
 

 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 KONFERANSLAR 
KONGRE  
VE 
KARARLAR 



Halkların Demokratik Partisi  
Barbaros Mah. Büklüm Cad. No:117 
06680 Çankaya/Ankara 

www.hdp.org.tr 

@HDPgenelmerkezi  

@HDPgenelmerkezi  

@HDPgenelmerkezi 

@HDPgenelmerkezi 



 

 3 

İÇİNDEKİLER 

HDP 3. BÜYÜK OLAĞAN KONFERANS  KARARLARI ---------------------------------- 5 

HDP 3. BÜYÜK OLAĞAN KONFERANS  SONUÇ BİLDİRİSİ ---------------------- 35 

HDP 3. BÜYÜK OLAĞAN KONFERANS  PERSPEKTİF METNİ ------------------- 41 

MERKEZİ ÖRGÜTLENME KOMİSYONU 
3. BÜYÜK OLAĞAN KONFERANS SUNUMU ------------------------------------------------- 71 

HDP 3. BÜYÜK OLAĞAN KADIN KONFERANSI  KARARLARI ------------------- 81 

HDP 3.BÜYÜK OLAĞAN KADIN KONFERANSI  SONUÇ BİLDİRİSİ ----------- 91 

HDP 3. BÜYÜK OLAĞAN KADIN KONFERANS  PERSPEKTİF METNİ -------- 95 

HDP GENÇLİK MECLİSİ 2. GENEL KONFERANSI SONUÇ BİLDİRİSİ ------- 105 
 





 

 5 

HDP 3. BÜYÜK OLAĞAN 
KONFERANS KARARLARI  

KARAR 1  
Demokrasi İttifakı ve Genişleme 

ağ popülist politikalarla faşizmin kurumsallaştırılmaya çalışıldığı; Kürt düşmanı bir otoriter 
rejim inşasının biçimlendiği AKP-MHP iktidarı döneminde Türkiye ağır bir siyasal kriz 
yaşamaktadır. Kuvvetlerin ve kararların tek adamda, yürütmede birleştirildiği; yargının 

iktidara bağımlı ve taraflı olduğu; yasama denetiminin yapılamadığı; kayyım atamaları ile halkın 
iradesinin gasp edildiği; hukukun üstünlüğünün yerine üstünlerin hukukunun geçtiği; iktidara 
yönelik yolsuzluk iddialarının soruşturulmadığı; basın özgürlüğünün bulunmadığı; tüm muhalif 
seslerin bastırıldığı; temel hak ve özgürlüklerin çiğnendiği; üniversitelerin iktidarın emrine so-
kulduğu; devletin partileştiği; kadın-erkek eşitliğinin bulunmadığı bir ülkede yaşıyoruz.  

Türkiye’nin bu siyasal krizden çıkması için, umudu büyütecek ve topluma güven verecek bir 
demokrasi ve adalet mücadelesi, insanların kendilerini içinde hissedecekleri bir demokrasi ham-
lesi bu baskı rejiminin önünü kesebilir, demokratik değişim ve dönüşümü yaratabilir. Toplumsal 
barışı, çoğulculuğu, katılımcılığı ve demokratik müzakereyi içeren yaklaşımımız, bu demokratik 
değişim mücadelesinin zeminini oluşturur.  

- Partimiz, faşizmin kurumsallaşmasının engellenmesine yönelik mücadelesini, demokratik siya-
setin tüm imkânlarını ve araçlarını kullanarak sürdürme kararlılığındadır. 

- Partimiz, şimdiye dek barış, özgürlük, eşitlik, adalet ve demokrasinin kazanılabilmesi için, fa-
şizme karşı demokrasiden yana olan tüm kesimlerle yan yana yürüttüğü Demokrasi İttifakının 
inşa edilebilmesi için büyük emek harcadığı mücadeleyi kararlılıkla sürdürür. Asgari demokratik 
müştereklerde buluşabilecek bir Demokrasi İttifakını oluşturmayı öncelikli görevi olarak görür.  

- Kayyım rejimine karşı yerelden ve yerinden yönetim anlayışına dayanan, güçlü bir yerel de-
mokrasi üzerinde yükselen güçlendirilmiş ve çoğulcu parlamenter sistemi; yasamanın ve halk 
egemenliğinin üstünlüğünü; kuvvetler ayrılığını; hukukun üstünlüğünü; Türkiye’nin imzalamış 
olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere uyumlu davranışı; evrensel temel hak ve özgürlük-

S 
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leri, insan haklarını ve Kürt sorununun demokratik barışçı çözümünü esas alan bir ilkeler muta-
bakatını sağlamak en acil görevdir.  

Ekonomik krizin faturasının emekçilerin sırtına yıkılmasının engellenmesi; işsizliğe ve yoksullu-
ğa karşı etkili mücadele biçimlerinin geliştirilmesi hem Ortadoğu hem de diğer uluslararası so-
runlar karşısında demokratik ve barışçı çözümlerin gerçekleşmesi, tüm bölgenin demokratik-
leşmesi doğrultusunda diplomasi ve müzakerelere öncelik tanınması ilkeler mutabakatının un-
surları olmalıdır.  

Kadına yönelik her türlü şiddetin, cinayetlerin engellenmesi ve ayrımcılığın sona erdirilmesi için 
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, kadın eşitlik ve özgürlük ilkelerinin etkin uygulanması 
demokrasi mücadelesinin olmazsa olmazlarıdır. Gençlerin eğitim, istihdam, kültürel ve gündelik 
her türlü sorunlarına çözüm adımlarını, gençleri özne olarak kabul ederek ve birlikte tartışarak 
demokrasi mücadelesi vermek de olmazsa olmazdır.  

- Bütün toplumsal ve siyasal muhalif kesimlere; emek, barış ve demokrasi güçlerine, aydınlara, 
sanatçılara, demokrat ve vicdan sahibi yurttaşlara Demokrasi İttifakında buluşma çağrısında bu-
lunuyoruz. Toplumsal ve siyasal muhalefetin çok parçalı ve dağınık yapısını bütünleştirerek, 
demokratik siyasete dönük ağır baskı, saldırı ve hukuksuzlukların sonlandırılması için mücadele 
etmek, Demokrasi İttifakı zemininde örgütlenmek için adım atıyoruz.  

Partimiz bu çerçevede Demokrasi İttifakında yer alması gereken kurum, kişi, sivil inisiyatif, işçi, 
emekçi, ekolojist, kadın, gençlik, halklar ve inançlar örgütleri, siyasi partiler, emek ve meslek ör-
gütleri ile görüşmeler yapar. İçinden geçtiğimiz siyasal sürecin önemli bir öznesi olduğunun far-
kındalığıyla, örgütsel zeminlerini en geniş toplumsal dinamiklerle güçlendirmeyi önüne koyar, 
örgütsel genişleme çalışmasını acilen başlatır. 

Şimdi değişim zamanıdır. Bu iktidarın demokratik bir dönüşümle değiştirilmesi adımlarının or-
taklaştırılması zamanıdır. Partimiz, Türkiye demokrasi güçlerinin yeni dönemde halklar için bir 
alternatif olabilmesi yönünde inisiyatif alma, kurucu bir rol üstlenme konusunda kararlıdır.  

KARAR 2  
Kürt Halkının Birliği ve Ortak Mücadelesi 
Kürt sorunu, bölgesel ve küresel bir sorun olarak 20. Yüzyıl’ın başından itibaren çözümsüz bıra-
kılan tarihsel, sosyolojik, ekonomik, politik ve ideolojik olarak yaşamın bütün alanlarına nüfuz 
etmiş bir sorundur. Bugün Ortadoğu’da yaşadığımız birçok sorun, çözümsüz bırakılan bu soru-
nun bir sonucudur.  

Bölgesel egemen devletler tarafından sürekli zor aygıtları ile çözümsüz bırakılan bu sorunun bir 
parçası da, Kürtlerin kendi aralarındaki ilişki ve ittifaklarını engellemek, ortak ve birlikte hareket 
etmelerinin önüne geçmektir.  
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21. Yüzyıl’da Ortadoğu dengeleri yeniden şekillenirken, Kürt halkının hak ettiği statüyü kazan-
masının en önemli yollarından birisinin, siyasal farklılıklarına rağmen ortak ve birlikte hareket 
etmek olduğu görülmektedir. Ayrıca bugün Irak, Suriye, İran ve Türkiye’de karşı karşıya kalınan 
ağır saldırılar ve hak gaspları da bunun acil bir ihtiyaç olduğunu ortaya koymaktadır.  

Partimiz, Ortadoğu’nun demokratikleşmesine, Kürt sorununun çözümüne siyasi ve demokratik 
yollarla katkı sunmak için; Kürdistan coğrafyasındaki farklı siyasi yapıların, sivil toplum örgütle-
rinin, halkların ortak ve birlikte mücadelesinin gerçekleşmesi için demokratik temelde üzerine 
düşenleri yerine getirecek, kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır.  

Gerekçe  

Dilsel, dinsel, mezhepsel, sosyolojik çeşitlilik ve farklılığı kendi egemenlik amaçları için kullanan 
bölgesel ve küresel devletlerin, Kürtlerin kendi ittifaklarını kurmasının, kendi aralarındaki ileti-
şimi ve etkileşimi güçlendirmesinin önüne geçme çabaları çözümsüzlük politikalarının önemli 
bir parçasıdır.  

Çözümsüzlüğü bir yöntem olarak kullanagelen bölgesel ve küresel güçlerin, parçalanmışlığı bir 
koz olarak kullanmalarının önüne geçilmelidir. Bu durum, tüm bölgede Kürtlere karşı bir baskı 
ve egemenlik kurma imkanı olmaktan çıkarılmalıdır.  

Kürtlerin kendi aralarındaki ilişkileri geliştirmeleri, ittifaklarını güçlendirmeleri, hem kendi ara-
larındaki demokratik kültürü geliştirecek hem de bölgedeki despotik yönetimleri geriletmede 
önemli bir rol oynayacaktır. Bu da demokratik alanda mücadele eden siyasi partilerin barış poli-
tikalarını gerçekleştirmelerine önemli oranda katkı sunacaktır.  

Partimiz kuruluşundan bugüne kadar, müzakereyi, diyalogu ve barışçıl politikaları kendi siyasi 
varlığının gerekçesi olarak görmüş, bütün baskı ve zor politikalarına karşı demokratik siyasette 
ısrar etmiştir. O nedenle Kürt ulusal birliğini gerçekleştirme yönündeki birlik ve ittifak çalışma-
larını, olumlu bir gelişme olarak görmekte ve desteklemektedir.  

Bu girişim aynı zamanda Kürtlerin kendi aralarındaki siyasal farklılıkları azaltma konusunda da 
önemli bir adımdır. Bölge halklarının bir arada yaşama kültürünü ve iradesini güçlendirecek, 
egemenlerin ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı politikalarına karşı da bir panzehir işlevi görecektir.  

KARAR 3 
 Enternasyonalist dayanışmayı büyüteceğiz 
Partimiz; güçlü enternasyonalist bağlar kurmak, uluslararası dayanışma ağlarını geliştirmek, 
uluslararası mücadelenin parçası olmak konusunda kararlı adımlar atar. Dünyanın her yerindeki 
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toplumsal ve siyasal demokratik direniş hareketleriyle istikrarlı ve ortak mücadeleyi büyütecek 
bir örgütlenmeyi geliştirecek çalışmalar yürütür.  

Evrensel düzeydeki toplumsal mücadele deneyimlerinin ortaya çıkardığı dersleri ve örgütsel ör-
nekleri, geleceğe dönük olarak üzerine konuşulabilecek yeni politikalar ve platformlar olarak ta-
nımlar. Bu yaklaşımla var olan zeminleri güçlendirme, olmayanları da inşa etme görevini omuz-
lamaya aday olarak, küresel çaptaki direnişleri ve mücadeleleri yan yana getirmeye, birbirlerin-
den etkilenecekleri platformları yaratmaya dönük çalışmalar yapar. 

Gerekçe 

Kapitalizmin sistem krizi derinleştikçe rıza mekanizmaları üretmesi de zorlaşıyor ve imkânsızla-
şıyor. Bu nedenle de insanlığı baskı ve zor mekanizmaları ile faşizan anti demokratik iktidarlarla, 
sömürü, tahakküm ve savaş politikalarıyla zapturapt altında tutmaya çabalıyorlar. Neo liberal 
dönemde yeni bir kuralsızlaşma dalga boyuna sıçrayan kapitalizm, sadece insanlığı ve değerlerini 
değil bütün canlıları ve doğayı da tehdit ve tahrip eden ekonomik ve siyasal bir savaşın düzeyini 
her geçen gün arttırıyor.  

Kapitalizmin bu yeni saldırı dalgası karşısında her yerde farklı kozalardan çıksa, farklı yataklarda 
aksa, farklı dillerde konuşsa, farklı renklerle bezense, farklı eylem biçimlerine bürünse de, dün-
yanın bütün kıtalarında emekçiler ve ezilenler, sömürüye, sömürgeciliğe, cinsiyetçiliğe, ayrımcı-
lığa, doğa düşmanlığına karşı direniyorlar. Tarihin ileriye doğru hareketinin taşıyıcıları, bugün 
de binlerce yıldır olageldiği gibi her yerde işçiler, ezilen halklar, emekçiler, kadınlar, dışlananlar, 
işsizler ve gençler oluyor. Sömürenler ve sömürülenler, ezenler ve ezilenler arasındaki mücadele 
şiddetleniyor.  

Neo liberal saldırı dalgasının dünya genelinde politik alana yansıması ise sağ popülizmden, aşırı 
sağa ve ırkçılığa, hatta yer yer faşizme ulaşan güçlerin siyasal iktidarı ele geçirmesi, önlerinin 
açılması biçiminde oluyor. Türkiye’de Erdoğan, Brezilya’da Bolsonaro, Macaristan’da Orban, 
İtalya’da MatteoSalvini, ABD’de Trump, İngiltere’de Johnson, Almanya’da Merkel, Rusya’da Putin 
ve henüz iktidar olamasalar da yükselişte olan pek çok aşırı sağ/faşist partiler ve liderler tam da 
sermayenin bu yöneliminin “bilinçli” tercihleridir. 

Neo liberalizmin yeni kuralsızlaşma saldırısının önemli kodları özelleştirme, esnekleştirme, gü-
vencesizleştirme ve örgütsüzleştirmedir. Kazanılmış bütün haklar, yerel ve evrensel düzeyde bü-
yük bedeller ödenerek ve mücadelelerle sağlanmış bütün geçici uzlaşmalar, sermayenin lehine, 
işçilerin, işsizlerin, köylülerin ve ezilen bütün kesimlerin aleyhine bozulmak isteniyor. Tek kura-
lın, iktidardakinin ve güçlünün sözleri ve çıkarları olduğu kuralsız bir dünya dayatılıyor. 

Haiti’den Şili’ye, Lübnan’dan Endonezya’ya, Rojava’daki kadın devriminden Las Tesis’e, iklim 
grevlerinden tarihin gördüğü en büyük grevlerden birini örgütleyen Hindistan işçilerine, bir yılı 
aşkındır sokakları terk etmeyen Sarı Yeleklilerden emeklilik hakları için direnen Fransa işçilerine 



HDP 3. BÜYÜK OLAĞAN  
KONFERANS KARARLARI  

 9 

kadar bütün direnişlerin ve mücadelelerin belirleyici ekseni kapitalizmin ve erkek egemenliğinin 
kuralsızlaştırma dalgasına karşı duruştur.  

Bugünün enternasyonalist yaklaşımı, sadece ayrı ayrı süren mücadelelerin birbiriyle dayanışması 
değil, aynı zamanda yerel ve küresel düzeyde kalıcı kazanımlar elde edebilmek için mücadelele-
rin ortaklaşma yolunun geliştirilmesidir. Dünya halklarının, emekçilerinin ve ezilenlerinin ulus-
lararası dayanışması, hem içeride baskıcı rejimlere hem de emperyalist saldırılara karşı korun-
manın yegâne reçetesidir. Eşit, özgür ve adil bir dünya kurabilmek için birbirimizi duyma, din-
leme ve birlikte hareket etme ihtiyacımızı bir an olsun unutmamalıyız.  

KARAR 4  
Tecridin sonlandırılmasına yönelik mücadeleyi yükselteceğiz 
Partimiz, hukuk dışı ve insanlık dışı mutlak tecridin sonlanmasının bölgede ve ülkede demokra-
tikleşmenin ve barışın en büyük adımı olduğunun farkındadır. Barışı inşa etmeyi kendine mis-
yon edinen Sayın Abdullah Öcalan üzerinde İmralı’da uygulanan mutlak tecridin sonlandırılması 
için demokratik muhalefeti örgütlemeyi ve tecridin sonlandırılmasını hedefler. Bu kapsamda; 

- Sayın Öcalan’ın sesinin duyulduğu her dönemde barış ortamının geliştiği gerçekliğinden yo-
la çıkarak toplumsal barış, demokrasi ve çatışmasız bir Türkiye’den yana tüm vicdan sahibi 
yurttaşlara, siyasi yapılara, demokratik kitle örgütlerine, derneklere, sendikalara, meslek 
birliklerine, kadın, gençlik ve çevre örgütlenmelerine; uluslararası kurum ve kuruluşlara 
mutlak tecridin kaldırılmasına yönelik çaba göstermeleri için mücadele eder ve yapılacak 
çalışmaları teşvik eder.  

- Ağır tecridin kaldırılması, ailesinin, avukatlarının ve heyetlerin kendisiyle görüşebilmesi 
için çalışmalarını sürdürür. 

Gerekçe  

“İmralı Özel Rejimi” olarak adlandırılabilecek mutlak tecrit, aynı zamanda tüm Türkiye’deki hu-
kuksuzluklara, demokrasisizliklere, adaletsizliklere, hak ihlallerine de bir zemin oluşturmakta-
dır. Barış ve demokrasinin ortadan kaldırılması anlamına gelen tecrit, aynı zamanda Kürt halkı 
başta olmak üzere Türkiye halklarının da faşist cendereye alınması stratejisidir. Bu cendere altın-
da demokrasi mücadelesi görünmez kılınmakta, halkların barış özlemi yok edilmeye çalışılmak-
tadır. 

Sayın Öcalan’ın avukatları kendisi ile görüşebilmek için 27 Temmuz 2011 tarihinden Mayıs 
2019’a kadar 810 başvuru yapmış, bunların tümü reddedilmiştir. 200 gün süren açlık grevleri 
döneminde gelişen toplumsal muhalefet ve direnişin sonucunda 8 yıl aradan sonra 2 Mayıs 
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2019’da ilk avukat görüşmesi gerçekleşebilmiştir. Ancak bu görüşmeler kalıcı hale gelememiştir. 
7 Ağustos 2019’da son avukat görüşmesinden bu yana mutlak tecrit, verilen iki disiplin cezasıyla 
birlikte yeniden uygulamaya konulmuştur.  

Mutlak tecrit, Türkiye’de toplumsal barışın önündeki en büyük engeldir. Bu tecrit politikası, ik-
tidarın ve devletin demokrasi ve barış anlayışına sahip olmadığını da açıkça ortaya koymaktadır. 
Tecritte ısrar eden AKP-MHP iktidarı, savaş ve çatışma siyasetini sürdürmekte, bu siyaset sonu-
cunda halklar ve inançlar birbirine düşman edilmektedir. Kutuplaştırma ve düşmanlaştırma poli-
tikaları gündelik hayatımızın bir parçası haline getirilmek istenmektedir. İktidar bu tutumunda 
ısrar ederek Kürt sorununda çözümsüzlüğü derinleştirmektedir. Bu bağlamda, mutlak tecridin 
sonlandırılması için verilecek mücadele Türkiye’nin demokratikleşmesine yönelik verilen bir 
mücadele demektir.  

KARAR 5  
Siyasi tutsaklara özgürlük mücadelesi ve hasta tutsaklar 
Partimiz; 

- Baskı, sömürü, çözümsüzlük, kutuplaştırma ve savaş politikalarını dayatan AKP/MHP ikti-
darının hapishanelerde tuttuğu tüm siyasi mahpuslar serbest bırakılıncaya dek tutsaklara 
özgürlük kampanyaları ve etkinlikleri düzenler, tutsak aileleriyle her türlü dayanışmayı ger-
çekleştirir. Hapishanelerde sistematik hale dönüştürülen baskılara, işkence ve kötü muame-
leye, keyfi yaptırımlara ve tüm insanlık dışı uygulamalara karşı etkin mücadele yürütür. 

- Engelli ve hasta tutsakların yaşadığı sorunları ve özgürlüklerine kavuşmalarının aciliyetini 
her dönem öncelikli gündem olarak ele alır. Bir mücadele programı oluşturur ve ilgili kurul 
ve kurumlarla ortak bir program oluşturur. 

- İşitme ve/veya konuşma engelli tutsaklar için telefon hakkına, engelli tutsaklar için mektup-
ların okunmasına ve diğer engelli tutsakların yaşamlarını sürdürmelerine dair hapishaneler-
de insan hakları temelli çözümler geliştirilmesi için mücadele verir. 

Gerekçe  

AKP-MHP iktidarı hakları için mücadele eden Kürt siyasiler başta olmak üzere toplumsal ve si-
yasal muhalefetin bütün kesimlerini rehin alarak, susturmayı hedeflemektedir. Baskı rejimini 
hapishane sayısını arttırarak, hapishanelerdeki yaşam hakkını kısıtlayarak sürdürmek istemekte-
dir.  

Hapishanelerde sadece partimizin seçilmişi, üyesi, yöneticisi ve destekçisi olan 4 bini aşkın insa-
nımız bulunmaktadır. Bununla birlikte, konuşmasından, fikrinden, yazdığı yazıdan veya sosyal 
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medya paylaşımından dolayı akademisyenler, öğrenciler, siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hukuk-
çular, KHK’ler eliyle yaşamları ellerinden alınmaya çalışılan on binlerce insan hapsedilmiştir. İk-
tidarın talimatlarına uygun davranan yargı eliyle gerçekleştirilen ağır bir hukuksuzluk söz konu-
sudur. Bu rehin alma politikası, hapishanelerde yaygınlaşan sistematik işkence ve kötü muamele 
uygulamaları ile katmerlendirilmektedir. Bu büyük hukuksuzlukları ve siyasi saldırıları bertaraf 
etmek, özgürlük için mücadele etmek partimizin öncelikli görevleri arasındadır. 

İHD’nin 2019 verilerine göre, 457’si ağır olmak üzere 1333 hasta mahpus hapishanelerde tutul-
maktadır. Hapishanelerdeki binlerce hasta ve engelli tutsak da partimizin öncelikli gündemidir. 
Türkiye’deki hapishanelerden, her yıl onlarca hasta tutuklu ve hükümlünün cenazesi çıkmakta-
dır. Tedavi hakkı en temel insan haklarından biridir. Partimiz, tüm hasta tutuklu ve hükümlüle-
rin tedavi hakkı için kampanyalar ve etkinlikler düzenlemeyi öncelikli görevlerinden biri olarak 
benimser.  

Engellilik sadece kategorilerle sınırla kalamayacak bir genişliğe sahiptir. Uluslararası literatürde 
süreğen hastalıklar da engellilik olarak değerlendirilmektedir. Kanser, böbrek veya kalp hastası 
tutsaklar da hem engelli hem de hasta tutsak olarak görülmeli, tedavi olanaklarını serbest kalarak 
sürdürmelidir. İşitme ve/veya konuşma engelli bir tutsağın haftada bir gün olan telefon hakkını 
kullanabilmesi için; görme engelli bir tutsağın mektup hakkından faydalanabilmesi için “özel” 
düzenlemelere ihtiyaç vardır. Partimiz güvenlikçi bir yaklaşım yerine insan haklarını önceleyen 
bir yaklaşımı benimser ve bu tür düzenlemeler için mücadele verir.  

KARAR 6  
Anadili hakkı mücadelesinin yükseltilmesi, çok dilli yaşamın desteklenmesi 
Partimiz, yaşamın her alanında çok dilliliği esas alır, anadilinin korunması mücadelesini verir ve 
anadili hakkını savunur.  

1. Parti içi yazışmalar, parti binalarının düzenlenmesi, örgütlenme çalışmaları dâhil bütün ça-
lışma ve etkinliklerini çok dilli yürütür.  

2. Toplumsal süreçlerde anadilinin etkin bir şekilde kullanıldığı ‘yaşam alanlarının’ geliştiril-
mesini, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin anadilinde gerçekleştirilmesini destekler, bu çalış-
maları yapan kurumlarla dayanışma ilişkileri kurar.  

3. Yerel yönetim uygulamalarında kamu hizmetlerinin çok dilli yürütülmesine dönük çalışma-
lara öncelik verir.  

4. Anayasa 42. Maddede ifadesini bulan, ‘Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumla-
rında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez’ yasak hükmünün ve 
uluslararası sözleşmelerde çocuk hakları başlığı altında ele alınan, Türkiye’nin çekince koy-
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duğu anadili kullanımına ilişkin çekincelerin kaldırılması; anadili eksenli çok dilli eğitim 
uygulamalarının hayata geçirilebilmesi için yasama faaliyetlerini sürdürür.  

5. Çok dilli, çok kültürlü bir yaşamın korunabilmesinin gereklerinden olan anadilinin ko-
runması ve onun da gereği olan anadili eksenli çok dilli eğitim için bilinç ve duyarlılık ya-
ratmayı önceleyen çalışmalar gerçekleştirir.  

Gerekçe 

Türkiye’de “anadilinde eğitim” anayasal güvence altına alınmadığı gibi, halen farklı diller üzerin-

deki yasakçı anlayış da devam etmektedir. Halkların kendi anadillerinde eğitim görme hakları el-

lerinden alınmakta, bu meşru, evrensel ve doğal hakkı talep eden kişi ve kurumlar ise sürekli 

hedef haline getirilmektedir.  

Özellikle Türkçe dışındaki dillerin öncelikle kamusal alandan uzaklaştırılması, beraberinde bu 

dillerin hayatın tüm alanlarından tecrit edilmesiyle neticelenmiştir. Bu politikaların bir sonucu 

olarak bugün Türkçe dışındaki birçok dil unutulmaya yüz tutmuştur.  

Türkiye’de Türkçe dışındaki dillerin anayasal güvence altına alınarak korunması, sonraki nesille-

re aktarılması, yaşamın her alanında bu dillerin kullanılmasıyla ilgili iktidarın üzerine düşen so-

rumlulukların yanında, partimizin de  temel sorumlulukları bulunmaktadır. Anadili mücadelesi-

nin kurumsallaşmasının aktif örgütleyicisi ve anadili hakkının bizzat savunucusu pozisyonuna 

geçmesi, siyasetimizin bütün aşamalarında aktif olarak çok dilliliğin esas alınmasıyla mümkün-

dür.  

Belediyelerimizin gasp edilmesi ile hayata geçirilen kayyım rejiminin AKP-MHP iktidarının tekçi 

karakterine paralel olarak, çok dilli belediyecilik hizmetine yönelik saldırılar da hızlanmıştır. 

Türkçe dışındaki diller parklardan ve tabelalardan kaldırılmış, sokak ve caddelerde değiştirilmiş, 

iktidarın siyasal amaçlarına paralel bir baskıya maruz kalmıştır. Halkların mücadele birliğinin, 

aynı zamanda baskı ve yasaklamalara maruz kalan dil ve kültürlerin mücadele birliğine de dö-

nüşmesi önemli ve zaruridir.  

Parti Tüzüğümüz, Cumhuriyet’in kuruluşundan bugüne kadar baskıcı rejimlerin dil ve kültürle-

re yönelik tekçi uygulamalarına karşı, çok dilli bir siyasal ve toplumsal alanın inşasını önüne he-

def olarak koymuştur. Tüzüğümüz ve Programımızın bir gereği olarak, yaşamın her alanında ve 

özellikle kamusal alanda çok dilliliği ve çok kültürlülüğü hayata geçirmek siyasal varlığımızın bir 

gerekçesidir. Partimiz, AKP-MHP iktidarının anadilini yok etmeye çalıştığı bütün alanlarda di-



HDP 3. BÜYÜK OLAĞAN  
KONFERANS KARARLARI  

 13 

renç noktaları oluşturacak, bu faşist bloğun asimilasyoncu politikalarını alaşağı edecek bir dil ve 

kültür politikasını hayata geçirme göreviyle karşı karşıyadır.  

KARAR 7 
Kayyım Rejimine teslim olmayacağız 
Partimiz, kayyım atanan belediyelerimizde bulunan tüm seçilmişlerimizin bundan sonraki süreç-
te:  

1. İl-ilçe örgütlerimiz ile ortaklaşarak, il-ilçe örgütlerimizin plan ve programlarına (mahalle ça-
lışmaları ve mahalle komisyonları, halk toplantıları, esnaf ziyaretleri vb.) dahil olmasını,  

2. Sivil toplum kuruluşları ve halk buluşmalarının daha yoğun planlanmasını; kayyım darbe-
sine ilişkin bilgilendirme, duyarlılık ve sahiplenme çalışmalarının yoğunlaştırılması için ça-
lışmalar yapmasını,  

3. Kayyımların yaptıklarını aylık olarak takip ederek ortaya çıkan usulsüzlükler ve rant odaklı 
ilişkilerin topluma teşhirini yapmasını,  

4. Gaspçı kayyım anlayışına karşı bizim belediyecilik anlayışımızı anlatacak broşür ve farklı 
bilgilendirme metotlarını kullanmasını,  

5. Tüm kayyım atanan belediyelerimizin seçilmişleri ile düzenli olarak bir araya gelmesini ve 
her ayın başlangıcında belediye meclislerinde alınacak olan meclis toplantılarına katılım 
konusunda ısrar etmesini, 

6. Kayyım atama süreçlerinde yaşanan hukuksuzlukları uluslararası platformlarda anlatabil-
mek için Dış İlişkiler Komisyonu ile ortak çalışmalar yapmasını, 

7. Merkezi Hukuk Komisyonu ile birlikte etkili bir hukuki mücadele yürütmesini karar altına 
alır. 

Gerekçe  

Toptan bir tasfiyeyi amaçlayan saldırıların bir devamı olarak, yerel yönetim kurumlarımız bir bir 
gasp ediliyor. 2016 sürecinde başlayan bu saldırılar, 31 Mart 2019 seçimlerinden sonra da bir 
irade kırımı yöntemi olarak devreye konulmuştur. Bu temelde kazanımlarımızın olduğu her yer-
de gerek tutuklayarak gerek kayyım atayarak halkın iradesini gasp etmeyi sürdürmektedirler. 3 
büyükşehir, 1 il, 25 ilçe, 3 belde olmak üzere toplamda 32 belediyemiz kayyım eli ile gasp edil-
miştir. Atanan bu kayyımlar ile sadece belediye eş başkanlarının iradesi değil belediye meclisleri-
nin de iradesi yok sayılmış ve belediye meclisleri işlevsizleştirilmiştir. 
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Alternatif belediyeciliği geliştirmek, demokratik mücadeleyi geliştirmek demektir. Faşizmin ka-
zanımlarımıza yönelik saldırılarına karşı, bir mücadele yöntemi ve toplumsal inşa yaklaşımı ola-
rak bu çalışmaya girilmesi gerekmektedir. Halkın verdiği görev ve sorumluluğu halktan başka 
bir gücün geri alamayacağı çok iyi bir şekilde bilinmelidir. Bu anlamda faşizmin her türlü saldırı-
sına karşı mutlaka doğru temelde cevap olma zorunluluğumuz ve sorumluluğumuz vardır.  

Bu bağlamda alternatif, özgür, toplumcu yerel yönetimleri oluşturma çabamız devam etmektedir. 
Bu aynı zamanda toplumun ve demokratik siyasetin kendini pratikleştirmesi ve kurumsallaştır-
ması çaba ve arayışıdır. Demokratik, toplumcu belediyeciliğin, sistemin iktidarcı ve rantçı bele-
diyeciliğinden temel farkını da bu yaklaşım oluşturmaktadır. Toplumun karar ve yönetim meka-
nizmalarına katıldığı, dolayısıyla kendisine ait gördüğü bir yerel yönetim modelinin çözemeye-
ceği bir sorun yoktur. 

Belediyelerin gasp edildiği alanlarda, devlet imkânlarına dayanmadan “Alternatif Belediyecilik” 
olgusu üzerinden, mevcut yapımız ve seçilmişlerimiz, belediye imkân ve olanaklarıyla yapılabile-
cek işlerin ötesinde kendilerini sorumlu hissetmelidir. Belediye yönetimindeyken çok iyi örgüt-
leyemediğimiz, hayata geçirmekte eksik kaldığımız bazı alanları bu dönemde daha iyi doldur-
mamız gerekmektedir. Halkla bir araya gelmek için belediye imkânları bir zorunluluk değildir. 
Acilen halkla yöneticiler, seçilmişler arasındaki mesafeyi kapatacak önlemler alınmalı, meşru ve 
haklı irade olarak sürekli kayyımı teşhir eden toplantılar, kampanyalar, çalışmalar, ziyaretler ve 
etkinlikler gerçekleştirilmelidir.  

KARAR 8 
Toplumcu belediyecilik çalışmaları 
Partimiz, belediyelerimizin, 31 Mart 2019 tarihindeki seçimlerde açıkladığımız Seçim Bildirgesi 
ve Kadın Seçim Bildirgesinde yazan ilkeler üzerinden hareket edeceği ön kabulü ile,  

1. Toplu taşıma konusunda temel iddiamız olan ücretsiz kullanım ve bu sağlanıncaya kadar 
sembolik ücret alınması konusunda çalışma yapılmasını, 

2. Su kullanımının temel bir insan hakkı olduğu bilinci ile, halkın su kullanımının asgari dü-
zeyde fiyatlandırılması ve kullanım amacına göre kademeli bir ücret alınması için çalışmala-
ra başlanmasını, 

3. Yerel ekonomiyi güçlendirme kapsamında, kooperatiflerin açılmasına öncülük edilmesini 
ve “doğduğum yerde doymak istiyorum” kampanyalarının güçlü bir şekilde yürütülmesini, 

4. Yerellerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin belirlenip gerekli sosyal dayanışma ağları planlama-
larının yapılmasını, 
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5. Yerellerde yaşayan engelli yurttaşların toplumsal yaşama katılımı önündeki her türlü engeli 
kaldırmak için sorunların tespiti ve çözüm geliştirme çalışmalarının başlamasını, 

6. Ekolojik bakış açımızın başta imar politikaları olmak üzere, bir bütün olarak kentsel çalış-
malarda esas alınmasını, pratiklerin güçlendirilmesi için “ekoloji ve kent politikaları” baş-
lıklı uluslararası bir sempozyum düzenlenmesini, 

7. Başta Kürtçe olmak üzere asimilasyona maruz kalmış veya kaybolmakla yüz yüze gelmiş 
diller için ücretsiz kurslar açılmasını, bu yönlü kampanyalarla halkların dillerinin gündelik 
hayat içerisinde kullanımını teşvik etmeye yönelik çalışmalar yapılmasını, 

8. Toplumsal kültürü canlandıran yerel etkinliklerin düzenlenmesini, 

9. İl genel meclisleri üzerinden köylere dönük hizmet götürülmesine dair kararların alınması-
nı ve bu kararların uygulanması hususunda gerekli mercilere baskı kurulmasına azami özen 
gösterilmesini karar altına alır.  

Gerekçe  

Partimizin yerel yönetimler alanı, uzunca bir dönemdir AKP-MHP faşizminin saldırıları ile karşı 
karşıyadır. Belediyelerden il genel meclislerine kadar her alanda gaspçı politika hayata geçirilmek 
istenmektedir. Buna rağmen mevcut belediyelerimizin toplumcu belediyecilik anlayışı ile yöne-
tilmesi temel önceliğimiz olmalıdır. Temel belediyecilik hizmetlerinin dışında, halkın taleplerine 
cevap olabilen yönetim anlayışları geliştirilmelidir. Klasik sistem belediyeciliğinden farklı bir yö-
netim anlayışının gelişmesi gerekmektedir.  

Dil, kültür, toprak, kadın, gençlik, demokratik siyaset, ekonomi gibi tüm toplumsal çalışma ve 
inşa alanları bu saldırıyla yüz yüzedir. Bu saldırılar ile karşı karşıya kaldığımız bir dönemde, bu 
değerleri koruma ve bunlara karşı alternatif bir model oluşturma önceliğimiz ve sorumluluğu-
muz bulunmaktadır. Bu çerçevede bu saldırıları boşa çıkartacak, toplumun değerlerine ve hafıza-
sına en uygun şekilde çalışmalar ortaya çıkarmamız gerekir.  

Görmezden gelinen milyonlarca engelli yurttaşımızın yaşadığı sorunlara da gerçek ve kalıcı çö-
zümler geliştirmek zorundayız. Bu çözümlerin titizlikle uygulanmasını sağlamalıyız. 

Faşizme karşı mücadele, aynı zamanda elde olan belediyeler için güçlü hazırlıklar yapmak anla-
mına gelir. Faşizme karşı direnişi büyütmenin önemli bir ayağı da, demokratik yerel yönetim po-
litikalarımızı hayata geçirmemizdir.  

Eş başkanlık sistemi, demokratik toplum kurumsallaşmamız açısından vazgeçilemeyecek bir sis-
temdir. Eş başkanlık sistemi eşit, demokratik, özgürlükçü, doğrudan katılımı esas alan, şeffaf, 
hesap verebilir ilkelerin bütünlüğüdür.  
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Belirtilen her husus, tüm belediyelerimiz açısından uygulanabilir konulardır. Halkın kurumlarını 
sonuna kadar halka açmak, bu imkânları halka sunmak gerekir. Daha önce hayata geçirilemeyen 
bu konuların, daha fazla ertelenmeden hayata geçirilmesi, toplumcu belediyeciliğin öncelikli gö-
rev ve sorumluluğudur.  

KARAR 9  
Ekoloji 
Partimiz, il ve ilçe örgütlerimizin yereldeki her bir ağaçtan, derelerdeki her bir damla sudan, ya-
şayan her türlü organizmadan kendilerini sorumlu hissedecekleri politik bilinci geliştirmeleri 
bakış açısıyla, mahalle meclisleri ve komisyonlarımızın kendi yerellerine ilişkin bir hareket planı 
oluşturmalarını önerir.  

Parti Programımızda tanımlanan üç ana eksenden biri olan ekoloji mücadelesine ilişkin söylem-
leri ve politik pratiği bu iddiamıza karşılık veren düzeye getirmek gereklidir. Bunun için HDK ve 
tüm bileşenlerle koordineli olarak alan mücadeleleri sürdürülmeli ve yerel pratiklerden süzülen 
politik perspektifi örgüte mal edecek mekanizmalar oluşturulmalıdır.  

2018 yılındaki 3. Büyük Kongremiz’de alınan “tarım alanlarının sit alanı olması ve yerel örgütle-
rin kurulması’’ kararlarının daha güçlü biçimde hayata geçirilmesi yeni dönemin sorumluluğu-
dur.  

HDP Ekoloji Komisyonu, yerel ve özerk ekoloji örgütlerinin kampanyalarına güç ve destek vere-
rek taleplerini sahiplenir; HDP Meclis Grubu ile koordineli çalışarak gerekli bilgi desteğini ve 
Meclis’te gündeme getirilmesini sağlar.  

Partimiz, kapitalizmin toplumsal gereksinimlerden kopuk, kâr ve rant odaklı enerji politikalarıy-
la doğaya, tarım alanlarına, tarihselliğimize olan saldırısına, topyekûn yıkım politikalarına karşı 
doğayı, yaşamın biriktirdiklerini, belleği ve yaşamı savunma amacına hizmet eden örgütsel yapı-
ların kurulmasını; tek tek yerellerde verilen ekoloji mücadelelerinin ortaklaştırılmasını; birlikte 
hareket olanaklarının çoğaltılması amacıyla sosyal/siyasal platformlar oluşturulmasını; konfe-
rans, sempozyum ve kongrelerin düzenlenmesini teşvik etmek için çalışmalar yapar.  

Derelerin Kardeşliği, Karadeniz İsyandadır, Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi, Ayvalık Tabiat Plat-
formu, Sinop ve Mersin Nükleer Karşıtı Platformları, Ege ve Yeşilırmak Çevre Platformları vb. 
gibi yerel ekoloji mücadele oluşumlarını, gerek kendi yerel mücadelelerini gerekse birbirleri ile 
ilişkilenerek ortak bir mücadele hattı oluşturmaları çabalarını destekler.  

Yerel yönetimlerimiz, savaş nedeniyle yakılan, yıkılan yerleri ekolojik bakış açısı ile yeniden aya-
ğa kaldırma, tarım alanlarını, su havzalarını, ormanları, meraları kentleşme baskısından kurtar-
ma hedefini önüne koyar. Bu konuyla ilgili planlama yapar, kentsel dönüşümü rant aracı olarak 
gören, sosyal dokuyu ve kent hafızasını yok ederek insanları zorla yerinden eden projelere karşı 
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halkın iradesinin örgütlenmesinde öncülük eder. Yerinde dönüşümü, yaşam alanlarını korumayı 
esas alır. Enerji ihtiyacının ve karşılanma biçiminin yerel talepler ve imkânlar temelinde belir-
lenmesi ilkesini gözetir.  

Gerekçe  

Ekoloji partimizin temel mücadele ayaklarından biridir. Ormanları, suları, yaşam alanlarını yok 
eden, sermaye alanına çeviren Yeşil Yol projesinden, Üçüncü Köprü, Üçüncü Havalimanı ve Ka-
nal İstanbul projesine; Cerattepe’den Kaz Dağları ve Dersim Dağlarına; Aydın’daki Jeotermal 
Enerji girişimlerinden Cudi, Gabar ve Bagok Dağlarındaki yangınlara; Hasankeyf ve Dicle Vadi-
si’ni yok etmeye yönelen “güvenlik barajları”na kadar Türkiye’nin her yerinde ekolojik yıkım ya-
şanmaktadır.  

Yerel, bölgesel ve küresel bir sorun olan ekolojik yıkımlar günümüzde görmezden gelinemeye-
cek bir noktaya ulaşmıştır. Kapitalizmin krizleri ile derinleşen ekolojik yıkımlar geri alınamaz, 
yok edici boyutlara ulaşmıştır. Kapitalizmin daha fazla genişleme ve kâr hırsı ile tüm canlıların 
yaşam hakkını gasp edip dünyayı bir felakete doğru götürdüğü bu süreçte, karşı mücadeleyi ör-
menin sorumluluğu bizlerin üzerindedir. Farklı coğrafyalarda farklı şekillerde karşımıza çıkan 
ekolojik felaketlere karşı herhangi bir etnik, inançsal, toplumsal cinsiyet kimliği farkı gözetmek-
sizin bir mücadele hattını ortaya çıkarmak, bizlere başka örgütlenme fırsatları da yaratacaktır.  

