklaştırılarak tüm yerellere gönderilmesi 
önem arz etmektedir. Yine illerde yapılan faaliyetlerin günlük olarak 
resimleri ile birlikte merkeze gönderilmesi ve web sayfamızda yayın-
lanmasını başaramamış olmamız, önümüzdeki dönem gidermemiz 
gereken önemli bir eksikliktir. 
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9. DÖNEM 5. GENEL MECLİS TOPLANTISINA 
KADAR YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
12 Temmuz 2019–15 Eylül 2019

Yürütme kurumuzun 4. Genel Meclis toplantısından bu yana yü-
rütmüş olduğu çalışmalar aşağıdaki gibidir.

Halkların Demokratik Kongresi’ni güçlendirme tartışmaları kap-
samında Yürütme Kurulumuz 15 Temmuz 2019’da tam günlük top-
lantısını gerçekleştirdi.

2 Ağustos 2019 HDK-HDP ilişkilerinin güçlendirmesi, çalışmaların 
ortaklaştırılması bağlamında Halkların Demokratik Kongresi Yürüt-
me Kurulu ve HDP MYK’sı Diyarbakır’da ortak toplantı gerçekleştirdi.

HDP’nin 3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde Diayrbakır’da gerçekleşti-
rilen Merkezi Örgütleme Konferansı’na Halkların Demokratik Kong-
resi Eş sözcülerimiz, Yürütme Kurulumuz, Genel Meclis üyelerimiz, 
Merkezi Örgütleme çalışmalarını yürüten arkadaşlarımız katılım 
sağladı.

Demokrasi İttifakı çalışmalarında Halkların Demokratik Kongresi 
ve HDP olarak yürütülen ilk tur tartışmaları gerçekleştirildi. Demok-
rasi İttifakı çalışmaları hâlâ güncel bir tartışma zemini olarak devam 
etmektedir. 

19 Ağustos’ta Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyele-
rine atanan kayyımlara ilişkin bir basın metni hazırlanıp yayınlandı. 
Kayyım politikalarına karşı her alandaki etkinliklere katılım sağlan-
ması, güç ve dayanışma içerisinde olunmasını gerektiği noktasında 
perspektif yazısı hazırlandı ve yerellerle paylaşıldı. Yürütme Kurulu 
koordinasyonu olarak kayyım atanan kentlere dayanışma ve eylem-
leri sahiplenme ziyaretlerini güçlendirmek için diğer yapılarla bir 
dizi görüşme gerçekleştirildi. 

Kurumsal ilişki, bilgilendirme ağının güçlendirilmesi vb. konular-
da web sitesini yenileme çalışması gerçekleşti. 

4. Genel Meclis toplantısında alan meclislerinin Kriz başlıklı su-
numlarının son halinin verilmesiyle beraber kriz broşürümüzün ha-
zırlanması gerçekleşti.
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30 Ağustos’ta gerçekleştirdiğimiz Yürütme Kurulu toplantımız, 
Gönen’de gerçekleşecek olan seminerin konu başlıklarının belirlen-
mesi tamamlandı. Ayrıca her yıl yaptığımız merkezi konferansımızın 
konu başlığı “göç ve mülteciler” olarak netleşti. Göç ve mülteciler 
konferansı çalışmalarını yürütmesi için komisyon kuruldu.

Her yıl düzenlenen Karaburun Bilim Kongresi’nin bu yılki teması-
nın kriz olması ve yine kongrede Halkların Demokratik Kongresi ile 
ilgili bir bölüm olmasından kaynaklı merkezi olarak Yürütme Kurulu 
düzeyinde katılım sağlandı.
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9. DÖNEM 6. GENEL MECLİS TOPLANTISI
SONRASI YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR
15 Eylül 2019-15 Aralık 2019

Bu dönem Halkların Demokratik Kongresi’nin 10. Genel Kurul ha-
zırlıklarının yoğunlaştığı bir dönem oldu. Bu kapsamda mutabakat 
ve kongre hazırlık komisyonları oluşturuldu. Komisyonlar ve örgüt-
lenme komisyonumuz kendi içinde görevlendirmeler yaparak kong-
re hazırlıklarının startı verildi. Kongre hazırlık komisyonu bünyesin-
de kurulan genişleme komisyonu gerek bileşen kurumlar, gerekse de 
bileşen olma ihtimali olan çok sayıda yapılarla görüşmeler gerçekle-
şirdi. 

Kriz eksenli dönemsel örgütlenme hamlemizin startı, Halkların 
Demokratik Kongresi Genel Merkezi’nde yapılan basın toplantısı ile 
verildi. Ardından birçok il basın açıklamaları ve toplantılarla çalış-
maya start verdi. İllerde istediğimiz düzeyde olmasa bile forumlar, 
paneller ve bildiri dağıtma etkinlikleri düzenlendi. 

Geleneksel hale getirdiğimiz güz eğitim kampının 3.’sü gerçek-
leştirildi. Her yıl yaptığımız merkezi konferanslar kapsamında bu yıl 
“Göç ve Mültecilik” başlığında sempozyum gerçekleştirildi. 

Bu dönem Hasankeyf’te su tutulması ve Kaz Dağıları’nda yaşanan 
ekolojik yıkım, temel gündemlerimizden biri oldu. Hasankeyf Koor-
dinasyonu’nun kurulmasına öncülük edildi. Yerellerde de benzer ini-
siyatiflerin kurulmasına çaba harcandı. Kaz Dağları mücadelesinde 
İstanbul ağırlıklı olmak üzere merkezi kurulan inisiyatif içinde yer 
alındı. Marmara ve Ege bölgesinde örgütlü olduğumuz tüm il meclis-
lerimiz bu mücadeleye etkin bir katılım gösterdiler.

Demokrasi İttifakının güçlenmesi başlığında DİB ve çeşitli yapılar-
la çalışmalara devam edildi. 
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TECRİT VE AÇLIK GREVLERİ 
KAPSAMINDA YAPILANLAR

Açlık grevleri gündeme geldiğinden itibaren Halkların Demokra-
tik Kongresi taleplerin karşılanması ve ölümler yaşamadan grevle-
rin bitirilmesi için aktif tutum almaya çalışmıştır. Bu çaba ve niyet 9. 
Genel Kurulumuzda üst seviyeye çıkarak kararlaşmalar yaşanmıştır.

Yürütme Kurulumuz açlık grevlerinin izlenmesi ve kamuoyunda 
duyarlılık yaratılması için çeşitli girişimler içinde yer almıştır. Bun-
lardan en önemlisi merkezi bir inisiyatif kurulmasıdır. Merkezde ku-
rulan inisiyatifin yerellerde de kurulması için il meclislerimiz çaba 
içinde olmuştur. Yine aydın, yazar, sanatçı, akademisyen gibi toplum-
da bilinirliği olan kesimlerin de çaba içine girmesi için ziyaretler ya-
pılmış bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir. 

Açlık grevleri bittikten sonrada Halkların Demokratik Kongresi ve 
DTK sağlık meclislerimizde yer alan arkadaşlar aktif rol almış, tedavi 
ve bakım süreçlerinde sorun yaşanmaması için yerellerde oluşturu-
lan inisiyatiflerle eşgüdüm içinde çalışılmıştır.

Leyla Güven Haklıdır, Tecrit Kaldırılmalıdır İnisiyatifi’nin çalışma 
raporu da aşağıdaki gibidir.

“Leyla Güven Haklıdır, Tecrit Kaldırılmalıdır İnisiyatifi” 13 Ocak 
2019’da, DTK Eşbaşkanı, HDP Hakkâri Milletvekili Leyla Güven’in 
Abdullah Öcalan’a uygulanan mutlak tecride son verilmesi talebiyle 
sürdürdüğü, siyasi tutsaklar başta olmak üzere Türkiye, Kürdistan 
ve dünyanın başka yerlerinden katılımlarla büyüyen açlık grevinin 
67. gününde toplanan Halkların Demokratik Kongresi 9. Genel Ku-
rulu’nun aldığı karar doğrultusunda, tecride karşı açlık grevleriyle 
dayanışma için farklı düzeylerde yürütülen çalışmaların Halkların 
Demokratik Kongresi’nin konumu ve olanakları değerlendirilerek 
katkıda bulunmak amacıyla oluşturuldu. 18 Şubat 2019’da Halkların 
Demokratik Kongresi bileşenlerinin yanı sıra Halkların Demokratik 
Kongresi dışından kurumların da katıldığı basın toplantısıyla kurulu-
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şu açıklanan inisiyatif adına 22 Şubat’ta Leyla Güven ve DTK ziyaret 
edildi. (Ek: Basın açıklaması)

7 Mart’ta tecride karşı gerek tek tek kurumlar tarafından gerçek-
leştirilen gerek inisiyatif adına düzenlenen eylem ve etkinliklerin 
paylaşılması, konuyla ilgili güncel bilgi, çağrı ve dayanışma mesajla-
rının duyurulması amacıyla bir sosyal medya hesabında açıldı. 

Bölgelerde yapılması düşünülen ancak 4 Mart’ta Esenyurt’ta 
Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü Sedat Şenoğlu’nun da ko-
nuşmacı olarak katıldığı etkinlik dışında hayata geçirilemeyen halk 
toplantıları yerine siyasi kurumlardan, toplumsal kesimlerden ve di-
reniş alanlarından temsilcilerin, sanatçı ve aydınların, farklı ülkeler-
deki tecrit ve açlık grevi direnişçilerinin katılacağı ya da mesajlarını 
ulaştıracağı geniş katılımlı bir salon etkinliği planlandı.

27 Nisan Cumartesi akşamı Cemil Candaş Kent Kültür Merke-
zi’nde yapılan etkinlikte Halkların Demokratik Kongresi Eş Sözcüsü 
Gülistan Kılıç Koçyiğit’in konuşmasından sonra Av. Emran Emekçi, 
Av. Gülizar Tuncer ve Prof. Dr. Ümit Biçer’in katıldığı bir panelde tec-
rit ve açlık grevlerinin politik ve hukuksal anlamı ve insan hakları 
açısından açlık grevleri karşısında takınılması gereken tutum tartışıl-
dı. Ayrıca Addameer (Filistinli Tutsaklarla Dayanışma ve İnsan Hak-
ları Derneği) Hukuk Birimi Başkanı Mahmud Hassan, Güney Afrikalı 
barış eylemcisi Ela Gandhi, Devrimci Yapı İş Sendikası Genel Başka-
nı Özgür Karabulut, Barış Annesi Türkiye Bozkurt ve Tevgera Jinên 
Azad’dan Ayşe Gökkan birer konuşma yaptı.

Konuşmacılardan Mahmud Hassan, etkinlikten önceki gün Leyla 
Güven’i ve açlık grevindeki diğer milletvekillerini ziyaret etti, bir gün 
sonra da Halkların Demokratik Kongresi Genel Merkezi’nde düzen-
lediğimiz basın toplantısında Türkiye ziyareti ve Filistinli tutsakların 
koşulları ve mücadelesi hakkında bilgi verdi.

5 Mayıs’ta Türk Tabipleri Birliği tarafından İstanbul Tabip Oda-
sı’nda düzenlenen “Cezaevleri, Açlık Grevleri, İzolasyon ve Hekimlik” 
konulu panele inisiyatif üyeleri ve önceki dönem Halkların Demokra-
tik Kongresi Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu da dinleyici olarak katıldı. 
Sorulara ve dinleyici görüşlerine ayrılan bölümde tecride son veril-
mesi talebinin daha geniş kesimlerce duyulması ve sahiplenilmesi 
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ihtiyacı, bunun için CHP içindeki insan hakları savunucularının daha 
etkin olması talebi ve hekim örgütlerinin kendi alanlarına uygun bir 
dil kurarak daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiği dile getirildi.

İnisiyatifin 9 Mayıs günlü toplantısında amaçlara ulaşılamadığı, 
bileşenlerin ve konuyla ilgili diğer ortak girişimlerin gerçekleştir-
diklerinin ötesine geçen özgün bir etkinlik düzeyinin yakalanama-
dığı saptanarak çalışmaların ve koordinasyonun inisiyatif dolayımı 
olmaksızın doğrudan Halkların Demokratik Kongresi çatısı altında 
sürdürülmesi kararlaştırıldı. 

Abdullah Öcalan’ın 22 Mayıs’ta gerçekleşen avukat görüşmesinde 
“maksadın hâsıl olduğunu” belirterek yaptığı çağrı üzerine 26 Ma-
yıs’ta “Sayın Öcalan’ın sesinin dışarıya çıkması Türkiye’nin demok-
ratikleşmesi, Ortadoğu’nun barışı için çok önemliydi. Keşke hiçbir 
kayıp olmadan başarsaydık. Yüreğimiz buruk ama gerçekten direniş 
kazandı, zindanlar kazandı” sözleriyle Leyla Güven’in açlık grevini 
sonlandırması ve zindanlardaki ve dışarıdaki diğer ölüm orucu ve 
açlık grevlerinin sona ermesi sonucunda İnisiyatif’in çalışma konusu 
ortadan kalkmış oldu.

Tecrit ve açlık grevleri konusunda duyarlığın diri tutulması ve 
görünürlüğün arttırılmasına katkısı olan çalışmalar gerçekleştirmiş 
olsa da, İnisiyatif’in oluşum dönemi ve 18 Şubat’taki yapılan basın 
toplantısından sonraki etkinliğinin bir düşüş eğrisi çizdiğini sapta-
mak zorundayız. Toplantı katılımı genellikle düşük kaldı, bir ikisi 
dışında bileşenlerin çalışmayı sahiplenmediği görüldü. Oluşum aşa-
masında alınan kararların çoğunu yerine getiremediğimizi görerek 
odaklandığımız salon etkinliğini de ayrılan insan gücünün yetersiz-
liğinin yanında, yerel seçim dönemi ve seçim sonrası koşullarında 
gündemin gerisine itilmesinin önüne geçemeyerek önce mart ayın-
dan nisan başına, sonra da nisan sonuna ertelemek zorunda kal-
dık. Tecride karşı mücadele ve açlık grevleri çoğu kurum açısından 
1 Mayıs gündeminin de parçası olduğundan, 1 Mayıs hazırlıklarıyla 
etkileşimin olumlu sonuçlarının ağır basacağı düşünüldü. Ancak er-
telemeye rağmen hazırlıklar yetersiz kaldı. Uluslararası haberleş-
menin yürütülmesinde inisiyatif üyelerinin, bileşen kurumların ve 
HDP Diplomasi Komisyonu’nun ilişki ağları ve olanakları koordineli 



36 Halkların Demokratik Kongresi 9. Dönem Faaliyet Raporu

olarak seferber edilemedi. Birçok görevin hangi kişi ya da organın 
üzerinde olduğu konusunda belirsizlik yaşandı. Davet edilecek çok 
sayıda isim ve kurum önerildiği halde somut bir planlama, işbölü-
mü ve görev takibi yapılamadı. Sonuçta uluslararası katılım Filistin 
ve Güney Afrika’yla sınırlı kaldı. Dinleyici katılımı da beklediğimizin 
çok altında oldu. Emek örgütlerinin, Halkların Demokratik Kongresi 
içindeki ve dışındaki siyasi kurumların, aydın ve sanatçıların ilgisini 
uyandırmayı başaramadığımız görüldü.

Başarısızlığın nedenlerini ve sonrasında yapabileceklerimizi 
konuşmak amacıyla düzenlenen bir sonraki toplantıda aynı küçük 
gruptan ibaret kaldık. İnisiyatifin varlığına son verme ve çalışmayı 
doğrudan Halkların Demokratik Kongresi’nin yürütmesi kararının 
öncesinde her birimizin kendi yaklaşımımız ve çalışma biçimimizle 
ilgili sonuçlar çıkarmamızı gerektiren bu süreç vardı.
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9. DÖNEM BOYUNCA GENEL MERKEZCE YAPILAN 
BASIN AÇIKLAMALRINDAN BAZILARI

F 23 Şubat 2019 Çeçen ve İngus katliamı hakkında basın bildirisi ya-
yımlandı: Halklar ve İnançlar Komisyonu

F 27 Şubat 2019 8 Mart’a Çağrıya ilişkin basın bildirisi yayımlandı: 
HDK Kadın Meclisi

F 16 Mart 2019 Halepçe ve Beyazıt Katliamına dair basın bildirisi ya-
yımlandı: Yürütme Kurulu

F 18 Mart 2019 Newroz Bayramı’na dair basın bildirisi yayımlandı: 
Yürütme Kurulu 

F 23 Mart 2019 Kapitalizm Yerel Yönetim ve Sağlık başlığında 2. HDK 
Sağlık Kurultayı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı: HDK Sağlık Meclisi

F 11 Nisan 2019 Seçim Sonuçlarına Darbe başlıklı basın bildirisi ya-
yımlandı: Yürütme Kurulu

F 13 Nisan 2019 1 Mayıs’a çağrı amaçlı basın açıklaması yapıldı: 
Emek Meclisi

F 17 Nisan 2019 Gazi Cemevi’nde yapılacak açlık grevleri konulu 
açıklamaya katılım çağrısı yapıldı.

F 21 Nisan 2019 CHP Genel Başkanı Kemal Kılçdaroğlu’na yönelik 
Çubuk’taki linç saldırısına ilişkin basın bildirisi yayımlandı: Eş Ge-
nel Sözcüler

F 24 Nisan 2019 Ermeni ve Süryani halklarına yönelik soykırımının yıl-
dönümüne ilişkin basın bildirisi yayımlandı: Halklar ve İnançlar Meclisi

F 25 Nisan 2019 Yürütme Kurulu ve Emek Meclisinin 1 Mayıs’a çağrı 
açıklaması

F 25 Nisan 2019 Kanarya Mahallesi’nde yaşanan çocuğa yönelik istis-
mara dair basın bildirisi yayımlandı: Kadın Meclisi

F 5 Mayıs 2019 Dersim Tertelesi’nin yıldönümüne ilişkin basın bildi-
risi yayımlandı: Halklar ve İnançlar Komisyonu 

F 7 Mayıs 2019 Yerel seçim sonuçları ve halk iradesinin gasp edilme-
sine dair basın bildirisi yayımlandı: Yürütme Kurulu 

F 13 Mayıs 2019 Soma katliamının yıldönümüne dair basın bildirisi 
yayımlandı: Emek Meclisi

F 21 Mayıs 2019 Çerkes Sürgününe dair basın bildirisi yayımlandı: 
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Halklar ve İnançlar Komisyonu
F 29 Mayıs 2019 Çorum katliamının yıldönümüne dair basın bildirisi 

yayımlandı: Halklar ve İnançlar Komisyonu
F 3 Haziran 2019 Ramazan Bayramı’nda dair basın bildirisi yayım-

landı: Halklar ve İnançlar Komisyonu
F 15 Haziran 2019 Süryani halkına yönelik Seyfo katliamının yıldönü-

müne dair basın bildirisi yayımlandı: Halklar ve İnançlar Komisyonu
F 1 Temmuz 2019 Sivas katliamının yıldönümüne dair basın bildirisi 

yayımlandı: Halklar ve İnançlar Komisyonu
F 26 Temmuz 2019 2020 yılı toplusözleşme sürecine dair basın bildi-

risi yayımlandı: Emek Meclisi
F 2 Ağustos 2019 Şengal katliamının yıldönümünde Ezidi soykırımı-

na dair basın bildirisi yayımlandı: Halklar ve İnançlar Komisyonu
F 19 Ağustos 2019 Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediyele-

rine atanan kayyımlara ilişkin basın bildirisi yayımlandı: Yürütme 
Kurulu

F 1 Eylül 2019 1 Eylül Dünya Barış Günü için basın bildirisi yayımlan-
dı: Yürütme Kurulu 

F 5 Ekim 2019 Eş Sözcümüz Gülistan Kılıç Koçyiğit’e yönelik havuz 
medyasındaki linç kampanyasına dair basın bildirisi yayımlandı: 
Yürütme Kurulu

F 5 Ekim 2019 Yaşlılar Haftası’na dair basın bildirisi yayımlandı: Yaş-
lılar ve Emekliler Meclisi

F 8 Ekim 2019 Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik işgal girişimi nede-
niyle “Barışı Savunalım İşgale Dur Diyelim!” şiarıyla basın bildirisi 
yayımlandı: Yürütme Kurulu

F 12 Ekim 2019 Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik işgal girişimi ne-
deniyle “Savaşın Değil Barışın Sesini Yükseltelim” başlığıyla basın 
bildirisi yayımlandı: Ekoloji Meclisi

F 8 Kasım 2019 Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu’nun gözaltına alınması-
na dair basın açıklaması yapıldı: Yürütme Kurulu

F 2 Aralık 2019 HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin De-
mirtaş’ın sağlık sorunlarına rağmen hastane sevkinin yapılmaması-
na dair basın bildirisi yayımlandı: Eş Genel Sözcüler
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YÜRÜTME KURULU ADINA KATILIM 
GÖSTERİLEN BAZI EYLEM VE ETKİNLİKLER

 
F 1 Mart 2019 Ana Dili Şöleni’ne Eş Sözcüler ve Yürütme Kurulu 

üyeleri katılım sağladı. 
F 8 Mart 2019 Feminist Gece Yürüyüşüne Kadın Meclisi üyelerimiz 

ve Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.
F 21 Mart-24 Mart 2019 Antalya, Adana, Mersin, Bursa, Diyarbakır, 

İstanbul, İzmir, Dersim ve Ankara Newroz Mitinglerine Eş Sözcü-
ler ve Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 16 Nisan 2019 Leyla Güven evinde ziyaret edildi ve Diyarbakır’da-
ki basın açıklamasına katılım sağlandı.

F 18 Nisan 2019 Cezaevi İzleme Heyeti’nin İHD İstanbul Şubesi’nde 
düzenlediği basın açıklamasına katılım.

F 18 Nisan 2019 Leyla Güven öncülüğünde yürütülen açlık grevi ey-
lemleriyle dayanışmak için Gazi Cemevi’nde düzenlenen etkinliğe 
Eş Sözcü Sedat Şenoğlu ve Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 19 Nisan 2019 Açlık grevi eyleminin taleplerinin görünür olması 
ve bir an önce karşılanması amacıyla Taksim’de düzenlenen “Ley-
la Güven’e Ses Ver” etkinliğine Eş Sözcümüz Gülistan Kılıç Koçyiğit 
katılım sağladı.

F 19 Nisan 2019 Barış İçin Akademisyenlerden Füsun Üstel’in İs-
tanbul Tabip Odası’ndaki “son dersine” Eş Sözcümüz Gülistan Kı-
lıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 20 Nisan 2019 Cumartesi İnsanları’nın 734. Hafta etkinliğine Eş 
Sözcümüz Sedat Şenoğlu katılım sağladı.

F 21 Nisan 2019 Paskalya Bayramı’nda İstanbul’daki Süryani, Kel-
dani ve Ermeni Katolik kiliselerini düzenlenen ziyarete Eş Sözcü 
Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Halklar ve İnançlar Komisyonu katılım 
sağladı.

F 24 Nisan 2019 Ermeni soykırımını anma amacıyla Şişhane’de dü-
zenlenen programa Eş Sözcümüz Sedat Şenoğlu katılım sağladı.
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F 26 Nisan 2019 Açlık grevlerinin sesini kamuoyuna duyurmak 
amacıyla Gebze Cezaevi önünde düzenlenen basın açıklamasına 
Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 26 Nisan 2019 Eş Sözcü Sedat Şenoğlu Mezopotamya Ajansı’na 
röportaj verdi.

F 27 Nisan 2019 Cumartesi İnsanları’nın 735. Hafta etkinliğine Eş 
sözcüler ve Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 27 Nisan 2019 Leyla Güven Haklıdır Tecrit Kalkmalıdır İnisiyati-
fi’nin Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde düzenlediği “Yaşamı Sa-
vunan Direnişe Ses Ver” isimli etkinliğe Eş sözcüler ve Yürütme 
Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 1 Mayıs 2019 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstan-
bul’da düzenlenen mitinge Eş sözcüler ve Yürütme Kurulu üyeleri 
katılım sağladı.

F 1 Mayıs 2019 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Mer-
sin’de düzenlenen mitinge Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 1 Mayıs 2019 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Anka-
ra’da düzenlenen mitinge Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 3 Mayıs 2019 Açlık grevlerinin sesini kamuoyuna duyurmak ama-
cıyla Bakırköy Cezaevi önünde Beyaz Tülbentli Annelerin kesin-
tisiz sürdürdükleri ve 5. gününde olan eyleme Eş Sözcü Gülistan 
Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 7 Mayıs 2019 Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit Mezopotamya Ajan-
sına röportaj verdi.

F 8 Mayıs 2019 Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katıldı açlık grevi 
eylemcilerin durumları hakkında Artı TV’ye açıklamalarda bulun-
du.

F 9 Mayıs 2019 Beyaz Tülbentli Annelerin, açlık grevlerinin sesini 
kamuoyuna duyurmak amacıyla Bakırköy Cezaevi önünde kesin-
tisiz sürdürdüğü oturma eylemine Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit 
katılım sağladı.

F 10 Mayıs 2019 Hatay’da düzenlenen “HDK Nedir?” konulu eğitim 
çalışmasına Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 11 Mayıs 2019 Mersin’de düzenlenen “HDK Nedir?” konulu eğitim 
çalışmasına Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.
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F 11 Mayıs 2019 İHD Balıkesir Şubesi’nin Burhaniye’de düzenledi-
ği açlık grevleri konulu panele Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve 
Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 12 Mayıs 2019 Adana’da düzenlenen “HDK Nedir?” konulu eğitim 
çalışmasına Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 12 Mayıs 2019 Çanakkale’de düzenlenen HDK İl Meclisi Toplan-
tısına Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Yürütme Kurulu üyeleri 
katılım sağladı.

F 15 - 16 Mayıs 2019 HDP Örgütlenme Çalıştayına Eş Sözcü Sedat 
Şenoğlu ve Yürütme Kurulu üyelerimiz katılım sağladı.

F 18 Mayıs 2019 Aydın’da düzenlenen “HDK Nedir?” konulu eğitim 
çalışmasına Eş Sözcü Sedat Şenoğlu ve Yürütme Kurulu üyeleri-
miz katılım sağladı.

F 19 Mayıs 2019 İzmir’de düzenlenen “HDK Nedir?” konulu eğitim 
çalışmasına Eş Sözcü Sedat Şenoğlu ve Yürütme Kurulu üyeleri-
miz katılım sağladı.

F 22 Mayıs 2019 2014 yılında Okmeydanı Cemevi bahçesinde polis 
kurşunuyla katledilen Uğur Kurt’un Okmeydanı Cemevi’ndeki an-
masına Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 23 Mayıs 2019 DİB’in YSK’nin İstanbul seçimlerinin iptali kararı 
ve 23 Haziran’da yenilenecek seçimlere ilişkin düzenlediği basın 
toplantısına Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Yürütme Kurulu 
üyeleri katılım sağladı.

F 28 Mayıs 2019 JİN TV’de yayımlanan Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koç-
yiğit, katıldı.

F 31 Mayıs 2019 Gezi Direnişinin yıldönümünde, direnişte yaşamı-
nı yitirenleri anmak amacıyla Taksim’de düzenlenen programa Eş 
Sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sedat Şenoğlu ve Yürütme Kurulu 
üyeleri katılım sağladı. 

F 1 Haziran 2019 HDP, DBP, DTK, HDK Eş Başkan ve Eş Sözcülerinin 
katıldığı Eş Başkanlar Kurulu toplantısına Eş Sözcüler Gülistan Kı-
lıç Koçyiğit, Sedat Şenoğlu katılım sağladı. 

F 2 Haziran 2019 Sivas Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle Sivas’ta 
düzenlenen yürüyüş ve anma programına Eş Sözcü Gülistan Kılıç 
Koçyiğit katılım sağladı.
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F 9 Haziran 2019 Adana HDK Kültür Sanat Komisyonu’nun kuruluş 
toplantısına Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 9 Haziran 2019 Bitlis, Karayazı, Diyarbakır, Kozluk, Dersim der-
neklerinin öncülüğünde düzenlenen halk buluşmasına Eş Sözcü 
Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 17 Haziran 2019 Bileşenimiz ESP’ye yapılan polis operasyonuna 
dair Çağlayan Adliyesi’nde düzenlenen basın açıklamasına Eş Söz-
cü Sedat Şenoğlu katılım sağladı.

F 18 Haziran 2019 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul yerel yöne-
tim seçimi çalışmaları kapsamında Karadolap Mahallesi’nde kah-
vehane ziyaretleri yapıldı ve kadın buluşmasına Eş Sözcü Gülistan 
Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 18 Haziran 2019 Bileşenimiz ESP’nin düzenlediği “Sokağın Sesi’ni 
susturamazsınız isimli basın açıklamasına Eş Sözcü Sedat Şenoğlu 
katılım sağladı.

F 19 Haziran 2019 23 Haziran’da tekrarlanan İstanbul yerel yöne-
tim seçimi çalışmaları kapsamında Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyi-
ğit Maltepe Cemevi’ni ziyaret etti. 

F 19 Haziran 2019 Hasankeyf Koordinasyonu’nun düzenlediği “Ha-
sankeyf’e Dokunma” etkinliğine Yürütme Kurulu üyeleri katılım 
sağladı.

F 20 Haziran 2019 HDP Halklar ve İnançlar Komisyonu’nun Tak-
sim’de düzenlediği “Varlıkta Birlik Yerelde Eşitlik İçin Canlarla 
Buluşuyoruz” etkinliğine Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım 
sağladı.

F 21 Haziran 2019 Fatih Dayanışması’nın Kocamustafapaşa’da dü-
zenlediği “Meclislerle Her Şey Çok Güzel Olacak” forumuna Eş 
Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 21 Haziran 2019 Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit, tekrarlanan İs-
tanbul seçimleri gündemiyle Jin News’a ropörtaj verdi.

F 22 Haziran 2019 HDK’li Kamu Emekçileri Geleceğini Konuşuyor 
toplantısına Eş Sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu 
ile Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 22 Haziran 2019 Osmaniye’de yapılan HDK Meclis Girişimi top-
lantısına Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.
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F 24 Haziran 2019 Silivri’de görülen Gezi Davasının 1. duruşmasına 
Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Yürütme Kurulu üyeleri katılım 
sağladı.

F 24 Haziran 2019 Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit, tekrarlanan İs-
tanbul seçimlerini değerlendirmek üzere Medya Haber’de yayım-
lanan SoruYorum programına katıldı.

F 25 Haziran 2019 HDP Ege Bölgesi Konferansı’na Yürütme Kurulu 
üyeleri katılım sağladı.

F 26 Haziran 2019 HDP İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu üyeleri 
katılım sağladı.

F 29-30 Haziran 2019 Ankara’da düzenlenen HDP Kadın Örgütlen-
me Konferansı’na Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 29 Haziran 2019 HDP, DBP, DTK, HDK Eş Başkan ve Eş Sözcüleri-
nin katıldığı Eş Başkanlar Kurulu toplantısına Eş Sözcüler Gülis-
tan Kılıç Koçyiğit, Sedat Şenoğlu katılım sağladı. 

F 30 Haziran 2019 Bileşenimiz ESP’nin Ankara’da düzenlediği 3. 
Olağan Kongresi’ne Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 2 Temmuz 2019 Kaz Dağları’nda maden arama faaliyetlerini pro-
testo etmek için başlatılan Çanakkale Kirazlı’daki ekoloji nöbetine 
Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 4 Temmuz 2019 Eş Sözcü Sedat Şenoğlu Mezopotamya Ajansına 
röportaj verdi.

F 6 Temmuz 2019 HDK’yi güçlendirme gündemli HDK’li bireylerle 
yapılan toplantıya Eş Sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şe-
noğlu ile Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 8 Temmuz 2019 Suruç Ailelerinin, Suruç katliamının yıldönümü-
ne yönelik etkinliklere davet etmek amacıyla HDK’yi ziyaretine Eş 
Sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile Yürütme Ku-
rulu üyeleri katılım sağladı.

F 8 - 9 Temmuz 2019 HDP Serhat Bölge Konferansı’na Eş Sözcü Gü-
listan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 10 Temmuz 2019 Leyla Güven’in Yemin Törenine Eş Sözcü Gülis-
tan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 11 Temmuz 2019 HDP Marmara Bölge Konferansı’na HDK İstan-
bul İl Eş Sözcüleri ve Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.
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F 12 Temmuz 2019 HDK-HDP Demokrasi İttifakı Komisyonu Top-
lantısına Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 16 Temmuz 2019 Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit Jin News’a rö-
portaj verdi. 

F 19 Temmuz 2019 Eş Sözcü Sedat Şenoğlu, Can TV’de Can Aktüel 
programına katıldı. 

F 20 Temmuz 2019 Suruç katliamı anmasına Eş Sözcüler Gülistan 
Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile Yürütme Kurulu üyeleri katılım 
sağladı.

F 21 Temmuz 2019 Suruç katliamının yıldönümünde Suruç Aileleri, 
BEKSAV ve SGDFnin Kadıköydeki anma programında uygulanan 
polis şiddetini protesto etmek için düzenlenen basın açıklanması-
na Eş Sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile Yürüt-
me Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 22 Temmuz 2019 Diyarbakır’daki Onurlu Barış İçin Demokratik 
Çözüm Mitingine Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 23 Temmuz 2019 Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Artı TV’de ka-
tıldığı Söz Bizim programına katılım sağladı.

F 30 Temmuz 2019 Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Balıkesir Adli-
yesi’nde görülen Barış Akademisyeni Tuna Altınel’in mahkemesi-
ne katılım sağladı. 

F 3-4 Ağustos 2019 Diyarbakır’daki HDP Merkezi Örgütlenme Kon-
feransı’na Eş sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile 
Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 5 Ağustos 2019 HDK, HDP, DTK ortak basın açıklamasına Eş Söz-
cüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile Yürütme Kurulu 
üyeleri katılım sağladı.

F 6 Ağustos 2019 Eş Sözcü Sedat Şenoğlu Medya Haber’de katıldığı 
programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

F 12 Ağustos 2019 Kaz Dağları’nın maden sahalarına açılmasına 
karşı sürdürülen nöbete Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 16 Ağustos 2019 Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit Jin News’a rö-
portaj verdi. 

F 18 Ağustos 2019 Kaz Dağları’nın maden sahalarına açılmasına 
karşı sürdürülen nöbete Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.
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F 19 Ağustos 2019 Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Yeni Yaşam ga-
zetesine röportaj verdi.

F 20 Ağustos 2019 Diyarbakır’da üç büyükşehir belediyesine kay-
yım atanmasına ilişkin protesto eylemine Eş Sözcüler Gülistan Kı-
lıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu katılım sağladı.

F 21 Ağustos 2019 Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit Mardin Bele-
diyesi’ne kayyım atanmasına ilişkin Mardin Karayolları Parkı’nda 
yapılan basın açıklamasına katılım sağladı.

F 22 Ağustos 2019 Eş sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit Van Belediye-
si’ne kayyım atanmasına ilişkin Van HDP İpekyolu ilçe binasının 
önünde yapılan basın açıklamasına katılım sağladı.

F 24 Ağustos 2019 31 Mart yerel seçimlerinin ardından HDP’li bele-
diyelerin kazanımlarına yönelik kayyım gaspına karşı İstanbul’da 
düzenlenen oturma eylemine Eş Sözcü Sedat Şenoğlu katılım sağ-
ladı.

F 27 Ağustos 2019 Eş sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Medya Haber’de 
Soru Yorum programına katılım sağladı.

F 29 Ağustos 2019 Kayyım atanan belediye başkanlarının katılımıy-
la Taksim’de düzenlenen basın toplantısına Eş Sözcüler Gülistan 
Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile Yürütme Kurulu üyeleri katılım 
sağladı.

F 1 Eylül 2019 Eş Sözcü Sedat Şenoğlu İstanbul’da, Gülistan Kılıç 
Koçyiğit de İzmir’de, Yürütme Kurulu üyeleri ise çeşitli illerde 1 
Eylül Barış mitinglerine katılım sağladı. 

F 6-7 Eylül 2019 Karaburun Bilim Kongresi’nin ‘Çatışmalı toplum-
larda öğrenme deneyimleri/HDK’ gündemli oturumuna Yürütme 
Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 7 Eylül 2019 Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mezopotamya Ajan-
sı’na röportaj verdi.

F 9 Eylül 2019 TJA’nın Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda kadın cina-
yetlerini dikkat çekmek için düzenlediği basın açıklamasına Eş 
Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 9 Eylül 2019 DİB Meclis Toplantısına Eş Sözcüler Gülistan Kılıç 
Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağ-
ladı.
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F 9 Eylül 2019 Gazi Cem Evi’nde Muharrem Orucu açma progra-
mına Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Yürütme Kurulu katılım 
sağladı.

F 10 Eylül 2019 Barış Akademisyenleri’nin Çağlayan Adliyesi’ndeki 
basın açıklamasına Eş sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şe-
noğlu katılım sağladı.

F 10 Eylül 2019 Kaz Dağları Dayanışması’nın çağrısıyla Kanada 
Konsolosluğu önünde düzenlenen basın açıklamasına Eş Sözcüler 
Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu katılım sağladı.

F 10 Eylül 2019 Demokratik Alevi Dernekleri Eyüp şubesinde oruç 
açma etkinliğine Eş Sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şe-
noğlu katılım sağladı.

F 12 Eylül 2019 ESP Eş Genel Başkanı Şahin Tümüklü ve ESP yö-
neticilerinin gözaltına alınmalarına yönelik basın açıklamasına Eş 
Sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu katılım sağladı.

F 12 Eylül 2019 Garip Dede Dergahı’ndaki oruç açma ve aşure lok-
ması etkinliğine Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Yürütme Kuru-
lu üyeleri katılım sağladı.

F 13 Eylül 2019 DİB Toplantısına Eş sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit 
ve Sedat Şenoğlu katılım sağladı.

F 15 Eylül 2019 Kaz Dağları İstanbul Dayanışması’nın Beşiktaş Ab-
basağa Parkı’ndaki buluşmasına Yürütme Kurulu üyeleri katılım 
sağladı.

F 17 Eylül 2019 31 Mart yerel seçimlerinin ardından HDP’li beledi-
yelerin kazanımlarına yönelik kayyım gaspına karşı Diyarbakır’da 
başlatılan Demokrasi Nöbeti’ne Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit 
katılım sağladı.

F 20 Eylül 2019 Küresel iklim krizi için Kadıköy’de düzenlenen ey-
leme Eş Sözcü Sedat Şenoğlu ve Yürütme Kurulu üyeleri katılım 
sağladı.

F 21 Eylül 2019 Musa Anter Gazetecilik Ödülleri törenine Yürütme 
Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 24 Eylül 2019 Kayyım gaspına karşı Van’da basın açıklaması ve 
oturma eylemine Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 26 Eylül 2019 HDK Genel Merkezi’nde düzenlenen “Kriz Var. Aynı 
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Gemide Değiliz” kampanyasının tanıtım toplantısına Eş Sözcüler 
Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile Yürütme Kurulu üyele-
ri katılım sağladı.

F 27 Eylül 2019 HDP önceki dönem Eş Başkanı Figen Yüksekdağ’ın 
duruşmasına Eş sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu 
katılım sağladı.

F 28 Eylül 2019 Hasankeyf Koordinasyonu’nun Kadıköy’de düzen-
lediği büyük buluşmaya Eş Sözcü Sedat Şenoğlu ve Yürütme Kuru-
lu üyeleri katılım sağladı.

F 1 Ekim 2019 İzmir’de yapılan “Kriz Var. Aynı Gemide Değiliz” 
kampanyasının tanıtım toplantısına Yürütme Kurulu üyeleri ka-
tılım sağladı.

F 2 Ekim 2019 Mersin’de yapılan “Kriz Var. Aynı Gemide Değiliz” 
kampanyasının tanıtım toplantısına Yürütme Kurulu üyeleri ka-
tılım sağladı.

F 9 Ekim 2019 HDK, HDP, DTK, DBP Eş Başkanlar ve Eş Sözcüle-
rinin, Kuzey ve Doğu Suriye’nin işgal girişimine karşı Ankara’da 
düzenlediği ortak basın toplantısına Eş Sözcüler Gülistan Kılıç 
Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu katılım sağladı.

F 10 Ekim 2019 10 Ekim Ankara Gar katliamının yıldönümü anma-
sına Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 12 Ekim 2019 Cumartesi İnsanları eyleminin 759. haftasına Eş 
Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 13 Ekim 2019 HDP’nin 7. kuruluş yıldönümü nedeniyle Beşiktaş 
HDP ilçe binasındaki programa Eş Sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit 
ve Sedat Şenoğlu ile Yürütme Kurulu katılım sağladı.

F 14 Ekim 2019 HDP ve bileşenlerinin kadın eş sözcü ve eş başkan-
larının katıldığı, İHD İstanbul Şubesi’nde düzenlenen, “Kadınlar 
Savaşa ve İşgale Hayır Diyor” başlıklı basın toplantısına Eş Sözcü 
Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 15 Ekim 2019 HDP’nin TBMM’de yapılan haftalık Meclis grup top-
lantısına Eş Sözcü Sedat Şenoğlu ve Yürütme Kurulu üyeleri katı-
lım sağladı.

F 16 Ekim 2019 İzmir’de “Kriz Var. Aynı Gemide Değiliz” kampanya-
sı kapsamında Karşıyaka’daki bildiri dağıtımına Yürütme Kurulu 
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üyeleri katılım sağladı.
F 16 Ekim 2019 Batman’da düzenlenen kayyım gündemli mitingin 

yasaklanmasına dair basın toplantısı ve HDP il binası ziyaretine Eş 
Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 18 Ekim 2019 Mardin’de yapılacak kayyım gündemli mitinge izin 
verilmemesi üzerine yapılan açıklamaya Eş Sözcü Gülistan Kılıç 
Koçyiğit katılım sağladı.

F 19 Ekim 2019 HDK Kamu Emekçileri Buluşmasına Eş Sözcü Sedat 
Şenoğlu ile Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 23 Ekim 2019 Diyarbakır’da halk iradesinin kayyım yoluyla gasp 
edilmesine karşı kesintisiz devam eden oturma eylemine Eş Sözcü 
Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 27 Ekim 2019 Gazi Mahallesi’nde HDK İstanbul 2. Bölge Mecli-
si’nin düzenlediği Ekonomik Kriz ve Savaş konulu panele Eş Sözcü 
Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı. 

 F 1-2 Kasım 2019 Dünya Kobanê günü ve Dünya Rojava Günü sebe-
biyle, HDP Muş il binasında yapılan basın açıklamasına Eş Sözcü 
Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 3 Kasım 2019 HDP İstanbul İl Kongresi’ne Eş Sözcüler Gülistan 
Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile Yürütme Kurulu üyeleri katılım 
sağladı.

F 8 Kasım 2019 HDK Adana Meclisi’nin dayanışma yemeğine Eş 
Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 8 Kasım 2019 Eş Sözcü Sedat Şenoğlu’nun gözaltına alınması se-
bebiyle yapılan basın toplantısına Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit 
ve Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 9 Kasım 2019 Mersin İl Meclisi’nin 68’liler Ormanı’nda düzen-
lediği dayanışma kahvaltısına Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit ile 
Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 9 Kasım 2019 Hatay İl Meclisi toplantısına Eş Sözcü Gülistan Kılıç 
Koçyiğit katılım sağladı.

F 10 Kasım 2019 SYKP’nin düzenlediği Ekoloji Konferansı’na Eş 
Sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile Yürütme Ku-
rulu üyeleri katılım sağladı.

 F 16-17 Kasım 2019 Göç, Mültecilik ve Ayrımcılık Sempozyumu’na 
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Eş Sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile Yürütme 
Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 20 Kasım 2019 HDP’nin Ankara’da düzenlediği kayyım raporu 
ve sine-i millet tartışmalarına ilişkin tutumunu açıkladığı basın 
toplantısına (deklarasyon) Eş sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve 
Sedat Şenoğlu katılım sağladı.

F 22 Kasım 2019 Atılım gazetesinin Bağcılar HDP ilçe binasında dü-
zenlediği 25. direniş yılı etkinliğine Eş Sözcüler Gülistan Kılıç Koç-
yiğit ve Sedat Şenoğlu ile Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 23 Kasım 2019 HDK Balıkesir 10. Dönem İl Meclisi kongresine Eş 
Sözcü Sedat Şenoğlu katılım sağladı.

F 23 Kasım 2019 İstanbul Ataşehir’de yapılan HDK 10. Dönem 
kongre gündemli halk toplantısına Eş Sözcü Sedat Şenoğlu katılım 
sağladı.

F 28 Kasım 2019 68 kuşağının devrimci önderi Teslim Töre’nin İs-
tanbul Karacaahmet’te düzenlenen cenaze törenine Eş Sözcüler 
Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile Yürütme Kurulu üyele-
ri katılım sağladı.

F 30 Kasım 2019 DBP’nin Ankara’da yapılan 5. Olağan Kongresine 
Eş Sözcüler Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu katılım sağladı.

F 30 Kasım 2019 Ankara Batıkent Meclisi’nin dayanışma yemeğine 
Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 1 Aralık 2019 HDP Genel Merkezi’nde HDP Kadın Koordinasyonu 
ile HDP bileşenlerinin kadın eş başkanlarının ve eş sözcülerinin 
katıldığı HDP Kadın Konferansı gündemli toplantıya Eş Sözcü Gü-
listan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 1 Aralık 2019 HDK İzmir 10. Dönem İl kongresine Eş Sözcü Sedat 
Şenoğlu ve Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı.

