


1- NE ZAMAN BİR ARAYA GELDİK?

Sosyalist partiler, sendikalar, kadın, LGBTİ ve çevre hareketleri, emek ve 
hak temelli demokratik kitle örgütleri, başta Aleviler olmak üzere Anado-
lu’da yaşayan çeşitli ezilen inanç topluluklarının temsilcileri olarak Halkların 
Demokratik Kongresi (HDK) adıyla bir araya geldik.

2011 yılının Ekim ayında ilk kongremizi yaptık. Kongremize, 81 ilden 820 
delege katıldı.

2- NEDEN BİR ARADAYIZ?

Bizler, halklarımıza ve ezilenlere yöneltilmiş tüm baskı ve haksızlıkları or-
tadan kaldırmak, barış içinde ve insanca yaşayabileceğimiz bir Türkiye’yi 
kurmak üzere bir araya geldik

Bizler, egemenlerin iki akımının dayattığına karşı ezilenlerin ve halkların 
komünal demokratik yaşamını egemen kılmanın mümkün ve gerçekçi old-
uğunu göstermek için bir aradayız.

Halktan, ezilenden, yok sayılandan, doğadan, emekten, özgürlükten, eşit-
likten, barıştan, adaletten ve demokrasiden yana olanların yeni bir toplum, 
insanca bir yaşam için ortak mücadeleyi örgütlemelerinin zamanıdır.

Artık birleşik ve güçlü bir mücadele hem daha gerekli hem de daha müm-
kündür. Kongremiz bunun temel gücü olmaya adaydır.

3- NE YAPACAĞIZ?

Kongremiz, tüm demokratik muhalefet güçlerinin mücadele alanlarını, ortak 
mücadele alanı olarak görür ve buradan güç alır. Kongremiz, tüm ezilenlerin 
ve sömürülenlerin; işçilerin, emekçilerin, göçmenlerin, kadınların, köylülerin, 
gençlerin, emeklilerin, engellilerin, LGBT bireylerin, dışlanan ve yok sayılan 
bütün halkların, tüm inanç topluluklarının, yaşam alanları tahrip edilenlerin 
buluştuğu ortak bir mücadele zeminidir.

4- NELERİ SAVUNUYORUZ?

a) Demokrasinin Kazanılması

Kongremiz Çoğunlukçu diktatoryal yönelimlere, sivil ve asker vesayetine, 
katı merkeziyetçi siyasi/idari yapılanmaya ve hukuk adı altında dayatılan 
anti-demokratik yasalara ve yürütücülerine, yerel idarelerin piyasaya terk 
edilmesine karşı mücadele yürütür.



Demokrasiyi temsili meclisle sınırlı görmeyen Kongremiz, halkın tartışma, örgütle-
nme ve karar mekanizmalarına katılımının önündeki tüm engellerin kaldırılmasını, 
her düzeyde halk denetiminin geliştirilmesini savunur. Kongremiz, demokrasinin 
kazanılmasının, ezilenlerin siyasetin öznesi haline gelmesinin temel aracı olarak 
meclisleri görür. Kongremiz, İlçe-İl ve Bölge Halk Meclisleri gibi örgütlenmelerle, 
halkı siyasetin öznesi haline getirmek için mücadele eder. Halkların ihtiyaç duyduğu 
çeşitli yönetim biçimlerini ve özerklik modellerini geliştirmenin zeminini yaratır.

b) Kürt Sorunu; Barış Ve Demokratik Çözüm...

Kongremiz, tüm kimliklerin farklılıklarıyla varlığını korumasını savunur; eşit ve özgür 
yurttaşlık hukuku içerisinde yaşama hakkına sahip olduklarını, temel bir ilke olarak 
kabul eder. Kürt halkının temel hak ve özgürlüklerine bu ilkesel tutum çerçevesinde 
yaklaşan Kongremiz, Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana çözümsüzlüğe mah-
kûm edilen Kürt sorununun, barışçıl demokratik ve eşit haklara dayalı çözümünü 
savunur, bunun için mücadele eder.

c) Yerinde Ve Yerelde Yönetim, Demokratik Özerklik

Kongremizin yerel demokrasi anlayışı, temsili demokrasiyi aşan doğrudan 
demokrasiye dayanır. Demokratikleşme halkların kendi kendini yönetmesiyle, 
güçlü, demokratik ve özerk yerel ve bölgesel meclislerle mümkündür. Kongremiz 
için yerel meclisler, gündelik yaşamı ilgilendiren kararların doğrudan demokrasi ile 
alınacağı ve uygulanacağı özyönetimlerdir.

Kongremiz, her tür kamusal hizmeti edinme; insanca yaşama; kültürel, ekonomik, 
sosyal, siyasal haklardan kırsal alanları da kapsayacak şekilde eşit olarak yararlan-
mak üzere yerellik hakkı’nı savunur. 

d) Emek Mücadelesi

Kongremiz, kapitalizme, emek gücünün sömürüsüne, yolsuzluk ve talana; gelir 
dağılımındaki uçuruma, açlık ve yoksulluğa karşı mücadele eder. Kongremiz, esnek, 
güvencesiz ve sigortasız, çalışmaya; sağlıksız ve güvensiz ortamlarda çalıştırma-
ya; sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, kazanılmış hakların gaspına karşı, işçi 
sınıfının haklarını savunur ve kazanımlar için mücadele eder. İşsizliğe, işçi kıyımlarına 
ve iş cinayetlerine karşı insanca yaşam kavgası veren işçi ve emekçilerin, yanında 
yer alır.