Gerek HDK’nin Ekoloji Meclisi gerekse HDP’nin Ekoloji Komisyonu yerel, bölgesel veya ülke 
genelinde büyüyen bir mücadele hattı kurmalıdır. Yeni yaşam hedefini güçlendiren ekolojik po-
litik alanı oluşturmalıdır. Herhangi bir yerelde gündeme gelen yeni sorunlara ilişkin de özgün 
mücadele dinamikleri oluşturabilmelidir.  

Yerel ve bölgesel platformların yaşadığı sorunlara karşı partimiz bugüne kadar mutfağında birik-
tirdiği, ürettiği fikirler ile destek verebilmeli, ön açıcı olabilmelidir.  

Tüm bunlarla birlikte, Doğu Akdeniz’de doğalgaz arama gibi küresel ekolojik yıkımlara yol aça-
cak çalışmalara karşı hem yerel hem de küresel ekoloji hareketleri ile birlikte mücadele edebil-
melidir.  

KARAR 10  
Küçük ölçekli tarımcılığın kooperatiflerde örgütlenmesi 
Partimiz; 

1. Küçük ölçekli tarımcılığının kooperatiflerde örgütlenmesini ve devletçe desteklenmesini, bu 
desteğin endüstriyel tarım tekelleri karşısında kırsalın yeniden yapılandırılmasını, köye dö-
nüşlerin çoğaltılmasını, tarımsal nüfusun geri kazanılmasını sağlamak amacıyla, girdi des-
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tekleri (su ve elektrik dahil), teknik ve bilimsel destekler biçiminde yapılması çalışmalarını 
sürdürmeyi; 

2. Dünya tarımsal üretiminin yüzde 80’ini oluşturan “Küçük Ölçekli Çiftçiliği”, tohumun, bi-
yoçeşitliliğin ve kırsal sosyal dokunun korunması ve üretici tüketici ilişkisinin aracısız sür-
dürülebilmesini savunan partimiz, ülke tarımının geleceğinin endüstriyel tarımda değil kü-
çük ölçekli çiftçilikte olduğu bilinciyle politikalar üretmeyi; 

3. Küçük ölçekli çiftçilerin (bitki yetiştiriciliği, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, ipek böcekçiliği 
vb.) kooperatiflerde örgütlenmesi için teşvikler sağlanmasına öncülük eder. Kooperatiflerde 
örgütlenen üreticilerin kullandığı girdilerden KDV ve ÖTV alınmamasını, ürün fiyatlarının 
belirlenmesinde kooperatiflerin muhatap alınmasını; 

4. Toprağını kaybetmiş çiftçilere yeniden toprak tedariki sağlanmasını, toprakların haczedil-
mesinin yasaklanmasını, borçlu küçük ölçekli çiftçilerinin borcunun kamu borcu olarak 
devletçe ödenmesini ve kooperatif bankacılığın kurulmasını savunarak, bu yönde aktif poli-
tika yapmayı; 

5. Kadın ve genç çiftçiliği, pozitif ayrımcı politikalarla destekleyerek, kadın ve genç çiftçiliğine 
ilişkin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin eksiksiz olarak alınmasının sağlanmasını ka-
rar altına alır.  

Gerekçe  

Türkiye tarımı 80’lerden bu yana neoliberal politikaların etkisi ile önemli bir tasfiye süreci yaşa-
maktadır. Küçük ölçekli tarım karşısında açıkça şirket tarımından yana olan iktidarlar bu sürecin 
sorumlusudur.  

80’lerden bu yana, çiftçiyi destekleyerek tarımsal alanı regüle etme işlevine sahip olan tarımsal 
KİT’ler birbiri ardına kapatılmış ya da özelleştirilmiştir. Çiftçi sermaye karşısında güvencesiz hale 
getirilmiş, piyasaya bakmadan neyi yetiştireceğine karar veremez duruma gelmiş, çiftçilikten tar-
la bekçiliği derekesine düşürülmüştür. Girdi fiyatlarının olağanüstü yüksek seyri çiftçiyi üretim-
den uzaklaştırmıştır.  

Üretim yapmanın tek yolu banka kredilerine başvurmak olmuştur. Neticede milyonlarca çiftçi, 
tarlasıyla bankalar arasında sıkışıp kalmış, kendini geçindiremez hale geldiği yetmezmiş gibi, bir 
de bankalarca tarlalarına el konulmuştur. Uluslararası tarım tekelleri, neyi, nasıl, kim için, hangi 
girdilerle üreteceğimize karar verme hakkı olan gıda egemenliğini uygulanan yanlış politikalarla 
elimizden almıştır. Piyasayı belirleyenler artık tohumdan ilaca, gübreden mazota her şeyin fiyatı-
nı belirleyen bu şirketlerdir.  

Yetmiyormuş gibi ülkemizin biyoçeşitliliği de bu sayede büyük bir tehlike altına girmiştir. Bes-
lenme ihtiyaçlarımızı karşılamak için yeterli miktarda ve ulaşılabilir gıda maddeleri üretme yete-
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neği ve üretilen gıdalara erişim sürekliliği olarak nitelendirilen gıda güvencesi ortadan kalkmış-
tır. Bunlarla birlikte gıda güvenliği de ortadan kalkmış, gıda kaynaklı çok sayıda hastalık günlük 
haberlerin konusu haline gelmiştir.  

Neo liberal politikalar gibi Kürt sorununda çözümsüzlük ve savaş politikaları da tarım üzerinde 
yıkıcı etkilerde bulunmaktadır. Yayla yasakları, mera yasakları, orman yangınları hayvancılığı 
son derece kötü etkilemektedir. Köylüyü köyünden, çiftçiyi topraktan uzaklaştırarak göçe zor-
lamakta, bölgeyi insansızlaştırarak, tarımı kaynağından yok etmektedir. 

Kırsalda kalan ve her şeye rağmen üretim yapmaya çalışan köylü de, köyünü bırakıp kentte gele-
ceğini arayan da aynı umutsuzluğu farklı biçimde yaşamaktadır. Küçük ölçekli tarımın tasfiyesi, 
muazzam bir kıtlığın habercisi olarak da görülmelidir. Diğer yandan da kırsal ve kentsel yoksul-
luğun kaynağında bu tasfiye önemli bir yer tutmaktadır.  

O halde yaşanmakta olan çok boyutlu sorunların ortak bir sebebinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
sebep, kırsalın örgütsüzlüğü ve küçük ölçekli tarımın zayıflığıdır. Küçük ölçekli tarımın koope-
ratiflerde örgütlendirilerek desteklenmesi ile gıda egemenliği, gıda güvencesi ve gıda güvenliği 
sağlanacaktır.  

Kırsalın refahı artacak, bu durum kenti de dolayımsız olarak etkileyecektir. İstihdam (özellikle 
kadın ve genç) ile birlikte, kır ve kent yoksullarının üretimden aldıkları pay artacaktır. Biyoçeşit-
liliğin güvence altına alınması, ekolojik çöküşün engellenmesi bu sayede mümkün olabilecektir. 
Meseleye bu zaviyeden bakarsak, küçük ölçekli tarımın kooperatiflerde örgütlenerek yaptığı üre-
timin desteklenmesini, yoksulluk ve işsizliğe karşı bir sosyal program olarak görmek mümkün-
dür.  

KARAR 11 
Ekonomi Programları 
Partimiz, anti kapitalist bir perspektifin yön verdiği, toplumsal ihtiyaçları temel alan bir ‘yeni ya-
şam ekonomisi’ modelini ve etkili bir mücadele programını oluşturmak için; 

1. AKP iktidarının, Saray güdümlü neoliberal kapitalist ekonomi politikalarının etkin şekilde 
teşhir edilmesini, sorunlara çözüm önerilerinin, alternatif politikaların ve ekonomi progra-
mının somutlanarak, bütün sistem partilerinden nitelik farkının belirginleştirilmesini, 

2. Uluslararası bir ekonomi konferansını düzenleyerek, dünyadan konuyla ilgili farklı akım-
lardan düşünürlerin davet edilmesini, böylece bu birikimin de parti çalışmalarına içerilme-
sini, Türkiye’de de ittifak ve bağlantılarımızın genişletilmesini,  

3. Bu dönemde başlattığımız Ekonomi Çalıştayı çalışmalarının, “Nasıl bir Kooperatifçilik?”, 
“Enerji”, “Ekoloji ve Ekonomi”, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği”, “Kamu Hizmetleri ve Yoksul-
luk”, “İşsizlik ve İstihdam”, “Kadın ve Ekonomi” gibi başlıklar etrafında, konunun uzman-
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larının da katılımıyla sürdürülerek, partinin bilgi birikiminin genişletilmesini, bu alanlarda-
ki politikaların geliştirilmesini, yapılan çalıştayların yayına dönüştürülmesini, 

4. Sermayeye karşı etkili bir mücadele sürecinin inşasının yanı sıra tabanda, alternatif örgüt-
lenmelerin teşvik edilmesini, kooperatifleri, komünleri, meclisleri, sendikaları içeren bir 
toplumsal dönüşüm hareketinin desteklenmesini, 

5. Emek, Ekonomi, Sosyal Politikalar ve Tarım masalarının ortak çalışması olarak, “Koopera-
tifler ve Dayanışma Ekonomileri Buluşması”nın düzenlenmesini, bu buluşmaya çeşitli böl-
gelerde faaliyet yürüten kooperatiflerin çağrılmasını, bunlar arasında bir dayanışma ağının 
örülerek her birinin güçlendirilmesini, alternatif ekonomi üzerine tartışmaların pratik veri-
lerden hareketle yürütülmesini, 

6. Komisyonların parti içindeki konumlarının netleştirilmesini ve yaptığı çalışmaların parti 
içinde ve dışında etkin bir biçimde görünür kılınması için çalışma yürütülmesini karar altı-
na alır. 

Gerekçe 

HDP’nin 3. Kongresi’nden bu yana geçen döneme, Türkiye’de ve dünyada kapitalizmin bunalımı 
damgasını vurmuştur. Türkiye ekonomisinde 2018’in ortalarında mali şoklar ile başlayan ve reel 
ekonomide daralmayla süren ekonomik kriz devam etmektedir.  

Ekonomik krize, bölgesel jeopolitik faktörlerle beslenen siyasal kriz de eşlik etmekte, Türkiye 
çoklu bir kriz girdabının içine sürüklenmiş bulunmaktadır. 

AKP iktidarının izlediği neoliberal politikalar eşliğinde sürdürülen militarist, yayılmacı ve işgalci 
politikalar kamu kaynaklarını savaşa ve silah tekellerine aktarmakta ve ekonomik krizi derinleş-
tirmektedir.  

Bu koşullar altında demokratik ulus anlayışına dayalı olarak, yerel demokrasiyle güçlendirilmiş 
bir demokratik cumhuriyetin inşası ve toplumsal ihtiyaçları temel alan bir ‘yeni yaşam ekonomi-
si’ hedefini önüne koymuş olan partimizin kendi ekonomi programını oluşturması, öne çıkarma-
sı ve gerçek siyasal seçenek olarak mücadele sürecine damgasını vurması yaşamsal düzeyde 
önemlidir. 

KARAR 12  
Emeğin hakkını savunmak ve örgütlemek 
Partimiz, sermaye sınıfı ve onun devletinin hangi statü ve istihdam biçimi ile çalıştırırsa çalıştır-
sın işçi, işsiz, emekli vb. kesimlerin oluşturduğu işçi sınıfının özgürce örgütlenme hakkını taviz-
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siz bir biçimde savunur; işçi sınıfının aleyhine her türlü ekonomik ve anti-demokratik uygula-
malara karşı aktif tutum alır ve mücadele eder. İşçi ve emekçilerin mücadelesini yükseltecek ör-
gütlenme biçimlerini destekler, gerektiğinde alternatif örgütlenme formlarını inşa eder. 

Emekçilerin haklarına ve örgütlenmesine yönelik AKP/MHP iktidarının ve sermaye sınıfının yü-
rüttüğü kapsamlı saldırılar karşısında ortak mücadelenin yol, yöntem ve koşullarının nasıl ger-
çekleşeceğini birlikte tartışacak platformlar oluşturur; panel, forum, kurultay vb. düzenler. 

İşçilerin ve emekçilerin insanca yaşama, güvenceli çalışma ve bağımsız örgütlenme hakkı için 
mücadeleyi öncelikli görev olarak benimser. Bu kesimlere yönelik saldırılar karşısında emek ve 
meslek örgütleri ile dayanışmayı geliştirir ve birlikte mücadeleyi yükseltir. 

Bu çerçevede partimiz güncel olarak şu talepler çerçevesinde mücadeleyi yükseltir: 

1. Güvenceli/güvencesiz çalışan tüm işçi ve emekçilerin, işsizlerin, emeklilerin ortak, birleşik, 
sermayeden/devletten bağımsız örgütlenmesini geliştirmeyi; toplu sözleşme ve grev hakkına 
karşı engellemelerin son bulması için çalışma yürütmeyi kendimize ödev yapmayı; 

2. Kamuda ya da özelde, bütün çalışma alanlarında taşeronluk sistemini kaldırarak taşeron iş-
çilerin geriye dönük tüm haklarının iadesi için gerekli düzenlemelerin yapılması ve eşdeğer 
işe eşit ücret uygulama mücadelesini vermeyi; 

3. Güvencesiz çalıştırma başta olmak üzere, istihdamın denetimsizliğinin sonucu olan mob-
bing, taciz vb.’ne karşı kararlılıkla durmayı;  

4. Uluslararası hukuk başta olmak üzere, anayasal olarak da yasaklanmış olmasına rağmen, 
hükümetin gözü önünde süregiden, milyonlarca çocuğun çalıştırılmasının ve staj, çıraklık 
vb. adı altında gerçekleşen çocuk emeğinin sömürüsünün bir an önce son bulması için mü-
cadeleyi; 

5. Kadınlara yönelik hem işyerinde patron tarafından hem de evde aile içinde erkek tarafından 
uygulanan çifte baskı ve sömürüye karşı; eşit işe eşit ücret verilmemesine ve kadın emeği 
sömürüsüne karşı mücadeleyi yükselten kadın örgütleri ile ortak mücadele zeminlerini güç-
lendirmeyi; 

6. Mevsimlik tarım işçiliğinin yasal statüye kavuşturularak sigorta kapsamına alınması ve si-
gortaların devlet tarafından ödenmesi ile birlikte örgütlenme özgürlüğünün de önünün 
açılmasını sağlamayı; 

7. KHK’lerle ihraç edilen ve haksız ve hukuksuz bir şekilde mağdur edilen kamu emekçileri-
nin görevlerine iade edilmesi ve tüm hak edişlerinin verilmesi için mücadeleyi sürekli kıl-
mayı; 

8. Emekçilerin kıdem tazminatına ve işsizlik fonuna göz diken AKP/MHP iktidarına karşı kı-
dem tazminatı gaspının önünde durarak, kıdem tazminatının ve işsizlik fonunun garanti al-
tına alınmasına dönük politikalar üretmeyi; 
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9. İş cinayetleri ve kazaları ile meslek hastalıklarında devlet, ana firma ve alt işveren sorumlu-
luğunu esas alacak düzenlemeleri; işçi sağlığını ve iş güvenliğini vazgeçilmez bir hak olarak 
gören bir politika ile mücadeleyi sürdürmeyi; 

10. Kamu emekçilerinin üzerindeki siyasi baskıların, kayırmacılığın, ayrımcılığın, mobbing, ta-
ciz, sürgün ve keyfi uygulamaların son bulmasını; yasal bir dayanağı olmayan, ancak faşizan 
bir politikanın ürünü olan güvenlik soruşturması bahanesi ile ataması yapılmayanların bir 
an önce tüm hakları ile işlerine başlatılmasını; güvencesiz statülerde çalıştırılanların kalıcı 
ve güvenceli istihdama kavuşturulmasını; kamuda işe alımlarda her türlü keyfi ve yandaş 
kayıran uygulamaların son bulmasını sağlamak için mücadeleyi,  

11. Sermayeye karşı etkili bir mücadele sürecinin inşasının yanı sıra tabanda alternatif örgüt-
lenmelerin teşvik edilmesini, günümüz kriz koşullarında emekçilerin ve ezilen tüm kesim-
lerin dayanışmasına katkı sunan kooperatifleri, komünleri, meclisleri vb. içeren toplumsal 
ağların desteklenmesini, 

12. İşsizliğin ortadan kaldırılması için işsizliğe karşı kapsamlı bir programın hazırlanmasını, 

13. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalış-
malar yürütmeyi, 

14. Asgari ücretin gerçek bir toplu pazarlık ile insanca yaşayacak bir ücret olarak belirlenmesi 
için mücadele etmeyi karar altına alır. 

Gerekçe  

Krizin faturası çeşitli zamlarla, yeni vergilerle, borçlanma yöntemleriyle toplumun büyük çoğun-
luğunu oluşturan işçilerin ve emekçilerin sırtına yıkılmakta, krizden çıkış için emekçilerin bütün 
tarihsel birikimleri, varlıkları ve kamu kaynakları sermayeye peşkeş çekilmektedir. 

18 yıl boyunca AKP iktidarlarınca ‘ilkel el koyma birikim yöntemleri’nin yön verdiği emeğin yo-
ğun sömürüsüne, doğanın yağması ve talanına dayalı bir sermaye birikim rejimi topluma daya-
tılmaktadır. Bu sermaye birikim rejimi, Saray rejiminin içeride ve dışarıda izlediği savaş ve şiddet 
politikalarıyla, baskı ve zorla sürdürülmek istenmektedir. 

AKP döneminde işsizlik çığ gibi büyümüştür. Gerçek işsizliğin yüzde 27’ler düzeyini bulduğu, 
genç işsizliğinin yüzde 30’ları aştığı, yoksulluğun ve mülksüzleşmenin orta sınıfları da etkisi altı-
na aldığı; sadece en tepedeki yüzde 1’lik bir azınlığın servetlerine servet katarak zenginleştiği bir 
dönemden geçiyoruz.  

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre; Kasım ayıyla birlikte 2019’da en az 67’si 
çocuk, 115’i kadın, 112’si mülteci olmak üzere 1736 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Tür-
kiye'de, 2013 ile 2019 arasındaki dönemde kayda geçen 419 çocuk işçi ölümü tespit edildi. 
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Günde ortalama 6 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği uygulamalar ‘sıradan birer vaka’ ha-
line gelmiştir.  

Kıdem Tazminatı Fonu ile BES’in entegrasyonunun sağlanması hedeflenerek, emekçinin biriki-
mine kalıcı bir şekilde göz dikilmektedir.  

Ekonomik krize, bölgesel jeopolitik faktörlerle de beslenen siyasal kriz de eşlik etmekte, Türkiye 
çoklu bir kriz girdabının içine sürüklenmiş bulunmaktadır. 

Tüm dünyada ve Türkiye’de emek sömürüsü derinleşmekte, gelir adaletsizliğindeki açı farkı 
artmaktadır. Bu eşitsizlik ortamının en büyük mağduru ise kadınlardır. Kadın emeği hem karşı-
lığı verilmeyen emek, hem de düşük ücret, uzun çalışma saatleri olarak daha ağır bir sömürü al-
tındadır.  

Krizde olan kapitalizm, krizi aşmak için önce işçi sınıfının kazanımlarına saldırmakta, emekçileri 
güvencesiz, sendikasız çalışmaya zorlamakta, satın alma gücünü tırpanlamaktadır. Türkiye’de 
olduğu gibi direnen işçilerin grevlerini yasaklamakta ve böylece emek sömürüsünü derinleştir-
mektedir. 2016 yılında çıkarılan 678 No’lu KHK ile grev yasağının kapsamı genişletilmiştir. Top-
lumsal kriz kendisini işsizlik, yoksulluk ve devamında gelen intiharlarda oldukça belirgin bir şe-
kilde hissettirmektedir.  

KARAR 13  
 Sosyal Politikalar 
- Partimiz, kentin kültür belleğinin korunması, gündelik yaşamın içinde olan eğitim, sağlık, 

kreş, bakım merkezi, sosyal konut, toplu taşıma, kent içi doğal alanlar, korular, parklar, 
sosyal alanlar, vb.’nin geliştirilmesini acil ihtiyaç olarak görerek, demokratikleşmiş yerel 
yönetimlerle birlikte örgütlenen hak temelli sosyal politika hizmetlerini tüm yaşam alanla-
rına uygular. 

- Partimiz bireylerin ve toplulukların gelişimi için çalışır; müştereklerin, kapitalizme alterna-
tif mülkiyet biçimlerinin, dayanışma ekonomilerinin, kolektif mülkiyet ve kooperatif tarzı 
modellerle toplumcu üretim ve tüketim inisiyatiflerinin örgütlenmesini aktif şekilde destek-
ler. 

Gerekçe  

Partimizin kuruluş felsefesinde, doğal ve kültürel varlıkları koruma ve geliştirme, bireylerin ve 
toplulukların gelişimi, yeni öznellik biçimlerinin üretimi, hak temelli sosyal politika ve toplum-
sal dayanışmanın inşası için bugünden yarına adımlar atılması yer almaktadır. 
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Partimiz, sosyal ve ekonomik politikaları, ekoloji (doğa), insani gelişim, toplum ve toplumsal 
dayanışma yaklaşımlarından ayrı düşünmemektedir. İnsanlar dahil tüm canlılar, havası ve suyu 
temiz, doğal ve kültürel varlıklarını koruyan bir kentte sağlıklı yaşam hakkına sahiptir. Bu amaç-
la Partimiz, insanın çok çeşitli yeti, yetenek ve ilgilerini geliştirebileceği bir yaşam alanını, müşte-
rekleri ve insani gelişimi destekler. İnsanı toplumsal bir varlık olarak tarifler. Bireyi kuşatan çe-
şitli ilerletici ve özgürleştirici dayanışma biçimlerini, karşılaşmaları, buluşmaları, yani tüm kolek-
tif mekanizmaları önceler. 

KARAR 14  
Göçmenler ve mülteciler 
Dünyanın farklı yerlerinde süren savaş politikaları ve kapitalizmin kendini büyüterek sürdürme 
hırsı milyonlarca insanı yerinden yurdundan edilmek zorunda bırakıyor. AKP-MHP iktidarının 
Kürt düşmanlığı üzerinden Suriye’de uyguladığı savaş politikaları sonucu da bölgede insanlar ye-
rinden yurdundan ediliyor ve demografi değiştiriliyor. Mülteciler/göçmenler/sığınmacılar, tarihin 
hiçbir döneminde olmadığı kadar, uluslararası anlaşmalarda pazarlık konusu yapılıyor. Partimiz 
kadim topraklarda zorla yerinden edilen tüm insanlar için politik tutum almak ve uygulamak 
için koşulları zorlamak zorundadır. Bu bağlamda partimiz; 

- Göçmenler ve mülteciler konusunda tüm yasama faaliyetlerinin güçlenmesi ve gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması mücadelesini yürütmeyi; 

- Yerel yönetimlerimizde mülteci/göçmen masalarının kurulması için çalışmalar yapmayı; 

- Göçmenler ve Mülteciler Komisyonumuzun, mülteci/göçmen/sığınmacı işçilerin örgütlen-
mesi ve çocuk işçiliğinin önlenmesi ile birlikte yasal olarak çalışma hakkının tanınması; ka-
dınlar ile ilgili çalışmalar yapılması; çocukların eğitim hayatı ile ilgili sorunların çözümüne 
dair öneriler geliştirilmesi için ilgili komisyonlarımız/kurullarımız ile ortak çalışmalar yü-
rütmeyi ve bu konuda çalışan tüm kurumlarla ortak eylem ve etkinlikler düzenlemeyi; 

- 6458 No’lu yasada olan Avrupalı-Avrupalı olmayan ayrımının kaldırılarak Türkiye’ye gelen 
tüm mültecilerin “mülteci statüsü”ne geçişlerine olanak sağlamak için iktidarın ‘Mültecile-
rin Hukuki Statüsüne’ dair sözleşmeye koyduğu coğrafi çekinceyi kaldırdığını deklere etme-
sini, geçici koruma statüsü yerine mülteci tanımının kullanılmasını hedef almayı; 

- Mültecilerin, özellikle de Suriyeli mültecilerin yaşadığı en önemli sosyal ve toplumsal so-
runların başında nefret söylemleri ve linç girişimleri gelmektedir. Günlük hayatın içinde yer 
bulan nefret söyleminin son bulması için her alanda (ders kitapları, iletişim araçları vb.) ça-
lışmalara katkı vererek özgün öneriler geliştirmeyi; 
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- Zorla yerinden edilen insanların uyum ve adaptasyon adı altında kültürel soykırıma uğratıl-
dığı; eğitim yaşındaki çocukların kendi anadillerinden mahrum bırakılarak asimilasyon 
programına tabi tutulduğu bilinen bir gerçekliktir. Bu kültürel yıkımın sonuçlarını tam an-
lamıyla açığa çıkararak, sonuçlara uygun politikalar belirlemek için HDK Göç ve Mülteci 
Meclisi ve göç alanında çalışan ulusal-uluslararası kurum-kuruluşlar ile koordineli çalışma 
yapılmasını karar altına alır. 

Gerekçe   

Birleşmiş Milletler’e bağlı Ekonomik ve Sosyal İşler Organizasyonu’nun (DESA) 2019 yılında ya-
yınladığı son rapora göre; Türkiye’deki 3 milyon 782 bin 200’i Suriyeli olmak üzere toplamda 5 
milyon 678 bin 800 mülteci ve göçmen vardır. Göçmenlerin yüzde 10’u mülteci kamplarında ka-
lırken, yüzde 90’ı şehirlerde yaşamaktadır. Göçmenlerin kaldığı kampların işleyişinin ve uygu-
lamalarının şeffaf hale getirilerek sivil toplum ve medya denetimine açılması gerekmektedir.  

Türkiye taraf olduğu ve imzaladığı BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin ba-
rınma, beslenme, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve kültürel yaşama katılma olmak üzere tüm 
maddelerini ihlal etmektedir.  

2011 yılında Suriye’de başlayan savaş sonrası 4 milyonu aşkın Suriyeli göçmen ve mültecinin 
Türkiye’ye gelmek zorunda kaldığı, son derece elverişsiz sağlık koşulları altında, insan haklarına 
ve hukuka aykırı bir şekilde yaşam sürdürmekte olduğu bilinmektedir. Savaşın son bulması ya-
şanmakta olan mülteci/göçmen krizini de büyük oranda çözüme kavuşturacaktır. 

Türkiye’de eğitim çağındaki mülteci/göçmen çocuk sayısı çok fazladır ve bu çocukların büyük 
bir kısmı okullaştırılamamıştır. Bunun bir sebebi de bu yaştaki çocukların çalışmak zorunda 
kalmasıdır.  

İşgücü istismarının yollarından biri de ucuz göçmen emeğidir. Kadın göçmenler tarım başta ol-
mak üzere, evde bakım ve diğer hizmet sektörlerinde yaygın olarak çalışmaktadır. Ayrıca mülte-
ci/göçmen kadın işçiler de sık sık cinsel taciz ve istismara maruz kalmaktadır ve çoğu zaman ta-
hammül ederek çalışmak zorunda kalmaktadırlar.  

Kayıp kuşak yetişmemesi için kalan çocukların da hızlı bir şekilde okullaştırılmalı ve biri anadi-
linde olmak üzere çok dilli eğitim verilmelidir. 

İnsani ilişkiler uluslararası anlaşmaların konusu değildir, yapılamaz. AKP-MHP iktidarı mülteci-
leri ciddi bir istismar ve AB ile yapılan görüşmelerde pazarlık konusu haline getirmekte, Avru-
pa'nın güvenlik duvarları oluşturma kaygısını siyasi ve mali ranta dönüştürmektedir.  

Mültecilerin/göçmenlerin/sığınmacıların AB ile pazarlık konusu yapılması engellenmeli ve kapı-
ların açılması tehdidi ortadan kaldırılmalıdır. Geçici Koruma Statüsü’ne çözüm bulunmalı, ilk 
aşamada sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda güçlü uyum politikaları geliştirilmelidir. 
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KARAR 15  
Adil ve özgün bir engelli politikası 
Partimiz, eşitlikçi, hak temelli, adil ve özgün bir engelli politikası için: 

1. AKP iktidarının, Saray güdümlü, yeni sağcı, muhafazakâr, neoliberal ve yoksullaştırıcı 
engelli politikalarının etkin bir şekilde teşhir edilmesini, sorunlara çözüm önerilerinin, 
alternatif politikaların ve engellilik politikasının somutlanarak, bütün sistem partilerin-
den nitelik farkının belirginleştirilmesini, 

2. Ülke genelinde parti örgütlenmesi içerisinde il bazlı engelli komisyonlarının oluşturul-
masını ve bu komisyonların katılım gösterdiği “Engelliler Komisyonu”nun oluşturul-
masını, 

3. Genel Merkez düzeyindeki Engelliler Komisyonu sözcülüğü konumunun il düzeyinde 
de kurumlaşmasını, 

4. Her yıl engellilik üzerine ulusal bir konferans düzenlenmesini, bu kapsamda engellilik 
politikasının kamuoyuna duyurulmasını, ilk konferansın 2020 yılının Mayıs ayında ya-
pılmasını,  

5. Partinin Genel Merkez ve il binalarının erişilebilirlik yönüyle uyumlaştırılması ve ihti-
yaç halinde erişilebilir yeterli sayıda tekerlekli sandalye bulundurulmasını, 

6. Genel Merkez internet sitesinde Tüzük, Program ve Seçim Bildirgeleri başta olmak üze-
re temel metinlerin hem sesli/görsel hem de işaret dili versiyonlarının oluşturulmasını, 

7. TBMM grup toplantılarında ve Genel Merkez basın toplantılarında işaret dili tercümanı 
ile toplantının simultane çevirisinin yapılmasını, 

8. Parti içi eğitimin temel başlıklarından birinin de “Engelli Hakları ve Engellilik Farkın-
dalığı” olmasının sağlanmasını,  

9. Partimizin hazırladığı insan hakları ihlalleri raporlarına “engelli hakları ihlal raporla-
rı”nın da eklenmesini, 

10. Engelli Komisyonu Sözcülüğü kurumunun aktifleştirilmesi, engellilere ilişkin gelişme-
lere dair somut ve hızlı açıklamaların yanı sıra dönemsel raporların hazırlanarak açık-
lanmasını, 

11. Bundan sonra benzeri çalışmaları yürütmesi ve organize etmesi amacıyla önümüzdeki 
dönemde “Engelli Hakları Akademisi” kurulmasına öncülük edilmesi için bu konuda 
çalışan bir gruba yetki verilmesini karar altına alır. 
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Gerekçe 

Engellilik konusu ülkemizde ve dünya genelinde güncel bir tartışma alanıdır. Engelliler tarihin 
hiçbir döneminde olmadığı kadar, hakları için mücadele vermek amacıyla mücadelelerini bü-
yütmektedir. 

Ulus devletlerin normcu, ırkçı, asimilasyoncu politikaları; engellilerin temel hak ve özgürlükle-
rine erişimi önünde bir engel olarak dururken, sağcı ve muhafazakar söylem; engellilerin “özgür-
lükçü” mücadelesine ket vurmak amacıyla muhtaçlık ve hastalık üzerinden bir engelli politikası 
uygulamakta ve engellileri “yardım alanlar” konumunda tutmaktadır.  

Türkiye nüfusunun yüzde 10-15’ini oluşturan engelli nüfus, kamusal hizmetlerden en az yarar-
lanan, eğitim-sağlık-ulaşım-spor-çalışma-adalet gibi temel haklara erişemeyen en büyük nüfus 
kesimidir. 

Engellilerin çok büyük bir kısmı sosyal, ekonomik ve siyasal nedenlerle ev hapsinde tutulmakta-
dır. 

Engelli haklarının temel çerçevesi olan BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşme imzalanmış, onay-
lanmış ancak uygulamaya yansımamıştır. Engelliler Hakkında Kanun’un erişilebilirlik mevzuatı 
uygulanmadan sürekli ertelenmektedir.  

Engellilerin ve özellikle engelli kadınların bir kişi olarak yaşamlarını kurması, tacize, şiddete ve 
sömürüye karşı korunması, haklarını savunması, temel hak ve özgürlüklerinin yerine getirilmesi 
için yeni bir perspektifle engelli politikası oluşturulması gereklidir.  

Demokratik ulus anlayışına dayalı olarak yerel demokrasiyle güçlendirilmiş bir demokratik 
cumhuriyette engelli yurttaşların temsiliyetinin sağlanması zorunludur. Bu temsil sağlanmadan 
toplumun tüm kesimlerinin kapsandığı iddia edilemez. Toplumsal ihtiyaçları temel alan bir ‘yeni 
yaşam’ hedefini önüne koymuş HDP’nin, kendi özgün engellilik politikasını oluşturması, öne çı-
karması ve gerçek siyasal seçenek olarak mücadele sürecine damgasını vurması yaşamsal düzey-
de önemlidir. 

KARAR 16  
Siyaset Akademisi Programının hayata geçirilmesi 
Partimiz, daha önceki kongrelerde tartışılmış, karara bağlanmış ancak koşullar nedeniyle pratik 
olarak hayata geçirilememiş Siyaset Akademisinin (Yeni Yaşam Akademisi) 6 ay içerisinde 
mekân, kadro ve programları ile idari yönetimini belirleyen yönetmeliklerinin güncellenerek ha-
yata geçirilmesi; akademinin teknik, idari ve içerik çalışmalarının takibi için Eğitim Komisyonu 
bünyesinde bir hazırlık kurulunun oluşturulması için adımlar atar.  
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Gerekçe  

Partimizin en önemli örgütsel dinamiklerinden biri olan ‘Parti İçi Eğitim’ sürecinin sistematik, iş-
levsel ve güncel gelişmelerle sürekli yenilenen bir nitelik kazanabilmesi ve bütün eğitim süreci-
nin Siyaset Akademisi-Siyaset Okulu üzerinden koordine edilmesi için Akademi kuruluş çalış-
malarının acilen başlatılması gerekmektedir. Kararda adı geçen hazırlık kurulunun, Akademinin 
mekan, kadro ve program içeriklerinden, idari yönetimine kadar bütün süreçlerini kapsayan ve 
daha önce hazırlanmış olan yönetmeliği güncellemek için acil çalışma başlatması gereklidir. 

KARAR 17 
İnkar, imha ve asimilasyon politikalarına karşı halkların ve inançların eşit, 
özgür ve gönüllü ortak yaşamını inşa edeceğiz 
Partimiz, bu topraklarda yaşayan tüm halkların ve inançların toplumsal, kültürel ve tarihsel do-
kusuna karşı olan tekçi, inkarcı, imhacı ve asimilasyoncu şoven sisteme karşı; tüm halkların, 
kimliklerin, dillerin, kültürlerin, inançların eşit, özgür ve gönüllü ortak yaşamı için mücadele 
eder. Halkların ve inançların özgürce varlıklarını sürdürme mücadelelerine tüm gücüyle katılır. 
Bu perspektifle, bu coğrafyadaki tüm halk ve inanç toplulukları ile temsili düzeyde olmayan, 
mücadele ortaklığını büyütecek kapsamda kalıcı ilişkiler geliştirir. 

Özgürlükçü laiklik anlayışını ısrarla savunur, inanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaşlık teme-
linde anayasal güvenceye kavuşturmak için mücadele eder. 

Gerekçe  

Kuruluşundan bugüne Cumhuriyet’in temelleri tekçi anlayışa dayanmaktadır. Sadece Türklük 
değil aynı zamanda inanç alanında da tek mezhebi esas alan bir yaklaşım söz konusudur. Oysa 
bu topraklar tam bir halklar ve inançlar bahçesidir. 

Türkiye’de AKP-MHP ittifakı dönemi halkların ayrıştığı, inançların baskı altına alındığı çok öz-
gün dönemlerden biridir. AKP’nin, inancı siyasete alet eden tavrı ve inançlar arasında ayrımcı 
yaklaşımı toplumsal ayrışma ve kutuplaşmayı derinleştirmektedir. 

Özgürlükçü laiklik anlayışımızı toplumsal yaşamın her alanına işleyecek politikalara yoğunlaş-
mak; halk ve inanç topluluklarının öznesi olduğu birlikte yaşamı inşa edecek politikalar geliş-
tirmek her zamankinden acil bir konu olarak önümüzde durmaktadır.  

Bu kapsamda, tekçi ve merkeziyetçi devlet yapısının, Aleviler başta olmak üzere toplumun farklı 
kesimlerini çeşitli yöntemlerle mağdur eden siyasetler üretmesine ve çatışmaların yaşanmasına 
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engel olacak ve herkesin kendisi olarak katılabileceği, aidiyet duyabileceği çoğulcu bir kamusal 
alan oluşturulması acil bir ihtiyaçtır.  

KARAR 18  
Kültür ve sanat 
Partimiz, dil, kültür ve sanat politikalarına dair net bir strateji belirleyerek, sadece devletin dil, 
sanat ve kültür üzerindeki tahrip edici etkisini deşifre eden söylemin ötesine geçecek şekilde; 
anadili, muhalif sanat ve kültürel çokluk mücadelesinin kurumsallaşmasına aktif destek sunar. 
Bu üçlü muhalefet dinamiğinin taşıyıcısı olan tüm kesimlerle güçlü ve sürekliliği olan ilişkiler 
kurar.   

Gerekçe 

Toplumsal mücadeleler tarihinde en az siyasal ve ideolojik söylem kadar güçlü bir dönüştürücü 
etkisi olan sanatın, dil mücadelesinin ve kültürel çalışmaların bir mücadele alanına dönüştürül-
mesi son derece önemlidir. Bu durum hem çok güçlü bir muhalefet dinamiğinin etkili kullanıl-
masını, hem de politik söylemin etki gücünün artmasını beraberinde getirecektir. Asimilasyon 
politikalarına, kültürel çokluğun reddine, tarihsel mirasın yok edilmesine, hafızasızlaştırmaya ve 
sanatın baskılanmasına karşı etkili eylemlilikler geliştirmek elzemdir. Bu sorunlar sadece bir po-
litik muhalefet argümanı alanına sıkıştırılamaz. Bu sıkışmışlığı aşan dil, kültür ve sanat politika-
larının hayata geçirilmesi ertelenemez bir görev olarak önümüzde durmaktadır. 

KARAR 19  
Gençlik 
Gençlik Meclisleri olarak; 

1. İktidarın tahakkümünde ve işletme mantığıyla yönetilen üniversitelerdeki akademik üre-
timde  eleştirel, bilimsel, özgür yaklaşım ve yaratıcılığın öne çıkması; parasız, nitelikli ve 
anadilinde eğitim haline gelmesi için politikalar geliştirmeyi;  

2. Genç kadınlara yönelik metalaştırma politikalarına karşı, bunu teşhir eden, cins bilincini 
geliştiren, genç kadın örgütlülüğünü büyüten politikalara öncülük etmeyi; 

3. Son süreçte taciz ve tecavüz, hakaret politikalarıyla bilinçli bir toplum kırım politikası geliş-
tirilmektedir. Bu politikaların teşhirini gerçekleştirmeyi ve mücadele gerekçelerimizden biri 
haline getirmeyi; 
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4. Katliamcı politikalara karşı gençliğin direnişini örgütlemeyi; faşizmin savaş üzerine inşa et-
tiği kanlı politikalarına, sermayenin saldırılarına, gençliğe dayatılan geleceksizleştirme pro-
jelerine ve doğanın sömürüsüne karşı çözümü, demokrasiyi, eşitliği ve özgürlüğü savunan 
çalışmayı önümüze koymayı; 

5. Muhalif gençlik örgütleri ile çözüm, demokrasi ve özgürlük mücadelesinde; üniversiteleri 
özgürleştirme mücadelesinde, iktidarın gençleri karşısına alan tüm saldırılarında, mahalle-
lerde, üniversitelerde, liselerde yan yana mücadele zeminlerini büyütmeyi ve ortak direnişi 
hattını örgütlemeyi; 

6. Kültürel soykırım ve asimilasyon politikalarına karşı gençliği kültürel-sanatsal ve dil faali-
yetleriyle bilinçlendirme ve buna dönük planlamalar yaparak çalışmaları genişletmeyi; 

7. Parti içi gerontokrasiye karşı genç siyaseti yerelden merkeze daha aktif çalışarak hayata ge-
çirmeyi; 

8. Tecrit politikalarına karşı başta Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü olmak üzere, tüm tut-
sakların ve tecridin toplumsal yansımalarına karşı mücadele etmeyi temel görevlerimizden 
biri haline getirmeyi karar altına alıyoruz. 

Gerekçe 

HDP eşitlik, özgürlük ve gençlik demektir.  Türkiye’nin yeni ve sisteme entegre olmamış kesimi-
ni ifade etmektedir.  Dolasıyla bu yönüyle gençlerin partisidir, bir gençlik partisidir. Gençlerin 
eşit özne olduğu, inisiyatif aldığı ve özerklik haklarını kullanabildiği bir siyasal ortamın oluştu-
rulması, gençlik örgütümüzün temel siyasal prensiplerindendir. Faşizmin yoğunlaştığı bu dö-
nemde, Türkiye ve Kürdistan’da gençler kültürel soykırım, asimilasyon kıskacı ile savaşın eko-
nomik fiziki ve sosyal yanlarıyla yüz yüze bırakılmıştır. Gençliğe her türlü özel savaş yöntemleri 
uygulanmakta ve bastırılmaya çalışılmaktadır. 

Gençliğin ve genç kadınların çıkardığı en küçük sese tahammülü olmayan iktidar, üniversiteler-
de ve mahallelerde gençliğin bulunduğu her alanda her zaman demokratik direnişlerin, kuvvetli 
seslerin çıkabileceğinin farkında olarak gençlik hareketinin nefes borularını tıkamayı amaçla-
maktadır.  

Geleceğin toplumunu şekillendirecek olan genç kadınlar, dünyada kapitalist modernitenin meta-
laştırma politikalarıyla; özelde ise kolluk kuvvetlerinin ajanlaştırma, taciz, tecavüzleriyle ve dev-
letin özel savaş politikalarıyla karşı karşıyadır.  
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KARAR 20  
Deprem 
Ülkemiz deprem fay hatları üzerindedir ve bu nedenle deprem riski her an için günceldir. Bu 
gerçeklik deprem öncesinde, anında ve sonrasında acil durum örgütlenmelerini gerekli kılar. 
Partimiz bu kapsamda; 

1. Yerellerde ağı olan bir acil durum merkezini oluşturur,  

2. Tüm yerellerde olası acil durumlara karşı bu konularda eğitim görmüş ve çok dilli çalışma 
yürütebilecek belirli sayıda partilinin hazır olmasını sağlar,  

3. Yerel yönetimlerin acil durum örgütlenmesini tamamlamalarını öncelikli görevlerden biri 
haline getirir.  

Gerekçe  

Türkiye bir deprem ülkesi olmasına rağmen, iktidarlar uzun yıllardır bu gerçekliğe uygun bir tu-
tum almamaktadır. Yaşanan ve çok sayıda can kaybına sebep olan depremler dahi iktidarlarda ve 
özellikle de AKP iktidarında gerekli duyarlılığı yaratmamıştır.  