F 2 Aralık 2019 Bakırköy Cezaevi’nde yapılan, Bakırköy Cezae-
vi’ndeki kadın tutsaklara uygulanan işkenceyi protesto eylemine 
Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 3 Aralık 2019 Özgür Ülke gazetesinin bombalanmasının 25. yılın-
da Fatih/Kadırga’da düzenlenen anma programına Eş Sözcü Gü-
listan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 4 Aralık 2019 DİB’in düzenlediği 2020 Bütçesi konulu basın top-
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lantısına Eş Sözcü Sedat Şenoğlu katılım sağladı.
F 8 Aralık 2019 İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçlerinin “İn-

sanca Yaşamak İstiyoruz” şiarıyla İstanbul Bakırköy’de düzenle-
diği mitinge Eş Sözcü Sedat Şenoğlu ve Yürütme Kurulu üyeleri 
katılım sağladı.

F 8 Aralık 2019 HDK Bursa 10. Dönem il kongresine Yürütme Kuru-
lu üyeleri katılım sağladı.

F 11 Aralık 2019 İstanbul 3. Bölge meclisinin Bakırköy’de düzenle-
diği halk toplantısına Eş Sözcü Sedat Şenoğlu katılım sağladı.

F 15 Aralık 2019 HDK Ankara Meclisi’nin düzenlediği 10. Dönem il 
kongresine Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 15 Aralık 2019 HDK Samsun İl Meclisi’nin düzenlediği 10. Dönem 
il kongresine Eş Sözcü Sedat Şenoğlu katılım sağladı.

F 16 Aralık 2019 HDP Kadın Koordinasyonu’nun HDP Kadın Konfe-
ransı gündemli HDK Kadın Koordinasyonu’na düzenlediği ziyare-
te Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katılım sağladı. 

F 22 Aralık 2019 HDK İstanbul İl Meclisi’nin düzenlediği 10. Dönem 
il kongresine Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sedat Şenoğlu ile 
Yürütme Kurulu üyeleri katılım sağladı. 

F 24 Aralık 2019 Eş Sözcü Sedat Şenoğlu, Medya Haber’de yayımla-
nan Soru Yorum programına katılım sağladı.

F 25 Aralık 2019 HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Sel-
çuk Mızraklı’nın tutuklu yargılandığı, Diyarbakır’da görülen ilk 
duruşmasına Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit katıldı. 

F 25 Aralık 2019 Eş Sözcü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Jin News’a röpor-
taj verdi. 

F 26 Aralık 2019 Medya Haber TV’de yayımlanan Diyarbakır’dan 
Bakış programına katılım sağladı. 

F 28 Aralık 2019 Roboski katliamının yıldönümünde, Şırnak’ın Ulu-
dere ilçesinde düzenlenen anma programına Eş Sözcü Gülistan Kı-
lıç Koçyiğit katılım sağladı.

F 28 Aralık 2019 HDK Adana İl Meclisi’nin düzenlediği 10. Dönem il 
kongresine Eş Sözcü Sedat Şenoğlu katılım sağladı.
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GÜZ SEMİNER KAMPI

4-5-6 Ekim 2019 tarihinde düzenlediğimiz 3. güz seminer kam-
pına 60 civarında HDK’li katılım gösterdi. Bu kampta temel başlıklar 
olarak;

1- Kapitalizmin Krizi ve Direnişler (Konuşmacı: MAHİR KONUK/ 
SALİH ZEKİ TOMBAK)

2- Demokrasiyi Derinleştirmek ve Kendini Belirleme Hakkının 
İmkânları (Konuşmacı: REMZİ ALTUNPOLAT)

3- Hegemonya Mücadelesi ve Halkların Demokratik Kongresi’nin 
İdeolojik ve Politik Misyonu (Konuşmacı: METİN KAYAOĞLU)

4- Yerel Demokrasi ve HDK Meclisleri (Sunum-Forum)/ CEYHUN 
AKIN

a-Ekoloji Meclisi/HARUN TURGAN
b-Emek Meclisi/ HALİT ERDEM 
c-Sağlık Meclisi/ MEHMET ZENCİR
d-Halklar ve İnançlar Meclisi/ BÜLENT FELEKOĞLU
5- Toplumsal Cinsiyet ve Kadın (Konuşmacı: KARDELEN TAŞ/Dİ-

DEM NUR ACABEY)
6- Göç ve Mültecilik Nedir? Çözüm Yolları Nelerdir? 
*Bilgilendirme - Göç, Mültecilik ve Irkçılık Sempozyumu (Konuşma-

cı: SELAHATTİN GÜVENÇ)
konularında tartışmalar yürütüldü. Değerlendirme ve öneriler 

bölümlü ile seminer kampı bitirildi. Değerlendirme kısmında açığa 
çıkan sonuçlar aşağıdaki gibidir.
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2019 YILI SEMİNER PROGRAMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

4-5-6 Ekim 2019 tarihinde Gönen’de 3.’sü yapılan seminer kampı-
nın son oturumunda kampın değerlendirilmesi gündemi yürütüldü. 
Yürütme Kurulu üyeleri dışında tüm katılımcılar söz hakkı kullana-
rak değerlendirmeler yaptılar.

Değerlendirmede öne çıkan başlıklar aşağıdaki gibidir.

Olumsuzluklar:
- Program çok yoğun ve boğucuydu. Konuşmacılar için süre yeterli 

değildi. Zaman ayarlanmasında sıkıntılar yaşandı. Akşamları forum-
lar yapılarak telafi edilebilirdi.

- Mekân olarak derslik seçilmesi, eğitici-eğitilen ilişkisi yarattığın-
dan, derslik seçiminin uygun olmadığı ifade edildi.

- Sosyal etkinliklerin yeterli bulunmadığı ifade edildi. 
- Sunum yapılan başlıkların Halkların Demokratik Kongresi zemi-

ninde nasıl pratikleştirileceğine dair tartışmaların yeterince yaşan-
maması, bir eksiklik olarak ifade edildi. Katılımcılık ve bundan son-
rasına dair söz vermede eksiklik vardı.

- İllerde yaşanan sorunlar ve meclislerin deneyim aktarımları kıs-
mının olmaması önemli bir eksiklik olarak ifade edildi.

- Oturumların çoğunda erkeklerin konuşmacı olması Halkların 
Demokratik Kongresi fikriyatı açısından uygun değildi.

Olumluluklar:
- Başlıkların içeriğinin genel olarak iyi olduğu ifade edildi. 
- En büyük olumluluk, konaklamalı olması dolayısıyla birlikte 

daha fazla zaman geçirme olanağı yaratılarak kaynaşmaya zemin ha-
zırlamasıydı. 

- Yeni katılımlar ve istenilen düzeyde değilse bile genç katılımının 
varlığı müspet bir hava yarattı.

- Halkların Demokratik Kongresi’nin misyonu, meclisler, eşit tem-
siliyet gibi konularda yapılan sunum ve bilgilendirmelerin faydalı 
olduğu, bilgilerin pekiştiği ve ufkun açılmasına katkı sunduğu ifade 
edildi. 
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Öneriler:
- Konuşmacıların daha özenle seçilmesi ve erkenden netleştiril-

mesi talep edildi. Ayrıca programın illere daha erken gönderilmesi 
gerektiği ifade edildi.

- Seminer için belirlenen mekânın ulaşımında sorun yaşandığı ve 
ortak ulaşımı daha kolay bir merkezin belirlenmesi gerektiği ifade 
edildi.

- Önümüzdeki dönem teoriyi pratikleştirme başlıklarının tartışıl-
ması önerildi.

- Sonraki seminer programında atölyelere ağırlık verilmesi isten-
di. Özelliklede alan meclislerinin çalışmaları için atölyeler önerildi.

- Ortadoğu siyasetinin bir başlık olarak işlenmesi önerildi.
- Seminer programlarının yerellerde de yapılması önerildi.
- Çok konu başlığı işlemek yerine sadeleştirip derinleştiren tartış-

malar yürütülmesi önerildi.
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GÖÇ, MÜLTECİLİK VE AYRIMCILIK 
SEMPOZYUMU
16-17 KASIM 2019/İSTANBUL

Her yıl, gündemde olan bir konuda merkezi bir konferans düzen-
leme kararımızın bu yılki başlığını Göç, Mültecilik ve Ayrımcılık baş-
lığında gerçekleştirdik. Bu başlığı seçme gerekçemiz Suriye iç savaşı 
nedeniyle Türkiye’ye göç etmek zorunda milyonlarca göçmenin ülke 
ve dünya gündeminde yer almasıydı. Bir yandan mültecilerin Rojava 
savaşının gerekçesi yapılması, öte yandan Avrupa Birliği karşısında 
sürekli tehdit olarak kullanılması ve göçmenlerin kapitalist sistem 
içerisinde yaşadığı sorunları açığa çıkarma, Halkların Demokratik 
Kongresi fikriyatı temelinde çözüm yollarını konuşma bu başlığı be-
lirlememizde temel gündem oldu.

Sempozyum etkinliğimiz yakın zamanda kitaplaştırılarak ilgili 
tüm çevrelerin yaşanan tartışmaları öğrenmesine katkı sunulacaktır. 
Sempozyum birçok başlıkta ve çok sayıda konuğun katılımı ile ger-
çekleştirilmiştir. 

Bunlar;
I. Gün / 16 Ekim 2019 Cumartesi
1. OTURUM
11.00 – 12.30 Kapitalizm, Ulus-Devlet ve Göç 
-Kapitalizm Çağında Göç – Kenan Kalyon
-Osmanlı ve Türkiye’de Göç Tarihi – Pakrat Estukyan
-Osmanlı ve Türkiye’de Devletin Nüfus ve İskân Politikaları - Namık 

Kemal Dinç 
Moderatör: Mukaddes Erdoğdu Çelik 

2. OTURUM 
13.30 – 15.00 Göç ve Hukuk
-Türkiye’de Vatandaşlık Hukuku ve Göçmenlik - Av. Rengin Ergül 
-Göçmen ve Mültecilerin Adalete Erişimi- Av. Abdullahim Yılmaz
Moderatör: Av. Ayşe Acinikli 
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15.30 – 17.00 Göç ve Ayrımcılık
-Göçmenler, Ayrımcılık ve Ötekinin İnşası – Ülkü Güney 
-Medyada Mültecilere Yönelik Nefret Söylemi ve Ayrımcılık: Dilan 

Taşdemir
Moderatör: Ayşe Berktay
II. Gün / 17 Ekim 2019 Pazar
1. OTURUM 
10.00 – 12.00 Göç ve Emek
- Göç Emek Sömürüsü ve Mücadelesi – Ercüment Akdeniz 
-Kürt Göçü ve Türkiye’nin Büyük Proleterleşme Süreci – Ferda Koç 
Moderatör: Oya Öznur 

12.00 – 13.30 Göçmenlikte Kadınlar, Çocuklar ve LGBTİ+’lar 
-Suriyeli Mülteci Kadınların Türkiye’deki Mültecilik Deneyimi ve 

Gündelik Hayatta Mücadele Yöntemleri - Nur Elçik 
-Zorla Yerinden Edilen Kadınlar – Yeter Tan 
-Mültecilikte Çocuk Olmak - İkram Doğan
Moderatör: Gülsüm Ağaoğlu 
14.30 – 16.00 Göç ve Mücadele Deneyimleri - Göçmenlerle 

Çalışanlar Neler Yapıyorlar?
-Halkların Köprüsü Derneği - Can Tüluk
-Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiyatifi - Uraz Aydın
-Göç Platformu - İlyas Erden 
-Kadın Kadına Mülteci Mutfağı - Feride Abiç 
Moderatör: Selahattin Güvenç 
16.30 – 18.00 Sorun Ne? Çözüm Mümkün mü? 
-Mültecilik ve Koşulsuz Hak - Ferda Keskin 
- Göç ve Mültecilikte Türkiye Toplumunun Kırılganlıkları - Erdoğan 

Aydın
- Göç ve Uyum – Melek Göregenli 
Moderatör: Gülseren Yoleri
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ’NİN 
GÜÇLENDİRİLMESİ TARTIŞMALARI

Türkiye ve yaşadığımız bölge, oldukça dinamik siyasal süreçler-
den geçmektedir. Bu değişken durum, demokrasi mücadelesindeki 
örgütlerin rolünde ve görevlerinde de zaman zaman değişikleri be-
raberinde getirebilmektedir. 

Halkların Demokratik Kongresi’nin çalışmaları ve örgütsel yapısı 
da, yaşanan siyasal gelişmelere, göre dönem dönem tartışma konu-
su olmuştur. Her tartışma doğal olarak mücadeleyi bir üste sıçratma 
amacıyla yapılmıştır.

Örneğin kuruluşunun 5. yılında “Halkların Demokratik Kong-
resi’nin İşlevi ve Örgütlenmesi Üzerine” ana eksenli ve “Halkların 
Demokratik Kongresi’nin Yeniden İnşası” başlıklı kararlar ile çeşitli 
tartışmalar yapılmış, tartışma metinleri üretilmiştir. Yine “HDK-HDP 
DTK-DBP ilişkileri nasıl olmalı?” konulu tartışmalar da geçtiğimiz yıl-
larda yapılan tartışmalar arasında yerini almıştır.

 İçinde bulunulan siyasal gelişmeler, HDP-HDK ilişkilerinde ya-
şanan kimi sorunlar ve benzeri gelişmeler 9. Genel Kurulumuzda 
da ele alınmış, “Halkların Demokratik Kongresi’nin Güçlendirilmesi 
İçin Çalışmalar Yapılması” başlıklı bir önerge verilmiş ve Halkların 
Demokratik Kongresi’nin, mevcut örgütsel yapısında bir değişiklik 
ihtiyacı olup olmadığının değerlendirilmesinde yarar olacağı karar 
altına alınmıştır.

9. Genel Kurul’da alınan karar şöyledir:
“Halkların Demokratik Kongresi’nin kuruluş sürecinden bu güne 

yaşanan siyasal süreçlerdeki hızlı değişimler, kuruluş dönemi ve 
sonrasındaki çeşitli gelişmeler dönem dönem Halkların Demokra-
tik Kongresi’nin rolü ve konumuna dair tartışmaları da beraberinde 
getirdi. Her tartışma süreci Halkların Demokratik Kongresi’nin bir 
adım daha ileri atılması, örgütlenme ve mücadelesinin büyütülmesi 
hedefi ile yapıldı.

Önümüzdeki dönemde de, yine aynı biçimde Halkların Demokra-
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tik Kongresi’ni büyütme ve daha etkili kılma perspektifi ile çeşitli dü-
zeylerde tartışmalar yapılmasını, konuyla ilgili olarak yeni seçilecek 
Yürütme Kurulu’nun çalışmalar yapmasını karar altına alır. 

Yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç açığa çıkması halinde olağanüs-
tü genel kurul da yapılabilir.”

Yürütme Kurulumuz, bu tartışmanın beş düzeyde yapılmasının 
yararlı ve verimli olacağını değerlendirmiş ve çalışmalarını bu çerçe-
vede sürdürmüştür. Bunlar; bileşenler, bireyler, HDP, alan meclisleri 
ve Yürütme Kurulu’nun kendi içinde yapacağı tartışmalardır.

Bu kapsamda ilk olarak bileşenlerimizle bir toplantı yapılmıştır. 
Bu toplantının ardından, geçmişten beri Halkların Demokratik Kong-
resi çalışmaları içinde yer alan bireylerle toplantı yapılmıştır. Daha 
sonra, Halkların Demokratik Kongresi MYK’sı ile Yürütme Kurulu-
muz ortak bir toplantı yapmış, bu toplantıda da ilişkiler ele alınmış-
tır. Alan meclislerimiz ile yapılması düşünülen toplantılar gerçekleş-
tirilememiştir. Bu toplantılar dışında, Yürütme Kurulumuz da uzun 
tartışmalar yapmıştır. 

Yine bu kapsamda, Yürütme Kurulumuz, HDP tarafından yapılan 
Örgütlenme Çalıştayı ve Örgütlenme Konferansı’na katıldı. Örgütlen-
me Konferansı’nda alınan kararlara müdahil olundu ve yerel meclis-
lerin HDP ile ortak örgütlenmesi içerikli kararların alınmasına katkı-
da bulunuldu.

Bütün bu tartışmalarda; 
• Spesifik alanlarda örnek çalışmalar yapılarak meclislerin oluş-

turulması,
• Hegemonya mücadelesinin önemli olduğu ve karşı hegemonyayı 

güçlendirecek ideolojik mücadele ve çalışmalara öncelik verilmesi,
• Meclis tarzı örgütlenmenin temel perspektif olarak sürmesi ve 

eksikliklerin giderilmesi,
• Yerel meclislerin HDP ile birlikte örgütlenmesi, çalışmalarda 

ağırlığın alan meclislerine verilmesi,
• Farklı alanlardaki örgütlenmelerle ilişki içine girilmesi ve bu ça-

lışmaların da Halkların Demokratik Kongresi çalışmaları olarak de-
ğerlendirilmesi gibi çeşitli fikirler öne sürülmüştür.
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Ancak, bütün bu tartışmalar toplamda ortak bir eksende buluş-
mayı sağlayamamış, mevcut örgütsel işleyiş ve yapımızı değiştirecek 
ağırlık noktası oluşturamamıştır.

Buna karşılık, Halkların Demokratik Kongresi’nin olması gere-
ken yerde olmadığı, güncel var oluşu ile varlık sebebi arasında bir 
açı farkı bulunduğu saptamasında ortaklaşılmıştır. Bu açı farkı bir 
etkinlik, yaygınlık, görünürlük ve kitlesellik yetersizliğine indirge-
nemez. Halkların Demokratik Kongresi’nin fiili işleyişi ve bir maddi 
gerçeklik olarak bu işleyişin temellendirdiği bilinç biçimi -kalıcılaşan 
bir örüntü içinde yinelenen pratiklerin Halkların Demokratik Kong-
resi kadrolarında yerleştirdiği kavrayış- başlangıç kurgusundan uzak 
düşmüştür.

Önümüzdeki dönemde, eksikliklerin giderilmesi çabası içinde 
olunması temel görevlerimiz arasında olacaktır. Halkların Demok-
ratik Kongresi’ni gerçek zeminine taşımak, gerçek işlevine kavuştur-
mak hedefi ile karşı karşıyayız. Bu tartışmaların ve arayışların süre-
ceği açıktır. Aksi durum hayatın olağan akışına aykırı olacaktır.
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ULUSLARARASI ÖĞRENME DENEYİMLERİ 
PROJESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA RAPORU

“Sosyal Adalet Temelli Barış Mücadelesi Yürüten Toplumsal 
Hareketlerde Öğrenme ve Bilgi Üretimi” Araştırması

(Faaliyet ve Değerlendirme Raporu)
Türkiye, Kolombiya, Nepal ve Güney Afrika’dan farklı alanlarda 

mücadele yürüten dört toplumsal hareket ile yakın işbirliği içinde, 
katılımcı ve ortaklık temelinde kurgulanan bu araştırma projesi, dün-
yadaki karmaşık ve çatışmalı ortamlarda sosyal hareketlerin bilgi bi-
rikimi, strateji geliştirme ve sosyal adalet temelli barışın sağlanma-
sında ne gibi öğrenme deneyimleri geliştirdiğine odaklanmaktadır. 
Bu amaçla hazırlanan ve Ocak 2018’den beri Sussex Üniversitesi 
Uluslararası Eğitim Direktörü Mario Novelli koordinatörlüğünde yü-
rütülen ve Türkiye’den Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Ko-
lombiya’dan NOMADECS (Association for Social Research and Action, 
Toplumsal Araştırmalar ve Eylem Birliği), Nepal’den NEMAF (Nepal 
Madhesh Foundation, Nepal Madhesh Vakfı) ve Güney Afrika’dan The 
Housing Assembly (Konut Meclisi) gibi toplumsal hareketlerin dahil 
olduğu “Sosyal Adalet Temelli Barış Mücadelesi Yürüten Toplum-
sal Hareketlerde Öğrenme ve Bilgi Üretimi: Çatışmalardan Etki-
lenmiş Dört Bağlamdan Örnek Vaka İncelemeleri” başlıklı proje 
ile ilgili bilgileri içeren yıllık değerlendirme raporumuz aşağıdaki gi-
bidir. 

Araştırmanın Metodolojik Yaklaşımı
Araştırmamızın metodolojik yaklaşımı, 1990’lı yıllardan beri 

özellikle Latin Amerika’da yaygın olarak kullanılan ve “deneyimlerin 
sistematizasyonu/deneyimlerin sistematik hale getirilmesi” olarak 
da bilinen katılımcı bir araştırma yöntemi olan “popüler eğitim/halk 
eğitimi” tekniğine dayanmaktadır. Deneyimlerin sistematik hale geti-
rilmesi, biricik ve kıymetli bilginin halk eğitim süreçleriyle üretilebi-
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leceğini tanıyan, toplumsal hareket eylemcilerini aktif olarak içeren, 
kolektif tefekkür ve deneyimin analizi yoluyla toplumsal hareket pra-
tiklerini anlamayı ve geliştirmeyi amaçlayan kolektif bir süreçtir. Sis-
tematizasyon, hem örgütlerin ve eğitimcilerin birbirlerinin deneyim, 
başarı, problem ve başarısızlıklarından ders almasını sağlar hem de 
eğitimcilerin kendi çalışmalarını analiz etmelerine ve değerlendir-
melerine yardımcı olur.

Araştırma kapsamında Türkiye’de hem Halkların Demokratik 
Kongresi içinde aktif olan kişilerden hem de iki dış araştırmacıdan 
oluşan bir çalışma grubu kurarak; farklı siyasi, ideolojik, etnik ve 
dinsel aidiyetlerden gelen örgüt ve bireylerin bir araya gelerek kur-
dukları Halkların Demokratik Kongresi’nin çatışmadan etkilenen bir 
bağlamda sosyal adalet gündemini sürdürme ve etkileme mücadele-
sini ele almaya çalıştık. Bu süreçte, iktidar yapılarına karşı bir “karşı 
hegemonya teşkilatı” olarak mücadele yürüten Halkların Demokratik 
Kongresi’ni, içerisinde yer aldığı daha geniş toplumsal hareket bağla-
mında ele almak için de “adaletsizliklerin ekonomi-politik çerçevesi” 
yaklaşımını benimsedik (Carroll ve Ratner, 1996: 609). Bu, hareketin 
deneyimlerinin sistematik bir analizini yapmamızı ve onların öğren-
me ve bilgi üretme stratejilerinin teorisini kurmamızı sağladı. Kong-
renin dinamiklerini belirlemek, strateji ve eylemlerini tanımlamak 
için öz-örgütlenme süreçlerini analiz ettik ve bir “hareket haritala-
ması” yaptık. Özellikle mücadele yoluyla bilgiyi nasıl öğrendiklerine 
ve bilgi ürettiklerine, güvenlik zorluklarıyla nasıl başa çıktıklarına, 
uluslararası dayanışma ağlarını nasıl kullandıklarına ve farklı peda-
gojik düzenlemeler aracılığıyla nasıl farkındalık yarattıklarına baktık.

Araştırmamız bağlamında deneyimlerin sistematizyonunun sınır-
larını belirleyen ve bizi ana temaya odaklayan dört temel sorumuz 
vardı: 

(1) Karmaşık çatışma ortamlarında faaliyet yürüten top-
lumsal hareketler bilgiyi nasıl öğreniyor ve üretiyorlar ve bu 
öğrenme ve bilgi üretimi süreci kendi hedef kitlelerinin taleple-
rini karşılayacak bir stratejinin geliştirilmesine ne şekilde yar-
dımcı oluyor?

Bu soru esas olarak Halkların Demokratik Kongresi ve onun da 
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içinde bulunduğu daha geniş sosyal hareket ortamında öğrenme ve 
bilgi üretiminin nasıl gerçekleştiğine odaklanmaktadır. İnsanların 
bilgi edinme ve geliştirme araçları nelerdir? Burada sadece yapılan-
dırılmış yaygın eğitimde (kurslar, sertifikalar, eğitim programları) 
öğrenme ve bilgi üretimini yakalamak / tanımakla değil aynı zaman-
da hareket oluşturma ve mücadele yoluyla tesadüfen, formel olma-
yan bir şekilde, beklenmedik biçimde gerçekleşen süreçlerle de ilgi-
leniyoruz. Bu sorunun cevabını ararken Griff Foley’in (1999) örgün 
eğitim (eğitim kurumlarında gerçekleşen), tesadüfi öğrenme (yaşadı-
ğımız, çalıştığımız veya sosyal faaliyette bulunduğumuz esnada ger-
çekleşen), enformel eğitim (insanların işyerlerinde, ailelerde, toplu-
luklarda birbirinden öğrenerek gerçekleşen) ve yaygın eğitim (yapı-
landırılmış sistematik öğretme ve çeşitli sosyal ortamlarda öğrenme) 
kavramsallaştırması bizim için başlangıç   noktasını oluşturdu.

(2) Bu toplumsal hareketler güvenlik, değişim temayülü, ha-
reketler arası ittifaklar, iletişim, iç uyum ve uluslararası daya-
nışma gibi kilit konularda nasıl öğreniyorlar ve ne tarz bilgiler 
geliştiriyorlar?

Bu soruyla sürecin kendisinden ziyade, esas olarak bireysel görüş-
meler, odak grup toplantıları ve atölyeler aracılığıyla öğrenilenlerin 
içeriğini açığa çıkarmayı ve ilgili tematik kilit konulardaki işleyişi ha-
ritalamayı amaçladık. 

(3) Bu toplumsal hareketlerin, bulundukları ülke bağlamın-
da sosyal adalet temelli barışın desteklenmesi ve gerçekleştiril-
mesi süreci üzerindeki etkileri neler olmuştur?

Bu soru üzerinden, Halkların Demokratik Kongresi’nin içerisinde 
yer aldığı daha geniş sosyal hareketler üzerindeki etkileri hakkında 
gerçekçi bir haritalama yapmayı hedefledik. Halkların Demokratik 
Kongresi’nin kendi bünyesindeki birey ve bileşenler üzerindeki ve 
daha geniş toplumsal hareket alanındaki üzerinde etkisini belirmeye 
çalıştık. 

(4) Toplumsal hareketlerdeki öğrenme ve bilgi üretimi sü-
reci ile ilgili olarak, Türkiye’den Halkların Demokratik Kong-
resi’nin de bileşeni olduğu dört ülke örneğinden hareketle, 
karmaşık ve çatışmadan etkilenen bağlamlarda sosyal adalet 
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temelli barışın inşasında çalışma yürüten sivil toplum hareket-
lerinin rolünün güçlendirilmesine yönelik olasılıkların değer-
lendirilmesine yardımcı olabilecek ne gibi öğrenme deneyimle-
ri çıkarabiliriz?

Bu son soru, hem araştırmanın aktif öznesi olan dört farklı ülke-
deki dört hareketin bir araya gelerek karşılıklı deneyim paylaşımı 
ve öğrenme alanları yarattığı uluslararası toplantılar ve her örgütün 
kendi ulusal ölçeğinde yürüttüğü deneyimlerin sistematizasyonu sü-
recinde ortaya çıkan öğrenme deneyimlerinden hareketle daha geniş 
bir toplumsal mücadele zeminine yönelik öğrenme deneyimlerini 
açığa çıkarmayı hedeflemektedir. 

HDK Temelli Vaka Çalışması ve Veri Toplama Süreci
Araştırma, üç aşamalı ve ana araştırma soruları etrafında kurgula-

nan deneyimlerin sistematizasyonu sürecinden oluşmaktadır. 
1. Aşama: Deneyimlerin tarihsel olarak yeniden yapılandı-

rılması ve bilgilerin düzenlenmesi / sınıflandırılması
Temmuz 2018 ile Ocak 2019 arasındaki dönemde gerçekleşen 

deneyimlerin sistematik hale getirilmesinin bu ilk aşaması, araştır-
ma sorularını odağına alarak tanımlanan tematik konulara uygun 
olarak, yaşanmış deneyimleri “yeniden yapılandırmayı” amaçlayan 
süreci ifade ediyor. Bu ilk evre, bireysel yarı-yapılandırılmış görüş-
meler, medya taraması, doküman, fotoğraf ve videolardan oluşan ar-
şivlerin derlenmesinden oluştu. Bu araştırma dönemi, henüz temel 
analitik aşama olmasa da, ortaya çıkan temaları ve ilgilenilen nokta-
ları tanımlamak için daha sonraki süreci besleyen başlangıç   analizini 
oluşturdu. Dış araştırmacılar olarak bu aşamanın kolektif bir şekilde 
gerçekleştirilmesi ve süreçte etkin olan birçok kişinin katılımını sağ-
lamaya çalıştık. Bu kapsamda katılımcı ve iş birliği temelinde mevcut 
bilgileri organize etme ve sınıflandırma, mevcut kayıt ve malzeme-
lerin analizi, örgütün tarihsel kronolojisinin ilk taslağının oluşturul-
ması, ileriki sürecin taslak haritalandırılması için tarihsel sürecin 
tasarım ve geliştirmesinde yer alan kişilerle ilk görüşmeler yapıldı. 
Bu görüşmeler Halkların Demokratik Kongresi’nin tarihsel sürecini 
anlamaya yardımcı oldular ve ikinci aşamanın tasarımı ve içeriğini 
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kolaylaştırdılar. Sistematizasyon sürecinin tematik eksenlerini belir-
lemeye destek oldular ve anahtar ilke ve kavramların ortaya çıkma-
sını sağladılar. 

2. Aşama: Örnek Olay İncelemesi
Bu aşama, “deneyim esnasında yaşananların mantığını keşfetme-

yi” amaçlayan sistematizasyon sürecinin kilit anıdır (Taberes Fer-
nandes vd., 2002, p.26) ve sistematizasyon sürecinin ilk evresindeki 
çerçeveye dayanarak, bu deneyimi yaşayanların toplu bir muhakeme 
ve analiz sürecini kapsar. Buradaki amaç, yekpare ve birleşik bir ba-
kış açısına ulaşmaktan ziyade yaşanmış deneyimler hakkında daha 
derin bir kavrayışa ulaşmak için çoklu seslere ulaşmaktır. Bu, daha 
geniş bir ilgili grup ile birlikte katılımcı ve refleksif bir süreci gerek-
tirir.

Biz de bu amaçla Halkların Demokratik Kongresi içinde yer alan 
çoklu aktörlerin deneyimlerini yakalama, tarihsel evrimi ve sürecin 
iç mantığının kolektif anlayışını derinleştirme ve toplu olarak der-
lenmesi amacıyla İstanbul başta olmak üzere Halkların Demokratik 
Kongresi’nin örgütlü olduğu kentlerde etnografik araştırmaya dayalı 
yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler, tematik odak grup toplan-
tıları ve atölyeler yaptık. Halkların Demokratik Kongresi’nin gerçek-
leştirdiği eylem ve etkinliklere katılıma dayalı katılımcı gözlem ve 
gözlemci katılımın yanı sıra Halkların Demokratik Kongresi ile ilgili 
basın taraması, kendi yayınladığı dergi, broşür ve basın açıklamaları 
ile ikincil kaynakların derlenmesinden oluşan destekleyici arşiv ça-
lışması da yürüttük. 

Araştırma süresince, Kongre’ye dair ortak hafıza yaratmak ama-
cıyla, Halkların Demokratik Kongresi içinde ve etki alanındaki geniş 
bir temsil örneklemine ulaşarak kapsayıcı bir saha çalışması yürüte-
bildik. Bu kapsamda 55 adet bireysel yarı yapılandırılmış görüşme, 2 
adet odak grup toplantısı ve 5 adet workshop (çalıştay, atölye) yaptık 
ve bunları ikincil kaynaklarla daha da zenginleştirdik (Halkların De-
mokratik Kongresi’nin çıkardığı Kongre Dergisi, Bağımsız İletişim Ağı 
(Bianet) temelli medya taraması, sosyal medya taraması vb).
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Bireysel Görüşmeler 
Yarı yapılandırılmış bireysel görüşmeler, projenin Türkiye ayağı-

nı yürüten iki araştırmacı (Adnan Çelik ve Birgül Kutan) tarafından 
gerçekleştirildi. Görüşmeler, araştırmanın ana odağını oluşturan ve 
yukarıda detaylı bahsettiğimiz üç temel soruyu esas alan bir yakla-
şımla planlandı. Bu kapsamda görüşülen kişinin Halkların Demokra-
tik Kongresi öncesi sosyal mücadele parkuru, Halkların Demokratik 
Kongresi’ne dahil olma motivasyonu, Halkların Demokratik Kongre-
si’ni onun açısından özel kılan yanlar, Halkların Demokratik Kongresi 
tarihindeki önemli dönüm/kırılma noktaları, Halkların Demokratik 
Kongresi içindeki kişisel deneyimleri ve bunların onun ve kendi ör-
gütü üzerindeki etkisi, Halkların Demokratik Kongresi içindeki öğ-
renme deneyimleri ve bilgi üretme süreçlerine dair tecrübeleri, Halk-
ların Demokratik Kongresi’nin toplumsal cinsiyet politikaları ve bun-
ların etkileri, çatışma ortamının Halkların Demokratik Kongresi’nin 
toplumsal mücadelesine etkisi gibi temalar etrafında gerçekleşti. 

Bireysel görüşme yürüttüğümüz kişilerin 34’ü erkek, 19’u kadın 
ve 2’isi LBGTİ+ bireylerden oluşmaktadır. Cinsiyet dengesini çok 
önemsememize rağmen Halkların Demokratik Kongresi içindeki çe-
şitliliği (yaş, şehir, birey-bileşen, farklı meclis ve komisyonlarda gö-
rev alma, Halkların Demokratik Kongresi kuruluşunda yer alanlar, 
daha sonra Halkların Demokratik Kongresi’ye dahil olanlar, Halkla-
rın Demokratik Kongresi’den ayrılanlar, önce Halkların Demokratik 
Kongresi’nde yer alıp sonrasında HDP’ye geçenler, hem Halkların De-
mokratik Kongresi hem HDP’de görev alanlar vb.) görüşme örnekle-
mine yansıtmak için de çaba gösterdik. Bu nedenle özellikle bileşen 
temsilcilerinin büyük bir kısmının erkek olması nedeniyle görüşmeci 
cinsiyet dengesinde erkeklerin çoğunlukta olduğu bir durum oluştu.

Odak Grup Toplantıları ve Atölyeler 
Araştırma kapsamındaki bireysel görüşmeler, odak grup toplantı-

ları ve atölyeler Ekim 2018 ile Mayıs 2019 tarihleri arasındaki sekiz 
aylık dönem içerisinde gerçekleştirilmiştir. 2018 sonbaharı boyunca 
gerçekleştirdiğimiz yarı yapılandırılmış bireysel görüşme sayısının 
belirli bir örneklem gücüne ulaştığı Ocak 2019’tan itibaren; o ana 



69Halkların Demokratik Kongresi 9. Dönem Faaliyet Raporu

kadar yaptığımız görüşmelerde öne çıkan belirli temalar etrafında 
odak grup toplantıları ve atölyeler organize etmeye başladık. Bu kap-
samda Ankara’da “Halkların Demokratik Kongresi’nde eğitim ve al-
ternatif pedagojiler” üzerine, İstanbul’da ise “Halkların Demokratik 
Kongresi’nde toplumsal cinsiyet” üzerine birer odak grup toplantısı 
gerçekleştirdik. Diyarbakır’da Demokratik Toplum Kongresi (DTK) 
Divan Kurulu ve bileşen temsilcileri ile “DTK’den Halkların Demok-
ratik Kongresi’ne mücadeleyi toplumsallaştırmak” başlıklı bir atölye; 
İstanbul’da “Halkların Demokratik Kongresi’nin tarihsel kaynakları”, 
“çeşitlilik içinde birliktelik”, “zor zamanlarda mücadele” ve “HDK-
HDP ilişkileri” başlıklı dört atölye düzenledik. 

55 bireysel görüşmenin yani sıra odak grup toplantıları ve atölye-
lere 126 kişi katıldı. Bunlardan bir kısmı daha önce bireysel görüşme 
yaptığımız kişilerdi ve değişik temalardaki odak grup veya atölyeye 
birden fazla katılım gösterdiler. Odak grup toplantıları ve atölyele-
re Halkların Demokratik Kongresi’nin, DTK ve HDP içerisinde hem 
önceki dönemlerde hem de günümüzde aktif çalışan eşbaşkan, Eş 
sözcü ve milletvekilleri dahil olmak üzere her alandan kişiler katıl-
dı. Katılımcılar toplumsal cinsiyet, yaş, birey-bileşen ve merkez-yerel 
gibi değişkenler göz önünde bulundurularak seçildi. Yine Halkların 
Demokratik Kongresi’nden ayrılan EMEP’ten hem üç kişi ile görüşme 
yapıldı, hem de iki kişi HDK-HDP ilişkileri çalıştayına katıldı. 

Ankara’da düzenlediğimiz “Halkların Demokratik Kongre-
si’nde Eğitim ve Öğrenme Alanları” başlıklı ilk odak grup toplan-
tımızda Halkların Demokratik Kongresi’nin Eğitim Komisyonu, Yeni 
Yaşam Derneği kadın okuma grubu ve Halkların Demokratik Kong-
resi Sağlık Meclisi üyesi Ata Soyer Sağlık Politika Okulu’ndan kişileri 
bir araya getirerek Halkların Demokratik Kongresi’nde alternatif pe-
dagojiler üzerine bir deneyim paylaşımı gerçekleştirdik. 

İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz “Halkların Demokratik Kong-
resi: Kadın, Toplumsal Cinsiyet, Değişim” başlıklı odak grup top-
lantısında ise farklı deneyimlere sahip kadınları bir araya getirerek 
Halkların Demokratik Kongresi’nin toplumsal cinsiyete dair stratejisi 
hakkında konuştuk ve Halkların Demokratik Kongresi’nde farklı za-
manlarda yer almış kadınların yaşadıklarından hareketle bu strateji-
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nin özelde kendileri ve daha geniş anlamda toplum üzerindeki etki-
sini tartıştık. 

İstanbul’daki “Halkların Demokratik Kongresi Tarihini Bir-
likte Yazmak: Entelektüel kaynaklar, tarihsel parkur ve dönüm 
noktaları” başlıklı ilk atölye çalışmamızda geniş ve çoğulcu katılım 
teknikleri ile Halkların Demokratik Kongresi’nin tarihsel sürecini, 
Halkların Demokratik Kongresi’ni ortaya çıkaran koşulları ve zaman 
çizelgesini hep birlikte ortaya koymaya çalıştık. Atölye aracılığıyla 
Halkların Demokratik Kongresi içerisindeki birey ve bileşenlerin bir 
sosyal hareket olarak Halkların Demokratik Kongresi’nin dayanakla-
rını oluşturan tarihsel ve entelektüel kaynaklar ve kuruluş tarihin-
den günümüze Kongre’nin yönünü olumlu veya olumsuz anlamda 
etkileyen ana dönüm noktaları üzerinde durarak Kongre’nin tarihsel 
kronolojisini ve fikri haritalamasını oluşturduk.

İstanbul’daki “Çeşitlilik İçinde Birliktelik” başlıklı ikinci atöl-
ye çalışmamızın amacı farklı birey ve bileşenleri bir araya getire-
rek Halkların Demokratik Kongresi’nin ana stratejilerinden birisi 
olan çeşitlilik içinde birliktelik üzerine konuşmak ve bunun pratik-
te nasıl işlediğine bakmaktı. Çalıştay, bu ana stratejinin güçlü yanları 
ve zorluklarının yanı sıra kazanımları ve sınırlarını çoklu aktörlerin 
yaşanmış deneyimleri aracılığıyla tartışarak bu stratejinin etkilerini 
birey, örgüt, Halkların Demokratik Kongresi ve toplum düzeyinde ele 
aldı.  

“Zor Zamanlarda Mücadele ve Gelecek Perspektifleri” başlık-
lı atölye çalışmamızın amacı Türkiye’de otoriter bir rejimin kendini 
günden güne tahkim ettiği son yıllarda Halkların Demokratik Kong-
resi’nin ne şekilde mücadele yürüttüğü, yeni mücadele yöntemleri 
geliştirip geliştiremediği, görece bir fırsat penceresi olarak düşünü-
lebilecek olan ilk dönemi (2011-2014) ile zorlu zamanların başladığı 
dönem (2015-2019) arasındaki benzerlik ve farklılıkları ve bunların 
Halkların Demokratik Kongresi’nin mücadelesini nasıl etkilediğini 
tartışmaktı. Ayrıca Türkiye’deki yoğun seçim sürecinin -olağanüstü 
bir durum gelişmezse- gündemden çıktığı önümüzdeki dört yılda 
Halkların Demokratik Kongresi’nin ne gibi bir gelecek perspektifi 
öreceği üzerine de bir tartışma yürütüldü. 
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İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz “Ortak Mücadele Hattında HDK 
ve HDP” başlıklı son atölyede farklı birey ve bileşenleri bir araya geti-
rerek kongre temelinde örgütlenen Halkların Demokratik Kongresi ile 
siyasal parti temelinde örgütlenen Halkların Demokratik Partisi ara-
sındaki ilişkinin hukukunu, dönüşümünü, birlikte mücadele yürüt-
menin sağladığı imkânları ve zorlukları konuştuk ve iki mücadele ze-
mininin gelecek perspektiflerini birlikte, bir arada düşünme imkânı 
bulduk.

Diyarbakır’da gerçekleşen “DTK’den HDK’ye Mücadeleyi Top-
lumsallaştırmak: İmkânlar, Zorluklar, Kırılmalar” başlıklı atölye-
de ise DTK’nin tarihsel ve entelektüel kaynakları, Kongre fikrini orta-
ya çıkaran koşullar ve pratik çalışmaların genel bir değerlendirmesi 
yapıldı. 2015 öncesi ve sonrası süreçte DTK’nin örgütlenme ve müca-
dele gündemi konuşuldu. Son olarak DTK-HDK ilişkileri ve iki Kongre 
arasındaki hukukun işleyişindeki imkanlar ve zorluklar ele alındı.

Ayrıca araştırmanın Türkiye ekibinden Halkların Demokratik 
Kongresi Eş Sözcüsü Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halkların Demokratik 
Kongresi Yürütme Kurulu üyesi Salih Keleş ve Halkların Demokra-
tik Kongresi’nin kurucularından ve eski Eş Sözcülerinden Ertuğrul 
Kürkçü Aralık 2018’de Kolombiya’da gerçekleşen uluslararası top-
lantısına katıldılar. 

3. Aşama: Nihai çıktılar ve yaygınlaştırma 
Deneyimlerin sistematik hale getirilmesi sürecinin nihai sonucu 

ilk iki aşamada elde edilen verilerin analitik bir çerçeveye dayanıla-
rak işlenmesidir. Araştırma ekibimizin 2020’nin Ocak ayı sonunda 
yayınlamayı planladığı analitik değerlendirme raporu bu aşamanın 
ilk adımı olacaktır. Sonraki adım ise araştırma raporundaki analitik 
değerlendirmelerden hareketle sonuçların yaygınlaştırılması süreci 
olacaktır. 

Adnan Çelik ve Birgül Kutan
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GENEL MECLİS TOPLANTILARI 

9. Dönem içerisinde 6 kadın ve 6 karma Genel Meclis toplantısı 
gerçekleştirildi. Genel Meclis toplantılarının daha verimli ve nitelikli 
geçmesi için çeşitli konu başlıklarında sunum ve forumlar gerçekleş-
tirildi. 

1. Genel Meclisimizde, Yürütme Kurulu üyelerimiz belirlenmiştir. 
Genel Meclis’ten alan meclisleri ve komisyonlara görevlendirmeler 
yapılmıştır. 

2. Genel Meclisimizde 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde Halkla-
rın Demokratik Kongresi olarak seçime dair tutumumuzu ve nasıl bir 
seçim çalışması yürüteceğimizi, bunun yanı sıra yerel yönetim anla-
yışımızı tartıştık. 

3. Genel Meclis toplantımız yerel seçimlerin sonrasına geldiği için 
istatistik uzmanı Sinan Ok tarafından yerel seçimlerde yaşananlar, 
sandık güvenliği ve alınan oylarla ilgili sunum gerçekleştirildi. 

4. Genel Meclis toplantımızın önceki gününde tüm alan meclisle-
rimiz bir araya gelmiş, kendi toplantılarını ve krizin kendi alan mec-
lisleri ile ilişkilerini tartışmışlardır. Genel Meclis toplantılarında her 
alan meclisi Genel Meclis üyelerine ve diğer alan meclislerine krize 
dair yaklaşımlarını ve çalışmalarına dair bilgilendirmeler yaptılar.

5. Genel Meclis toplantısında Toplumsal Cinsiyet ve Queer Teori-
nin yanı sıra dönemsel/örgütsel perspektifte krize dair kısa sunum-
lar ve bilgilendirmeler sonra tartışma bölümleri gerçekleştirilmiştir.

Genel Meclis’lerde yürütülen tartışmalar sonucu açığa çıkan so-
nuç bildirgeleri basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bildirgeler ekler 
bölümünde sunulmuştur.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
KADIN MECLİSLERİ 
9. DÖNEM FAALİYET RAPORU

9. Dönem Halkların Demokratik Kongresi Kadın Genel Kurulu 12 
Ocak 2019 tarihinde yapılmış olup, kadın konferansında almış oldu-
ğumuz kararlar bugün de güncelliğini korumaya devam etmektedir.

Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisleri, yükselen patri-
yarkaya karşı öncelikli olarak faşizme karşı kadın dayanışması zemi-
ninin inşası amacıyla kadın mücadelesinin yürütüldüğü her alanda 
en geniş birlikteliklerin kurulması için mücadele etmeye, tüm kadın 
direnişleri ile dayanışma içinde olmaya, dayanışma ilişkilerinin güç-
lendirilmesine yönelik birleştirici rol oynamaya ve alternatif örgüt-
lenme yollarının açığa çıkabilmesi için kurucu rol üstlenmeye devam 
etmektedir.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
MERKEZİ KADIN KOORDİNASYONU FAALİYET RAPORU

Leyla Güven’in sesine ses katmak, çığlığı büyütmek ve tecridi kır-
mak için, Leyla Güven ve açlık grevinde olan Sebahat Tuncel, Selma 
Irmak ve yüzlerce tutsak arkadaşımızın açlık grevlerini gündemleş-
tirme çalışmalarına katılım sağlanmıştır.

“Leyla’ya Ses Veriyoruz Hayatı Savunuyoruz” deklarasyonuna ka-
tılım sağlanmıştır.

Farklı illerden gelen kadın arkadaşların katılımı ile Halkların De-
mokratik Kongresi Kadın Meclisleri olarak Leyla Güven evinde ziya-
ret edilmiştir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde basın bildirisi yayınlamıştır.
25 Nisan’da çocuk istismarına karşı “Çocuk Susar Sen Susma!” 

başlıklı basın bildirisi yayınlanmıştır.
29-30 Haziran tarihlerinde Ankara’da gerçekleşen HDP Kadın Ör-

gütleme Konferansı’na katılım sağlanmıştır.
Cumartesi İnsanları 700. Hafta etkinliğine merkezi Kadın Koordi-

nasyonu olarak katılım sağlanmıştır.
23 Ağustos’ta katledilen Emine Bulut ve kadın kazanımlarını gasp 

eden kayyım zihniyetinin teşhiri için “Erk Şiddeti Teşhir Ediyoruz!” 
başlıklı basın bildirisi yayınlanmıştır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve 
Dayanışma Günü için basın bildirisi yayınlanmıştır.

Halkların Demokratik Kongresi Eğitim Semineri kapsamında Top-
lumsal Cinsiyet Eşitsizliği atölyesi yapılmıştır.

Muhtelif tarihlerde Merkezi Kadın Koordinasyonumuzdan arka-
daşlarımız il kadın meclislerimizi / koordinasyonlarımızı yerellerin-
de ziyaret etmişlerdir.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
İSTANBUL KADIN FAALİYET RAPORU

27 Şubat Çarşamba günü Kadıköy Süreyya Operası önünde Halk-
ların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi imzasıyla 8 Mart’a çağrı ni-
teliğinde bir basın açıklaması gerçekleştirilmiştir. 

Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisleri, merkezi ve yerel 
olarak Kadınlar Birlikte Güçlü’nün aktif katılımcısı ve örgütleyicisidir.

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü’nün örgütlenmesi çalışmalarında 
yer alınmış, aktif katılım sağlanmıştır.

Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Kadın Meclisi, kongre 
sürecinden bu güne düzenli olarak kadın toplantılarını almaya baş-
lamış, önüne çeşitli planlamalar koymuş ve gücü oranında hayata ge-
çirmeye çalışmıştır. 

25 Mayıs tarihinde, Gezi’den 31 Mart/23 Haziran’a Toplumsal 
Müşterekler Mücadelesi ve Kadınlar başlıklı bir panel yapılmıştır. 

Yaşamı Savunan Direnişe Ses Ver sloganıyla Halkların Demok-
ratik Kongresi Kadın Meclisi imzalı sticker çalışması yapılmıştır. 

İstanbul Kadın Meclisi olarak 3 bölgede kayyımı protesto eylemle-
rine katılım sağlanmıştır.

Kadın cinayetlerine dikkati çekmek için düzenlenen her türlü et-
kinliğe gücümüz ölçüsünde katılım sağlanmıştır.

Fatma Şengül için adalet kampanyası kapsamındaki çalışmaları 
ortaklaştırıldı, dava sürecine katılım sağlandı. 

7 Eylül Cumartesi günü Yoğurtçu Parkı’nda, Ayşe Düzkan’ın ko-
nuşmacı olduğu “Cinsiyetçi Dilimizi Değiştiriyoruz” başlıklı kadın 
paneli yapıldı. 

29 Eylül’de Fatih Yeni Yaşam Derneği’nde Ayşe Düzkan’ın konuş-
macı olduğu “Cinsiyetçi Dilimizi Değiştiriyoruz” başlıklı kadın pa-
nelinin ikincisi düzenlendi. 

22 Eylül’de Yoğurtçu Parkı’nda TJA öncülüğünde düzenlenen, Me-
ral Camcı ve Bedia Özgökçe Ertan’ın konuk olduğu Kadınlar Barışı 
Konuşuyor paneline katılım sağlandı. 
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Kadınlar Birlikte Güçlü platformunun çağrısıyla Beşiktaş’ta ger-
çekleşen kayyım karşıtı açıklamaya katılım sağlandı. 

30 Eylül Pazartesi saat 18.00’de HDP İl Kadın Kongre Komisyonu, 
Halkların Demokratik Kongresi İl Kadın Meclisi’ni ziyaret etmiş, HDP 
İl Kongresi’ne dair eleştiri, görüş, ve tavsiyelerimizi almış, kongre için 
isim önerilerinde bulunmamızı istemiştir.

Kadınlar Birlikte Güçlü platformunun kadına yönelik şiddeti dur-
durmak ve bu konuya dikkat çekmek amacıyla “Erkek Şiddetini 
Durdur Kadın Cinayetlerini Önle” kampanyası için yapılan çalış-
malara katılım sağlanmıştır. Bu çerçevede Kadıköy, Ataşehir ve San-
caktepe’de ses çıkarma eylemleri gerçekleştirilmiştir. 

4 Ekim’de Fatma Şengül nezdinde katledilen tüm kadınlar için ses 
çıkarmak amacıyla Kadıköy metrosunda bir eylem gerçekleştirildi.

HDK’li Kadınların öncülüğünde Sultangazi Kadın Dayanışma Plat-
formu kuruldu. 

Sultangazi Kadın Dayanışması:
11 Ekim’de “6284 Sayılı Kanun ve İstanbul Sözleşmesini Ko-

nuşuyoruz” 
19 Ekim tarihinde “Kadının Toplumdaki Yeri” 
11 Kasım tarihinde “İstismar Nedir? Nasıl Korunuruz? Hukuki 

Süreçleri Nelerdir?” başlıklarında 3 ayrı panel düzenlemiştir. 
Yine Sultangazi Kadın Dayanışması üretim atölyesi kurmuş ve 

ürünlerini tüketicilere ulaştırmıştır. 
ESP önceki dönem Genel Başkanı Çiçek Otlu, tahliyesi sonrasında 

Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Kadın Meclisi olarak ziyaret 
edildi.

17 Ekim Perşembe günü saat 18:00’de Diyarbakır Emek ve De-
mokrasi Kadın Platformu’nun üç merkezde (Ankara, İstanbul, Diyar-
bakır) eş zamanlı ve ortak bir metin üzerinden düzenlediği Kuzey ve 
Doğu Suriye’ye yönelik savaşı durdurmak için söz söyleyecek tüm ka-
dın kurumlarını da dahil ettiği basın toplantısına Halkların Demokra-
tik Kongresi İstanbul Kadın Meclisimiz de katılım sağlamıştır.

İstanbul Kadın Meclisi ekonomik kriz ve kadın konularında bir 
dizi panel düzenleme kararı almıştır. 
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Paneller planlamasının ilki: 
26 Ekim Cumartesi günü 1. Bölgede “Kriz ve Kadın” başlığıyla 

Sancaktepe’de Kriz ve Kadın Çalışma Grubu’ndan Selma Eroğlu’nun 
katılımıyla gerçekleştirildi. 

27 Ekim’de 3. Bölgede TMMOB KMO İstanbul Şubesi Yönetim Ku-
rulu Eşbaşkanı Selin Top’un katılımıyla düzenlenmiştir.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü’nde Be-
yoğlu Tünel’deki kadın yürüyüşüne katılım sağlanmıştır.

5. Genel Meclisimizde alınan 10. Genel Kurul kararına istinaden 
Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Kadın Kongre Komisyonu 
kurulmuş, bu amaçla her bölge kendi yerelinde bir komisyon oluş-
turarak bileşen kurumlar ve bireylerle görüşmeler sağlanmış, yeni 
dönemde Halkların Demokratik Kongresi İstanbul Kadın Meclisinde 
görev alacak delegasyonu belirlemiştir.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
ANKARA KADIN FAALİYET RAPORU
 
2019 yılı içerisinde Ankara Kadın Platformu ve yerellerdeki kadın 

platformları ile ortak eylemlilikler gerçekleştirildi.
Ankara Kadın Platformu ile 8 Mart eylemi yapıldı.
Ankara Kadın Platformu’nun Ankara Üniversitesi’nin tecavüzcü 

Profesörü Hasan Bilgili için yapılan basın açıklamalarına Halkların 
Demokratik Kongresi Kadın Meclisi olarak katılım gösterildi.

Şule Çet davası Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi ola-
rak izlendi.

Emine Bulut cinayeti sonrası Ankara’da Kuğulu Park’ta Yaşam 
Nöbeti eylemi gerçekleştirildi.

Yerellerde (Batıkent, Mamak) Emine Bulut cinayetini protesto et-
mek için basın açıklamaları yapıldı.

Emine Bulut davası Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclis-
leri olarak izlendi.

1 Eylül Dünya Barış Günü’ne Ankara Kadın Platformu ile kadın 
pankartı ve sloganları ile katılındı.

Ankara Kadın Platformu ile  birlikte tecridin kaldırılması talebiyle 
devam eden açlık grevlerine dikkat çekmek için Kuğulu Park’ta eylem 
yapıldı. 

Ankara Kadın Platformu ile birlikte kayyımlara karşı Eylül ayında 
basın açıklaması yapıldı.

Ankara Kadın Platformu ile savaşa karşı basın açıklamaları yapıl-
dı.

İl genelinde Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi oluş-
turuldu. Yıl içerisinde 2 toplantı gerçekleştirildi ve çalışma grupları 
oluşturuldu.

20 Mayıs’ta Ankara’da gerçekleştirilen HDP İç Anadolu Bölge Ka-
dın Konferansı’na HDK’li kadınlar olarak katılındı.

Ankara’da 29–30 Haziranda gerçekleştirilen HDP Kadın Konferan-
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sı’na ve atölye çalışmalarına katılarak Halkların Demokratik Kongre-
si Ankara Kadın Meclisi’nin çalışmaları konusunda bilgi paylaşımları 
yapıldı.

Kadın ve Ekonomik Kriz başlığı ile ilgili olarak paranın sözünün 
geçmediği ama ihtiyaçlarımızın karşılandığı bir Takas Pazarı Batı-
kent Yeni Yaşam Derneği’nde gerçekleştirildi. 

8 Mart’ta Batıkent Kadın Platformu ile birlikte basın açıklaması ve 
Kadın Şenliği gerçekleştirildi.

Batıkent Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi olarak ka-
dın kitap okuma atölyesine Yeni Yaşam Derneği’nde devam edildi.

Mamak’ta Halkların Demokratik Kongresi Kadın çalışmasını güç-
lendirmek için kadın kahvaltısı gerçekleştirildi.

8 Mart’ı örgütlemek amacıyla 8 Mart öncesi Mamak’ta ev gezileri 
gerçekleştirildi.

6 Mart’ta Demokratik Alevi Derneği’nde kadın etkinliği gerçekleş-
tirildi.

HDP Genel Merkezi’ndeki kadın eğitimine katılım gösterildi.
Yerellerde Sağlık Politika Okulu ile Kadın Sağlık buluşmaları plan-

lama çalışmaları Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi olarak 
yapılmaktadır.

HDP ve Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisleri olarak 
Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği eğitimleri planlaması devam etmek-
tedir.

Halkların Demokratik Kongresi Batıkent Kadın Meclisi olarak Yeni 
Yaşamda özgün kurumsallaşma arayışı (kadın kooperatifleri, kadın 
derneği vb.) tartışmaları sürdürülmektedir.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
MERSiN KADIN FAALİYET RAPORU

Tecrit ve açlık grevleri ile ilgili olarak yapılan etkinliklere katılım 
sağlandı. Bu doğrultuda çalışma yürüten Mersin Cezaevi İzleme Plat-
formu’nda çalışmalara kurumsal katılım sağlanmış olup, platformun 
dönem sözcülüğü il kadın Eş sözcümüz tarafından yürütülmektedir. 
Mersin Cezaevi İzleme Platformu olarak Halkların Demokratik Kong-
resi öncülüğünde “Ölümü Değil Yaşamı Savunuyoruz, Tecrit İn-
sanlık Suçudur” başlığı ile panel ve forum gerçekleştirilmiştir. 

Mersin Kadın Meclisi, 1 Mayıs öncesi talepler ve açlık grevlerine 
yönelik bir toplantı düzenlenmiştir. Bu toplantıya HDP Kadın Mec-
lisi de davet edilerek ortak bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Bu doğ-
rultuda, kadın ve çocuk istismarına ilişkin taleplerin Mersin Kadın 
Platformu’nun ortak metnin hazırlanmasında görev alınmış ve katkı 
sunulmuştur.

1 Mayıs günü Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi olarak 
hazırlanan (Leyla Güven’e atfen) ‘Güvenimiz Tam! Kadınlar Toplu-
mu ve Emeği Özgürleştirecek’ pankartı arkasında yürüyüş ve mi-
tinge katılım sağlanmıştır. 

Mersin Kadın Platformu’nun çalışmaları da dahil olunarak plat-
form ile birlikte çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz 
ve kadın cinayetlerine yönelik ortak çalışma yürütülmekte ve yapılan 
basın açıklamaları ve toplantılarına katılım sağlanmaktadır.

Birçok ilde çocukları için sokakta mücadele eden ve polis şiddeti-
ne maruz kalan annelerin hem anneler gününü kutlamak hem onlar-
la dayanışmak amacıyla anneler gününde yaptıkları oturma eylemine 
destek amaçlı ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Halkların Demokratik Kongresi Merkezi Eğitim Komisyonunu ta-
rafından verilen Halkların Demokratik Kongresi eğitimine 15 kadınla 
katılım sağlanmıştır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne Halkların Demokratik Kongresi 
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Kadın Meclisi ve Mersin Kadın Meclisi olarak güçlü bir katılım sağ-
lanmıştır.

31 Mart yerel seçimleri sürecinde Halkların Demokratik Kongresi 
Kadın Meclisi olarak düzenli toplantılar gerçekleştirmiş olup, seçim 
çalışmalarına aktif katılım sağlanmıştır. Özelikle kadın muhtarlıklar 
için aday çalışmaları yapılmış, kadın adaylar arası uzlaşma ve en güç-
lü aday ile seçime girilme çalışması yapılmıştır.

Yine Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisi olarak “Ken-
din Üret” kampanyası başlatmış olup, tarımda çalışan kadınlarla il-
gili çalıştay gerçekleştirilmiştir. 

“Kriz Var!” gündemli bir çalıştay yapılmıştır. Bu çalıştay dahilinde 
bir kahvaltı programı yapılmış olup, Halkların Demokratik Kongresi 
Kadın Meclisi ve Mersin Kadın Meclisi olarak aktif katılım sağlanmış-
tır.

Atölyeler kurulmuş, düzenli olarak bir araya gelinerek hem eğitim 
hem de sürece uygun çalışma programları oluşturulmuştur. 

Kongre sürecinde yapılacak olan geniş bir çalışma ağıyla, güçlü 
bir kongre yapılabilmesi için çalışmalar yapılmakta olup, önümüzde-
ki dönem yürütmesinde daha fazla kadın olması için tüm kesimlerle 
görüşülmeler yapılmaktadır. 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Halkların 
Demokratik Kongresi Kadın Meclisi olarak yapılan yürüyüş ve basın 
açıklamasına katılım sağlanmıştır.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
DENİZLİ KADIN FAALİYET RAPORU

27 Nisan tarihinde ilk toplantı yapıldı.
Kadın koordinasyonu 5 kadın arkadaş ile oluşturuldu.
Toplantılar 10 -12 kadının katılımı ile yapılmaktadır.
Meclisleri genişletmek için görüşmeler yapmak üzere görev dağı-

lımı yapıldı.
Ev ziyaretleri planlandı.
27 Nisan’da  Çocuk İstismarına Karşı örgütleyicileri arasında 

olunan basın açıklamasına katılım sağlandı.
Haziran ayında bayram sonrası için LGBTİ+ konulu bir eğitim ça-

lışması planlandı. Bu eğitimin karma olarak da yapılması kararlaştı-
rıldı. Ancak gündem yoğunluğu nedeniyle Aralık ayına planlanabildi.

Denizli Halkların Demokratik Kongresi il yürütmesi 3 erkek 2 ka-
dından oluşmuş, Yürütme Kurulu kadın katılımına açık bırakılmıştı. 
Yaptığımız il kadın meclisi toplantısında bir kadın arkadaşı il yürüt-
mesine önerilerek cinsiyet eşitliğini sağlanmış oldu.

Kentte yürütülen alan çalışmalarında (Büyük Menderes İnisiyati-
fi, Demokrasiye Çağrı Grubu gibi) kadınlar olarak yer alınmakta.

İl kadın meclisi faaliyetlerini yerelde HDP/HDK il kadın meclisi 
olarak yürütmenin daha uygun olacağını tartıştı ve kararlaştırdı.

Mahallelerde kadınlarla sınırlı sayıda da olsa ev toplantıları ya-
pıldı.

Yerelde içinde bulunduğumuz kadın platformlarının düzenli top-
lantı alabilmesi, gündeme düzenli müdahil olabilmesi için toplantı 
çağrısı ve organizasyonu yapıldı.

Mayıs ayından beri faaliyetlerine çeşitli sorunlar nedeniyle ara 
veren “Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü” platformu tekrar örgütlendi, 
toplantılarını düzenli olarak yapmaya başladı. HDK/HDP kadın mec-
lisleri, bu çalışmanın asli unsuru ve örgütleyicisidir.

27 Ekim tarihinde HDP/HDK Kadın Meclisi kahvaltılı kadın buluş-
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ması etkinliği düzenledi.
3 Kasım tarihinde HDP Pamukkale ilçe örgütünde kadınlara yö-

nelik kadın sağlığıyla ilgili genel bilgilendirmelerin olduğu bir eğitim 
yapıldı.

9 Kasım 2019 tarihinde makine mühendisleri odasında “Kadına 
Yönelik Şiddet, İstanbul Sözleşmesi, 6284, Nafaka Düzenleme-
si” başlığıyla panel düzenlendi. Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Plat-
formu olarak düzenlenen panele konuşmacı ve katılımcı olarak aktif 
katılım sağlandı.

11 Kasım tarihinde, kocası tarafından boğazından bıçaklanarak 
öldürülen Hafize Kurban’ın  davasına katılım sağlandı, ortak basın 
açıklaması kadın örgütleri tarafından yapıldı.

24 Kasım tarihinde HDP Pamukkale ilçe örgütünde kadına yöne-
lik şiddet ve İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bir eğitim yapıldı.

25 Kasım tarihinde, Kadınlar Birlikte Güçlü platformunun düzen-
lediği  yürüyüş ve basın açıklaması etkinliğinin örgütlemesi için aktif 
çaba harcandı, açıklamaya katılım sağlandı.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
MUĞLA KADIN FAALİYET RAPORU

İl düzeyinde henüz bir kadın meclisi ve koordinasyon oluşturula-
madı. 

Şubat ayında yerel seçim çalışmaları içinde yer alındı. 
Bodrum kadın örgütleriyle birlikte “Kadın Kent Manifestosu” 

hazırlandı ve bu manifestoda yer alan “Avrupa Yerel Yaşamda Ka-
dın Erkek Eşitliği Şartnamesi” imza altına alındı.

Seçim sonrası Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi’nde aktif çalış-
malara başlandı.

2-3 Eylül’de “Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birimi Çalıştayı” ger-
çekleştirildi.

Dereköy mahallesinde Kadın Meclisi oluşturuldu, Peksimet’te de 
kadın meclisi oluşturma girişimi başlatıldı.

Ula ilçe seçim çalışmalarında Gökova-Akyaka Kadın Dayanışması 
adına belediye başkan adayları ile yapılan görüşmelere katılım sağ-
landı.

Muğla adliyesinde görülen kadına karşı şiddet, taciz ve kadın ci-
nayetleri davalarına katılım sağlandı. Yine bu kapsamda dayanışma 
sağlamak amacıyla Akyaka’da ve Gökova’da 2. el pazarları kuruldu.
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HDK 9. DÖNEM MERKEZİ ÖRGÜTLENME 
KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

9. Dönem 1. Yürütme Kurulu toplantısında yapılan değerlendir-
mede 9. Dönemde Halkların Demokratik Kongresi örgütlenmesine 
ağırlık verilmesi ve örgütlenme komisyonunun geniş tutulması kararı 
alındı. Bunun üzerine Yürütme Kurulu’ndan 12 arkadaş örgütlenme 
komisyonu içinde çalışmak üzerine görev aldı. Yürütme Kurulu dı-
şında örgütlenme komisyonunun genişlemesi için 1. Genel Meclis’te 
Genel Meclis üyelerinden doğru örgütlenme komisyonunda çalışma 
yapmak isteyenlerin talepleri alındı. Genel Meclis üyelerinden doğ-
ruda 4 arkadaş bu komisyonda çalışmak üzere isim yazdırdı. Böylece 
toplam 16 kişilik örgütlenme komisyonu oluşturuldu. 

Örgütlenme komisyonumuz 16 kişiden oluşmasına rağmen 9. Dö-
nem boyunca çalışmalara düzenli olarak 8-9 kişi katılım göstermiştir. 
Örgütlenme komisyonumuzun çalışma raporu ve yürüttüğü faaliyet-
ler Genel Meclis dönemleri esas alınarak bölümler halinde yazılmış-
tır. 

1. ve 2. GENEL MECLİS ARASI DÖNEM:
Örgütlenme komisyonumuz 28 Şubat 2019 tarihlerinde ve 14 

Mart 2018 tarihlerinde 2 kez toplandı. 3. Toplantısını 2. Genel Mec-
lis öncesi 12 Nisan tarihinde gerçekleştirecektir. Bu toplantılarda 
komisyonumuz çeşitli kararlaşmalara ulaşmış, ortaklaştığı önerileri 
Yürütme Kurulu ile paylaşmış ve çeşitli çalışmalar yürütmüştür. 

Örgütlenme yöntem ve model konusunda yürütülen tartışmalar-
da;

- Halkların Demokratik Kongresi alanına giren illerin 8 örgütlen-
me bölgesine (Ege, Akdeniz, Çukurova, İç Anadolu, Trakya, Marmara, 
Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz) ayrılarak, her bölgeye örgütlen-
me komisyonundan doğru sorumluların belirlenmesi uygun görüldü. 
Bu kapsamda;
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- Örgütlenme ve eğitim faaliyetlerinin bir arada yürütülmesinin 
faydalı olacağı değerlendirmesi yapıldı.

- Zaman zaman HDP örgütlenme komisyonu ile birlikte tartışma-
lar yürütülmesi gerektiği değerlendirildi.

- Örgütlenme çalışmalarında ihtiyaca göre alan meclislerinden ve 
yerellerde var olan Halkların Demokratik Kongresi bileşenlerinden 
dönemsel olarak sadece Halkların Demokratik Kongresi örgütlen-
mesi için çalışma yürütmek üzere merkezleriyle görüşerek isimlerin 
belirlenmesi konusunda aktif destek istendi.

- Halkların Demokratik Kongresi örgütlenmesine katkı sunmak 
için çeşitli konularda bildiri, bülten gibi yayınların çıkarılması için 
basın yayın komisyonu ile ortak çalışmalar yürütmenin Halkların De-
mokratik Kongresi örgütlenmesine katkı sunacağı ifade edildi.

Örgütlenme Komisyonu 9. Dönem çalışmaları bakımından 
aşağıdaki hedefleri belirlemiştir. Bunlar;

1- Halkların Demokratik Kongresi örgütlülüğünün güçlü olduğu 
Ankara, İstanbul, Mersin, Adana, İzmir, Bursa gibi illerde daha fazla 
derinleşme yaşanması, HDK faaliyetleri açısından örnek çalışmalar 
ortaya çıkarılması,

2- Halkların Demokratik Kongresi örgütlülüğünün zayıf olduğu 
illerde meclisleri ve komisyonları güçlendirme çalışmaları yürütme,

3- Halkların Demokratik Kongresi’nin hiç örgütlü olmadığı yer-
lerde Halkların Demokratik Kongresi meclis girişimleri kurmak için 
faaliyet yürütmek. 9. Dönem için hedef olarak belirlenen 8 bölge için-
de, her bölge için en azından bir ilde Halkların Demokratik Kongresi 
varlığının yakalanması için çalışma yürütme. Hedef olarak; Manisa, 
Konya, Kayseri, Amasya, Trabzon, Artvin, Zonguldak, Tokat, Edirne, 
Tekirdağ, Niğde, Kastamonu illeri belirlendi. 

Planlama:
- 28 Şubat 2019 tarihinde yapılan Yürütme Kurulu toplantısında, 

orta ve uzun vadeli örgütlenme planı çıkarılması için nisan ayı içeri-
sinde örgütlenme komisyonu ve Yürütme Kurulu’nun tam günlük bir 
toplantı yapması kararı alındı. Bu toplantıda örgütlenme çalışmaları-
nın hangi perspektif üzerinde yürütüleceği, hangi ilde hangi konular-
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da derinleşme sağlanabilir gibi konularda tartışmalar yürütülecektir. 
Yürütme Kurulu ve örgütlenme komisyonun tam günlük toplantısı-
nın 9. Dönem 2. Genel Meclis toplantısı sonrası yapılmasına,

- Yerellerde Halkların Demokratik Kongresi eğitimlerinin yapıl-
ması için eğitim komisyonu ile ortak çalışma yürütülmesi ve yerel 
eğitimlerin 30 Mayıs 2019 tarihine kadar tamamlanmasına, 

- HDP örgütlenme komisyonu ile ortak toplantının ilk etap il gezi-
leri bittikten sonra örgütlenme ve Genel Meclis’in tam günlük toplan-
tısı ile açığa çıkacak perspektif sonrası planlanmasına,

- Örgütlü olmadığımız illerle şimdiden temas kurma çalışmaları-
nın yapılmasına, ancak açlık grevleri, kriz, yerel seçim perspektifimi-
zin yerellere aktarılması, 1. toplantıda karar altına alınan çalışma-
ların ve örgütlenmeye yönelik hedeflerin yerellerle paylaşılmasının 
aciliyeti nedeniyle seçimlere kadar öncelikli olarak örgütlü olduğu-
muz illere yönelik planlamanın (il gezilerinin) tamamlanmasına, ör-
gütsüz olduğumuz illere Genel Meclis toplantısı sonrasına çalışmanın 
planlanmasına karar verildi.

9. Genel Kurul Sonrası Yürütülen Faaliyetler:
- Denizli ilimizde yaşanan sorun üzerine 10 Şubat 2019 tarihinde 

ziyaret gerçekleştirildi. Uzun süren nitelikli bir toplantı ile sorunlar 
aşıldı. Yeni il Yürütme Kurulu ve Eş sözcüler belirlendi. Yine sorunun 
tarafı olan kişilerle dar toplantılar yapılarak yaşanan sorunlar aşıldı.

- Örgütlenme komisyonunun aldığı planlama ve belirlediği gün-
demler doğrultusunda yapılan il gezileri aşağıdaki gibidir: 

07 Mart 2019 Hatay
08 Mart 2019 Mersin
09 Mart 2019 Adana
11 Mart 2019 Ankara
16 Mart 2019 Denizli ve Aydın
20 Mart 2019 İstanbul 1, 2, 3. Bölge koordinasyonları ile 
21 Mart 2019 Bursa
03 Nisan 2019 İstanbul 1. Bölge
05 Nisan 2019 İstanbul 2. Bölge
6 Nisan 2019 Çanakkale ve Balıkesir Körfez
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7 Nisan 2019 Bandırma
Örgütlü olduğumuz tüm illerde planlamada ifade edilen gün-

demler kapsamında yerel meclisler, yereldeki Halkların Demokratik 
Kongresi bileşenleri ve HDP il ilçe yöneticilerinin katılacağı toplan-
tıların 20 Mart 2019 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmişti. 
Seçim çalışmalarının yoğunluğu ve Newroz hazırlıkları, açlık grevi 
süreci ile ilgili çalışmalar nedeniyle bazı illerde planlama yapılama-
mıştır. Bu nedenle bazı illere yönelik örgütlenme gezileri seçim son-
rasına sarkmıştır. 

8. Dönem Sonu İtibariyle Örgütsel Durumumuza Dair Kısa 
Bilgi Notu: Merkezi olarak;

Kadın, Gençlik, Emek, Sağlık, Ekoloji, Halklar ve İnançlar, MMŞP, 
Kültür Sanat, Eğitim, Örgütlenme başlıklarında daimi meclis ve ko-
misyonlarımız bulunmaktadır. Son genel kurulda da Emekliler ve 
Yaşlılar Meclisi kuruldu. Bu meclis ve komisyonlarımızın örgütlülük 
düzeylerinde farklılıklar bulunmakta ve geliştirilmesine örgütlülüğü-
nün kalıcı ve kurumsal hale gelmesine ihtiyaç vardır. 

Ayrıca örgütlü olduğumuz birçok ilde merkezi komisyonların / 
meclislerin izdüşümü olarak alan meclisleri ve komisyonları bulun-
mamaktadır. İl meclislerimizin bulunduğu yerellerde alan meclisleri-
nin ve daimi komisyonların kurulması için çalışmalar yürütülmelidir.

Halkların Demokratik Kongresi il meclislerinin olduğu iller;
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Antalya, Denizli, Aydın, Ça-

nakkale, Kocaeli, Samsun, Balıkesir, Muğla, Aydın, Bursa
Halkların Demokratik Kongresi il Meclis girişiminin olduğu 

iller;
Hatay ve Eskişehir illerinde örgütlenme çalışmaları 8. Dönemin 

son aylarında başlamış ve Halkların Demokratik Kongresi il meclis 
girişimleri oluşturulmuştur. 

8. Dönem genel kurul sürecine daha önce örgütlülüğümüzün ol-
duğu Sakarya ili dahil edilememiştir. Kongre delegesi bu ilden belir-
lenememiştir. 
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2. VE 3. GENEL MECLİS ARASI DÖNEM:

Örgütlenme komisyonumuz 28 Şubat 2019, 14 Mart 2018, 12 Nisan 
2019 ve 9 Mayıs 2019 tarihlerinde 4 özgün toplantı gerçekleştirmiştir. 
Bu toplantılarda komisyonumuz çeşitli kararlaşmalara ulaşmış, ortak-
laştığı önerileri Yürütme Kurulu ile paylaşmış ve çeşitli çalışmalar yü-
rütmüştür. Yine 28 Nisan 2019 tarihinde Yürütme Kurulu ile birlikte 
tam günlük bir toplantı gerçekleştirmiş ve bu toplantıda önümüzdeki 
dönem örgütlenme, mücadele perspektifi açığa çıkarılmıştır. 

- Örgütlenme komisyonun aldığı planlama ve belirlediği gündem-
ler doğrultusunda 2. Genel Meclis’ten bu yana yapılan il gezileri ve ça-
lışmalar aşağıdaki gibidir. 

- Daha önce alınmış il gezileri programı kapsamında örgütlü oldu-
ğumuz illerde örgütlenme programımız ve siyasal sürece dair yakla-
şımlarımızı tartıştığımız toplantılardan eksik kalan 4 ilimizden; 

1-Kocaeli’nde 4 Mayıs 2019 günü toplantı gerçekleştirildi. Gebze 
ve İzmit’e yönelik planlamalar yapıldı.

2- Muğla’ya 1-2 Haziran da eğitim çalışması ile birlikte toplantı 
planlaması yapıldı.

3- Antalya ile görüşme yapıldı. Toplantılar için Antalya’dan takvim 
bekleniyor.

4- Samsun ile henüz toplantı tarihi belirlenemedi.
- Yapılan planlamalar doğrultusunda örgütlülüğümüzün olmadığı 

yerlere ilişkin çalışma kararı doğrultusunda Yalova, Düzce ve Osmani-
ye illeri ile temas sağlandı. 

- Nisan ayı içerisinde Adana’da yapılan il meclis toplantısına böl-
geden sorumlu arkadaşımız katılmış ve bazı planlamalara gidilmiştir.

- Bu dönemde eğitim planlaması yapılan Hatay, Mersin, Adana, An-
kara, Denizli, Aydın, İzmir gibi illerde eğitimlerin planlanması ve su-
nulmasına katkı verilmiştir. 

- Ekoloji ve Gençlik meclislerinin oluşumu için gidilen tüm illerde 
konuya önemle değinilmiş, alınmış olan toplantı tarihlerine illerden 
katılımın önemi vurgulanmıştır. 11 Mayıs 2019 günü gençlik meclisi, 
12 Mayıs 2019 günü de ekoloji meclisi kurulması için genel merkezde 
ilk toplantılar gerçekleştirilmiştir. 
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- 11 Mayıs 2019’da Burhaniye’de açlık grevleri kapsamında yapı-
lan panele Eş Sözcümüz Gülistan Kılıç Koçyiğit’le birlikte komisyon 
üyelerimiz katılmıştır. 100 civarı kişinin katılımı ile nitelikli bir panel 
gerçekleştirilmiştir.

- Daha önce genel kurulunu gerçekleştiremeyen Çanakkale’de 12 
Mayıs 2019 tarihinde Halkların Demokratik Kongresi il genel kurulu 
yapılarak yeni yürütmenin belirlenmiştir. Genel kurula Eş Sözcümüz 
Gülistan Kılıç Koçyiğit de katılmıştır.

28 Nisan 2019 tarihinde Yürütme Kurulu ve örgütlenme komisyo-
nu tam günlük toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantıda açığa çıkan 
süreç değerlendirmesi ve örgütlenmeye dair perspektif Halkların De-
mokratik Kongresi örgütlülüğü ile paylaşılmıştır. 

Perspektifi demokratik alana ve iç örgütlenmeye yönelik pers-
pektifler olarak iki başlıkta ele alabiliriz. Bunlar;

Demokratik alana dair perspektif notları:
 AKP-MHP Bloku seçimi kaybetmiştir; ancak kazanmış gibi saldır-

gan tutum ve üslubu sürdürmektedir. CHP ise beklemediği ve esasen 
HDP’nin “kaybettirme” stratejisi olmasa hayal bile edemeyeceği bir 
başarı kazanmıştır. Ancak savunma halindedir ve bir ileri hamle orta-
ya koyamamaktadır. 

Demokrasi güçleri de kaybettirmiş fakat bunun arkasından gele-
cek adımı henüz ortaya koymamıştır. 

Şimdi muhalefet cephesinin bütününün önüne bir Demokrasi İt-
tifakı koyma, bu ittifakın program ve taleplerini belirleme, ittifaka 
muhteva kazandırma ve halkı bu talepler etrafında yerelde örgütle-
me günün görevidir. Burada temel yaklaşım, tek adam rejimi öncesine 
dönmek değil; yeniyi inşa etmektir. 

***
Leyla Güven’in başlattığı açlık grevleri bu bakımdan ön açıcıdır. 

Burada hedef tecridin kaldırılmasıyla birlikte, barışçı ve demokratik 
çözüm sürecinin yeniden gündemleşmesi olarak kavranmalıdır.

Demokrasi İttifakı için, en geniş demokrasi güçlerinin faşizme kar-
şı bir cephede birleştirilmesi görevi önümüzdedir. Bu yöndeki çalış-
malarımızı Halkların Demokratik Kongresi’nin örgütlülüğünü yeni-
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den ve daha güçlü inşa ederek; bileşenlerin toplamı olmaktan çıkıp, 
Halkların Demokratik Kongresi kimliğini güçlendirerek ve Halkların 
Demokratik Kongresi kadrosu yaratarak gerçekleştirmeliyiz.

Demokrasi güçlerinin bir kazanımı olan Demokrasiye Çağrı grubu 
canlandırmalı; sürece katkı koyabilmesi için doğru konumlanmasını 
sağlayacak yönde çalışmalıyız. Demokrasiye çağrı grubu ülke genelin-
de yerellerde güç birliklerini örmeli, halkın ihtiyaç, sorun ve ortak tu-
tum alışları üzerinden öz örgütlerini yaratmasına ve bu yolla siyasetin 
öznesi olmasına katkı koymalıdır.

Yerel demokrasinin inşası için ortaya konulmuş Yerel Demokrasi 
Sözleşmelerinin gereğini yapmak, halk meclisleri yoluyla yerel yöne-
timlere katılımı ve denetlemeyi sağlamak üzere harekete geçmelidir.

İç örgütlenme perspektif notları ve planlama
1) Halkların Demokratik Kongresi’nin örgütsel çalışmada ve gelişim-

de yukarıdan aşağıya doğru merkezi etkinlik ve planlamalarının 
bir süre daha öncelik kazanmak zorunluluğu vardır. Buradan ha-
reketle merkezi örgütlenme komisyonunun yerellere gidiş sürekli-
liğini koruması ve hatta yoğunlaştırmasında yarar görülmektedir. 
Bu çaba, yerel örgütlenmelerimizin iradeleşme ve somutlaşma so-
runlarının çözüm zeminini oluşturana kadar devam ettirilmelidir. 

2) Keza, Halkların Demokratik Kongresi eğitimlerinin süreklileştiril-
mesi ve yaygınlaştırılmasının açığa çıkan yararları bakımından da 
merkezi planlamalar ve çabalar yerele yönelik önceliklerimiz ara-
sında olmaya devam etmelidir.

3) Bu her iki merkezi temel etkinlik, yerel kadrolaşma hedefimizin ba-
şarısı bakımından da kritik bir rol oynayacaktır.

4) Halkların Demokratik Kongresi’nin örgütsel gelişimi bakımından 
tutulacak ana halkanın “hedefli çalışma”ya yönelim olduğu görül-
melidir. Hedef belirsizliği ve somutluktan yoksunluk olarak yansı-
yan, dolayısıyla kendiliğindenci, sürüklenici, sonuç odaklı olmayan 
tarzdan vazgeçilmelidir. Halkların Demokratik Kongresi’nin öz-
günlüğünün yaşamsallaştırılması, ilgi ve çekim gücü yaratabilme-
si, görünürlüğü, tanınırlığı bakımından bu yönelim elzemdir. Hem 
merkezi hem de yerel planlamalar ve çalışmalar bu görüş açısın-
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dan gözden geçirilmeli ve düzenlenmelidir.
Halkların Demokratik Kongresi’nin Türkiye bütünlüğünde 

görünürlüğünün arttırılması ve örgütlenmesine katkı sunmak için 
dönemsel örgütlenme ve mücadele hamlelerine ihtiyaç vardır. Ye-
reller sorun alanları üzerinden örgütlenme faaliyetlerini sürekli 
yürütürken, ülkede gündem olan konularda da tüm illeri kapsayan 
faaliyetleri örgütlemede etkin olmalıdır. Bu kapsamda merkezi 
olarak Halkların Demokratik Kongresi görünürlüğünü arttırmak, 
örgütlenmeye katkı sunmak için ekonomik kriz bağlamında mer-
kezden hazırlanacak ortak programı hayata geçirmek dönemsel 
bütünlüklü ilk faaliyet olarak belirlendi. 

5) Yürütme Kurulu, Genel Meclis bileşimi ve delege yapımızın görev 
ve sorumlulukları çerçevesinde aktif bir konumlanmaya kavuştu-
rulması gerekmektedir. Bu konudaki sorunlar giderek birikmekte 
ve ağırlaşmaktadır. Bileşeni olduğu toplantı platformlarına katılım 
disiplini zayıflığından görev talep etmeme ve almama pasifliğine, 
meclis ve komisyon üyeliklerine uzak durmaktan yerelde muha-
taplaşmama, geriliğe varıncaya kadar bir dizi yetmezlik ve zaaf 
gerçeğimizin bir parçasıdır. Bu sorunların takibinin yapılması, 
üzerine gidilmesi, açığa çıkarılması ve çözümünün geliştirilmesi 
bakımından Yürütme Kurulu koordinasyonumuzun örgütümüzün 
bütünü üzerinde uyarıcı ve yönlendirici olabilmesi önemlidir. Do-
layısıyla koordinasyonumuzun da pratiğini bu yönden düzenleme-
si ve güçlendirmesi gerekmektedir.

6) Özgül alan meclisleri ve komisyonlarımız arasındaki ilişki ve ko-
ordinasyonun sistemleşmesinin, bilgi akışı, deneyim paylaşımı ve 
ortak planlamalar bakımından gerekli olduğu açıktır. Bu amaçla 
dönemsel ortak toplantılar planlamak gerekmektedir. Ayrıca özgül 
alan meclislerinin faaliyet ve üretimlerini görünür kılmanın yol ve 
yöntemleri geliştirilmelidir. Merkezde var olan özgün alan meclis-
lerinin yerellerde kurulması için il meclisleri bünyesinde komis-
yonlara gidilmesi. Bu komisyonların yerel alan meclisleri kurma 
hedefli çalışma yürütmesi. 

7) Mayıs ayı içerisinde Merkezi Gençlik ve Ekoloji meclisimizin olu-
şum için tüm illerden ve bileşenlerden katılımla ilk toplantıların 
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yapılarak meclis koordinasyonların oluşturulması.
8) Merkezi ve yerel bilginin ortaklaştırılması ve yayılması bakımından 

web sayfamızın daha kullanılır hale gelmesi ve e-bülten hazırlığı-
na başlanmıştır. Bunun için de illerde Halkların Demokratik Kong-
resi’nin içinde yer aldığı ya da organize ettiği eylem etkinliklerin 
resimleri, videoları ve açıklayıcı bilgiler günlük olarak merkeze 
gönderilmelidir. 

9) Merkezle yerel arasındaki iletişim, örgütlenme komisyonu ve Genel 
Meclis üyeleri üzerinden sağlanmaktadır. Yazımsal materyaller, bil-
gilendirmeler ve her türlü konuda tüm il yürütmelerinin haberdar 
olması için; il Eş sözcüleri, il yürütüme kurulu üyeleri, Yeni Yaşam 
dernekleri yöneticilerinin e-mail ve telefon adreslerinin ivedi ola-
rak merkeze gönderilerek iletişim sistemimize dahil edilmesi ka-
rarlaştırılmıştır.

10) Örgütlenme Komisyonu 9. Dönem çalışmaları bakımından aşağı-
daki hedefleri belirlemiştir. Bunlar;

A- Halkların Demokratik Kongresi örgütlülüğünün güçlü olduğu An-
kara, İstanbul, Mersin, Adana, İzmir, Bursa, Denizli gibi illerde daha 
fazla derinleşme yaşanması, Halkların Demokratik Kongresi faali-
yetleri açısından örnek çalışmalar ortaya çıkarılması, 

B- Halkların Demokratik Kongresi örgütlülüğünün zayıf olduğu illerde 
meclisleri ve komisyonları güçlendirme çalışmaları yürütmek.

C- Halkların Demokratik Kongresi’nin hiç örgütlü olmadığı yerlerde 
Halkların Demokratik Kongresi meclis girişimleri kurmak için faa-
liyet yürütmek. 9. Dönem için hedef olarak belirlenen 8 bölge için-
de, her bölge için en azından bir ilde Halkların Demokratik Kong-
resi varlığının yakalanması için çalışma yürütme. Bu çalışmaya ör-
gütlü olunan illerdeki yürütmelerimizin örgütsüz olan yakın iller 
ile temas kurması ve merkezi örgütlenme komisyonumuza destek 
vermesi süreci hızlandıracaktır. 

D- HDK-HDP örgütlenme komisyonlarının bir araya gelerek ortak ça-
lışma programı çıkarılması, 

E- Örgütlenme çalışmalarına katkı amaçlı çeşitli konulara dair bildiri 
ve broşürlerin basın yayın komisyonu ve ilgili alan meclisleri ile 
ortak çıkarılması.
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3. VE 4. GENEL MECLİS ARASI DÖNEM:

Örgütlenme komisyonumuz 3. Genel Meclis ‘ten bu güne kadar 3 
toplantı gerçekleştirmiştir. Komisyonumuz toplantılarını rutin ola-
rak 15 günlük Yürütme Kurulu toplantıları öncesinde gerçekleştir-
mektedir.

Komisyonumuz her toplantıda karar denetimi, karşılıklı bilgi-
lendirmeler, planlama gibi başlıklarda tartışmalarını yürütmekte ve 
raporlaşmalarını düzenli olarak Yürütme Kurulu ve ihtiyaç halinde 
Genel Meclis ile paylaşmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmalara dair 
kısa başlıklar halinde hazırlanmış rapor aşağıdaki gibidir.

- Örgütlenme komisyonun aldığı planlama ve belirlediği gündem-
ler doğrultusunda 2. Genel Meclis’ten bu yana yapılan il gezileri ve 
çalışmalar aşağıdaki gibidir. 

HDP bölge konferanslarına, bölge içinde yer alan örgütlü oldu-
ğumuz illerdeki Eş sözcüler ve Genel Meclis gerekli bilgilendirme ve 
çalışmalar yapıldı. Ege, İç Anadolu, Çukurova, Marmara ve merkezi 
kadın konferanslarına katılımlar sağlandı.

Osmaniye iline 9. Dönem içinde 3 kez gidildi. Halkların Demok-
ratik Kongresi yapılanması oluşmaya başlıyor. 22 Haziran’da yapılan 
toplantıda Halkların Demokratik Kongresi Meclis Girişimi oluşturul-
du.