Tüm kimlik ve inançlardan işçi ve emekçilerin siyasete daha güçlü ve örgütlü müda-
halesinin olanaklarını yaratmak ve emeğin örgütlenmesinin önündeki tüm en-
gelleri kaldırmak için çaba gösterir.



e) Halklar Ve İnançlar

Kongremiz, bu topraklarda yaşayan tüm halkların toplumsal ve tarihsel do-
kusuna aykırı olan tekçi, inkârcı, asimilasyoncu egemenlik sistemine karşı, 
tüm halkların, kimliklerin, dillerin, kültürlerin eşit, özgür ve gönüllü birlikte 
yaşamını savunur ve bunun gerçekleşmesi için mücadele eder. 

Kongremiz, Aleviler, Hıristiyanlar, Museviler, Ezidiler, Süryaniler, Araplar, La-
zlar, Çerkezler gibi ezilen ve dışlanan tüm inanç ve kültürel grupların üzerinde-
ki baskıların kaldırılması için mücadele eder.

f) Kadınların Özgürlük Mücadelesi 

Kongremiz, erkek egemen sistemin (patriarkanın), toplumun her alanın-
da kök salmış sistematik bir egemenlik biçimi olduğunu kabul eder. Erkek 
egemenliğin, diğer tüm egemenlik ve sömürü biçimlerinin (sınıfsal, ulusal, 
inançsal) karşısında özgül bir ezme ve sömürü biçimi olduğunu kabul eder. 
Bu anlayışla, kadınların toplumsal açıdan maruz kaldığı her türlü ezilme ve 
sömürülme ilişkisinde kadınlardan yana tutum alır. 

Kongremiz, kadınlar üzerinde kurulmuş olan her türlü egemenliğe, ayrımcılık 
ve baskıya karşı mücadele eder. 

g) Lgbti Hakları

Kongremiz, heteroseksizmi bir tür ırkçılık olarak görür. Lezbiyen, gey, 
biseksüel ve transseksüellerin maruz kaldıkları homofobi ve transfobi temelli 
ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadele eder. 

h) Ekoloji Ve Yaşam

Kongremiz, yaşam alanlarına sahip çıkan halkımızın mücadele gücü ve 
kararlılığından ilham alır. Kapitalizmin doğayı, doğal varlıkları ve yaşamı meta-
laştırarak sömürmesine karşı, Kongremiz insanı doğanın efendisi değil, bir 
parçası olarak görür. Doğanın, insanın, hayvanların ve tüm canlıların yaşam 
haklarının garanti altına alınmasını savunur. 

Kongremiz, suyun ve doğanın ticarileştirilmesine, piyasa temelli enerji politi-
kalarına ve projelerine karşı mücadele eder. 

I) Gençlik

Kongremiz, gençliğin siyasete aktif katılımının ve temsiliyetinin bir zeminidir. 



Gençliği işsizliğe, ucuz işgücü sömürüsüne mahkûm eden kapitalist politika-
larla mücadele eden Kongremiz, ayrımcı, cinsiyetçi, milliyetçi, tekçi ve nitelik-
siz eğitim anlayışını reddeder; herkese yaşam boyu, parasız, eşit, demokra-
tik, bilimsel, anadilinde ve ulaşılabilir eğitim hakkının sağlanması ve çalışma 
yaşındaki her gence iş olanağı yaratılması için mücadele eder. 

5- NASIL ÖRGÜTLENİYORUZ?

İlkelerimiz Neler?

• Kongre, tüm demokratik muhalefet güçlerinin özgül mücadele alanlarını 
ortak mücadele alanı olarak kabul eder;  bileşenlerin, ifade, düşünce ve inanç 
özgürlüğünü tanır; demokratik, katılımcı ve şeffaf bir işleyişi benimser;

• Kongre bileşenleri, kongreye kurumsal ve bireysel kimliklerini koruyarak 
katılabilir;

• Tüm karar alma süreçlerinde azınlık görüşlerin ifade haklarını korur;

• Tüm karar alma mekanizmalarında kadınlar lehine en az eşit temsili esas 
alır ve uygular; kadınlar lehine en az eşit temsil uygulanır ve kadın başvurularıyla 
doldurulur. Dolmayan kota boş bırakılır.

• Tüm karar alma mekanizmalarında gençlerin temsiliyetini esas alır ve uygu-
lar. 27 yaş ve altında olanlar için en az yüzde 20 gençlik kotası uygulanır. 

• Tüm karar alma mekanizmalarında bireylerin temsiliyetini güvence altına alır 
ve uygular. Kurumlar ve örgütlü yapılar için % 60, bireyler için % 40 dengesi dikkate 
alınır.