Depreme ilişkin bilimsel tespit ve tedbirler yerini “takdiri ilahi” ya da “mukadderat” kavramları-
na bırakmıştır. AKP iktidarı, 18 yıldır sürdürdüğü inşaata dayalı sermaye birikim modeli nede-
niyle deprem toplanma alanlarını konut ve AVM alanlarına çevirmekte; Kanal İstanbul gibi dep-
rem riski açısından da son derece sorunlu olan projeleri sırf rant için gündeme taşımakta; imar 
planlarında deprem riskini göz önünde bulundurmamakta; sözün kısası, eli kulağında olan dep-
remlere ilişkin gerekli ve yeterli tedbirleri almamaktadır.  

Çıkarılan Özel İletişim Vergisi adı altındaki deprem vergisi ile toplanan paraların AKP’nin rant 
projelerinde kullanıldığının itirafı ise bardağı taşıran son damladır. 1999 depreminde, bir defalı-
ğına çıkarılan, ancak bu vakte kadar toplanan milyarlarca lira ranta çevrilirken, geçtiğimiz gün-
lerde yaşanan Elazığ merkezli deprem sonrası yeniden bağış taleplerinin gündeme gelmesi ikti-
darın hazırlıksızlığının bir kanıtıdır. Görece daha az bir nüfusu etkileyen bu depremin, İstanbul 
başta olmak üzere büyük kentlerde meydana geldiğinde, yaşanacak can kaybını düşünmek dahi 
korkutucudur. 
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KARAR 21 
HDP il, ilçe, belde, mahalle örgütleri ve temsilciliklerinde çocuk oyun 
alanlarının oluşturulması 

1. Partimiz il, ilçe, belde ve mahalle temsilciliklerinde, fiziki durumları uygun olan binaları-
mızda çocuk oyun alanları yaratır,  

2. Çocuk oyun alanları oluşturulması aşamasında; çocuk eğitimi alanında uzman eğitimci ve 
pedagoglardan destek alır,  

3. Çocuk oyun alanları çalışması için gerekli araştırma ve ekonomik koşulları oluşturur.  

Gerekçe  

Özellikle büyük kentler başta olmak üzere, birçok yerleşim yerinde çocuk oyun alanları bulun-
mamaktadır. Var olanların ise özellikle ticari işletmeler olması, çocukların oyun oynama gibi ma-
sum ve doğal ihtiyaçlarının bir kapitalist sömürü zeminine çekilmesi kabul etmediğimiz bir du-
rumdur. Bu anlayışa alternatif oluşturmak elzemdir.  

Diğer yandan, HDP faaliyet ve çalışmalarında, çocukların gelişimini ve sosyalleşmesini sağlaya-
cak çalışmaların ve politikaların neredeyse yok denecek kadar az olması ciddi bir eksikliktir. Ço-
cuk dünyasının, asimilasyon ve tüketim kültür politikalarının en acımasız ve sürekli uygulandığı 
bir alan olduğu tartışmasız bir gerçektir. HDP binalarında oluşturulacak oyun alanlarında bu et-
kiyi azaltmak, çocuklar ve ebeveynlerde ortak gelişimin sağlanmasını başarmak mümkün olabi-
lecektir. 

Aynı zamanda çocukların parti binalarına ebeveynleriyle gelmeleri, sıkılmadan hoş vakit geçir-
melerini ve çocukların partiye olan yaklaşımlarını pozitif yönde etkileyecektir. Ayrıca aile fertle-
rini rahatlatacak ve çalışmalara katılımlarını sağlayacaktır.  

Oyun alanlarında geçirilen zamanda, çocukların anadilinde oyunlar oynaması sağlandığında ise 
asimilasyon politikalarına karşı bir nebze müdahale etme imkânımız olacaktır. Çocukların hoş 
vakit geçirdiği parti binalarında kişilik gelişimi ve düşün dünyasının olumlu yönde gelişimi 
imkânına kavuşmaları da hayati önemdedir.  

KARAR 22  
Ekonomik Kriz 
AKP-MHP Koalisyonu, ekonomik krizin yükünü halkların sırtına yüklüyor. Üstelik bu koalisyo-
nun izlediği savaş politikaları, krizi derinleştirmekte ve savaş ekonomisinin uygulanmasına yol 
açmaktadır.  
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Yaşanan derin adaletsizlik halkta öfke biriktirmektedir. İşsizlik ve yoksulluk yaşayan emekçiler 
arayış içerisindedir. Krize ve savaşa karşı halkın tepkilerini ve mücadelesini örgütlemek; savaş ve 
yoksulluğa karşı mücadele etmek tüm parti örgütlerinin görevleri arasındadır.  

Partimiz, bu yaklaşımla, önümüzdeki dönemde krize ve yoksulluğa karşı çalışmalar örgütler. 
“Savaşa ve yoksulluğa karşı dayanışmayı yükseltiyoruz” ve “Krizin faturasını ödemeyeceğiz” yak-
laşımıyla politik kampanyalar yürütür; bu çalışmalar için materyaller hazırlar; panel, konferans 
ve halk toplantıları düzenler. Temel gıda maddeleri, su, elektrik ve doğalgazda vergilerin düşü-
rülmesi, zamların geri çekilmesi taleplerini savunur.  

İl ve ilçelerde krize karşı koordinasyonlar kurar; savaşa ve krize karşı kampanyalar yürütmek, 
yoksulluğa karşı dayanışmak için HDK ve DTK ile birlikte yerel özgün birlikler, kooperatifler 
kurulması çalışmalarına destek verir. 
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Öncelikle Konferansımızın birinci gününün akşamında Elazığ merkezli gerçekleşen ve Malatya 
başta olmak üzere birçok ilimizi etkilemiş olan depremde yaşanan yıkım sonucu hayatlarını kay-
beden yurttaşlarımıza rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.   

 4. Olağan Büyük Kongre sürecinde, bileşenlerimizin ve ittifaklarımızın da katıldığı 
yerel ve bölgesel konferanslarımız, 2. Gençlik Konferansımız ve 3. Kadın Konferan-

sımızın kapsamlı tartışmalarının ardından, “DAHA GÜÇLÜ HDP, DAHA GÜÇLÜ MÜCADELE” 
şiarıyla 24-25 Ocak 2020’de Ankara'da 600’ün üzerinde delegenin katılımıyla 3. Büyük Konfe-
ransımızı gerçekleştirdik. Küresel ölçekte yaşanan iklim krizi, toplumsal cinsiyet krizi ve kapita-
lizmin krizi koşullarında, dünya halklarının mücadelesinin yükseldiği bir dönemde gerçekleştir-
diğimiz Konferansımızda, siyasal ve örgütsel değerlendirmelerimiz ışığında son 2 yıldaki müca-
delemizi tartıştık. Eksiklerimizi ve yanlışlarımızı öz eleştirel bir içerikle değerlendirdik. Bu değer-
lendirmelerin ışığında önümüzdeki dönemin politik ve örgütsel ihtiyaçlarını saptadık ve yeni 
dönem mücadelemizin yol haritasını çıkardık.  

Türkiye ve Ortadoğu halklarının geleceğini belirleyecek olan yüz yıllık bir değişimin eşiğindeyiz. 
Bizler bu değişim sürecinde, her alanda etkili ve belirleyici bir rol oynamakta, demokratik yaşamı 
inşa etmekte kararlıyız. Kökleri bu topraklarda olan; demokrasiyi, adaleti, özgürlüğü, eşitliği ve 
barışı toplumun her kesimi için talep eden bir parti olarak, mücadelemiz, halkların ve topluluk-
ların birlikte ve eşit koşullarda yaşamını esas almakta ve her geçen gün büyüyerek yoluna devam 
etmektedir. 

HDP 
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I. Demokrasi ittifakını ve demokratik iktidarı hedefliyoruz 

AKP-MHP iktidarını, tek adam rejimini ve faşizmin kurumsallaşmasını sona erdirmek; emekten, 
kadından, doğadan, halklardan, inançlardan ve tüm kimliklerden yana demokratik bir değişimi 
ve dönüşümü, demokratik bir iktidarı yaratmak yakın hedefimizdir.  

Bu hedefle, AKP-MHP iktidarının tek adam rejimine ve uygulamalarına karşı umut, inanç ve ka-
rarlılıkla direniyor, Türkiye halklarının demokratik geleceğinde inisiyatif alıyoruz. Demokratik 
yaşamı inşa etme yolunda mücadelemizi yükseltiyoruz. Seçimlerde, sokaklarda, işyerlerinde, 
meydanlarda, Meclis’te, zindanlarda ve iktidarın baskısını hissettirdiği bütün alanlarda kararlılık-
la mücadele ediyoruz. Türkiye halklarının demokrasiyi kazanması için Üçüncü Yol anlayışımız 
üzerinde yükselen sağlam bir zemini, sorumluluk alarak yaratıyoruz.  

Bu hedefin gerçekleşmesi için toplumsal ve siyasal mücadeleyi Demokrasi İttifakı ile büyütmek 
acil bir görevdir. Demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet zemininde bir araya gelmeye, toplumsal 
muhalefetin parçalı yapısının ortaklaşmasını ve güçlenmesini, Türkiye halklarının geleceğinde 
söz ve karar sahibi olmasını sağlamak için güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Yolumuz uzun 
ve zahmetli, ama direniş hafızamız ve mücadele inancımız her zamankinden daha diridir. Bu 
zemini güçlendirmek için en büyük sorumluluk yine bizlerin sırtındadır.  

Değişim için, bu iktidarın demokratik bir dönüşümle sonlandırılması adımlarının ortaklaştırıl-
ması zamanıdır. Partimiz, demokrasi güçlerinin yeni dönemde bir alternatif olabilmesi için inisi-
yatif alma ve kurucu bir rol üstlenme konusunda kararlıdır.  

Bu amaçla tüm toplumsal ve siyasal muhalif kesimlere; emek, barış ve demokrasi güçlerine, ay-
dınlara, sanatçılara, demokrat ve vicdan sahibi yurttaşlara Demokrasi İttifakında buluşma çağrısı 
yapıyoruz.  

II. Kürt sorununda demokratik ve barışçı çözümde kararlıyız 

Barışın ve demokrasinin önündeki en büyük engel olan AKP-MHP iktidarının, sadece Türkiye 
sınırları içinde değil, Ortadoğu’daki Kürt düşmanı politikalarına karşı da mücadeleyi sürdürece-
ğiz. İçerde kayyım atamaları ile Kürt halkının iradesinin gasp edilmesine karşı yerel demokrasi 
ve toplumsal barış mücadelemizi; dışarda ise Kuzey-Doğu Suriye başta olmak üzere işgal ve savaş 
politikaları ile Kürt halkının statü hakkının yok edilmesine karşı kararlı duruşumuzu, demokrasi 
ve bölgesel barış mücadelemizi büyüteceğiz. Bu bağlamda, Kürt halkının bölgesel mücadele or-
taklığını ve birliğini sağlama sürecinin aktif bir parçası ve kolaylaştırıcısı olma görevimizi yerine 
getireceğiz. Kürtçeye ve farklı anadillerine yönelik asimilasyoncu dayatmalar karşısında bütün 
halkların anadillerine sahip çıkarak, dilsel ve kültürel gelişimin sürdürülmesi mücadelesine en 
güçlü desteği vereceğiz.  



HDP 3. BÜYÜK OLAĞAN KONFERANS  
SONUÇ B İLDİR İSİ  

 37 

İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan’a yönelik hukuk dışı mutlak tecrit uygulaması ile Kürt halkının 
baskı altında tutulmasına, çözümsüzlüğün derinleştirilmesine karşı kararlı bir demokrasi ve hu-
kuk mücadelesini sürdüreceğiz. Mutlak tecridin kaldırılması, Kürt sorununda demokratik çö-
züm ve tarihi bir barışın gerçekleşmesi için Öcalan’ın rolünü oynayacak zeminlerin yaratılması-
nın elzem olduğunu Konferansımız bir kez daha güçlü şekilde ifade etmiş, bu mücadelenin bu 
topraklarda yaşayan tüm halkların geleceği için verildiği gerçeğinin altını çizmiştir.  

III. Konferanslarımızın kararlarını gerçekleştireceğiz  

a. 12 Ocak’ta ‘Başkaldırdık, Direniyoruz, Faşizmi Yeneceğiz’ şiarıyla düzenlediğimiz 2. Gençlik 
Konferansı’nın Sonuç Bildirisini kabul eden Konferansımız; eğitim, istihdam, kültürel ve günde-
lik her türlü sorunlarına çözüm üretmede ve özgürlük mücadelesinde gençleri özne olarak de-
ğerlendirir ve bu mücadeleyi geliştirmeyi, güçlendirmeyi hedefler.     

b. 18-19 Ocak’ta gerçekleştirdiğimiz 3. Büyük Kadın Konferansı’nın Sonuç Bildirisini kabul eden  
Konferansımız; erkek-devletin bütün saldırılarına karşı Şili’den Lübnan’a ve Rojava’ya kadar so-
kakları, alanları dolduran ve kadın özgürlük mücadelesini büyüten; özgürlük ve eşitlik için 
LasThesis protestolarını yapan, Güney Amerika’dan Ortadoğu’ya kadar bütün dünyada mücade-
leyi yükselten kadınlarla, ataerkil sisteme ve ekonomik krize, kadın yoksulluğuna karşı ortak 
mücadeleyi ve dayanışmayı esas almaktadır. Kadınların yaşam hakkına ve kazanımlarına yönelik 
saldırılara ve kadın cinayetlerine karşı sürdürülen mücadeleleri sokakta, çalışma hayatında, par-
lamentoda sürdürmenin sözünü yineliyoruz. Eş başkanlık ve eşit temsil mor çizgisinden, kadın 
partisi olma iddiasından geri adım atmayacak, cinsiyet eşitlikçi ve kadın özgürlükçü mücadeleyi 
yükselteceğiz. 

c. 3. Büyük Olağan Konferansımız’da aldığımız diğer kararlar doğrultusunda; 

- Doğanın ve alın terinin partisi olarak emek ve ekoloji mücadelemizi yükselteceğiz. Hak temelli 
sosyal politikalar için çalışacağız.  

- Eşitlik ve hak mücadelesi yürüterek hem dayanışma ağlarını genişletecek hem de yoksulluğa, 
işsizliğe ve iş cinayetlerine karşı mücadele edeceğiz.  

- İktisadi adaletsizliğe karşı toplumsal emeğin, yoksulların ve ezilenlerin sesi olacağız.  

- Başta tarım olmak üzere her alanda dayanışma ekonomilerini büyütmeyi, kooperatifleşmeyi 
esas alacağız.  

- Toplumun barış ve yaşam hakkını savunacak; halklar ve inançların kendi kültürleri, kimlikleri 
ve gelenekleri ile özgür ve eşit yaşamasını sağlayacağız.  

- Cezaevlerindeki kötü muamele, işkence, insan hakları ihlallerine karşı mücadele edecek; Sela-
hattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve tüm seçilmişlerimizin ve tutuklu üyelerimizin özgürleşmesi 
için hukuk ve demokrasi mücadelesini sürdüreceğiz.  
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- Yerel demokrasiyi bir yaşam biçimine dönüştürecek olan toplumcu belediyeciliği, demokratik 
yerel yönetim anlayışımızı gerçekleştirmek için çalışacağız.  

- Sesimiz hep gür ve çok dilli çıkacak. Çok dilli yaşamı esas alacağız.  

- Engelsiz yaşamı var edecek olan adil, eşitlikçi, hak temelli ve özgün bir engelli politikasını ha-
yata geçireceğiz.  

- Yerinden, yurdundan, evinden edilenlerle dayanışma içerisinde olacak, her türlü ayrımcılık ve 
şiddete karşı göçmen ve mültecilerin yanında olacağız.  

- Siyaset akademisi çalışmalarımıza yoğunlaşarak özgür siyaseti, demokratik toplumu örgütleye-
ceğiz.  

- Enternasyonal dayanışma ağlarımızı Ortadoğu’da Filistin halkı ve diğer ezilen halklardan Avru-
pa ve Amerika kıtasına kadar genişletecek, dünya halkları ile ortak mücadele alanları yaratacağız.  

IV. Bugünü ve yarını kazanmak için güçlü örgütlenmeyi sağlayacağız 

Demokrasiyi ve toplumsal barışı tesis etmek için daha güçlü örgütleneceğiz. Örgütsüz özgürlü-
ğün olmayacağı bilinciyle; insanın, doğanın, yaşamın olduğu her alanda partimizin örgütlenmesi 
halklarımızın özgürlüğe bir adım daha yaklaşmasını sağlayacaktır. 

Önümüzdeki süreçte bir Türkiye partisi olarak, iktidarın bizleri bir bölgeye sıkıştırma oyununa 
ve hamlelerine karşı, genişleyerek ve ülkenin her yerinde mahalle mahalle, köy köy örgütlene-
rek, 7/24 çalışarak Türkiye halklarının demokrasi buluşmasını sağlayacağız. Tarihsel sorumlu-
luklarımızı yerine getireceğimiz bu süreçte, 4. Büyük Kongremizle birlikte yeni bir mücadele 
etabına geçeceğiz.  

Toplumsal mücadelelerden ve radikal demokrasi anlayışından daha fazla beslenerek, yerelin ini-
siyatifini daha fazla kapsayarak, parti içi demokrasi anlayışımızı güçlendirerek, yeni dönemde si-
yasetin çehresini ve iktidarı değiştirmeye odaklanmış bir partiyi hep birlikte var edeceğiz.  

V. Demokratik siyasette kararlıyız,  
MUTLAKA KAZANACAĞIZ! 

HDP ve demokrasi güçlerinin direnişi ve mücadelesi ile aydınlık günler bizleri bekliyor. Demok-
rasi ve barış mücadelesinde, sürükleyici ve belirleyici bir rol oynama konusunda kararlıyız ve 
iradeliyiz. HDP hayat ağacıdır. Bizler çok kar, boran, fırtına gördük; hiçbiri bu ağacı kurutmayı 
ve öldürmeyi başaramadı. Bundan önce olduğu gibi bugünden sonra da demokratik siyasetin 
tüm imkânlarını kullanarak adaletsizliklere, baskılara son verecek; demokrasinin, özgürlüğün, 
eşitliğin ve barışın bu topraklarda yeşermesini sağlayacağız. 
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Tüm halklarımızı, kadınları, gençleri, emekçileri bu mücadeleyi büyütmek için 23 Şubat’taki 4. 
Büyük Kongremize katılmaya, partimize ve geleceğimize sahip çıkmaya davet ediyoruz. Demok-
rasi, adalet ve barış mücadelesinin başarıya ulaşması için umudu büyüteceğiz, mutlaka başaraca-
ğız ve hep birlikte kazanacağız!  
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HDP 3. BÜYÜK OLAĞAN KONFERANS  
PERSPEKTİF METNİ 

 Olağan Konferansımızı neoliberal kapitalizmin emekçilere ve dünya halklarına karşı 
sürdürdüğü ağır ekonomik ve siyasal savaşın gölgesinde gerçekleştiriyoruz. Bu savaşa 
insanlığı ve tüm canlıları tehdit eden ekolojik kriz de eşlik ediyor. Emperyalistlerin 

yürüttüğü vekâlet savaşları sonucu yurtlarından edilen ve kapitalist modern dünya tarafından 
tehdit olarak görülen göçmen ve mülteci akınları da krizin başka bir boyutunu oluşturuyor. 

Santiago’da ulaşım zamlarına karşı başlayan eylem tüm Şili’yi kuzeyden güneye sararak büyük 
bir isyan dalgası yaratıyor. Endonezya’da yaşam biçimine yapılan müdahale sonucu insanlar so-
kağa dökülüyor. Lübnan’da benzine, tütüne, telefon tarifelerine yapılan zamlar, kısa sürede yok-
sulluk ve yolsuzluğa karşı tüm ülkeyi saran kitlesel bir mücadeleye dönüşüyor. Haiti’de yolsuz-
luğa, Mısır’da diktatörlüğe, Ekvator’da yoksulluğa karşı; Irak’ta merkezi hükümete ve artan ada-
letsizliğe karşı;  Azerbaycan’da düşük ücretlere ve siyasi baskılara karşı başlayan isyanlar, sarı ye-
lekleriyle zaman zaman parlayarak, zaman zaman geri çekilerek, ama her defasında yeni yollar, 
yeni örgüt modelleri arayışları içerisinde devam ediyor.  

Dünyanın farklı yerlerinde yaşanan bu isyan dalgasının bir boyutu da yanı başımızda IŞİD karan-
lığını yenerek dünyaya alternatif bir yaşamın var olabileceğini gösteren Rojava Devrimi’nde ya-
şam buluyor. İnsanlığı ve toplumsal varoluşu tehdit eden sisteme ve otoriter rejimlere karşı yü-
rütülen bu savaşa, doğası, suyu, toprağı, havası ve dünyanın geleceği için boğaz boğaza mücadele 
eden yoksul köylüler, doğa ve yaşam savunucuları, ekolojistler eşlik ediyor. 

Her türlü hak arama mücadelesine ve ayaklanmaya baskı, zor ve şiddetle karşılık veren otoriter 
rejimler Bolivya’da ABD destekli bir darbeyle seçilmiş hükümeti deviriyor. Kolombiya’da ise 
FARC sempatizanları rejim tarafından her gün tek tek katlediliyor. ABD’nin İranlı General Kasım 
Süleymani’ye düzenlediği suikast saldırısı, şiddetin tırmanmasına yönelik davetiye çıkarıyor. Bu-
nunla birlikte olası bir şiddet sarmalının devreye girmesiyle Ortadoğu’da halklar ve mezhepler 
arasındaki ayrılıkların daha da derinleşeceği şimdiden görülebiliyor. 

Yurtlarından edilen göçmen ve mülteciler, dünyanın her yerinde yoksullar mücadelesinin potan-
siyel parçası olmaya devam ediyor. 

3. 
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Bu altüst oluşlar arasında önemli bir isyan da kadın hareketinden geliyor. Ulusal sınırlar içinde, 
her bölge ve şehirde kenetlenen kadınlar, ‘varız’ diyerek faşizmin yükselen sesine itiraz ediyor. 
Bunun yanı sıra önce Rojava’da IŞİD çetelerini tarihsel bir yenilgiye uğratan kadınlar, sonrasında 
Saray Rejimi’ne bağlı ÖSO çetelerine karşı da büyük bir direniş sergiliyor. İran’da özgürlük tale-
biyle ortaya çıkan kadın isyanı gün be gün devam ederken, Şili'de feministlerin “Kadına Yönelik 
Şiddete Karşı” başlattığı Las Tesis protestoları dans eşliğinde yeni bir kadın mücadelesinin ha-
bercisi olmaya aday. 

Özcesi Asya’dan Avrupa’ya, Güney Amerika’dan Rojava’ya kadar dünyanın her yerinde kapita-
lizme, sömürüye, baskıcı rejimlere, diktatörlüklere, patriarkaya karşı yeni direniş modelleri, yeni 
mücadele şekilleri güçleniyor, serpiliyor. Ezilen halklar, işçiler, emekçiler, yoksullar, kadınlar ve 
gençler; özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesiyle tarih sahnesinde yerlerini alıyorlar. 

Günümüzde enternasyonalizm her zamankinden daha büyük bir ihtiyaç olarak kendini dayatı-
yor. Dünya halklarının uluslararası dayanışması, hem içeride baskıcı rejimlere hem de emperya-
list saldırılara karşı korunmanın yegâne reçetesi olarak önümüzde duruyor. Eşit, özgür ve adil 
bir dünya kurabilmek için birbirimizi duyma, dinleme ve birlikte hareket etme ihtiyacımızı bir 
an olsun unutmadan, ufuk çizgisine doğru bakmayı ve umutla, kararlılıkla yürümeyi sürdürece-
ğiz. 

Bizler HDP olarak,  

• Daha güçlü enternasyonalist bağlar kurma, uluslararası dayanışma ağları örme, uluslararası 
mücadelenin parçası olma konusunda daha kararlı adımlar atma ve bu alanda diplomatik 
faaliyetlerimizi yoğunlaştırma görevi ile karşı karşıyayız. 

• Uluslararası diplomasi ve dayanışma ilişkilerimizi sadece “batı” eksenli değil aynı zamanda 
“doğu”muza da uzanan bir coğrafyada inşa etmeyi daha güçlü ve kararlı bir biçimde sür-
dürmeliyiz. 

• Kuzey ve Doğu Suriye savaşında görüldüğü gibi, sadece devletlerarası bir diplomasi ile değil 
halklar arası, sivil toplum, insan hakları örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri 
arası dayanışma ile güçlenebiliriz. 

• Dünyanın geleceğini birlikte konuşacağımız, mücadele deneyimlerini paylaşacağımız yeni 
düzlemlere, platformlara ihtiyacımız var. Olanları güçlendirme, olmayanları da inşa etme 
görevini omuzlamaya aday olmalıyız. Şiddet yüklü toplumsal algıları doğru bir toplumsal 
bilinçle yumuşatıp insancıl kılarak, farklı kimlikleri uzlaştırıp, barış ve hoşgörüyü tesis ede-
cek bir demokratik ulus modeli yaratmalıyız. 
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Demokratik Bir Ortadoğu İçin 

Neo liberalizmin içerisinde bulunduğu kriz ortamı, gittikçe içerisinden çıkılmaz bir kaos ortamı-
na dönüşmektedir. Kapitalist sömürünün kendini yeniden üretme eşiğinin geçildiği bu ortamda, 
sistem kendisini var edebilmek için yeni savaşlara ihtiyaç duymaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra savaş teknolojisindeki gelişim ile birlikte artık savaşların küresel 
ve bölgesel güçler arasındaki konvansiyonel ordu savaşları şeklinde değil, daha farklı biçimlerde 
gerçekleştiği görülmektedir. Yeni savaşlar devlet altı grupların içerisine dâhil olduğu, yok etmeyi 
esas alan, yoğun teknoloji kullanımını içeren, vekâlet ilişkisi üzerinden kurulan niteliklere sahip-
tir. Geldiğimiz süreçte kapitalizmin varlığını ve yeniden üretimini sağlayan döngülerin çıkmaza 
girmesi; neoliberalizmin iktisadi, siyasi ve sosyal alanları yıkıma uğratması ve Ortadoğu başta 
olmak üzere dünyanın her yanında bu sömürgeci düzene karşı halkların sınıf, kimlik, cinsiyet ve 
ekoloji eksenli direnişe geçmesi ile bir savaş eşiğine geçmiş bulunmaktayız. Ortadoğu’da vekâlet 
savaşları, hem ekonomi-politik hem de askeri anlamda yeni bir dünya savaşı boyutuna yaklaş-
maktadır. Ortadoğu’daki ulus-devletler, kapitalist sistemin birer valiliği olarak merkezi hege-
monyaya hizmet etmektedir. Neo liberal gömleğin giydirilmeye çalışıldığı Ortadoğu’da olup bi-
tenler, bölge halklarını toptan işsizliğe mahkûm ederken, kaynakları ve çevreyi de tüketmekte-
dir. Bu durum bazen diplomasi, bazen şiddet ile yoğunlaşan ve kontrollü ekonomik krizlerle de 
müdahale edilen bir savaştır. Bu yönüyle, insanlığın doğduğu beşik olan Ortadoğu, bugün küre-
sel güçler ve bölgesel rejimler ile bu güçlerin işbirliği içerisinde olduğu çeteler tarafından yeni bir 
kan, gözyaşı ve ölüm deryasının içerisine sokulmakta; emperyalist ve yayılmacı emeller uğruna 
halkların önüne yüzlerce yıl sürecek bir düşmanlık konulmak istenmektedir.  

Bizler HDP olarak; 

• Ortadoğu’da küresel ve bölgesel devletlerin oynadığı bu kanlı ve tehlikeli savaşta etnik kim-
liği ve inancı her ne olursa olsun halklarımızın yanında olma, sömürgecilere karşı yürütülen 
demokratik mücadelelerin bir parçası olarak kendimizi konumlandırma göreviyle karşı kar-
şıyayız. 

• Bugün Ortadoğu’nun dört bir tarafında başlayan halk direnişleri ve protesto eylemleri hem 
emperyalist hem de sömürgeci devletlere karşı halkların isyanıdır. Bizler bölgede barış, ada-
let ve demokratik yaşamı talep eden her direnişi selamlayarak, onlarla ortak mücadelenin 
yollarını geliştirecek araçlar yaratma sorumluluğuyla hareket etmeliyiz. 

• Küresel ve bölgesel güçler tarafından Ortadoğu’nun başına musallat edilen vekil çetelerin 
halklarımızı asla temsil etmediğini ve bu coğrafyanın geleceğinde asla yer almayacaklarını 
güçlü şekilde vurgulamalıyız.  

• Ortadoğu’nun, küresel ve bölgesel güçlerin etkisi altında etnik ve inanç temelli parsellen-
mesinin halklar arasına yüzlerce yıllık yeni düşmanlık tohumları ekeceğini biliyor; bu düş-
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manlığa ve bölme çabalarına karşı halkların özyönetimi ile bir arada yaşamaları için tüm 
gücümüzle mücadele etmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz.  

• Ortadoğu’nun sorunlarını, bölge halkları demokratik müzakere ile çözebilir. Bölge halkları-
nın geleceğine Ortadoğu halkları karar vermeli diyor, Türkiye’nin yayılmacı, sömürgeci, 
mezhepçi ve saldırgan dış politikasına son vererek, kendi sınırlarına çekilmesi ve bölge 
halklarının iradesine saygı duyması gerektiğini söylüyoruz.  

• Bugün Ortadoğu’da bir çözüm iradesi gelişebilmesi için başta Türkiye olmak üzere, Suriye, 
İran ve diğer hükümetlerin siyaseten çözüm iradesi göstermeleri gerekmektedir. Tarihsel 
toplum gerçekliğimiz bu sorunların ancak demokratik özerklik temelinde, barış içinde ve 
demokratik siyasal yöntemlerle çözülebileceğini göstermiştir. Çözüm, demokratik ulus ve 
onun bedenleşmiş hali olan demokratik özerklik modelidir diyoruz.  

Halkların Umudu Rojava 

Kürt karşıtı bir yapı olan AKP-MHP ittifakı, Türkiye sınırları dışında yaşayan Kürtlere karşı da 
savaşı dayatmaktadır. Devlet tüm yapılarıyla Kürt halkına karşı örgütlenmiş, özel savaş misyo-
nunu devreye koymuştur. Irak Kürdistan Federal Bölgesi’nde halk iradesini “açlıkla terbiye” edip 
Yezid’leşen;  Rojava topraklarını Cengizhan misali işgal ve talan eden bu anlayışın tek derdi Kürt 
halkının eşitlik ve özgürlük taleplerini bastırmaktır. Suriye halklarının Rojava’da kurduğu de-
mokratik yaşamı tehdit olarak gören bu faşizan ittifak her türlü insanlık suçunu işlemek pahası-
na savaşı esas almaktadır. Rojava’da kurulan, tüm halkların birlikte yaşayıp yönettiği demokratik 
özerk yönetim modeline karşı gerek savaş politikalarını devreye sokan AKP-MHP ittifakına, ge-
rekse özerk yönetimi boğmak üzere kurulan bölgesel devletler ittifakına karşı halkların yanında 
olmak, bölge ve dünya halkları için tarihsel bir sorumluluktur.  

AKP-MHP ittifakı ve devlet koalisyonunun tüm psikolojik ve özel savaş taktikleri, iktisadi sömü-
rü, politik baskı, sosyal asimilasyon ve faşizan yönetim rejimine rağmen Kürt halkı bugüne kadar 
onurlu direnişini sürdürmüştür. Bin bir zorluğa, baskıcı bölgesel devlet ittifaklarına, binlerce kö-
yün boşaltılmasına, milyonlarca insanın yerinden edilmesine, kimyasal silah dâhil her türlü şid-
det aracına rağmen Kürt halkı hep ayakta kalmayı başarmış ve Ortadoğu’da demokratik, eşitlikçi, 
laik ve özgürlükçü paradigmaya güçlü bir şekilde sahip çıkarak güçlenmeyi başarabilmiştir. 

Geldiğimiz noktada, Kürt sorunu emperyalist ve yayılmacı devletlerin paylaşım masalarının çıkar 
malzemesi değil, dünya halklarının dâhil olduğu küresel bir sorun haline gelmiştir. Ortado-
ğu’nun sınırlarını aşarak hakikatini tüm dünyaya duyuran Kürt direnişi, artık küresel meşruiyete 
ve tanınırlığa sahiptir. Halkların sahiplendiği ve güçlü dayanışmalar kurduğu bir davadır. Kürt 
halkı, insanlık tarihinin özel sayfalarına yazılacak bu eşsiz mücadele gücü ve potansiyeli ile gö-
rünürlüğünü ve dolayısıyla hakikatini tüm dünyaya kabul ettirmiştir.  
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Bugün artık devletlerin her türlü kirli çıkarlarına, halklar karşıtı pazarlıklarına rağmen Kürt hal-
kı, enternasyonal bir dayanışma ile dünya halkları tarafından sahiplenilen, destek verilen ve uğ-
runa mücadele edilen bir gerçekliğin adresi olmuştur. Açıktır ki, Kürt halkı başta Rojava olmak 
üzere dünya halklarına 21’inci yüzyılda ihtiyaç duyulan devrimci ruhu ve etik-politik değerleri 
armağan etmiştir. 

Bizler HDP olarak,  

• Tüm küresel ve bölgesel güçleri, Rojava halklarının yarattığı değerlere ve Kürtlerin, Arapla-
rın, Türkmenlerin, Êzidîlerin, Ermenilerin, Süryanilerin birlikte, barış içinde kurdukları sis-
teme duydukları düşmanlığa son vermeye ve halkların iradesine saygı duymaya çağırıyoruz. 

• Türkiye, Kuzey ve Doğu Suriye’den tartışmasız bir şekilde çıkmalı ve Suriye’de demokratik 
siyasal çözümün önünde engel olmaktan vazgeçmeli; Suriye’nin geleceğine Suriye halkları 
karar vermeli diyoruz.  

• Kürt halkının direnişi ile kurulan enternasyonal dayanışmayı büyütme ve devletlerin zul-
müne karşı halkların dayanışmasını tüm Ortadoğu ve dünyada tesis etme sorumluluğunda 
olmalıyız. 

• Kürt sorununun çözümü ve Ortadoğu’nun demokratikleşmesi için demokratik uzlaşıyı esas 
alacak, evrensel hukuk normlarının geçerli olduğu ve özgür siyaset kapsamında her toplum-
sal cinsiyet, kimlik ve sınıfın kendisini özgürce ifade edebileceği ve özgürce örgütlenebile-
ceği bir ülkeyi hep birlikte var edeceğiz. 

• Çok önemli gelişmelerin, alt-üst oluşların yaşandığı ulus devlet ve onun her tarafa sinmiş 
statükosuna karşı bir başkaldırı olarak ortaya çıkıp devrime dönüşen Rojava’daki kararlılığı 
sahipleniyoruz. Bu devrimin bize söylediği; ‘‘iktidarların kaynağı halktır, halk iktidarın sa-
hibidir, seçimle belirlediği kurumları ve meclisleri aracılığıyla yönetimini sağlar’’ anlayışını 
sahipleniyoruz. 

• Tarihsel koşulların uygun olmasından dolayı, Kürt halkının geleceğinin belirleneceği Kürt 
Ulusal Kongresi’nin toplanmasına yönelik daha güçlü katkılar sunacağız.  

Siyasal Krizin Ortasında 

16 Nisan referandumuyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adıyla gerçekleştirilen rejim deği-
şikliği hamlesi için 15 Temmuz darbesi bir kaldıraç olarak kullanıldı ve faşist bir rejimin kurum-
sallaşma çabalarına hız verildi. OHAL kararnameleri ile ülkede demokratik, toplumsal, ekono-
mik her tür talep zorla bastırılmaya çalışıldı. Adalet mekanizmasında hiç olmadığı kadar büyük 
bir aşınma yaşandı. Bu saldırılardan en büyük payı da muhalefetin büyük parçasını oluşturan 
partimiz aldı. Bu büyük saldırı dalgasından bizim payımıza düşen, seçilmişlerin, parti üyelerimi-
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zin, il ve ilçe yöneticilerimizin hatta sempatizanlarımızın gözaltına alınarak tutuklanması oldu. 
Bu tutuklanma ve gözaltı dalgası tüm toplumsal muhalefete yönelik olarak hayata geçirildi.  

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile AKP-MHP’nin ortaklığı ve koalisyonun Ergenekon ve 
1990’ların suçlular ittifakı ile tamamlanması faşizmin kurumsallaşma adımlarını hızlandırmıştır. 
Özünde Kürt düşmanı bir pozisyon alan ve devleti tekrar klasik kodları olan inkâr, imha ve asi-
milasyon siyasetine doğru çağırmayı ve tüm sistemi bunun etrafına inşa etmeyi hedefleyen bu 
koalisyonun iç çelişkileri günden güne gözle görülür hale gelse de, henüz parçalanabilmiş, dağı-
tılabilmiş değildir.  

Karakterini Kürtlerin temel hak ve kazanımlarını yok etmek, iradelerine el koymak, tüm yasal ve 
meşru siyaset alanlarına saldırmaktan alan bu koalisyonun hedeflerinden bir diğeri ise toplumsal 
muhalefetin tüm bileşenleri olmuştur. Bunu sadece gündelik bir taktik veya siyasi hamle olarak 
anlamak doğru olmaz. Bunu stratejik bir yönelim olarak hayata geçirilmeye çalışılan temel bir 
politika şeklinde tanımlamak doğru bir yaklaşım olacaktır. 

Yeni bir rejimin inşası, tabandan başlanarak siyaset alanına; düşman ceza hukuku uygulamala-
rıyla adalet alanına; rant ve şehirlerin talanıyla ekoloji alanına; grevlerin engellenmesi, işçi dire-
nişlerinin bastırılması yoluyla emek alanına; cinsiyet rejimindeki baskılar sonucu kadınların hak 
ve kazanımlarına; basın yayın ve medya organlarının tamamen propaganda aracı haline getiril-
mesi yoluyla basın özgürlüğü alanına dönük tahakkümün hayata geçirilmesiyle sağlanmaya çalı-
şılmaktadır. Bunun için paramiliter güçlerin ve özel savaş aygıtlarının örgütlenmesi amaçlan-
maktadır. 

Uluslararası krizleri de iç siyasetin malzemesi yaparak, içerideki itirazları kışkırtılmış milliyetçi-
lik ile tehdit etmeyi benimseyen bugünkü sistem, yurt içinde tuttuğu göçmenleri, mültecileri, 
yurtdışına karşı bir koz olarak kullanarak, Avrupa’daki demokratik kamuoyunun baskısıyla sa-
dece cılız itirazlarda bulunan Avrupa devletlerini bile susturmayı sağlamaktadır.  

Bugün Türkiye siyasetine, yüz yıllık bir hesaplaşmanın orta yerinde bir olağanüstü rejim, bir dik-
tatörlük inşası çabası ile buna karşı olan demokratik direniş arasındaki çatışma yön vermektedir.  

AKP-MHP iktidarından kurtulmaksızın, içerde ve dışarıda barışçıl politikalara dönüş mümkün 
olmayacaktır. Öyleyse, içerde de dışarıda da, ülke ve bölge halklarına kan ve gözyaşından başka 
verecek bir şeyi olmayan Saray Rejimi’nden kurtulmak önümüzdeki dönemin öncelikli görevleri 
arasındadır. 

Faşizme Barikat, 31 Mart Seçimleri 

7 Haziran’da ve 24 Haziran’da barajları yıkarak büyüyen partimiz, AKP-MHP koalisyonunun fa-
şizmi kurumsallaştırma çabaları doludizgin devam ederken, 31 Mart Yerel Yönetim Seçimleri ile 
önemli bir başarıya daha imza atmıştır.  
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Bizi bir bölgeye sıkıştırma çabalarına karşın, partimiz seçim stratejisini faşist bloğun tam da kar-
şısına kurarak, AKP-MHP iktidarını ağır bir yenilgiyle tanıştırmıştır. Burada partimizin seçme-
niyle bütünleşme başarısına da dikkat çekmeliyiz. Bu geriletme hamlesi, HDP’nin dar örgütsel 
çıkarların ötesinde, Türkiye halklarının geleceğini inşa etmekte ne kadar kararlı olduğunu bir 
kez daha göstermiştir. Gerek Kürdistan coğrafyasında çok zor ve eşitsiz şartlarda girdiğimiz se-
çimlerde irademizi, kararlılığımızı sınayarak alnımızın akıyla kayyımlardan aldığımız belediyeler, 
gerekse batıda İstanbul başta olmak üzere AKP ve MHP’nin elinden alınmasını sağladığımız be-
lediyeler, halklarımız üzerinde yoğun bir moral ve motivasyon etkisi yaratmıştır.  

Burada kazanılan sadece seçimler/belediyeler değil, aynı zamanda faşizmin gidişatına dur deme 
cüretini göstermek, bunu örgütlemek, sistemi tartışmalı hale getirmek olmuştur. Bu hamleyi, 
AKP-MHP ittifakını yenilgiye uğratarak bu sistemin yenilebileceğine, geriletilebileceğine dair 
inanç ve kararlılığı beslemek olarak okumak gerekir.  

31 Mart sonrası saldırıların artması, 6 belediye başkanımıza mazbatalarının YSK tarafından ve-
rilmemesi, hızla başlayan kayyım atamaları süreci, Rojava’ya dönük savaş konsepti, HDP’yi zo-
runlu olarak kendi iç gündemine döndürmüş, 3üncü Yol ve Demokrasi İttifakı siyasetindeki ku-
rucu görevlerinde eksikliklere neden olmuştur. Bu eksikliklerin bir diğer tarafı da, Kürdistan 
coğrafyasındaki  kayyım saldırısı karşısında batı kamuoyunu örgütleyici, kendilerini sorunun bir 
parçası olarak görmelerini sağlayacak bir faaliyeti örmedeki yetersizliklerimiz olarak görülebilir. 

Olağanüstü rejime son vermek için toplumun farklı kesimleri arasındaki dayanışma ruhunun 
güçlendirilmesi, toplumsal muhalefetin çok parçalı halini birleştirme, demokratik muhalefetin 
olanaklarını genişletme, Demokrasi İttifakında kurucu roller üstlenme görevleri halen HDP’nin 
önünde acil sorumluluklar olarak durmaktadır. 

Yeni Yaşam Umudunun Adı Olan Biz’ler; 

• Faşizm koşullarına rağmen güçlü şekilde örgütlendik ve cesaret ile mücadeleye devam ettik. 
Bu ülkede faşizmin panzehri olmayı başardık. Bir umut, bir seçenek yarattık. 

• Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak ifade edilen ve faşizmin kurumsallaşmasını he-
defleyen bu sistemin meşru olmadığını her platformda dillendirmeye ve her sınavda yenil-
giye uğratmaya devam edeceğiz. Bu sistemin demokratik meşruiyeti yoktur diyeceğiz.  