Eğitim Komisyonu’nun planlamasıyla Aydın ve İzmir’de düzenle-
nen il eğitimlerine katılım sağlanmış, eğitim çalışmasının son oturu-
munda yerel örgütlenme hakkında tartışmalar yürütülmüştür.

Dönem başında alınan, örgütlü illere yönelik il gezileri ve eğitim 
çalışmaları kararının “il gezileri” bölümü Samsun, Muğla ve Antal-
ya’da hayata geçirilemedi. Ancak Muğla ili için iki ilçede planlanan 
eğitimlerden Datça eğitimi yapıldı. Antalya ilinde 31 Mayıs’ta kadın 
toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede eğitim ve örgütlenme 
faaliyeti olarak 2 günlük il gezisi planlanacak. 

Mersin’in Tarsus ilçesinde Halkların Demokratik Kongresi meclisi 
oluşturulması için girişimler devam ediyor.

Düzce ilinde Halkların Demokratik Kongresi örgütlülüğü oluştur-
mak için girişimlere başlandı.
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Zonguldak’ta faaliyet yürüten HDP’li arkadaşımız ile gidiş plan-
landı.

Bartın ve Yalova illerinden bireylerle temas kuruldu. İl gezileri 
planlanıyor.

Halkların Demokratik Kongresi Merkezi Gençlik ve Ekoloji meclis-
lerinin kurulması amacıyla Haziran’da yapılan toplantılara yereller-
den katılım sağlanması için çalışmalar yürütüldü.

HDK-HDP örgütlenme komisyonlarının ortak toplantısı için HDP 
ile görüşme yapıldı. HDP’den toplantı tarihi için dönüş bekleniyor.

2 Haziran tarihinde Halkların Demokratik Kongresi Kültür ve Sa-
nat Komisyonu’nun merkezi olarak düzenlediği “Halkların Demokra-
tik Kongresi Kültür Sanat Komisyonu Buluşmasına” yerellerden katı-
lım için çalışma yürütüldü. 

22 Haziran’da Halkların Demokratik Kongresi Emek Meclisi tara-
fından yapılacak olan “HDK’li Kamu Emekçileri Buluşuyor” çalıştayı-
na yerellerden katılım için çalışma yürütüldü. 

Halkların Demokratik Kongresi ‘nin merkezi ve yerel örgütü ara-
sındaki iletişimin güçlenmesi için önceki toplantılarda alınan karar 
gereği;

Alan meclislerinin koordinasyon/sekretaryalarının iletişim ad-
resleri, il yürütme kurulu üyeleri ve il Eş sözcüleri ile, Yeni Yaşam 
derneklerinin e-mail adreslerinin merkeze iletilmesi için tüm illerle 
temas kuruldu. 

Yürütme Kurulu kararı sonrasında çağrımız ile kurulan Hasankeyf 
Koordinasyonu’nun yerellerde de örgütlenmesi için gerekli bilgilen-
dirmeler ve çalışmalar yapıldı. İzmir ve Ankara’da inisiyatifler kurul-
du. Bazı etkinlikler yapıldı.

İstanbul’da yaşanan dağınıklık ve örgütlülüğün yeterli olmaması 
nedeniyle merkezi örgütlenme komisyonu, merkezi koordinasyon ve 
Yürütme Kurulu bölge koordinasyonları ve il meclisi ile toplantılar 
alıp ortak çalışmalar yürüttü.

Yazılı faaliyetler dışında Halkların Demokratik Kongresi’nin 
güçlendirilmesi, görünürlüğünün ve örgütlenmesinin artması, 
Genel Meclisi’nin daha etkin çalışması gibi başlıklarda Yürüt-
me Kurulu’nda tartışılan ve örgütlenme komisyonunun çalışma 
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yürütmesi istenen konularda da çeşitli planlamalar yapılmış ve 
Yürütme Kurulu ile paylaşılarak çalışma programı haline getiril-
miştir. Bu başlıklardan bazıları aşağıdadır. 

DÖNEMSEL ÖRGÜTLENME HAMLESİ:
İl gezileri ve eğitimlerde tartışılan örgütlenmeye dair başlıklar 

örgütlenme komisyonunda tartışılmış, Yürütme Kurulu’ya öneriler 
sunulmuş ve 3. Genel Meclis toplantısında yerel ve genel örgütlenme 
hamlesi başlatılması kararlaştırılmıştır. 

Bu kapsamda;
Yereller dönemsel olarak en çabuk örgütlenecekleri özgün yerel 

sorun alanlarını tespit edip meclisler oluşturmak için örgütlenme ça-
lışmaları yürüteceklerdir. 

Halkların Demokratik Kongresi’nin görünürlüğünü arttırmak ve 
tüm toplum kesimlerini ilgilendirecek çeşitli konularda merkez ve 
yerellerin eş zamanlı faaliyet yürüteceği dönemsel örgütlenme ham-
leleri faaliyete geçirilecektir. 3. Genel Meclis’te sonbahara kadar kriz 
meselesinin gündem yapılması kararlaştırıldı. Örgütlenme komisyo-
nunda Genel Meclis’te açığa çıkan tartışma ve öneriler değerlendi-
rilmiş, planlamaya ve içeriğe dair öneriler Yürütme Kurulu’na taşın-
mış ve kriz üzerinden dönemsel örgütlenme hamlesine yaklaşımımız 
aşağıdaki şekilde somutlaşmıştır.

Kriz meselesinin toplumdaki karşılığı yerel seçimlerin etkisi ve 
belediyelerde yaşanan yolsuzlukların deşifrasyonu ile birlikte israf 
olarak görünmeye başlamıştır. Halkların Demokratik Kongresi zemi-
ninde kriz meselesini konuşurken kriz meselesinin asıl sebebinin sis-
tem olduğu vurgulanarak, yerel demokrasinin güçlendirilmesi konu-
sundaki stratejik yaklaşımımız öne çıkarılarak alternatif olarak yeni 
yaşam vurgusu yapılmalıdır. Bunun için alternatif dayanışma ağları, 
artı değer yaratmayan ekonomik bir modele olan ihtiyaç ve ekono-
mik komünlere ilişkin fikriyat öne çıkarılmalıdır. İşsizler, kent yoksul-
ları, işçiler ve tarım üreticileri için özel talepler açığa çıkarılmalıdır. 

Yaz ayları da dikkate alınarak sonbahara kadar yürütülecek faa-
liyetler biriktirme süreci olarak ele alınacak ve sonbahar başlangıcı 
ile daha görünür ve yaygın faaliyetler yürütülecektir. Yaz aylarında 
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küçük atölyeler yapılabileceği gibi illerde paneller, seminerler, halk 
toplantıları vb organize edilecektir. Koşulları uygun olan yerlerde kit-
lesel basın açıklamaları gerçekleştirilecektir. Mahallelerde, sokakta, 
işliklerde vb. krizden kaynaklı yaşanan sorunlar dile getirerek soru-
nu yaşayanların dahil olduğu örgütlenmeler yaratılmaya çalışılacak-
tır. 

Yapılacak çalışmalara katkı sunması için Halkların Demokratik 
Kongresi perspektifini ifade eden bir broşür hazırlanmaktadır. Yine 
yukarıda çeşitli toplumsal kesimlerin sorunlarını ve taleplerini net 
olarak ifade edecek tarzda broşürün özüne uygun her kesime ulaştı-
rılacak bildiri hazırlanacaktır. 

Örgütlenme hamlesinin startı için Halkların Demokratik Kongre-
si merkezinden taslak basın metni hazırlanarak yerellerle paylaşı-
lacaktır. Yereller, bu metne kendi bölgelerinde yaşanan sorunları da 
ekleyerek basın metnini geliştireceklerdir. Eşzamanlı olarak merkez 
ve örgütlü olduğumuz tüm yerellerde örgütlenme hamlesinin startı 
verilecektir.

Ayrıca her yerel örgütlenme hamlesini güçlendirmek için merkezi 
olarak planlanan faaliyetlerin yanında yerelde neler yapılacağını tar-
tışıp uygun planlamalarını pratikleştirmeye çalışacaklardır.

Sonbahar ikinci yarısından itibaren de Genel Meclis kararları doğ-
rultusunda ülke gündemini ilgilendiren başka konularda örgütsel 
hamleler ile örgütlenme faaliyetleri devam ettirilecektir.

Örgütlenme komisyonumuz da bu aylarda yerellere daha sık gide-
rek yerel çalışmaların örgütlenmesine katkı sunacaktır. 
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GENEL MECLİS’E KATILIM DURUMU:
121 kişilik Genel Meclis üyelerimizden toplantılara katılım düzeyi 

gittikçe düşmektedir. Bu durum toplantılarımızın verimsiz geçmesi-
ne, yereller ve bileşenler ile ilişkilerin zayıflamasına ve karşılıklı bilgi 
alışverişi aksamasına yol açmaktadır. 

Genel Meclis’e katılım oranları:
1 Genel Meclis’e katılan kişi sayısı: 36 kişi 
2 Genel Meclis’e katılan kişi sayısı: 33 kişi
3 Genel Meclis’e katılan kişi sayısı: 24 kişi
3 Genel Meclis’e katılmayan kişi sayısı: 29
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi katılım düzeylerinde ciddi 

bir zafiyet yaşanmaktadır. Yürütülen tartışmalar ışığında;
- 3 Genel Meclis toplantısına katılmayan Genel Meclis üyelerimizin, 

işleyişimiz gereği Genel Meclis üyeliklerinin düşürülmesi gerekmek-
tedir. Üyelikler düşürülmeden önce, katılım sağlamayan Genel Meclis 
üyeleri ile görüşme yapılıp bilgilendirilmelerine karar verilmiştir.

Boşalan Genel Meclis üyeliklerine dair; 
Genel Meclis toplantılarına düzenli olarak katılım sağlamayan bi-

leşen temsilcilerinin, boşalan Genel Meclis üyeliği için yeni bir görev-
lendirme yapmaları amacıyla Yürütme Kurulu koordinasyonumuz 
tarafından görüşmeler yapılmasına karar verilmiştir. 

Alan meclislerini temsilen Genel Meclis’e seçilen ve devamsızlık 
nedeniyle Genel Meclis üyelikleri düşürülen alan meclisleri temsilci-
lerinin, boşalan yerlerine yeni üye seçilmesi için alan meclisiyle iliş-
kili Yürütme Kurulu üyesinin görüşmeler yaparak Genel Meclis için 
yeni bir isim belirlemelerinin istenmesine karar verilmiştir.

Yerel meclislerin önerisi ile seçilen Genel Meclis üyeleri için, mer-
kez örgütlenme komisyonunun yerel meclislerin toplanması ve yeni 
kişileri önermesi için çalışma yürütmesine karar verilmiştir.

Örgütlenme komisyonunda Genel Meclis toplantılarına bazı ye-
rellerden katılım sağlanmamasının sebeplerinden biri olarak maddi 
sıkıntılar ifade edilmiştir. Bu nedenle örgütlenme komisyonumuzun 
yerellerle görüşerek yerellerden veya alan meclislerinden ya da birey 
kotasından seçilen arkadaşların Genel Meclis’e katılımlarının sağlan-
ması için yerel dayanışma havuzu oluşturulması tavsiye edilmiştir. 
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4. VE 5. GENEL MECLİS ARASI DÖNEM:
Örgütlenme komisyonumuz 3. Genel Meclis’ten bugüne kadar 2 

toplantı gerçekleştirmiştir. Komisyonumuz toplantılarını rutin ola-
rak 15 günlük Yürütme Kurulu toplantıları öncesinde gerçekleştir-
mektedir. Ağustos ayı içerisinde bir Yürütme Kurulu toplantısı Diyar-
bakır’da Halkların Demokratik Kongresi merkezi konferansı öncesi 
(3-4 Ağustos) gerçekleştirildiği için bu Yürütme Kurulu öncesi top-
lantı gerçekleştirilememiştir.

4. ve 5. Genel Meclis arası;
- Demokrasi İttifakının genişletilmesi ve güçlendirilmesi çalışma-

ları ile yerel demokrasinin geliştirilmesi için faaliyetler,
- Kriz öne çıkarılarak yapılacak dönemsel örgütlenme hamlesinin 

hazırlıkları,
- Hasankeyf, ODTÜ ve Kaz Dağları’na yönelik ekolojik ve kültürel 

yıkıma karşı mücadele,
- Kürt illerindeki 3 büyükşehir belediyesine kayyım atanmasına 

dair mücadele gibi başlıklar merkez örgütlenme komisyonu ve Halk-
ların Demokratik Kongresi örgütlülüğünün bütünü açısından temel 
çalışma ve mücadele başlıkları olmuştur.

Komisyonumuz her toplantıda karar denetimi, karşılıklı bilgi-
lendirmeler, planlama gibi başlıklarda tartışmalarını yürütmekte ve 
raporlaşmalarını düzenli olarak Yürütme Kurulu ve ihtiyaç halinde 
Genel Meclis ile paylaşmaktadır. Bu nedenle yapılan çalışmalara dair 
kısa başlıklar halinde hazırlanmış rapor aşağıdaki gibidir.

- Örgütlenme komisyonun aldığı planlama ve belirlediği gündem-
ler doğrultusunda 4. Genel Meclis’ten bu yana yapılan il gezileri ve 
çalışmalar aşağıdaki gibidir. 

Samsun, Antalya, Eskişehir ve Hatay illerine yönelik il gezileri 
planlaması, yerellerin uygun olmaması nedeniyle gerçekleşmedi. 

Kriz eksenli dönemsel örgütlenme hamlemizin biriktirme süreci 
olarak yerellerde paneller, atölyeler yapma ve kooperatiflerle ilişki-
ler kurma gibi planlaması yapılan çalışmalar temmuz ve ağustos ayı 
içinde istenilen düzeyde gerçekleştirilemedi. Bu gündemle sadece 
dönem içinde İstanbul, Ankara gibi yerellerde etkinlikler yapılmıştır. 
Yaz dönemi olması yerel kadroların bir araya gelememesi planlama-
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ları aksatmıştır.
Adana Yeni Yaşam Derneği’nin; DBP’nin Adana’da kapatılması 

üzerine, daha kullanışlı olan yerine taşınması için DBP Genel Merkezi 
ile görüşüldü. Derneğin yeni yerine taşınması sağlandı.

Bursa, Edremit ve Yalova’da Halkların Demokratik Kongresi ör-
gütlülüğünün güçlendirilmesi için örgütlenme komisyonumuz ziya-
retler gerçekleştirdi.

Çukurova bölgesinde Adana ve Osmaniye illerinde il meclisi ve yü-
rütmelerle toplantılar gerçekleşti. 

Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine kayyım 
atanması üzerine yapılan eylem ve etkinliklere Halkların Demokratik 
Kongresi, örgütlülüğünün olduğu tüm illerde destek verdi. Eylemle-
rin sahiplenicisi ve örgütleyicisi olmak için bir adım öne çıktı. 

Yazılı faaliyetler dışında Halkların Demokratik Kongresi’nin 
güçlendirilmesi, görünürlüğünün ve örgütlenmesinin artması, 
Genel Meclis ‘nin daha etkin çalışması gibi başlıklarda Yürüt-
me Kurulu’nda tartışılan ve örgütlenme komisyonunun çalışma 
yürütmesi istenen konularda da çeşitli planlamalar yapılmış ve 
Yürütme Kurulu ile paylaşılarak çalışma programı haline getiril-
miştir. Bu başlıklardan bazıları aşağıdadır. 

DÖNEMSEL ÖRGÜTLENME HAMLESİ:
3 ve 4. Genel Meclis gündemleri içinde yer alan ve çeşitli toplan-

tılarda yaklaşık 3 aydır tartışılan kriz eksenli dönemsel örgütlenme 
hamlemizin startının 5. Genel Meclis toplantısı ile başlatılması kararı 
alındı. Örgütlenme hamlesi için broşür ve bildiri hazırlandı. Merke-
zi olarak örgütlenme hamlesinin duyurusu basın toplantısı ile ger-
çekleştirilecek ve yerellere gönderilen program dahilinde Halkların 
Demokratik Kongresi örgütlülüğü 10. Genel Kurul sürecine kadar 
örgütlenme ve mücadele hamlesinin önemli başlıklarından biri ola-
rak kriz gündemini yerleştirecektir. Planlama ve ilgili materyaller 5. 
Genel Meclis öncesi yerellerle paylaşılacaktır.
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5. GENEL MECLİS VE 10. GENEL KURUL ARASI DÖNEM:
Komisyonumuz 5. Genel Meclis sonrası 1 toplantı gerçekleştirmiş-

tir. Bu toplantıda 10. Genel Kurul sürecine hazırlıklar konuşulmuş ve 
planlamaya gidilmiştir. Kongre süreçlerinin yoğunluğu ve il gezileri 
nedeniyle kongre sürecine kadar zorunluluk olmadıkça toplantı yap-
mak yerine whats app grubunun daha etkin kullanılması kararlaştı-
rılmıştır. Kongre süreçleri kapsamında;

- Genel Kurul takvimi oluşturulup illere ve alan meclislerimize 
gönderilmiştir.

- Yerellerin genel kurul süreçlerine hazırlıklı girmesi için il gezi-
leri planlamış ve Çukurova, İç Anadolu, Marmara ve Ege bölgesinde 
örgütlü olduğumuz birçok ile ziyaret düzenlenmiştir. 

- İl genel kurul süreçleri başladığında bölgelerden sorumlu olan 
komisyon üyelerimiz, il kongre hazırlık komisyonlarına, destek amaç-
lı illere ziyaretler gerçekleştirip il genel kurullarına katılım sağladılar.

Kongre hazırlık çalışmaları dışında yerellere yapılan il gezileri ve 
diğer iletişim kanalları ile temel gündemlerimiz olan;

- Kriz eksenli örgütlenme kampanyasının daha etkin yürütülmesi,
- Güz seminer kampına katılımın örgütlenmesi
- Kaz Dağları ve Hasankeyf için mücadele 
başlıklarında çalışmalar yürütülmüştür. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM 
EMEK MECLİSİ FAALİYET RAPORU

Halkların Demokratik Kongresi 8. Olağan Genel Kurulu’nda önce-
likli örgütlenmesi gereken alanlardan biri olarak emek cephesi belir-
lenmiş, bu doğrultuda Emek Meclisi çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 
Kurulda alınan karar gereği 11 Kasım 2018 tarihinde yapılan HDK 
Emek Kurultayı hazırlık süreci ve kurultayın sonuçları Emek Mecli-
si’nin örgütlenmesine önemli katkı sunmuştur. 

Kurultay sonrası İzmir, Ankara, Bursa, İzmit, Mersin, Antalya ye-
rellerinde katılım sağlanmasına rağmen İstanbul dışında hiçbir ye-
relde komisyon/meclis çalışması yapılamamıştır. Ancak Halkların 
Demokratik Kongresi bileşeni yapılarından Emek Meclisine düzenli 
bir katılım sağlanmıştır.

Bu dönem içinde Halkların Demokratik Kongresi Emek Meclisi;
1. Toplantısını 23 Aralık 2018 tarihinde 
2. Toplantısını 24 Şubat 2019 tarihinde 
3. Toplantısını 12 Mayıs 2019 tarihinde 
4. Toplantısını 13 Temmuz 2019 tarihinde
5. Toplantısını 07 Eylül 2019 tarihinde 
6. Toplantısını 09 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirmiştir. 
Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda faaliyetini sürdürmüş-

tür. Toplantılar bir yanıyla kararlaşmaların yanı sıra ortak emek 
perspektifinin oluşturulması için tartışmaların yürütüldüğü tarzda 
yapılmaya çalışılmıştır. Bu dönemde yürütülen çalışmalarda önemli 
başlıklar ise;

F Birincisi 20 Nisan 2019 ve ikincisi 21 Haziran 2019 tarihlerinde 
olmak üzere DİSK-KESK-TTB-TMMOB-Türk İş merkez yönetimlerin-
de bulunan HDK’li yöneticilerle bir araya gelinmiştir.

F 1 Mayıs çalışmalarına katılınmış, bildiri hazırlanmıştır. Tutum 
belgesi açıklamıştır.

F Kamu emekçiler hareketinin geleceğini konuşmak için HDK’li 
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kamu emekçileri ile 22 Haziran 2019 ve 19 Ekim 2019 tarihlerinde 
İstanbul’da merkezi iki buluşma gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 
Antalya, İzmir, Mersin, Ankara, İstanbul, Denizli yerellerinde toplan-
tılar yapılmıştır. Kamu Emekçileri Hareketine ilişkin Tutum Belgesi 
açıklanmıştır.

F 20 Haziran 2019 tarihinde Emek Meclisi ile Sağlık Meclisi ile 
ortak İşçi Sağlığı ve Güvenliği toplantısı yapmıştır.

F Kamu emekçileri ve işçilerinin toplusözleşme süreçlerine iliş-
kin olarak basın metni yayınlanmıştır.

F Farklı düzeylerde ve birçok yerde gerçekleşen emek alanındaki 
direnişleri ile dayanışma çalışmaları yürütülmüştür.

F Kriz başlığında yürüyen çalışmaların içinde yer alınmaya çalı-
şılmıştır.

Önümüzdeki dönem programına ilişkin belirli başlıklarda ön ka-
rarlar alınmıştır.

F Emek hareketi içinde sendikaların durumuna ilişkin bir sem-
pozyum hazırlığı çalışmaları sürüyor.

F Emek Kurultayı’nda belirlenen özgün alan çalışmaları başlığın-
da tekstil ve inşaat alanına ilişkin uzun süreli ve yerellerden başla-
yarak merkezi bir çalışma ile tamamlanacak bir çalışma planı taslağı 
hazırlandı. Bu kapsamdaki çalışmalar sürmektedir.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM 
SAĞLIK MECLİSİ FAALİYET RAPORU
 

Halkların Demokratik Kongresi Sağlık Meclisi olarak İzmir, Aydın, 
Ankara illerinde çalışmalara devam ediyoruz. Eşzamanlı olarak DTK 
Sağlık Meclisi ve Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulları’nın genel ve ye-
rel faaliyetlerine katkı veriliyor. Bununla birlikte henüz çalışmanın 
yerel ayakları oturtulmasında sorunlar bulunuyor. Bu amaçla bölge 
sağlık meclisleri üzerinden bir motivasyon yaratılabileceği düşünül-
dü ve Ege, Çukurova ve Marmara bölgesinde buluşmalar yapılmasına 
karar verildi. Bunlardan sadece Halkların Demokratik Kongresi Ege 
Bölgesi Sağlık Meclisi 25 Mayıs 2019 tarihinde İzmir’de gerçekleşti-
rildi. Diğer bölgelere yönelik bir araya gelme çalışmaları için 2020 
yılında çabalar artırılacak. Halkların Demokratik Kongresi Sağlık 
Meclisi üyeleri olarak daha çok il Halkların Demokratik Kongresi 
çalışmalarına destek verilmesi, Halkların Demokratik Kongresi ça-
lışmalarının güçlendirilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda yapılan çalış-
malar devam ediyor.

Meclis olarak ilk toplantıda şu gündemlere yoğunlaşılması karar-
laştırıldı: 

• Yerel Demokrasi ve Sağlık
• Kent Sağlık Haritalarının Hazırlanması
• Kadın Sağlık Hareketi
• İşçi Sağlığı
• Ekoloji-Sağlık
Halkların Demokratik Kongresi Sağlık Meclisi olarak önemli bir 

gündem Yerel Demokrasi ve Sağlık başlığı oldu. Bu amaçla öncelikle 
konu hakkında birikimi sağlamak için geçmiş çalışmalar gözden geçi-
rildi, tematik iki Halkların Demokratik Kongresi Sağlık Kurultayı ger-
çekleştirildi. Bu kurultaylar ile yerel yönetim, belediye, yerel demok-
rasi, kent kavramları gözden geçirildi. İlk kurultay 8-9 Aralık 2018 ta-
rihinde Halkların Demokratik Kongresi SAĞLIK KURULTAYI-1: KAPİ-
TALİZMİN KENTLERİNE ALTERNATİFİMİZ VAR temasıyla, ikincisi ise 
Halkların Demokratik Kongresi SAĞLIK KURULTAYI-2: KAPİTALİZM, 
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YEREL YÖNETİM VE SAĞLIK başlığı ile 26-27 Ocak 2019 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirildi. Kurultaylarda yerel demokrasi, çarpık 
kentleşmenin ortaya çıkardığı sağlık sorunları, parçalanmış sağlık 
hizmetleri ve toplum katılımı ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. Yine 
toplumsal sağlık mücadelesi geleneği ve biriktirdiklerimizin paylaşı-
mı da yapıldı. İstanbul Halkların Demokratik Kongresi Genel Merke-
zi toplantı salonunda gerçekleştirilen kurultaylara katılım yoğundu. 
Katılım genç olması, poster tebliğleri, grup çalışmaları ve canlı geçen 
forumlar ile gelecek çalışmalar için umut verdi. 

Yerel Demokrasi ve Sağlık temasına yönelik DTK Sağlık Meclisi ta-
rafından gerçekleştirilen Yerel Yönetimler ve Sağlık çalıştayına katı-
lındı ve destek verildi. Yine Ata Soyer Sağlık ve Politika Okulu’nun yaz 
kampında konu ele alındı ve derinleştirildi. Bu doğrultuda yereller-
de pratik faaliyetlerin yapılması kararlaştırıldı. Bu amaçla Ata Soyer 
Sağlık ve Politika Okulu ile birlikte Kent Sağlık Haritası çalışmaları 
için bir kılavuz hazırlandı. Çeşitli yerel yönetimlerle temasa geçilerek 
sağlığın toplumsallaşması ve sağlık hizmetlerinin demokratikleşmesi 
faaliyetleri yürütüldü. Kars Belediyesi tarafından 10-12 Mayıs 2019 
tarihinde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler ve Sağlık Çalıştayı’na des-
tek verildi. Bu dönem önemli faaliyetlerden birisi de Halkların De-
mokratik Kongresi Eğitim Semineri’ne katılım oldu. Eğitim semine-
rinde Yerel Demokrasi ve Sağlık/Sağlık Hizmetleri başlığında Halk-
ların Demokratik Kongresi Sağlık Meclisi’nin perspektifi HDK’lilerle 
paylaşıldı, tartışmaya açıldı. 

Halkların Demokratik Kongresi Sağlık Meclisi olarak Ekoloji, 
Emek ve Kadın çalışmaları ile sağlık arasında köprü oluşturulmaya 
çalışılıyor. Ekoloji ile ortak çalışma Aydın, Denizli ve Ankara’da, kadın 
çalışmalarıyla ortaklaşma Ankara’da gerçekleştirildi. Emek Meclisi 
ile de İşçi Sağlığı temasıyla ortak bir toplantı 20 Haziran 2019 tari-
hinde İstanbul’da gerçekleştirildi. İki meclisinin İşçi Sağlığı alanında 
ortak hangi faaliyetlere yoğunlaşacağı konuşuldu. Yerel yönetimler, 
inşaat ve tekstil alanında ortak çalışmalar yapılması kararlaştırıldı. 
Bu çalışmalardan yerel yönetimler ve işçi sağlığı çalışması için bazı 
yerel yönetimlerle temasa geçildi, çalışmanın kapsamına yönelik ha-
zırlıklara başlandı.
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Cezaevlerinde tecrit politikalarına karşı yürütülen açlık grevleri-
ne yönelik sağlık hizmeti kapsamında yürütülen çalışmalara destek 
verildi. Açlık grevleri/tecrit ile ilgili toplumsal barış üzerinden siyasal 
sağlıkla ilişkisi kuran ‘SAĞLIKLI OLMA HALİ ÖZGÜR OLMA İSE TEC-
RİT KABUL EDİLEMEZ’ başlıklı bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Halkların Demokratik Kongresi tarafından kriz temalı yürütülen ça-
lışmaya sağlık meclisi olarak destek verildi. Dördüncü Genel Meclis 
toplantısında Kriz ve Sağlık başlığında sunum yapıldı. Halkların De-
mokratik Kongresi tarafından hazırlanan kriz broşüründe sağlık ile 
ilgili bölüm sağlık meclisi tarafından hazırlandı. 

14 Aralık tarihinde gerçekleştirilen ‘Ata Soyer Sağlık ve Politika 
Okulu On Yıllık Deneyim’ adlı etkinliğe katılarak destek verildi. 

Bu dönem Halkların Demokratik Kongresi Sağlık Meclisi açısın-
dan kurumsallaşmaya geçiş açısından önemliydi. Bu doğrultuda 
her ne kadar istenilen hedeflere ulaşılamasa da ciddi adımlar atıl-
dı. Önümüzdeki dönem Marmara ve Çukurova bölge sağlık mec-
lisi toplantılarının gerçekleştirilmesi ve yerel yönetimlerle birlik-
te faaliyetler başlatıldığında güçlü bir motivasyon sağlanacaktır.   
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
HALKLAR VE İNANÇLAR MECLİSİ 
FAALİYET RAPORU

Halkların Demokratik Kongresi Halklar ve İnançlar Meclisimizde 
Alevi, Arap Alevisi, Çerkes, Ermeni, Gürcü, Laz, Müslüman, Rum ve 
Süryani olmak üzere dokuz arkadaşımız aktif çalışma yürütmektedir. 
Meclisimizi daha da genişletmek adına çeşitli ziyaretler ve görüşme-
ler gerçekleştirdik, bu yöndeki çabalarımız devam etmektedir. Mecli-
simiz toplantılarını haftalık olarak almaktadır. Aynı zamanda “Halk-
lar ve İnançlar Kendini Anlatıyor” başlığıyla bir dizi etkinlik yapıldı 
ve sırasıyla yapılmaya devam ediliyor. Dünya Anadili Günü ile ilgili 
olarak düzenlediğimiz salon etkinliğinin ikincisi yapıldı. Bir yıllık sü-
reç zarfında yapılan faaliyetlerimiz şu şekildedir:

1) Mevcut Halklar ve İnançlar Meclisimizde bütün halklar ve 
inançlardan temsiliyetlerin olması arzusuyla yapılan ziyaretlerin içe-
riği aşağıdaki gibidir: 

Demokratik İslam Kongresi 
DGD/Doğu Güneydoğu Dernekleri Platformu
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Diayder/Din Âlimleri Derneği 
Hadig/Hemşinler Derneği 
Laz halkından M. Ali Barış Beşli ve İrfan Çağatay
Gürcü Dil Merkezi Başkanı Eşref Yılmaz ile görüşmeler yapıldı. 
2) Halklar ve İnançlar Kendini Anlatıyor başlığı altında oluşturu-

lan kürsüden yapılan etkinlikler:
11 Mayıs Aleviler Kendini Anlatıyor etkinliği yapıldı, program 

canlı yayımlandı.
19 Mayıs Arap Alevileri Kendini Anlatıyor etkinliği yapıldı, prog-

ram canlı yayımlandı.
15 Haziran Süryaniler Kendini Anlatıyor etkinliği yapıldı, prog-

ram canlı yayımlandı.
21 Eylül Ermeniler Kendini Anlatıyor etkinliği yapıldı, program 

canlı yayımlandı.
2 Kasım Çerkesler (Abaza, Oset, Ubıh) kendini anlatıyor etkinliği 

yapıldı, program canlı yayımlandı.
9 Kasım Hemşinler Kendini Anlatıyor etkinliği yapıldı, program 

canlı yayımlandı.
23 Kasım Lazlar Kendini Anlatıyor etkinliği yapıldı, program canlı 

yayımlandı.
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7 Aralık Çerkesler Kendini Anlatıyor (Adige, Çeçen) etkinliği ya-
pıldı, program canlı yayımlandı.

Bütün etkinliklerimiz, canlı yayınların yanı sıra, YouTube kanalı-
mızda da paylaşıldı.

3) Halklar ve İnançlar Meclisinin yaptığı ve katılım sağladığı basın 
açıklamaları:

15 Haziran 2019’da Seyfo’ya dair bir basın açıklaması yapıldı.
18 Nisan 2019’da Gazi Cemevi’nde açlık grevleriyle ilgili düzenle-

nen basın toplantısına katılım sağlandı, etkinlik Facebook kanalımız 
üzerinden canlı yayımlandı.

28 Nisan 2019’da Paskalya Bayramı vesilesiyle kiliseler ziyaret 
edildi.

29 Mayıs 2019’da, Çorum katliamının yıldönümüne dair basın 
açıklaması yapıldı.

4 Haziran 2019’da Ramazan Bayramı’na dair bir basın açıklaması 
yayınlandı.

2 Temmuz 2019’da Sivas katliamının yıldönümüne dair basın 
açıklaması yayınlandı.
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3 Ağustos 2019’da Şengal katliamının yıldönümü ile ilgili basın 
açıklaması ve sosyal medya paylaşımları yayınlandı.

11 Ağustos 2019’da Kurban Bayramı vesileyle basın açıklaması ve 
kutlama mesajı yayınlandı.

18 Ağustos 2019’da Ermenilerin üzüm bayramını ve Arap Alevile-
rinin Ğadir Hum bayramını sosyal medya paylaşımlarımızla kutladık.

6-7 Eylül pogromuna dair basın açıklaması ve sosyal medya pay-
laşımları yayınlandı.

4) Muharrem orucu programları dahilinde Eş Sözcümüz Gülistan 
Kılıç Koçyiğit ile Gazi Cemevi, Demokratik Alevi Dernekleri ve Garip 
Dede Dergâhı’nda oruç açma ve aşure lokmalarına katılım sağladık.

5) 21 Şubat Dünya Anadili Günü’nde Nâzım Hikmet Kültür Merke-
zi’nde halklar, kendi dillerinde kültürel sunumlar yapıldı.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM 
YAŞLILAR VE EMEKLİLER MECLİSİ 
FAALİYET RAPORU

Halkların Demokratik Kongresi 9. Olağan Genel Kurulu’nda alınan 
karar temelinde “Halkların Demokratik Kongresi Emekliler ve Yaşlı-
lar Meclisi’nin oluşturulması çalışmalarına başlandı. “Yaşlı” sözcüğü-
nün kullanılmasına getirilen eleştiriler olmakla birlikte, meclisin ça-
lışma alanının emeklilerle sınırlı kalmaması, insan hakları ve emeğin 
uluslararası kazanımları temelinde tanımlanan emeklilik güvencele-
rinden yararlanamasa da çalışma çağını geride bırakmış olan herkesi 
kapsaması gerektiği konusunda görüş birliği sağlandı.

Halkların Demokratik Kongresi içinde emeklilerin çokluğuna ve 
yaş ortalamasının yüksekliğine karşın Emekliler Meclisi çalışmaları-
na katılma isteği gösterenler uzun süre sınırlı sayıda kaldı. Aylarca 
küçük gruplar halinde yapılabilen meclis toplantılarında Halkların 
Demokratik Kongresi içindeki emeklilerin meclise ilgisinin arttırıl-
ması, Halkların Demokratik Kongresi dışındakilerin de Meclis çalış-
maları üzerinden Halkların Demokratik Kongresi’yle tanıştırılması 
için hangi çalışma biçimlerine gerek duyulduğu tartışıldı.

Emeklilerin işçi sınıfının parçası olduğu ve toplumdan talep ettik-
lerinin dünün çalışanları olarak kendi yarattıkları değerin bir bölü-
münden ibaret olduğuna, işçilerin işyerinde örgütlenme olanağı ve 
grev silahına sahip olmayan emeklilerin kendi mücadele araçlarını 
geliştirmesi gerektiğine, artık-değer üretimi merkezli yaş ayrımcılı-
ğına karşı çıkmanın antikapitalist mücadelenin ayrılmaz parçasını 
oluşturduğuna, kuşaklararası ilişkilerin toplumsal cinsiyet sistemi-
nin belirleyiciliği altında gerçekleştiğine ve emeklilik ve yaşlılıkta da 
cinsiyet temelli bir ayrışma yaşandığına dikkat çekerek Halkların De-
mokratik Kongresi Genel Meclistoplantılarında Emekliler Meclisi’ne 
katılma çağrıları yapıldı. 

Hem örgütlenme ve faaliyet perspektifinin derinleştirilmesi hem 
de halihazırda Meclis çalışmasının dışında olan emeklilerle bağ ku-
rulması amacıyla bu konularda eğitim toplantıları düzenlenmesi ka-
rarlaştırıldı. Toplantıların ilki yapıldı.
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Gene bu yaklaşımlar doğrultusunda 1 Ağustos TİS görüşmelerinin 
başlangıcı ve 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü ile ilgili bildiriler yayınlan-
dı.

Ekim ayında Tüm-Emekli-Sen kongresine dayanışma mesajı gön-
derildi.

Emeklilere seslenen bir fanzinin 10. Genel Kurul’a kadar yayım-
lanması kararlaştırıldı.

Meclisin etkin üyeleri başka kurumların düzenlediği emekçi dire-
nişlerine ve emek mücadelesine ilişkin etkinliklere de katılıyor. Ayrı-
ca emekli taleplerinin sınıf talepleri olarak sahiplenilmesi gerektiğini 
vurgulayarak Halkların Demokratik Kongresi Emek Meclisi’nin çalış-
malarında da yer alıyorlar.

Farklı emekli sendikalarından üyeleri olan meclisin var olan 
emekli sendika ve örgütleri karşısında kendi zeminini nasıl tanım-
laması ve emekli örgütlenmesinin çok parçalılığı karşısında nasıl bir 
tutum takınması gerektiği üzerine tartışmalar sürüyor. 

İstanbul’daki meclis üyeleri haftada bir toplanıyor. 
Önümüzdeki dönemde diğer şehirlerdeki emekli ve yaşlılarla bir 

araya gelerek bir örgütlenme planlaması yapılmasına ihtiyaç var.
Meclis’in Whats App grubunda yarıdan çoğu erkek ve İstanbul’dan 

olmak üzere 30 üyesi var. 
Yaşlılık kelimesi daha çok kadınlar arasında hoş karşılanmazken, 

kadınların meclise katılmama ya da katılamama nedenlerini kısaca 
şöyle özetleyebiliriz: Önceliklerinin farklılıkları, emekliliklerinden 
dolayı, sanatsal faaliyetler gibi daha önce yapamadıkları uğraşlara 
yönelme; farklı meclislerde de çalışma yapmak, birden fazla mecliste 
çalışma yapınca zaman yetersizliği… Bir başka neden ise geleneksel 
toplumsal işbölümünün sürmesi nedeniyle mesela torun bakmak zo-
runda olmaları. Bu gibi nedenlerle kadın örgütlenmesi demokratik 
bir zemin açısından amacına ulaşmış değildir. Zaman içinde çözül-
mesi gerekmektedir.

Halkların Demokratik Kongresi Emekler ve Yaşlılar Meclisi olarak 
insan hakları, uluslararası emekli hakları ve yaşlı hakları temelinde 
ülkemizde emek mücadelesinin içinde kalarak emeklilerin yaşamın-
daki ekonomik mücadele ve örgütleme sorunları ve emekliliğin de 
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kategorik olarak içinde olduğu yaşlılığın yaşam sorunları (ekono-
mik, sağlık, psikolojik, değer ve bakım vb.) alanlarında emekliliğin 
ve yaşlılığın bütün dinamikleri ile ortaklaşarak yaşama standardını 
oluşturmaya ve yeni yaşam için demokrasi ve mahalle meclislerinin 
geliştirilmesini içeren bir perspektif geliştirmeye çalışmaktayız.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
9. DÖNEM GENEL MECLİS 
EĞİTİM KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

Oluşmasına Genel Meclis Eğitim Komisyonu’ndan 12 kişinin emek 
verdiği eğitim programı, 9. dönem başında Ankara’da ve İstanbul’da 
yapılan iki toplantı ve ardından görev alan komisyon üyeleri tarafın-
dan hazırlandı. Hangi konulara değinileceği, birbiri ile bağlantılı / iç 
içe geçmiş konuların hangi sıra ile verileceği, nelerin yazılıp nelerin 
yazılmadan aktarılacağı bu toplantılarda detaylı bir şekilde görüşül-
dü. Yapılan çalışmalar düz bir metin değil, belli bir sıra ile akan slayt-
lar biçiminde toparlandı. Eğitimcilere özellikle yazılı olmayan kısım-
ların nasıl aktarılacağı yönünde tavsiyeler verildi.

Eğitim programını oluştururken yararlanılan temel metinler: 
Halkların Demokratik Kongresi’nin tüzüğü ve programı, HDP’nin 
programı, daha önceki yıllarda alınan Genel Kurul, Genel Meclis ve 
Yürütme Kurulu kararları, 2016 yılında Halkların Demokratik Kong-
resi ve HDP konferansları sonrası alınan ortak Yürütme Kurulu-MYK 
kararı ve bu perspektifte yazılan “Şimdi Halkların Demokratik Kong-
resi zamanı” metni, ile yoğun emek harcanarak oluşturulan 8. dönem 
Genel Meclis eğitim komisyonu çalışmasıdır. Bu temel metinlerin 
yanı sıra daha önceki eğitim tecrübelerinden biriken külliyat, yakın 
ve uzun dönem tarihsel süreç ile ilgili çeşitli metinler, ortak hafıza 
birikimleri ve birçok ideolojik eser yan kaynak olarak kullanıldı. 

Eğitimin temel amacı Halkların Demokratik Kongresi fikriyatını, 
dolayısı ile çok-biçimli/türlü, çok-kimlikli, çok-ideolojili bir “kongre 
hareketinin” bütün yönleri ile tariflenmesiydi.

Bu çerçevede;
Dünya ölçeğinde 400 yıllık ve memleketimizde de neredeyse 200 

yıllık bir “parti” örgütlenme modeli tecrübesi varken yola çıkış yönte-
mimizin bir “kongre hareketi” olmasının tesadüf olmadığı, 

Keza, egemenlerin tarihsel süreç içinde keşfettiği ve ezdikleri kit-
lelere dayattığı “temsili demokrasinin” bir demokrasi olmadığı, işle-
yişin başka bir ifade ile yönetme (ya da yönetmeme) biçiminin hem 
bu günü (anda devrim) hem de gelecek toplumu (yeni yaşam) şekil-
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lendireceği bilinci,
İçinde bulunduğumuz tarihsel birikim aşamasında, Marksizmin, 

anarşizmin, KÖH’ün paradiGenel Meclisasının, feminizmin, otono-
mizmin, radikal demokrasinin, yeni solun, LGBTi+ hareketinin, eko-
lojik hareketlerin, sol liberal (ya da liberter) hareket ve eğilimlerinin 
kesişim noktasının “kongre tarzı” ya da “meclis modeli” örgütlenme 
biçimi olduğu,

Halkların Demokratik Kongresi’nin genel anlamda iktidar karşıtı 
olduğunu ve iktidar hedeflemediğini, egemenlerin ideolojik hege-
monyalarına karşı mücadelenin asli mücadele olduğunu, “hegemon-
ya” kavramının tarihsel ve ideolojik olarak ne olduğu ve nasıl işlediği,

Halkların Demokratik Kongresi organlarında “yönetim kurulları” 
ve “başkan/eşbaşkan” olmadığı, yönetmek değil “meclisler” tarafın-
dan alınan kararları yerine getirmek için koordineli çalışacak “yürüt-
me kurullarının” ve alınan kararlara sözcülük edecek “Eş sözcülerin” 
olduğu; bunun her düzlemde nasıl işlediğinin örnekleri ile incelen-
mesi,

Mevcut bileşenleri ve siyasi partisi (HDP) ile ilişkilerinin teorik, 
ilkesel ve somut durumu,

Sistem partisi olmanın ya da olmamanın örgütlenme modeli ile 
ilişkisinin tarihsel ve ideolojik temelleri,

Çoğulculuk ve çoklukçuluk, tek tipleşme ve ortak mücadele, dikey 
ve yatay örgütlenme, temsiliyet ve doğrudan demokrasi gibi zıt kav-
ramların örnekleri ile değerlendirilmesi, 

Siyaset kavramının siyaset bilimciler tarafından dar anlamda ve 
genel anlamda nasıl tariflendiği, 

Toplum örgütlenmesi ile parti örgütlenmesi farkları ve birlikteli-
ği; “toplumsal alanın politikleşmesi, politik alanın toplumsallaşması” 
kavramının ne olduğu, 

Halkların Demokratik Kongresi’ni anlamanın asli yolunun “ne ol-
duğu” değil, “ne olmadığından” geçtiği; Halkların Demokratik Kong-
resi’nin bir siyasi parti, cephe, sendika, güç birliği, eylem birliği, çatı 
örgütü olmadığı, bu kavramlardaki örgüt biçimleri ile kıyaslanarak 
tariflenmesi, 

Kongrenin yasal konumunun nasıl tariflendiği, 
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Ve daha birçok detay konunun, özellikle genel işleyişin örnekleri 
ile açıklanması, eğitimlerde ele alınan konulardı.

…
9. Dönem içerisinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir/Ça-

nakkale, Denizli, Aydın, Muğla, Adana, Mersin, Hatay, Eskişehir ille-
rinde (1, 2 ya da 3’er defa) en kısası 4, en uzunu 7 saat süren eğitim 
çalışmaları yapıldı. Kısmen de olsa örgütlü olduğumuz Antalya, Koca-
eli, Tekirdağ ve Samsun illerinde eğitim çalışması yapılamadı. Eğitim-
lere yaklaşık 700-750 kişi katılım sağladı ancak birden çok katılımı 
göz önüne alırsak eğitimlere katılan kişi sayısı toplamda takriben 
500’ün biraz üstündedir. 

Her eğitim, eğitimin yapıldığı bölge, katılan kitle ve özgün koşul-
lara göre farklılık içerse de hemen hemen bütün eğitimlerde hedefler 
asgari düzeyde de olsa gerçekleşmiştir.