• Aday olduğu takdirde engellilerin karar alma mekanizmalarında temsiliyetini 
güvence altına alır.

Organlarımız

• Genel Kurul: HDK, yılda iki kez, Mart ve Ekim aylarında Genel Kurulunu toplar. 
Seçimli Genel Kurul yılda bir yapılır.

• Eş Sözcülük: Genel Kurul tarafından Kongre’nin temsiliyet ve sözcülük göre-
vini yürütmek üzere 6 aylık dönemler için 2 Eş Sözcü belirlenir. 

• Genel Meclis: Genel Kurulda, 121 kişilik yürütme organı olarak seçilir.

• Yürütme Kurulu: Genel Meclis içinden 25 kişilik bir Yürütme Kurulu belirlenir.



• Çözüm ve Uzlaştırma Kurulu: Ortaya çıkabilecek kimi sorunların 
çözümüne karşılıklı görüşmeler yoluyla yardımcı olması hedeflenen Çözüm 
ve Uzlaştırma Kurulu Genel Kurulda seçilir.

Daimi Meclisler ve Komisyonlarımız

Daimi Meclis ve Komisyonlara katılım gönüllü başvuru esasına dayanır. 
Daimi Meclis ve Komisyonlar ihtiyaç duydukları durumda yerel meclisler 
ve yerel komisyonlarla doğrudan iletişim kurabilir, yazışma yapabilir, dosya 
alışverişinde bulunabilirler.

• Kadın Meclisi
• Gençlik Meclisi
• Ekoloji Meclisi
• Emek Meclisi 
• Eğitim Meclisi
• Sağlık Meclisi
• Halklar ve İnançlar Komisyonu
• LGBTİ Komisyonu

gibi meclis ve komisyonlar çalışmalar yapmaktadır.

Yerel Örgütlenmemiz:

Meclisler:

Meclisler; bütün ezilenleri, cinsleri, halkları, inançları, dilleri, kimlikleri, 
kültürleri, dışlananları, mağdurları kapsayan, onların doğrudan söz ve karar 
sahibi oldukları, birlikte karar alıp birlikte uyguladıkları, denetledikleri ve sor-
guladıkları ‘doğrudan demokrasinin okulları’dır.

Meclisler, hem karar, hem de yürütme organıdır. Kararlarını uygulamak, faali-
yetini yürütmek ve koordine etmek amacıyla, kendi içinden geri çağırma hak-
kıyla beraber yürütme kurulu seçebilir. İhtiyaç duyduğu zamanlarda kendisine 
bağlı çalışan geçici veya daimi komisyonlar kurabilirler. 

Meclisler arasındaki ilişki dikey olmaktan çok yataydır. Çalışma biçimi özerk-
tir. Her meclis Kongre’nin kuruluş amaçlarına ve temel ilkelerine bağlı kalmak 
kaydıyla kendi yerelleriyle ilgili her türlü kararı alabilir, uygulayabilir, tasarrufta 
bulunabilir. 

Bölge Meclisleri: Genel Kurul’un belirlediği illerin meclis mensuplarının bir 
araya gelmesinden oluşur.



İl Meclisi: İl meclisi merkez ilçe dahil, o ilin ilçe meclislerinin mensuplarının 
toplamından oluşur. İl Meclisi mücadele alanlarından gelen yeni katılımlarla 
genişleyebilir. Altı aylık dönemler için, kadın kotasına uyulmak kaydıyla en az 
5, en çok 9 kişiden oluşan bir yürütme kurulu belirler. 

Kongre Programı, Genel Kurul, Genel Meclis ve Bölge Meclisi’nin kararları ve 
ilin sorunları bağlamında gerekli çalışmaların yapılması için kararlar alır ve 
yürürlüğe sokar.

İlçe Meclisi: Merkez ilçe dahil, İlçe Genel Kurul delegeleri ile Kongre’nin 
amacı ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalara katılmak isteyen ve o ilçede otur-
an ve/veya çalışan ve bu yerel meclisin mensubu olan bireylerden oluşur. 

Meclis için gerekli şartların oluşmadığı yerellerde karşılıklı görüşmeler ve mu-
tabakatlar yoluyla geçici koordinasyonlar oluşturulur.

Mahalle Meclisi: Meclisler,  sokak ve mahalle örgütlenmesi üzerine yüksel-
en bir toplum örgütlenmesidir. Mahalle meclisi, o mahallede oturan ve/veya 
çalışan bireylerden, yerel kitle örgütlerinden oluşur. 



Geçmİşten bİrİktİrdİğİmİz mücadele 
deneyİmlerİnİn yarattığı umut İle 

Halkların Demokratİk Kongresİnİn, 
tüm toplumsal muhalefet 

kesİmlerİnİ, demokratİk dİrenİş 
odaklarını, demokrasİ, eşİtlİk ve 

barış mücadelesİ verenlerİ, kısaca 
tüm ezİlenlerİ ortak bİr mücadele 

hattında buluşturmanın odağı 
olduğuna İnanıyoruz.