• Yeni Yaşamı, merkezin tahakkümüne karşı yerellerde daha güçlü örgütlenerek, Demokratik 
Yerel Yönetimler anlayışımızda ısrar ederek, toplumsal yaşamın kılcal damarlarına kadar 
örgütleyeceğiz.  

• Türkiye’de yerel demokrasi ile güçlendirilmiş demokratik, çoğulcu parlamenter sistem al-
tında, Siyasi Partiler Yasası başta olmak üzere, Seçim Yasalarının her birini demokratik ya-
şama engel olmayan, Yeni Yaşamın inşa sürecine katkı sağlar hale getireceğiz. Eşit yurttaşlık 
temelinde demokratik bir anayasayı hayata geçireceğiz. Bunun için toplumsal mutabakat 
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zeminlerini var edeceğiz ve toplumu Demokrasi İttifakı ve demokratik çözüm ekseninde 
örgütleyeceğiz. 

• 31 Mart’ta bir örneğini sunduğumuz örgütlü ve yaratıcı siyasetimizi, özgürleşmeye giden 
yolda yarattığımız seçeneği Demokratik Cumhuriyet ile taçlandıracağız. Dili, dini, inancı ne 
olursa olsun, herkesin eşit ve özgür biçimde yaşadığı demokratik bir sistemi ülke ve bölge 
halklarıyla birlikte hayata geçireceğiz.  

• Kapitalist modernitenin empoze ettiği milliyetçilik, cinsiyetçilik, dincilik ve piyasacılık kar-
şısında eşitlikçi, özgürlükçü, ekolojik ve demokratik toplum modelinin, bilincinin, örgütlü 
gücünün ve demokratik eylemselliğin temsili olmayı sürdüreceğiz. . 

Tecride Karşı Sürekli Mücadele 

AKP-MHP ittifakı, Kürt halkının iradesini teslim almak ve Kürt sorununda demokratik çözüm 
umutlarını siyaset sahnesinden silmek için kendi hukukunu dahi yok sayarak, Sayın Abdullah 
Öcalan üzerinde mutlak tecridi devam ettirme kararlılığında görünmektedir. Leyla Güven’in baş-
lattığı ve sonrasında başta cezaevleri olmak üzere gerek Kürdistan coğrafyasının dört bir yanında, 
gerekse ülkenin batısında ve yurtdışında yapılan tecrit karşıtı eylemler İmralı Cezaevi’nin kapısı-
nı aralamıştır. Ancak gelinen nokta itibarı ile tecrit politikası devam etmektedir. Bu durum bizle-
re direniş sürecini bütünlüklü ve sürekli hale getirmemiz gerektiğini göstermektedir.  

İmralı’da Sayın Abdullah Öcalan üzerinde uygulamaya koyulan mutlak tecrit, AKP-MHP ittifakı-
nın tüm Türkiye’yi ve Kürt halkını nasıl yönetmek istediğine dair bir ipucu ve bir faşist yönetim 
sisteminin minyatürü niteliğindedir. İmralı’da devreye konan yönetim rejimi, AKP-MHP ittifakı-
nın aynadaki suretidir. Mutlak tecrit, hukuku yok sayan, toplumsal-tarihsel-politik-iktisadi so-
runların çözümünü imkânsız hale getirerek, halklar arasına yeni düşmanlıklar ve bitmez gergin-
likler ekmek isteyen anlayışın ürünüdür. Mutlak tecritle amaçlanan, Kürt sorununun demokra-
tik çözümüne dair talepleri ortadan kaldırmak ve bununla bağlantılı olarak Türkiye’nin demok-
ratikleşmesine dair talepleri kamusal alana bir daha çıkamamak üzere, toplumsal yaşamdan sil-
mektedir. Kendi hukukunu yaratarak hukuk düzenini askıya alan bu iktidar, istisnai bir halin 
kalıcılaşması için tecridi sürdüren ve derinleştiren bir sistem yaratmıştır. Bu hukuk dışılık zorba-
lıktır.  

Bizler; 

• Kürt sorununda demokratik çözüm ve Ortadoğu’da barışın sağlanması için İmralı’da Sayın 
Abdullah Öcalan üzerindeki mutlak tecridin kaldırılmasını savunuyoruz. Mutlak tecrit gibi 
hukuk tanımaz uygulamaların çözümsüzlüğü derinleştirdiği gerçekliğinden hareketle; de-
mokratik ve barışçı çözüm için Sayın Öcalan üzerindeki mutlak tecridin sonlanması ve tari-
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hi bir barışın gerçekleşmesi adına rolünü oynayacak zeminlerin yaratılması gerektiğini bir 
kez daha güçlü şekilde ifade ediyoruz.  

• Mutlak tecridin kaldırılması için önümüzdeki dönemde daha güçlü hamleler yaparak, tecri-
din kaldırılmasının sadece Kürtler için değil bu topraklarda yaşayan tüm halkların geleceği 
için önemli olduğunu anlatmayı sürdüreceğiz.  

Kayyımlar: Gönderdik Yine Göndereceğiz! 

AKP-MHP ittifakının içeride ve dışarıda faşist uygulamalarının ilk hedefi doğrudan Kürt halkı ve 
Kürt halkının kazanımları olmaktadır. Denebilir ki, AKP-MHP-Ergenekon ittifakı kadar Kürt 
düşmanı bir iktidar koalisyonu bu ülkede bugüne kadar görülmemiştir. 

Bu ittifak, Cumhuriyet’in Kürtlere karşı geliştirdiği yüzyıllık düşmanlık politikasını derinleştir-
miş, Kürt sorununun demokratik çözümünü toplumsal hafızadan silmeye çalışmış, hatta Kürt 
sorununu inkâr etme hezeyanına kadar ilerlemiştir. 

AKP-MHP ittifakı, hem şiddetin her alana nüfuz etmesi hem de kültürün kamusal ve bireysel 
alandan silinmesi üzerine politikalar kurarak, Kürtler üzerinde genelleştirilmiş bir yeni sömürge-
cilik sürecini işletmeye çalışmaktadır. Neo Osmanlıcılık denen politik fantezi ile çıkılan yolda, 
AKP-MHP ittifakının geldiği nokta, yeni imparatorluk özlemini Kürt halkını inkâr ederek ve Or-
tadoğu’yu işgal ederek bir nebze de olsa yaşatmaktır.  

Kürt halkının kazanımlarını ve örgütlü politik duruşunu tarihten silmek üzere örgütlenen bu 
uğursuz ittifak, kentlere yıkım getirmiş ve halkın oyları ile seçilen siyasetçileri rehin almıştır. 

Kayyım atamaları da Kürt kimliğine ve iradesine açık bir yönelimdir. Kürt halkının kültürel var-
lığını kamusal alandan silmek ve halkı hafızasız bırakmak için, Kürt halkının dilini, tarihsel kişi-
liklerini, ulusal sembollerini, değerlerini, kutsal mekânlarını ve acılarını tahrip etmekten imtina 
etmemiştir. 

Eşbaşkanlık düzeyinde, belediye kadın eşbaşkanlarına yönelik gerçekleştirilen görevden alma ve 
tutuklamaların bir sonraki aşaması olarak kadın politikalarına yönelik cinsiyet eşitsizliğini büyü-
tecek ideolojik ve politik bir müdahale başlatılmıştır. Kayyımlar, kadın mücadelesinin ve kaza-
nımlarının yerel yönetimlerle ilişkisini doğrudan yok etmeye çalışmıştır. Kadın kazanımlarının 
tasfiyesini izleyen süreçte kayyımlar, AKP zihniyetinin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini inşaya 
geçmişlerdir. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı hedefleyen kadın özgürlükçü yaklaşımın ye-
rine, kadını aile içinde ele alan, geleneksel cinsiyet rollerini pekiştiren muhafazakâr bir yaklaşım 
geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Bunun yanında kayyımlar, belediye olanaklarını halkın lehine kullanmak yerine, usulsüz ihale-
ler, yolsuzluklar, israf ve rüşvet yoluyla Saray özentisi bir şatafat rejimi inşa etmiş, tüm ekono-
mik varlıkları AKP ve yandaşlarının hizmetine açmıştır. 
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Kayyım atamaları, kurmaya çalıştığı yeni rejimi yerelde de perçinlemek isteyen Saray iktidarının 
Türkiye'nin genelinde yürürlüğe koymak istediği totaliter bir atanmışlar rejiminin en belirgin 
göstergesidir. Kayyım atamaları bir idari ve hukuki işlem değil; ideolojik bir yönelim, iktidar 
tekniği, yönetim anlayışı ve totaliter bir rejim dayatmasıdır.  

Kayyım pratiği yalnızca irade gaspı değil aynı zamanda bir kent hakkı ihlalidir. Bu gasp ve hak 
ihlali Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlere yönelik uygulanan politikaları devam ettirme isteğin-
den başka bir şey değildir. Şark Islahat Planı’ndan Umumi Müfettişliğe, OHAL Bölge Valili-
ği’nden kayyım atamalarına uzayan bu süreç, Saray rejiminin takip ettiği tarihsel izleği göster-
mektedir. 

Bizler; 

• Kürt sorununun demokratik çözümünü ve Türkiye’nin demokratikleşmesini talep eden 
Türkiye halkları AKP-MHP ittifakına mahkûm değildir diyerek, bu topraklarda onurlu barı-
şı Türkiye halklarının kuracağı barış masasında gerçekleştireceğiz.  

• Kürt sorununu çözecek iradeyi göstereceğiz. Kürtlerin eşit yurttaşlık statüsünü ve tüm 
halkların yerel demokrasiye dayalı öz yönetimlerini sağlayacağız ve Demokratik Cumhuri-
yeti inşa edeceğiz.  

• Halklarımız, ranta-hırsızlığa-gaspa dayalı ganimetçi anlayışla belediyeleri hukuk dışı şekilde 
işgal eden bu AKP-MHP ittifakının yıkıldığına mutlaka şahit olacaktır diyoruz.  

• Vesayetçi merkezi yönetim anlayışının, Umumi Müfettişlikten kayyımlara uzanan ve faşiz-
min kurumsallaşmasının en önemli dinamiği olarak gördüğümüz kayyım rejimi, bugünkü 
sistemin sürdürülemez olduğunu göstermektedir. Bu sistem tüm ülkeyi boydan boya kuşa-
tırken, tüm halkların iradesine açık veya örtülü kayyım uygulamalarıyla el koyma peşinde-
dir. Buna izin vermeyeceğiz, halkların kendisini de kentlerini de yöneteceği; söz, yetki ve 
kararın halkta olduğu, katılımcı yerel demokrasi anlayışımızla, radikal demokrasi mücade-
lemizle örgütlenmeye ve iktidara yürümeye devam edeceğiz. 

• Kürt halkının iradesini yok sayan ve her türlü demokratik hakkını gasp eden bu anlayışa 
karşı,  kayyımları tarihin kara sayfalarına göndereceğimizi ve bu ülkede yaşayan her halkın 
iradesine sonsuz saygı duyacak bir hukuk düzeni kuracağımızı bir kez daha ifade ediyoruz. 

• Kürt dili başta olmak üzere, tüm dillerin yaşaması için verilen mücadele halkların var oluş 
mücadelesidir. Asimilasyona karşı dil ve kültür alanında çalışmalarımızı daha güçlü şekilde 
sürdürecek, sanatı ve kültürü halkların direniş alanı olarak örgütleyip güçlendireceğiz.  
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Ekonomik Krizin Faturası Yoksullara 

Türkiye, AKP-MHP ittifakının kesintisiz olarak sürdürdüğü neoliberal ekonomi politikaları ne-
deniyle büyük bir ekonomik krizin içerisine sürüklenmiştir. AKP-MHP ittifakı talancı, soyguncu, 
açgözlü ekonomi politikalarında ısrar ettikçe kriz derinleşmekte; ekonomik kriz, siyasal ve sosyal 
krizlerle birleşerek yapısal krizi derinleştirmektedir. Ekonomik göstergelerin tümünde AKP’nin 
manipülasyonuna rağmen büyük bir çöküşün işaretleri vardır.  

Geldiğimiz aşamada, AKP-MHP ittifakının ekonomik krize çözüm bulma kapasitesinin bulun-
madığı her gün bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bugün Türkiye’de öğrenciler, emekliler, yoksul-
lar, işsizler isyanın eşiğindedir. Gelir ve servet eşitsizliği inanılmaz derecelere yükselmiştir. Yok-
sulluk toplumun her kesimini içerisine alacak şekilde genişlemektedir. Türkiye toplumunun 
AKP-MHP ittifakından beslenen dar bir oligarşik kesimi hariç, bütün halk yoksullaşmaktadır. 

İşsizlik ve enflasyon süreklileşmiştir. AKP-MHP ittifakı ise ekonomik krizin yükünü Türkiye’nin 
emekçilerine ve yoksullarına yıkmaya çalışmaktadır. Her yeni güne yeni bir zam veya vergi artışı 
ile uyanan Türkiye halkları, ekonomik krizden dolayı gençlerin, işçilerin, geçim sorunu yaşayan 
yurttaşların intiharlarına tanık olmaktadır.  

Donarak yaşamını yitirenler yoksullardır; açlık sınırı altındaki asgari ücretle geçinmek zorunda 
olanlar, bu ülkenin işçileri, yoksullarıdır; 1 milyondan fazla üniversiteli genç yoksuldur. Geçim 
sorunu yaşayanlara kendi lüksünü ve israfını, savaşlarının maliyetini ve yolsuzlukları fatura et-
meye çalışanlar ise AKP-MHP ittifakı ve yandaşlarıdır. 

AKP-MHP ittifakı, hem bugünümüzü gasp etmekte hem de bizleri borçlandırarak, yandaşlarına 
krediler vererek, yurttaşların geleceğine ipotek koymaktadır. Bu geleceksizliğe karşı itirazları sö-
nümlendirmek için ise “toplumla savaş, Kürtlerle savaş, dünyayla savaş” anlayışıyla, şiddeti ha-
yatımızın her alanını dolduracak şekilde uygulamaya koymaktadır. AKP-MHP ittifakı, halka 
yoksulluk, yandaşlara haksız kazanç vermekte; Türkiye ve Ortadoğu halklarına da savaşı dayat-
maktadır.  

 

Neo liberal ekonomi politikalarının, savaş ve dizginsiz talan politikalarının yarattığı işsizlik, enf-
lasyon ve yoksulluk yetmezmiş gibi, Türkiye’de artık her bir bebek binlerce lira borçla doğmakta; 
hacizler, iflaslar gündelik yaşamın rutini haline gelmektedir. Bu büyük yoksulluk ve krize rağ-
men, AKP iktidarı lüksten, israftan ve yolsuzluklardan vazgeçmemekte, her geçen gün bu lüks ve 
israfın maliyetini halka yüklemeye çalışmaktadır. AKP-MHP ittifakı, insanlar açlık ile mücadele 
ederken, Saray’da her bir gün için harcanan milyonlarca lirayla yoksulun, ezilenin, emekçinin 
hakkını gasp ederek lüks içinde yaşamaya devam etmektedir. Son 18 yılda derinleştirerek sürdü-
rülen neoliberal ekonomik program, emekçilerin kazanılmış haklarını gasp etmiş ya da etkisiz-
leştirmiş, kâğıt üzerinde haklar haline getirmiştir. İşsizlik ve yoksullukla kavrulan toplum her 
alanda geniş bir “güvencesizliğe” mahkûm edilmiştir. Temel yaşamsal hakların neredeyse tama-
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mı piyasa koşullarında ücretlendirilen, kar malzemesi haline getirilen, ulaşılması ve kullanılması 
zorlaştırılan unsurlar haline getirilmiştir. Halkın eğitim, sağlık, ulaşım, enerji, barınma gibi temel 
haklarının ulaşılamaz, kullanılamaz olması yoksulluğun en görünür sonuçları haline gelmiştir.  

HDP olarak, 

• Enflasyon, işsizlik, adaletsizlik ve geçim sıkıntısını çözecek tek partiyiz. Çünkü yoksulların, 
emekçilerin, ezilenlerin partisiyiz.  

• Yoksulluk kader değildir ve AKP-MHP ittifakının ekonomi politikaları nedeniyle giderek 
derinleşmektedir. Yoksullaşmanın önüne geçerek, Türkiye’yi ekonomik krizden kurtarmak 
için mücadele vereceğiz. 

• Yoksulluk sınırının altında kalan tüm hanelerde uygulayacağımız sosyal hak programımız 
ile hane gelirini kademeli olarak yoksulluk sınırının üstüne çıkaracağız. 

• Yolsuzluk, talan ve israf ekonomisine son vereceğiz. Yolsuzlukları bu ülkenin gündeminden 
ebediyen çıkaracağız. Yolsuzluk ve israflarla kurulan haramilerin saltanatını adalet ve eşitlik 
mücadelesi ile yıkacağız. 

• ‘Ekonomik adalet yoksa toplumsal barış da yoktur’ şiarından yola çıkarak, bu ülkede ortak 
zenginliklerimizi birlikte üretip, hakça ve adaletli bir paylaşımı var edeceğiz. Hakça Dağıtım 
Programını hayata geçireceğiz. Asgari ücretlilerin vergiden muaf olmasını sağlayarak, çok 
kazanandan çok, az kazanandan az vergi politikası ile adaleti sağlayacağız.  

• Yoksulların, çiftçilerin, küçük üreticilerin, işsizlerin, asgari ücret ile geçinme mücadelesi ve-
renlerin, emeklinin bir araya geldiği bütünlüklü bir toplumsal emek ve sınıf mücadelesini 
daha güçlü politikalarla sürdüreceğiz. Radikal demokrasi mücadelemiz, aynı zamanda bir 
sınıf mücadelesidir. Üreten biziz, yöneten de biz olacağız.  

• Önümüzdeki dönem Yeni Yaşam ile ilgili toplumsal ihtiyaçları temel alan ekonomik model-
ler geliştirecek; halkın eğitim, sağlık, barınma, ulaşım gibi yaşamsal öneme sahip ihtiyaçla-
rının temel hak olduğunu kabul ederek, bunların ulaşılabilir ve kullanılabilir haklar haline 
getirilmesi mücadelesini her düzeyde büyüteceğiz. 

• Komünal ekonominin, demokratik-ekolojik-kadın özgürlükçü toplum paradigmasına da-
yandığına inanıyoruz. Bunun anlamı ekonominin kendi özüne kavuşturulmasıdır. Ekono-
mi, başta onun gerçek yaratıcısı olan kadın olmak üzere, ekonomiden dışlanan tüm top-
lumsal kesimlerin tekrar denetiminde olan, ortak bir ekonomi anlayışının kurulması ile an-
cak komünal ekonomi anlamını kazanabilir. Komünal ekonomi, toplumun ihtiyaçlarının 
neler olduğuna; bu ihtiyaçların miktarları ve özellikleri; hangi yöntemler ve araçlarla, hangi 
ilke ve ölçülere göre bunların karşılanacağına ortak, doğrudan karar veren demokratik ve 
ekolojik bir sistemdir. Ekolojik-ekonomik yaşam tarzında, toplumsal üretimlerde komün-
kooperatifler esas alınır ve toplumun aldığı kararları yine toplumun kendisi uygular. De-



HDP 3. BÜYÜK OLAĞAN KONFERANS  
PERSPEKTİF METNİ  

 53 

mokratik komün ekonomisi, kapitalizmin azami kâr eğiliminin işçi ve işsiz köleler haline 
getirdiği toplumun yeniden insanca yaşamını mümkün kılmanın çözüm yoludur diyoruz. 

Örgütlenmede Kararlı Mücadelede Israrcıyız 

3. Kadın Konferansımızı, erkek egemen kapitalist sistemin çok boyutlu krizinin derinleştiği, 
dünya halklarına karşı ağır bir ekonomik ve siyasal savaşın yükseldiği, dünyanın pek çok bölge-
sinde kadınların ve halkların bu saldırganlığa karşı ayakta olduğu tarihsel bir dönemde gerçek-
leştirdik. 

Erkek egemen kapitalist sistem, kapitalizmin derin krizlerini aşmak için Avrupa ve ABD başta 
olmak üzere dünyanın pek çok yerinde erkek, neoliberal, faşist/otoriter, savaş yanlısı, doğa katli-
amcısı iktidarlarla kadınların hayatlarına, kazanılmış haklarına, özgürlük alanlarına müdahale 
etmektedir. Erkek/erkek devlet şiddeti artmaktadır. Kadınlar çalışma alanlarından ya tümden 
dışlanmakta ya da esnek, güvencesiz ve düşük ücretli işlere mahkum edilmeye çalışılmaktadır. 
Kadınlara daha fazla yoksulluk dayatılarak, görünmeyen ev içi emeğin yükü artırılmaktadır.  

Kadın İsyanı Her Yerde! 

Dünyanın birçok yerinde meydanlar, bu saldırganlığa dur demek için ayaklanan kadınlarla do-
lup taşmaktadır. Yoksulluğa, yolsuzluğa, ekolojik yıkıma, baskı politikalarına, erkek egemenliği-
ne, insanlığı yok eden politikalara karşı yükseltilen isyan dalgalarını kadınlar ya kendileri gerçek-
leştirmekte ya da bu hareketlerin en önlerinde yer almaktadır.  

Şili’den başlayan dalgada olduğu gibi, kimi yerde dünyayı saran bir dansla, kimi yerde doğrudan 
savaşın içinde hayattan yana tutum alırken, kimi yerde kürtaj gibi en temel haklarına sahip çı-
karken, kimi zaman grev örgütlerken, kimi yerde toplu tecavüzlere karşı büyük yürüyüşlerle, 
Dünya’nın her yerinde kadınlar bedenlerini, emeklerini, kimliklerini, yaşam haklarını savunmak 
için direnmekte, umudu yeşertmektedirler.  

İran’da kadınlar “başörtüsü takmak ya da takmamak bizim kararımız olmalı” diyerek tek kişilik 
“Beyaz Çarşamba” eylemlerini sürdürmekte, stadyumlara girmekte, videolar yayınlamakta, bir 
yandan da molla rejimine karşı gösterilere katılmaktadırlar.  

Lübnan’da “namus” adı altında kadınların katledilmesini bazı dini gruplarda suç olmaktan çıka-
ran yasa taslağı hazırlığına karşı kadınlar eylemler gerçekleştirmektedirler.  

Arjantinli kadınların kadın katliamlarına karşı 2015 yılında başlattığı #niunamenos (bir kişi daha 
eksilmeyeceğiz) direnişi, sözünü kadın ve trans cinayetlerinin, cinsel şiddetin sonlanmasından, 
işyerinde eşit ücret ve yasal kürtaj hakkı taleplerine uzanan bir yelpazede çeşitlendirerek Latin 
Amerika ve Avrupa genelinde büyütmektedir.  
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Hindistan’da Kerala’da bir araya gelen yaklaşık 5 milyon kadının otoyollarda “Kadın Duvarı” 
adını verdikleri 620 kilometrelik bir zincir oluşturarak cinsiyet eşitliği çağrısıyla yaptığı protesto-
lar sürmektedir.  

Bangladeşli tekstil işçisi kadınlar, “eşit miras hakkı” ve “eşit işe eşit ücret” talepleriyle ayaktadır.  

Filipinler’de kadınlar cinsiyet eşitsizliğine bağlı şiddetin sebebinin kadınların giyimi olarak göste-
rilmesine karşı “bana nasıl giyineceğimi söyleme” diyerek itirazlarını yükseltmektedir.  

İskoçya’da kadın belediye işçileri eşit işe eşit ücret mücadelesini kazanmıştır.  

İspanya’da 6 milyon işçi ve emekçi kadın, 8 Mart’ta, “Biz durursak, dünya durur” şiarı ile 24 saat 
grev yapmıştır. 

ABD’de Trump göreve geldiğinde yüz binlerce kadın sokakları doldurmuş, çoğu kadın 30 bin 
öğretmen Los Angeles’ta altı gün grev yapmıştır. 

Kadın mücadelesinin örgütlü olduğu ve Arap Baharı sürecine aktif katıldığı Tunus’ta kadınlar 
birçok hak kazanmıştır.  

Rojava’da Kadınlar Yeni Yaşamın İpuçlarını Sunuyor 

Ortadoğu’da savaş denklemi bir türlü son bulmamaktadır. Erkek egemen kapitalist sistem kendi 
krizini aşmak için savaş ve işgallerden medet ummaktadır. Bölge, küresel güçler ve despotik böl-
gesel rejimler ile bu güçlerin işbirliği içerisinde olduğu çeteler (El Kaide, IŞİD ve türevleri) tara-
fından bitmeyen bir savaş ve ölüm döngüsüne sokulmaktadır. Tüm coğrafya ateş içindedir, halk-
lar ve kadınlar, savaşın ve katliamların hedefindedir. 

Kadınlar başta olmak üzere Rojava halklarının varlığına saldıran, barbarlar çetesi olan IŞİD’e kar-
şı yine kadınların öncülük ettiği muazzam mücadele ile IŞİD yenilgiye uğratıldı. Kadınlar; yeni 
anayasasıyla, kadın katılımıyla, kadın özgür yaşam alanlarıyla kurmaya başladıkları yeni yaşamla, 
bu savaş sarmalını kırma ve farklı bir ufku işaret etme kapasiteleriyle umut yaratmaktadırlar. 
Kadınlar savaş ortamında dahi kadın özgürlükçü bir yaşamın kurulabileceğini göstermektedirler. 
Dünyanın pek çok bölgesinde bu umut kadınlar tarafından görülmekte ve sahiplenilmektedir.  

Rojavalı kadınların, Kuzey ve Doğu Suriye halklarının savaş döngüsünü kırma, eşit-özgür-ortak 
bir yaşamı birlikte hayata geçirme mücadelesi küresel ve bölgesel emperyal projeler için engel 
oluşturmaktadır. Türkiye devletinin Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına dönük işgal saldırısı bü-
tün bu güçlerin açık yada örtülü desteği ile gerçekleşti. Rojava’daki demokratik kazanımları yok 
etmeyi hedefleyen işgal saldırısında Hevrin Xelef, Ceren Güneş, Aynur Ada şahsında kadın öz-
gürlük mücadelesinde yer alan kadınlar, onların değerleri, kurmak istedikleri özgür dünya hedef 
alındı. Bu saldırılara tepki dünya çapında yayıldı. Başta kadınlar olmak üzere özgürlükten yana 
olanlar Rojava’yı sahiplendi. 

Tarihsel bir kırılma anındayız. Bu kırılma anlarında iktidarlar erkek egemenliğini güçlendirerek, 
erkekliği kışkırtarak, kazanımlarımızı yok ederek krizleri lehlerine sonuçlandırmaya çalışırlar. 
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Bu kırılma anları aynı zamanda, kadınlar açısından da özgürlük alanlarını çoğaltma, kazanımları 
artırma olanaklarını sunar. Kadınların neler yaşayabileceği, neler yapabileceği dünya kadın hare-
keti, feminist hareket ve özelde Rojava deneyimleri ışığında, birbirinin mücadelesini sahiplenen, 
güçlendiren enternasyonalist bir ağ ihtiyacı daha yakıcı bir hal almaktadır. 21. Yüzyıl’ın kadın 
yüzyılı olmasının tohumlarının atıldığı bu deneyimler, kadın özgürlük mücadelesinin de yolunu 
aydınlatmaktadır.  

Aileye, Erkeğe, Yoksulluğa, Şiddete Mahkûm Olmayacağız 

AKP-MHP faşist bloğu, dünyadaki benzerleri gibi kadını ekonomik, sosyal, siyasal, akademik ve 
entelektüel alandan tasfiye etmeye; şiddet ve yoksulluk denklemine sıkıştırarak özgürce var olma 
hakkını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. 

AKP-MHP faşist bloğu, uyguladığı neoliberal, militarist, sömürgeci yayılmacı politikaların sonu-
cu olarak ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Bu kriz aynı zamanda dünya çapında kapitalizmin kri-
zidir ve emperyalist ülkeler bu krizden sermaye lehine çıkışı yeniden paylaşım savaşlarında ara-
maktadır. 

Türkiye’de rejim uzun zamandır kendini yeniden yapılandırmaktadır. Bu yapılandırmanın asli 
öğelerinden biri de günlük yaşamdan hukuk kurallarına dek toplumun ve devletin dinci refe-
ranslara göre yeniden şekillendirilmesidir. İktidarın, toplumsal şekillenmenin yaratılmasında ku-
rucu özne olarak gördüğü kadınlara çizdiği rol muhafazakâr aileye ve erkeğe mahkum edilmiş 
makbul kadın rolüdür.   

Bütçede, savaş ve silahtan sonra en büyük pay Diyanet’e ayrılmakta, cemaatler güçlü bir şekilde 
tüm devlet mekanizmalarına yerleştirilmektedir. Diyanet kurumu aracılığıyla eğitimden sağlığa, 
çalışma yaşamından kültür ve sanat alanlarına dek dinci müdahaleler gerçekleştirilmektedir. Bu 
müdahalenin ilk ve en doğrudan muhatabı da kadınların yaşam tarzları ve kadın bedeni olmak-
tadır. Buna karşın kadınların direnişi, özgürlükçü laiklik anlayışımızla sürmektedir.  

Kadınların haklı taleplerini her türlü şiddetle bastırmaya çalışan AKP-MHP ittifakı; kürtaj, nafa-
ka, boşanma,  kamusal alanda var olma, çalışma hayatında yer alma, siyaset yapma gibi kazanım-
lara karşı çok yönlü, stratejik hedefleri olan bir savaş sürdürmektedir. İktidar bu hedefine ulaş-
mak için daha önce kabul edilmiş olan kadına yönelik şiddeti önlemeye dair 6284 sayılı yasayı, 
İstanbul Sözleşmesi’ni ve nafaka hakkının sınırlandırılmasını bilinçli olarak tartışmaya açmakta-
dır. Diğer yandan yasal düzenlemelerde değişiklik olmasa da, yargının pratik uygulamalarında 
bu haklar geri alınmakta, yok sayılmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını bütçeden ve 
diğer kurumsal yapıların metinlerinden çıkarmıştır. Asıl olarak aileyi koruyan, kadını yok sayan 
yeni bir zemini kurmakta, kadın düşmanı ideolojik zemini yazılı ve sözlü propaganda ile inşa 
etmeye çalışmaktadır. Bu zihniyete uygun kavramlar topluma boca edilerek, toplumda rıza üre-
tilmek istenmektedir.  
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Bu tek adam rejiminin politikalarıyla kadınlara, LGBTİ+’lara ve çocuklara yönelen şiddet, taciz 
ve istismar inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Büyük çoğunluğu yakınları tarafından katledilen ka-
dınların sayısı her yıl artmaktadır. 2019’da, kadın örgütlerinin tespit edebildiği kadarıyla 474 ka-
dın katledilmiştir. Kadınlara yönelik cinsel ve fiziksel saldırı sayısında ciddi bir artış olmuş, ka-
dınlar koruma kararlarına rağmen öldürülmüş, şiddete maruz kalmıştır. Erkek yargı, hayatlarını 
korumak için öldürmek zorunda kalan kadınlara cezalar yağdırmaktadır. Tecavüzcü ya da katil 
erkeği yargılamak yerine kadınları yargılayan bir yargı ile karşı karşıyayız. Tüm hukuksal düzen-
lemelere rağmen kadınları koruyacak mekanizmalar, kurumsal yapılar oluşturulamamış, kadın-
ları şiddetle baş başa bırakan, boyun eğmelerini isteyen düzenlemeler iktidarın asıl gündemi ol-
muştur.  

LGBTİ+’lara yönelik iktidarın yok sayan, görünmez kılmaya çalışan, yaşam alanı tanımayan nef-
ret söylemi hız kazanmıştır. LGBTİ+’lar bir yandan homofobi ve buna bağlı şiddetin, nefret cina-
yetlerinin hedefi olurken, diğer yandan tüm eylem ve etkinlikleri yasaklanmaktadır. Örgütlenme 
hakları ellerinden alınmakta, çalışma alanlarından dışlanmaktadırlar.  

Vahşet düzeyine yükselmiş olan şiddet içinde bulunduğumuz durumun en önemli göstergesidir. 
Düşmanlık ve vahşet karşısında kadın hareketinin birleşik mücadelesi sokakları asla terk etme-
yecek.  

Türkiye’de cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların yüzde 46’sı çocuklara karşı işlenmekte-
dir. Yılda ortalama 8 bin çocuk cinsel istismara uğramaktadır. Türkiye çocuk istismarında dün-
yada 3. sırada. Yine resmi rakamlara göre 181 binin üzerinde çocuk, evlilik adı altında cinsel is-
tismara maruz kalmaktadır. Bu vahim duruma rağmen iktidar, çocuk istismarcılarını serbest bı-
rakmak, çocukları kendilerini istismar eden kişilerle zorla "evlendirerek" ömür boyu istismara 
maruz bırakacak yasaları çıkarmaya çalışmakta, AKP çocuk tecavüzünü yasallaştırmaktadır.  

Kürdistan coğrafyasında ise kadına yönelik şiddet sömürge politikası ile birlikte farklı şekiller 
almaktadır. Kadın varlığının kendisine yönelik fiziki, sosyal, siyasal, ekonomik soykırım politi-
kaları artarak devam ederken, Kürdistan coğrafyası bir kez daha köy köy, kasaba kasaba, hatta 
birey birey işgal edilmek istenmektedir. Kürdistanlı kadınlar bu işgal politikasının özel halleriyle 
hedef alınmaktadır. Özel savaş politikalarıyla kadın özgürlük mücadelesinden geri çekme hedef-
lenmektedir. Dersim’de, Bingöl’de ve daha birçok Kürt ilinde yaşananlar bunların örnekleridir. 

Buna karşın kadınlar ise özgürlük alanlarından vazgeçmemektedir. Her türlü saldırıya rağmen 
şiddete karşı direnç göstermekten, ses çıkarmaktan, teşhir etmekten, hukuksal yollara başvur-
maktan, boşanma hakkını kullanmaktan vazgeçmemektedirler. İşte bu kararlılık iktidarı endişe-
ye sevk etmektedir. Ne yaparsa yaparlarsa yapsınlar ne “makbul” kadın oluyoruz, ne de evlere 
hapsoluyoruz. 

Sistem, ekonomik krizini aşmak için de kadınların emeğine yönelmektedir. Her geçen gün ağır-
laşan kriz nedeniyle önce kadınların ücretleri düşürülmekte, anne ve eş olma rolleri yüceltilmek-
tedir. Eğitimin, sağlığın paralı olması krizle birlikte bu işlerin ev içinde daha fazla kadınlara yük-
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lenmesine yol açmaktadır. Gıda fiyatlarındaki artış kadınların ev içi emeğini artırmaktadır. Ek-
meğini evde yapmakta; elektrik fiyatlarındaki fahiş artışlar bulaşık, çamaşır makinesi kullanama-
yan kadınları elde yıkamaya zorlamaktadır. Çalışma alanlarında iş bulabilen kadınlar ise esnek, 
güvencesiz ve daha çok kadın işi diye tarif edilen hizmet sektöründe düşük ücretlerle çalışmak-
tadır. Ev eksenli çalışma daha çok kadınlara yüklenmekte, ekonomik kriz ile birlikte kadınların 
ücretleri erkeklere göre daha fazla düşmektedir. Kadınlar üretim alanlarından el çektirilip evleri-
ne yönlendirilmekte; annelik ve eş rolleriyle kaynamayan kazanın, pazarda dolmayan torbanın 
yükü kadınların omuzuna bindirilmektedir. Kadın yoksulluğu çok büyük bir sorun haline gel-
mişken, krizin yarattığı yoksulluk ve işsizlik, bir yandan da erkek şiddetinin bahanesi olmakta-
dır. Kadınlar yoksulluk nedeniyle erkeğe mahkûm hale getirilmektedir. Kadın yoksulluğunu ik-
tidarın yönetme araçlarından biri olmaktan çıkaracak, kriz karşısında dayanışmacı ve hak temelli 
mücadele kadınların önemli gündemlerinden biri olacaktır. 

Kürt sorununda çözümsüzlük, Türkiye ve Ortadoğu'da savaş ve şiddette ısrar siyaseti, ülkemiz, 
bölge halkları ve kadınlar için yıkım, yok etme ve geleceksizlik yaratmaktadır. Bölge barışı ve 
demokratik bir Ortadoğu projesini ortaya koyan Sayın Öcalan’a 2015’ten sonra ağırlaştırılan tec-
rit politikası ile beraber, Kürdistan coğrafyasında uzun yıllardır devam eden savaş sadece Kürt 
halkına ve kadınına yönelmemektedir. Savaş zemininden beslenen şovenizm, kadınların bütün 
sorunlarını ikincilleştirip taleplerini baskılayarak erkek egemenliğine sınırsız alan açmakta, tüm 
kadınları baskı ve şiddetle yaşamaya mahkûm etmek istemektedir. Leyla Güven’in başlattığı ve 
kısa sürede tüm hapishanelere ve dünyanın pek çok bölgesine yayılan açlık grevi direnişi tecridin 
kısmen kırılmasında rol oynamış, Beyaz Tülbentli Annelerin eylemleri tecride karşı toplumsal 
muhalefetin öncülüğünü yapmıştır. Bu süreçte kadınlar olarak açığa çıkardığımız direniş gücü 
önemliydi. Bu sahiplenmenin genişlemesine, süreklileşmesine ve büyümesine ihtiyaç var. 

Savaş, tecrit, kayyım siyaseti döngüsü, önceki kayyım darbesinde olduğu gibi yine kadın kaza-
nımlarına yönelmiştir. Kadın kurumları kapatılarak kadınların destek aldığı, güçlendiği meka-
nizmalar yok edilmiştir. Kadınlar ekonomik, fiziksel, cinsel şiddet başta olmak üzere her türlü 
şiddet karşısında yalnızlaştırılmak istenmiştir. Eşbaşkanlık sistemimiz hedef alınmış, kriminalize 
edilmeye çalışılmış, kadınlara yönelik çok sayıda gözaltı ve tutuklamalar gerçekleştirilmiştir. Bini 
aşkın kadın yoldaşımız tutuklanmış, binlerce kadın siyasetçi rehin alınırken, kadınların HDP’de 
siyaset yapmasının önünü kesmek için baskı yöntemleri geliştirilmiştir. Tehdit, şantaj, kaçırma, 
ekonomik zor araçları ile kadınların siyasete katılımının önü kesilmeye çalışılmıştır. Bu saldırı 
dalgasına karşı güçlü bir duruş sergilemiş olsak da, engelleyebilecek düzeyde direnişi toplumsal-
laştıramamış olmak önümüzdeki en büyük sorumluluğumuzdur.  

Kadınları siyaset alanından tasfiye etmek isteyen AKP-MHP faşist bloku, HDP Kadın Meclisi ve 
bileşen kadın örgütlerine, feminist harekete, muhalif kadın örgütlerine ve kadın aktivistlere sı-
nırsızca saldırmaktadır. Fakat kadınlar olarak tüm saldırılara rağmen sokağı terk etmeme ısrarı 
sürdürülmüştür. Tüm mücadele alanlarının kısıtlanması, yasaklanması ve kazanımlara yönelik 
ağır saldırı koşullarında sokaklarda, meydanlarda haklarımızı savunan, itirazımızı en çok dile ge-
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tiren biz kadınlar olduk. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Kürdistan coğrafyasında da ka-
dınlar olarak tüm kazanımlara yönelik saldırılara ve siyasetten dışlanmaya karşı; eşbaşkanlık sis-
temimize ve irademize el konulmasına karşı; tecride karşı; erkek şiddetine ve emeğimizin yok 
sayılmasına karşı; savaşa karşı her yerde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. 

Şimdi kadın ittifakını büyüterek, demokrasi cephesini geliştirerek siyasi ve ekonomik krizle bo-
ğuşan, iç bölünmelerle zayıflamaya başlayan bu milliyetçi, zorba, cinsiyetçi iktidarı gönderme 
zamanıdır. 

Mücadelemiz sadece erkek egemen sisteme karşı değildir. Aynı zamanda partimiz içinde yükse-
len erkek egemenliğine, erkek siyasetine, erkek aklına da karşıdır. Eşbaşkanlık sistemimiz dâhil 
olmak üzere, kadın ilkelerimizin tartışmaya açılması, aşındırılmaya çalışılması, kadınların parti 
içerisinde geri planlara itilmesi asla kabul edeceğimiz bir yaklaşım değildir. Demokratik siyaset 
alanını erkek siyaset alanı olarak gören anlayışa izin vermeyeceğiz. Bu nedenle parti içindeki er-
kek egemen tutumların arttığı yönündeki tespitimizi bütün karma konferanslara taşıdık, parti-
mizin tüm kademelerinde tartıştırdık. Bu yaklaşımlar karşısında mücadele kararlılığı içinde ol-
duğumuzu ve bunu kadın örgütlülüğünü büyüterek yapacağımızı vurguladık. Örgütlenme kon-
feransımızın sonrasında, henüz istediğimiz düzeyde olmasa da, Kadın Meclisi yapımızda güçlen-
dirmeler gerçekleştirdik. Kadın politikaları üretme, politik gelişmeleri kadınlar cephesinden yo-
rumlama noktasında adımlar attık. Örgütlülüğümüzü yükseltme, parti içinde gelişen erkek ege-
menliğini yok etme konusundaki kararlılığımız kesindir, bunu sahada somutlamak için birbiri-
mize güç vererek ilerleyeceğiz.  

18-19 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 3. Kadın Konferansımızda tartışmalarımızı bu bi-
linçle gerçekleştirdik. 

Bugüne kadar aldığımız yol önemlidir. Faşizmin saldırıları karşısında hala ayaktayız, hala güçlü-
yüz. Haklılığımızdan, tarihimizden, tüm kadınlardan aldığımız gücümüzle eşit, özgür yaşamı; 
dayanışmanın dünyasını kurmak için örgütlülüğümüzü büyüteceğiz, dünyanın dört bir yanın-
daki kadın mücadeleleri ile kol kola gireceğiz. 

Unutmayalım ki, her türlü eksikliğimize rağmen büyük bir umut, azim ve dirençle yürütmekte 
olduğumuz kadın özgürlük ve eşitlik mücadelemiz ve yarattığımız değerler dünya kadın hareke-
tinin de dikkatle takip ettiği bir durumdur. Bunun farkında olarak; konferansımızın; partimizin 
bütün kurullarında, bütün politika ve faaliyetlerinde kadın özgürlükçü çizgimizin içselleştirilme-
sine, sahiplenilmesine katkı sunacağına inancımız büyüktür. 

Kadın mücadele tarihi zor, meşakkatli olmuştur. Her adımımız, her kazanımımız büyük bedeller 
ödenerek gerçekleşmiştir. Hiçbir iktidara kazandıklarımızı geri vermeyecek, birlikte özgürlüğe 
doğru yürümeye devam edeceğiz. Biz kadınlar özgür ve eşit bir yaşamda mutlaka buluşacağız. 