Eğitim çalışmalarına merkezi örgütlenme komisyonundan arka-
daşların da katılmasına önem verildi ve çoğu yerde eğitimin ardın-
dan nasıl bir örgütlenme yapılabileceği üzerine yerelin dinamikleri 
tartışıldı. Özellikle Eş sözcümüzün ve merkezi örgütlenme komis-
yonundan Yürütme Kurulu arkadaşlarımızın eğitimlere katılıp, orta 
sıralarda oturup eğitimi dikkatle dinlemesi eğitimin verimini ve cid-
diyetini arttırdı.

Genel olarak kitlemizde “eğitim şart” bakış açısı olmasına rağmen, 
özellikle bu fikirde olan arkadaşların eğitime katılmamasının bu kişi-
lerde daha ziyade “Başkasının (diğerlerinin) eğitimi şart” düşüncesi-
nin hâkim olduğu gözlemlenmiştir. 

Gene birçok durumda eğitime ve/veya yöntemine karşı çıkan ya 
da soğuk bakan arkadaşların eğitimden sonraki değerlendirmelerde 
genellikle diğer katılımcılara oranla eğitimden çok yararlandıklarını 
ifade etmeleri başka bir gözlemdir. “Bildiğimi sanıyordum”, “Bildikle-
rimi bilince çıkartmamışım” gibi değerlendirmelerle sıkça karşılaşıl-
mıştır. Sonuçta konuyu bildiğini düşünen kendinden emin arkadaşla-
rın konuya daha yabancı olduğu gözlemlenmiştir. 

Özellikle HDP ve Halkların Demokratik Kongresi kurullarında ça-
lışan bireyler arası gerilim, sürtüşme ve rakipleşmenin eğitim sonra-
sı azaldığı ya da giderildiği gözlemlenmiştir. 
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Eğitim çalışmalarına bir ikisi hariç siyasi bileşenlerin genellikle 
ilgisiz kaldığı, HDP yönetimlerinin kişisel inisiyatifine göre ilgisinin 
değiştiği; kurumsal bir bağ olmadığı için ilişkilenişin “ahbap-çavuş” 
düzeyinde ilerlediği tespiti yapılabilir. 

Halkların Demokratik Kongresi’nin 9. dönemde “Halkların De-
mokratik Kongresi’nin güçlendirilmesi” kararı ve çalışması bağla-
mında eğitim çalışmalarına bakarsak diyalektik bir döngüden söz 
edebiliriz; Halkların Demokratik Kongresi’nin ne olduğunun tam ola-
rak bilinmemesi eğitim çalışmasına verilen önemi azaltmakta, eğitim 
çalışması yapılamadığı durumlarda da Halkların Demokratik Kong-
resi’nin güçsüz kalmaya devam etmekte olduğu tespitini yapabiliriz. 

Halkların Demokratik Kongresi kurulları dışındaki çevremiz tara-
fından genel/resmi fikriyatımız ve işleyişimiz dışında hazırlanmış bir 
kısım metinlerin üretiliyor olması, eğitim çalışmaları ile hedeflediği-
miz örgütlenme hamlesi beklentisini sekteye uğrattığı ve yer yer mo-
tivasyon düşüklüğüne sebep olduğu tespitinde bulunabiliriz. Fikriyat 
dışı üretilen her türlü metnin önüne geçebilmenin sadece eğitim 
komisyonunun yapabileceği bir şey olmadığını bilince çıkartmakla 
birlikte, önümüzdeki dönemde her düzeyde eğitim çalışmalarına ih-
tiyacın açık bir gerçeklik olduğu tespitini yapabiliriz. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
EKOLOJİ MECLİSİ FAALİYET RAPORU

Merkezi çalışmalar
20 Eylül Küresel İklim Grevi ve Türkiye’nin Rojava’ya saldırısı ko-

nularında birer açıklama yayınlandı. 
Halkların Demokratik Kongresi Ekoloji Meclisi Kaz Dağları’nda al-

tın madenciliğine karşı yerelde sürdürülen direnişin İstanbul’da gün-
demde tutulması ve desteklenmesi amacıyla oluşturulan Kaz Dağları 
İstanbul Dayanışması’nın (Ek 1) ve kuruluşuna öncülük ettiğimiz 
Hasankeyf Koordinasyonu’nun (Ek 2) bileşenleri arasında yer alıyor.

Hasankeyf ve Kaz Dağları ile ilgili duyarlığın birbirinin karşısına 
koyulmaması, birini görenin diğerine körlüğünün aşılması yönünde 
yol alınmasında, Kaz Dağları’yla ilgili eylemlerde ve çadır nöbetin-
de Hasankeyf sloganlarına yer verilirken Hasankeyf, Kaz Dağları ya 
da diğer ekolojik saldırı/direniş noktalarından herhangi biriyle ilgili 
eylemlerde diğerlerinin adının mutlaka geçtiği bir dayanışma ortak-
lığının gelişmesinde HDK’lilerin ve Ekoloji Meclisi’nin çabalarının da 
katkısı olduğu söylenebilir. 

Hasankeyf Koordinasyonu ve KİD içindeki tartışmalarda Halkla-
rın Demokratik Kongresi Ekoloji Meclisi olarak iki ya da daha çok di-
reniş noktası arasındaki dayanışmasının ötesinde, direnişlerin tekil 
taleplerinin iyi formüle edilmiş birkaç genel taleple ortaklaştırılarak 
yerel ekoloji direnişçilerin toplamıyla sınırlı olmayan biçimde sahip-
lenilmesi perspektifiyle bir merkezi kampanya örgütlenmesi önerisi-
ni destekledik. Madencilik yasasının değiştirilmesi, nükleer, HES, JES 
ve RES inşaatlarının durdurulması gibi taleplerle yerellerde toplanan 
imzaların Ankara’da yapılacak bir mitingle teslim edilmesi önerisi 
Ekoloji Birliği tarafından da benimsendi ve 26 Ekim’de resmi çağrısı 
DİSK, KESK, TTB ve TMMOB tarafından yapılan bir miting düzenlen-
mesi kararı alındı. Ancak miting sürecinin yerel odaklarda yapılacak 
çalışmalarla örülmesi gerçekleştirilemedi. Ankara Valiliği tarafından 
mitingin yasaklanması üzerine her ilde yapılan basın açıklamalarına 
destek verdik. 
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Örgütlenme 
Halkların Demokratik Kongresi Ekoloji Meclisi’nin yeniden örgüt-

lemesi gündemiyle 12 Mayıs’ta yapılan toplantıya İstanbul, Adana, 
Bodrum, Antalya, Ankara illerinden, kurumsal olarak MEH ve HDP 
Ekoloji Komisyonu’ndan 15 kişi katıldı.

F Örgütlenme çalıştayının yapılması (Bunun için Halkların De-
mokratik Kongresi, MEH ve HDP’den oluşan özel bir komisyon ku-
rulması),

F Yerel koordinasyonların kurulması ve çalışmaların örülmesi,
F Güçlü olduğumuz illerde ekoloji koordinasyonlarının kurulma-

sı, yerel çalıştayların yapılması,
F Halkların Demokratik Kongresi Ekoloji Koordinasyonu’nun ku-

rulması kararları alındı.
7 Temmuz’da, MEH’ten ve İstanbul dışından katılım olmaksızın 

yapılan toplantıda. Mayıs toplantısında belirlendiği halde gerçekleş-
tirilemeyen örgütlenme çalıştayı yapılması, yerel koordinasyonlar ve 
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Halkların Demokratik Kongresi Ekoloji Koordinasyonu kurulması he-
defleri doğrultusunda 

F Halkların Demokratik Kongresi ile ilişkili olarak yürütülen eko-
loji çalışmalarında yer alanlar arasında iletişim ve koordinasyon sağ-
lanmasına,

F Geçmişte Halkların Demokratik Kongresi içinde veya yakınında 
ekoloji çalışmasında yer almış olanların yeniden çalışmaya çağrılma-
sına, eylemli olarak katılamayacakların da deneyim ve görüşlerine 
başvurularak odaklanılacak alanların belirlenmesine karar verildi. 
Ancak yerellerde bu yönde harekete geçilmediği için koordinasyon 
sağlanamadığı gibi, envanter çalışması da 12 Mayıs’taki toplantıda 
bir araya getirilen bilgilerden (krş. Ek 3) ileriye götürülemedi. 

Sonuç olarak, tekil çalışmalarda edinilen deneyimlerin paylaşı-
lacağı, alandaki farklı yaklaşımlarının eleştirel değerlendirmesinin 
yapılacağı ve Halkların Demokratik Kongresi yöneliminin geliştirile-
ceği, giderek ekoloji hareketleri için çekim merkezine dönüşecek bir 
Halkların Demokratik Kongresi Ekoloji Meclisi’nin işlerlik kazanma-
sının 9. Dönem boyunca sağlanamadığını saptamak zorundayız. Prog-
ramımızda ekolojinin tuttuğu yere ve Halkların Demokratik Kongresi 
çalışmalarını yürüten arkadaşlarımızın birçok yerelde ekolojik dire-
nişleri sürdürenler arasında, çoğu kez de ön sıralarda bulunmasına 
karşın Halkların Demokratik Kongresi’nin bu alanla ilişkisinin kuru-
lamamış olması, bütün dünyada iklim krizi ve iklim adaletsizliğine 
karşı hareketliliğin yükseldiği, Hasankeyf’ten Kaz Dağları’na, Mun-
zur’dan Salda’ya Türkiye ve Kürdistan’da doğanın yağmalanmasına 
karşı yaşam alanlarının savunulması mücadelelerinin yaygınlaştığı 
bir evrede özellikle üstünde durmamız gereken bir zayıflık olarak 
göze batıyor. 

Bu durum bir yandan elimizdeki her araç ve olanağı seferber ede-
rek çabalarımızı yoğunlaştırmamızı, bir yandan da var olan yakla-
şımlarımızı sorgulamamızı gerektiriyor. 

Önümüzdeki dönemde Halkların Demokratik Kongresi’nin güç-
lendirilmesi başlığı altındaki genel tartışmadan da yararlanmak ve 
tartışmaya katkıda bulunmak üzere hem iç yapımız ve işleyişimiz-
le ilgili sorunlara (genel örgütlülüğün yetersizliği, var olan çalışma 
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tarzının kongre anlayışından uzaklaşması, bileşenlerin katkı düzeyi 
ve yaklaşımları…) hem de devlet ve sermaye karşısında ekoloji mü-
cadelelerinin var olan durumundan hareketle direniş ve yeni yaşam 
kuruculuğu açısından ortaya çıkan ihtiyaçlara, Halkların Demokratik 
Kongresi’nin anlayış ve yapı olarak bu ihtiyaçlara karşılık verme po-
tansiyeline, kurucu paradiGenel Meclisanın ekoloji vurgusunun gün-
cel faaliyete nasıl yansıtılabileceğine, ekoloji mücadelelerinin karak-
terine ve öznelerinin eğilimlerine uygun örgütlenme yaklaşımlarına 
odaklanan bir tartışmayı gecikmeden örgütlemeli, ancak tartışmanın 
sonuçlanmasını ya da başlamasını beklemeden ekoloji faaliyeti için-
deki HDK’lilerin koordinasyonundan başlayarak asgari meclis örgüt-
lülüğünü oluşturmalıyız.



129Halkların Demokratik Kongresi 9. Dönem Faaliyet Raporu

KAZ DAĞLARI DAYANIŞMASI
Kaz Dağları’nda büyük ölçüde Çanakkale Belediyesi Kent Konse-

yi’nde bir araya gelen çeşitli yerel derneklerin oluşturduğu koordi-
nasyonun başlattığı Su ve Vicdan Nöbeti daha çok büyük kentlerden 
giden, kentsel protestoların, yerel demokrasi meclislerinin şekillen-
dirdiği bir politik yaklaşım ve duyarlıklara sahip gönüllülerin katı-
lımıyla yeni bir evreye girdi. Orada Halkların Demokratik Kongresi 
Ekoloji Meclisi adına yürütülen bir çalışma olmamakla birlikte ye-
rel derneklerde de çadır nöbetini sürdürenler arasında da HDP’li ve 
HDK’liler var. Bir araya gelerek ortak kararlarla hareket ediyorlar. 
Direniş biçimlerinin ve öznelerinin karşı karşıya gelmemesi, politik 
perspektif ve üslup farklarının birbirini tamamlayıp destekleyerek 
yan yana var olduğu bir dayanışma örülmesinde ısrar ediyorlar. An-
cak bu çalışmalar konusundaki bilgi paylaşımı ve politika tartışmala-
rı da Halkların Demokratik Kongresi’nden ya da Ekoloji Meclisi’nden 
bağımsız olarak yürütülüyor. 

Halkların Demokratik Kongresi Ekoloji Meclisi İstanbul’da oluş-
turulan Kaz Dağları İstanbul Dayanışması’nın kuruluş aşamasındaki 
birçok imzacısından biri olmakla birlikte, önemli eylemlere destek 
verilmesi dışında katılım zamanla bireysel düzeye geriledi. 

KİD’in 10 Eylül’de Kanada Başkonsolosluğu önünde yaptığı basın 
açıklamasına Halkların Demokratik Kongresi Eş sözcüleri de katıldı.

Kaz Dağları için 5 Ekim’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda düzenle-
nen etkinliğe, 12 Ekim’de Çanakkale’de yapılması kararlaştırılan mi-
ting ve şenlik Rojava’ya saldırının başlaması üzerine Tertip Komitesi 
tarafından savaşa destek veren bir tutumla iptal edilince yapılan ba-
sın açıklamasına katıldık. 

9 Ekim’de Efemçukuru’nda başlatılarak 12 Ekim’de diğer dire-
nişçilerle buluşmak üzere Çanakkale’ye ulaşan Su ve Vicdan Yürü-
yüşü’ne ve 5 Ekim etkinliği ardından Kadıköy’de başlatılan ve mola 
yerlerinde yerel dinamiklerle buluşulacak etkinlikler düzenledikten 
sonra 26 Ekim mitingine katılmak üzere Ankara’da son bulması plan-
lanan, ancak polis tarafından engellenen yürüyüş girişimine destek 
verdik.
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HASANKEYF KOORDİNASYONU
Ilısu Barajı’nın su tutacağının açıklanmasından sonra Halkların 

Demokratik Kongresi Ekoloji Meclisi’nin çağrısıyla oluşturulan Ha-
sankeyf Koordinasyonu çalışmalarını sürdürüyor. 

Daha önce Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi’nin hazırladığı “Ilısu 
Barajı ve HES Projesi Eleştiri Raporu” Hasankeyf Koordinasyonu ta-
rafından gözden geçirilerek basıma ve dijital paylaşıma hazır hale 
getirildi, düzenlenen etkinliklerde gerekli görülen sayıda basılarak 
dağıtıldı. 

14 Temmuz’da uluslararası Büyük Atlayış günü dolayısıyla Ha-
sankeyf temasıyla su kıyılarında düzenlenen etkinliklere örgütlü ol-
duğumuz yerlerde Halkların Demokratik Kongresi olarak olanaklar 
ölçüsünde katıldık. Hasankeyf’te engellenen suya atlama eylemi Bat-
man’da gerçekleştirildi. 

14 Eylül’de Hasankeyf için herkesin yeteneğine, isteğine, uğraş 
alanına göre gerçekleştirdiği bireysel etkinlik ve mesajlar, belirlenen 
bir saatte sosyal medyada paylaşıldı. 
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28 Eylül’de Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda Hasankeyf için gerçekle-
şen etkinlikte Hasankeyf’in değerinin ve barajın getireceği yıkımın 
ortaya koyulmasının yanı sıra Kaz Dağları ve başka yerellerde süren 
ekoloji mücadelelerinin de temsil edilmesi sağlandı. 

Bu aşamadan sonra gerek katılımcıların diğer sorumlulukları 
gerek ertelenen su tutmanın başlaması sonucunda uyanan yenilgi 
duygusunun etkisiyle toplantı sıklığı ve katılımcı sayısı düştü, ancak 
gündemdeki işin özelliğine göre değişen katılımcılarla Koordinasyon 
çalışmaya devam ediyor. 

1 Kasım’da Koordinasyon’un girişimi üzerine Hasankeyf ve Dicle 
Vadisi’nde yaşayan endemik ya da koruma altındaki türlerin tehdit 
altında olması nedeniyle Ilısu Barajı ve HES ile ilgili faaliyetin durdu-
rulması talebiyle Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Der-
neği  tarafından Avrupa Yaban Yaşamın ve Doğal Habitatların Korun-
ması Konvansiyonu’na (Avrupa Konseyi Bern Konvansiyonu) başvu-
ruldu.

Hasankeyf’te yıkımın durdurulması ve projenin iptali için daha 
önce açılıp farklı nedenlerle sonuçsuz kalan davaları inceleyerek yeni 
hukuki girişimlerde bulunmak üzere ağırlıkla avukatların yer aldığı 
bir çalışma grubu oluşturuldu.

14 Aralık’ta İstanbul’da Yıkım ve Mücadele Ekseninde Hasankeyf 
Paneli yapılmıştır. Hasankeyf mücadelesinde dünden bugüne müca-
dele ekseni, eko-politik çerçevesi, toplumsal hafıza, kültürel miras ve 
ekolojik havza araştırmaları gibi başlıkların konuşulduğu panelin bi-
timinde forum yapılmıştır.

12 Mayıs’taki Ekoloji Meclisi toplantısına katılanların dahil 
ya da ilişkili olduğu ekoloji çalışmaları:

MERKEZİ OLUŞUMLAR
* Mezopotamya Ekoloji Hareketi
Yapı ve işleyiş: Yaklaşık 7 ilde aktif meclisi, diğer illerde koordi-

nasyonlar var. İllerden oluşan merkezi bir koordinasyon ayda 1 top-
lanmaktadır.

Politika belgeleri: Son kongrede 8 başlıklı (tarım, su, enerji vb.) 
politika oluşturulmuştur. Çalıştaylar sonrası politika belgeleri oluş-
turulmaktadır (su politika belgesi, tarım politika belgesi vb).
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Uygulamalar/ Saha Çalışmaları: Diyarbakır’da tarım-tohum ko-
misyonu çalışmaları kapsamında, tohum/fide üretimi yapılmaktadır. 
Ortaya çıkan üretim yüzlerce aileye dağıtmak biçiminde, organik to-
humun yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması amaçlanmak-
tadır.

* HDP Merkez Ekoloji Komisyonu
Samsun, Sinop, Artvin gibi yerlerde Nükleer Santrale Karşı, Siya-

nüre Karşı vb yerel platformlar üzerinden bireysel katılımlar olduğu, 
İzmir’de HDP Ekoloji Komisyonu kurulduğu, diğer illerde aktif bir 
ekoloji komisyonu bulunmadığı bilgisi verildi.

[Merkezi faaliyetin tanımı, kapsamı, çalışmalar ve metinler konu-
sunda bilgi yok.]

* TMMOB
Odaların ekoloji komisyonları var, ancak aktif değil. 
Metalürji Mühendisleri Odası’nın siyanür atıkları ile ilgili çalışma-

sı var. 
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YEREL ÖRGÜTLENMELER

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
İSTANBUL EKOLOJİ MECLİSİ FAALİYET RAPORU

* 1. Bölge Ümraniye’de Merhamet Derneği ile birlikte yürütülen 
hayvan hakları çalışması,

* 2. Bölge’de 
daha önce Dersim Munzur Derneği ve Yapı Kooperatifi ile birlikte 

yerinde ekolojik dönüşüm talebiyle kentsel dönüşüm panelleri ya-
pan, ancak 7-8 aydır toplanamayan 20-25 kişilik HDP İstanbul Eko-
loji Komisyonu,

Sarıyer’de kentsel dönüşüme ve ranta karşı ilçe ve mahalle çalış-
maları yürüten Halkların Demokratik Kongresi içinden ve dışından 
birçok yapının içinde olduğu 

* Sarıyer Kent Dayanışması,
* Sağlıklı gıda temelli çalışmaları olan Arıköy Tüketim Kooperatifi,
* Belediyeye ekolojik bostanların kurulmasına yönelik öneriler,

AntalyaTarih, doğa tahribatı, tarihi alanların imara açılması, rant, 
HES, Kaş havalimanı yapılması gibi konulara karşı çalışma yürüten, 
20-25 kişilik bir meclis yapısı olan Antalya Ekoloji Meclisi’nde çalış-
ma yürütülmektedir.

F Alakır Kardeşliği
F Kadim Tabiatı Koruma Derneği, 
F Antalya Gıda Topluluğu, 
F Düşler Akademisi, 
F Doğa Gezileri Toplulukları vb. yapıların içinde aktif çalışılmak-

tadır.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
ANTALYA EKOLOJİ MECLİSİ FAALİYET RAPORU

1. Antalya Emek Demokrasi Güçlerinin ülke ve yerel gündeme iliş-
kin yapılan tüm basın açıklaması eylem ve etkinliklere bileşeni ola-
rak katkı ve katılım sağladık. 

2. Bülent Şık davasının takipçisi olduk. İstanbul’da yapılan tüm 
davalara katıldık. Karar duruşması öncesi Antalya STK’larının imzacı 
olduğu basın açıklaması yaptık ve basın metnini karar duruşmasında 
basına ve duruşmaya katılanlara dağıttık. 

3. Hasankeyf Koordinasyonu bileşeni olduk. Koordinasyonun 
eylem ve etkinliklerine yerelde “Büyük Atlayış Etkinliği”ni Sarısu 
ve Alakır olmak üzere iki ayrı yerde gerçekleştirdik. Yoğurtçu Parkı 
etkinliğine katıldık. Basın açıklaması ve sosyal medya etkinliklerine 
katıldık. 

4. Kurucusu olduğumuz Ekoloji Birliği yürütmesinde yer aldık. 
5. Çanakkale Kirazlı Balaban Mevkiinde yürütülen altın madeni 

arama faaliyetine karşı direnen çadırlı nöbet eylemine katılıp 15 gün 
çadırlı nöbet tuttuk. Dayanışmamız sürüyor. 

6. Çanakkale Bayramiç tohum takas şenliğine ve Zeytinli Köyünde 
gerçekleşen Kır-Kent Ağı çalışmalarına katıldık. 

7. Ekoloji Birliği’nin Ankara’da yapmayı planladığı “İklim Krizine 
ve Ekolojik Yıkıma DUR Diyoruz” miting katılım için yerel çalışma 
yaptık. Miting yasaklandı. 

8. Antalya Muratpaşa Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü’nün 
stratejik plan çalışmasına katıldık. 

9. 6 üyemiz mantar yetiştiriciliği sertifikası aldı. 
10. Burdur’da Salda Gölüme Dokunma Platformu tarafından yapı-

lan çalıştaya katıldık. 
11. Ekoloji Birliği ve Ekoloji Kollektifi Derneği ve Ankara Baro-

su’nun birlikte düzenlediği “Kamucu Yerel Yönetimler için Beledi-
yeleri Ekolojik Haklar Temelinde Programlandırma ve Stratejik Plan 
Hazırlama” çalıştayına katıldık. 

12. İstanbul da yapılan Ekoloji Politik konferansına katıldık. 
13. Bölgemizde başta Alakır olmak üzere Kaş, İbradi, Çıralı ve Al-
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manya’daki ekolojik yıkım projelerine karşı mücadele eden tüm yapı-
larla ilişki ve iletişim kurduk. 

14. Üyeleri arasında olduğumuz Antalya Gıda Topluluğu ile bölge-
sel eylem ve etkinliklerimiz devam ediyor.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
MUĞLA EKOLOJİ MECLİSİ FAALİYET RAPORU
F Yaklaşık 50 kişiyle Halkların Demokratik Kongresi Muğla 

Ekoloji (Meclisi) kuruluş çalışmaları yapılmaktadır.
F MUÇEP içinde aktif çalışma yürütülmektedir.
F Bodrum’da
F HDP Ekoloji Komisyonu,
F Devam eden RES mücadelesi,
F Bodrum Yarımada Çevre Derneği çalışmalarında yer alınmak-

tadır.

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
MUĞLA EKOLOJİ MECLİSİ FAALİYET RAPORU
 8 Mayıs - Kissebükü koyunda otel tahsisi ile ilgili Mazı’da yapılan 

ÇED Toplantısına katılım sağlandı, görüşlerimiz dile getirildi. 
12 Mayıs- Bir arkadaşımız Halkların Demokratik Kongresi ekoloji 

meclisinin oluşturulması doğrultusunda İstanbul’da yapılan toplan-
tıya katılım sağladı.

17 Mayıs – Tarihi yeldeğirmenlerinin bulunduğu Haremtan tepe-
sinde çevre temizliği yapıldı.

26 Mayıs – Halkların Demokratik Kongresi ekoloji meclisi üyele-
rinin de içinde olduğu Zortul Çevre Hareketi Doğa ve Çocuk Şenliği 
düzenledi.

29 Mayıs – Yatağan Turgut köyünde açılmak istenen yeni kömür 
ocakları ile ilgili yapılmak istenen ÇED toplantısına katılım sağlandı. 
Halkın tepkisiyle ÇED yaptırılmadı.

16 Haziran – “Küdür Yarımadası Bütüncül Koruma Alan Yönetimi 
ve Eylem Planı Çalıştayı”nın düzenlenmesine katkıda bulunuldu, ak-
tif katılım sağlandı.

19 Haziran – “HasanKeyf Boğuluyor Sessiz Kalma” basın açıkla-
masının yasaklanması üzerine sosyal medyadan “Daha Çok Paylaş, 
Daha Çok Duyur” kampanyası başlatıldı. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
KÜLTÜR SANAT KOMİSYONU FAALİYET RAPORU

Örgütsel Durum
Halkların Demokratik Kongresi Kültür Sanat Komisyonu 9. Genel 

Kurul’un ardından yeniden toparlanma sürecini başlatmıştır. Birey 
ve bazı kolektiflerin katılımıyla bileşimini genişletmiştir. Yaz döne-
mine kadar düzenli olarak devam eden toplantılar yaz döneminde 
sanat kurumlarımızın şehir dışı planlamalarının artması sebebiyle 
aksamaya başlamıştır. Çeşitli aksaklıklara rağmen dönem içerisinde 
çeşitli illerden katılımla bir kültür sanat buluşması organize edilmiş-
tir. Gerçekleştirilen buluşma dışında planlanan diğer faaliyetler ha-
yata geçirilememiş ancak komisyon bileşiminde bir daralma yaşan-
mamıştır. Kasım ayı itibariyle haftalık toplantılar yeniden yapılmaya 
başlanmıştır. Bu toplantılarda alınan kararla komisyonu genişletmek 
için görüşmeler sürdürülmektedir. 10. Genel Kurul sonrasında, yeni 
dönem içerisinde hayata geçirilmesi hedeflenen planlamalar için ça-
lışma başlatılmıştır. 

İstanbul’dan, çeşitli illerden ve Kürdistan’dan katılımla gerçek-
leştirilen Halkların Demokratik Kongresi Kültür Sanat Buluşması şu 
başlıklarla gerçekleştirilmiştir;

Birinci Oturum
- Halkların Demokratik Kongresi Eğitim Sunumu
İkinci Oturum
- Sanatta İlkesel Yaklaşımlar
- Kültür ve Sanatta Toplumsallaşma ve Yerelleşme
- Dönem Perspektifi ve Planlama
- Komisyon Bileşiminin Belirlenmesi
Planlamalar
- 21 Şubat Dünya Anadili Günü kapsamında son iki yıldır Halk-

lar ve İnançlar Komisyonu’nun düzenlediği anadili etkinliğine Kültür 
Sanat Komisyonu olarak dahil olunmasına karar verilmiş, bu hedefle 
komisyonlar arası toplantılar başlamıştır.

- Halkların Demokratik Kongresi Genel Merkezi Konferans Salo-
nu’nda aylık olarak sinema günleri düzenlenip, gösterimin söyleşiyle 
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tamamlanmasına karar verilmiştir.
- Kültür Sanat Komisyonu olarak dönem içerinde belirli periyot-

larla ve belirli temalarla buluşmalar organize edilerek bu buluşmala-
rın ana başlığını konu alan basılı yayınlar hazırlanması.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
GENÇLİK MECLİSİ FAALİYET RAPORU

11 Mayıs 2019’da Gençlik Meclisi’nin oluşum toplantısını gerçek-
leştirdik. Toplantıya illerden ve bileşenlerden katılım oldu. Bileşen-
lerden SGDF, SYKP, Yurtsever Gençlik, Devrimci Parti katılım sağladı. 
Ayrıca illerden Hatay, Bursa, Ankara ve İstanbul’dan toplam 18 genç 
arkadaşla toplantıyı gerçekleştirdik. 

Tüm katılımcıların kendi örgütleriyle Halkların Demokratik Kong-
resi Gençlik Meclisi’ni tartışmaları ve tartışma sonucunda Gençlik 
Koordinasyonu’nun oluşturulması kararlaştırıldı. Bir dahaki toplan-
tıya kadar gençlik yapıları kendi iç tartışmalarını tüketip bu temelde 
gençlik koordinasyonu oluşturacak.
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İL MECLİSLERİ FAALİYET 
RAPORLARI
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
İSTANBUL İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
İSTANBUL İL KOORDİNASYONU
Halkların Demokratik Kongresi İstanbul İl Koordinasyonu pe-

riyodik toplantılarını il/bölge Eş sözcüleri, bileşen temsilcileri, ko-
misyon/meclis çalışanları ve merkezi Yürütme Kurulu üyelerinin bir 
kısmının katılımıyla almaktadır. İl Koordinasyonu’nda bileşen temsi-
liyeti istenilen düzeye ulaştırılamamıştır. Aynı durum bölge koordi-
nasyonlarında da söz konusudur.

Yarım dönem boyunca İl Eş sözcülüğü görevi erkek yoldaşımız 
tarafından sürdürülmek zorunda kalınmış, süreç içerisinde yapılan 
görüşmeler sonuç vermemiş, son durumda bölge Eş sözcüsü kadın 
arkadaşlar dönüşümlü olarak bu eksiği gidermeye çalışmışlardır.

Seçim darbesinin toplumca itiraz görmesiyle birlikte yerellerde 
gelişen hareketliliklerin meclis girişimlerine dönüşmesine katkı su-
nulmuştur. İl, bölge ve ilçe çalışanlarımız bu girişimlerin bir kısmında 
ön planda yer almış, yürütücüsü olmuştur.

İstanbul İl Meclisi’nde ve bölge meclislerinde yinelenen karar 
doğrultusunda bölgelere dönük pilot ilçe belirlemeleri yapılmıştır. 
Bu belirlemeler üzerine ilçelerde hızlı bir örgütlenme faaliyeti yürü-
tülmektedir.

İstanbul genelinde oluşturulan komisyon, koordinasyon ve tertip 
komitelerinde (Newroz, 1 Mayıs, 1 Eylül Tertip Komiteleri, Kriz Ko-
ordinasyonu, HDP İl Kongre Komisyonu, ekoloji çalışmaları ve etkin-
likleri gibi) il düzeyinde sorumluluk alınmıştır.

Merkezi Kriz kampanyası ile ilgili olarak 1 Ekim tarihinde Aksaray 
SES şubesinde İstanbul’da kriz kampanyasının startını verdiğimiz 
basın toplantısı yapılmıştır.

İl Koordinasyonu faaliyetlerini ağırlıklı olarak bölge planlamaları 
üzerinden sürdürmektedir.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
İSTANBUL 1. BÖLGE FAALİYET RAPORU 
Bölge Meclisi girişimi 9. Döneme 24 kadın, 23 erkek, ve 24 birey, 

23 bileşen olarak 14 ilçenin 13’ünde 47 delege ile başlamıştır. Böl-
ge delegasyonu içerisinde 2 Eş sözcü seçmiştir. Kadın meclisinin de 
seçtiği Eş sözcülerle berber toplamda 4 bölge Eş sözcüsü seçilmiştir. 

Oluşturulan bölge koordinasyonu haftalık olarak toplantılarını 
almıştır. Dönem içerisinde bölge koordinasyonu periyodunu bir sü-
relik bir hafta eğitim (okuma atölyesi) bir hafta koordinasyon olarak 
sürdürmüştür. 

Dönem içerisinde Merkezi gündemler başlığında 1 Eylül günde-
miyle Ataşehir 1 Mayıs Mahallesi’nde koordinasyonumuz aktif görev 
alıp öncülük yaparak şölen düzenlemiştir. 

Dönem başında seçilen 4 bölge Eş sözcümüz özgün koşullardan 
dolayı görevlerine devam edememiştir. 

Bölge koordinasyonumuz Ümraniye, Maltepe ve Ataşehir’in katılı-
mı ile devam etmektedir. 

Ataşehir: Dönem içerisinde yerel seçim, ulaşım sorunu, 1 eylül, 
kentsel dönüşüm ve kriz gibi gündemleriyle çalışmalarını sürdür-
müş, birçok kurumun katıldığı toplantılar organize etmiştir. 

Ümraniye: Koordinasyon girişimi olarak çalışmalarına devam et-
mektedir. 

Maltepe: Var olan delegemiz ve dahil olan yeni isimlerle beraber 
çalışmalarını yürütmektedir. 

Kadıköy: Dönem başında Eş sözcülerimizin de bulunduğu koor-
dinasyon Halkların Demokratik Kongresi gazetesi, 1 Eylül, Demokra-
si Meclisi gibi gündemlerle bir araya gelmekteydi. Daha sonra açığa 
çıkan “Kadıköy Demokrasi Meclisi’’ne katılım sağlanmış ve özgün 
Halkların Demokratik Kongresi planlamaları alınamamıştır. Bölge 
Koordinasyonu ile ortaklaşamamış ve süreç içerisinde Halkların De-
mokratik Kongresi Kadıköy Koordinasyonumuz arkadaşlarımızın ça-
lışmalardan çekilmesi ve özgün koşullardan kaynaklı dağılmıştır. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
İSTANBUL 2. BÖLGE FAALİYET RAPORU 
Halkların Demokratik Kongresi İstanbul 2. Bölge Meclisi, 9. Genel 

Kurul’un ardından 3 bölge Eş sözcüsü ve 11 ilçeden delegelerin yer 
aldığı bölge koordinasyonuyla faaliyet yürütmeye başlamıştır. Şu an 
12 ilçenin yalnızca 2’sinde Halkların Demokratik Kongresi örgütlülü-
ğü sağlanabilmiştir. 

2 kadın ve 1 erkek olarak sürdürülen bölge Eş sözcülüğü sorumlu-
luğu şu an yalnızca bir sözcü tarafından devam ettirilmektedir. 

Fatih: Fatih ilçesindeki çalışmalar Kocamustafapaşa yerelinde 
kurulmuş olunan Yeni Yaşam Derneği üzerinden sürdürülmektedir. 
Yeni Yaşam Derneği geniş bir bileşime hitap etmek amacıyla faaliyet 
yürütmekte ve yereldeki toplumsal çalışmalara destek sunmaktadır. 
Bazı atölye çalışmaları dernek bünyesinde başlatılmıştır. Aynı zaman-
da Halkların Demokratik Kongresi Fatih Koordinasyonu, Fatih Daya-
nışması Meclis Girişimi’nin de sürdürücülerinden biridir. Yerel seçim, 
tecrit, açlık grevi ve ölüm oruçları, kayyum darbesi, ekonomik kriz vb. 
toplumsal ve siyasal gündemler dışında ilçe yerelindeki sorunlara de-
ğinen çeşitli eylem ve etkinlikler yer yer Halkların Demokratik Kong-
resi koordinasyonu olarak yer yer de Fatih Dayanışması üzerinden 
hayata geçirilmiştir. 

Sultangazi: Dönem ortasında faaliyet yürütmeye başlayan koordi-
nasyon merkezi olarak yürüttüğümüz Kriz kampanyası kapsamında 
açık alanda bir panel/forum ve bir de panel formatında salon etkinliği 
düzenlemiştir. Gazi Demokrasi Platformu gibi çeşitli ortaklaşmalara 
öncülük edilmiş, bu ve benzeri ortak faaliyet zeminlerinde genel ve 
yerel gündeme dönük çeşitli eylem ve etkinlikler planlanıp hayata ge-
çirilmiştir. Delegelerimizin olduğu Zeytinburnu, Kâğıthane, Esenler, 
Sarıyer, Beyoğlu, Şişli, Gaziosmanpaşa, Eyüp, Beşiktaş ilçelerinde şu 
an bir koordinasyon ya da koordinasyon girişimi bulunmamaktadır. 

Halkların Demokratik Kongresi koordinasyonu bulunmayan Be-
şiktaş, Şişli, Beyoğlu ilçelerinde çeşitli toplumsal gündemleri sokağa 
taşıyan bölge düzeyinde eylem ve etkinlikler düzenlenmiştir. Bu ey-
lem ve etkinlikler HDP ilçe örgütleri başta olmak üzere ilçelerdeki 
demokrasi güçleriyle birlikte planlanmıştır. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
İSTANBUL 3. BÖLGE FAALİYET RAPORU
Halkların Demokratik Kongresi İstanbul 3. Bölge Meclisi dönem 

başında belirlenen 2 bölge Eş sözcüsü ile çalışmalarını sürdürmek-
tedir.

3. Bölge Koordinasyonu her hafta düzenli olarak toplantılarını 
sürdürmekte olup, Bölge Koordinasyonu Avcılar, Bağcılar, Bahçeliev-
ler, Bakırköy, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ilçelerindeki dele-
gelerle, düzenli sayılabilecek katılımlarla sağlanmaktadır. 

Avcılar, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Esenyurt’ta seçim süre-
cinde kurulan Yerel Seçim İnisiyatifleri’nde ilçelerdeki delege arka-
daşlarımız kuruluşundan bugüne içerisinde bulunmuş, görev almış, 
faaliyetlerini hala sürdürmektedirler.

Avcılar Yerel Demokrasi İnisiyatifi ile birlikte “Nasıl Bir Yerel Yö-
netim” konulu paneli gerçekleştirilmiştir.

Kriz Kampanyası sürecinde Şirinevler’de bildiri dağıtımı yapıl-
mıştır.

2 Kasım Cumartesi günü Bakırköy Mimarlar Odası’nda “Ekonomik 
Kriz Ve Toplumsal Yansımaları” konulu panel gerçekleştirilmiştir.

Merkezi düzeyde gerçekleşen eylemlerin çalışmaları, ilçelerde var 
olan meclis/platformlarla birlikte yürütülmüştür.

Kongre süreci içerisinde ilçeler düzeyinde halk toplantıları plan-
landı. Esenyurt, Avcılar, Bahçelievler, İkitelli, Kanarya ilçelerinde HDP 
ilçe kongresi gündemleri ile birlikte, Bağcılar ilçesinde ise Halkların 
Demokratik Kongresi Kongresi gündemli toplantılar gerçekleşmiştir. 
Önümüzdeki günlerde ise Bakırköy’de planlanmaktadır.

Bakırköy ilçesinde mevcut delegelerin yoğun çalışmaları sonucun-
da Bakırköylülerin kendi öz gücüne dayanarak oluşturulması hedef-
lenen meclis girişimi çalışmalarına devam etmekte olup, bir mekan 
hedefleyerek bu çalışmayı ileri bir safhaya taşımayı planlamaktadır.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
ANKARA İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

İşleyiş ve Örgütlenme: Ankara İl Meclisi’nde yapılan toplantılar-
da il yürütmesi için iki haftalık; il meclisi için iki aylık periyodlarda 
toplanma kararı verilmiş, belirlenen periyodlardan özellikle son üç 
ay aksama olsa da hem il yürütme hem de meclis toplantıları iletişimi 
ve ilişkiyi kesmeyecek şekilde yapılmıştır. 

İl yürütmesi 9. çalışma döneminde örgütlenmeyi temel hedefler-
den biri olarak önüne koymuşsa da bu dönem ancak var olan yerel 
meclisler korunmaya çalışılmıştır Ankara’da Mamak ve Batıkent ye-
rel meclisleri faal çalışmakta Eryaman’da Eryaman Dayanışması içe-
risinde, Dikmen’de Dikmen Demokrasi Platformu içerisinde çalışma-
larımız sürmüştür. 

Eğitim ve Kültür Çalışmaları: 4 Mayıs’ta Halkların Demokratik 
Kongresi Genel Meclis eğitimcilerinin katılımıyla verimli bir eğitim 
gerçekleştirdik. Eğitime 55 arkadaşımız katıldı.

2 Mayıs’ta Derin Sahne Tiyatro Grubu’nun ‘Hayatın Her Rengi’ 
isimli oyununa katılım organize edildi. 100 kişinin katılımı ile bu et-
kinliği gerçekleştirdik.

Miting ve Dayanışma Eylemleri: Newroz Bayramı ve 1 Mayıs top-
lantılarına ve yapılan mitinglere katılım sağlanmıştır. 2 Temmuz an-
ması ve 1 Eylül Barış mitingine katılım sağlanmıştır.

ODTÜ Kavaklık denilen bölümde KYK yapımı gerekçesiyle ağaç 
kesmeye karşı geliştirilen direnişle dayanışma toplantılarına katılım 
sağlanmış, yapılan eylem ve etkinliklere destek verilmiştir. Direniş 
devam ettiği sürece katılımcılarla birlikte halkoyunları ve tiyatro 
atölyesi yapılmıştır. Kavaklık direnişi sürecinde il yürütmemiz ve 
HDP milletvekilleriyle nöbete katılım sağlandı. Halen devam eden 
nöbete ODTÜ meclisimiz katılım sağlamaktadır. 

Halkların Demokratik Kongresi Ankara İl Yürütmesi’nin çağrısıyla 
Hasankeyf Ankara Koordinasyonu oluşturulmuştur. Koordinasyon, 
Hasankeyf gündemiyle çeşitli tarihlerde etkinlik ve toplantılar yap-
mıştır. Yine benzer gündemler için Ankara İklim Platformu oluştu-
rulmuş, Dünya İklim Grevi kapsamında eylemler ve etkinlikler dü-
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zenlenmiştir.
 Bu platform haftalık toplantılarını düzenli olarak yapmaktadır. 

Hasankeyf’i Koruma Koordinasyonu toplantılarına eylem ve etkinlik-
lerine katılım sağlanmıştır. 

28 Eylül’de Ankara il yürütmesi “Halklarımızı krize karşı birlikte 
mücadeleye, dayanışmaya ve örgütlenmeye çağırıyoruz” başlıklı ba-
sın açıklaması yapmış, ardından il meclisi toplantısı yapılmıştır.

BATIKENT
Seçim sonrası ve Batıkent’teki köpek katliamı sonrasında Ortak 

Platform’la basın açıklamaları yapılmıştır. Özellikle köpek katliamı 
sonrasında yapılan basın açıklamasına çok kişi katılmıştır. Milletve-
kili Garo Paylan bu açıklamada bir konuşma yapmıştır.

Batıkent Halkların Demokratik Kongresi Meclisi toplantısı seçim 
değerlendirmesi ve açlık grevleri gündemleri ile yapılmıştır.

Yeni Yaşam Derneği’nde Nagehan Tokdoğan’ın katılımı ile “Yeni 
Osmanlıcılık, Hınç, Nostalji” kitabının söyleşisi yapılmıştır.

6 Mayıs mezar anmasına Yeni Yaşam Derneği olarak kitlesel katı-
lım gösterilmiştir.

YSK kararlarını protesto için Batıkent Platformu ile ortak basın 
açıklaması yapılmıştır. 

Oya Ersoy, Filiz Kerestecioğlu’nun katılımıyla, Demirtaş’ın Devran 
isimli kitabının imza günü gerçekleştirilmiştir. Batıkent Dayanışma 
Platformu ile ortak olarak 3 etkinlik gerçekleştirildi:

• 1 Haziran’da Ethem Sarısülük anması, Ethem Sarısülük Par-
kı’nda gerçekleştirildi.

• 20 Ağustos’ta Batıkent Yeni Yaşam Derneği’nin önerisi üzerine 
kayyımları protesto etmek üzere basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Kalabalık sayılabilecek bir kitle hazır bulundu fakat polis izin verme-
yince sloganlarla Halkevi’ne yüründü ve orada söyleşi yapıldı.

• 22 Ekim’de yine Platform adına gerçekleştirilen “Kriz ve Olağan 
Sonuçlar” başlıklı panelin moderatörlüğünü Batıkent Yeni Yaşam 
Derneği’nden Pakize Sinemillioğlu yaptı. Panelistler Barış Atay (TİP), 
Levent Tüzel (EMEP) ve Ali Şeker’di (CHP). Batıkent Meclisi yürüt-
mesi tarafından panelin hem katılım hem de konuşmacıların üzerin-
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de durduğu konuşmalar itibariyle başarılı olduğu değerlendirildi.
Genel etkinliklere katılım:
• 2 Temmuz anmasına katılım sağlanmıştır. 
• ODTÜ Kavaklık denilen bölümde KYK yapımı gerekçesiyle ağaç 

kesmeye karşı geliştirilen direnişle dayanışma. 28 Mayıs ile 22 Ekim 
arasında nöbet tutma, dayanışma ziyareti, tweet etkinliği gibi çeşitli 
etkinliklere katılım gösterildi.

• 1 Eylül Barış Mitingi’ne katılım.
• 22 Eylül Turgut Özal Mahalle Meclisi’nin düzenlemiş olduğu 

“Birlik ve Beraberlik Aşuresi’ne” ve Batı Sitesi Mahalle Meclisi’nin 
aşure etkinliğine katılım gösterildi.