Kazandık, kazanacağız! Vardık, varız, var olacağız!  
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Genç Başladık, Genç Başaracağız 

Kapitalizm, dünya genelinde girmiş olduğu krizi özelde genç kadınlara, gençliğe ve halklara top-
yekûn bir savaş konseptiyle yönelerek aşmaya çalışmaktadır. 

Ortadoğu, Latin Amerika, Şili, İran, Lübnan'dan tüm dünyaya uzanan direniş dalgasıyla da kapi-
talizmin girmiş olduğu kriz derinleşirken; kendini yeniden üretme biçimi olarak Ortadoğu’da 
emperyalist sömürgeci devletler eliyle savaşı derinleştirmekte, dünyada ise krizin faturasını 
emekçilere ödetmektedir.  

Tarihten bugüne değişimin öncü gücü olan gençlik, bugün de Şili'den Rojava'ya kadar diktatör-
lere ve faşizme karşı tarihsel misyonunu oynamaya devam etmektedir. Gençliğin almış olduğu 
direniş mirası onu faşist rejimlerin ilk hedefi haline getirmektedir. AKP-MHP faşist bloğu eliyle 
yürütülen kirli savaş politikalarının da ilk hedefi gençlik ve genç kadın olmaktadır. Faşizme ve 
onun aygıtlarına karşı üniversitelerde, iş yerlerinde, meydanlarda boyun eğmeyen gençlik, her 
türlü saldırı konseptiyle karşı karşıya kalmaktadır.  

Genç nüfusun yoğun olduğu Türkiye ve Kürdistan coğrafyasında ekonomik krizden en fazla na-
sibini alan da yine gençlik olmaktadır. Milyonu aşan genç işsizler ordusu ucuz iş gücü olarak 
kullanılmakta, güvencesiz çalıştırılmakta, hayatlarını ipin ucunda geçirmeye mahkum bırakıl-
maktadır. 

Adeta karakollara dönen, bilimsel, özgür ve demokratik eğitim vermekten uzak üniversitelerde 
gençliğe reva görülen; paralı, niteliksiz, gelecek vaat etmeyen eğitim sistemidir. Gençler yıllarını 
verdikleri üniversitelerden borçlu çıkmaktadır. Sahte umut operasyonları ile her yıl düzeyi daha 
da düşürülen üniversiteler açılmaktadır. 

Faşizmin yoğunlaştığı bu dönemde, genç kadınlar üzerindeki politikaların taciz, tecavüz ve şid-
det sarmalı gün geçtikçe artmaktadır. Buna karşı başta Rojava kadın devrimiyle dünyanın dört 
bir yanında kadınlar direnişi büyüterek alternatifsiz olmadıklarını göstermiştir. Genç kadınlar da 
bu geleneğin öncü gücü olmak durumundadır. 

Gençler kültürel soykırım-asimilasyon kıskacına alınmakta, savaşın ekonomik, fiziki, sosyal yan-
larıyla yüz yüze bırakılmaktadır. Gençliğe her türlü kirli özel savaş politikaları uygulanmakta, 
parti binalarına gelen her genç devletin hedefi haline gelmekte, ajanlaştırılamayan gençlik gözal-
tılar ve tutuklamalarla yıldırılmaya çalışılmaktadır. Irkçı politika ve söylemlerle Kürt gençleri iş 
yerlerinde, üniversitelerde hedef haline getirilmektedir. Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki mut-
lak tecrit politikasıyla tüm halkların ortak yaşamı inşası da tecrit edilmektedir. 

Bizler HDP Gençlik Meclisleri Olarak; 

• Özel savaş konseptiyle yürütülen tüm sistemsel saldırılara karşı direnişi örgütlemeyi, bunla-
ra karşı bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarını güçlendirmeyi hedef ediniyoruz. 
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• Tecrit politikalarına karşı başta Sayın Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü olmak üzere, tüm tut-
sakların ve tecridin toplumsal yansımasına dair mücadele etmenin kararlılığındayız. 

• Yaratılan geleceksizlik, umutsuzluk ve işsizlikle beraber yoksullaşmaya karşı alternatif üre-
tim alanları yaratmaya dönük çalışmalar yapacağız. 

• Toplumun değişim gücü ve değiştirecek olanın da genç kadınlar olduğu bilinmektedir. Bu 
gücü Genç Kadın Meclisleri ile örgütleyeceğiz. 

• Gençliğe yönelik saldırılara karşı, örgütlenme bilinciyle demokratik eylem ve etkinlik alan-
ları yaratacak, demokratik ulusu inşa edeceğiz.  

Emeğin Kurtuluşu 

Partimiz, en temel mücadele alanlarından birinin de emek mücadelesi olduğunu programında 
ifade etmiştir. İçinde bulunduğumuz ekonomik kriz, işsizlik ve ağır çalışma koşulları göz önüne 
alındığında, partimizin çok kapsamlı ve derinlikli bir emek eksenli politika geliştirmesi elzemdir. 

İşçi sınıfının mücadele ve örgütlenme biçimlerinde yenilikler ve çeşitlilikler gerektiren yeni bir 
bileşime kavuşmasıyla, sadece sınıfın örgütlü kesimlerine ve sendikal alana dayanan bir çalışma 
modeli partimizin emek politikasının esasını oluşturmakta kuşkusuz yetersiz kalacaktır. Emek 
alanında da yeni formlar, içerikler, mücadele şekilleri, direnme biçimleri, örgütlenme modelleri 
kuran emekçiler gibi, ona uygun örgütlerin kurulması, zamanın ruhuna uygun tekçi olmayan 
çoğulcu ve zengin örgütsel deneyimlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Özellikle partimizin 
siyasal kitlesini de oluşturan başta turizm, inşaat ve mevsimlik tarım işçileri alanında mahallî ör-
gütlenmelere ihtiyaç vardır. 3. Havalimanındaki işçi direnişinde olduğu gibi, aslında siyasal ola-
rak partimizin kitlesi olan işçilerin sosyal, sınıfsal taleplerini de karşılayacak örgütsel formlara ih-
tiyacımız vardır. 

Kapitalizmin bütün yaşam alanlarını kuşatan işgal ve talanına karşı, antikapitalist mücadele de 
toplumsal yaşamın bütün düzeylerine yayılmış, çoklu ama bütünlüklü bir mücadele halini almış-
tır. Buna bağlı olarak işçi sınıfının kapitalizmi aşma mücadelesi birçok yeni mücadele cephesinin 
açılmasını zorunlu kılmıştır. Partimiz emekçi halkların, toplumsal emeğin sadece ücretli emek-
ten kaynaklanan haklarını değil, aynı zamanda günümüzde antikapitalist bir içerik kazanan sos-
yal hakları, müşterekler, kent hakkı, çevre hakkı gibi hakları da savunacağı örgütsel model ve 
yapıların kurulabilmesini sağlayacak çalışmalar yürütmelidir. 

Kadın emeğinin değersizleştirilmesine ve güvencesiz alana hapsedilmesine, muhafazakârlaşma-
nın çalışma hayatından kadınları dışlamasına karşı oluşturulacak her türlü direniş deneyiminin 
geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi için mücadele etmelidir.  
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Kapitalizmin kent ölçekli ve yoğun emek sömürüsüne dayalı geliştiği son süreçte, sınıfın sömürü 
ve tahakküme karşı mücadelesi işyeri meclislerine, mahalle meclislerine ve üretim süreçlerinin 
toplumcu bir yaklaşımla inşa edilmesine bağlıdır. 

İki egemen kutup arasında sıkıştırılmış olan emekçilere göstereceğimiz “üçüncü yol” sadece si-
yasal alanda değil aynı zamanda sosyal-sınıfsal mücadelenin içinde de 21. Yüzyıl örgütlenme 
modellerine uygun bir yol olabilmeyi başarmalıdır. 

Herkes İçin Adalet… 

AKP-MHP ittifakının iktidarını sürdürmek için gayri meşru OHAL şartları altında Türkiye halk-
larına dayattığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, hukuku ve adaleti ortadan kaldırmaya yö-
nelmektedir. Hukukun üstünlüğü yerine AKP-MHP ittifakının talimatnamelerini; adil yargılama 
yerine AKP-MHP ittifakının çıkarlarını; adalet yerine yandaş ve erkek hukukunu devreye koy-
mak isteyen bu anlayış, Türkiye’de adalet duygusunu hiç olmadığı kadar zedelemiştir. 

AKP-MHP ittifakı hukuku demokratikleştirmek yerine, olağanüstü hali kalıcı hale getirerek be-
kasını sürdürmenin peşine düşmüştür. Bu uğursuz ittifakın yarattığı tahribat ile adalete olan 
inanç sıfırlanmış, söz konusu rejim adaletten uzaklaştıkça büyük bir soygun çetesi haline gelmiş-
tir. Bu ittifak, her türlü hak talebini inkâr ederek Türkiye’yi anayasasızlık ile karşı karşıya bırak-
mış, ceza hukukunu muhaliflerine karşı örtük bir düşmanlık anayasası olarak uygulamaya koy-
muştur. 

Aynı ittifak benzer şekilde kadınlara karşı da bir düşmanlık hukuku inşa etmiştir. Bu düşmanlık 
hukuku 2002’den itibaren mevcut cinsiyetçilik üzerine kurulmuş, ancak kat be kat artarak bu-
güne kadar devam etmiştir. AKP-MHP ittifakının yürürlüğe koyduğu kadın düşmanı politikalar 
çok yönlü biçimde ve eş zamanlı olarak uygulanmaktadır. Bir taraftan İstanbul Sözleşmesi, nafa-
ka ve eşbaşkanlık gibi kadınların büyük bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımlar ve haklar geri 
alınmak istenirken, diğer taraftan kadınlar ikincil bir konuma yeniden yerleştirilmek istenmek-
tedir. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele etmek bir yana, mevcut iktidar söylem ve uygulamalarıyla bir 
taraftan erkekliği ve cinsiyetçiliği kışkırtarak bu şiddetin artmasına yol açılırken, diğer taraftan 
erkek yargı eliyle, ‘tahrik indirimi’ gibi cezai indirimler uygulanarak, erkekler kadına yönelik 
şiddet konusunda teşvik edilmektedir. Sokak ortasında her gün en az bir kadının öldürüldüğü 
Türkiye’de,  yargının hala bu erkekler lehine karar vermesi sadece kadın düşmanlığının somut 
kanıtı değil, aynı zamanda Türkiye’de adaletin tesis edilmesinin ne aşamada olduğunu da gös-
termektedir. 

Adaletin çarpıklığı sadece yargılama süreçlerinde değil, infaz süreçlerinde de devam etmektedir. 
Cezaevlerinde ağır hak ihlalleri hem partimize hem de insan hakları örgütlerine yoğunlukla ile-
tilmektedir. Buna göre; mahpusların tek kişilik hücrelere konulması; süngerli oda uygulamaları; 
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cezaevi görevlilerinin uyguladığı darp ve kaba dayak, ayakta sayım uygulamaları, askeri tekmil 
gibi dayatmalar hem siyasi mahkûmların iradelerini kırmaya yönelik uygulamalar olarak gün-
deme gelmekte, hem de düşman ceza hukukunun infaz sürecinde de işletildiğini göstermektedir. 

Bizler; 

• Türkiye’de adalet ve hukukun üstünlüğünü tesis etmek için askeri ve sivil darbelerle mev-
cut şekli verilen 12 Eylül Anayasa’sının yerine Demokratik Anayasa yapım sürecinin başla-
ması için öncülük yapacağız.  

• Ceza Yasası başta olmak üzere, toplum üzerinde baskı aracı olarak kullanılan anti-
demokratik ve hukuk dışı yasal düzenlemelerin kaldırılması ve demokratik-hukuk devleti-
nin ve hukukun üstünlüğünün inşa edilmesi için mücadele edeceğiz.  

• İfade ve örgütlenme özgürlüğünü sağlayacağız. Yasaları bu özgürlükleri engellemek yerine,  
önünü açacak şekilde düzenleyeceğiz. 

• Siyasetin yargıyı dizayn aracı haline getirmesine asla izin vermeyecek, yargıçların siyasi ka-
rarlar değil, adil kararlar vermesini sağlayacağız. 

• Kadına yönelik şiddet vakalarının neredeyse tamamında erkekler lehine ve kadınlar aleyhi-
ne karar veren kadın düşmanı yargı sistemini cinsiyetçilikten arındıracağız. Bütün eşitsizlik-
lerin en temeli ve en büyüğü olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracağız. 

• Irkçılıkla kol kola yürüyen cinsiyetçiliğe ve eşitsizliğe karşı bu ülkede adaletin tesis edilmesi 
için kadın özgürlüğü, toplumsal cinsiyet eşitliği ve adalet mücadelesini kadınların öncülü-
ğünde yürüteceğiz.  

Ulus Devlet Sınırlarının Ötesinde 

Kapitalist emperyalist güçlerin aşırı sömürü ve kar hırsı, milyonlarca insanı ya göçmen/mülteci 
ya da potansiyel göçmen/mülteci haline getirmektedir. Bu güçler tarafından, savaşın ve yoksullu-
ğun ihraç edildiği başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanında insanlar yerlerinden 
edilmekte; aynı emperyalist güçler, yerlerinden ettikleri insanlar üzerinden sömürülerini ve ta-
hakkümlerini derinleştirmek üzere yeni düşmanlıklar yaratmaktadır. 

Yaşadığımız coğrafya Asya ile Avrupa ülkeleri arasında yoğun sığınmacı/göçmen geçişinin oldu-
ğu bir coğrafyadır. Bununla birlikte bu topraklar, özellikle Suriye’deki iç savaş ile birlikte savaş 
mağduru milyonlarca insanın geldiği ve ciddi mağduriyetler yaşadığı bir yer haline gelmiştir. Sa-
vaşın büyümesinin asıl sorumlularından biri olan AKP iktidarı, sığınmacı ve göçmenleri, özellik-
le Avrupa ülkelerine karşı bir koz ve para getirecek bir araç, Rojava’ya karşı savaşa süreceği güç 
olarak kullanırken, son dönemlerde ise özellikle savaş nedeniyle yaşadıkları toprakları terk et-
mek zorunda kalan Suriyeli sığınmacıları hedef alan bir politika izlemektedir. Sığınmacılara yö-
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nelik hemen hemen sistem partilerinin izlediği ırkçı politikalar ise, halkları karşı karşıya getiren, 
ciddi anlamda linç kültürünü yaygınlaştıran bir hat üzerinde yürümektedir. 

HDP olarak; 

• Mültecilerin bulundukları ülkelerde temel hak ve özgürlüklerinin korunması, yaralarının 
sarılması için mücadele edeceğiz.  

• Yapay sınırlarla çevrelenmiş ulus devlet sınırlarını aşacak şekilde organize edilen sömürüye 
karşı, ötekileştirmeden, hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz. 

• Kimliği, inancı ve yerinden edilme sebebi ne olursa olsun hiçbir mülteciyi bu toprakların 
ötekisi veya yabancısı olarak görmedik, görmeyeceğiz. 

• Mülteciler üzerinden yeni düşmanlıklar yaratan emperyalist güçlerin, bu düşmanlıklar üze-
rinden iktidarlarını sürdürmelerine karşı mücadelemize devam edeceğiz. 

• Yeryüzü üzerindeki her bir toprak parçası, her bir su birikintisi insanlığın tümüne aittir. 
Zamanın muktedirleri ne derse desin, bunların sınırsız ve sömürüsüz şekilde hepimizin ol-
duğunu vurgulayacağız.  

• Emek alanında katmerli sömürüye maruz kalan, bırakalım ucuz işgücünü adeta kölelik ko-
şullarında çalışmak zorunda bırakılan sığınmacı ve göçmenlere ilişkin söz söylemenin yanı 
sıra örgütlenmelerini sağlayacak kanalları da oluşturacağız.  

Ekolojik Topluma Doğru 

Kapitalist güçlerin kar hırsı ve buna bağlı olarak enerji, tarım, kentleşme, ulaşım gibi alanlarda 
geliştirdikleri politikalar sonucu doğa ve ekosistemler geri dönülemez bir yıkımla karşı karşıya-
dır. 

Doğadaki tüm varlıkların yeterli miktarda suya erişmesi en temel yaşam hakkı iken, özellikle 
80’li yıllar sonrası neo liberal politikalar ve ona göre şekillenen ulus devlet yapıları suyu ve su-
yun alt yapı sistemlerini doğrudan özelleştirmiş ve su ticari bir meta haline getirilmiştir. 

Termik santraller, HES’ler, maden ocakları, nükleer enerji santralleri, kaya gazı, petrol ve doğal 
gazın yer altından çıkarılması gibi sömürü sistemleri sadece biyoçeşitliliğin ve ekosistemlerin 
yok edilmesi sonucunu doğurmamakta, aynı zamanda son çeyrek yüzyılda dünyadaki iklim 
dengesini de hızla değiştirmekte ve canlılar için tehlikeli bir durum yaratmaktadır.  

Birçok ülke iklim değişikliğinin tehlikeli boyutlara ulaşmasını engellemek için mevcut sera gazı 
emisyonlarının azaltılmasına yönelik arayışlar içerisindeyken, Türkiye iklim değişikliğinin bir 
numaralı tetikleyicisi olan sera gazlarını artıran yeni kömür ocaklarını, nükleer santralleri inşa 
etmeyi hedeflemektedir. 3üncü Köprü, 3üncü Havalimanı’nın yapıldığı alanlardaki doğayı tahrip 
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etmekte; maden ocakları ve çıkarılan yangınlarla ormanları yok etmektedir. Hasankeyf, Kanal İs-
tanbul, yeni otoyol ve çarpık kentleşme projeleriyle daha fazla iklim değişikliğine, ekolojik tahri-
bata ve savaş politikalarına zemin hazırlamaktadır. 

Siyasi iktidarın çıkarları doğrultusunda ormanlar, dağlar, akarsu yatakları, yeraltı zenginlikleri, 
göller, tarım alanları talan edilmekte ve neredeyse doğal kaynakların tümü yağmalanmaktadır. 

Kentlere çöreklenen TOKİ anlayışı en kadim kültürleri ortadan kaldırmakta, tarihi ve kültürel 
dokular, yerini ucube yapılara bırakmaktadır. Ve yine neredeyse TOKİ’nin ele geçirmediği tepe 
kalmamakta, yeşillik namına ne varsa talan edilmektedir.  

Kalkınma adı altında yapılan baraj ve HES projeleriyle ise yerel topluluklar ve halkların yaşam 
alanları ellerinden alınmakta, göçe zorlanmakta ve asimilasyona tabi tutulmaktadır. 

Hasankeyf gibi insanlık tarihi ve kültürümüz açısından önemli olan yerleşim alanları, kültürel 
mirasımız sular altında bırakılmaktadır. 

İktidar, kalkınma adı altında yapılan ve yapılması planlanan baraj ve HES projeleri ile yerel kül-
türleri ve özgünlükleri tek tipleştirmeye çalışırken, bir yandan da bu projelerle toplumları devlet 
kontrolüne almaya çalışmaktadır. 

Yine dünyanın hiçbir ülkesinde baraj ve HES projeleri askeri amaçlı kurulmazken, AKP iktidarı 
Kürdistan coğrafyasında baraj ve HES 'leri güvenlik amaçlı kullanmaktadır. İktidar uluslararası 
literatüre yeni bir terim katmıştır: Güvenlik barajı. Bu barajların amacı, devlet yetkililerinin de 
açıkça beyan ettikleri gibi enerji veya sulama değil, güvenlik adı altında bölgenin insansızlaştı-
rılmasıdır. 

Partimiz, eşitlik ve özgürlük temelli Yeni Yaşamı ekoloji perspektifi ile örmeyi ve sermayenin 
doğa üzerindeki egemenliğine son vermeyi amaçlayarak, doğa haklarını korumanın insan hakları 
kadar önemli olduğunu kabul etmektedir.  

Bu doğrultuda; 

• Doğal ve kültürel yapıları/varlıkları metalaştırmayan ekoloji temelli toplumsal perspektifi 
geliştirmek ve derinleştirmek amacıyla çalışmalar yapacağız.  

• Suyun, havanın ve yaşam alanlarının tüm canlılara ait olduğu ve tüm canlıların yaşam hakkı 
bulunduğu bilinci ile ticarileştirilmesi engellenmelidir. Yaşamın ve yaşam alanlarının üze-
rindeki felaketlerin, ekolojik yıkımların kökeninde ekonomik büyüme odaklı yaklaşım ol-
duğu bakışıyla,  doğal ve kültürel varlıkları sermaye birikimine açan politikalara karşı mü-
cadele olanaklarını geliştireceğiz.  

• Savaşlara, işgal ve abluka politikalarına, yıkımlara, güvenlik gerekçesiyle yapılan barajlara, 
orman katliamlarına karşı mücadeleye devam edeceğiz.  
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• Bu temelde; yaşam alanlarının, doğal varlıkların korunmasını, planlama, üretim ve dağıtım 
süreçlerinde halkın söz ve karar sahibi olmasının imkân ve olanaklarının artırılması için ku-
rucu görevler üstleneceğiz.  

• Tarihi mekânlara ve ekolojiye yönelik saldırıların aynı zamanda halkların ve inançların asi-
milasyonu ve belleksizleştirilmeleri için oldukları bilinciyle, ekolojik mücadeleyi bu çerçe-
vede ele alacağız.  

Halklara Eşitlik, İnançlara Özgürlük 

Kuruluşundan bugüne Cumhuriyet’in temelleri tekçi anlayışa dayanmaktadır. Sadece Türklük 
değil aynı zamanda inanç alanında tek mezhebi esas alan bir yaklaşım söz konusudur. Oysa bu 
topraklar tam bir halklar ve inançlar bahçesidir.  

AKP-MHP ittifakı dönemi halkların ayrıştığı, inançların baskı altına alındığı çok özgün dönem-
lerden biridir. AKP’nin inancı siyasete alet eden tavrı ve inançlar arasındaki ayrımcı yaklaşımı 
toplumsal ayrışma ve kutuplaşmayı derinleştirmektedir. 

Kuruluş anlayışından kaynaklı bir sorun olsa da, özellikle AKP’nin mezhepçi politikaları netice-
sinde Aleviler, inançlarını istedikleri gibi, kendi özgün ibadet evlerinde yaşayamamaktadır. Yeni 
biçimler altında geliştirilen asimilasyoncu politikalarla varlıkları görmezden gelinmekte, eşit 
yurttaşlık talepleri reddedilmektedir.  

HDP dışında hiçbir siyasi parti, Alevilerin eşit yurttaşlık, ibadet özgürlüğü ve demokratik yaşam 
talebine yönelik politika üretme konusunda yeterli değildir. Biz’ler de Alevilerle ilgili pratikleri-
mizde eksiklikler yaşadığımızı kabul ediyoruz. Kontenjan siyasetini aşacak şekilde bir araya gele-
rek, eşit yaşam amacımıza ulaşmak için mücadelemizi büyütmekte kararlıyız. 

Özgürlükçü laiklik anlayışımızı toplumsal yaşamın her alanına işleyecek politikalara yoğunlaş-
mak, halk ve inanç topluluklarının öznesi olduğu birlikte yaşamı inşa edecek politikalar geliş-
tirmek her zamankinden acil bir konu olarak önümüzde durmaktadır.  

Bu kapsamda tekçi ve merkeziyetçi devlet yapısının Aleviler başta olmak üzere toplumun farklı 
kesimlerini çeşitli yöntemlerle mağdur eden siyasetler üretmesine ve çatışmaların yaşanmasına 
engel olacak ve herkesin kendisi olarak katılabileceği, aidiyet duyabileceği çoğulcu bir kamusal 
alan oluşturulmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır.  

HDP olarak; 

• Özgürlükçü laiklik anlayışını ısrarla savunacağız. İnanç ve vicdan özgürlüğünü eşit yurttaş-
lık temelinde anayasal güvenceye kavuşturacağız.  

• Başta Cemevleri olmak üzere, Alevilerin bütün ibadet mekânlarını “ibadethane” olarak tanı-
yacak ve kamu güvencesine alınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. 
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• Gerek Alevi yurttaşlarla gerekse diğer inanç gruplarıyla temsiliyet ilişkilerinin ötesine geçen 
ilişkilerin ve örgütlenme biçimlerinin açığa çıkarılmasını esas alacağız. 

• Tüm din ve halklar (Alevi, Ermeni, Asuri/Süryani, Êzidî, Arap, Azeri, Çerkez, Laz, Hıristi-
yan, Sünni, Roman vd.) ile her türlü diplomatik ilişkileri geliştirecek, Halklar ve İnançlar 
Komisyonumuz koordinasyonunda ortak mücadele alanlarında birlikte olacağız.  

• Ortadoğu'daki azınlıklarla ve İslami hareketlerle kalıcı bağlantılar kurmak, mevcut ilişkileri 
geliştirmek amacıyla Halklar ve İnançlar Komisyonu’ndan müteşekkil bir heyetin bölgede 
ziyaretlerde bulunması için kapsamlı organizasyonlar yapacağız. 

Yaşamı Engelsiz Kılmak Temel Görevlerimizdendir 

Engelli yurttaşlarımızın toplumsal yaşama katılımı önündeki her türlü engeli kaldırmak temel 
görevlerimizden biri olmalıdır. Parti olarak özeleştiri vermemiz gereken konulardan biri de en-
gelli yurttaşlar konusunda üstümüze düşen sorumlulukları yerine getirmemiş olmamızdır. Gör-
mezden gelinen milyonlarca engelli yurttaşımızın yaşadığı sorunlara gerçek ve kalıcı çözümler 
geliştirmek zorundayız. Bu çözümlerin titizlikle uygulanmasını sağlamalıyız. Nüfusun yüzde 
12’sinin engelli olduğu gerçeği ile partimiz üstüne düşen öncü rolünü oynamalıdır. 

Toplu taşımadan kaldırımlara, imar planından park bahçe, sinema, tiyatro gibi çok amaçlı me-
kanların kullanımına kadar yaşamın her alanını engelsiz hale getirmeliyiz. Partimiz bu konuda 
çalışma yürüten örgütlerle ilişkisini geliştirmeli ve ortak mücadele hattı örmelidir. 

Kazandığımız belediyelerde şehrin tüm alanlarını engelsiz hale getirmek için bağlayıcı kararlar 
almalıyız. Her yıl “Engelli Erişilebilirliğine Uyum Denetimi” yapmalıyız. Partimizin yerel yöne-
timi aldığı şehirleri “Engelliler İçin Yaşanabilir Kentler” listesine almayı hedeflemeliyiz. 

Yerelden Başlayarak Demokratik Siyasete 

HDP’de, içinde bulunduğumuz siyasal koşulların sınırlayıcı ve daraltıcı etkisiyle parti içi siyase-
tin merkezileştiği, yerel siyasetin merkeze bağımlı hale gelmiş olduğu bir sır değildir. Önümüz-
deki dönemde siyaseti yerelleştirmek ve demokratikleştirmek, toplumla zayıflamış bağların yeni-
den kurulması ve örgütlü bir halk hareketinin yeniden inşası bakımından yaşamsaldır. Siyasetin 
yerelleşmesi, siyasetin demokratikleşmesi kadar, yarını bugünden kurmanın, doğrudan demok-
rasiyle kendi kendini yöneten eşitlikçi, özgürlükçü, ekolojik ve demokratik bir toplumsal yaşa-
mın olmazsa olmazıdır. 

HDP, özyönetimlere dayalı, yerel demokrasiyle şekillenmiş bir Demokratik Cumhuriyet hedefini 
önüne koymuş bir partidir. Her şeyden önce demokrasi sadece okunarak değil, yaşanarak içsel-
leştirilecek bir kültürel birikimi, bir yaşam tarzını ifade eder. Yerel siyasetin geliştirilmesi, derin-
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leştirilmesi, içselleştirilmesi, bizatihi demokrasi pratiği içinde kendi kendini eğitmenin ve parti 
içi demokrasiyi geliştirmenin en rasyonel yolu olduğu kadar, siyasetin daralarak merkezileşme-
sinin de panzehridir. 

Bugünkü gerçekliğimiz, demokratik değerleri hayatın mikro alanlarında temsil etme, bu fikri bir 
bedene kavuşturma iddiasında bulunmak iken, kapitalist devlet sistemi içinde eriyen, hatta yer 
yer onun değirmenine su taşıyan konumda bulunduğumuzu söyleyebiliriz. Sistem içileşme an-
lamına da gelebilecek bu durum bizlere egemenlerin araçlarını aşacak yeni metotlar bulmayı zo-
runlu kılmaktadır. Bu yeni araçların arayışını bir bedenin inşası şeklinde ele alarak mücadelemizi 
sürdürmeliyiz. 

Demokrasinin toplumun tüm katmanlarında eksiksiz bir şekilde işleyebilmesinin en önemli yol-
larından biri olan komün ve meclisleri yerel demokrasiyi inşa gücüne dönüştürebilmeli ve örgüt-
sel olarak kurumsal mekanizmalara taşıyabilmeliyiz. 

Ulus devletin katı merkezli, düz çizgili, bürokratik yönetim ve idare anlayışına karşılık, tüm top-
lumsal grupların ve kültürel kimliklerin kendilerini ifade edebileceği siyasi oluşumlara ihtiyaç 
vardır. 

Devletten beklenti içinde olmadan, demokratik ulus fikri ile yerel demokrasiyi güçlendirerek 
kendi alternatiflerimizi üretebilmeliyiz. Yerel demokrasi fikri somut pratik adımlarla hayat bula-
bilir ve sistem içi olma tehlikesi atlatılabilir. 

HDP’nin temel belgelerinde yerel örgütler özerktir. Özerklik, partinin temel belgelerine, kongre 
ve PM kararlarına uygun olmak kaydıyla, yerelle ilgili her konuda söz söylemek, karar almak, 
uygulamak demektir. Ne yazık ki, HDP’de yerel örgütler siyaset üretmedikçe parti içi siyaset 
merkezileşmiş, siyaset merkezileştikçe yerel siyaset yapılamaz hale gelmiştir. Önümüzdeki dö-
nemde bu ikilemi siyasetin yerelleştirilmesi ve parti içi demokrasinin geliştirilmesi yönünde aş-
mak öncelikli görevlerden biri olarak ele alınmalıdır. Bu bağlamda partinin çoğulcu yapısı ve ra-
dikal demokrasi anlayışı gereğince kolektif çalışma, kişisel sorumluluk ve demokratik siyaset 
temel bir düstur olarak benimsenmeli, yerellerden merkeze kadar bütün alanlar ve organlarda 
uygulanmalıdır. 

Üçüncü Yol’un İnşası 

Türkiye birbirini besleyen ve tetikleyen ekonomik, siyasal ve bölgesel krizlerle karakterize olan 
kritik bir yol ayrımının eşiğindedir.  

Kaynağında verili sermaye birikim rejimi ve kapitalist büyüme modeli olan, israf ve talan siyase-
tiyle de katlanarak devam eden ekonomik kriz, toplumsal bir krize dönüşmüş, işsizliğin, yoksul-
luğun, pahalılığın, sefaletin kol gezdiği, günde 4-5 işçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği, 
krize bağlı intiharların artması ile kaotik bir noktaya gelmiştir. 
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Kürt sorununun çözümü ve Türkiye’nin demokratikleşmesi için kurulan müzakere masasının 
sona erdirilmesiyle Kürtlerin kolektif haklarını kullanmalarını, siyasal statü elde etmelerini ve 
kendi siyasi geleceklerini belirlemelerini önlemek ve Kürt özgürlük mücadelesini bastırmak 
amacıyla ısrarla devam ettirilen savaş ve şiddet politikası, Kürt sorununda çözümsüzlüğü derin-
leştirmekten ve kronikleştirmekten başka bir sonuç doğurmamaktadır. AKP-MHP iktidarının 
milliyetçi ve ırkçı hezeyanlar eşliğinde sürdürdüğü Kürt düşmanı politikalar iflas etmiştir. 

Ortadoğu’da savaş ve işgal biçiminde sürdürülen Kürt düşmanlığına dayalı sömürgeci, yayılmacı 
ve mezhepçi politikalar da iflas etmiştir. Özellikle Kuzey ve Doğu Suriye’de, başta Kürtler olmak 
üzere, Rojava halklarının ve özellikle kadınlarının ortak eseri olan Rojava Devrimi’ni boğmak, 
kazanımları ortadan kaldırmak ve Kürtlerin herhangi bir siyasal statü sahibi olmasını engelleme 
politikalarının da sonuna gelinmiştir. Kuzey ve Doğu Suriye’deki siyasi başarısızlıktan sonra Lib-
ya’da da aynı anlayış ve militarist yöntemlerle gelecek arayışları da bölgesel çelişkileri derinleş-
tirmekten, çatışmaları boyutlandırmaktan ve bölge halkları arasına nifak tohumları ekmekten 
başka bir sonuç doğurmayacaktır. 

Egemen güçler yukarıda üç başlık altında ifade edilen siyasal stratejinin AKP-MHP iktidar bloğu 
vasıtasıyla ödünsüz ve kesintisiz biçimde uygulanmasının önündeki bütün engelleri aşmak, top-
lumsal muhalefeti bastırmak, sindirmek ve yıldırmak için parlamento dâhil temsili demokrasinin 
bütün organlarının işlevsizleştirildiği, yargının Saraya bağlandığı ve Saray rejiminin direktiflerine 
uygun çalıştığı, her şeyin tek elde toplandığı, yönlendirildiği ve yönetildiği bir faşist rejime geçiş 
sürecini hızlandırmıştır. 

Kayyım rejimi, HDP tarafından 31 Mart’ta kesintiye uğratılan Saray rejiminin yerel ayaklarını 
hukuk dışı yollar ve devletin siyasal zor aygıtlarını kullanarak zorbalıkla elde edilen gayri meşru 
bir yönetim biçimidir. Kayyım atanan belediyeler, kayyım olarak atanan valiler ve kaymakamlar 
vasıtasıyla devlet örgütlenmesine eklemlenmiş, Saray rejiminin birer organik parçası haline geti-
rilmiştir. 

AKP-MHP iktidarı henüz kurumsallaşma aşamasındaki Saray rejiminin önünde en büyük engel 
gördüğü ve inşa sürecini kesintiye uğratma potansiyeli taşıdığı için HDP’nin varlığına yönelik 
çok yönlü bir saldırı dalgasını aralıksız sürdürüyor. İktidarın sürekli ve sistemli biçimde süren 
saldırıları HDP’den siyasi intikam almak olduğu kadar, kendi varlığını, HDP’nin yokluğuna bağ-
lamış bir iktidarın, iktidardan düşüş korkusu olarak da değerlendirmek gerekir. 

AKP-MHP iktidarı, sorunları demokratik siyaset zeminlerinde çözebilecek siyasi perspektiften ve 
programdan yoksundur ve bir çözüm dinamiği olmaktan çıkmıştır. Mızrağın sivri ucunu AKP-
MHP iktidarına yönlendirmek, yeni bir siyasal sürecin yolunu açmak ve bu siyasi iktidardan kur-
tulmak önümüzdeki dönemin öncelikli stratejik görevi olmalıdır. 

Türkiye’nin görünür geleceğine projeksiyon tutacak, yeni bir demokratik siyasal sürecin inşasına 
ve toplumun beklentilerine yanıt verebilecek demokratik bir değişim, dönüşüm sürecine öncü-
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lük edebilecek programa sahip yegane parti HDP’dir ve HDP’ye yön verecek Üçüncü Yol çizgisi-
dir. 

Halklara ve topluluklara düşmanlık yapmakta; emekçilerin, ezilenlerin ve yoksulların taleplerine 
kulak tıkamakta ortaklaşan bu anlayışlara karşı bizler Üçüncü Yolu inşa etmeye devam ediyoruz. 
Üçüncü Yol, ulusal ve inançsal farklılıkları eşitlik içerisinde değerlendiren, ekonomik adaleti 
toplumsal barışın temeline yerleştiren yegâne çözüm yoludur. 

HDP Açısından Üçüncü Yol, 

• Emekçilerin ve ezilenlerin tarihsel ittifakına dayanan, egemen güçlerin şu ya da bu ad altın-
daki tarihsel blokunun dışında; devletten, sermayeden ve patriyarkadan bağımsız bir müca-
dele çizgisi ve yeni yaşam modelidir. 

• Türkiye halklarının eşit haklar temelinde birlikte yaşamlarını eksen alan, bütün sömürü ve 
eşitsizlik biçimlerine, bütün egemenlik ilişkilerine son verme amacını taşıyan alternatif eşit-
likçi, özgürlükçü, ekolojik ve demokratik bir toplumun inşasının ve Yeni Yaşam idealinin 
sembolik ifadesidir. 

• Kürt halkının yanı sıra bütün halkların, işçilerin, emekçilerin, ekolojistlerin, kadınların, 
gençlerin, inanç gruplarının; hak, hukuk ve adalet arayışı içinde olanların farklı alanlarda 
süregiden mücadelelerini demokratik politik bir programda birleştirmek ve demokratik 
halk iktidarı hedefine yönlendirmektir. 

• Kimlik siyaseti ile sınıf siyasetini ortaklaştırarak, demokratik ulus anlayışıyla içselleşmiş, ye-
rel demokrasiyle şekillenmiş, yeni bir toplumsal sözleşmeyle bağıtlanmış bir ‘Demokratik 
Cumhuriyet’in inşasının önünü açmak demektir. 

• Bu bağlamda bir yandan Kürt halkının özgürlük mücadelesini Türkiye’de süregiden top-
lumsal kurtuluş mücadelelerinden, demokratik ve sosyalist güçlerden uzaklaştırmaya ve ra-
dikal bir kurtuluş programının önünü kapatmaya çabalayan ilkel milliyetçi eğilimlere; öte 
yandan Kürtlerin özgürleşmesine eşlik etmeksizin bir demokratik gelecek inşa edilebileceği 
yanılsamasını besleyerek, toplumsal ve demokratik muhalefet güçlerini Kürt özgürlük güç-
leriyle “aralarına mesafe koymaya” çağıran sosyal şoven eğilimlere yönelik bir itirazdır. 

• HDP’yi her iki düzeyde çekip çekiştiren bu eğilimlere karşı, Üçüncü Yol çizgisi, ‘iki ülke 
realitesi ışığında özgürlükler temelinde Türkiye’nin yeniden kuruluş’ sürecinin adıdır. Bu 
topraklara özgü enternasyonalist bir perspektifle biçimlenmiş partimizin bağımsız, devrim-
ci, demokratik, meşru mücadele zeminidir.  

HDP, bu bakımdan çoğulcu yapısı, radikal demokrasi anlayışı ve Üçüncü Yol çizgisiyle farklı ve 
özgün politik bir partidir.  
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En Acil Görev Demokrasi İttifakı 

HDP’nin 31 Mart Yerel Seçim sürecinin akabinde bütün emekçilerin ve ezilenlerin, bütün de-
mokrasi güçlerinin demokrasi ortak paydasında buluşması ve birleşik mücadele sürecine girmesi 
yönünde yaptığı Demokrasi İttifakı çağrılarını önümüzdeki dönemde ete kemiğe büründürmek 
bakımından çok yönlü bir çalışmanın yürütülmesi yakıcı bir ihtiyaçtır. 

Demokrasi İttifakı, bütün toplumsal muhalefet ve demokrasi güçlerini kapsamakla birlikte, bu 
güçlerle sınırlanamaz. Bu güçlerle birlikte Türkiye halklarının ortak bir demokrasi programı et-
rafında birleşmesini, kendi demokratik halk iktidarı seçeneğini inşa etme sürecini ifade eder. 

Bunun için ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle, işyeri işyeri bütün yaşam ve üretim birimlerini 
kapsayan bir demokratik siyaset tarzını geliştirmek, Demokrasi İttifakını ilmek ilmek örmek stra-
tejik öncelikli temel hedefler arasında yer almalıdır. 

Uzunca Bir Süredir Dile Getirdiğimiz Demokrasi İttifakı Çağrımızı Yineliyoruz 

Demokrasi İttifakı, siyasi iktidarın barışçı bir biçimde el değiştireceği, yurttaşların kendi gelecek-
lerini ve içinde yaşayacakları siyasi ve ekonomik koşulları kendilerinin belirlemelerine imkan ve-
ren bir siyasi rejimin tesis edilmesi hedefiyle hareket eden bütün güçlerin birlikte siyasal müca-
dele zeminidir.  

Demokrasi İttifakı, işçilerin, yoksulların, kadınların, Kürtlerin ve bütün ezilenlerin kendi tarihsel 
amaçlarına ve çıkarlarına ulaşmak için açık bir yoldan ilerleyebilecekleri bir yeni rejimin de ku-
rucu gücü olmalarını sağlayacaktır. Kürtlerin kurucu ortağı olacakları böyle bir yeni düzende fa-
şizm ve ırkçılık devletin cephaneliğinden tasfiye edilecek, toplum gerçek ihtiyaçları ve sorunları 
etrafında tartışma ve örgütlenme özgürlüğüne kavuşacak, büyük çoğunluğun ekonomik ve top-
lumsal kurtuluşuna doğru açık sınıf mücadelesi yolundan ilerleyecektir. 

Bu yeni siyasi rejim biçimi, HDP’nin Üçüncü Yol’unun kapsayıcı, kuşatıcı niteliğini toplumun 
tamamı için görünür kılacak, kitlelerin siyasal eğitimini gerçekleştirecek, halkı kendi kendisini 
yönetmeye hazırlayacaktır. HDP’nin Üçüncü Yol önerisi, ancak büyük toplumsal güçler demok-
rasi yolundan geçip kendi öz çıkarlarının bilincine vardıkça anlam kazanacağı için, HDP hem 
Demokrasi İttifakının en enerjik bileşeni hem de bütün politik güçler arasında bu ittifaka en çok 
ihtiyaç duyan biricik sahici demokratik dinamiktir.  
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Aşağıdaki metin Merkezi Örgütlenme Komisyonumuzun 3. Büyük Konferansa sunduğu halidir. 
Bu metin toplantılarda yürütülen tartışmalar sonucunda kısmen güncellenmiştir.  

Giriş 
ünya, Ortadoğu, Kürdistan ve Türkiye’de oldukça sarsıcı ve etkilerini sonraki nesillere de 
bırakacak bir tarihi dönemeçte 3. Büyük Konferansımızı gerçekleştiriyoruz. Böylesi has-
sas bir süreçte HDP’nin temsil ettiği gelenek ve paradigma hepimiz için tünelde parılda-

yan bir ışık gibi durmaktadır.  