• 10 Ekim Gar Katliamı anmasında bulunuldu.
Batıkent Halkların Demokratik Kongresi Meclisi olarak, Halkların 

Demokratik Kongresi Genel Meclisi’nin ve genel yürütmesinin tartış-
tığı konular ve aldığı kararları takip etmek durumundayız. Bu anla-
yışla,

• 28 Eylül’de Ankara il yürütmesinin organize ettiği “Halklarımızı 
krize karşı birlikte mücadeleye, dayanışmaya ve örgütlenmeye çağırı-
yoruz” başlıklı basın açıklamasına ve ardından yapılan il meclisi top-
lantısına katılım gösterildi.

• 4-6 Ekim tarihleri arasında yapılan eğitim kampına bir arkada-
şımız katıldı.

İçe Dönük Faaliyetler: Bilindiği gibi yaz mevsimi tatil sebebiyle 
çok insanın bulunmadığı ve yeterli etkinliklerin yapılmadığı sezon-
dur. Buna rağmen diğer başlıklarda ifade ettiğimiz etkinliklerin yanı 
sıra içe dönük etkinlikler yapılabildi:

• 16 Haziran’da “Kapitalizmin Krizi ve İşçi Sınıfının Mücadelesi” 
başlığıyla konuşmacıları Alp Altınörs ve Mustafa Durmuş olan bir pa-
nel gerçekleştirildi.

• 29 Eylül’de kahvaltı ve sohbet toplantısı gerçekleştirildi. 
• 17 Ekim’de “Neoliberalizm Çöküyor, Seçeneklerimiz Nelerdir” 

başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Konuşmacı Mustafa Durmuş’tu.
• 21 Kasım’da “Ekoloji-politik söyleşisi” gerçekleştirildi. Konuş-

macılar Ecehan Balta ve Mehmet Horuş’tu. 30 Kasım’da yaklaşık 250 
kişinin katıldığı Dayanışma Yemeği gerçekleştirildi.
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Kadın Etkinlikleri:
• 14 Haziran’da Kadın Buluşması ve Takas Pazarı gerçekleştirildi.
• 26 Ağustos’ta Batıkent Kadın Platformu ile birlikte Emine Bulut 

cinayeti ve diğer kadın cinayetleriyle ilgili basınç açıklaması ve otur-
ma eylemi gerçekleştirildi.

• 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma 
günü için 24 Kasım günü Batıkent’te bir basın açıklaması gerçekleşti-
rildi ve 25 Kasım’a çağrı yapıldı.

• 25 Kasım’daki etkinliğe katılım gösterildi.

MAMAK 
Halkların Demokratik Kongresi Mamak Meclisi önüne koyduğu 

hedef planlamasıyla çalışmalarını oluşturduğu meclislerle yerine ge-
tirme gayretindedir.

Emek Meclisi çatısı altında kâğıt toplayıcılar, inşaat işçileri, pazar 
esnafı ve temizlik işçileri ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir.

Halklar ve İnançlar Meclisi’nde Demokratik Alevi Derneği ve De-
mokratik İslam Kongresi ile birlikte bölgesel Ege, Mutlu, Tuzluçayır, 
Hüseyin Gazi Mahallelerine bağlı yerellerde çalışmalar yürütmüştür. 

Halkların Demokratik Kongresi Mamak Meclisi olarak TOKİ işçi-
leri eylemi sahiplenilmiş sonuçlanana kadar yereldeki devrimci ya-
pılarla dayanışma içerisinde olunmuştur. Yemek sorunları çözülmüş-
tür. Her aşamada Mamak Meclisi olarak yer alınmıştır. 

Mamak’ta yer alan diğer kurumlarla Mamak Platformu Girişimi 
adıyla birlikte Mücadele zemini yaratılmış basın açıklamaları yapıl-
mıştır. Tecrit ve açlık grevleri ile ilgili basın açıklamaları panel ve yü-
rüyüşler yapılmıştır.

18 Mayıs ve Dörtleri anma etkinliği ortaklaştırılmıştır.
Kooperatif kurulma aşamasına gelinmiştir. Mamak el birliği tüke-

tim kooperatifi adı altında üyelere talepleri doğrultusunda gıda temi-
ni sağlanmıştır. Dernekleşme faaliyetleri başlatılmıştır.

ERYAMAN
Eryaman Dayanışması içerisinde arkadaşlarımız faaliyet yürütmek-

tedir. Tiyatro atölyesi ve felsefe okuma grubu çalışmaları sürmektedir. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
İZMİR İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU
 
Aralık 2018’de yapmış olduğumuz İzmir Halkların Demokratik 

Kongresi Meclis toplantısı sonunda 
İlk olarak Halkların Demokratik Kongresi’nin İzmir’de görünürlü-

ğünü sağlamak için katılım yaptığımız her alanda Halkların Demok-
ratik Kongresi fikriyatı ve görselliğini gerçekleştirmeye çalıştık.

Emek komisyonu, ekoloji komisyonu, örgütlenme komisyonu, 
gençlik komisyonu, mali komisyon, cezaevi komisyonu ve kadın üye-
lerimizin tamamının dahil olduğu kadın komisyonları oluşturduk. 
Komisyonlarımızın eksikliklerini gidermeye çalışıyoruz.

Birçok kez komisyonlarımızı güçlendirmeye çalıştıksa da sürecin 
bize dayattığı pratik sorumluluklar ve gündemler nedeniyle çoğu za-
man etkin olamadık.

3 Ocak 2019 dan Kasım 2019’a kadar 4 meclis toplantısını gerçek-
leştirdik.

 Her hafta düzenli olarak yürütme toplantılarımızı yapıyoruz.
*İzmir’de Kültür Park platformu,
*İzmir’e Sahip Çık Platformu,
*İzmir Kadın Platformu,
*Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu bileşeniyiz.

Ayrıca HDP, Ege TUAYDER ve İzmir Halkların Demokratik Kong-
resi olarak tecride karşı komisyon oluşturulmuştur. 1 Mayıs hazır-
lık platformunda temsil ediliyoruz. Tecride karşı 23 Ocak’ta basın 
açıklamasına, 1 Mart’ta TV programına katıldık. Elektrik fabrikası 
özelleştirilmesine karşı yapılan etkinlikte yer aldık. Yamanlar Ma-
hallesi’nde Alevi yurttaşlarımızın ziyareti ve basın açıklanmasını 
yaptık. KHK ile işten atılmalara karşı “İşimizi Geri İstiyoruz” talepli 
Eğitim-Sen 2 No’lu şubenin her hafta çarşamba günü Karşıyaka gi-
rişinde yaptığı oturma eylemine düzenli katılıyoruz. 2019 1 Mayıs 
platformunda Halkların Demokratik Kongresi olarak yer aldık. Plan-
ladığımız merkezlerde anons yaparak bildirimizin dağıtımı gerçek-
leştirdik. 1 Mayıs a pankartımızla önlük ve flamalarımızla katıldık. 
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İzmir Emek ve Demokrasi platformunun bileşeniyiz. 24 Nisan Erme-
ni soykırımı yıldönümü nedeniyle 95-100 kişinin katılımıyla kapalı 
salon toplantısı gerçekleştirdik. 

19 Mayıs’ta İzmir Halkların Demokratik Kongresi eğitim çalışma-
sına 50 kişinin katılım sağladığı toplantımızı gerçekleştirdik. Bu et-
kinliğe merkez yürütmeden Eş sözcümüz Sedat Şenoğlu ve Yürütme 
Kurulumuzdan arkadaşlarımız katıldı. İzmir Halkların Demokratik 
Kongresi olarak düzenli olarak meclis ve yürütme toplantılarını sür-
dürüyoruz.

 İnsan Hakları Derneği’nin her cumartesi Konak’ta yaptığı oturum 
eylemine katılıyoruz.

12 Haziran “Dünya Ekoloji Günü’nde” yapılan ekoloji yürüyüşü-
ne “Hasankeyf’e dokunma Dicle özgür aksın” pankartı ile katıldık. 
Ege sağlık meclisi çalıştayına yürütme olarak katılım sağladık.

19 Haziran’da HDP ile “Hasankeyf’e dokuma Dicle Özgür aksın” 
ortak basın toplantısı gerçekleştirdik.

 HDP ege bölge  kadın ve genel konferanslarına etkin olarak katıl-
dık.

 2 Temmuz “Sivas katliamı anmasında” Halkların Demokratik 
Kongresi İzmir yürütmesi olarak yerimizi aldık.

 Kültür park platformunda etkin olarak yer alıyoruz. Platformun, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlediği “ Kültür Park 1. 
arama konferansında” güçlü olarak temsil edildik. 

20 Temmuz Suruç katliamı yıldönümünde yapılan kitlesel anmaya 
katılım sağladık. 

3-4 Ağustos ‘ta Diyarbakır da HDP’nin merkezi örgütlenme konfe-
ransına katıldık.

6 Ağustos’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi  ve Kültür Park Platfor-
munun gerçekleştirdiği Kültür Park Çalıştayı’na katıldık. 

14 Ağustos’ta Kaz Dağları’nda gerçekleşen etkinliğe İzmir Halkla-
rın Demokratik Kongresi olarak katıldık.

29 Ağustos’ta İzmir Eş sözcümüz Jinnews’a röportaj verdi.
24 Ağustos’ta kayyımlara karşı 37 kurumla ortak basın toplantısı 

düzenledik.
 20-30 Ağustos tarihleri arasında il genelinde HDP ile birlikte ve-
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kil ve il yönetimleriyle kitle toplantılarında Halkların Demokratik 
Kongresi İzmir olarak Çiğli, Buca ve Aliağa’da salon toplantılarında 
yer alarak konuşmalar yaptık. 

 Gaziemir kitle çalışmalarına katılım yaptık. 1 Eylül “Dünya Barış 
Günü” ile ilgili çağrı röportajını Jinnews’a verdik. Gündoğdu Meyda-
nı’nda yapılan 1 Eylül mitingine Halkların Demokratik Kongresi Eş 
sözcümüz Gülistan Koçyiğit’le birlikte katılım sağladık.

7 Eylül Manisa Salihli’de JES’lere karşı mitingine katıldık. İzmir’de 
kayıplar ve hasta tutsaklar için yapılan eylemlere katılımlar yaptık.

9 Ekim-12 Ekim tarihleri arasında “Efemçukuru’ndan Kaz Dağ-
larına” ekoloji yürüyüşünde ekoloji komisyonu ve İzmir yürütmesi 
olarak yer aldık.

Halkların Demokratik Kongresi Olarak 
 “Kriz Var. Aynı Gemide Değiliz, Krizin Faturasını Krizi Çıkaranlar 

Ödesin” kampanyamıza 29 Eylül’de basın toplantısı ile start verdik.
 Üç ayrı tarihte Karşıyaka İZBAN istasyonu ve Konak meydanında 

bildiri ve broşür dağıtımını gerçekleştirdik. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
SAMSUN İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

Coğrafyamızda devrimci demokratik halk muhalefetinin birleşik 
bir mücadele zeminde örgütlenmesi içim tarihsel bir adım sayılabi-
lecek Halkların Demokratik Kongresi fikriyatı kuruluşu ile birlikte 
bütün devrimci demokratik mirasımızın geleneksel tüm alışkanlık-
larını zenginlik sunarak aşamaya katkı ve büyük olanaklar sunduğu-
nu söyleyebiliriz. Demokratik devrimci halk hareketimizin birikimi 
ile atılan Halkların Demokratik Kongresi bileşen zenginliği ile çeşitli 
uyum ve anlamlandırma tartışmalarına yer açması programının eşit 
hukuk üzerinden yürümesi devrimci demokratik halk muhalefetine 
güçlü ve kalıcı bir zemin bırakabileceği imkânlarını sunmaktadır.

Halkların Demokratik Kongresi örgütlenmesi kendini geliştirmek 
için iç tartışmalarıyla yapıcı bir tarzda ilerlerken, seçimler gündem-
leriyle Halkların Demokratik Kongresi’nin bağrından doğan HDP’de 
Parlamenter siyasi demokratik özne haline geldi. Rejimin tekçi ve 
emekçi halk düşmanı yapısıyla iç krizinden kurtulamamasını derin-
leşirken 7 Haziran seçimleri sonucu HDP ile birlikte demokratik ve 
birleşik halk muhalefeti açısından sarsıcı bir önem kazandı. Toplu-
mun demokratik mücadelesini siyasallaştırmada güçlü olanaklar 
yakalamaya başlayan Halkların Demokratik Kongresi’ni seçimler 
birlikte odak haline dönüştürme zeminini daraltmaya başladı. Reji-
min kodlarındaki yapısal sorunlarından kaynaklı kendisini reforme 
edebilecek imkânı sağlayamaması sonucu egemenlerinin kanlı faşist 
siyaseti ile topyekûn saldırıya geçmesine zemin oluşturdu. Bu faşist 
baskı ortamında güçlü bir cevap vermemekten kaynaklı Halkların 
Demokratik Kongresi’nin örgütsel zemini fikri olmasa da örgütsel bo-
yutta sündürdü. Halkların Demokratik Kongresi içerisinde başta ör-
gütsüz bağımsız kesimler başta olmak üzere bir daralmaya itti. Rejim 
egemenleri Kürt sorunuyla iç içe geçen krizini aşabilmek için savaş 
ve seçim siyasetini iç içe geçirerek yeni bir politikaya yöneldi. Kendi-
ni muhafaza etmek barajlarla korumaya çalıştığı güdük parlamenter 
modeli tekçi başkanlık modeli üzerinden sürdürmeye çalışmaktadır. 
Halkların Demokratik Kongresi ve demokratik halk muhalefeti açı-
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sından rejimin krizinin çıkış bulamaması tarihi örgütsel olanakları 
güçlendirmektedir.

Kısa olabilecek ve tartışılması gereken bu tespitlerden sonra yapı-
lan tüm kongre kararlarında alınan kararların ve örgütsel durumun 
vücut bulma zemini yeşertilememiş olmasının değerlendirilmesi çok 
önemli tarihsel niteliktedir. Bu vesileyle kongremize yıllık faaliyet ra-
porumuzu sunuyoruz.

Örgütlenme Durumu
- Halkların Demokratik Kongresi İl Yürütmesi 5 kişidir. Kısmi ak-

saklıklar dışında düzenli olarak bir araya gelmektedir.
- Halkların Demokratik Kongresi İl Meclisi düzensiz aralıklarla 

olsa da toplantılarını yapmaktadır.
- Halkların Demokratik Kongresi İl Meclisine bağlı faaliyet göste-

ren Kadın, Gençlik ve Emek meclisleri yoktur. 
Faaliyet Raporu
Bir önceki kongre kararlarına uygun olarak yerel faaliyetlerin 

içerisine dahil olunmaktadır. Geçmişte Halkların Demokratik Kong-
resi’ne yönelik bölgede şovenizmin etkileri düşünüldüğünde önyar-
gılar önemli ölçüde kırılmıştır. Politik etki giderek güçlenmektedir. 
Fakat Halkların Demokratik Kongresi’nde politik özneler dışında ör-
gütsel zafiyet sürmektedir.

-Kendi logomuzla ve pankartımızla 1 Mayıs dışında sokakta ola-
mamakla birlikte gündeme dair kapalı basın açıklamaları yapılmak-
tadır. Yerelde tüm emek ve demokrasi güçleri ile sokakta olmaya gay-
ret gösterilmektedir.

-2019 yerel seçimleri ile ‘Halkçı Yerel Demokratik Yönetim’ anla-
yışıyla Halkların Demokratik Kongresi iradesiyle 30’a yakın kurumla 
bir bildirge çıkarılmıştır. Fakat bu olumlu adımlara rağmen platform-
ca metne sadık bir kampanya çalışması yürütülememiştir.

-SAMÇEP çerçevesinde yürütülen çevre ve ekoloji mücadelesinde 
bileşenler üzerinden Halkların Demokratik Kongresi sürece dahildir.

-Su zamlarına karşı kurulan 30’un üzerinde kurum ile kurulan 
yerel platformun çalışmalarında Halkların Demokratik Kongresi yer 
almıştır. Bu platform Hayat Pahalılığına Karşı Platform’a evriltme ça-
lışmaları devam etmektedir.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
BALIKESİR İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

Halkların Demokratik Partisi yerellerdeki güç birliğinin en etkin 
üyesidir. Güç birliğinin eylemlerini ya örgütleyici ve katılımcı olarak 
bütün eylem ve etkinlikleri katılım gösterilmiştir. 

12-13 Ocak 2019 tarihlerinde Halkların Demokratik Kongresi 9. 
Dönem 1. Genel Meclis toplantısına katılım gösterdik. 

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anmasına katılım gösterdik. 
21 Mart Newroz bayramı kutlamasına katılım gösterdik. 
30 Mart Seçim arifesinde hem büro açılışımızı hem de HDP Eş 

Genel Başkanı Sezai Temelli ve Halkların Demokratik Kongresi 
Eşsözcüsü ve Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in katılımı ile 
mitingimizi gerçekleştirdik. 

13-14 Nisan 2019 tarihlerinde Halkların Demokratik Kongresi 9. 
Dönem 2. Genel Meclis toplantısına katılım gösterdik. 

17 Nisan 2019 Çarşamba günü İHD’nin düzenlemiş̧ olduğu “Ya-
şama ses ver, Tecridi kaldır!” konulu basın açıklamasına katılım gös-
terdik. 

23 Nisan 2019 tarihinde Halkların Demokratik Kongresi Yürütme 
Kurulu üyesi Zeki Tombak’ın katılımı ile Edremit HDP ilçe başkanlığında 
siyasi süreci değerlendirme ve açlık grevindeki tüm yoldaşlarımız için 
neler yapılabileceğine dair değerlendirme sürecine katılım sağladık. 

1 Mayıs 2019 Dünya İşçi ve Emekçi Bayramı’na katılım gösterdik. 
5 Mayıs 2019 tarihinde Çanakkale ilinde eğitim programına katı-

lım gösterdik. 
İHD ve Balıkesir HDP Cezaevi Komisyonu tarafından organize edi-

len ve Eşsözcümüz Gülistan Koçyiğit’in katılımıyla yapılan panele ka-
tılım gösterdik. 

15-16 Haziran işçi direnişi anmasına katılım sağladık. 
31 Haziran 2019 tarihinde Ankara ilinde düzenlenen HDP Kadın 

konferansına katıldık.
2 Temmuz Madımak katliamı anmasına katılım sağladık. 
3-4 Ağustos 2019 tarihlerinde HDP Diyarbakır konferansına ka-

tıldık. 
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Kaz Dağları’nda Alamos Gold firması tarafından sürdürülen doğa 
katliamına tepki göstermek için Çanakkale ili Balaban mevkiinde dü-
zenlenen yürüyüşe katıldık. 

Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta direnişinin HDP tarafından Al-
tınoluk’ta yapılan basın açıklamasına katılım sağladık. 

Hükümetin seçmen iradesini yok sayan kayyım atamalarına karşı 
sokağa çıktık ve 9 arkadaşımızın gözaltına alınması ve yapılan baskı-
lara rağmen eylemimizi gerçekleştirdik. 

HDP Ayvalık ve Edremit ilçeleri tarafından düzenlenen her eyle-
me katılım gösterdik. 

İHD tarafından Cumartesi Annelerinin 750. Hafta direnişi için 
Ayvalık ilçesinde düzenlenen basın açıklamasına katılım gösterdik.  
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
ÇANAKKALE İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

Çanakkale Halkların Demokratik Kongresi olarak Demokrasiye 
Çağrı Grubu’nu oluşturduk. Çanakkale demokratik kitle örgütlerinin 
katılımıyla bir salon toplantısı yapıldı. Kaz Dağıları’nın değişik yer-
lerinde maden arama bahanesiyle yapılan doğa kıyımına karşı her 
türlü etkinliğe çevre ve doğa dernekleriyle ortak mücadeleye katıl-
dık. Kaz Dağıları’nda süren çadır direnişini halen destekliyoruz. Kaz 
Dağları direnişi yurtiçi ve yurtdışında büyük bir etki alanı yarattı. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
ESKİŞEHİR İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

 2018 Kasım ayı aldığımız toplantı ile, meclis girişimi olarak 9. Dö-
nem Kongresi’nin hazırlıklarına başlandı. Süreç içerisinde meclisle-
şildi.

 Ankara’da ki 9. Halkların Demokratik Kongresi Olağan Kongre-
si’ne delegeler, Genel Meclis üyeleri, Eş sözcüler olarak katılım sağ-
landı.

 Dönem boyunca merkez yürütmeden arkadaşlar ile iki ayrı top-
lantı yapıldı. Eğitim çalışması ile Eskişehir’de yeniden güçlenmeye 
yönelik adımlar atıldı.

 1 Mayıs’ta Halkların Demokratik Kongresi pankartı ile alana çık-
tık. Bunun dışında alanlarda aktif faaliyet yürütmedik.

 Genel Meclis üyelerimizin toplantılara ve görev aldığı komisyon-
lara katılımı eksik oldu. 

 10. dönem kongresi için daha aktif ve geniş kapsamlı çalışmaları 
amaçlayarak yine merkezi katılımlı toplantı alındı. Delege belirleme 
ve meclisleşme çalışmaları yürütüldü. Birçok kurum ve bireysel çağ-
rıları tekrarlayarak genişlemeye yoğunlaşıldı. Buna bağlı fikir çeşit-
liliği yüksek meclis oluşturulması amaçlandı. Kadın katılımının dü-
şüklüğü sebebiyle, yeterlilik sağlamanın zorlaşması süreci yavaşlatan 
etken oldu.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
ADANA İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

10 Ocak 2019 tarihinde yeni dönem meclis, yürütme ve Eş sözcü-
lük oluşturuldu.

13 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da yapılan 9. Halkların Demokra-
tik Kongresi Genel Kuruluna katılım sağlandı.

20 Ocak 2019 tarihinde meclis ve yürütmemizin tanıtım toplan-
tısı yapıldı.

Toplantı Seyhan Belediyesi ‘Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde’ yo-
ğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Tanıtım toplantısından sonra ilimizde bulunan; bize yakın olan 
STÖ, DKÖ ve siyasi partiler ziyaret edildi.

Seçim startı verildikten sonra HDP ile ortaklaşıp il seçim koordi-
nasyonu ve ilçe seçim koordinasyonlarında aktif olarak yer alındı.

Seçim dönemi boyunca meclisimiz sahada aktif olarak çalışmalar-
da yer aldı.

Tecrit ve açlık grevleri gündemli Halkların Demokratik Kongresi 
il meclisi olarak bir basın toplantısı, iki geniş katılımlı kitlesel basın 
açıklaması yapıldı.

Newroz tertip komitesinde Halkların Demokratik Kongresi’nden 
4 arkadaşımız yer aldı.

Newroz etkinliğinde konuşmacılar arasında olan Halkların De-
mokratik Kongresi’nden il Eş sözcüsü Uğur Bayrak konuşmasını yaptı.

Halkların Demokratik Kongresi il meclisi olarak; emek meclisi, 
kültür meclisi, hak ve inançlar meclisi, basın-yayın meclisi, kadın 
meclisi ve gençlik meclislerinin girişim gurupları oluşturuldu.

Halkların Demokratik Kongresi Merkezi Kadın Meclisi’nin ‘Leyla 
Güven’e yaptığı ziyarette ilimizden kadın meclisimiz katılım sağladı.

Tecrit ve açlık grevleriyle ilgili diğer kurumlarla ortaklaşıp; yapı-
lan bütün etkinliklere Halkların Demokratik Kongresi olarak öncülük 
edilip, en üst düzeyde katılım gösterilmiştir.

12 Mayıs 2019 günü ilimizde yapılan merkezi eğitime katılım sağ-
lanmıştır.

1 Mayıs işçi bayramı öncesi ve bayram günü çalışmalara en üst 
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düzeyde katılım sağlanmıştır.
Halkların Demokratik Kongresi Genel Merkezi’nin İstanbul’da 

yapmış olduğu ekoloji meclisi ve gençlik meclisi toplantılarına ilimiz-
den katılım sağlanmıştır.

Genel merkezimizin talebiyle bölgemizde bulunan Genel Meclis ve 
Yürütme Kurulu üyelerimizle birlikte Adana il meclisimiz üzerinden 
23 mayısta Osmaniye ilinde meclis girişim grubu oluşturmak adına 
HDP il binasında toplantı alınmıştır.

Kültür ve Sanat Komisyonu’nun 9 Haziran 2019 tarihindeki imza 
günü, söyleşi ve müzik dinletisine geniş katılımla yapıldı.

Ramazan bayramında ilimizde bulunan değer aileleri ve kurumlar 
ziyaret edilmiştir.

KESK Adana Şubeler Platformu ile ortaklaşa yaptığımız 2 Temmuz 
Madımak katliamı ile ilgili yapılan basın açıklamasına katılım sağlan-
dı.

DİSK bağlı Emekli-Sen’in Adana örgütlemesinde il ve ilçelerde ya-
pılan kongrelerde il meclisimizden 4 arkadaşımız, önerilerimiz ve ça-
lışmalarımız doğrultusunda yönetim kademelerinde yer aldılar.

Adana İHD şubesinin 33. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katılım 
sağlandı.

HDP’nin Ceyhan, Yüreğir ve Çukurova ilçelerinin kongrelerine ka-
tılım sağlandı.

ESP’nin düzenlemiş olduğu dayanışma yemeğine katılım sağlandı.
Adana HİLTON-SA oteli çalışanlarının iş bırakma eylemine destek 

ve katkı sunuldu.
31 Temmuz 2019’da ülke genelinde KESK düzenlemiş olduğu An-

kara’ya yürüyüş programı çerçevesinde ADANA’da düzenlemiş oldu-
ğu basın açıklamasına katılım sağlandı.

3-4 Ağustos 2019 Diyarbakır’da HDP’nin yapmış olduğu Merkezi 
Örgütlenme Konferansına katılım sağlandı.

Kurban bayramında mezarlık ziyaretleri ve değer aileleri ziyaret 
edildi.

19 Ağustos 2019 büyükşehir belediyelerimize halkın iradesi yok 
sayılarak atanan kayyımlardan sonra ilimizde yapılan bütün eylem 
ve etkinliklerin düzenlenmesinde ve kitlesel katılım sağlanması için 
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aktif bir şekilde çalışmalarda bulunulmuştur. 
27 Ağustos’ta Adana KESK şubeler platformu tarafından Düzenle-

nen ‘İnsanca Yaşam, Güvenceli İş İçin G(Ö)revdeyiz’ basın açıklama-
sına katılım sağlandı.

1 Eylül Dünya Barış Günü Etkinliği için alanda çalışılıp; kitlesel ka-
tılım sağlandı. 

MEYA-DER (Akdeniz Yakınlarını Kaybedenler Ailelerle Yardım-
laşma Ve Dayanışma Derneği) 1. olağan kongresine kitlesel katılım 
sağlanıp; Halkların Demokratik Kongresi adına il Eş sözcümüz Uğur 
Bayrak konuşma

yapmıştır.
6 Eylül’de Osmaniye/ Çardak Köyünde Deniz Gezmişlerin yoldaşı 

İbrahim Çenet yoldaşımızın ev sahipliğinde ve öncülüğünde düzenle-
nen 11. Özgür Film Festivaline Mersin Halkların Demokratik Kongre-
si il meclisi ile beraber katılım sağlandı.

28 Ağustos’ta Yeni Yaşam Derneğimiz yeni binasına taşındı.
19 Eylül 2019 tarihinde binamızda kayyımlara ilişkin geniş katı-

lımlı basın toplantısı düzenlendi.
Krize karşı mücadele kampanyası kapsamında binamızda geniş 

katılımlı basın toplantısı yapılarak çalışmasına start verildi.
3 Ekim 2019 tarihinde genel merkezimizin Balıkesir/ Gönen ilçe-

sinde düzenlemiş olduğu üç günlük eğitim seminerine il Eş sözcümüz 
Uğur Bayrak katılım sağlamıştır.

10 ekim gar katliamı anmasına katılım sağlandı.
ESP’nin öncülüğünde düzenlenen Atılım Dergisinin 25. Yıl etkinli-

ğinin çalışması ve katılım yapıldı.
8 Kasım 2019 tarihinde Adana Halkların Demokratik Kongresi il 

meclisi olarak dayanışma yemeği verildi. Dayanıma gecemize 33 STK 
ve siyasi parti katılım sağladı.

İlimizde meclisimize yansıyan cenaze, taziye, düğün, hasta ziyare-
ti vb. ziyaretler yapılmaktadır.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM 
MUĞLA İL FAALİYET RAPORU

Yerel seçim çalışmaları, Newroz, HDP’nin açlık grevleri ile ilgili 
basın açıklamalarına, 1 Eylül Dünya Barış günü, kayyımlara karşı ya-
pılan eylem ve etkinliklere katılım sağlandı. 

1 Haziran 2019’da Datça’da 15 kişinin katılımıyla Eğitim Çalışma-
sı yapıldı.

Kriz karşıtı kampanya kapsamında 2 Ekim tarihinde Milas halk 
pazarında bildiri dağıtımı yapıldı. İl Kongre Komisyonu’nda Halkla-
rın Demokratik Kongresi adına bir arkadaşımız görev aldı.

4-5-6 Ekim’de Gönen’de yapılan eğitim seminerine üç kişi katıldı. 
9-10 Kasım Bodrum’da 35, Datça’da 20 kişinin katılımıyla eğitim 

çalışması gerçekleştirildi. Eğitim çalışmalarının sonucunda il meclisi 
oluşturuldu. 7 Aralık’ta alınan toplantıda il yürütme kurulu ve Genel 
Kurul için delegeler belirlendi. İlçe meclislerinin oluşturulması doğ-
rultusunda çalışmalar sürüyor.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM 
DENİZLİ İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

- Yapılan genel kurulda seçilen beş kişilik yürütme ile çalışmaları-
na başladı. İletişim grubu kuruldu.

- İl meclisi her ayın üçüncü Pazar günü toplantı yapma kararı aldı 
ve Eylül ayına kadar meclis toplantılarını düzenli gerçekleştirdi.

- 20 Nisan 2019 tarihinde 20 kişinin katılımı ile Halkların Demok-
ratik Kongresi eğitim çalışmasını gerçekleştirildi. Katılımcıların ve-
rimli bulduğu eğitim çalışması olumlu değerlendirildi. Eğitimin tek-
rarlanabileceği, bu tür eğitimlerin devam etmesi, sürekliliğin sağlan-
ması gerektiği ifade edildi. Eğitimin içerik olarak çok yoğun olduğu, 
iki bölüme ayrılarak da yapılabileceği önerildi.

- Kadın ve ekoloji çalışmaların sürdüğü alanlar olduğundan bu 
alanlara yönelik meclis oluşturma çalışması yapılabileceği, bunun dı-
şında hukuk, halklar ve inançlar, gençlik, kamu emekçileri meclisleri 
oluşturabilmek için çalışma yürütülmesi tartışıldı.

-Açlık grevleri; Denizli Kocabaş cezaevinde 13 kişinin açlık grevin-
de olduğu bilgisine ulaşıldı. Kitap, avukat görüşü, maddi dayanışma 
talebi olan arkadaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma ya-
pılması kararlaştırıldı.

- Yerelde “Demokrasiye Çağrı Grubu” oluşturuldu ve grup faaliyet-
lerine hala devam etmektedir.

-Yerelde bir ekoloji meclisimiz oluşmamakla birlikte, “Büyük 
Menderes İnisiyatifi” altında Halkların Demokratik Kongresi meclisi 
ekoloji çalışmalarında yer alıyor. Bölgemizde Denizli, Uşak, Aydın ve 
Afyon yerellerini içeren “Büyük Menderes İnisiyatifi” adı ile bir eko-
loji çalışması yürütülmektedir. Denizli yereli inisiyatif içinde önemli 
bir ağırlığa sahiptir. Bu çalışmaya HDK’li bileşenlerden arkadaşlar 
bireyler olarak katılmaktadır. İnisiyatif yerelde çalışmalarına devam 
etmekte, il düzeyinde farklı ilçelerde farklı sorunlarla mücadelesini 
genişletmektedir. JES, Termik Santraller, Taş Ocakları, Büyük Mende-
res nehrinin kirliliği vb. sorun alanlarında çalışma yürütülmektedir. 
Yerel seçimler sırasında da inisiyatif tarafından ‘Ekolojik Yerel Yöne-
tim’ çağrısı yapılmıştır. Rapor Denizli kamuoyu ve adaylarla paylaşıl-
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mıştır. İnisiyatif içerinde HDK’li arkadaşlarımızın ağırlığı söz konusu-
dur. Bileşenler düzeyinde de çalışmaya önem verilmektedir. Bununla 
birlikte bu faaliyet için Halkların Demokratik Kongresi çatısında bir 
araya gelip inisiyatife ilişkin tartışma yapılamamıştır. İstanbul’da ya-
pılan Ekoloji Politik konferansına yerelden katılım sağlandı.

-Kadın Meclisimiz düzenli toplantı almaya başladı ve il kadın ko-
ordinasyonunu oluşturdu. Denizli Kadınlar Birlikte Güçlü Platformu 
içerisinde kadın faaliyetlerini sürdürmektedir. 8 mart, 25 kasım gibi 
kadınlar için önemli tarihsel etkinliklerin örgütlenmesi ve katılımı 
sürecinde aktif rol alınmıştır. Son süreçte kadın meclisine yönelik 
6284, şiddet konulu eğitim çalışmaları yapılmıştır.

- İl meclisi yerel seçimler sonrasında bir meclis gündemini yerel 
yönetimlere ayırmış, var olan yönetim ve olanakları değerlendiril-
miştir. Alanlarda meclis faaliyetlerini örmenin gerekliliği konusunda 
hemfikir olunmuştur. Buna ön açma anlamında mahallelerde halk 
buluşmalarını belediye meclis üyesi arkadaşlarla gerçekleştirme 
kararı almış ve ilk buluşmasını 8 Temmuz günü Muratdede mahal-
lesinde gerçekleştirerek halkın belediyeden beklentilerini dinlemiş 
ve tartışmıştır. Merkezefendi Belediyesi’nin 5 yıllık strateji belirleme 
toplantısına aktif katılındı.

- Halkların Demokratik Kongresi öncülüğünde Demokrasiye Çağrı 
grubu 10 Temmuz günü Yerel Demokrasi için bir araya geldi. ‘Yerel 
Yönetimlerden Demokrasi’nin İnşasına ve İnsan Hakları Konferan-
sı’nda; HDP İzmir milletvekili Serpil Kemalbay ve CHP İl ve ilçe baş-
kanlarının da katıldığı toplantıda meclisler, kadın yaşam merkezleri, 
uyuşturucu ile mücadele, anadilde eğitim, cemevi, hayvan hakları 
gündeme geldi. Doğrudan mahallede yapılacak çalışmalar konusun-
da ve belediyelerle direk temas kurulması, olanakların harekete geçi-
rilmesi için çalışmaların yoğunlaştırılması kararı alındı.

- Halkların Demokratik Kongresi öncülüğünde Demokrasiye Çağrı 
Grubu; demokratik anayasa, demokrasi ittifakı, yargı reformu tartış-
maları çerçevesinde bir panel etkinliği önerisi yapılması karar bağ-
landı. Bu karar çerçevesinde, 20 Ekim’de Perihan Üge moderatörlü-
ğünde; Meral Danış Beştaş, Şenal Sarıhan, Yıldız İmrek’in katılımı ile 
yargı reformu, özgürlükler paneli gerçekleştirildi.
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- Demokrasiye Çağrı Grubu gündeminin devamı olarak; grubun 
en son aldığı karar bir mahallede meclis çalışmasının yapılması idi. 
Bu mahallede meclis inşası öncesinde grupta tartışma yürütülecek. 
Tek gündem “meclis” olmak üzere Halkların Demokratik Kongresi il 
meclisi tekrar toplanarak konuda ortaklaşmak üzere tartışma yürü-
tülecek.

- Denizli HDK’li kamu emekçileri toplantılarını yapmaya başladı. 
Alana ilişkin yürütülen tartışmalar neticesinde, meclis çalışmalarına 
“Özgürleştirici Eğitim Atölyeleri” olarak devam etmektedir.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
MERSİN İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

ÖRGÜTLÜLÜK DÜZEYİ: Halkların Demokratik Kongresi Mersin 
Meclisimiz yaklaşık 60 kişiden oluşmaktadır. Bir yılık süre içinde çe-
şitli nedenlerle 15 arkadaş meclis yapısından ayrılmış, 20 civarında 
arkadaş meclisimize bu yıl içinde yeni katılmışlardır. Yürütme Kuru-
lunda 11 kişi bulunmaktadır. Mersin Halkların Demokratik Kongresi 
Meclisi aylık olarak Yürütme Kurulu ise 15 günde bir olmak periyo-
dik toplantılarını yapmaktadır. Gerek meclis gerekse Yürütme Kuru-
lu toplantıları katılım düzeyinde salt çoğunluk sağlansa da istenilen 
ideal çoğunlukta olmadığını belirtmek gerekir. Alan Meclisleri olarak 
Kadın Meclis girişimi. Emek Meclis girişimi dışında diğer alan mec-
lisleri birer ikişer arkadaşla sınırlı kalmaktadır. Ayrıca Örgütleme ve 
Genişleme Komisyonu ile İnsan Hakları İzleme Komisyonu kurulmuş, 
Mersin’de farklı inanç gruplarından ve halklardan bireyleri meclisi-
mize katılımının sağlanması ve Mersin Cezaevleri izleme platformu 
oluşumu gibi görevler yapmıştır. 

2019 YILI FAALİYETLERİMİZ
DTK Eşbaşkanı Sayın Leyla Güven ile başlayan tecride karşı aç-

lık grevi eylemleri sonucunda Çukurova Bölge Cezaevlerinde gelişe-
bilecek hak ihlalleri ile ilgili belge oluşturmak, cezaevlerini izlemek, 
kamuoyu oluşturmak amacı ile Şubat 2019’da Mersin Cezaevlerini 
İzleme Platformu Halkların Demokratik Kongresi öncülüğünde ku-
rulmuş, MCİP kısa adı ile kendini basın yolu ile kamuoyuna deklare 
etmiştir. Platform, Mersin ve Tarsus’ta ikamet eden açlık grevi eylem-
cilerinin ailelerini ziyaret ederek dayanışma ve birlikte çalışmaları 
yürüterek kamuoyu oluşturmaya çalıştı. Süreç içinde ailelerle bir-
likte basın toplantılar gerçekleştirdi. Açık görüş günlerinde Tarsus 
Cezaevi önünde ailelerle birlikte basın açıklama yaptı, sloganlarla 
tecridi protesto etti. 

MCİP Mersin’de “Ölümü değil yaşamı savunuyoruz. Tecrit insanlık 
suçudur” panelini organize ederek kamuoyu oluşturmuş, tecrit ile il-
gili duyarlılık geliştirmiştir. 
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21 Mart Newroz Bayramı’nda HDP birlikte çalışmalar yapılmış 
Tertip komitesinde görev ve sorumluluk alarak yer almış Mersin 
Halkların Demokratik Kongresi kendi bayrakları ve sloganları ile 
görsel güçlü bir katılım sağlamıştır. Miting alanında toplanan kitleye 
Halkların Demokratik Kongresi adına Merkez Yürütme Kurulu üyesi 
Selahattin Güvenç günün anlamın içeren bir konuşma yapmıştır.

 1 Mayıs Emek ve Dayanışma bayramında Halkların Demokratik 
Kongresi Mersin meclisimiz adına Krizin Faturasını Ödemeyeceğiz 
Toplumsal Tecriti Kıracağız pankartı, Kadın Meclisimiz adına da Gü-
ven’imiz TAM pankartı ile katıldık ancak güvenlik kuvvetleri tecrit ile 
ilgili pankartımızı alana sokmadılar. Kitlemiz ve bileşenlerimiz Kadın 
Meclisi pankartı arkasında, her bileşen kendi bayrak ve pankartları 
ile 1 Mayıs alana girerek 1 Mayıs bayramını kutladı.

Seçim takvimi ile birlikte Mersin’de HDP tarafından başlatılan 
seçim hazırlık toplantılarına Halkların Demokratik Kongresi adına 
katılım sağlanmış, il koordinasyonunda iki arkadaş görev alarak se-
çim gününe kadar görevlerini sürdürmüşlerdir. Halkların Demokra-
tik Kongresi Yürütme ve Meclis üyelerimiz ağırlıklı olarak Akdeniz 
ve Toroslar ilçelerinde ilçe koordinasyonlarda görev ve sorumluluk 
alarak seçim çalışmalarını aktif olarak yer almıştır.

6 Mayıs tarihinde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilişinin 
yıldönümünde Mersin 68 Ormanı’nda yapılan anma etkinliklerinde 
Halkların Demokratik Kongresi olarak bir stant açılmıştır. Stantta 
Halkların Demokratik Kongresi Tüzüğü ve Ekim Devrimi kitabı katı-
lımcılar tarafından ilgi ile karşılandı. 100 adet kitap demokratik ku-
rumlara ve kişilere dağıtıldı.

11 Mayıs tarihinde Halkların Demokratik Kongresi Merkezi Eği-
tim Komisyonu tarafından verilen Halkların Demokratik Kongresi 
eğitimine Mersin Meclisimizden 35 arkadaş katıldı. Eğitim çalıştayı 
özellikle meclisimize yeni katılan arkadaşlar açsında yararlı olmuş-
tur. Ayrıca eğitim öncesi Mayıs Ayı Şehitleri Onurumuzdur Belgeseli 
hazırlanarak dünyada ve ülkemizde mayıs ayında yaşamını yitiren 
devrimcilerin mücadelelerini anlatan bir anma gerçekleştirdik. 

Çukurova’da yapılan HDP Bölge Örgütlenme Konferansına Mersin 
Halkların Demokratik Kongresi Yürütmesinden 4 kişi, Diyarbakır Ör-
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gütleme Konferansı’na 3 arkadaş, Ankara HDP Kadın Konferansı’na 1 
kadın arkadaş katlım sağlamıştır.

Osmaniye İli Çardak Köyünde Deniz Gezmiş’in arkadaşlarından 
İbrahim Ceret tarafında organize edilen 12. Çardak Özgür Film Festi-
vali’ne Mersin Halkların Demokratik Kongresi Meclisinden 12 arka-
daş, Adana ve Osmaniye Halkların Demokratik Kongresi meclisleri ile 
birlikte katılım sağlamıştır. Festivalde Halkların Demokratik Kongre-
si adına bir konuşma yapılmıştır.

Halkların Demokratik Kongresi Genel Merkezi’nin hazırladığı 5, 6, 
7 Ekim Gönen Eğitim Seminerine Mersin’den 2 arkadaş katılmıştır.

Kasım 2019’da Mersin 68’ler Ormanı’nda Halkların Demokratik 
Kongresi Eş Sözcümüz Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Merkez Yürütme Ku-
rulu üyelerinin de katıldığı kriz konulu kahvaltılı kitlesel bir toplantı 
yapılmıştır. Eş sözcümüzün sunumundan sonra Mersin kurum tem-
silcileri de kriz konusunda söz alarak görüşlerini dile getirmişlerdir. 

Mersin Demokrasi Platformu, Mersin Nükleer Karşıtı Platform, 
İHD ve diğer demokratik kitle örgütleri tarafında organize edilen bü-
tün etkinliklere ve salon toplantılarına Halkların Demokratik Kong-
resi olarak aktif katılım sağlanmıştır.

Mersin’de Halkların Demokratik Kongresi İrtibat Bürosu adı al-
tında mekan sorunumuzu çözüme kavuşturduk. Günlük toplantı ve 
faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
OSMANİYE İL MECLİS GİRİŞİMİ FALİYET RAPORU

Osmaniye ilinde ilk defa 2019 yılı Mayıs ayında bir Halkların De-
mokratik Kongresi Genel Merkez Yürütme Kurulu üyesinin gelmesi-
nin ardından örgütlenme çalışmalarına başlandı. Önce HDP çevresin-
de sonra diğer kurum ve kişilerle kurulan temas sonunda bazı isimler 
belirlendi ve 6 arkadaşla kısa bir toplantı yapılarak nasıl bir Halkla-
rın Demokratik Kongresi yapısı konusunda bir fikir oluştu. Osmani-
ye’de demokrat, sosyalist bireylere yönelik bir örgütlenme gerekliliği 
konusunda ihtiyaç tespiti yapıldı.

Farklı zamanlarda periyodik birkaç çalışmadan sonra yapılan top-
lantıda 5 kişilik bir Meclis girişimi inisiyatifi oluştu. Sözcülük göre-
vi şimdilik tek bir kişi üzerinden yürütülmeye çalışılıyor. Sözcümüz 
HDP Çukurova Bölge Konferansına katılım sağladı. Halkların Demok-
ratik Kongresi Adana ve Mersin Yürütmeleri ile ilişki kurdu.

Osmaniye Halkların Demokratik Kongresi girişiminde yer alan ki-
şiler, Osmaniye Çardak Kültür Sanat Festivali’nde aktif olarak etkin-
liklere katılım sağladı.

Halkların Demokratik Kongresi Osmaniye Sözcümüze yönelik po-
lis baskısı artarak devam etti, ev ve işyerine arama adı altında ailesi-
nin tehdit edilmesi dahil psikolojik baskı uygulandı ve sonuçta arka-
daşımız görevi yürütemez duruma geldi. Bu nedenle Meclis girişimi 
inisiyatifi olumsuz etkilendi.

Halkların Demokratik Kongresi Merkez Yürütme Kurulu üyeleri 
ve Adana Halkların Demokratik Kongresi Genel Meclis ve Sözcülerin 
de desteği ile yeniden bir çalışma yapıldı. En son 7 Aralık 2019’da 
Osmaniye’de 13 kişinin katılımı ile yeniden bir Meclis girişimi ger-
çekleşti. 7 kişilik Yürütme Kurulu, 2 Eş sözcü ve 6 da Genel Kurul de-
legesi seçildi, ayrıca Düziçi ilçesinde Halkların Demokratik Kongresi 
çalışmasını yapmak üzere bir kişi görev aldı. Yeni Meclis girişiminde 
yer alan kişilerin Osmaniye’de tanımış kişiler olması, gelecek açısın-
dan bir beklenti yaratmıştır. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
HATAY İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

Halkların Demokratik Kongresi Hatay İl Meclisi 4 kadın 7 karma 
toplamda 11 kişiden oluşmaktadır. 

Kadın çalışmaları: Yereldeki kadın faaliyetlerine Halkların De-
mokratik Kongresi olarak aktif katılım gösterilmektedir. Kadınlar 
üzerinde var olan devlet baskılarına karşı yapılan çalışmalara Halk-
ların Demokratik Kongresi adına katılım sağlanmaktadır. Kadın eme-
ği ve örgütlenmede kadınların önündeki tüm engellerin kaldırılması 
için cinsiyetçilikle mücadele önde olmak üzere yereldeki kadın mec-
lisi ile ortak faaliyet göstermekteyiz.

Emek: Yerelde yeni yapılanan bir Halkların Demokratik Kongresi 
çalışmamız olduğu için teorik bunalımdan çıkıp pratikte bir ivme ya-
kalamayı yerelde Halkların Demokratik Kongresi’ni tanıtmayı hedef-
leyerek önüne bir forum çalışması koydu. Gündem baz alarak ekono-
mik kriz başlıklı bir forum düşünüldü. Forumumuzu HDP Milletvekili 
Musa Piroğlu ve SYKP Eş Genel Başkanı Cavit Uğur’un da katılımıyla 
Defne Kültür Evi’nde yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirdik. 
Formumuzun soru-cevap kısmında halk Halkların Demokratik Kong-
resi’den beklentilerini dile getirdi ve Emek Meclisimiz bu beklenti-
lerden esinlenerek bir yol haritası çıkardı. 

1 Mayıs’ta Halkların Demokratik Kongresi korteji HDP ile beraber 
kendi pankartı ile yürümüştür. 1 Mayıs’ta HDP gençlik adına hazır-
lanan pankarttan dolayı içlerinde Halkların Demokratik Kongresi Eş 
sözcüsü ve Halkların Demokratik Kongresi delegesi bulunan 8 kişi 
gözaltına alınmıştır.

11 Mayıs’ta İstanbul’da düzenlenen Halkların Demokratik Kong-
resi gençlik toplantısına bir kadın yoldaşımız katılım sağlamıştır. 10 
Mayıs’ta HDP ve Halkların Demokratik Kongresi genel merkezlerin-
den iki arkadaşın katılımıyla Halkların Demokratik Kongresi eğitim 
çalışması yapılmıştır.

İlimizden Halkların Demokratik Kongresi adına iki kadın yoldaşı-
mız, HDP Çukurova örgütlenme toplantısına katılım sağlamıştır. 

5-7 Ekim tarihlerinde Gönen’de yapılmış olan eğitim çalışmasına 
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bir arkadaşımız katılım sağlamıştır. 
9 Kasım tarihinde Eşsözümüz Gülistan Kılıç Koçyiğit, ilimize gele-

rek ekonomik kriz gündemi çalışmada bulunmuştur. 
Halkların Demokratik Kongresi’nin örgütsel gelişimi bakımından 

tutulacak ana halkanın “hedefli çalışmaya yönelim” olduğunun öne-
mi, son genişletilmiş örgütlenme toplantısında da belirtilmiştir. Bu 
bağlamda hedef oluşturabilmek amacıyla toplantılar alınmaya çalı-
şılmış ancak bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedilmiştir. Delege 
yapımız görev ve sorumluluklar çerçevesinde aktif bir konumlanma-
ya kavuşturulamamıştır. Bu konuda yaşadığımız sorunlar giderek bi-
rikmekte, ağırlaşmakta, toplantılara katılım disiplini zayıflığı, görev 
talep etmeme ve görev kabul etmeme ve almama pasifliği gerçeğimi-
zin bir parçasıdır. 

Tüm bu değerlendirmelerin sonucunda bölge ve merkez yürütme 
kurullarının örgütümüzün üzerinde uyarıcı ve yönlendirici olabilme-
si önemlidir. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
BURSA İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

Halkların Demokratik Kongresi Bursa Meclisi olarak Suruç An-
kara ve Diyarbakır katliamlarının protesto eylemlerinin planlanma 
etkinliğine katıldık.

İstanbul’da yapılan ilk Marmara Genişletilmiş Meclis toplantısına 
katıldık.

Bursa’da oluşturulan Bursa Çevre Platformu’nun aktif üyesi ola-
rak sistemli toplantılarına görevli arkadaşımız katılmaktadır.

Yine Gönen’de yapılan toplantımıza gençlik meclisimizden bir yol-
daşımız katılmıştır.

İstanbul’da yapılan Kadın Meclisi çalışmalarına imkanlar ölçüsün-
de katılıyoruz. 

Ayrıca kadın çalışmalarını kadın meclisi ve inanç komisyonu oluş-
turulmasına dair altyapı çalışmaları kapsamında Alevi kadın dernek-
leriyle ortak çalışma yapılıyor.

Bursa Kadın Platformu’nun yaptığı tüm çalışmaların içinde yer al-
maktayız ve bileşeni durumundayız.

Bunların yanı sıra Bursa’da STK’ların düzenlediği basın açıklama-
ları ve etkinliklerine iştirak etmekteyiz.

Hiçbir meclis kurulma çalışmamızı ve planlamasını henüz hayata 
geçiremedik.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM
AYDIN İL MECLİSİ FAALİYET RAPORU

2019 Nisan ayında 3 kişilik Halkların Demokratik Kongresi İl Mec-
lisini oluşturduk. İçinde bulunduğumuz süreç nedeniyle ilk iş olarak 
açlık grevleri ve insan haklarını ele alan okumalar yapıp bir panel 
planladık. Halkların Demokratik Kongresi ve Ata Soyer SPO olarak 
diğer kurumlarla iletişimde bulunduk ve panel konusunda katılımcı 
olup olmayacakları doğrultusunda kurumların yönetim kurulu top-
lantılarına katıldık. Bu konuda diğer kurumların çalışma yürütmeyi 
reddetmesi nedeniyle “Açlık Grevlerine Sağlıkçı Yaklaşımı ve İnsan 
Hakları” konulu paneli gerçekleştiremedik.

18 Mayıs 2019’da İHD binasında Halkların Demokratik Kongresi 
Genel Merkez Yürütmesinden gelen yoldaşlarımız tarafından Halkla-
rın Demokratik Kongresi il eğitimi verildi. 8 kişilik zayıf bir katılımın 
olması bizim ciddi bir özeleştiri yapmamızı gerektirdi.

Aydın’da açlık grevi yapan mahkum yoktur ancak kent genelinde 
12 açlık grevcisinin ailesi bulunmakta ve HDP düzenli olarak aileleri 
ziyaret etmektedir. 3 kişilik bir sağlık meclisi oluşturarak Aydın’da 
bir kriz masası kurduk. Ailelerin anlayacağı tarzda anamnez sorula-
rı hazırladık. Amacımız açlık grevcilerinin hastaneye başvurmaları 
veya evlerine gönderilmeleri durumunda gerekli izleme ve rehabi-
litasyon sürecini takip edecek amatör sağlıkçı grupları oluşturmaktı. 
Ailelere fiziksel muayene ve tıbbi gözlem yapabilmeleri için temel 
sağlık eğitimi ve muayene yöntemleri eğitimi uygulamalı olarak ve-
rildi. Ziyaretleri esnasında her mahkum görüşünden sonra aileler 
anamnez formunu doldurarak bilgilerin güncellenmesini sağladılar. 
Formlar sağlık meclisince de analiz edilerek mahkumların genel sağ-
lık durumları da dışarıdan takip edilmeye çalışıldı.

25 Mayıs 2019 da İzmir Halkların Demokratik Kongresi sağlık 
meclisinin bölge toplantısına katılım sağlandı.

7 Aralık 2019 da yapılan toplantıda 2020 Ocak ayı içinde “KRİZ” 
ana temalı bir panel ve forum düzenlenmesi kararlaştırıldı. Panel ha-
zırlığı için yürütme 1 haftalık çalışma süresi alıp 14 Aralıkta toplan-
ma kararı aldı.
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Genel durum: Halkların Demokratik Kongresi il meclisi olarak 
zaman zaman yaptığımız toplantılar ne yazık ki yeterli sayıda olma-
maktadır. Toplantılar 5-10 kişi ile sınırlıdır. İktidar hedefi olmayan 
kurumlar kitlelerde çok fazla karşılık bulmamaktadır. Toplantılarda 
yeni yüzlerin ve özellikle genç arkadaşların olması ortak düşünce-
mizdir ve önceliğimiz olması kararına vardık. Halkların Demokratik 
Kongresi ne yazık ki HDP’nin gölgesinde kalmaktadır. Halkların De-
mokratik Kongresi’ni tam anlamıyla ve önemiyle kitlelere anlatama-
dığımızı düşünüyoruz. Halkların Demokratik Kongresi olarak çeşitli 
platformlarda yer alıyoruz ve düşüncelerimizi söylüyoruz. Bileşeni 
olarak Aydın Emek ve Demokrasi Platformu’nun toplantılarına katılı-
yoruz ve Aydın Kadın Platformu’nun yürütmesinde yer alıyoruz. Her 
şeye rağmen Halkların Demokratik Kongresi çalışmasını az kişiyle de 
olsa sürdürmeye ve genişletmeye devam edeceğiz. 

Aydın Halkların Demokratik Kongresi il meclisi olarak önümüzde-
ki süreç için kentin başlıca yerel sorunlarını belirleyip çalışma planı 
çıkarttık. Bu doğrultuda ekoloji ve kadın çalışmalarında bağımsız ve/
veya diğer kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar yürüteceğiz. 

F Jeotermal santrallerle ilgili dernek ve kuruluşlarla ortak çalış-
ma üretme

F Artan intihar vakalarına karşı oluşturulan intihar komisyonuy-
la iletişime geçme

F Silikozis sorununa yönelik çalışmalar yapma ve diğer kuruluş-
larla iletime geçme

***
Örgütlülüğümüzün olduğu Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Balı-

kesir, Çanakkale, Adana, Eskişehir, Muğla, Denizli, Mersin, Osmaniye, 
Hatay, Bursa ve Aydın illerinden gelen raporlar yukarıdaki gibidir. 
Kocaeli ilinden ise faaliyet raporu gelmemiştir. Temas kurmaya baş-
ladığımız illerde henüz bir örgütlülük düzeyine ulaşılmadığı için faa-
liyet raporunda yer verilmemiştir. 
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ÖRGÜTSEL DEĞERLENDİRME

2011 yılında büyük bir coşku ve kitlesellikle kurulan HDK; zaman 
içerisinde daralma yaşamıştır. Bu daralmanın aşılması için 2016 yı-
lından itibaren gerek bileşen yapıları, gerekse içinden çıkardığı parti-
si HDP ile çok yönlü arayışlar ve tartışmalar içine girmiştir. 

9. Dönem bakımından örgütsel çalışmamızın ana ekseni yereller-
de ve genelde 8. Dönem faaliyet raporumuzda ifade ettiğimiz daral-
mayı aşma çabası oluşturmuştur. Yaşanan daralmanın dışsal (devlet 
baskısı, faşizm koşulları, OHAL vb.) koşulları olduğu kadar içsel se-
bepleri de vardır. Dışsal sebepleri yadsımadan aslolan içsel sebeple-
re aşma bizim için elzem olandır. Zira tarihin her döneminde dışsal 
baskılar çeşitli farklılıklar gösterse de hep olmuştur. 

9. Dönem açısından Halkların Demokratik Kongresi’ni değerlen-
dirdiğimizde;

Bir önceki döneme göre Genel Meclis üyelerinin çalışmalara ve 
toplantılara katılımında görece bir artış yaşandığını ifade edebiliriz. 
Çalışmalara katılımın artmasında 9. Genel kurula giderken il meclisi 
genel kurullarımız tarafından her seçim bölgesinden bir kadın ve bir 
erkek Genel Meclis adayının belirlenerek Genel Merkez genel kuru-
luna önerilmesi kararı etkili olmuştur. İl meclisleri tarafından öne-
rilerek seçilen ve kendi meclisine karşı sorumlu olan Genel Meclis 
üyelerinin toplantılara ve çalışmalara katılımı daha güçlü olmuştur. 
Keza bu alan meclislerinden de aynı şekilde seçilen Genel Meclis üye-
leri için geçerlidir. Fakat bileşen yapılarımızın önerisi ile seçilen Ge-
nel Meclis üyelerinin toplantı ve çalışmalara katılımında bu dönemde 
eksiklikler yaşanmıştır. 

Bileşen yapılarımızın Halkların Demokratik Kongresi ‘yle kurduk-
ları hukukta bir önceki döneme göre Halkların Demokratik Kong-
resi’nin güçlendirilmesi başlığındaki kongre kararı da esas alınarak 
yapılan görüşmeler ve yoğun temaslar sonucunda görece de olsa ön-
ceki döneme göre yaşanan gerilemeler aşılmıştır. İstenilen düzeyde 
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olmasa bile Halkların Demokratik Kongresi’ni daha fazla gören bir 
duruma evirilmiştir. Ancak nitelik ve nicelik katkı açısından önemli 
bir ilerleme yaratacak düzeye halen gelmemiştir. 

9. Dönem Yürütme Kurulu belirlenirken bileşen yapıların birço-
ğunun üye vermemesi, özellikle de kadın üye vermemesinden dolayı 
Yürütme Kurulu kontenjanından 3 kadın üye yeri boş bırakılmıştır. 
Yürütme Kurulu çalışmaları açısından birey kotası ve bileşenlerden 
doğru temsil edilen arkadaşların çoğu özverili bir çalışma yürütür-
ken. Bazı bileşenlerin Yürütme Kurulu faaliyetlerine, toplantılarına 
katılımda eksiklik yaşanmış ya da temsili düzeyde kalınmıştır. 

Bir önceki döneme göre nicelik olarak daha kalabalık bir örgüt-
lenme komisyonu kurulmuştur. Yerel örgütleri sağlamlaştırma, güçlü 
olduğumuz illerde örnek Halkların Demokratik Kongresi faaliyetleri 
açığa çıkarma ve her bölgeden örgütsüz olduğumuz bir ille Halkla-
rın Demokratik Kongresi bağını kurma gibi kararlaşmalar yaşayan 
örgütlenme komisyonumuz hedeflerine ulaşamamıştır. Bu dönem 
Osmaniye’de yeni örgütlenilmiştir. Örgütlü olunan illerde eğitim ko-
misyonu ile birlikte yapılan eğitimler, bazı illere defalarca yapılan il 
gezileri ile yerelde daralmanın önüne geçilmiştir. 

Yaşanan tüm yetmezlik ve daralmaya rağmen örgüt/örgütlenme 
çalışmaları bakımından Ankara, İstanbul’un bazı bölgeleri, Mersin 
(özellikle de kadın meclisi), Denizli, Muğla gibi illerde ilerlemeler 
kaydedilmiştir. Dönem açısından alan meclislerimizden sağlık, emek 
meclisleri ile halklar ve inançlar meclislerimiz alan faaliyetleri açısın-
dan önemli çalışmalar yürütmüşlerdir. Yine dönem açısından gençlik 
ve ekoloji meclislerimizin kurulması ciddi çalışmalar yürütülmüştür. 
Emekliler ve Yaşlılar Meclisimiz de önümüzdeki dönem açısından 
ilerleme kaydedecek meclisler arasında görülmektedir.

Dönem bakımından 31 Mart yerel seçimleri ve ertelenip 23 Ha-
ziran’da yenilenen İstanbul seçimleri ile yerel demokrasinin güçlen-
dirilmesinde yerel yönetimlerin önemi başlıklarından merkezden 
doğru hazırlanan perspektifler ile bütünlüklü yürütülen çalışmalar, 
yerel demokrasi buluşmalarına devam edilmesi ve bu kapsamdaki 
kent sözleşmelerinde aktif takınılan rol, seçimler için demokrasi it-
tifakının batıda güçlendirilmesi çalışmaları Halkların Demokratik 
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Kongresi’ni önemli oranda görünür kılmıştır. Yerelleri sürükleyen bir 
performans istediğimiz düzeyde olmasa bile açığa çıkarmıştır.

Yine bu dönem açısından Halkların Demokratik Kongresi’ni gö-
rünür kılmaya yönelik başlatılan Kriz eksenli örgütlenme hamlesi 
8-10 ilde Halkların Demokratik Kongresi’nin hareketlenmesine, di-
ğer toplumsal kesimler ve örgütlü yapılarla teması arttırmaya katkı 
sağlamıştır.

Dönemin en zorlayıcı faaliyetlerinden biri de açlık grevleri sü-
recinde olmuştur. Bu alana dair Yürütme Kurulu ve il meclislerimiz 
koordinasyonların kurulmasında, sorunun açlık grevcilerinin talep-
leri ekseninde çözümüne dair önemli çalışmalar yürütmüş ve birçok 
toplumsal kesimle, aydın sanatçı, yazar vb. kişilerle temas kurmaya 
çalışmıştır. 

Halkların Demokratik Kongresi’ni güçlendirme çalışmaları kapsa-
mında bir çok yerelde bileşenler ve HDP ile yaşanan sıkıntılar; kıs-
mide olsa yapılan il gezileri, eğitim çalışmaları ve yerellerde kurulan 
diyaloglar ile aşılmaya çalışılmıştır. Yine merkezi olarak yürütülen 
tartışmalar, HDP il, bölge ve merkezi örgütlenme konferanslarına 
katılımlar ile yürütülen tartışmalarla kongre partisi olma fikriyatı-
nı önemli ölçüde HDP içinde gündemleştirmeyi başarmıştır. Ancak 
planlanan ortak çalışmalar belediyelere kayyımların atanması gibi 
nedenlerle hayata geçirilememiştir. Dönem başından itibaren HDK-
HDP örgütlenme komisyonlarının belirli periyotlarla bir araya gel-
mesi ve ortak çalışma yürütmesi konusunda ilerleme kaydedileme-
miştir. 

9. Genel Kurula giderken örgütsel değerlendirmede yaptığımız şu 
değerlendirmeler güncelliğini halen korumaktadır:

1- Örgütsel nitelik ve nicelikteki yapısal sorun/sorunlar; karşılığı-
nı kaçınılmaz olarak çalışmanın yerelden merkeze, meclis ya da ko-
misyonlardan politika üretim mekanizmalarına kadar tüm alanlarda 
misyon ve işlev yetmezliği biçiminde üretmiştir. 

2- Toplamda örgüt çalışmasının esasını sınırlı sayıda yerel ve 
merkezi bir dizi kadronun üstlenmesine dayalı olarak yürütülmesi 
gerçeği ile karşı karşıyayız. Keza yine toplamda faaliyet, yerel eksenli 
çoğulluk ve zenginlikten çok, merkezi düzeyde örgütlenen çalışmalar 
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üzerinden ilerlemiştir. 
3- Halkların Demokratik Kongresi fikriyatının özü merkezden de-

ğil yerelden örgütlenme olmasına rağmen, örgütlenmemiz halen yu-
karıdan aşağıya doğrudur. Bu, Halkların Demokratik Kongresi fikriya-
tının gücü kadar, bu güce karşı eğilim ve alışkanların ne kadar güçlü 
olduğunun kanıtıdır. Çeşitli toplumsal taban hareketlerinin zayıflığı, 
devletin zor aygıtının baskısı dışsal sebepler arasında yer alıyor. Fa-
kat asıl önemli olan ise alışkanlıklarımızdır. Yaklaşık yüzyıllık temsili 
demokrasinin yarattığı siyasi partiler gerçekliği toplumsal örgütlen-
meyi yaratmada düşünsel zayıflığa bizlerde de yol açmaktadır. Birçok 
ilde Yürütme Kurulu üyelerimizde ve meclis bileşeni arkadaşlarımız-
da siyasi parti gibi düşünme ve siyasi parti formatında faaliyetleri 
organize etme alışkanlığı mevcuttur. Halkların Demokratik Kongresi 
sistem dışı bir örgütlenme olmasına rağmen ve yapacağı her türlü fa-
aliyette toplumu sistemden koparma esaslı olması gerekirken, belki 
de her birimiz ve kurumlarımız sistem içi örgütlenmelerden geldiği 
için sürekli sistem dışı düşünme ve ona göre çalışma yapma tarzını 
oturtamıyoruz. Geleceğin güzel dünyasının ütopyasını anda devrim 
şiarı ile gerçekleştirmeyi temel prensip yapmak zorundayız.

4- Halkların Demokratik Kongresi’nin temel gücü olan meclisler 
işlerlik kazanamamıştır. Fakat sınırlı sayıda olan ve ideal ölçülerle kı-
yaslandığında son derece mütevazı olan meclislerimizin bütün aksi 
etmenlere karşı inat ve ısrarla çalışmalarını sürdürmeleri her türlü 
değere layıktır. Ancak meclislerimiz yeni ve taze kan akışı ile canlan-
ması dinamikleşmesi zayıftır. Birçok ilde orta yaş ve üstü insanlar 
meclislerimizin çoğunluğunu oluşturmaktadır. 

5- Ülkemizdeki demokratik muhalefet dinamiklerinin birliğinin 
faşizme karşı mücadele için yaşamsal önemini öteden beri vurgula-
mamıza ve bunu oluşturmak için yoğun caba içinde olmamıza rağ-
men “demokrasi cephesi” olarak ifade ettiğimiz birliği halen sağlamış 
değiliz. 

SONUÇ:
Kapitalist uygarlığın yarattığı ve insanlığın başına bela ettiği top-

lumsal hastalıklara karşı bugün dünyanın bir çok ülkesinde insanlar 
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direniyor, teslim olmuyor. Alternatif toplumsal örgütlenmelere ve iliş-
kilere yöneliyor. Kendi kendilerini yönetme iradelerini hayata geçir-
me isteğiyle, demokrasiyi kendilerine ait kılma isteğiyle dayanışmacı, 
eşitlikçi, özgürlükçü kolektif modeller ve mekanizmalar yaratıyorlar. 
Komünler, meclisler, platformlar, hareketler, vb. içinde örgütlenme 
deneyimleri yaşıyorlar. 

Yoğun baskılara, savaş ve faşizm koşullarında ağır ve sert bir dö-
nemden geçiyoruz. Buna rağmen ülkemizde de insanlar direnmeye 
devam ediyor. 

Yeni AKP-MHP saray rejimi içinde parlamentonun işlevinin tü-
müyle yitirildiği böylesi bir dönemde Halkların Demokratik Kong-
resi’nin toplumsal mücadeleyi açığa çıkarma, sokağa çağırma ve bir-
leştirme misyonu daha belirgin hale gelmiştir. Yerel ve merkezi dü-
zeydeki çalışmaları birbirinin alternatifi haline getirmeden, birleşik 
mücadele dinamiklerini açığa çıkarma ve her düzeyde ortak çalışma 
için üstlendiğimiz tarihsel sorumluluk halen omuzlarımızdadır.

Türkiye açısından da temsili demokrasiye bile inancın zayıfladığı 
böylesi bir dönemde, Halkların Demokratik Kongresi’nin meclisler 
eliyle doğrudan demokrasinin inşa olanakları artmıştır. Savaş, eko-
nomik kriz, işsizlik, yoksulluk, doğa katliamları, kentlerin yaşanmaz 
kılınması, halkların ve inançların ayrıştırılıp çatıştırılması, emeğin 
değersiz kılınması gibi birçok sorun alanı üzerinde kafa yorup, sorun 
yaşayanlarla birlikte ve onların istediği tarzda örgütlenme dinamik-
leri ve formları açığa çıkarma çabasını daha fazla göstermemiz gerek-
tiği bir dönemdeyiz.

Sistemin baskılarının tüm olumsuz etkilerine karşın; ayakta ol-
duğumuzu, çalışmalarımıza yeniden tazelenmeyi başaran bir şekil-
de devam ettiğimizi herkese göstermeyi başardık. Mücadelemizden 
aldığımız inançla, halklarımızdan, kadınlardan, gençlerden, işçi ve 
emekçilerden, Kürt halkının soykırıma rağmen cesur direnişinden al-
dığımız güvenle, ülkenin her yerinde Halkların Demokratik Kongresi 
fikriyatına inan ve pratikleşmesi için direnen yoldaşlarımızın deste-
ğiyle, kuruluşumuza beşiklik eden teorik kaynaklarımızın tarihsel 
meşruiyet duygu ve düşüncesiyle geleceğe güvenle yürüyeceğimizi 
ilan ediyoruz.
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Halkların Demokratik Kongresi’nin tutunacağı en güçlü yönü, yeni 
yaşam fikriyatıdır. İstediğimiz düzeyde olmasa da toplanan ve iyi ni-
yetle çalışan yerel meclislerimiz ve yürütme kurullarımız var. Alan 
meclislerimiz, Genel Meclisimiz, genel kurullarımız var. Bütün bu ya-
pılarımız içinde ve çeperinde Halkların Demokratik Kongresi fikriya-
tına inan binlerce yoldaşımız var. Bu müthiş birikimi şimdi örgütlen-
meye ve yeni yaşamı kurmaya seferber etme dönemidir. 

Uzun yürüyüşümüz sürüyor, gelecek güzel yarınları yani “yeni ya-
şamı” bugünden kuruyoruz. Fikrimiz ve gönlümüzdeki o güzel dün-
yayı kuruncaya dek yürüyüşümüz sürecek.

Bu uzun ve zahmetli yürüyüşte; Halkların Demokratik Kongresi-
nin bir fikirden bir varlık haline gelmesinde tarihsel rol oynayanları, 
bu uğraşta emeği geçen her bir arkadaşımızı, tutsak ve sürgün ar-
kadaşlarımızı, yerellerde tüm zorluklara rağmen emek veren kongre 
emekçilerimize selam olsun. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 
9. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ
13 Ocak 2019/ANKARA

“Emek, Barış, Özgürlük: Faşizme Karşı Toplumsal Direniş” şiarıyla 
Ankara’da toplanan Hakların Demokratik Kongresi olarak 9. Olağan 
Genel Kurulumuzu başta 67 gündür hapishanede açlık grevinde dire-
nen Leyla Güven olmak üzere, baskı ve tecrit koşulları altında tutulan 
7000’i aşkın yoldaşımıza ithaf ediyoruz. Onurlu ve boyun eğmeyen 
duruşuyla bugün faşizmin çözülüşünün yolunu açanların simgesi ol-
muş Leyla Güven’i ve hapishanelerdeki tüm yoldaşlarımızı saygıyla 
ve dayanışmayla selamlıyoruz. 2015 yılından bu yana İmralı’da mut-
lak tecrit altında tutulan Sayın Abdullah Öcalan ve tüm siyasi tutsak-
lar üzerindeki baskı ve tecridin bir an önce son bulmasını talep edi-
yoruz. Tecridin son bulması için mevcut direnişin toplumsallaşması, 
derinleşmesi ve güçlendirilmesi için mücadeleyi büyüteceğimizi ilan 
ediyoruz. 

Yeni bir umut ve ruhla toplanan Genel Kurulumuzda, geçtiğimiz 
Genel Kurul’dan bu yana geçen sürecin ve önümüzdeki dönemin de-
ğerlendirilmesi yapılmış, Eş sözcü seçimi gerçekleştirilmiş ve Genel 
Meclis bileşimi yenilenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde, Halkların 
Demokratik Kongresi’nin örgütsel düzlemde mevcut durumu, potan-
siyelleri ve eksiklikleri ile gelecek perspektifi ele alınmıştır. Halkların 
Demokratik Kongresi’nin halkların, emekçilerin ve tüm ezilenlerin 
rejime karşı itirazlarını birleştirecek, yerleşen faşizme karşı direnişi 
toplumsallaştıracak, temsili burjuva demokrasisini de aşacak biçim-
de demokrasiyi inşa edecek bir özne olarak üzerine düşen tarihsel 
sorumluluğu yerine getirmesi için atması gereken adımlar karar altı-
na alınmıştır. Genel Kurul neticesinde aşağıdaki Sonuç Bildirgesi’nin 
kamuoyu ile paylaşılması benimsenmiştir.

1. Yıllardır ülkenin tepesine çöreklenen AKP iktidarı, son üç bu-
çuk yıldır adım adım faşist rejimi kurumsallaştırmaktadır. AKP’nin 



184 Halkların Demokratik Kongresi 9. Dönem Faaliyet Raporu

bu yoldaki ilk adımı halklara umut olan barış ve müzakere sürecini 
bir oldu-bitti ile sonlandırmak, 7 Haziran 2015 seçimlerini yok saya-
rak Kürt sorununda savaş politikalarına geri dönüş yapmak olmuş-
tur. AKP, 15 Temmuz darbe girişimini demokratik siyaset zeminini 
ortadan kaldırmak, faşizmi yerleştirmek için lütuf olarak görmüş; 
her fırsatta milli irade vurgusuna sarılırken DBP’li ve HDP’li beledi-
yelere atadığı kayyumlarla halkın iradesini ayaklar altına almış, bu 
tavrını Halkların Demokratik Kongresi bileşenleri ve HDP’ye karşı 
siyasi soykırıma dönüştürmüştür. Hukuk devleti kağıt üzerinde ka-
lan bir söyleme dönüşmüş, sözde bağımsız yargı organlarının tem-
silcileri tek adam karşısında cüppelerinde olmayan düğmeleri ilikler 
konuma gelmiştir. 

Hakların Demokratik Kongresi, faşizmi geriletmek ve demokrasi-
yi kazanmak adına demokratik muhalefetin tüm bileşenlerinin güçle-
rini birleştirebilmesi için vargücüyle çaba gösterme kararlılığındadır. 

2. Kendinden olmayana hayat ve hürriyet hakkı tanımayan mil-
liyetçi, mezhepçi, cinsiyetçi, türcü zihniyet dün bu topraklarda başta 
Ermeniler olmak üzere Anadolu’nun Hıristiyan halklarını soykırıma 
uğratırken bugün benzeri bir zulüm politikasını Kürt halkına uygu-
lamak istemektedir. MHP destekli AKP-Saray rejiminin “bekâ söyle-
mi” altında normalleştirdiği ötekileştirme, düşmanlaştırma, kutup-
laştırma siyaseti ve bunun yarattığı kültürel-toplumsal iklim sadece 
bununla da sınırlı kalmamakta; kadınlara, LGBTİ+’lara, çocuklara, 
hayvanlara şiddeti olağanlaştırmaktadır. Kadınlar tacize ve tecavü-
ze uğrarken, katledilirken, çocuklar istismara mazura kalırken ve 
LGBTİ+’lar nefret suçlarının kurbanı olurken iktidar kılını kıpırdat-
mamaktadır. 

Halkların Demokratik Kongresi şiddetin meşrulaşmasına, sıra-
danlaşmasına, olağanlaşmasına karşı ezilenlerin her kesiminden 
yükseltilecek mücadeleyi sahiplenecek ve dayanışma içinde olacak-
tır.

3. Suriye’de emperyalistler arası paylaşım savaşından nemala-
narak “Yeni Osmanlı” olmaya soyunan AKP-Saray iktidarının bu rü-
yası savaşın seyri içerisinde sona ermiştir. Ancak AKP-Saray iktidarı, 
Kürtlerin kendi kaderini tayin ederek, Rojava’da Süryani, Arap ve di-
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ğer halklarla kurmuş olduğu demokratik-eşit-özgür yaşam modeli-
ni boğma planlarından vazgeçmemiştir. Geçen yıl cihatçı örgütlerle 
Afrin’i işgal edenler şimdi de Menbic’e ve Rojava’ya operasyon ha-
zırlığındadır. Halklar için ölüm, gözyaşı, yıkım ve sürgün demek olan 
operasyona karşı barış talebini yükseltmek acil görevimizdir.

4. Sürekli krizlere gebe olan kapitalizm, emperyalistlerin kü-
resel ticaret savaşlarını yoğunlaştırması ile yine ve yeni bir krizin 
içerisine daha girmiştir. Kriz sadece finansal bir kriz değil, sistemin 
yapısal krizidir. 1990’larda estirilen neo-liberal küreselleşme rüzgâr-
larının toplumlar üzerinde yarattığı derin tahribat, ya sağ popülist 
ya faşizan hareketlerin dünya ölçeğinde tırmanışa geçmesine hat-
ta pek çok ülkede iktidara gelmesine sebep olmuştur. Ancak bugün 
Fransa’da Sarı Yelekliler Hareketi’nin gösterdiği gibi kitleler sistemin 
kendi üzerlerine giydirmek istediği deli gömleğini yırtıp atmak nok-
tasında kararlılığa sahiptir. Tüm dünya faşizm ile devrim arasındaki 
salınımda büyük ölçekli kitle hareketlerine tanıklık ederken devrim-
ci durum için hazırlanmak Halkların Demokratik Kongresi’nin göre-
vidir. 

Türkiye’de ise Saray ve sözcüleri, her ne kadar aksini iddia etse 
de tüm ekonomik göstergeler ülkenin derin bir ekonomik kriz içeri-
sine yuvarlandığının kanıtıdır. Enflasyon, işsizlik, açlık ve yoksulluk 
sınırının altındaki hane halklarının sayısı her geçen gün artmakta, 
sosyal harcamalar azalmakta ve emekçiler üzerindeki baskı saldırı 
boyutuna ulaşmaktadır. Kamu kaynakları Varlık Fonu gibi araçlarla 
yandaş sermayeye aktarılırken, onurlu bir yaşam için hakkını talep 
eden emekçiye reva görülen ise grev yasakları, gözaltılar ve iş ci-
nayetleridir. OHAL döneminde kendileri sayesinde grev olmadığını 
büyük bir övünçle söylemekten çekinmeyen iktidar, en son İZBAN 
grevini yasaklamıştır. Ancak emekçiler ülkenin dört bir köşesinde 
isyandadır; 3. Havalimanı’nda, Flormar’da, Cargill’de, Makro’da, To-
ki’de direnmektedir. Krizin yükünü emekçiler değil, krize yol açanlar 
ödemelidir. Halkların Demokratik Kongresi, bu direnişlerin başarıya 
ulaşması için her türlü dayanışmayı göstermek konusunda kararlıdır.

5. Bütçe içerinde en büyük pay silahlanmaya ve Diyanet’e ay-
rılmaya devam etmektedir. Özel okullara yapılan büyük ölçekli teş-



186 Halkların Demokratik Kongresi 9. Dönem Faaliyet Raporu

viklerle, devasa şehir hastaneleri ile eğitim ve sağlıkta ticarileşme 
hız kazanmakta, halkın eğitime ve sağlığa yaptığı harcamalar günden 
güne artmaktadır. AKP’nin sosyal yardım ve inayete dayalı uygulama-
larının halkın refahını temin edecek hak temelli sosyal politikalar ol-
madığı açıktır. AKP’nin çökerttiği sosyal güvenlik sisteminde Saraya 
yapılan milyarlarca liralık harcamalar göz ardı edilirken emeklilikte 
yaşa takılanların bütçeye ek yük getireceği gibi iddialarla emekçile-
rin kazanılmış hakları gasp edilmektedir.

Toplumun AKP-MHP ideolojisi doğrultusunda dönüştürülmesin-
de ve muhafazakârlaşmasında başat rol yüklenen Diyanet; Alevileri 
yok sayan, kadınlara dair cinsiyetçiliği meşrulaştıran, bilimsellik kar-
şıtı fetvalar üretmektedir. Tüm toplumun vergileriyle finanse edilen 
ancak bizatihi varlığıyla ve işleyişiyle ayrımcılık üreten Diyanet ka-
patılmalıdır.

6. Çılgın projelerle kentler rant uğruna talan edilirken, doğa 
katledilir, dereler kurutulur, ormanlar yakılırken siyasal iktidar en 
hakiki çevrecinin kendileri olduğunu ilan edebilmektedir. Halkların 
Demokratik Kongresi, AKP-MHP ittifakının sahte çevreciliğinin mas-
kesini düşürmek, doğa ile uyumlu bir yaşam kurabilmek için rant 
temelli politikalara karşı ekoloji mücadelelerini ortaklaştırmayı ve 
dayanışmayı önümüzdeki dönemin acil görevlerinden biri olarak 
saymaktadır. 

7. Türkiye halklarının önünde 31 Mart yerel seçimleri bulun-
maktadır. Bu seçimler AKP-MHP ittifakını hem kayyumlarla halkın 
iradesini gasp edişine güçlü bir cevap vermek hem de 24 Haziran’da 
“cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” adı altında kurumsallaşan AKP-
MHP faşizan rejiminde çatlaklar yaratmak, meşruiyetini sorgulatmak 
için önemli bir fırsattır. Halkların Demokratik Kongresi, fikriyatında 
ve pratiğinde seçimleri aşan bir siyasallığı savunmakla birlikte, bu 
seçimlerin sistemi oylayacak bir referanduruma dönüştürülmesi için 
emekçilere, ezilenlere ve Türkiye halklarına çağrıda bulunur. 

Cumartesi Anneleri’nin polis şiddetine rağmen yılmaz direnişin-
den, Denizler’in, Mahirler’in, İbolar’ın, Kemal Pir’lerin, Sakine Can-
sız’ların, Türkiye ve Ortadoğu halklarının devrimci mücadelelerin-
den ilham, baskıya ve zulme karşı Dünya’daki tüm direnişlerden güç 
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alan Halkların Demokratik Kongresi, faşizmin karanlığında halklara, 
ezilenlere ve emekçilere umut ışığı olmak, onların özgün mücadele-
lerini birbiriyle buluşturmak ve

 birbirine bağlamak, insanların ve halkların kendi yaşamları üze-
rinde söz sahibi oldukları bir ülkeyi bugünden yarına kurmak için 
başladığı yolculuğuna yenilenerek ve yinelenerek aynı kararlılıkla 
devam edecektir. 

Bizler, faşizm kadar devrimin de koşullarının var ve mümkün ol-
duğu bu tarih şafağında bizleri ezen, yok sayan ve sömüren bu sis-
teme karşı mücadelelerimizi ortaklaştırarak, birbirimize omuz vere-
rek, toplumun kılcal damarlarına nüfuz ederek kazanacağız!

BİZ HALKIZ; TARİH BİZDE SAKLIDIR, UMUT BİZDE SAKLIDIR. 
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9. DÖNEM GENEL MECLİS SONUÇ BİLDİRGELERİ
HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
9. DÖNEM 1. GENEL MECLİS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
10 Şubat 2019/İstanbul

 
 12-13 Ocak 2019’da 9. Genel Kurulu’nu gerçekleştiren Halkla-

rın Demokratik Kongresi’nin yenilenen Genel Meclisi, ilk toplantısı-
nı 10 Şubat tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi.  Genel Meclis, yeni 
dönemin ihtiyaçlarını değerlendirerek buna uygun strateji, yönelim 
ve politikaları tartıştı. Genel Meclis toplantısında yeni Halkların De-
mokratik Kongresi Yürütmesi seçildi, çalışma alanları çerçevesinde 
Meclisler ve Komisyonlar yeniden oluşturuldu.

Bugün Dünya kapitalist sistemi bir kriz içerisindedir. 1990’larda 
tarihin sonu tezleriyle piyasaya sürülen liberal-demokrasi efsanesi 
çökmeye yüz tutarken, tüm Dünya’da yeni faşizm dalgası yükselmeye 
başlamıştır.

 Türkiye’de ise Saray-AKP-MHP üçgeninde örgütlenen faşizm ülke 
ve bölge haklarına, emekçilere ve ezilenlere saldırılarını her geçen 
gün yoğunlaştırmaktadır. Kültürel, toplumsal ve siyasal düzlemde tek 
millet-tek din-tek mezhep esasına dayalı, cinsiyetçi ayrımcı ve kutup-
laştırıcı politikaları derinleştirirken sermayenin önünü alabildiğine 
açan, emekçilerin kazanılmış tüm haklarını gasp eden, iktisadi krizin 
yükünü geniş halk katmanlarının sırtına yükleyen AKP-MHP ittifakı 
şimdi de bekâ söylemine sarılarak muhalif sesleri bastırmak iste-
mektedir. Rejim, söz konusu bekâ söylemini tahkim edecek biçimde 
savaş politikalarına sarılmakta, barış talebini dillendirenleri krimi-
nalize etmeye çalışmaktadır. Sadece barış istedikleri için KHK’larla 
ihraç edilen Barış Akademisyenlerine verilmeye başlanan cezalar bu-
nun açık göstergesidir.  Demokratik siyaseti ve barış içinde bir arada 
yaşamı savunan binlerce kişinin ve halkın iradesi olan milletvekille-
rinin hapishanelere doldurulması, mutlak tecride maruz bırakılması 
bunun açık göstergesidir. İşte, başta Leyla Güven olmak üzere siyasi 
tutsakların başlatmış ve sürdürmekte oldukları açlık grevini, bu ka-
ranlığı yırtmak yolunda bizlere ışık oldukları için selamlıyoruz.
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 Bugün savaş politikalarının sonuçları ve tecrit, toplumsal yaşa-
mımızın bütün alanlarında kendisini göstermektedir. İktidarın bütün 
yaşamımızı kuşatmaya yönelen politikalarının bir tezahürü olan tec-
ridin kırılması, barış ve demokrasi mücadelesi bakımından elzemdir. 
Çünkü, sadece tek tek kişilerin değil, tüm toplumun iradesi tecrit al-
tına alınmak istenmektedir. Bunun bir parçası olarak, İmralı’da yaşa-
nan tecridin kırılmasının, ülkemizde süregiden demokrasi ve barış 
mücadelesine katkıda bulunacağı açıktır. Açlık grevleri karşısındaki 
sessizliğin aşılması için girişimlerde bulunulması, itirazlarımızın 
yükseltilmesi her geçen gün daha acil hale gelmektedir.

 Geçtiğimiz günlerde Erdoğan’ın, hayat pahalılığı ve artan enf-
lasyona yönelik tepkilere karşı sarf ettiği “Ne diyorlar patlıcan, siv-
ri biber; düşünün bir merminin fiyatı nedir?” cümlesi, savaşa karşı 
tutum almanın en haklı gerekçelerinden birini olanca çıplaklığıyla 
göstermektedir. Zira, savaş koşullarında kaynaklar halkın ihtiyaçları 
için değil, silahlanma için harcanır. Savaşlarda, halkın en temel ya-
şamsal talepleri görünmez kılınmak istenir. Tüm toplumsal çelişkiler, 
memnuniyetsizlikler, ezme ve sömürme pratikleri, ayrımcılıklar, söz 
konusu olan savaşsa “teferruat”a indirgenir.

 Bugün Suriye savaşında gelinen aşama itibarıyla, silahlı çatış-
malarda bir gerileme yaşanmakta, siyasal bir çözüm arama yönün-
de kimi eğilimler açığa çıkmaktadır. Halkların Demokratik Kongresi, 
Suriye’de yaşayan tüm halkların, haklarıyla birlikte, barış içinde var 
olmasına zemin sağlayacak bir siyasal çözümü kuşkusuz olumlu kar-
şılamakta, böylesi bir çözümün, hem ülkemizde hem de tüm bölgede 
kalıcı bir barışa hizmet edebileceğini kabul etmektedir. Ancak bunun, 
küresel/bölgesel kimi güç odakları tarafından kendi tercih ve çıkarla-
rı ekseninde şekillendirilen arayışlarla değil, Suriye’de yaşayan tüm 
halklar lehine ve onların öznesi olacağı bir süreçle mümkün olabile-
ceğini de bilmektedir. 

Lakin Saray-AKP-MHP ittifakı, Suriye halklarının yaşam alanlarına 
yönelik işgal tehditlerinden, tampon bölgedeki rolüne dair sürdürdü-
ğü pazarlıklardan ve benzeri arayışlardan açıkça anlaşılacağı üzere, 
savaşın bölge halkları lehine sonuçlanmasına karşı hamleler yapma-
ya devam etmektedir. Çünkü, Suriye savaşını ve sonuçlarını iktidarını 
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mutlaklaştırmanın bir aracı olarak iç ve dış politikada sonuna kadar 
kullanmaktadır. 

Son olarak AİHM’nin Cizre kararı örneğinde gördüğümüz üzere, 
kendisinin de ağır sorumluluğu olan ve muazzam boyutlara ulaşan 
göç ve insani dramı, ülkede ve bölgede işlediği insanlık suçları karşı-
sında Avrupa ve Dünyanın suskun kalması için kullanmakta ve sonuç 
almaktadır. Saray-AKP-MHP ittifakı eliyle Türkiye, Suriyeli göçmenler 
için adeta bir Apartheit duvarı işlevi görmektedir. Bunun yanı sıra, 
ülkeyi içine sürükledikleri ideolojik, politik iklimin bir sonucu olarak 
açığa çıkan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı, tıpkı Esenyurt’ta gördüğü-
müz üzere, Suriyeli mültecilere yönelik linç girişimlerinin ve bu tür-
den saldırıların zeminini oluşturmaktadır. 

AKP/MHP ittifakının şiddeti siyasetin ekseni haline getiren, koru-
yan ve kollayan politikalarının toplumun her alanına nüfuz etmesiyle 
kadına, çocuğa, LGBTİ+’lere yönelik şiddet de gün be gün artmak-
tadır. Cinsiyetçi zihniyet kodlarıyla donanmış rejimin yargısı verdiği 
kararlarla, cezasızlık uygulamalarıyla, istismarcılara af girişimleriyle 
kadına, çocuğa, LGBTİ+’lara yönelik şiddeti meşrulaştırmaktadır.