Konferansımızın, Türkiye ve Kürdistan coğrafyasında bütün ezilenlerin karşı karşıya kaldığı gün-
cel durumu, sorunları ve çelişkileri tartışıp, misyonuna denk bir biçimde gerekli kararları alarak 
tarihsel rolünü oynayacağına inanıyoruz. Bu gerçekliğe duyduğumuz inançla Konferans divanını 
ve delegeleri bütün devrimci önderlerimizin direnişçi ruhuna ve her biri bir cihan parçasına değer 
şehitlerimizin aziz hatıralarına olan bağlılığımızla selamlıyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 

Konferans Hazırlık Komisyonu’nun daha önceden siz delegelerimizle elektronik ortamda paylaştı-
ğı perspektif metninin uzun hali ve bugün okunan özeti hem süreç değerlendirmesini hem de par-
timizin yeni döneme dair perspektifini geniş hatları ile içermektedir. Bu nedenle Konferansımız 
için oldukça kıymetli olan zamanı yerinde kullanmak amacıyla tekrara düşmeden, siyasal süreç 
değerlendirmesi yapmadan Merkezi Örgütlenme Komisyonumuz için önem arz eden bazı tespit 
ve önerileri sizlerle paylaşacağız. 

Değerli yoldaşlar, 

Partimizin bugün oldukça yoğun fiziki ve psikolojik saldırılar ile karşılaşmasının nedeni,  istenilen 
düzeyde olmasa bile bir Türkiye partisi olabilmesinden kaynaklanmaktadır. Geçmişte ağırlıklı ola-
rak Kürdistan coğrafyasına yönelik siyaset üreten partiler bile neredeyse bu kadar baskıyla karşı-
laşmadı. Büyük bedeller ödeyen ve o geleneği bugünlere taşıyan bu partilerin potansiyeli daha çok 
Kürdistan coğrafyası ile sınırlıydı.  

D 
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Ama HDP tüm yetersizliklerine karşın, Türkiyelileşme siyaseti açısından önemli adımlar attı, de-
mokrasi güçleri açısından en büyük engel haline getirilen baraj sorununu ortadan kaldırdı, dahası 
gelecek vaat eden ve gittikçe güçlenen bir parti haline geldi. Bu durum mevcut iktidar bloğu ve 
devlet geleneği için büyük bir korkuya neden olmaktadır. Saldırıların oldukça yoğun olmasının al-
tında bu gerçek yatmaktadır. 

Partimiz; Tüzüğü, Programı, zihniyeti ve paradigması itibariyle potansiyeli en büyük ve en kapsa-
yıcı parti konumundadır. Türkiye’deki siyasi dengeleri değiştirebilme gücüne sahiptir. Özcesi, 
tüm yetersizliklerine karşın bu maya tuttu, kalıcılaştı, bu nedenle de gelişmemesi ve güçlenmeme-
si için saldırılar yapılmaktadır.  

Bu kapsamda AKP-MHP iktidarı ve bütün devlet aygıtları partimizin özüne uygun olarak Türkiye-
lileşmemesi, gerçek potansiyeli ile buluşmaması için çok kapsamlı bir şekilde çalışmaktadır. Bu-
nun içe dönük etkileri de zaman zaman olmaktadır.  

Bu etkilerin sonucu olarak, bir kesim partimizi salt Kürdistan coğrafyasına sıkıştırmaya çalışmak-
ta, HDP’yi sadece bir Kürt partisine dönüştürmeye gayret etmektedir. Şu çok açık ki, Kürt Özgür-
lük Hareketi, farklı siyasal ve toplumsal yapıları ile Kürdistan coğrafyasına yönelik politika üret-
mektedir. HDP ise Türkiye’deki demokratik ulusun partisi olma stratejisi ile hareket etmektedir.  

Diğer bir kesim de partimize “Kürt Özgürlük Hareketi ile aranıza mesafe koyun” diyerek başka bir 
dayatmada bulunmaktadır. Türkiyelileşme siyasetinin Kürt karşıtlığı ve kendi değerlerimize ya-
bancılaşma üzerinden sağlanabileceğini düşünenler yanılmaktadır. HDP, Türkiye ve Kürdistan 
halklarının mücadele birikimleri üzerine inşa edilmiştir. Herhangi birinin inkarı HDP fikriyatının 
inkarı anlamına gelecektir. Her ne olursa olsun, bizler Türkiyelileşme siyasetimizi bu iki temel 
ayak üzerinden yürütmeye devam edeceğiz. 

Yeni dönemde Türkiye’deki örgütlenme sorunlarını nasıl çözeceğimize daha fazla odaklanmalıyız. 
Bugüne kadar yönümüz yoğunluklu olarak hep Kürdistan coğrafyasına dönük oldu. Bu bir alış-
kanlık olduğu kadar, zor olandan da bir kaçıştır. Bu yaklaşım bizleri epey daralttı, potansiyelimi-
zin çok azının harekete geçmesine neden oldu.  

Faşizmin ontolojik nedenlerle yumuşamayacağı, faşizmle istense de uzlaşılamayacağı yeterince 
açığa çıkmış durumdadır. O halde ikirciksiz bir şekilde mücadeleyi daha da büyütmeliyiz. Ancak 
bu mücadeleyi yürütürken barış zeminini yaratmak da esas önceliğimiz olmalıdır. Halklar ve 
inançlar arasındaki müzakereyi güçlendirdiği oranda barış zemini de güçlenecektir. Demokratik 
siyaset alanı, en geniş toplum alanıdır. Çeşitli eylem, etkinlikler ve yaratıcı örgütlenme biçimleri 
ile her bölgenin öncelikli sorunlarını dikkate alarak mücadele etmeliyiz. 

Türkiye’de kendisini kara bir faşizme dönüştüren siyasi iktidara karşı alternatif bir politik duruşu 
açığa çıkarmamız son derece önemlidir. Konferansımız, Dünya’da yaşanan sistem krizini, bunun 
Ortadoğu’da dönüştüğü savaş halini ve ülkemize olan yansımalarını çok yönlü değerlendirmeyi 
önüne koymalıdır. 

23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz 4. Olağan Büyük Kongremiz, Türkiye halkları adına 
içinde bulunulan savaş durumuna uygun bir yapılanmayı esas almalıdır. Konferansımız ve gerçek-
leştireceğimiz Kongre, her ne kadar olağan olarak yapılsa da olağanüstü bir karakter taşımaktadır.  
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Yapısal Sorunlarımız 
Örgütlenme, en dar anlamıyla asgari ideolojik-politik netlikte bir araya gelen ve bunu eyleme dö-
nüştüren kadroların birliği demektir. Bu nedenle, kadrolar öncelikle kitlelerin gözünde kendi söy-
lediklerini yapan insanlardır. İdeolojik ve politik eylem hattını pratiğe döken bir HDP’ye ihtiyaç 
vardır. Bu konuda yetersiz kaldığımızı kabul etmemiz gerekmektedir.  

Bu açıdan temel yapısal problemlerimizden biri, partimiz çatısı altındaki örgütsel farklılıklarımızın 
aynı stratejik hedefe zaman zaman odaklanamamasıdır. Politik ve ideolojik hedefler açısından is-
tikametimizi netleştirmediğimizde sürekli olarak yeni yapısal sorunlar üretmekteyiz. Yeni dönem-
de mutlaka örgütsel farklılıklarımızı dağınıklığın değil başarının imkanına dönüştürmeliyiz. Par-
timiz, misafir-ev sahibi ikiliğinden mutlaka çıkarılmalı ve hepimizin evi olmalıdır. Dahiliyetin 
güçlü olduğu bir yerde ev sahipliği duygusu da güçlü olur. Ancak dışarıdan izleyen, güç katmayan 
bir tutum misafir gibi yaklaşmayı doğurur. 

HDP’yi büyütürsek bileşen partilerimiz de büyüyecektir. HDP’ye milyonlarca insan oy vermekte-
dir. Ancak HDP’nin politik hattına denk düşen bir örgütsel hayatı kurmuş değiliz. Dolayısı ile ör-
gütsel hayatın ihtiyaçlarına yanıt üretmek zorundayız. HDP, kendi hayatında da örgütlü bir hayatı 
kurmak zorundadır. Sol, sosyalist hareketlerin örgütlenme sorunlarını henüz aşmış değiliz. Biz 
doğrudan demokrasiyi savunuyorsak, o zaman kendi partimizi de buna göre örgütlemek zorun-
dayız. 

Birçok temel alana ilişkin merkezi düzeyde komisyonlarımız bulunmasına rağmen, bu alanlara 
ilişkin pratik sahada doğru bir örgütsel çalışma yürütme noktasında sorunlarımız bulunmaktadır. 
Başta partimizin en üst organı olan Parti Meclisi olmak üzere Emek, Ekoloji, Halklar ve İnançlar 
gibi komisyonlarımız toplumsal alanın bu yönlü taleplerini ve ihtiyaçlarını örgütleyebilseydi, bu-
gün çok daha farklı bir noktada olabilirdik.  

Komisyonlarımızın güçlü olmadığı bir yerde partimizin de güçlü olması beklenemez. Bütün ko-
misyonlarımızın, Kadın ve Gençlik Meclislerimizin yeniden bir örgütsel yapılanmaya ve topar-
lanmaya ihtiyacı bulunmaktadır.  

Partimiz, Üçüncü Yol siyaseti çerçevesinde hareket ederken, en üst parti organlarından en alta ka-
dar kadrolarını bu ideolojik/politik hat çerçevesinde belirleyemedi veya bu siyaseti yürütecek kad-
roları oluşturamadı. Üçüncü Yol siyasetiyle hareket eden partimizin kadroları, sadece güncel siya-
set üzerine refleks üreten ve bunda da çoğu zaman yetersiz kalan bir örgütsel gerçekliğe tekabül 
etmektedir.  

4. Olağan Büyük Kongremiz’de HDP fikriyatını taşıyan ve bu fikriyatı hayata geçirmek için çalışa-
cak bir kadro yapısını var etmek zorundayız. Bir fikriyatın hayat bulmasının yolu, o fikriyatı top-
lumla buluşturacak kadrolarla olur. Gerek merkezde gerekse yerelde çalışacak kadroların bu fikri-
yatta olması ve bu amaç doğrultusunda çalışması olmazsa olmazımızdır.  
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Yeni Döneme İlişkin Önerilerimiz 
Partimizin etkisine ve milyonların iradesi olmasına rağmen, örgütlülük noktasında ciddi sorunla-
rımızın olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Eğer partimizin fikriyatını taşıyan bir örgütlülüğü 
hayata geçirebilirsek, Türkiye’de halkların umudu olduğumuz gibi her anlamda alternatifi de ola-
cağız. Sorunları doğru tarif eden ve çözüm üreten bir anlayışı hakim kılıp, bunu tüm alanlara 
yaymak önceliklerimizden biri olmalıdır. 

Bu temelde Merkezi Örgütlenme Komisyonu olarak yukarıda tarif ettiğimiz sorunları çözmeye 
yönelik önerilerimiz aşağıda sunulmuştur. 

1. Üçüncü Yol Siyasetinin Örgütlenmesi Ve Bu Kapsamda Toplumun Kendini Örgütlemesi: 
Türkiye toplumunun acil demokrasi talebini karşılamak gerekmektedir. Bu acil ihtiyaca uy-
gun bir eylem hattını ortaya koymalıyız. Bu çerçevede Cumhuriyet tarihi boyunca devlet ge-
leneğini ve resmi görüşlerini kendi sınıfsal pozisyonları, renkleri ve politikaları ile taşıyan iki 
ana blok, Türkiye halklarına büyük acılar yaşatmıştır. Halklara dayatılan bu iki blok arasında 
tercih yapma yerine, Üçüncü Yolu örgütleme hedefini güçlendirmeyi esas almalıyız.  

Üçüncü Yol siyasetinin vücut bulmuş hali partimizdir. Partimiz klasik bir parti değildir. HDP fik-
riyatının nüvelerini oluşturan Sayın Öcalan da partimizi bir ‘müzakere partisi’ olarak tarif etmiş, 
“Bir demokratik ittifak olarak HDP'nin cesaretle ve akılla bir katalizör gibi tüm siyasi yapıları demok-
ratikleştirmeye çağıracak demokratik müzakere ve çözüm siyaseti geliştirmesi” gerektiğini ifade et-
miştir. Müzakere partisi demek; sadece masada oturarak müzakere etmek demek değildir. Bu bir 
dil ve üslup meselesidir. Bütün farklı toplumsal kesimlerle konuşabilecek programı inşa etmektir. 
Hem Kürdistani ittifaklarla hem de Türkiye demokrasi güçleri ile, Türkiye’nin bütün sorunlarına 
çözümler bulabildiğimiz ölçüde bir müzakere partisi olabiliriz.  

Kongre’ye giderken, bir taraftan Demokrasi İttifakı, Üçüncü Yol ve yeni anayasa çalışmaları ekse-
ninde yürüttüğümüz politik hattımızı güçlendirmeliyiz. Diğer taraftan partimizin kuruluş döne-
minde tarif ettiğimiz gibi, bir seçim partisinden çok, büyük bir mücadele örgütü haline getirile-
bilmesinin olanaklarını yaratmalıyız. Kürt halkının siyasi iradesine, belediyelerine, örgütlenmele-
rine ve onurlu, direnişçi bireylerine yönelik siyasi soykırım operasyonlarının bir amacının da Tür-
kiye halklarını kontrol altında tutmak olduğunu biliyoruz. Adeta ‘ölümü gösterip sıtmaya razı et-
me’ denilen bir politika uygulanmaktadır.  

Böylesi bir atmosferde AKP içinden yeni siyasi oluşumlar ortaya çıkmaktadır. Bu gerçekliği de gö-
rerek, bu siyasi eğilimler ve iktidar blokları dışında yeni bir alanın varlığının güçlü olarak ortaya 
koyulması en acil ihtiyaçtır. Ve şimdi bunun zamanıdır. HDK ve HDP, faşizmin bu yeni dalgası ve 
olası hamleleri karşısında Türkiye halklarının, demokratik örgüt ve kurumlarının, aydın ve birey-
lerinin üçüncü çizgisi olmayı başarması gerekiyor. Faşizm kurduğu ittifaklarla adeta tek bir güç 
gibi hareket ederken, bu kadar hayati sorunlar ve tarihi fırsatlar karşısında kolektif olmayı başa-
ramayan sol-demokratik alan, demokratik siyaset kapsamlı bir özeleştiri ile bu durumu aşabilme-
lidir. 

2. Türkiye’de Demokrasi İttifakı Kürdistan’da Ulusal Birlik: Partimiz Demokrasi İttifakı çalış-
masının öncü gücü, ulusal birlik faaliyetlerinde ise güçlendirici ve kolaylaştırıcı bir role sa-
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hiptir. Toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ortak ağlar kurmak, Türkiye’nin demokratik-
leşmesine katkı sunma potansiyeline sahip olan siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, de-
mokratik kitle örgütleri, dernekler gibi kurum ve inisiyatiflerle birlikte ortak mekanizmalar 
geliştirmek, toplumsal alana ve politik yaşama doğrudan sirayet edecek çalışmalar yapmak 
hayati bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda batıda Demokrasi İttifakı’nı büyütmeyi esas al-
malıyız. 

Kongrelerimizden Demokratik Toplum Kongresi, Kürdistan coğrafyasındaki siyasetin önemli ad-
reslerinden biridir. Özellikle ulusal birliği hedefleyen ve toplumsal meselelerin çözüm yeri olan 
DTK öncülüğünde yürütülecek ulusal birlik çalışmalarına güç katmak partimizin önemli misyon-
larından biridir. 

Özellikle 2019 yılı içerisinde gerek Türkiye’de Demokrasi İttifakı’nın gelişmesi gerekse Kürdistan 
coğrafyasında ulusal birlik çalışmalarında ciddi adımlar atan partimiz, bu tarihsel görevini yeni 
dönemde daha bir üst seviyeye taşımalıdır. 

Kürt halkının birliğinin tamamlanması, Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sunacağı gibi, 
Türkiye’de de Demokrasi İttifakı’nın sağlanması başta Kürt sorunu olmak üzere birçok toplumsal 
sorunun çözümüne imkan sunacaktır.  

3. Demokratik Siyaset Alanının Örgütlenmesi: Demokratik siyaset alanı partimizin sınırlarının 
ötesinde geniş bir alana sahiptir. Partimiz, demokrasi çerçevesinde çoklu bir siyaset anlayışıy-
la tüm ezilenlerin ve ötekilerin temsil edildiği hatla uyumu yakalamalı ve bunu siyaset ala-
nında temsil etmelidir. Siyaset alanını siyasi partilerin kulvarından çıkarıp, toplumun, sivil 
toplum kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin ve en ücra yerdeki bireylerin bile dahil 
edildiği bir mekanizmaya dönüştürme hedefiyle hareket etmelidir. 

Programı itibari ile birçok kesime hitap eden partimizin kendini ifade edeceği pek çok alan bu-
lunmaktadır. HDP, emek, ekoloji, kadın ve barış alanlarında toplumsal mücadelenin bir lokomoti-
fidir. Bu projeksiyonla mücadele biçimlerini geliştirmemiz gereklidir.  

4. Kimlik ve Sınıf Meselesini Gören Bir Politik Hattın Benimsenmesi: Kimlik ile sınıf alanları ve 
sorunları birbirini dışlayan olan mevzular değildir. Sınıf ve kimlik çoğu zaman birbiriyle ke-
sişen kavramlardır. HDP, toplum içinde var olan hiçbir toplumsal kimliğin ve sınıfın sorunla-
rını yok sayamaz, her biriyle ilişki içinde olmaya ve onların sorunlarını çözme yolunda poli-
tikalar geliştirmeyi amaç edinir. HDP, yoksulların ve emekçilerin partisidir. Emek eksenli, 
ezilenden yana siyaset yapar.  

Bugün yaşanan krizin faturası çeşitli zamlarla, yeni vergilerle, borçlanma yöntemleriyle toplumun 
çok büyük bir kısmını oluşturan işçilerin, emekçilerin, yoksulların sırtına yıkılmıştır. Krizden çı-
kış için emekçilerin bütün tarihsel birikimleri, varlıkları ve kamu kaynakları sermayeye peşkeş 
çekilmektedir. Ülkenin kaynaklarını kendi yandaşları için rant aracı haline getiren ve savaşa har-
cayan AKP-MHP iktidarı, insanların açlıktan ve yoksulluktan intiharlarından doğrudan sorumlu-
dur. İntihar görünümlü bu ölümler aslında bu sistemin cinayetleridir. Bu koşullar altında, demok-
ratik ulus anlayışına dayalı olarak güçlü yerel demokrasi üzerinde yükselen güçlendirilmiş bir 
demokratik cumhuriyetin inşası ve toplumsal ihtiyaçları temel alan direniş ve dayanışma ekono-
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milerinden oluşan bir ‘Yeni Yaşam Ekonomisi’ hedefini önüne koymuş HDP’nin kendi ekonomi 
programını öne çıkarması yaşamsal düzeyde önemlidir. 

5. Toplumsal Uzlaşının Örgütlenmesi/Farklı Kesim, İnanç Grupları ve Toplulukların Örgütlen-
dirilmesi: Bileşen ve ittifakların büyütülmesi kapsamında genişleme stratejisinin oluşturul-
ması son derece önemlidir. Parti olarak, 7 yıllık süreçte örgütsel sorunlarımız çerçevesinde 
bileşen/birey ilişkisini tam olarak oturtamadığımız için, mevcut etki gücümüzün çok gerisin-
de kalan bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bunu aşmanın yolu, partimizin bileşenleriyle örgüt-
sel bütünlüğü sağlamanın yanısıra, ittifak güçlerini bileşen haline getirme, yeni bileşenlerle 
partiyi güçlendirme ve daha geniş kitleleri parti çizgisi doğrultusunda seferber etme, demok-
rasi ve hak talebi olan bütün toplumsal kesimlerle bir araya gelme konusunda adımlar at-
maktır. Bu kapsamda acil olarak bir genişleme stratejisini, önümüze koymalıyız.  

6. Türkiye’yi Yönetmeyi Hedeflemeliyiz: Milyonlarca kitleye sahip olan ve Türkiye’de üçüncü 
parti konumunda olan partimiz, mücadele retoriğinde de artık bir değişime gitmelidir. HDP, 
sadece muhalefet eden, savunmacı bir politika izleyen ve kaybettiren pozisyondan çıkıp, 
Türkiye’yi yönetmeyi ve demokratik bir iktidarı hedeflemelidir. HDP bir direniş partisidir ve 
bu direniş kültürünün artık Türkiye’nin yönetiminde de yer alması gerekir. Ürkmeden ve 
özgüvenle yönetmeye talip olmalıyız. Toplumsal hareketlerin motor gücü olmalıyız. Onlarca 
yıllık mücadele birikimine dayanan HDP fikriyatı, Türkiye’yi yönetme potansiyeline sahiptir. 
Dolayısı ile gerçekleştireceğimiz 4. Büyük Kongre’de, demokratik Türkiye’yi yönetme pers-
pektifini ve kadrosunu da ortaya çıkarmalıyız. 

7. Kongrelerle İlişkinin Doğru Tarzda Düzenlenmesi: Partimiz kongrelerle (HDK ve DTK) ile 
olan ilişkilerini yeni dönem ve ihtiyaçlara göre düzenlemelidir. Kongre meclisleriyle birlikte 
toplumsal çalışmalar yapılmalı ve karşılıklı olarak birbirini güçlendiren bir tarzda hareket 
edilmelidir. Türkiye’de demokratik toplum alanına yönelen saldırılar karşısında yaşanan zor-
lanma ve kurumların birbirlerinin rollerini yeterince anlamamaları nedeniyle ortaya çıkan rol 
karmaşaları, dönem dönem HDK’nin gerekliliği konusunda olmaması gereken tartışmalara 
yol açmaktadır. Bu tartışmaları bir yana bırakıp, rol karmaşalarını aşıp toplumu örgütlemeyi 
öncelikli hedef olarak önümüze koymalıyız. 

Tarihin neredeyse hiçbir döneminde devlet halka ait olmamıştır. Her zaman bir grubun, sınıfın 
yada çeşitli iktidar odaklarının ittifakı olarak toplumun üstünde konumlanmıştır. Bunu en çarpıcı 
halini günümüz Türkiye’sinde görüyoruz. Toplumun devlet dışı demokratik örgütlenmelere olan 
ihtiyacının her zamankinden fazla olduğunu görmek gerekiyor. Örgütlü toplum demokratik top-
lumdur. Demokratik toplum kendini savunan, bilinçli ve politik bir toplumdur. Türkiye halkları-
nın karşı karşıya kaldığı sorunlar çok fazladır ve artık bu yük taşınamaz hale gelmiştir. Kriz her 
yerdedir. Ekonomik, kültürel, sosyal, siyasal yaşam diplerde seyretmektedir. HDK, DTK ve HDP, 
bu anlamda toplumun demokratik örgütlenmesi için ulaşacağı kararlarla ve gerçekleştireceği ham-
lelerle yeni bir hareketi başlatabilir. 

8. Temsili Düzeydeki Bileşen Hukukunu Toplumsal Forma Kavuşturma: Devletin partimize 
dönük saldırılarının önemli hedeflerinden biri de, farklı ve çoğulcu yapımızı tasfiye etmeye 
dönüktür. Kürt Siyasal Mücadelesi ile Türkiye sosyalist ve demokrasi güçlerinin ortak bir çatı 
altında buluşması Cumhuriyet tarihi boyunca bütün iktidarların korkusu olmuştur. Bütün 
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eksikliklerimize rağmen bu önemli misyonu yerine getirmiş bulunmaktayız. Ancak gelinen 
aşama itibari ile, temsili kurullarda var olan bileşen hukukunu toplumsal bir forma kavuş-
turmak da temel önceliğimiz olmalıdır. Sadece merkezde değil yerelde de hayat bulan bir bi-
leşen hukukunu var etmeliyiz. Aksi takdirde, sadece temsili kurullar üzerinden sağlanan bi-
leşen hukuku, zamanla bürokratik bir hale bürünme riskini taşımaktadır. Bu noktada bile-
şenlerimizin mücadele birikimini ve imkânlarını partimiz için seferber etmeleri oldukça 
önemlidir. Partimizin büyümesi aynı zamanda bileşenlerimizin de siyaset alanının genişleme-
si, yeni örgütlenme imkân ve olanakları ile yeni sosyal mücadele alanlarına açılmalarına vesi-
le olacaktır. HDP fikriyatının toplum ile kavuşmasına olanak sağlayacak en önemli alan ör-
gütlenmedir. Dolayısı ile bileşen partilerimizin öncelikli olarak Örgütlenme Komisyonu’na 
kadrolarını vermesini öneriyoruz. HDP fikriyatı, bütün bileşen partilerimizin duyarlılığı ile 
güçlenir. 

9. Birey Hukuku Tanımı: Partimizde bireylerin temsili artık kuruluş aşamasındaki gibi bir du-
rum teşkil etmiyor. Birey hukuku artık parti üyelik hukuku ya da temsiliyet üzerinden ele 
alınmalı, birey tanımı toplumsal kesimler, siyasal kurumlar ve kendini HDP’li olarak tanım-
layan herkes üzerinden düşünülmelidir. 

10. Yeni Bir Alan Olarak Yerel Yönetimler: Toplumcu Belediyecilik, alternatif belediye modeli 
olarak toplumsallaşmanın yaşamsal kılınmasıdır. Ancak bu hedefi henüz gerçek anlamda ha-
yata geçiremediğimizi açık bir şekilde belirtmeliyiz. Belediyeler halkındır. Dil, kültür, toprak, 
demokratik siyaset, kadın ve gençlik, ekoloji ve ekonomi gibi alanlarda yaratacağımız değer-
leri korumak ve geliştirmek, somut adımlar atmak ve çalışmaları sokak ile buluşturmak vaz-
geçilmezdir. 

Yerel demokrasi için belediyelerimizi, geçmiş deneyimlerimizden de ders çıkararak, nasıl yönete-
bileceğimizi düşünmek ve bu konuda tartışmalar yürütmek zorundayız. Yapılan Yerel Yönetimler 
Konferansı’nın ortaya çıkardığı sonuçlar ve Kadın Meclisimizin bu kapsamda yürüttüğü tartışma-
lar oldukça önemlidir. Fikriyatımızı inşa alanı arıyorsak, yerel yönetimler bizler için asıl adrestir. 
Buraya ilişkin yoğun bir tartışma sürecine girmek ve nasıl inşa edeceğimizin yolunu bulmak zo-
rundayız. Yerel yönetimlerimiz ilkeli ve doğru işler yaptıklarında, il ya da ilçelerde de bu duru-
mun parti örgütlerimizi doğrudan olumlu olarak etkilediği görülmektedir. Yerel yönetim çalışma-
larının olumsuz olduğu il ve ilçelerde ise söz konusu durumun parti örgütlerimize olumsuz etki 
yaptığı görülmektedir.  

11. PM Çalışması Ve Öncelikler: Parti Meclisi oluşturulurken, bölge ve alan çalışmaları dikkate 
alınarak ihtiyaca göre belirlenmelidir. PM’nin öncelikli görevlerinden biri, örgütün olmadığı 
yerellerde örgütü oluşturmak olmalıdır. PM üyeleri çalışmalarında gezici olabilmelidir. 

12. Temsili Çalışma Değil Örgütsel Çalışma Esası: Bölge ve Merkezi Konferanslarda açığa çıkan 
en önemli eleştirilerden biri, partimizin giderek merkezileşmesi ve milletvekili eksenli plan-
lama çıkarması olmuştur. PM, MYK üyelerimiz ile yerel örgütlerimizin, mahalle komisyonla-
rımızın çalışmaların öncülüğünü üstlenmesi, aynı zamanda merkezileşme sorununu da 
önemli oranda ortadan kaldıracaktır. Milletvekillerinin ve yerel seçilmişlerin katılımı konu-
suna yaklaşım, düzenlenecek etkinliklere güç katma şeklinde olmalıdır. Siyasi ve örgütsel 
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tüm çalışma ve planlamalarımız öncelikli olarak PM ve MYK üyelerimiz, Kadın ve Gençlik 
Meclislerimiz ve yerel örgütlerimizin katılımı ekseninde yapılmalıdır.  

13. Kolektif Aklın Oluşturulması: HDP bir sistem partisi değildir. İsimler üzerinden bir tartışma 
yerine, yeni dönemin taktik ve stratejik hattına güç verecek kolektif aklı nasıl yaratabileceği-
mize zaman ayırmalıyız. Aslolan politik hattımızı güçlendirecek kolektif çalışmaları ortaya 
çıkarmak ve buna denk bir parti gerçekliğidir. Mevcut düzen siyasetinin kişi merkezli politi-
kalarından etkilenmeden, ortak bir bilinçle hareket etmek halihazırda sahip olduğumuz pa-
radigmanın da gereğidir.  

14. Meclis Grubu: HDP fikriyatının parlamentodaki sözcüsü Meclis Grubudur. Topluma mesaj-
ları en hızlı ve geniş bir biçimde ulaşan vekiller, bu fikriyatın dilini ve ruhunu benimsemeli-
dir. Ancak Meclis Grubumuz zaman zaman bir koalisyon mantığı ile hareket etmekte ve esas 
meselelerimize dair bütünlüklü bir yaklaşım sergileyememektedir. 

15. HDP’nin Özgün Eylem Tarzının Yaratılması: HDP yeni dönemde nasıl bir eylem tarzını be-
nimseyeceğini kapsamlı bir şekilde tartışmalıdır. Daha yaratıcı ve kitleleri motive edici özgün 
eylem tarzlarına başvurmalıyız. Bu kapsamda Radikal Demokrasi çizgisine uygun politik ey-
lem tarzlarını yaratabilmeliyiz. 

16. Sınırları Aşan Bir Diplomasi Faaliyeti Yaratmalıyız: Önümüzdeki 2 yıllık dönem içerisinde, 
öncelikli hedeflerimizden biri halklarımızın ve sınır tanımaksızın tüm bölge halklarının de-
mokrasi, barış ve özgürlükler eksenindeki hak mücadelelerini savunmayı esas almalıyız. Bu 
çerçevede bir yandan Avrupa kurumları ve sivil toplum örgütleriyle ilişkiler geliştirirken, di-
ğer yandan Ortadoğu coğrafyasında partimizin temel ilkeleri ile çelişmeyen kurumlarla ve 
toplumsal kesimlerle daha yoğun ve kapsamlı bir ilişki geliştirmeyi hedeflemeliyiz. Bu bağ-
lamda hem kurumsal ilişkiler hem de sivil toplumla etkileşimin geliştirilmesi açısından pra-
tik ve saha çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Partimiz Türkiye, Ortadoğu ve Dünya’da enter-
nasyonalist mücadelenin çekim güçlerinden biri olma konusunda daha kapsayıcı bir diplo-
masi faaliyetini önüne koymalıdır. 

17. Kadın Özgürlük Mücadelesinin Yükseltilmesi ve Cinsiyetçilikle Mücadele: Partimizin bir ka-
dın partisi olduğu fikriyatıyla, özellikle kadın mücadelesine ve kadın kazanımlarına yoğun 
saldırıların olduğu bu süreçte kadın özgürlük ilkeleri doğrultusunda bu mücadelenin yüksel-
tilmesi temel alınmalıdır. Hem iktidarın körüklediği kadın düşmanlığına, partimizin ve kadın 
hareketinin kazanımlarına yönelik saldırılarına karşı kararlı mücadeleyi sürdürmeliyiz. Hem 
de toplumdaki erkek egemen geleneksel zihniyetin yarattığı ortamdan etkilenen parti içi er-
kek egemen ve cinsiyetçi tutumlarla etkin ve kararlı bir şekilde mücadele etmeliyiz.  

18. Gençlik Meclisimiz İle Örgütsel Ahengin Yakalanması: Gençlik Meclisimizin özgün olma il-
kesi, yetkili kurullar ile kopuk bir ilişkiye asla gerekçe olmamalıdır. HDP Gençlik Mecli-
si’nin, HDP fikriyatından ve siyasi çizgisinden bağımsız olmayan bir özgünlüğü vardır. Kendi 
iç çalışmasındaki karar ve yürütücü mekanizmasında özgün olmakla beraber, aynı zamanda 
HDP’nin yerel örgütleri ve yetkili kurulları ile ortak bir ahengi yakalama sorumluluğu da 
vardır. Bu sorumluluk aynı ölçüde genel yapı içinde geçerlidir. 
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19. Parti İçi Hukuk ve Hiyerarşi: Yatay örgütlenme modelini politik bir ilke olarak benimsemiş 
olan partimizin hemen hemen bütün yapılarında dikey ilişkiler ortaya çıkmış, milyonlarca 
insanın ağır bedellerle yarattığı birçok politik mevzide devrimci sorumluluk ve yoldaşlık iliş-
kisi yerini katı bir ilişki tarzına bırakmıştır. Partimizin neredeyse bütün yapılarında ortaya 
çıkan bu sapma, örgüt içi demokrasinin önünde en büyük bariyer olarak durmaktadır. Bu 
bariyeri yıkmanın en temel yolu, partinin bütün yapılarının kendi aralarında yatay örgütlen-
me modelini nasıl oluşturacaklarına dair geniş tartışmalar yürütmekten ve bu modelin ol-
mazsa olmaz olduğunu ilkesel ve hukuksal bir temele oturtmaktan geçmektedir.  

Bizler hiyerarşiyi reddeden bir parti olmak zorundayız. Dünyada yükselen hareketlere bakıldığın-
da, hiyerarşiyi bitirdikleri veya minimum düzeye çektikleri oranda büyüdükleri ve geliştikleri gö-
rülmektedir. 

20. Esas Hedef Yönetim Değil Örgüt Oluşturmak: Büyük kongreye giderken hedefimiz yerellerde 
gerçek, temsiliyeti güçlü, topluma dayalı, halkların, emekçilerin, kadınların çoğulculuğu ve 
liyakati esas alan örgütlerini inşa etmek olmalıdır. 

21. Mevcut Sınırların Ötesine Doğru Genişleme Stratejisi: Bileşen ve ittifak sınırları da dahil ol-
mak üzere “kabuğumuzu kıran” bir genişleme stratejisi benimsenmelidir. Genişleme strateji-
sini belirlerken hem Batı hem de Kürdistan coğrafyası boyutu ile özgün bir çalışma yürütme-
liyiz. 

Batı’da genişleme stratejimizi sadece demokratik, sol ve sosyalist siyasi partiler üzerinden değil 
kadın, emek, işçi örgütleri, inanç örgütleri ve şu an sayamadığımız bütün ezilen ve ötekileştirilen 
yapıların toplumsal temsiliyeti üzerinden yürütmeliyiz. Batı’da genişleme çalışması yapılırken, sa-
yıları milyonlarca olan Kürt toplumuna yönelik de bir genişleme stratejisi benimsemeliyiz. Kür-
distan’da da yukarıda tarif ettiğimiz toplumsal temsiliyete uygun bir genişleme perspektifi ile ha-
reket etmeliyiz. 

22. Mahalle Komisyonlarının Aktifleştirilmesi: Partimizin siyasal tarzının ağırlıklı olarak seçimle-
re katılım ve kısıtlı temsillere odaklı olması, halk ile parti arasında ciddi bir kopukluğun or-
taya çıkmasına neden olmuştur. Mahalle Komisyonlarını merkezine koyan, bu komisyonla-
rın yerelden genele karar süreçlerine katılımını sağlayan bir tarza ihtiyaç vardır. Mahalle 
Komisyonu çalışmalarımız, HDK’nin mahalle meclislerinin güçlendirileceği zemin olarak ele 
alınmalıdır. 

23. Yerelin Siyasal ve Toplumsal Dokusuna Uygun Örgütlenme: Mücadele yürütülen yerelin 
sosyo-ekonomik ve kültürel gerçekliğine uygun olmayan politikaların üstten ve genellemeci 
bir tarzda uygulanıyor olması, partimiz ile halkımız arasındaki bağı zayıflatmaktadır. Halk 
kendi gündelik gerçekliğine yeterince dokunmayan politikaları doğal olarak içselleştireme-
mektedir. Genel Merkezimizin yerelde kongre yapmakla görevlendirdiği arkadaşlarımızın, 
özellikle yerelin sosyal denklemleri ile örgütsel durumuna hâkim olması, il ve ilçe örgütleri-
mizin çok daha nitelikli olmasını sağlayacaktır. 

24. Parti İçi Disiplin: Parti içi demokrasi ancak öz disiplin anlayışı ve politik ahlaki yaklaşımla 
kendisini var edebilir. Öz disiplin konusunda maalesef henüz yolun başındayız. Bu temelde 
parti içi hukukun her yerde eksiksiz işletilmesi son derece önemlidir. 
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25. Parti İçi Eğitim: Yetkin kadroların ortaya çıkmasında kültürel, politik ve ideolojik eğitimin 
son derece önemli olduğu tespitinden hareketle, yeni dönemde Parti İçi Eğitim Komisyonu-
muzu aktifleştirip, güçlendirmeliyiz. Bunun yanında bütün eğitim sürecinin koordine edile-
ceği merkezi bir akademinin inşa sürecini başlatmış bulunmaktayız. Akademi, bütün il ve il-
çe örgütlerimizin kendi eğitim süreçlerini sistematik ve sürekli hale getirebilmesi için belirli 
planlamalar yapan bir koordinasyon merkezi işlevi de görmelidir. 

26. Üye Çalışması: 6 milyon oy alan partimizin bu potansiyeline rağmen üye sayısı oldukça sınır-
lıdır. Yeni dönem ile birlikte oluşacak yeni yönetim, iki yıllık bir süreç içerisinde belli bir ko-
tayı hedefleyerek üye yapma çalışmalarını yürütmelidir.  

27. Örgütsel Stratejiyi Güçlü Kılmak: Her alandaki gelişmeleri yakından izlemek, araştırmak, in-
celemek, çözümlemek ve tespitler yapmak, başta Genel Merkezimiz olmak üzere parti organ-
larınca ihtiyaç duyulan strateji ve taktiklerin, düşünce ve politikaların gerektirdiği çalışmaları 
yapmak amacıyla Strateji Kurulu’nun yeni dönemde güçlü tutulması elzemdir. Öte yandan 
Merkezi Örgütlenme Komisyonu bünyesindeki Örgütlenme Strateji Birimi de örgütsel çalış-
malara dönük stratejimizi güçlü kılmalıdır. Bu temelde Örgütlenme Strateji Birimi’nde çalış-
maları koordine edecek bir PM üyesinin yer almasını öneriyoruz. 

28. Mekânlarımız HDP Fikriyatına Uygun Dizayn Edilmeli: İl, ilçe ve belde örgütlerimizden Ge-
nel Merkeze kadar bütün mekanlarımız HDP fikriyatına uygun dizayn edilmelidir. Sadece tek 
bir politik hattın temsilleri, sembolleri değil HDP fikriyatının çoklu yapısına uygun ve ortak 
değerler üzerinden bir mekânsal tasarımı dikkate almalıyız. 

29. Örgütlenme Sekretaryası: Merkezi Örgütlenme Komisyonu’na bağlı olarak çalışan; merkezi 
karar ve yürütme organları toplantılarının düzenlenmesi, genelgelerin yayınlanması, raporla-
rın takibi, toplantı tutanaklarının düzenlenmesi ve arşivlenmesi, merkezi komisyonlar ve 
Meclis Grubu arasında eşgüdümü sağlamak üzere görev yürüten bir birim olan Merkezi Ör-
gütlenme Sekretaryası’nın kurumsal kılınması oldukça önemlidir. Bu temelde Örgütlenme 
Sekretaryası’nda Kadın Meclisi ve Gençlik Meclisi’nin temsiliyetinin daha aktif kılınmasını, 
Örgütlenme Komisyonu’nda yer alan bir PM üyesinin sekretaryaya dahil edilmesini öneriyo-
ruz. 

30. Merkezi Örgütlenme Komisyonu Stratejisi: Partimizin merkezi stratejisinin yanı sıra, Merke-
zi Örgütlenme Komisyonu tarafından yeni dönemde bir sonraki kongreye kadar örgütlenme 
stratejisinin oluşturulması gereklidir. 

Değerli arkadaşlar, Merkezi Örgütlenme Komisyonu’nun değerlendirmesini genel hatları ile sizler-
le paylaştık. 3. Konferansımız’ın umudu ve mücadeleyi daha da büyüteceği inancıyla, bir kez daha 
bütün delegasyonu selamlıyor ve başarılar diliyoruz.  
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HDP 3. BÜYÜK OLAĞAN KADIN 
KONFERANSI KARARLARI 

KARAR 1 
Kadın Yoksulluğuna, Kadın Emeğinin Sömürüsüne Karşı Mücadele 

 Kadın Meclisi, derinleşen ekonomik krizle birlikte artan kadın yoksulluğu, 
işsizlik, güvencesizlik, düşük ücretler, ev içi emek sömürüsünü engellemek ve 
yaşanan intiharların son bulması için HDK Kadın Meclisleri ve bileşen partile-

rin kadın yapıları ile ortak kampanya yürütür. Kadın yoksulluğu ve yoksullaşma karşısında mü-
cadele etmeyi, araştırmalar yapmayı etkin siyaset üretmeyi ve başta HDK olmak üzere birlikte or-
tak çalışmalar içinde olmayı karar altına alır. 

Gerekçe 

Neoliberal kapitalizmin krizinin derinleşmesiyle oluşan yıkıcı yoksulluktan en çok kadınlar etki-
leniyor. Yoksulluk erkek egemen tekçi rejimin toplumu yönetmek için kullandığı önemli bir 
sosyal-siyasal durumdur. Kadınlar yoksulluğu daha derinden hissetmekte ve bu durum evlere 
hapsolmanın, şiddete uğramanın bir gerekçesi haline getirilmektedir. Kadın yoksulluğu ev, ço-
cuklar ve gündelik hayatın tüm sorumluluğunun kadınların sırtına yüklenmesine ve kadın hak-
özgürlük alanlarının erkekler ve devlet tarafından bilinçli bir şekilde daraltılmasına yol açmakta-
dır. 

Kriz dönemlerinde kadın emeğinin daha fazla görünmez kılındığı, azgın sömürü sisteminde gü-
vencesiz ve istihdam dışı alanlar dahil olmak üzere değersizleştirme, istikrarlı bir sermaye siyase-
ti olarak uygulanmaktadır. Sermayenin krizini aşmak üzere ortaya koyduğu tek çözüm; daha faz-
la sömürü, daha fazla güvencesizlik, daha fazla kar ve daha fazla savaş siyasetidir. 

HDP Kadın Meclisi, kadınların sosyal ve siyasal hayata katılmasının önündeki tüm engellerin 
kaldırılması mücadelesini aynı zamanda kadınların ekonomik üretim süreçlerine pozitif ayrımcı-
lık ilkesi uygulanarak katılmasının mücadelesini yükseltmeyi görev olarak benimsemektedir. 

HDP 
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Yoksulluğun erkek egemen sermaye sistemi tarafından yönetilebilir bir olgu olmaktan çıkarılma-
sını sağlamak için kadınların ortak mücadelesinin ve dayanışmasının yükseltilmesi zorunlu hale 
gelmiştir. 

KARAR 2 
Parti İçi Erkek Egemenliğine Karşı Mücadele 
Konferansımız; parti içerisinde erkek egemenliğinin yükseldiğini, yıllara varan mücadelelerle ka-
zandığımız temel kadın ilkelerinin dahi tartışma konusu yapıldığı bir süreçte olduğumuz tespiti-
ni yapar. Parti içinde artan erkek egemen yaklaşımlar, eşbaşkanlık ve eşit temsiliyeti ilke edinen 
partimizde ciddi aşınmalara neden olmuştur. Bu aşınmayı engellemenin yöntemlerinden birinin, 
kadınları güçlendiren mekanizmaları kurmak olduğunu; diğer yanının da erkeklere yönelik bir 
pratiği kapsaması gerektiğini biliyoruz. Kadın örgütlülüğünü ve dayanışmasını büyütmeyi esas 
alan Kadın Meclisimiz, parti içi erkek egemenliği ile mücadele kapsamında karma yapı içerisinde 
eğitim çalışmaları yapmayı önüne hedef olarak koyar. 

Konferansımız, HDP Kadın Meclisi olarak, kadınların partiden uzaklaşmasına yol açan parti 
içindeki erkek egemen yaklaşımlara, mobbing, psikolojik ve fiziksel şiddete, tacize, erkek iktidar 
alanlarının geliştirilmesine, eşbaşkanlık ve eşit temsiliyetin tartıştırılmasına, kadınların bütçeden 
yararlanmasını engelleyen yaklaşımlara, disiplin suçlarının gereği gibi soruşturulmamasına, ka-
dına yönelik işlenen suçlarda verilen cezaların uygulanmamasına asla izin vermeyeceğimizi vur-
gular. 

Gerekçe 

2019 yılında gerçekleştirdiğimiz HDP Kadın Örgütlenme Konferansı’nda, erkek egemenliğinin 
sadece toplumsal yapıda değil aynı zamanda parti içinde de güçlenmekte olduğunu, devletin ka-
dın düşmanı politikalarının kadınların siyasete katılımını engellediği gibi, bu politikaların parti 
içinde de etkisini gösterdiğini, eşbaşkanlık sistemimize ve eşit temsile direnç geliştiğini tespit 
etmiştik. 

Açık ki, devletin, toplumsal muhalefetin tüm kesimlerine dönük saldırıların en fazla muhatabı 
olan partiyiz. Bu saldırılarda en çok kadınlar hedef alındı. Merkezi ve yerel çalışmalarda yer alan, 
partimizle ilişki kuran çok sayıda kadın tutuklandı. Partimize yönelik bu baskılar genel olarak 
parti çalışmalarımızda yer alanların sayısını azaltırken, parti içinde gelişen erkek egemenliği, ka-
dın sayısının erkeklere göre çok daha fazla azalmasına neden olmuştur. 
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Kadınlara yönelik gözaltı ve tutuklama operasyonlarıyla siyaseti kadınsızlaştırma politikasına 
karşı sadece Kadın Meclisi olarak değil, parti bütününün yeterli refleks vermemesi, kadınlara gü-
ven veren güçlü bir mücadele hattı oluşturmamızı zorlaştırmıştır. 

Devletin saldırıları ve parti içi erkek egemenliği nedeniyle Kadın Meclisimizin zayıflaması, kadı-
na yönelik suçların artmasına, erkek iktidar alanlarının genişlemesine, kadınların parti içinde 
kendilerini rahat ifade edememesine, demokratik mekanizmaların kurulamamasına neden ol-
muştur. 

HDP Kadın Meclisi olarak örgütlülüğümüzü ve dayanışmamızı büyüterek, karma yapılarda eği-
tim çalışmaları yaparak, parti içi erkek egemenliği ile mücadele edeceğiz. 

KARAR 3 
Kadına Yönelik Erkek Şiddeti ve Kadın Kazanımlarımız 
HDP Kadın Meclisi; AKP/MHP faşist blokunun, erkek egemen, kadın düşmanı, dinci, tekçi, neo-
liberal, muhafazakar politikalarının sonucu olarak artan kadın cinayetlerine, tacize, tecavüze her 
türlü erkek-devlet şiddetine ve LGBTİ+'lara yönelik nefret cinayetlerine karşı mücadele eder. 
Bu kapsamda HDK Kadın Meclisleri, kadın örgütleri, feministler ve LGBTİ+’larla birlikte müca-
dele etme kararlılığı içinde olur. 

6284 Sayılı Yasa, İstanbul Sözleşmesi ve nafaka hakkımızın kapsamının anlaşılması, haklarımızın 
ve kazanımlarımızın farkındalığının artırılması ve savunulması için seminer, forum, söyleşi, atöl-
ye çalışmaları, eylem, etkinlik vs. düzenler. Kadın kazanımlarına yönelik saldırı dalgasını teşhir 
eder. 

Şiddete uğrayan kadınlar için sığınaklar ve hukuki danışma/dayanışma merkezlerine ihtiyaç ol-
duğu bilinciyle, yerel yönetimlerde bunun gerçekleşmesi için takipçisi olur. 

Gerekçe 

AKP, 18 yıllık iktidarı boyunca siyaset ve söylemde kadını değil aileyi koruyan, kadını şiddete 
mahkûm eden politikalar üretti. Kadınlara ve LGBTİ+’lara yönelik şiddeti artırdı. Tüm bu kadın 
düşmanı politikalara boyun eğmedik, mücadele hamleleri geliştirdik. Sokakları ve alanları terk 
etmedik, sesimizi yükselttik, kocaya, babaya, itaat etmeden kendi yaşamlarımıza sahip çıktık. 

Kadınların güçlü direnişi ile karşılaşan iktidar dönem dönem geri çekilmek zorunda kalsa da, 
bugün yeniden yılların mücadelesi ile kazandığımız haklarımıza, kadın kazanımlarımıza saldırı-
yor. Bu saldırı dalgasına karşı Kadın Meclisimizi güçlendirecek, kadın dayanışmasını büyütecek 
ve “Emeğimize, Bedenimize, Kimliğimize” sahip çıkacağız. 
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Kazanımlarımızın gaspını önleyecek politikalar geliştirerek, eşitlik ve özgürlük mücadelemizi 
yükseltecek, kadına yönelik erkek şiddetinin ve kadın ve trans cinayetlerinin olmadığı bir dünya 
için mücadelemizi sürdüreceğiz. 

KARAR 4 
Kayyım, İşgal ve Sömürge Siyasetine Karşı Mücadele 
HDP Kadın Meclisi, eşbaşkanlık sistemimize yönelik saldırıyı hedef alan, kadınların iradesini 
gasp eden, kadına yönelik şiddet ve cinayetleri körükleyen kayyım zihniyetine karşı mücadeleyi 
esas alır. Kayyım zihniyetiyle mücadeleyi, her alanda kadın iradesini ezmeye, emeğimize, bede-
nimize, kimliğimize el koymaya çalışan erkek egemenliğine karşı yürüttüğümüz kadın özgürlük 
mücadelesinin bir parçası olarak görür. Bu temelde, kayyım zihniyetini teşhir eder, ortak müca-
deleyi ören etkinlikler düzenler. 

Kayyım darbesi ile Rojava Kadın Devrimi’ni boğmaya yönelik işgal saldırısını aynı anlayışın ürü-
nü olarak gören Kadın Meclisimiz, kayyım, işgal politikaları ile Kürt kadınlarına yönelik sömür-
ge siyasetine karşı mücadeleyi yükseltir. 

Gerekçe 

AKP-MHP faşist ittifakı Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik işgal girişimi ile IŞİD’in başaramadığını 
yapmaya, Rojava Kadın Devrimi’ni boğmaya çalıştı. Aynı anlayışı, Kürdistan coğrafyasında bele-
diyelerimizi gasp ederek, eşbaşkanlık sistemimize saldırarak gerçekleştirme gayreti içerisindeler. 
Kayyım darbesi ve Rojava Kadın Devrimi’ni boğma çabası içindeki AKP-MHP erkek egemen fa-
şist blokuna karşı kadın ittifakı temel anlayışı ile hareket edeceğiz. Kuzey ve Doğu Suriye’ye yö-
nelik işgal girişimi ve kayyım siyasetiyle Kürtleri kimliksizleştirme, inkar ve imhaya dayalı sö-
mürge siyasetine karşı özgürlük, eşitlik mücadelemizi sürdüreceğiz. 

KARAR 5  
Kadın Tutsaklara Özgürlük 
HDP Kadın Meclisi; AKP-MHP faşist blokunun cezaevlerinde tuttuğu, kadın siyasi tutsaklar ve 
öz savunmasını uygulayan kadınların serbest bırakılması için mücadele eder. Zindanların boşal-
tılması ve kadın siyasi tutsaklar ve öz savunmasını uygulayan kadınların özgürlüğüne kavuşması 
için kampanyalar düzenler ve bu konuda yapılan çalışmalarda yer alır. 
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Çocuklu kadın tutukluların serbest bırakılması, tutukluların beslenme, sağlık ihtiyaçlarının kar-
şılanması, cezaevlerindeki kadın tutuklulara yönelik hak gaspları ve işkenceye son verilmesi için 
mücadeleyi esas alır. 

Kadın tutsaklarla dayanışma amacıyla ilgili kurumların düzenlediği kampanyalar ve yapılan ça-
lışmaları destekler, katkı sunar ve işbirliği içinde olur. 

Gerekçe 

Kadınların büyüyen, eşitlik, özgürlük mücadelesi karşısında acizleşen AKP-MHP faşist bloku, 
cezaevlerini kadın tutsaklarla doldurarak bu mücadeleyi sönümlendirme çabası içerisinde. 

HDP Kadın Meclisi olarak; hukuki hiçbir dayanak olmadan cezaevlerinde tutulan milletvekille-
rimiz, partimizin her kademesinden eşbaşkanlarımız ve belediye eşbaşkanlarımıza uygulanan re-
hin politikasını sona erdirecek bir mücadele hattını önüne koyacaktır. Rehin alınan arkadaşları-
mızın bir an önce özgürlüklerine kavuşması için mücadele edeceğiz. 

Artan kadın katliamlarına karşı duruşun bir biçimi olarak öz savunmasını uygulayan çok sayıda 
kadın da halen cezaevlerindedir. Kadın katili erkeklere haksız tahrik indirimi uygulayan erkek 
yargı, öz savunmasını kullanan kadınlara ağır cezalar vererek özgürlüklerini elinden almaya çalı-
şıyor. Öz savunmasını uygulayan kadınların serbest bırakılması, “öz savunma haktır” diyen HDP 
Kadın Meclisimizin temel mücadele gerekçelerindendir. 

Ayrıca kadınların tutulduğu cezaevlerinde ciddi hak ihlalleri yaşanmaktadır. Kapasitesinin üze-
rinde koğuşlarda kalmaya zorlama, sıcak su, beslenme ve sağlık ihtiyaçlarının yeterli düzeyde 
karşılanmaması, kadın koğuşlarının banyo ve tuvaletlerinin de görülecek şekilde kameralarla iz-
lenmesi, çıplak arama işkencesi, kadın koğuşlarının jandarma ve gardiyanlar tarafından basılarak 
kadın tutuklulara işkence yapılması gibi uygulamalar adeta rutine dönmüş durumda. Kadın tu-
tukluların özgürlüklerinin kısıtlanmasının yanı sıra bir kez daha cezaevi koşulları kötüleştirile-
rek cezalandırılmasına izin vermeyeceğiz. Cezaevlerindeki kadın tutuklulara yönelik bu tür uy-
gulamalara son verilmesi için mücadele edeceğiz. 

KARAR 6  
Kadın Bütçesi 
Partimizin daha önce karar altına aldığı parti bütçesinin yüzde 20’sinin kadınlar tarafından kul-
lanılması ilkesinin, merkezi ve yerel düzeyde uygulanması, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın 
özgürlüğü için elzemdir. Konferansımız daha önce alınan bu kararı güçlendirecek şekilde bütçe-
nin kullanımında merkez, il ve ilçe bütçelerinde kadın çalışmaları için  yüzde 20 pay ayrılmasını, 
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eş saymanlık uygulamasına geçilmesini ve bu kararla ilgili denetimden Kadın Meclislerimizin so-
rumlu olmasını karar altına alır. 

Gerekçe 

Kendini kadın partisi olarak tanımlayan partimiz, çalışmalarında buna uygun pratik ortaya koy-
ma iddiasındadır. Bununla bağlantılı olarak, partimiz toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın özgür-
lüğü için erkek egemenliğine karşı mücadeleyi temel mücadele alanlarından biri olarak benimser 
ve kadınların parti içerisinde özgün örgütlenmesini bu amaca hizmet eden önemli bir model ola-
rak görür. 

HDP 1. Kadın Konferansı’nda aldığımız yüzde 20 kadın bütçesi kararının bugüne kadar uygu-
lanmasında Kadın Meclisimiz sorumluluğunu yeterince yerine getirememiş, 2019 yılı içerisinde 
gerçekleştirdiğimiz örgütlenme konferansında, parti içerisinde erkek egemen anlayış ve tutum-
lardan kaynaklı ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığımız bir kez daha açığa çıkmıştır. Bu sorun-
lardan biri daha önce partimizin karar altına aldığı, kadınlara ayrılan bütçenin kadınlar tarafın-
dan kullanılması ilkesidir. Buna göre yerellerden merkeze kadar bütün alanlarda parti bütçesinin 
yüzde 20’si kadınlar tarafından kullanılır. Ancak neredeyse her yerde bu bütçenin kadınlar tara-
fından kullanılması fiili olarak engellenmektedir. Yerellerde yaşanan mali sorunlar gerekçe ola-
rak sunulurken, asıl olanın saymanların erkek olması ve kadın çalışmalarına bütçe ayırmayı ön-
celemeyen erkek egemen anlayışın sonucu olduğu görülmektedir. Bu fiili engelleme sadece parti 
ilkelerine aykırılık teşkil etmez, aynı zamanda partimizin bir kadın partisi olma iddiasına aykırı 
biçimde cinsiyet eşitliği perspektifinin kurullarımızdan ve mücadele alanlarımızdan dışlanması-
na yol açmaktadır. 

KARAR 7 
Tecrit Uygulamalarına Karşı Mücadele 
Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Ortadoğu’da halkların eşit ve barış içinde yaşaması için ilk 
adım olarak Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan ağırlaştırılmış tecrit koşullarının sona erdirilme-
si gerekmektedir. HDP Kadın Meclisi, Sayın Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının 
sağlanması için mücadeleyi büyütmeye; ayrıca mutlak tecrit sistemiyle derinleştirilen çözümsüz-
lüğün ortadan kaldırılmasında rol alması için eşit ve özgür yaşamdan yana olan kadınlara, genç-
lere ve tüm demokratik kitle örgütlerine ortak mücadele etmek için çağrıda bulunur. 
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Gerekçe 

Türkiye'de barışın tesisi ve demokratikleşme konusunda kilit rol oynayan Sayın Abdullah Öca-
lan, 21 yıldır özel bir politikanın yürütüldüğü İmralı Cezaevi sisteminde mutlak tecrit koşulla-
rında bulunmaktadır. Son olarak Leyla Güven’in açlık grevi direnişi şahsında gelişen ve biz ka-
dınların, Beyaz Tülbentli Annelerin öncülüğünde dünyanın dört bir yanına yayılan mücadele-
mizle, sınırlı avukat ve aile görüşü sağlanarak tecrit kısmen kırılmıştır. Fakat sağlanan bu sınırlı 
görüşmenin ardından Sayın Abdullah Öcalan, ailesi ve avukatları ile görüştürülmemekte, kendi-
sinden 2019 Ağustos’undan itibaren haber alınamamaktadır. 

Sınırlı sayıdaki avukat görüşmelerinde de gördük ki, Sayın Öcalan ile yapılan görüşmeler AKP-
MHP faşist blokunun politikalarını geriletmiştir. Bu nedenle AKP-MHP faşist bloku tecritte ısrar 
ederek tekçi, cinsiyetçi, milliyetçi şiddet politikalarını ülkede hakim kılmaya devam ediyor. Çök-
türme politikasıyla Kürtlere karşı topyekun savaş yürütülmektedir. Uygulanan tecritle Sayın 
Öcalan ile Kürt halkı ve demokrasi güçlerinin bağı koparılmak istenmektedir. 

KARAR 8 
Enternasyonal Kadın Dayanışma Ağı 
Kapitalizmin kendi krizini aşmak için dünyanın her yerinde kadın kazanımlarını hedef alan sal-
dırılarına karşı gelişen kadın direnişlerine tanıklık etmekteyiz. 

2. Kadın Konferansımızda aldığımız karara da işaret eden HDP 3. Kadın Konferansımız, 2020 yı-
lında coğrafyamız ve dünyada kadınların öncülüğünde gelişen tüm direniş hareketlerinin birbi-
riyle iletişim halinde olması, bir araya gelme koşullarının yaratılmasıyla enternasyonal bir daya-
nışma ağı kurulması yönündeki HDK Kadın Meclisi’nin yürüteceği çalışmayı birlikte örgütleme-
yi karar altına alır. 

Gerekçe 

Kapitalizmin kendi krizini aşmak için dünyanın her yerinde devreye koyduğu otoriter yönetim-
ler, tarihsel kadın kazanımlarını tehdit etmektedir. Yüz yıllık kadın kazanımlarını hedef alan sal-
dırılar karşısında ise harekete geçen milyonlarca kadının direnişine tanıklık etmekteyiz. Kadın 
özgürlüğü mücadelesinde dünya çapında gelişen kadın isyanları, cinsiyetçiliğe karşı yükselen öf-
ke gün geçtikçe yayılıyor. 21. Yüzyılı kadın yüzyılı olarak yeniden kurmak için başta hayatın her 
alanında söz, yetki ve karar süreçlerine eşit temsille dahil olarak toplumu dönüştüren Rojavalı 
kadınlar olmak üzere, dünyanın her yerinde direnen kadın hareketleriyle ilişki kurma, deneyim 
paylaşma, ortak hareket etme, birbirimizden güç alma ve dayanışma zeminleri oluşturmak ihti-
yaçtır. 
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KARAR 9 
Göçmen ve Mülteci Kadınlar 
Konferansımız, mülteci kadınların, çocukların, LGBT+’ların mülteci statülerinin tanınması, yasal 
ve sosyal güvenceleri, gıda, sağlık, barınma haklarının sağlanması, cinsel şiddete, istismara ve 
ırkçılığa maruz kalmaması için başta mülteci kurumları olmak üzere yerel yönetimlerle, ilgili 
tüm kurumlarla etkin saha çalışması yürütmeyi, insan ve kadın ticaretine karşı mücadele etmeyi, 
kadın, LGBTİ+ ve göçmen örgütleri ile ortak çalışma yürütmeyi, nefret söylemine karşı mücadele 
etmeyi karar altına alır. 

Gerekçe 

Mülteciliği yaratan en önemli nedenlerden biri iç savaş ve savaşlardır. 2011 yılında Suriye’de baş-
layan iç savaşın en büyük mağdurları kadın ve çocuklar olmuştur. Suriye’de iç savaşın başlama-
sının ve etkisinin artarak sürmesinin en büyük siyasi sorumlusu AKP-Saray iktidarıdır. 

Mültecilikte kadınların yaşadığı ağır sorunlar dil engeli ile birleşerek izolasyon ve yalnızlaştırma-
yı getirmekte ve kadınlar erkek, devlet şiddetine daha fazla maruz kalmaktadır. 

Mülteci kadınlar adet döngüsü, gebelik, doğum ve menopoz gibi normal süreçleri daha 
ağır yaşamakta, hastalık ve ölüm gibi sonuçlarla daha sık karşı karşıya kalmaktadır. 

Mülteci kadınlar ve mülteci küçük yaştaki kız çocukları arasında cinsel ilişkiye zorlanma, ikinci-
üçüncü eş olarak evliliğe zorlanma yaygın bir istismar biçimine dönüşmüştür. Bu ve benzeri du-
rumlar yaratılan yanlış algılarla, ırkçılığı körükleyerek ciddi problemlere ve nefret söylemlerinin 
üretilmesine neden olmaktadır.  

Mülteci kadınlar ve çocuklar arasında ucuz emek gücü olarak ve güvencesiz çalışmak gittikçe 
yaygınlaşmaktadır. AKP-Saray iktidarının izlediği emek düşmanı politikalardan ötürü emek pi-
yasasında karşı karşıya gelen mülteci ve Türkiyeli emekçilerin ortak mücadelesi emek düşmanı 
politikaları geriletmek için esastır. 

Kadın odaklı barış mücadelesinin ve savaş karşıtlığının, mülteciliğin sonlandırılmasına tek 
çare olacağının sonucuna varır.   

KARAR 10 
Ekoloji Komisyonu 
HDP Kadın Meclisi bünyesinde oluşturulacak Kadın Ekoloji Komisyonu; toplumsal cinsiyet ay-
rımcılığına, emeğin ve ekolojinin sömürüsüne, doğal ve kültürel varlıkların ticarileştirilmesine, 
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hafızasızlaştırmaya, suyun metalaştırılmasına, çocukların ve hayvanların yaşam alanlarının daral-
tılmasına, yerinden etmeye dayalı kentsel dönüşümün kadınlar üzerindeki etkilerine dair politi-
kalar üretir, yeni yaşam paradigmasını ekoloji politik temelde pratiğe taşır. 

Bu kapsamda kadın mahalle komisyonlarında, yerelde ve yaşam alanlarında, ekolojiye özgü so-
runları; var olan tüm demokratik kadın yapıları, HDK kadın-ekoloji-emek meclisleri ile birlikte 
tartışmaya açar, mücadele hattını oluşturur, politik ekoloji çerçevesinde çalışmaları gerçekleştir-
meyi karar altına alır. Bu çalışmaların yürütülmesinde HDP Ekoloji Manifestosu ile Rojava Kadın 
Devrimi dahil, kadınların gerçekleştirdiği ekolojik yaşam deneyimlerini kendine rehber edinir. 

Erkek egemen, kapitalist politikalara karşı yeni yaşamı örmede toplumsal cinsiyet eşitliği ile bir-
likte ekolojik politik zeminde parti içi eğitimleri yürütür. HDP Kadın Meclisi’nin edindiği dene-
yimleri yılda bir yapılacak kadın-ekoloji çalıştaylarında toplumsallaştırmayı karar altına alır. Ka-
dın Meclisi’nin özyönetim tartışmalarından süzülen/açığa çıkan deneyimlerin aktarılacağı, bu 
deneyimlerle uluslararası kadın ve ekolojik yaşam pratiklerinin buluşacağı uluslararası konfe-
ranslar düzenler. 

Gerekçe 

Erkek egemen perspektifi temel alan kapitalizm, krizleri ile beraber ayrımcılığı ve eşitsizliği de-
rinleştirmekte, ekolojiyi ve emeği sömürdüğü yöntemlerine, zorla el koymaya, yaşam hakkını 
gasp etmeye kadar varan politikalarını üretmektedir. Bu uğurda çıkarılan savaşlarda, hak ve öz-
gürlük ihlallerinde, zorla yerinden etmelerde en çok etkilenen, ekolojik sistemler, kapitalizmin 
saldırı projelerinde çalışan işçiler, kadınlar ve çocuklardır. 

Kadınlar özgürlük mücadelesini toplumsal cinsiyet ayrımcılığına, kapitalizme, faşizme karşı yü-
rütmektedir. Kadın özgürlük mücadeleleri tarihi örnekleri ile toplumsal cinsiyet özgürlüğünü 
şekillendirmektedir. Bunun en yakın örneği Rojavalı kadınların öncülüğünde eşit, özgür ve eko-
lojik yaşam inşasıdır. Rojavalı kadınların özgürlük mücadelesi erkek egemenliğine, faşizme ve 
kapitalizme karşı sürmekte, yaşamı özgür kılacak tüm yeniden inşa deneyimleri ekoloji politik 
perspektifle gerçekleşmektedir. Eşit ve özgür yaşamı inşa etmeyi, faşizmi yıkmayı hedefleyen biz 
kadınlar, yeni yaşamı inşa etmek için ekoloji paradigmasını yaşamımızda içselleştirmeli, buna 
göre düşünmeli ve siyaset yapmalıyız. 

KARAR 11  
Kadın Siyaset Akademileri 
Kadın özgürlükçü çizgiyi ve demokratik siyaseti yaşamda olduğu kadar bilinç düzeyinde de inşa 
etme noktasında kadın siyaset akademisi çalışması temel ihtiyaçtır. Bu noktada konferansımız, 



2020 KONFERANSLAR KONGRE  
VE KARARLAR 

 90 

HDP Kadın Meclisi’nin, kadın siyaset kadrosunu oluşturmasını ve Kadın Siyaset Akademileri 
kurmasını, bu çalışmaları sürdürürken aynı zamanda kadın mücadelelerini ve deneyimlerimizi 
içeren tarihimizi her yönüyle ortaya koyabilecek “kadın hafıza merkezi” çalışmalarını yapmayı 
karar altına alır. 

Gerekçe 

Ortadoğu ve dünya siyasetini, erkek egemen kapitalist sistemin halklara ve kadınlara dönük mü-
dahale ve saldırılarını doğru zeminde okumak, kadın karşıtı politikalara güçlü bir kadın mücade-
lesiyle cevap olmak; 

Kadın mücadelesinin deneyimlerini, kadınların tarihini ve bilgi birikimini paylaşmak; 

Kadın mücadelesinin hafızasını oluşturmak; 

Sadece güncel kadın mücadelesini değil aynı zamanda kadın özgürlükçü bir geleceğin tahayyü-
lünü ve inşasını gerçekleştirmek, sistemli ve sürekli bir eğitim ile mümkün olabilmektedir. 

KARAR 12  
Genç Kadın Meclisi 
Geleceğin toplumunu şekillendirecek olan genç kadınlar dünyada kapitalist modernitenin meta-
laştırma politikalarıyla, özelde Kürdistan’da kolluk kuvvetlerinin duygusal ilişki adı altında ajan-
laştırma, taciz, tecavüz ve devletin özel savaş politikalarıyla karşı karşıyadır. Genç kadınlara yö-
nelik metalaştırma ve ajanlaştırma politikalarına karşı Genç Kadın Meclisi olarak bu politikaları 
teşhir eden, cins bilincini geliştiren, genç kadın örgütlülüğünü büyüten politikalar geliştireceğiz. 
Tutuklamalar, operasyonlar ve partiye yöneltilen saldırıların da etkisiyle parti yaşamında bir du-
rum olarak açığa çıkan gerontokrasiye karşı genç siyaseti yerelden merkeze daha aktif çalışarak 
hayata geçireceğiz. 
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 3. Olağan Kadın Konferansı’nı “Özgürlükte Israrlı, Mücadelede Kararlıyız” şiarıyla 
18-19 Ocak’ta Ankara’da gerçekleştirdik. Bölgemizde ve ülkemizde yaşanan olağa-

nüstü gelişmeler, halkların ve kadınların demokrasi ve özgürlük mücadelesini de olağanüstü kıl-
dı. Böylesi olağanüstü zamanlar konferansımızın önemini de bir kat daha artırdı. Bizler bu süreç-
te; Konferansımızı, birleşik kadın mücadelesini büyütme kararlılığı ve coşkusuyla tamamladık. 

Ülkenin dört bir tarafından 300 delegenin katıldığı Konferansımız, kadın ve özgürlük mücadele-
si düşmanı AKP iktidarının güdümünde bir uluslararası komployla Paris’te katledilen Sakine 
Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’i; Silopi’de katledilen Seve, Fatma ve Pakize şahsında ka-
dın ve toplum özgürlük mücadelesinde ölümsüzleşen tüm kadınları, bugünleri onların mücade-
lesine borçlu olduğumuz bilinciyle saygıyla selamlar. 

Konferansımız, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel, Gültan Kışanak şahsında rehin tutulan bütün 
seçilmişlerimizi ve arkadaşlarımızı özlemle, sevgiyle selamlar. 

Konferansımız, Türkiye ve Kürdistan'ın her bir noktasında erkek-devletin bütün saldırılarına 
karşı sokakları, alanları dolduran, kadın özgürlük mücadelesini büyüten bütün kadınları selam-
lar. Dünya ölçeğinde ağır bir kriz yaşayan erkek egemen kapitalist sistem, halklara ve kadınlara 
karşı büyük bir hegemonik, ekonomik, siyasal, kültürel vb. savaş açmış bulunmaktadır. 

Rojava’dan Şili’ye, Hindistan’dan İran’a ve Sudan’a kadar, dünyanın pek çok bölgesinde kadınlar, 
ezilenler ve sömürülenler bu saldırganlığa karşı ayaktadır. Kadınları açlığa, yoksulluğa, işsizliğe, 
şiddete, taciz ve tecavüze, her düzlemde teslimiyete, iradesizleşmeye, kendi olmamaya, dilsiz-
leşmeye, siyaset dışı kalmaya, hükmedilmeye, sömürüye, ekolojik yıkıma; özcesi yaşarken ölme-
ye mahkum etmeye çalışan bu çok yönlü saldırı karşısında bizler, ‘kadın demek yaşam demektir’ 
diyoruz.  

Kadınların demokratik ve özgür yaşamı koruma ve var kılma mücadelesinin etkin bir parçası 
olarak, bu parçalı enternasyonal mücadeleyi, daha birbiriyle bakışan ve daha birleşik bir mücade-

HDP 
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le haline getirme perspektifiyle kadın enternasyonal ağını kurmayı önümüze hedef olarak koyu-
yoruz. 

Bölgemiz ve ülkemiz ölümcül bir savaş ikliminin kuşatması altındadır. Konferansımız, hege-
monya mücadelesi içine giren küresel sermaye ile statükocu bölge diktatörlüklerinin aslında ka-
dınlara baskı, zulüm, şiddet, katliam, erkek devlet tahakkümü ve savaştan başka bir şey vaat et-
mediğini tespit etmiştir. Çözüm alternatiflerinden biri, hemen yanı başımızda IŞİD barbarlığını 
ve emperyal bölge güçlerini yenen ve onlara rağmen kadın devrimiyle, kadın anayasası, kadın 
meclisleri, kadın akademileri ve öz savunma güçleriyle erkek egemen toplumu dönüştürmeyi en 
temel hedef haline getiren Rojava modelindedir.  

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de derinleşen neoliberal ekonomi politikalarının krizi sonucun-
da kadın işsizliği, yoksulluğu, güvencesizliği ve geleceksizliği artmıştır. İşsizliğin sebebini kadın-
ların çalışmasında gören iktidar; anne ve eş kodlarıyla erkeği önceleyerek, kadını bütün üretim 
alanlarından, kamusal alandan tasfiye etmektedir.  

Lütuf gibi uyguladığı sosyal politikalarla, kadınları erkeğe, devlete bağlamakta ve açlık sınırının 
da altında yaşamaya mahkum etmektedir. Çaresizlik, belirsizlik kadınlar olarak umudumuzu 
çalmakta, kendi topraklarımızda bizi yaşayamaz, üretemez, gülemez, hayal kuramaz hale getir-
mektedir. İntihar eden her kadının sorumlusu iktidar ve bu düzendir.  

HDP Kadın Meclisleri, ataerkil-ekonomik krize ve kadın yoksulluğuna karşı, kadın istihdamın-
dan, kadınların ev içi görünmeyen emeğine, kadın dayanışma ağlarına kadar çok çeşitli alanlarda 
mücadeleyi esas alır. 

Türkiye, erkek-devlet şiddetiyle dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. Kadınlar olarak öldürül-
mediğimiz, cinsel şiddet de dahil şiddetin her biçimine maruz bırakılmadığımız gün yoktur. Şu-
le, Ceren, Emine, Gülistan, Rabia, Hande ve binlerce kadın, erkek-devlet eliyle katledilen kadın-
lardır. Yine siyasi iklimden beslenen nefret suçları sonucunda LGBTİ+’lar da ağır şiddet altında 
her gün katledilmektedir. AKP-MHP erkek iktidarı ve onun eliyle kurulan erkek ittifakı, kadınla-
rı katletmeyi olağanlaştırdığı gibi, tekelleştirdiği yargıyla, cezasızlık sistemiyle kadına ve LGB-
Tİ+’lara yönelik şiddete ve cinayetlere de çanak tutmaktadır.  

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasanın uygulanmamasını, kazanılmış hak olan nafaka hakkı-
nın elden alınmak istenmesini ve çocuk istismarcılarına af yasasını asla kabul etmiyoruz. Bu kap-
samda, bütün kadın kurumları ve en geniş kadın ağlarıyla erkek iktidarın yaşam hakkımız ve ka-
zanımlarımıza yönelik saldırılarına karşı sürdürdüğümüz mücadeleyi sokakta, işyerinde, parla-
mentoda sürdürmenin sözünü yineliyoruz. 

Kürdistan’da erkek şiddetinin yanı sıra, özel savaş politikalarıyla kadınlar, genç kadınlar birebir 
hedef alınmaktadır. Mardin, Bingöl ve Dersim’de devlet teşvikiyle kolluk güçlerinin dahil olduğu 
cinsel şiddet, istismar, para karşılığı cinsel ilişkiye zorlama hadiselerinde de bu özel savaş politi-
kalarını net bir biçimde görüyoruz.  
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Kürt kadınlarına bu politikalarla yaşam alanı bırakılmadığı gibi, “küçük saraycıklar” biçiminde 
kendini inşa eden kayyım modeliyle de kadınların bütün dayanışma ağlarına yok edercesine sal-
dırmak, eşbaşkanlık ve eşit temsiliyet hakkımızı kriminalize etmektir. Eş başkanlık modeliyle 
partimizin tüm kurullarında uyguladığımız eşit temsiliyet mor çizgimizdir. Bizler "Kadın Partisi" 
olma iddiamızdan tek bir adım dahi geri adım atmayacak, tüm Türkiye ve Ortadoğu'da uygu-
lanmasının teşvikçisi olacağız. 

Türkiye'de barışın tesisi ve demokratikleşme konusunda kilit rol oynayan, halklara, kadınlara 
demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü bir yaşam perspektifi sunarak özellikle kadınların eşit-
lik ve özgürlük mücadelesine etkin katılmasının yolunu açan Sayın Abdullah Öcalan, 21 yıldır 
özel bir politikanın yürütüldüğü İmralı Cezaevi sisteminde mutlak tecrit koşullarında tutulmak-
tadır. Son olarak Leyla Güven’in açlık grevi direnişi şahsında gelişen ve biz kadınların, Beyaz 
Tülbentli Annelerin öncülüğünde büyüttüğü mücadeleyle tecrit bir süreliğine kısmen kırılsa da 
iktidardaki mevcut faşist savaş koalisyonu mutlak tecridi tekrar uygulamaya koymuştur. Sayın 
Öcalan’dan dışarıya ulaşabilen sınırlı birkaç mesajın kadınlara, bütün demokrasi güçlerine, halk-
lara umut ve cesaret verme, Ortadoğu savaş kaosu içinde yol gösterme potansiyeline hep birlikte 
tanıklık ettik. Konferansımız tecride karşı mücadeleyi tekçi, cinsiyetçi, milliyetçi şiddet politika-
larına karşı mücadelenin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte, tecridi kırmayı temel bir hedef 
olarak önüne koymaktadır. 

Genç kadınlar, kadın ve gençlik kimliğinin bileşkesi olduğundan, iktidarın iki kere hedefidir. Bu 
sebeple, "evlenmiyorlar" diye yakınılmakta, baba-abi-eş-sevgili kimlikleriyle de kadınların yaşam 
hakkını gasp etmek hedeflenmekte; üniversitelerde, liselerde genç kadınlar cinsiyetçi eğitimin 
hedefi kılınmaktadır. Sibel Ünli örneğinde gördüğümüz gibi, "Yaşamaya değer bir hayatım yok" 
diyerek cebinde 1 lirayla genç kadınlar intihara sürüklenmektedir.  

Bütün bu politikaların yanında, Kürdistan'da işgal politikalarının bir devamı olarak, devletin kol-
luk güçleri tarafından genç kadınlar, ajanlaştırılmaya, tecavüz politikalarıyla kadın özgürlük çiz-
gisinden vazgeçirilmeye çalışılmakta, vazgeçmeyenler ise gözaltılar ve tutuklamalar ile yıldırıl-
maya çalışılmaktadır.  

Genç Kadın Meclisleri olarak saldırılar karşısındaki direnişimizin öneminden hareketle, özel sa-
vaş politikalarını da boşa çıkaracak biçimde; üniversitede, lisede, fabrikalarda, genç kadınların 
olduğu her alanda daha güçlü bir biçimde genç kadın meclislerimizi kuracağımızın iddia ve ka-
rarlılığındayız. 

Yeryüzünün her bir noktasında, yeryüzünün bütün dilleriyle, her biçimde ve kendi özgünlüğün-
de kadınlar direniyor. Kadın devrimiyle Rojava'da kendini kurarken, Las Tesis dansıyla kendi 
bedeni üzerindeki her bir göze, kontrole inat "Suçlu sensin, tecavüzcü sensin!" diye haykırıyor.  

Bizler HDP'li kadınlar olarak konferansımızda tartışıp birçok karar açığa çıkardığımız gibi, Tür-
kiye ve Kürdistan coğrafyasının her bir noktasında bu ağır kuşatmanın altında nasıl mücadele 
edeceğimizi ve "var olmaktan" asla vazgeçmeden direnişimizi nasıl büyüteceğimizi pratikte gös-
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tereceğiz. Kadın özgürlük mücadelemizi yok etmek isteyenlere karşı "kadın partisi" olma iddia-
mızı her geçen gün büyüterek, AKP-MHP erkek blokunu ve erkek ittifakını bir bir çözeceğiz.  

Bizler daha da büyüyor, birleşiyor, Türkiye ve Kürdistan coğrafyası başta olmak üzere Ortadoğu 
ve tüm yeryüzünde bir kadın enternasyonal ağı kurmayı her geçen gün daha da somutlarken; 
onlar bölündükçe bölünüyor, ayrıştıkça ayrışıyorlar. Bir kere daha bütün iddia ve kararlığımızla 
yineliyoruz; 2019 direniş yılımızdı, 2020 biz kadınların zafer yılı olacak.  

Sonuç olarak; Konferans delegasyonumuz, yeni dönem mücadelemizin ana hatlarını belirleyip 
aşağıdaki kararları almıştır:  

• Kadına yönelik erkek ve devlet şiddetine karşı mücadeleyi yükseltme, 

• Kayyım, işgal, sömürge siyasetine karşı kazanımlarımızı koruma ve mücadeleyi büyütme, 

• Kadın siyaset akademisi ve kadın hafıza merkezinin oluşturulması, 

• Enternasyonal kadın dayanışma ağının kurulması, 

• Tecrit uygulamalarına karşı sürekli mücadele kararlılığı, 

• Kadın tutsaklara özgürlük kampanyalarını örgütleme, 

• Kadın bütçesini oluşturma, 

• Kadın yoksulluğuna karşı politikalar oluşturma ve çözümler geliştirme, 

• Ekoloji mücadelesini büyütme, 

• Göçmen ve mülteci kadınlarla dayanışmayı büyütme, 

• Parti içi erkek egemenliğe karşı kararlı bir mücadele ve kadın ilkelerini etkili kılma,  

• Genç Kadın Meclislerinin kurulması.   
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HDP 3. BÜYÜK KADIN KONFERANS  
PERSPEKTİF METNİ 

ÖRGÜTLENMEDE KARARLI, MÜCADELEDE ISRARCIYIZ 
3. Kadın Konferansımızı, erkek egemen kapitalist sistemin çok boyutlu krizinin derinleştiği, 
dünya halklarına karşı ağır ekonomik ve siyasal savaşını yükselttiği, dünyanın pek çok bölgesin-
de kadınların ve halkların bu saldırganlığa karşı ayakta olduğu tarihsel bir dönemde gerçekleşti-
riyoruz. 

Erkek egemen kapitalist sistem, kapitalizmin derin krizlerini aşmak için Avrupa ve ABD başta 
olmak üzere dünyanın pek çok yerinde erkek, neoliberal, faşist/otoriter, savaş yanlısı, doğa katli-
amcısı iktidarlarla kadınların hayatlarına, kazanılmış haklarına, özgürlük alanlarına müdahale 
ediyor. Erkek/erkek devlet şiddeti artıyor. Kadınlar çalışma alanlarından ya tümden dışlanıyor ya 
da esnek, güvencesiz, düşük ücretli işlere mahkûm edilmeye çalışılıyor. Kadınlara daha fazla 
yoksulluk dayatılarak, görünmeyen ev içi emeğin yükü artırılıyor.  

Kadın İsyanı Her Yerde! 

Dünyanın birçok yerinde meydanlar, bu saldırganlığa dur demek için ayaklanan kadınlarla do-
lup taşıyor. Yoksulluğa, yolsuzluğa, ekolojik yıkıma, baskı politikalarına, erkek egemenliğine, in-
sanlığı yok eden politikalara karşı yükseltilen isyan dalgalarını kadınlar ya kendileri gerçekleşti-
riyor ya da bu hareketlerin en önlerinde yer alıyor…  

Şili’den başlayan dalgada olduğu gibi, kimi yerde dünyayı saran bir dansla; kimi yerde doğrudan 
savaşın içinde hayattan yana, kimi yerde ise kürtaj gibi en temel haklarına sahip çıkarken; kimi 
zaman grev örgütlerken, kimi yerde ise toplu tecavüzlere karşı büyük yürüyüşlerle, dünyanın 
her yerinde kadınlar bedenlerini, emeklerini, kimliklerini, yaşam hakkını savunmak için direni-
yorlar. Umudu yeşertiyorlar! 

İran’da kadınlar “başörtüsü takmak ya da takmamak bizim kararımız olmalı” diyerek tek kişilik 
“beyaz çarşamba” eylemlerini sürdürüyor, stadyumlara giriyor, videolar yayınlıyor, bir yandan da 
Molla Rejimine karşı gösterilere katılıyorlar.  
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Lübnan’da “namus” adı altında kadınların katledilmesini bazı dini gruplarda suç olmaktan çıka-
ran yasa taslağı hazırlığına karşı kadınlar eylemler yapıyorlar.  

Arjantin’de kadınların kadın katliamlarına karşı 2015 yılında başlattığı #niunamenos (bir kişi 
daha eksilmeyeceğiz) direnişi, sözünü kadın ve trans cinayetlerinin, cinsel şiddetin sonlanma-
sından, işyerinde eşit ücret ve yasal kürtaj hakkı taleplerine kadar uzanan bir yelpazede çeşitlen-
direrek Latin Amerika ve Avrupa genelinde büyüyor.  

Hindistan’da Kerala’da bir araya gelen yaklaşık 5 milyon kadının otoyollarda “kadın duvarı” adı-
nı verdikleri 620 kilometrelik bir zincir oluşturarak, cinsiyet eşitliği çağrısıyla yaptığı protestolar 
büyüyor. 

Bangladeş’te tekstil işçisi kadınlar “eşit miras hakkı” ve “eşit işe eşit ücret” talepleriyle ayakta.  

Filipinler’de kadınlar özellikle cinsiyet eşitsizliğine dayanan şiddete ilişkin kadınların giyiminin 
sebep gösterilmesine, “bana nasıl giyineceğimi söyleme” diyerek itirazlarını yükseltiyor. 