 AKP iktidarı, yerel seçimlere doğru sanki 16 yıldır iktidarda de-
ğilmiş ve  sorumlusu kendisi değilmiş gibi kentlerin mevcut yapılaş-
masından memnuniyetsizlik ifade eden sahte bir duyarlılık söylemi 
üretmektedir. Oysa daha birkaç gün önce Kartal’da binanın yıkılması 
sonucu yaşanan göçük AKP’nin insanı, doğayı, hayatı hiçe sayan yağ-
ma ve rant temelli kentsel politikalarının neticesidir. Söz konusu iki 
yüzlü politikanın geldiği yer bir yandan kentlerdeki yapılaşmadan ra-
hatsızlık dile getirilirken diğer yandan sermaye kesimlerine yeni rant 
ve değerlendirme alanları açılması, imar aflarıyla rant sahiplerinin 
ödüllendirilmesidir.

Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri bulunmaktadır. Bu seçimler, 
hem kayyumlarla halkın iradesinin gasp edilişine güçlü bir cevap ver-
mek, hem de 24 Haziran’da “cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” adı 
altında kurumsallaşan AKP-MHP-Saray faşizan rejiminde çatlaklar 
yaratmak, meşruiyetini sorgulatmak için önemli bir fırsattır. Halkla-
rın Demokratik Kongresi, hem bu fırsatın emekçiler, ezilenler ve Tür-
kiye halkları lehine kazanımla sonuçlanması için, hem de seçimleri 
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aşan bir demokratik kamusallığı birlikte inşa etmek için tüm muha-
lefet güçlerini ortak mücadeleye çağırır. Bu noktada Kürt sorununu 
görmezden gelerek, bu konuda sessiz kalarak yapılacak siyaset eyle-
me tarzlarının, toplumsal demokrasiyi inşa etmek bakımından eksik 
ve hasarlı olacağına vurgu yapar.

 Halkların Demokratik Kongresi, AKP-MHP ittifakında hayat bulan 
yeni faşizme karşı yeni bir ruhla mücadeleyi büyütmek, farklı müca-
dele alanlarını birbiriyle teğelleyerek toplumsallaştırmak, yeni yollar 
ve yeni patikalar bularak demokratik, eşit, özgür toplumu inşa etmek 
yolundaki tarihsel yürüyüşüne kararlılıkla devam edeceğini ilân eder.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM 
2. GENEL MECLİS SONUÇ BİLDİRGESİ
13-14 Nisan 2019 / İstanbul

Halkların Demokratik Kongresi Genel Meclisi 13-14 Nisan tarihin-
de toplandı. İstanbul’da toplanan Genel Meclis, 31 Mart yerel seçim-
lerinin sonuçlarının da önemli bir unsurunu oluşturduğu yeni döne-
min koşullarını, ihtiyaçlarını ve mücadele imkânlarını ele aldı. Halk-
ların mevcut koşullar altında faşizme karşı demokrasi ve özgürlük 
mücadelesinin stratejik hedef ve politikalarını tartıştı ve belirledi.

AKP-MHP faşist bloku, etkilerini şimdiden ciddi biçimde göster-
meye başlamış olan iktisadi krizi gözlerden kaçırmaya ve ötelemeye 
çalışarak toplumu 31 Mart yerel seçimlerine götürdü. Halkın kriz se-
bebiyle gösterebileceği tepkiye karşı seçim sürecini “beka” söylemiy-
le domine etmeye gayret etti, toplumu terörize ederek, savaş kışkırtı-
cılığı ve tehditlerle, bütün muhalifleri terörist olmakla suçlayarak ve 
kirli bir dille seçim kampanyası yürüttü. 

İktidarın faşizmi kurumsallaştırma çizgisine “Kürdistan’da ka-
zanmak; Batı’da kaybettirmek” stratejisiyle cevap veren HDP, bu yö-
nelişiyle siyasetin oyun kurucusu olduğunu; faşizme doğru ilerleyiş 
sürecinde bir kırılma yaratan siyasi güç olduğunu ortaya koydu. Dev-
letin bütün imkânlarıyla baskı ve terör uygulamasına, seçmen kay-
dırmasına, hile ve keyfiliklerine rağmen, kayyım atanan belediyeler 
bazı kayıplarla geri alındı. Batı’da ise, bugün İstanbul ve Ankara başta 
olmak üzere çok sayıda büyük şehrin AKP ve MHP’den muhalefetin 
eline geçtiği tablo, tamamen HDP’nin politikasının bir sonucudur. Bu 
politika olmasaydı; AKP-MHP faşist bloku, faşizmi kurumsallaştırma 
yönünde yoluna devam edecekti. Kürt sorununu güvenlikçi anlayışla 
çözmek isteyenler yenildi, Kürt halkı ve tüm emek ve demokrasi güç-
leri özgürlük ve demokrasi kapısını araladı. Bu başarının kalıcılaştı-
rılması ve geliştirilmesi ancak toplumun örgütlenmesi ile mümkün 
olacaktır. 

YSK, seçim kazanmış HDP’li başkan ve meclis üyelerine emniyet 
ve MİT fişlemelerine dayanarak veya KHK’lı olmalarını bahane ede-
rek mazbatalarını vermeyi reddetti. AKP’nin itirazlarının hemen he-
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men hepsi işleme konulurken HDP’nin itirazlarının hiçbiri kabul edil-
medi. YSK bu tutumuyla kurum olma vasfını yitirmiştir. Yapılan, bu 
anlamda bir darbedir. Keza cumhurbaşkanının seçime ilişkin yargı 
işleyişine müdahale etmesi ve bu amaçla çeşitli toplantılara katılma-
sı, darbenin diğer bir tezahürüdür. 

İstanbul’da da başkanlığı seçilmiş olana vermek yerine; süreci hu-
kuk dışı gerekçelerle seçimi iptal kararına taşıma politikası, ülkenin 
ve dünyanın gözü önünde yaşanan büyük bir skandaldır. Bu sürecin 
sonucu ne olursa olsun, AKP-MHP ittifakı seçim sonuçlarını tanısa 
da tanımasa da kaybetmiştir. Bu süreçte beka meselesi olarak tarif 
edilen, genel ahlakın bekasıdır ve AKP’nin yaşadığı gerileme aynı za-
manda bir kadın başarısıdır. 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkmasını 
sağladığımız sonuçların arkasında duracak ve bu sonuçları koruya-
cağız.

Seçimlerin en dolaysız sonuçlarından biri; HDP ve Kürt Özgürlük 
Hareketi etrafında, iktidar tarafından örülmek istenen tecrit duvarı-
nın yıkılması; suçlamaların halk tarafından benimsenmediğinin gö-
rünür olmasıdır. Bir diğer önemli sonuç ise, bu başarının önümüze 
koyduğu geniş örgütlenme ve mücadele olanaklarıdır.

Krize karşı “reform paketi” olarak kamuoyuna açıklanan kararlar, 
krizin bankacılık sektörünü de içine aldığının itirafı olmuştur. İşçi 
sınıfının en önemli kazanımlarından kıdem tazminatının bireysel 
emeklilik sigortası ile birleştirileceği açıklanmış; BES’in zorunlu hale 
getirilmesi ve özelleştirilmesi vaadiyle finans sektörüne yeni bir yağ-
ma vaat edilmiştir. Çiftçinin üretim maliyetlerini düşürmek yerine, 
Sera AŞ’nin kurulması yoluyla üretici ile rakip olunacağı ilan edilmiş-
tir. 

Cezayir’de diktatör Abdülaziz Buteflika 1999 yılından bu yana 
sürdürdüğü devlet başkanlığından, halkın meydanlarda, sokaklarda 
sürdürdüğü direniş sonucu istifa etmek zorunda kaldı. Fas’ta ise öğ-
renciler haftalardır sokaklarda. Sudan’da özellikle kadınların önder-
liğinde gelişen devrim Erdoğan’ın sadece dostu değil, halka karşı iş-
lediği suçlarının ortağı ve destekçisi olan diktatör Ömer el Beşir’i ikti-
dardan düşürdü. Halkın El Beşir rejimine karşı devrimci mücadelesi; 
Sudan ordusunun darbesiyle –tıpkı Mısır’da olduğu gibi- kesintiye 
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uğratılmak istendi. Devrimi çalmaya çalışan ataklara karşı direnen-
leri ve “Kadının yeri devrimdir” diyen Sudanlı kadınların devrimci 
mücadelesini selamlıyoruz ve Sudan halkının eşit ve özgür bir yaşam 
için sivil ve meşru bir yönetime kavuşmasını savunuyoruz. 

Irak ve Suriye topraklarında siyah bayraklarıyla ve Toyota’larıyla 
ortaya çıkan emperyalizmin ve Erdoğan’ın müttefiki IŞİD, nihai ola-
rak yenilgiye uğradı ve üyeleri kamyonlar üstünde teslim oldu. Bu 
zafer, halkların birleşik mücadelesinin zaferi olmuş, IŞİD’le beraber 
arkasındaki güçler de yenilgiye uğramıştır. Şimdi sahada kazanılan 
savaşın kazanımlarını masada koruma ve geliştirme zamanıdır. Bu 
zaferi armağan eden Suriye halklarını selamlıyoruz. 

AKP-MHP rejiminin toplumsal hayatın her alanına dayattığı tec-
ridin kırılması, barış ve demokrasi mücadelesinin önünün açılması 
için; tecridi sonlandırmak üzere neredeyse 6 aya yaklaşan bir süredir 
açlık grevini sürdüren Leyla Güven’e ülke içinden ve yurtdışından, 
bedenlerini açlığa yatırarak destek olan yoldaşlarımıza, 1 Mart’tan 
bu yana cezaevlerinden de binlerce tutsak katıldı. Rejimin buna ceva-
bı sessizlik duvarları örmek ve feda eylemi gerçekleştiren direnişçi-
lerin cenazelerinin defin hakkını engellemek oldu. Bu noktada Halk-
ların Demokratik Kongresi olarak çağrımız Adalet Bakanlığı’na veya 
iktidara değil, doğrudan doğruya topluma yöneliktir. Tecride karşı 
topyekûn bir mücadele hattı inşa edilmelidir. Bedelleri göze almadan 
tecride karşı mücadele alanında ilerleme sağlamak mümkün değildir. 
Bu doğrultuda tecride karşı direniş Kongremizin her bir delegesinin 
esas gündemi olmalıdır. 

Türkiye’de tecride karşı direniş sürerken 400 Filistinli tutsak da 
İsrail zindanlarında İsrail devletinin tecrit politikalarına karşı ko-
şullarının iyileştirilmesi talebiyle bedenlerini açlığa yatırmıştır. AKP 
rejimi ve İsrail’in zulüm ve işkence politikalarının nasıl birbirine ben-
ziyorsa Filistinli açlık grevi direnişçileriyle Türkiye’deki zindanlarda 
tecride karşı mücadeleyi sürdürenlerin direnişleri de birbirlerine 
benzemektedir. 

Halkların Demokratik Kongresi Genel Meclisi, 1 Mayıs’a doğru yol 
alırken gençlerin hapishane duvarlarından kaçmaya çalışırken nehir 
sularında yaşamlarını yitirmediği, LGBTİ+, kadın ve çocuk cinayet-
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lerinin son bulduğu sınırsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir yaşamı, yeni 
yaşamı inşa etme irade ve kararlılığına sahip olduğunu bir kez daha 
yinelemekte ve bu irade ve kararlılık doğrultusunda toplumsal ve si-
yasal sorumluluklarını gerçekleştirmek için azim ve kararlılıkla yü-
rüyüşünü sürdüreceğinin sözünü vermektedir. 

Halkların Demokratik Kongresi olarak görkemli 8 Mart ve gör-
kemli Newroz’dan sonra özgürlüğe, barışa ve demokrasiye olan tut-
kumuzu 1 Mayıs’ta da ortaya koyacağız. Tecride karşı mücadelenin 
yükseltildiği, açlık grevi direnişçilerinin taleplerinin yankılandığı, 
emeğin haklarına dönük artan saldırılara karşı mücadelenin yüksel-
tileceği 1 Mayıs’ı alanlarda kutlayacak ve her türlü zorbalığa rağmen 
var olduğumuzu ve var olacağımızı göstereceğiz. 
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM 
3. GENEL MECLİS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
26 Mayıs 2019 / İstanbul

Toplumsal/siyasal yaşamımızın bütün alanlarında kendisini gös-
teren savaş ve rehin alma politikalarının bir tezahürü olarak, İmra-
lı Hapishanesi’nde Kürt halk önderi Abdullah Öcalan’a uygulanan 
mutlak tecride karşı DTK Eşbaşkanı ve Hakkâri Milletvekili Leyla 
Güven’in başlattığı, milletvekillerinin, yurtiçi ve yurtdışından onlarca 
eylemcinin, cezaevlerinden binlerce mahpusun katılımıyla büyüyen 
açlık grevi ve ölüm oruçları, 1’i göçmen 7’si mahpus sekiz canın ya-
şamlarına son vermesinin burukluğuyla birlikte, açlık grevi ve ölüm 
oruçlarına bağlı kayıp yaşanmaksızın kazanım ile sonuçlandı.

Halkların Demokratik Kongresi olarak büyük bir fedakârlıkla yola 
çıkan eylemcilerin, beyaz tülbentli anaların, kadınların direnişle-
rini selamlıyor; bu gelişmenin eşitlik, özgürlük ve barış umut eden 
herkesin kazanımı olduğunu vurguluyoruz. Savaş politikalarının ve 
tecridin tüm veçheleriyle ve kalıcı olarak ortadan kalkması için yü-
rütülecek demokratik mücadelelerde üzerimize düşen görevi yerine 
getirme sözü veriyoruz.

Meclisimiz, bu kazanımın yarattığı umut ortamında ve direnişten 
aldığı ilhamla toplandı. 

Bununla birlikte bu süreç bize, uluslararası sözleşmeler, anayasa 
ve yasalarla güvence altına alınan temel bir insan hakkının kullanıl-
masının temininin dahi ne çok bedele mal olduğunu, içinden geçmek-
te olduğumuz siyasal rejimin karakterini ve mücadelenin henüz ba-
şında olduğumuzu bir kez daha hatırlattı.

- Yeni rejimin inşası ve yerleşmesi bakımından bir güvenoyu ni-
teliği taşıyan yerel seçim sonuçlarının tetiklediği siyasi krize, ekono-
mik krizin, giderek sesi yükselen toplumsal memnuniyetsizliklerin, 
küresel ve bölgesel hegemonik güçler arasındaki sıkışmışlığın, blok 
içi çıkar çatışmalarının eşlik etmesiyle, seçenekleri giderek daralan 
AKP-MHP blokunun, İstanbul seçimlerinin iptali ve seçimlerin yeni-
lenmesi kararı veren YSK darbesinden beklentisi, demokratik muha-
lefetin kazanımlarını geriletmek, tabanındaki çözülmeyi durdurmak, 
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iç konsolidasyonunu sağlamak, kendi cephesini genişletmek ve iç içe 
geçen krizlerin yıkıcı etkilerinden kurtulmak üzere zaman kazan-
maktır.

Sistematik yalan, çarpıtma, kara propaganda, linç, ırkçılık, muhalif 
gazetecilere yönelik saldırılar, sınır ötesi operasyon söylemleri, ikti-
dar imkânlarının fütursuzca kullanımı, yargı müdahaleleri, makam/
mevki dağıtımı AKP-MHP blokunun seçim kampanyasının hali hazır-
da açığa çıkan taktikleridir. Bu yenilgi onları, bir başka taktik olarak 
yoksul sofralarına (diz) çökmek zorunda bıraksa da iktidar kibri, 
hakiki ve hakiki olduğu kadar da zorlu sorunlar/sorular karşısında 
tıpkı “Herkes iş bulacak diye bir şey yok” sözünde olduğu gibi kendi-
ni gizleyememektedir. Halkı ve emekçileri kuşatan sorunlara hiçbir 
sahici çözüm yaratılamamaktadır.

- Halkların Demokratik Kongresi, 31 Mart’ta faşizmin kurumsal-
laşması sürecinde kesinti yaratan, mücadeleye alan açan ve zaman 
kazandıran “Kürdistan’da kazanma, Batı’da kaybettirme” tutumunu 
faşizme karşı mücadelenin 23 Haziran seçimi uğrağında da koru-
yarak gerek İstanbul’da gerekse Kürdistan’da halk iradesinin gasp 
edilmesine karşı mücadelesini sürdürecektir. İktidarın, tecride karşı 
direnişin basıncı karşısında attığı geri adımların veya tersinden yeni 
bir militarist dalganın, muhalefet bloku arasında kafa karışıklığı ve 
bölünme yaratmak amacıyla kullanmasına izin vermeyecektir. AKP-
MHP faşist blokunu geriletmek isteyen tüm muhalif güçleri de aynı 
duyarlılık ve uyanıklık ile söylemeye, eylemeye çağırmaktadır.

- Öte yandan, kazanımların korunmasının ve ilerletilmesinin, se-
çimlerin ötesine uzanan bir demokrasi ittifakıyla mümkün olduğu-
nun bilincinde olan Halkların Demokratik Kongresi, bu yöndeki çok 
yönlü ve çok düzeyli çabalarını sürdürecektir.

Bu mücadelenin vazgeçilmezi olan yerel demokrasilerin inşası 
için belediyelerin halk denetimine açılması, kent yönetimine halkın 
katılımı, kent müştereklerinin kolektif tasarrufu vb. talepler ve ortak 
sorunlar etrafında örgütlenecek yerel halk meclislerinin kurulması 
ve yaygınlaşması için çaba gösterecektir.

- Halkların Demokratik Kongresi, emekçiler cephesinde, yakın ta-
rihte benzeri görülmemiş bir açık/gizli işsizlik, ücretlerde gerileme, 
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hak gaspları, yoksulluk, başta gıda fiyatlarında olmak üzere yükse-
len hayat pahalılığı ile kendisini gösteren iktisadi kriz karşısında, 
bir taraftan birinci ve ikinci paylaşım düzeyinde süregiden kavgayı 
yükselterek onu güncel içeriklerle zenginleştirmeye çalışırken, diğer 
taraftan da kolektif akıl ve enerjisini, emekçilerin ayakta kalması için 
kaçınılmaz olan hayatın yeniden üretimini devletin ve piyasanın be-
lirleyiciliğine mesafelendirecek, emekçilerin öznesi olacağı öz örgüt-
lerin, dayanışma ağlarının ortaya çıkması için kullanacaktır. Bu mü-
cadeleye politik bir anlam ve mahiyet kazandırmaya gayret edecektir. 
Halkların Demokratik Kongresi mevcut koşullar ve tarihsel misyonu 
uyarınca bu çaba ve mücadeleyi dönemin başat ödevlerinden biri 
olarak görmektedir. 

- AKP’nin, emperyalist güçler arasında gitgellerle şekillenen dış 
politikası ve Kürt halkının statü kazanmasını engellemeyi merkezi-
ne alan bölgesel politikaları iflas etmiştir.  S-400 krizi, Suriye’de te-
mas arayışları, İdlib açmazı, İran yaptırımlarına ilişkin imtiyazların 
kaldırılmasına uyum gösterilmesi bu tıkanmışlığın görüngülerinden 
birkaçıdır.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının yanı sıra askeri hareketlili-
ğe yönelmesi, tüm bölge için önümüzdeki günlerde, yeni bir sıcak ça-
tışma tehdidi doğurmaktadır. ABD, küresel ve bölgesel güçleri kendi 
etrafında toplanmaya zorlamaktadır. Türkiye’nin de bu baskı ve zor-
lamadan nasibini alacağı ve direnme imkânlarının kısıtlılığı açıktır. 
Halklar için ölüm, göç, zulüm ve yoksulluktan başka bir sonucu olma-
yan emperyalist saldırganlık ve savaşa karşı Halkların Demokratik 
Kongresi, İran halklarının yanında olacaktır. İran rejiminin karakteri 
ve suçları hepimizin malumudur. Ancak demokratik dönüşümün an-
cak halkların kendi iradeleri ve özgüçleri ile mümkün olduğunun da 
farkındadır. 

- Halkların Demokratik Kongresi olarak, Yemen savaşı için Suudi 
Arabistan’a silah taşıyan Bahri-Yanbu gemisini yüklemeyi reddeden 
Fransa ve İtalya liman işçilerini ve emperyalist savaşlara karşı tüm 
dünyadan ses veren emekçileri ve halkları selamlıyoruz. Eşit, özgür, 
demokratik bir ülke, Ortadoğu ve dünya için tüm demokrasi güçlerini 
barış mücadelesini yükseltmeye çağırıyoruz.
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- İktidarın savaşa ve şiddete dayalı yüzü, İşkenceyi Önleme Komi-
tesi’ne (CPT) verdiği “İşkenceye karşı sıfır tolerans” sözünden sadece 
2 gün sonra, Halfeti’de her yaştan 51 yurttaşa yapılan işkence görün-
tüleri ile bir kere daha açığa çıkmıştır. Halkların Demokratik Kongre-
si, bu insanlık suçunun faillerinin ortaya çıkartılarak yargılanması ve 
cezalandırılması, son günlerde pek çok örneği açığa çıkan işkencenin 
son bulması için kararlılıkla mücadele edecektir.

- Halkların Demokratik Kongresi’nin kararlılıkla mücadelesini 
sürdüreceği hususlardan biri de, kadına yönelik şiddet, taciz, teca-
vüz ve adeta cins kırımı halini alan kadın cinayetleridir. Güncel olarak 
nafaka tartışmalarında da görüldüğü gibi, kadınların yüzyılları aşan 
mücadeleleri ile elde ettikleri kazanımları sistematik bir biçimde yok 
etmeye çalışan iktidarın kolluk kuvvetleri ve yargı kolu, kadına yöne-
lik şiddet ve cinayetlerin faillerini korur ve cezasızlık ile ödüllendirir-
ken, en son Nevin Yıldırım davasında gördüğümüz üzere, kadınların 
öz savunma haklarını kullanmalarını ağır bir biçimde cezalandır-
maktadır. Mardin Belediyesi’nde bir kayyum kadrosunun işe alım sü-
recinde kadınlara uyguladığı sistematik taciz bütün yakıcılığıyla ha-
tırımızdadır. Halkların Demokratik Kongresi Kadın Meclisleri “erkek 
değil gerçek adalet” tesis edilene kadar bu davaların takipçisi, kadın 
özgürlük mücadelesinin kararlı bir parçası olmaya devam edecektir.

- LGBTİ+’ların hak ve tanınma mücadelesinin bastırılması, talep-
lerini kamusal olarak dile getirdikleri zeminlerin yok edilmesi uzun 
süredir rejimin başlıca hedeflerinden biridir. Son olarak ODTÜ’de 
yapılmak istenen Onur Yürüyüşüne üniversite yönetimince izin ve-
rilmemiş, sonrasında polis saldırısına tanık olunmuştur. Saldırının 
ardından başlayan boykot ise üniversitelerin üzerine ölü toprağı-
nın serpildiği bir dönemde umudu büyüten adımlardan biri olmuş-
tur. Halkların Demokratik Kongresi, ODTÜ boykotunu selamlarken, 
LGBTİ+’ların varoluş mücadelesinin yanında olduğunu bir kez daha 
ilan etmektedir.

- İktidar bloku, içerideki ve dışarıdaki sıkışmışlıklarını ve meşru-
iyet bunalımını 19 Mayıs’ta Samsun’da sergilediği “aynı gemideyiz” 
temsili ile aşmak istemektedir. Ama güvertede istenmeyenler açık-
tır;  Kürtler, emekçiler, kadınlar, Müslüman olmayan halklar, Aleviler, 
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gençler, yeni rejimin kolladığı sınırların içinde yer gösteremediği mu-
halifler…

Herhangi bir restorasyon olarak görülemeyecek nitelikleriyle fa-
şist inşa süreci, kimi yönlerden esaslı bir kopuşu temsil etse de bu 
yönüyle eski rejimin kadim çizgisini sahiplenmektedir.

Osmanlı’dan Cumhuriyete uzanan arındırmacı ve asimilasyoncu 
bir ulusçuluğu da içeren bu kadim çizginin acı sonuçları olan Dersim, 
Pontus, Ermeni tehcir ve soykırımlarının başlangıç tarihi Mayıs ayı 
olmuştur. Bu soykırım ve tehcirlerde ve farklı bir tarihsel bağlamı, 
farklı bir failli olsa da yine Mayıs ayında başlayan Çerkes sürgün ve 
soykırımında yaşamını yitiren ve köklerinden koparılan mağdurları 
saygıyla anıyoruz. Halkların barışçıl geleceği açısından elzem olan, 
hakikate ve adalete dayalı bir yüzleşme için mücadeleye devam edi-
yoruz.

- Halkların Demokratik Kongresi olarak eşit, özgür, demokratik 
bir Türkiye ve Kürdistan için verilen mücadelede yaşamını yitiren 
ve bu coğrafyanın devrimcileri için her zaman bir esin kaynağı olan 
“Mayıs Şehitleri”ni de sevgi ve özlemle yâd ediyoruz.

- Türkiye’nin yakın tarihteki en kitlesel itirazını oluşturan ve bu ay 
6. yılını dolduran Gezi direnişi ikinci kez yargılama konusu oluyor. 24-
25 Haziran’da ilk duruşması yapılacak olan Gezi davası iddianamesi, 
meşruluk ve rıza üretme olanaklarını büsbütün yitiren faşist iktidar 
blokunun her muhalif duruşu darbe, her toplumsal örgütlenmeyi suç 
ilan etme eğiliminin vardığı absürtlük derecesini gösteriyor. Halkla-
rın Demokratik Kongresi için Gezi direnişi kendi fikrinin ete kemiğe 
büründüğü tarihsel anlardan biridir. Halk eyleminin arkasında orga-
nizatörler, sponsorlar aranmasına izin vermemek ve Gezi davasını 
halka karşı suç işleyen ceberutluğun yargılanmasına dönüştürmek 
için altı yıl önce hepimiz Gezi’de olduğumuz gibi, 24-25 Haziran’da 
Silivri’de olacağız. Gezi’de mayalanan halklar ittifakını derinleştire-
rek faşizme karşı tüm demokrasi güçlerinin eylemli birlik ve dayanış-
masını örmek Halkların Demokratik Kongresi’nin temel yönelişidir.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM 
4. GENEL MECLİS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
13- 14 Temmuz 2019 

Halkların Demokratik Kongresi 9. Dönem 4. Genel Meclisi 13-14 
Temmuz 2019 tarihlerinde İstanbul’da Genel Merkez salonunda top-
landı. Genel Meclis, dönemin koşullarını, mücadelenin ihtiyaç ve im-
kanlarını tartıştı.

Halkların demokrasi ve özgürleşme mücadelelerinin güncel he-
deflerini ve politikalarını belirledi.

Genel Meclisimizin toplantısı 14 Temmuz 1982 Büyük Ölüm Oru-
cunun 37. yıl dönümüne denk geldi. Meclisimiz, bu büyük devrimci 
direniş örneğinin, en olumsuz şartlarda bile faşizmin yenilgiye uğra-
tılabileceğinin eşsiz bir örneğini yaratan DÖRTLERİN ve diğer direniş 
şehitlerinin devrimci hatırasını saygıyla selamlamaktadır.

Bu devrimci direniş geleneğine 37 yıl aradan sonra, Leyla Güven 
ve açlık grevcileri, tecriti kırmak için yeni bir halka eklemişlerdir. 

30 haziran 1930’da General Salih Omurtak’ın komuta ettiği aske-
ri birlikler, Zilan deresi katliamının gerçekleştirmişlerdir. Meclisimiz 
katledilenleri saygıyla ve acılarını duyarak anarken, gerçekleştirdiği 
katliamlarla yüzleşmek zorunda kalmadığı için, insanlığa karşı suç-
larıyla övünmeye devam eden katliamcı devlet zihniyetini şiddetle 
kınamaktadır. 

AKP-MHP Bloku’nun 31 Mart’ta yaşadığı gerileme, 23 Haziran’da 
İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yaşadığı hezi-
metle; yeni bir aşamaya ulaştı.

AKP-MHP iktidarı ve “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adını 
verdikleri faşist “tek adam rejimi” 31 Mart ve 23 Haziran seçim so-
nuçlarıyla, meşruiyetini kaybetmiştir. İstanbul Büyük Şehir Belediye 
Başkanlığı seçiminin kazanımı demokrasi güçlerinin ortak kazanımı-
dır. Bu başarıyı kimseye hediye edemeyiz. Aksine bu başarıyı sürdü-
rülür kılmalı ve güçlü bir demokrasi ittifakıyla derinleştirmeliyiz.

İktidar bloku yaşadığı ağır meşruiyet sorununun yanı sıra; başta 
giderek derinleşen ekonomik kriz olmak üzere, çok sayıda ciddi so-
runla karşı karşıya bulunuyor. 
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Erdoğan’ın inisiyatif kazanmasına, süreci restorasyonla tamam-
lamasına veya iktidarını hiçbir şey olmamış gibi sürdürmesine izin 
verilemez. Yapılması gereken, düzen içi iki blokun dışında, toplumsal 
hayatın bütün alanlarında, yerel meclisler üzerinden, halkı siyasetin 
dolaysız öznesi haline getiren üçüncü yol mücadelesinin geliştirilme-
sidir. Bugün yakalanmış olan başarıyı Demokrasi İttifakı ile derinleş-
tirmeliyiz. Halkların Demokratik Kongresi bu mücadelenin sorumlu-
luğu üstlenmeye taliptir. 

Güney Kürdistan’da gelişen işgal hareketi Rojava’ya yönelen ağır 
tehdit, Doğu Akdeniz’de, Libya’da agresif askeri meydan okumalar; 
AKP-MHP iktidarının iradesini aşan; uluslar arası sistemin boşlukla-
rını gören ve bu boşlukları doldurmaya yönelen bir devlet aklının ini-
siyatif aldığına işaret ediyor. Devlet aklı, Türkiye’nin Rusya ile ilişki-
lerini geliştirmesinden, Batı Blokunun duyduğu endişeyi kullanıyor.

Pençe harekatı ile Rojava devriminin etrafı boşaltılmak, sistem-
leşmesinin ve uluslar arası itibarını geliştirmesinin önüne geçilmek 
isteniyor. Kürt siyasi hareketini geriletmek, halkın kazanımlarını geri 
almak, Türkiye halkıyla kurduğu ittifakı kriminalize etmek yönünde 
politikalar geliştiriliyor. Suriye’de barış masasının kurulması yakın-
laşırken, Özgürlük hareketi çizgisindeki Kürtlerin masada olmaması 
için, bir yandan Arap aşiretleri kışkırtılıyor, bir yandan Barzanilerle 
anlaşma yapılıyor.

İşgale karşı Güney hükümetinin sessizliğini anlamak mümkün de-
ğildir. Güneyde, bağımsızlık referandumu esnasında Güney Kürdistan 
Hükümetine uygulanan yaptırımların çok etkili olduğu ve ulusal bir-
liğe zarar verebilecek ölçüde bir teslimiyete yol açtığı görülüyor. Bu 
süreç Kürdün Kürt ile çatıştığı bir dönem yaratma tehlikesi taşıyor. 
Bu konuda Halkların Demokratik Kongresi olarak uyarımızı yapıyo-
ruz.

Sayın Öcalan, 2 Mayıs’tan bu yana yapılan görüşmelerde demok-
ratik çözüm ve barış noktasında durmaya devam ettiğini ve konumu 
daha da derinleştirdiğini belirtti. Bu yönde devletin ve iktidarın adım 
atması gerektiğini söyledi. Bu görüşmeler topluma bir nefes aldırdı. 
Ancak devlet ve iktidar tecridi sürdürüyor. 

Halkların Demokratik Kongresi olarak, hem demokratik barış ve 
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çözüm yönünde toplumu hazırlamanın hem de tecride karşı toplum-
sal bir duyarlılığı yükseltmenin mücadelesini vereceğimizi belirtiyo-
ruz.

AKP erkek egemenliğini tırmandırıyor, iktidarını doğrudan kadın-
lara saldırarak sürdürmeye çalışıyor. Her biri münferit gibi gösteril-
meye çalışılsa da kadın katliamlarının, taciz-tecavüzün, çocuk istis-
marının, erkek-devletin politikalarıyla inşa edildiğini biliyoruz. Ayrı-
ca nafaka hakkına saldırarak, “kadın üniversiteleri, pembe otobüs” 
projeleriyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirerek kadınları 
doğrudan erkeğe ve doğrudan erkek-devlete biat ettirmeye çalışıyor-
lar.

Kadınların hayatlarına ve mücadele alanlarına yönelik bu baskıla-
rın giderek süreklileşmesi, AKP iktidarının kadın kazanımlarını gasp 
etmeye dönük attığı adımların bir parçasıdır. 

ODTÜ Kavaklık’ta Kredi Yurtlar Kurumu tarafından, yurt yapma 
bahanesiyle binlerce ağacın kestirilmesi; bu katliama direnen öğren-
cilerin polis şiddetine maruz kalması ve gözaltına alınması, ideolojik 
ve kültürel bir saldırıdır. Bu saldırıya karşı hızla büyüyen ve yaygınla-
şan dayanışma; AKP-MHP iktidarının GEZİ korkusunu bir kere daha 
ortaya koymuştur.

Hasankeyf’te 12 bin yıllık tarihi yok etme girişimi, aynı zihniyetin 
bir tezahürüdür. Bu hoyratlıklar, tarihe, insana, iyiliğe, demokrasi-
ye, güzelliğe düşman bir zihniyetin ürünüdür. Bu zihniyete karşı her 
alanda mücadele edeceğimizi ilan ediyoruz.

Devletin Kürdistan coğrafyasında gerillaların yaşam alanlarını da-
raltmak için ormanları yaktığını biliyoruz. Son zamanlarda rant alan-
larını genişletmek için her yıl yaz aylarında olduğu gibi, kasten çıka-
rılan orman yangınlarının yanı sıra Kürdistan’daki orman yakmalara 
misilleme maksatlı olarak, Türkiye’de orman yangınları çıkarıldığı 
haberleri gündeme gelmektedir. Halkların Demokratik Kongresi, or-
manları hiçbir devlete ait görmez. Ormanlar gezegenimizdeki yaşa-
mın bir parçasıdır ve milyonlarca canlı için bir yaşam alanıdır. Hiçbir 
gerekçeyle ormanların yakılması kabul edilemez, mazur görülemez.

Yeni dönem ve yeni siyasi iklimde mücadeleyi nereye odaklayaca-
ğız? Demokratik cumhuriyet mücadelesini, toplumun bağrından ve 
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Yeni Bir Toplum Sözleşmesi tartışmasını toplumsallaştırarak yürüt-
meliyiz.

Genel Meclisimiz, 23 Haziran seçimlerine ilişkin basın açıklama-
sında dile getirdiği; “Gezi davası ve benzeri, hiçbir hukuki temeli ol-
mayan olağanüstü davalar derhal düşürülmeli, Barış Akademisyen-
leri, Soma’da iş cinayetine kurban giden 301 madencinin avukatları, 
Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel  başta olmak 
üzere, tutsak olan HDP yöneticileri ve üyeleri; CHP Milletvekili Eren 
Erdem, Osman Kavala ve diğer siyasi tutsaklar derhal serbest bırakıl-
malıdır.” görüşünü teyid eder. 

Siyasi tutsakların serbest bırakılması yetmez; davalar düşürülme-
li ve bu davaların temeli olan yasa maddeleri yasal mevzuattan tama-
men temizlenmelidir.

Artık rejimin olağan işleyişine dönüşen OHAL uygulamaları bütü-
nüyle sona ermeli ve bütün sonuçları ortadan kaldırılmalıdır. KHK’la-
rın tamamının, “yarattıkları bütün hukuki sonuçlarla birlikte” yürür-
lükleri sona ermelidir.  İşten atılan, pasaportları dahi verilmeyen, çe-
şitli dışlama yöntemlerine maruz kalan KHK’lıların tüm hakları iade 
edilmelidir.

Önümüzdeki dönemde mücadelenin keskinleşeceğini öngörüyo-
ruz. Bunu çoğalarak ve örgütlenerek karşılayacağız ve faşizmi yıka-
cağız.
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HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ 9. DÖNEM 
5. GENEL MECLİS TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİ
14-15 Eylül 2019
 
Halkların Demokratik Kongresi 9. Dönem 5. Genel Meclisi, 14-

15 Eylül 2019’da, İstanbul’da, Halkların Demokratik Kongresi Genel 
Merkezi’nde toplandı.

12 Eylül faşist darbesinin üzerinden 39 yıl geçti.
Bu faşist askeri darbeye karşı, faşizm koşullarında örgütlü mü-

cadeleyi sürdüren, direnen, işkencelere, idamlara, yerinde infazlara 
rağmen teslim olmayan ve devrimci iradenin siyasi, ahlaki ve insani 
üstünlüğünden taviz vermeyen her gelenekten yoldaşlarımızın de-
ğerli hatırasını saygıyla selamlıyoruz.

Türkiye bu darbeyle ve darbe geleneğiyle, gerçek bir yüzleşme ve 
hesaplaşma süreci yaşamadı. Dolayısıyla baskıcı, otoriter ve milita-
rist devlet geleneği, siyasi rejimi giderek daralan aralıklarla gerçek-
leştirilen darbelerle şekillendirmeye devam ediyor.

Bu darbe adımlarının sonuncusu, halkın 31 Mart yerel seçimle-
rinde ortaya koyduğu iradesine karşı gerçekleştirilen kayyım darbesi 
olmuştur. 

AKP-MHP iktidarının temel siyasi karakterini oluşturan ve diğer 
düzen partileriyle de ortaklaştığı Kürt düşmanlığı temelli dış politi-
kası, yaşadığımız günlerde aleni bir yenilgiye dönüştü. 

IŞİD, İhvan ve diğer selefi örgütlerin hem askeri hem de ideolojik 
ve politik olarak yenilgiye uğratılmış olması; bu yapıları başından iti-
baren destekleyen AKP iktidarının da açık yenilgisi olmuştur. 

Yenilgisini örtmek amacıyla atılan Diyarbakır, Van ve Mardin bü-
yükşehir belediye eşbaşkanlarını görevden alma ve yerlerine kayyım 
atama adımı ise, iktidarın umut ettiği gibi sessizlikle karşılanmadı. 
Aksine başta Diyarbakır, Mardin ve Van olmak üzere, ülkenin her ye-
rine yayılan direnişler ve dayanışma eylemleri, iktidarı zor durumda 
bıraktı. Halkların Demokratik Kongresi Genel Meclisi, kayyımlar Sa-
ray’a gönderilinceye ve halkın iradesi yeniden hâkim oluncaya kadar 
direniş ve dayanışma eylemliliğinin yükseltilmesi yönünde kararlılı-
ğını ilan eder.
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İktidar; mevcut siyasi sıkışmışlığını aşmak için ülke içindeki sal-
dırgan politikalarını arttırıp, yerel seçimlerde ortaya çıkan, esas 
olarak halk içinde vücut bulan demokrasi yönündeki güç birliğini 
bölme, muhalefetin yan yana duruşunu parçalama ve siyaset alanı-
nı Kürtsüzleştirme yönündeki girişimlerini sürdürmektedir. HDP İl 
Binası önünde iktidarın organize ettiği oturma eylemi bu minvaldeki 
adımlardan biridir. Büyükşehir belediye başkanlarını Saray’da topla-
ma ve tehditlerle seçilmiş başkanları kayyımlaştırmaya yönelik giri-
şimlerin yanı sıra İmralı tecridini sona erdirme amaçlı destansı açlık 
grevi direnişinin öncülüğünü yapmış olan DTK Eşbaşkan Leyla Gü-
ven yoldaşımıza karşı kampanya örgütleyerek saldırganlık sahasını 
genişletmektedir.

Meclisimiz Leyla Güven yoldaşın yanında olduğunu, hiçbir saldırı 
kampanyasının irademizi kıramayacağını duyurur.

Anaların çocuklarının sağ ve gözlerinin önünde olmasını isteme-
leri hiç kimsenin, hiçbir gerekçeyle değersizleştiremeyeceği bir ta-
leptir. On binlerce anne bu taleple barış istemektedir. Evlatları dağ-
da, cezaevinde veya askerde olan her annenin “evladımı istiyorum” 
talebi, barış talebidir ve kıymetlidir. Ancak iktidar, annelerin acısını 
istismar etmekte ve kendi sorumluluğunu HDP’nin üzerine yıkmaya 
çalışmaktadır.

HDP’yi bu çeşit yöntemlerle kriminalize etme çabalarını iktidarın 
siyaset zeminindeki çaresizliğinin bir tezahürü olarak değerlendiri-
yoruz. 

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş’ın tah-
liye kararına rağmen, kararın gereğinin yerine getirilmemiş olması, 
bir hukuk skandalıdır. Demirtaş’ın serbest bırakılmadığı her dakika, 
“zorla alıkoyma” suçu oluşturmaktadır. Başından itibaren, tamamen 
haksız yere ve siyaseten tutuklanmış olan Selahattin Demirtaş yolda-
şımız ve bütün siyasi tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır.

AKP’nin kadın kazanımlarına yönelik saldırıları devam etmekte-
dir. Kadın cinayetleri, taciz ve tecavüzler artarak devam ediyor. İs-
tanbul Sözleşmesi, 6284 sayılı yasa, nafaka hakkına saldırılar, erkek 
devletin aklıyla örgütlenerek kadın kazanımları geriye çekilmeye 
çalışılmaktadır. Yine MEB yönetmeliğinden toplumsal cinsiyet eşit-
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liğinin çıkarılması, sonbaharda Meclis’e gelecek yargı paketinde aile 
arabuluculuğunu devreye koyma çalışmaları ve en son olarak eşbaş-
kanlık uygulaması üzerinden kayyımların atanması, kadın kazanım-
larını geriletmeye yönelik atılmış adımlardır. Halkların Demokratik 
Kongresi, eşbaşkanlık sistemini ve mücadele sonucu ulaştığımız tüm 
kadın kazanımlarını sonuna kadar korumaya ve kadın mücadelesini 
her alanda yükseltmeye kararlıdır.

AYM’nin kararı sonrası Barış İçin Akademisyenler’in davalarında 
arka arkaya beraat kararları verilmektedir. Bu olumlu gelişme, ikti-
darın bir lütfu veya “yumuşama” eğiliminin sonucu değildir. Barış 
talebinin haklılıktan kaynaklanan gücü; üstünün örtülmesine, kri-
minalize edilmesine izin vermemektedir. Barış İçin Akademisyenler 
maruz kaldıkları işsizlik, yargılanma ve cezaevine girme yaptırımla-
rına rağmen süreç boyunca dimdik durarak barış ve demokrasi güç-
leri için kıymetli bir örnek oluşturmuşlardır. Meclisimiz bu onurlu 
duruşu selamlamaktadır.

 AKP’nin uzun vadeli bir yaklaşım geliştirme kapasitesini yitirme-
si ve günü kurtarmaya dönük adımlarla giderek derinleşen ve bunalı-
ma dönüşen krizi örtbas etme girişimleri sonuç vermemektedir. AKP, 
askeri harcamalar, yağma ve israf nedeniyle gün be gün artan bütçe 
açıklarını yeni zamlarla kapatmaya çalışmaktadır. Başta elektrik, do-
ğalgaz ve akaryakıta yapılan zamların çalışanların ve yoksulların ha-
yatı üzerindeki etkisi giderek daha hissedilir hale gelmektedir.

Halkların Demokratik Kongresi, krizin sonuçları olan işsizlik, açlık 
ve yoksulluğa karşı halklarımızın mücadele, direniş ve dayanışmasını 
örgütlemeyi, sürecin öncelikli görevlerinden biri olarak görmektedir.

Dönemin önde gelen bir diğer mücadele alanı ise Kazdağları, Ha-
sankeyf, Munzur, Murat Dağı, Zonguldak Alaplı, Salda Gölü, Cerattepe 
ve benzeri onlarca alanda ortaya çıkan doğanın ve kültür mirasının 
yıkımı yönündeki saldırılardır. 

Kongremiz 23 Eylül’de BM’de gerçekleştirilecek “İklim Acil Top-
lantısı” öncesi ve sırasında sesimizi duyurabilmek için 20 Eylül’de 
Küresel İklim Grevi’ne ve gerçekleşecek eylemlere destek verecektir 
Halkların Demokratik Kongresi her kesimden doğa dostunu da bu ey-
lemlere destek vermeye çağırır. 
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Halkların Demokratik Kongresi bu saldırıların aynı iktidar zihni-
yetinin ürünü olduğunu ve mücadelenin de ortaklaştırılması gerek-
tiğini öngörmektedir. Bu çerçevede mücadelelerin ortaklaştırılması 
yönünde örgütlülüğünü geliştirmeyi güncel görev olarak önüne koy-
maktadır.

Faşizm koşullarında mücadele ediyoruz ve AKP-MHP faşizmini 
yıkma perspektifi ile mücadelemizi geliştiriyoruz. Atılan her adım 
bu perspektif içinde kıymet kazanmaktadır. Kazdağları’ndan Hasan-
keyf’e, kayyım politikasına karşı direnişten krizin çalışanlar ve yok-
sullar için yarattığı sonuçlara, barış mücadelesinden ifade ve inanç 
özgürlüğüne her alan, Halkların Demokratik Kongresi’nin bir top-
lumsal örgütlülük ve yığın mücadelesi yaratma alanıdır