İskoçya’da kadın belediye işçileri eşit işe eşit ücret mücadelesini kazanıyor. 

İspanya’da 6 milyon işçi ve emekçi kadın, 8 Mart’ta “biz durursak, dünya durur” şiarı ile 24 saat 
grev yapıyor.  

ABD’de Trump göreve geldiğinde yüz binlerce kadın sokakları doldururken, çoğu kadın 30 bin 
öğretmen Los Angeles’ta altı gün grev yapıyor. 

Kadın mücadelesinin örgütlü olduğu ve Arap Baharı sürecine aktif katıldığı Tunus’ta kadınlar 
birçok hak kazanıyor.  

Rojava’da Kadınlar Yeni Yaşamın İpuçlarını Sunuyor 

Ortadoğu’da savaş denklemi bir türlü son bulmuyor. Erkek egemen kapitalist sistem kendi krizi-
ni aşmak için savaş ve işgallerden medet umuyor. Bölge, küresel güçler ve despotik bölgesel re-
jimler ile bu güçlerin işbirliği içerisinde olduğu çeteler (IŞİD ve türevleri) tarafından bitmeyen 
bir savaş ve ölüm döngüsüne sokulmak isteniyor. Tüm coğrafya ateş içinde, halklar ve kadınlar, 
savaşın ve katliamların hedefinde.  

Kadınlar başta olmak üzere Rojava halklarının varlığına saldıran, barbarlar çetesi olan IŞİD’e kar-
şı yine kadınların öncülük ettiği muazzam mücadele ile IŞİD yenilgiye uğratıldı. Kadınlar; yeni 
anayasasıyla, kadın katılımıyla, kadın özgür yaşam alanlarıyla, kurmaya başladıkları yeni yaşam-
la, bu savaş sarmalını kırma ve farklı bir ufka işaret etme kapasitesiyle umut yaratıyorlar. Kadın-
lar savaş ortamında dahi kadın özgürlükçü bir yaşamın kurabileceğini gösteriyorlar. Dünyanın 
pek çok bölgesinde bu umut kadınlar tarafından görülüyor, sahipleniliyor.  

Rojavalı kadınların, Kuzey ve Doğu Suriye halklarının savaş döngüsünü kırma, eşit-özgür-ortak 
bir yaşamı birlikte hayata geçirme mücadelesi küresel ve bölgesel emperyal projeler için bir engel 
oluşturuyor. Türkiye devletinin Kuzey ve Doğu Suriye topraklarına dönük işgal saldırısı, bütün 
bu güçlerin açık ya da örtülü desteği ile gerçekleşti. Rojava’daki demokratik kazanımları yok et-
meyi hedefleyen işgal saldırısında Hevrin Xelef, Ceren Güneş, Aynur Ada şahsında kadın özgür-
lük mücadelesinde yer alan kadınlar, onların değerleri, kurmak istedikleri özgür dünya hedef 
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alındı. Bu saldırılara tepki dünya çapına yayıldı. Başta kadınlar olmak üzere özgürlükten yana 
olanlar Rojava’yı sahiplendi. 

Tarihsel bir kırılma anındayız. Bu kırılma anlarında, iktidarlar erkek egemenliğini güçlendirerek, 
erkekliği kışkırtarak kazanımlarımızı yok etmeye ve krizleri lehlerine sonuçlandırmaya çalışırlar. 
Bu kırılma anları aynı zamanda biz kadınlar açısından da özgürlük alanlarımızı çoğaltma, kaza-
nımlarımızı artırma imkân ve olanaklarını sunar. Kadınların neler yaşayabileceği ve yapabileceği 
dünya kadın hareketi, feminist hareket ve özelde Rojava deneyimleri ışığında görülüyor. Birbiri-
nin mücadelesini sahiplenen, güçlendiren bir enternasyonalist ağ ihtiyacı her gün daha yakıcı bir 
hal alıyor. 21. Yüzyıl’ın bir kadın yüzyılı olmasının tohumlarının atıldığı bu deneyimler, kadın 
özgürlük mücadelemizin yolunu aydınlatıyor. 

Aileye, Erkeğe, Yoksulluğa ve Şiddete Mahkum Olmayacağız  

AKP-MHP faşist bloğu, dünyadaki benzerleri gibi, kadınları ekonomik, sosyal, siyasal, akademik 
ve entelektüel alandan tasfiye etmeye; şiddet ve yoksulluk cenderesine sıkıştırarak özgürce var 
olma hakkını ortadan kaldırmaya çalışmaktadır.  

AKP-MHP faşist bloğu, uyguladığı neoliberal, militarist, sömürgeci, yayılmacı politikaların sonu-
cu ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Bu kriz aynı zamanda dünya çapında kapitalizmin krizi olup, 
emperyalist ülkeler bu krizden sermaye lehine çıkışı yeniden paylaşım savaşlarında aramaktadır.  

Türkiye’deki rejim uzun zamandır kendini yeniden yapılandırıyor. Bu yapılandırmanın asli öğe-
lerinden biri de günlük yaşamdan hukuk kurallarına dek, toplumun ve devletin dinci referansla-
ra göre yeniden şekillendirilmesidir. İktidarın, toplumsal şekillenmenin yaratılmasında kurucu 
özne olarak gördüğü kadınlara çizdiği rol, muhafazakâr aileye ve erkeğe mahkûm edilmiş mak-
bul kadın rolüdür. Bütçede, savaş ve silahtan sonra en büyük pay Diyanet’e ayrılıyor ve cemaatler 
güçlü bir şekilde tüm devlet mekanizmalarına yerleştiriliyor. Diyanet kurumu aracılığıyla eği-
timden sağlığa, çalışma yaşamından kültür ve sanat alanlarına dek dinci müdahaleler gerçekleşti-
riliyor. Bu müdahalelerin ilk ve en doğrudan muhatabı da kadınların yaşam tarzları ve kadın be-
deni oluyor. Buna karşın, biz kadınların özgürlükçü laiklik anlayışıyla direnişimiz sürüyor. 

Kadınların haklı taleplerini her türlü şiddetle bastırmaya çalışan AKP-MHP koalisyonu; kürtaj, 
nafaka, boşanma, kamusal alanda var olma, çalışma hayatında yer alma, siyaset yapma gibi kaza-
nımlara karşı çok yönlü, stratejik hedefleri olan bir savaş açmış durumdadır. İktidar hedefine 
ulaşmak için, daha önce kabul edilmiş kadına yönelik şiddeti önlemeye dair 6284 sayılı yasayı, 
İstanbul Sözleşmesi’ni ve nafaka hakkının sınırlandırılmasını bilinçli olarak tartışmaya açmıştır. 
Diğer yandan yasal düzenlemelerde değişiklik olmasa da yargının pratik uygulamalarında bu 
haklar geri alınmaya, yok sayılmaya başlanmıştır. Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramı bütçe dü-
zenlemesinden ve diğer kurumsal yapıların bağlayıcı metinlerinden çıkarıldı. Asıl olarak aileyi 
koruyan, kadını yok sayan yeni bir zemin kurulmaya başlandı. Kadın düşmanı ideolojik zemin 
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yazılı ve sözlü propaganda ile inşa edilmeye çalışılıyor. Bu zihniyete uygun kavramlar topluma 
boca edilerek toplumda rıza üretilmek isteniyor.  

Bu tek adam rejiminin politikalarıyla kadınlara, LGBTİ+’lara ve çocuklara yönelen şiddet, taciz 
ve istismar inanılmaz boyutlara ulaşıyor. Büyük çoğunluğu yakınları tarafından katledilen kadın-
ların sayısı her yıl artıyor. 2019’da kadın örgütlerinin tespit edebildiği kadarıyla 474 kadın katle-
dildi. Kadınlara yönelik cinsel ve fiziksel saldırı sayısında ciddi bir artış oldu. Kadınlar koruma 
kararlarına rağmen öldürüldü, şiddete maruz kaldı. Erkek yargı, hayatlarını korumak için öl-
dürmek zorunda kalan kadınlara cezalar yağdırdı. Tecavüzcü ya da katil erkeği yargılamak yeri-
ne kadınları yargılayan bir yargı ile karşı karşıyayız. Tüm hukuksal düzenlemelere rağmen ka-
dınları koruyacak mekanizmalar, kurumsal yapılar oluşturulmadı. Tersine kadınları şiddetle baş 
başa bırakan, boyun eğmelerini isteyen düzenlemeler iktidarın asıl gündemi oldu.  

LGBTİ+’lara yönelik iktidarın; yok sayan, görünmez kılmaya çalışan, yaşam alanı tanımayan nef-
ret söylemi hız kazanmış durumda. LGBTİ+’lar bir yandan homofobi ve nefret şiddetinin, cina-
yetlerinin hedefi olurken diğer yandan tüm eylem ve etkinlikleri yasaklanıyor. Örgütlenme hak-
ları ellerinden alınıyor, çalışma alanlarından dışlanıyorlar.   

Vahşet düzeyine yükselmiş olan şiddet, içinde bulunduğumuz durumun en önemli göstergeleri 
olmaya devam ediyor. Bu düşmanlık ve vahşet karşısında kadın hareketinin birleşik ve inatçı 
mücadelesi sokakları asla terk etmiyor, terk etmeyecek.  

Türkiye’de cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçların yüzde 46’sı çocuklara karşı işleniyor. 
Yılda ortalama 8 bin çocuk cinsel istismara uğruyor. Türkiye çocuk istismarında Dünya’da 
3üncü sırada. Yine resmi rakamlara göre 181 binin üzerinde çocuk evlilik adı altında cinsel is-
tismara maruz kalıyor. Bu vahim duruma rağmen iktidar, çocuk istismarcılarını serbest bırak-
mak, çocukları kendilerini istismar eden kişilerle zorla "evlendirerek", ömür boyu istismara ma-
ruz bırakacak yasaları çıkarmaya çalışıyor. AKP, çocuk tecavüzünü yasallaştırıyor.  

Kürdistan coğrafyasında ise kadına yönelik şiddet adeta sömürge politikaları ile birlikte farklı şe-
killer alıyor. Kadın varlığının kendisine yönelik fiziki, sosyal, siyasal, ekonomik soykırım politi-
kaları artarak devam ederken, Kürdistan coğrafyası bir kez daha köy köy kasaba kasaba hatta bi-
rey birey işgal edilmek isteniyor. Kürdistanlı kadınlar bu işgal politikasının özel halleriyle hedef 
alınıyor. Özel savaş politikalarıyla kadın özgürlük mücadelesinden geri çekilmeleri hedefleniyor. 
Dersim’de, Bingöl’de ve daha birçok Kürt ilinde yaşananlar bunların örnekleridir.  

Buna karşın biz kadınlar ise özgürlük alanlarımızdan vazgeçmiyoruz. Her türlü saldırıya rağmen 
şiddete karşı direnç göstermekten, ses çıkarmaktan, teşhir etmekten, hukuksal yollara başvur-
maktan, boşanma hakkımızı kullanmaktan vazgeçmiyoruz. İşte bu kararlılığımız iktidarı endişe-
ye sevk ediyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne “makbul”  kadın oluyoruz, ne de evlere hapsoluyo-
ruz.  

Sistem, ekonomik krizini aşmak için kadınların emeğine yöneliyor. Her geçen gün ağırlaşan kriz 
nedeniyle önce kadınların ücretleri düşürülüyor, anne ve eş olma rolleri yüceltiliyor. Eğitimin, 
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sağlığın paralı olması, krizle birlikte bu işlerin ev içinde daha fazla kadınlara yüklenmesine yol 
açıyor. Gıda fiyatlarındaki artış kadınların ev içi emeğini daha fazla artırıyor. Ekmeğini evde ya-
pıyor. Elektrik fiyatlarındaki fahiş artışlar bulaşık, çamaşır makinesi kullanamayan kadınları elde 
yıkamaya zorluyor. Çalışma alanlarında iş bulabilen kadınlar ise esnek, güvencesiz ve daha çok 
kadın işi diye tarif edilen hizmet sektöründe düşük ücretlerle çalışıyor. Ev eksenli çalışma daha 
çok kadınlara yükleniyor. Ekonomik kriz ile birlikte kadınların ücretleri erkeklere göre daha faz-
la düşüyor. Kadınlar üretim alanlarından el çektirilip evlerine yönlendiriliyor. Üstelik bütün bu 
annelik ve eşlik rolleriyle kaynamayan kazanın, pazarda dolmayan torbanın yükü de kadınların 
omzuna bindiriliyor. Kadın yoksulluğu çok büyük bir sorun haline gelmişken, krizin yarattığı 
yoksulluk ve işsizlik, bir yandan da erkek şiddetinin bahanesi oluyor. Kadınlar yoksulluk nede-
niyle erkeğe mahkûm hale getiriliyor. Kadın yoksulluğunu, iktidarın yönetme araçlarından biri 
olmaktan çıkaracak kriz karşısında dayanışmacı ve hak temelli mücadele kadınların önemli gün-
demlerinden biri olacaktır.  

Kürt sorununda çözümsüzlük, Türkiye ve Ortadoğu'da savaş ve şiddette ısrar siyaseti, ülkemiz, 
bölge halkları ve kadınlar için yıkım, yok etme ve geleceksizlik yaratıyor. Bölge barışı ve demok-
ratik bir Ortadoğu projesini ortaya koyan Sayın Öcalan’a 2015’ten sonra uygulanan ağırlaştırılmış 
tecrit politikası ile beraber Kürdistan coğrafyasında uzun yıllardır devam eden savaş sadece Kürt 
halkına ve Kürt kadınına yönelmiyor. Savaş zemininden beslenen şovenizm, kadınların bütün 
sorunlarını ikincilleştirip taleplerini baskılayarak erkek egemenliğine sınırsız alan açıyor,  tüm 
kadınları baskı ve şiddetle yaşamaya mahkûm etmek istiyor. Leyla Güven’in başlattığı ve kısa sü-
rede tüm hapishanelere ve dünyanın pek çok bölgesine yayılan açlık grevi direnişi tecridin kıs-
men kırılmasında rol oynadı. Beyaz Tülbentli Annelerin eylemleri tecride karşı toplumsal muha-
lefetin öncülüğünü yaptı. Bu süreçte kadınlar olarak açığa çıkardığımız direniş gücü önemliydi. 
Bu sahiplenmenin genişlemesine, süreklileşmesine ve büyümesine ihtiyaç var. 

Savaş, tecrit, kayyım siyaseti döngüsü, önceki kayyım darbesinde olduğu gibi yine kadın kaza-
nımlarına yöneldi. Kadın kurumları kapatılarak kadınların destek aldığı, güçlendiği mekanizma-
lar yok edildi. Kadınlar ekonomik ve fiziksel cinsel şiddet başta olmak üzere her türlü şiddet kar-
şısında yalnızlaştırılmak istendi. Eş başkanlık sistemimiz hedef alındı, kriminalize edilmeye çalı-
şıldı. Kadınlara yönelik çok sayıda gözaltı ve tutuklama gerçekleştirildi. Bini aşkın kadın yolda-
şımız tutuklandı. HDP’li binlerce kadın siyasetçi rehin alınırken, diğer yandan kadınların HDP’de 
siyaset yapmasının önünü kesmek için baskı yöntemleri geliştirildi. Tehdit, şantaj, kaçırma, eko-
nomik zor araçları ile kadınların siyasete katılımının önü kesilmeye çalışılıyor. Bu saldırı dalgası-
na karşı güçlü bir duruş sergilemiş olsak da, bu saldırıları engelleyebilecek düzeyde bir direnişi 
toplumsallaştıramadık.  

Kadınları siyaset alanından tasfiye etmek isteyen AKP-MHP faşist bloku, HDP Kadın Meclisi ve 
bileşen kadın örgütlerine, feminist harekete, muhalif kadın örgütlerine ve kadın aktivistlere sı-
nırsızca saldırdı/saldırıyor. Fakat kadınlar olarak tüm saldırılara rağmen sokağı terk etmeme ısra-
rını sürdürüyoruz. Tüm mücadele alanlarının kısıtlanması, yasaklanması ve kazanımlara yönelik 
ağır saldırı koşullarında sokaklarda, meydanlarda haklarımızı savunan, itirazımızı en çok dile ge-
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tiren yine biz kadınlar oluyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve Kürdistan coğrafyasında 
da kadınlar olarak tüm kazanımlara yönelik saldırılara ve siyasetten dışlanmamıza karşı eş baş-
kanlık sistemimize, irademize el konulmasına karşı, tecride karşı, erkek şiddetine karşı, emeği-
mizin yok sayılmasına karşı, savaşa karşı her yerde olduk ve her yerde olmaya devam edeceğiz.  

Şimdi kadın ittifakını büyüterek, demokrasi cephesini geliştirerek, siyasi ve ekonomik krizle bo-
ğuşan, iç bölünmelerle zayıflamaya başlayan bu milliyetçi, zorba, cinsiyetçi iktidarı gönderme 
zamanıdır. 

Örgütsel Sorunlarımız, Gündemlerimiz, Önceliklerimiz… 

3. Kadın Konferansımıza gelirken, örgütsel zeminde 2 yıllık faaliyetimizi değerlendirmeye tabi 
tuttuğumuz bölgesel konferanslar ve ardından Merkezi Kadın Örgütlenme Konferansı’nı gerçek-
leştirdik. O konferanslarda açığa çıkan tespitler, 3. Kadın Konferansımıza ışık tutacak nitelikte-
dir. Merkezi Kadın Örgütlenme Konferansımızda, kadın örgütlülüğümüzün, kadın siyasetimizin 
zayıfladığını tespit ederek, bize dayatılan bütün bu ağır baskı, şiddet ve sindirme politikalarına 
karşı, mücadelemizin de kesintisiz yükselerek devam etmesi gerektiği değerlendirmesini yaptık. 
Devletin saldırılarına yönelik mücadelenin yanı sıra, kadın özgürlükçü sistemimize yönelik parti 
içinde gelişen erkek aklına karşı da bir iç mücadele yürütmeyi önümüze hedef olarak koyduk.  

Örgütlenme Konferansımızda, bileşenlerimizin kadın temsilcileri ve HDK Kadın Meclisi’nden 
arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda ve Bölge Kadın Konferanslarımızda birçok tespitimiz 
oldu.  3. Kadın Konferansımızda “hangi noktadayız?”, “ne yapmalıyız?” ve “nasıl yapmalıyız?” 
sorularının yanıtlarını kapsamlı olarak tartışacağız. Ortaklaştıracağımız ve birlikte bir mücadele 
hattı oluşturacağımız temel örgütsel sorunları ve yönelimleri şöyle sıralayabiliriz:  

Özgün kadın çalışması yaparken karşılaştığımız temel sorunlardan biri, karma işlerle uğraşmak 
durumunda bırakılmamızdır. Bu kadın çalışmasını ikincil çalışma durumuna itiyor. Kadınların 
karşılaştıkları bu durum siyasi aklımızın şekillenmesini de etkileyerek, kadın siyasetini gerileti-
yor. Kadın siyaset aklının gerilemesi örgütsel zayıflıklarımızla yan yana geldiğinde, Dünya’da ve 
bölgemizde kadınların mücadelesinin içinden geçtiği süreçleri kavrama, bu deneyimlerden öğre-
neceklerimize yoğunlaşma, mücadele hattını inşa etmede zayıflıklar yaratıyor.  

Eş başkanlık sistemimizin, eşit temsiliyetin ve bunların dayanağı olan kadın meclislerinin öne-
minin parti içi yaşamda ve toplum nezdinde yeterince kavranamadığı ortak tespitimizdir. Kadın 
özgün alanını örgütlemek, kadın siyasetini kurmak neden birincil görevimizdir?  Bu soruya ver-
diğimiz cevabın kavranması için eğitim ve atölye çalışmaları yaygınlaştırılmalı, süreklileştiril-
melidir. Kadınlar mücadelede en önde, kadın meclislerimiz de öyle; ama meclislerimizin ne 
yapması, hangi çalışmalara yoğunlaşması gerektiği konusunda net, özgün cevaplar oluşturama-
dık. Kadın meclislerimizi erkek egemenliğinden kaynaklı sorunları ele alan ve çözüm üreten bir 
niteliğe kavuşturmalıyız.  
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Kadın özgürlükçü paradigmamızda tavizsiz durma kararımıza rağmen, kadın örgütlülüğümüzü 
merkezi ve yerel düzeyde güçlendiremedik. Yerele, hayata ve topluma değen politikalar üretme-
de yetersiz kaldık. Mahalle, sokak ve hanelerden ziyade, takvimsel günlere ve parti binalarına sı-
kıştırılmış siyaset tarzının yarattığı tıkanıklık adeta birbirini yeniden doğuran bir döngüye dönü-
şüyor. Aldığımız kararların takipçisi olmakta ve uygulamakta eksikliklerimiz var. Kurumsal işle-
yişi oturtma, yerel-merkez ilişkisini demokratik, sistematik ve karşılıklı denetime açık biçimde 
kurma konusunda yaşadığımız zayıflıklar çalışmalarımızın önünü tıkıyor.  

Mekanizmalarımızı demokratikleştirme konusunda yaşadığımız sorunlar kadınların karar süreç-
lerine katılımını sınırlandırıyor. Kadın siyaset tarzını ve kadın dayanışmasını hayata geçirmede 
yaşadığımız eksiklikler, kadınları yalnızlaştırıyor.  

Ortamda erkek egemen yaklaşımların ve erkek siyaset tarzının artması geri çekilmelere, partiden 
uzaklaşmalara yol açıyor. Disiplin suçlarının gereği gibi soruşturulamaması, kadına yönelik işle-
nen suçlarda verilen cezaların çoğunlukla uygulanamıyor oluşu da, parti içinde kadınların zayıf-
lamasına yol açıyor.  

Kadınların birbirleriyle deneyim paylaşımı yapacakları, kadın siyasetini ve dayanışmasını nasıl 
gerçekleştireceklerini bulacakları tartışmaları yapmakta yetersiz kalıyoruz. Kadınların birbirini 
güçlendirecekleri politikaları oluşturmaya öncelik vermeliyiz. Parti çalışmalarında yer 
alan/alabilecek kadınların giderek ağırlaşan ekonomik sorunları siyasete katılım kanallarını tıka-
yan bir faktör olarak öne çıkıyor.  

Hem olanakların kullanımında kadınlara pozitif ayrımcılığın uygulanabileceği hem de güçlendi-
rici dayanışma mekanizmalarının inşa edileceği bir perspektife ihtiyaç var. Türkiye tarihinin en 
derin ekonomik krizinin yaşandığı koşullarda, bundan en büyük zararı gören kesimler, öncelikle 
geniş kadın kitleleri iken, bu sürecin büyüttüğü öfkeyi HDK ile birlikte örgütleyebilmek için ka-
dınları ekonomik olarak da güçlendirecek dayanışma ağlarının yaratılması öncelikli gündemle-
rimiz arasında yer almalı.  

Kadınlar olarak kendimize yönelik eleştirilerimizi de güçlü yapmamız gerekiyor. Biz kadınlar da 
kendimizi siyasetin öznesi olarak görmeyebiliyoruz. Erkek aklının dayattığı yaklaşımlar karşı-
sında birbirimizden güç alarak karşı duruş sergilemede eksikliklerimiz var. Biz de bazen erkek 
siyaset tarzı ile yol almaya çalışıyoruz. Kadın ilkelerimizi kadın siyaset tarzımızı bilince çıkarmı-
yor, erkek siyaset tarzını esas alabiliyoruz. Kadın arkadaşlarımızın tartışılmasına izin veriyoruz. 
Birbirimizi güçlendirmek yerine, zayıflatan söylem ve pratikler sergileyebiliyoruz. Parti içerisinde 
yükselen erkek egemenliği ile mücadelenin asıl yol ve yönteminin, kadın örgütlülüğümüzü ve 
dayanışmamızı güçlendirmekten geçtiğini unutmamalıyız.   

Yeni yaşamın temelini teşkil eden ekoloji paradigmamızın kadın bakışıyla oluşturulması kadın 
meclislerimizin öncelikli görevlerindendir. Ekoloji mücadelesinde kadınlar özellikle yaşam alan-
larına müdahale nedeniyle ön saflarda yer alırken, bu alana ilişkin örgütlenme düzeyimiz alanın 
ve perspektifimizin gerektirdiği yeterlilikte değildir. HDK ile birlikte yerellerden, yaşam alanla-
rından doğru, yeni yaşamın örgütlenmesi öncelikli görevlerimiz arasında yer almalıdır.  
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Özellikle bölgemizde yoğunlaşan emperyalist paylaşım savaşları mülteci sayısını her geçen gün 
artırıyor. Mülteciliğin yarattığı sorunlar erkek egemenliği ile birleştiğinde, kadınlar üzerindeki 
baskı daha da yoğunlaşıyor. Mülteci kadınlar çocuk yaşta evlilik, çoklu evlilik, aile içinde ve dı-
şında çok daha fazla şiddet, ucuz emek sömürüsü, dışlanma, ötekileştirilme ve nefret suçlarına 
maruz kalıyor. İktidar tarafından siyasette şantaj aracı olarak kullanılan mülteci kadınların yaşa-
dığı sorunlara ilişkin birlikte örgütlenme, kadın dayanışmasını güçlendirme, çözüm geliştirme, 
sorunları görünür kılma noktasında çalışmalar yürütmemiz elzemdir.  

Sistemin kadın üzerinde yürüttüğü politikalar, genç kadınlara hem gençlik hem kadın kimlikle-
rinden ötürü ve bu iki kimliğin bileşkesi kadar uygulanıyor. Bu yüzden genç kadınlar örgütlen-
me alanları ve örgütlenme modelleri noktasında bir özgünlüğe sahiptir. Genç Kadın Meclisi, Ka-
dın Meclisi’nin bir üyesi olduğu gibi, özgün plan ve program çıkaran bir yapıdır. İç yapısında, 
kendi karar mekanizması olduğu gibi, Kadın Meclisi’nin yerelden genele tüm karar mekanizma-
larında da bir irade sahibi olarak yer alır. Kadın Meclisi içinde yer alan Genç Kadın Meclisi, Ka-
dın Meclisi planlamalarında, karar almada ve yürütmede ortaklaşmalı, Genç Kadın Meclisi’nin 
eylem, etkinlik ve programlarına daha güçlü katılım sağlanmalıdır. Yerellerde de aynı şekilde ça-
lışılmalıdır. Genç kadınların Kadın Meclisi'ne daha güçlü katılımı, genç kadınların iradesinin ta-
şınması önemlidir.  

HDK Kadın Meclisleri ile birlikte koordineli, bir birbirine güç veren bir çalışma yürütmede yaşa-
dığımız zaaflar, toplumsal yaşamı yerelden örgütlemede, ayaklarını yerele basan kadın siyaseti 
yürütmede önemli sorunlar yaratıyor. HDK ve HDP Kadın Meclislerinin birbirini güçlendirme-
sinde yaratıcı mekanizmalar ve ortak faaliyet alanları üretmeyi başarmak zorundayız. Bunun için 
birbirini gören bir koordinasyonu güçlü tutmakla işe başlayabiliriz. Böylece çeşitli mücadele 
alanlarına yönelik birlikte çalışma yürütmeyi önümüze koyabilir, mahallelerde ve yerel düzeyde 
HDK Kadın Meclisi çalışmalarının öznesi olabiliriz. Yine bileşenlerimizin, HDP ve HDK Kadın 
Meclisi çalışmalarına katılımındaki sıkıntılar ile bir arada güçlenmeyi sağlayacak yapısal kurum-
sallaşmayı yaratamamış olmamız, birlikte güçlenmemizin önündeki engellerden birisidir.  

Bir yandan kadın mücadelemizi engellemeye yönelik yoğun saldırılar; diğer yandan parti içinde 
ve dışında artan erkek egemenliği, kadın meclislerimizin istenilen düzeyde bir örgütlülük ortaya 
çıkaramamasına yol açıyor. Aynı zamanda kadın ittifakı stratejimizin de yeterince açıklıkla kav-
ranmayışı, yerellerde kadınlar ve kadın platformları ile ilişkilerimizi de zayıflatmıştır.  

Kadın ittifakı önümüzdeki dönemin politik hatlarından biri olmasına rağmen, özellikle yereller-
de parti dışındaki kadın örgütleri ve feminist kadınlarla nasıl bir ilişki kuracağımız, nasıl yol ala-
cağımız konusunda net bir yol haritası oluşturabilmiş değiliz. Gerek genel Kadın Meclisimizde, 
gerekse yerellerde bu konuda net perspektifler oluşturmalı, harekete geçmeli ve süreklileştirme-
liyiz. Bulunduğumuz her yerde kadın hareketiyle, feminist hareketle ilişkimizi, ortak zemindeki 
bütün somut işlere güç veren, orada oluşturulan perspektifin siyasetini etkin şekilde hayata ge-
çirmeyi önceleyen, rekabet eden değil dayanışmayı büyüten bir düzeye taşımalıyız. Kürdistan 
coğrafyasında yaşanan baskı ve zor koşulların sonucu zayıflayan mücadele zeminini, sahada et-
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kin bir şekilde rol alarak, orada mücadelenin öznesi olan kadın arkadaşlarımıza güç vererek iler-
letmeliyiz. 

Savaş, kayyım, tecrit, tutuklamalar döngüsünde süren saldırganlığa karşı Türkiyeli kadınlarla 
dönem dönem ortak duruş sergilemiş olsak da, güçlü ve karşılıklı olarak sürekliliği olan zemin-
ler kuramadık. Bir boyutu HDP Kadın Meclisi olarak bizimle alakalıdır. Diğer boyutu ise Türkiye 
kadın hareketinde de yeterli duyarlılık yaratılamaması ile ilgilidir. Öncelikle kadınların yaşamla-
rını ve kazanımlarını hedef alan, “tek adam hep adam” iktidarının geriletilmesi eksenindeki stra-
tejik yaklaşımımızın kadın cephesinin örülmesinde de karşılıklı olarak temsili kaldık.  

Kadınlara yönelik gözaltı ve tutuklama operasyonlarıyla siyasetten uzaklaştırma politikasına kar-
şı hızlı ve yerinde refleks vermede yaşadığımız sorunlar, kadınlara güven veren güçlü bir müca-
dele hattı oluşturmada eksiklikler yaratıyor. Bu saldırılara karşı zamanında ve güçlü cevaplar 
üretmenin, hapishanelerde rehin alınmış arkadaşlarımız için etkin ve sürekli bir mücadele hattı-
nın oluşturulması gerekiyor. 

LGBTİ+’lara yönelik perspektifimiz, parti Program ve Tüzüğümüzde net olmasına rağmen, uzun 
bir süredir parti içinde görünmezlik, unutulmuşluk hali söz konusudur. Bu halin programımıza 
uygun hale getirilmesi için kadınlar olarak çalışmalıyız.  

Mülteci kadınlar, engelli kadınlar, çeşitli inanç ve halklardan kadınlar vb. farklı toplumsal kesim-
lerden kadınlarla bağımız zayıf. Onların sorunlarına temas eden, taleplerine sahip çıkan bir kadın 
siyaseti inşa etmeli, var olan örgütlülüklerle bağımızı güçlendirmeliyiz.  

Meclis Kadın Grubumuz ile kadın meclislerimizin bağını sürekli, sistematik ve birbirini güçlen-
direcek şekilde kurabilmeliyiz. Grubumuzun parlamento içerisindeki etkinliğini de daha güçlü 
ve görünür hale getirmeliyiz.  

Örgütlenme konferanslarımızda ve sonrasında yaptığımız toplantılarda, bölge konferanslarında 
tespit ettiğimiz bütün bu siyasal, örgütsel sorunları 3. Kadın Konferansımız’da da değerlendire-
ceğiz. Bunlara ekleyeceğimiz yeni başlıklar da olacaktır. Ama bugün artık önceliğimiz, dünya ka-
dın hareketinden, feminist hareketten, Rojava’daki kadın yoldaşlarımızdan, Türkiye ve Kürdistan 
kadın hareketinin bugüne getirdiği tarihsel birikimden ve kendi deneyimlerimizin öz eleştirel 
değerlendirmesinden yola çıkarak, bu tarihsel dönemin bizden istediklerini görmek, ne yapma-
mız gerektiğini berrak bir şekilde kavramak ve nasıl yapmalı soruları üzerine derinleşmektir. Bu-
lunduğumuz coğrafyada ve Dünya’da, kendini güçlü bir şekilde ortaya koyan kadın hareketi, fe-
minist hareket en önemli avantajımızdır.  

Parti içindeki erkek egemen tutumların arttığı yönündeki tespitimizi bütün karma konferanslara 
taşıdık, partimizin tüm kademelerinde tartıştırdık. Bu yaklaşımlar karşısında mücadele kararlılığı 
içinde olduğumuzu ve bunu kadın örgütlülüğünü büyüterek yapacağımızı vurguladık.  

Örgütlenme Konferansımız’ın sonrasında, henüz istediğimiz düzeyde olmasa da, Kadın Meclisi 
yapımızda güçlendirmeler gerçekleştirdik. Kadın politikaları üretme, politik gelişmeleri kadınlar 
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cephesinden yorumlama noktasında adımlar attık. Örgütlülüğümüzü yükseltme konusundaki 
kararlılığımız kesindir. Bunu sahada somutlamak için birbirimize güç vererek ilerleyeceğiz. 

18-19 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştireceğimiz 3. Kadın Konferansımız’da tartışmalarımızı bu 
bilinçle yapacağız. 

Bugüne kadar aldığımız yol önemlidir. Faşizmin saldırıları karşısında hala ayaktayız, hala güçlü-
yüz. Haklılığımızdan, tarihimizden, tüm kadınlardan aldığımız gücümüzle eşit ve özgür yaşamı; 
dayanışmanın dünyasını kurmak için örgütlülüğümüzü büyüteceğiz, dünyanın dört bir yanın-
daki kadın mücadeleleri ile kol kola gireceğiz.   

Unutmayalım ki, her türlü eksikliğimize rağmen, büyük bir umut, azim ve dirençle yürütmekte 
olduğumuz kadın özgürlük ve eşitlik mücadelemiz ve yarattığımız değerler, dünya kadın hareke-
tinin de dikkatle takip ettiği bir durumdur. Bunun farkında olarak; Konferansımızın; partimizin 
bütün kademelerinde, bütün politika ve faaliyetlerinde kadın özgürlükçü çizgimizin içselleşti-
rilmesine, sahiplenilmesine katkı sunacağına inancımız büyüktür.  

Kadın mücadele tarihi zor ve meşakkatli olmuştur. Her adımımız, her kazanımımız büyük bedel-
ler ödenerek gerçekleşmiştir. Kazandık, kazanacağız. Hiçbir iktidara kazandıklarımızı geri ver-
meyecek, birlikte ileriye doğru yürümeye devam edeceğiz. Biz kadınlar özgür ve eşit bir yaşamda 
mutlaka buluşacağız. 

Vardık, Varız, Var Olacağız... 
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HDP GENÇLİK MECLİSİ 
2. GENEL KONFERANSI SONUÇ BİLDİRİSİ  

 Genel Gençlik Konferansımızı 12 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da 170 delege ile “Baş-
kaldırdık, Direniyoruz, Faşizmi Yeneceğiz” şiarıyla gerçekleştirdik. Konferans öncesi il 
ve bölge toplantılarında yapılan tartışma ve önerilerden yola çıkarak, Konferansımız 

yeni dönemde örgütsel eksiklikleri giderme ve yol-yöntem haritası açığa çıkarmayı temel hedef 
edinmiştir. Gençlik, kimliğinin değiştirici, aktif ve toplumsal boyutu ile bu dönemde Türkiye siya-
setinde daha aktif rol oynayacaktır.   

AKP-MHP faşizmi, mevcut politikasızlığı ile Türkiye halklarını derin bir krizin içerisine sokmuş-
tur. Çok yönlü yarattığı bu krizini savaş, çatışma, işgal, talan ve sömürü sistemini derinleştirerek 
aşmaya çalışmakta; baskı ve zor aygıtlarıyla tüm toplumu sindirmek istemektedir.  

Tüm dünya sistemlerinde gelecek anlamına gelen yegane kesim gençliktir. Dünya’da egemen 
olmak isteyen tüm sistemler, gençleri her türlü özel savaş ve aldatma oyunları ile tehlikesiz hale 
getirmek istemektedirler. Kendi geleceğini kurgulayan ve bunun öncüsü haline gelmek isteyen 
bir gençlik istenmemektedir.  

Toplumsal hakikatler ışığında kendini yaratmak ve örgütlenmek isteyen gençlik, faşist iktidarlar 
tarafından her zaman hedef haline getirilip sindirilmek istenmektedir. Bu baskı ve zor aygıtlarına 
karşı gençlik her alanda direniş cephesini büyütecek, büyüttüğü direnişle bu baskı sistemlerine 
karşı toplumsal yaşamı örgütlemeyi sağlayacaktır. 

Gençlik Meclisimiz; genç kadınlara yönelik metalaştırma ve düşürme politikalarına karşı, bu po-
litikaları teşhir eden, cins bilincini geliştiren, genç kadın örgütlülüğünü büyüten politikalar geliş-
tirecektir. Son süreçte özelde genç kadınlara yönelik taciz ve tecavüz, şiddet politikalarıyla bilinç-
li bir toplum kırım politikası da yapılmaktadır. Bu politika faşizmin soykırım politikalarından bi-
ridir. Gençlik Meclisleri olarak, gerçekleştirilmeye çalışılan bu politikaların teşhirini yapacak ve 
bunu mücadele gerekçelerinden biri haline getireceğiz. 

Gençlik Meclisleri, tüm gençlik örgütleri ile çözüm, demokrasi ve özgürlük sorunlarında, üni-
versiteleri özgürleştirme mücadelesinde, iktidarın gençleri karşısına alan tüm saldırılarında, ma-

2. 
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hallelerde, liselerde yan yana mücadele zeminlerini genişletmeyi, ortak direnişi ve mücadeleyi 
örgütlemeyi hedefler. 

İktidarın tahakkümünde ticarethane mantığıyla yönetilen üniversitelerin akademik üretimin, 
eleştirel, bilimsel, özgür yaklaşımın, yaratıcılığın öne çıktığı, parasız ve nitelikli üniversitelere 
dönüşmesi için örgütlenme ve mücadele alanları yaratacağız. Aynı zamanda anadilinde eğitim 
hakkının alınması için politikalar geliştireceğiz.  

Öte yandan partinin siyasetinin, dilinin, organlarının gençleştirilmesi için mücadelemizi çok da-
ha aktif biçimde sürdüreceğiz. Toplumsal yaşamın içerisinde her ana ve mekâna kök salan, yaş 
ve deneyim temelli hiyerarşiye karşı mücadeleyi partimizden başlayarak büyüteceğiz.  

Parti içi gerontokrasiye karşı genç siyaseti yerelden merkeze daha aktif çalışarak hayata geçirmek 
temel hedeflerimizdendir. 

Kürdistan coğrafyasında yürütülen katliamcı politikalara karşı, gençlik öncülüğünde toplumsal 
direnişi örgütlemeyi, faşizmin savaş ısrarına karşı onurlu ve demokratik barışı inşa etmeyi temel 
görev olarak ele alacağız.  

Sermayenin saldırılarına, gençliğe dayatılan geleceksizleştirme projelerine ve doğanın sömürü-
süne karşı çözümü, demokrasiyi, eşitliği ve özgürlüğü savunan çalışmayı önümüze koyacağız.  

Konferansımızda önümüze koyduğumuz bir diğer husus ise kültürel soykırım ve asimilasyon 
politikalarına karşı gençliğin kültürel-sanatsal ve dil faaliyetleriyle bilinçlendirilmesi ve bu kap-
samda etkinliklerin yapılması olmuştur.  

HDP, eşitliği ve özgürlüğü kazanmak isteyen tüm kesimlerin olduğu gibi gençlerin de partisidir, 
bir gençlik partisidir. Gençlerin vitrinlik bir aksesuar değil, eşit özne olduğu, inisiyatif aldığı, öz-
gün ve özerk haklarını kullanabildiği bir siyasal ortamın oluşturulması, gençlik örgütümüzün 
temel siyasal prensiplerinden en önemlisi olduğu vurgusu bir daha yapılmıştır.  

Halkların eşit, özgür ve demokratik bir arada yaşamı için yol açmaya çalışan Sayın Abdullah Öca-
lan üzerindeki tecridin ağırlaştırılması, devletin çözüm yerine savaş tercihinin açık göstergesi 
olarak karşımızda durmaktadır. Tecrit politikalarına karşı başta Sayın Abdullah Öcalan'ın özgür-
lüğü olmak üzere, tüm tutsakların ve tecridin toplumsal yansımasına dair mücadele etmenin ge-
rekliliğinin ve buna dair politikalar üreteceğimizin kararlılığı vurgulandı.  

Gençlik Meclisimiz, örgütlü olduğu her alanda bilinçlendirme ve genişleme odaklı süreklileşen 
bir parti içi eğitim politikasını geliştirecek ve sistemli bir çalışmaya kavuşturacaktır. 

Gençlik politikalarının daha çok kesime ulaşması, tartışılması da bilinçlendirme çalışmalarımız-
dan bir diğeridir. Bununla birlikte bir örgütlenme aracı olarak gençlik dergisi çıkarılacak, gençli-
ğin sitesi ve sosyal medya aktif kullanılacak, propaganda dili üretimine dair çalışmalar hızla baş-
latılacaktır. 
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Karar altına aldığımız tüm çalışmalar, ‘Uyan! Gelecek Sensin!’ hamlesi kapsamında gerçekleştiri-
lecek ve bu hamle ilk, orta ve uzun aşama şeklinde ilerleyecektir. Hamlemizin ilanı ve kapsamı 
daha genişçe Partimizin 4.Olağan Kongresi sonrasında yapılacaktır.  

Tüm bu çalışmalar temelinde, örgütlü olduğumuz tüm il veya bölgelerden delegeler ile 45 kişilik 
bir Gençlik Merkezi Koordinasyonu yapılandırılmış ve 4 ayda 1 toplantı yapılmasına karar ve-
rilmiştir. 

Konferansımız tüm bu kararlarla birlikte, yeni dönemde daha çok genişlemeyi hedef almış ve 
HDP fikriyatının yayılmasına dönük çalışma alanlarını belirlemiştir.  

Sonuç olarak Konferansımız, ülkemizin içinden geçtiği siyasal, ekonomik, toplumsal süreçlerde, 
mevcut iktidarın Türkiye toplumuna yıkım getirdiğini tespit etmiştir.  

Türkiye yakın tarihinde, bu tür kaos ve kriz ortamlarının 68 gençliğinin devrimci kimliğini nasıl 
geliştirdiğine, daha yaşanır bir Türkiye için nasıl öncülük yaptığına şahit olmuşsa, bizler de bu 
mirasın ardılları ve Türkiye toplumunun geleceği olarak, dünün hesabını bugünden sormaya ve 
bugünü, yarını eşit ve özgür kılacağımızın sözünü tüm halklara veriyoruz. 






