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Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 
Türk Tabipleri Birliği (TTB) ile Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ortak bir açıklama 

yaparak, Kürt Sorunu konusunda yaşanan gelişmelerle 
ilgili kaygılarını dile getirdi. 3 örgüt, kardeşçe yaşam 
çağrısında bulundular. 

DİSK, TTB ve TMMOB’nin 16 Temmuz 2011 tarihinde 
yaptıkları ortak açıklamada, “Barış içinde ve kardeşçe 
bir arada yaşama isteminde olan insanımız için ölümden, 
acıdan ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyen geri-
lim ve çatışma ortamı bugünlerde giderek tırmandırılıyor” 
denilerek, Türkiye’nin bir kez daha savaş/barış ikilemine 
sıkıştırıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, bölgede yaşa-
nan çatışma ortamına ilişkin süreç şöyle değerlendirildi: 

“Bu ülkede sıkılan her kurşun, atılan her bomba, pat-
layan her mayın, gerçekleşen her türlü silahlı çatışma 
ülkemizde barış içinde bir arada yaşama umudunu 
yok ediyor, silahların konuştuğu yerde barışın sesi 
duyulmuyor.

DİSK, TMMOB ve TTB’DEN 
ORTAK AÇIKLAMA:

Çağrımız İnsandan Yana Olan Herkese!

On yıllardır süren çatışma ortamında gençlerimiz 
ölüyor, anaların yürekleri dağlanıyor. Önceki gün 
Diyarbakır Silvan’da yaşananlar bir kez daha barış 
umudunu dinamitlemiştir. Artık gençlerin ölümüne 
kimsenin tahammülü kalmamıştır.”

Silvan’da ölenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil 
şifanın dilendiği açıklamada, zaten gergin bir zeminde 
bulunan Kürt sorununda, sorunun ele alınış biçimindeki 
yanlışlıklara dikkat çekilerek, seçilmişlerin temsiliyetinin 
engellenmesi, karşılıklı yapılan gergin açıklamalar ve 
susmayan silahlarla çözümden uzaklaşıldığı belirtildi. 
Açıklamada, “Bu gidiş çok tehlikelidir. Toplumumuz, ikiye 
bölünmenin eşiğindedir. Türkiye’yi bir iç savaşa sürükle-
yebilecek, Türk-Kürt kardeşliğini temelden sarsabilecek 
bir yarılmaya yol açacak özelliğe sahiptir” denildi. 

Toplumun kamplaştırılmasına prim vermeyerek bir ara-
da kardeşçe yaşamı savunmak, silahların susmasını 
istemek ve sağduyulu demokratik yaklaşımları egemen 
kılmak sorumluluğuyla karşı karşıya olunduğu vurgulanan 
açıklamada, şu çağrıya yer verildi: 

“Biz, ülkemizin ve insanımızın gereksindiği kardeşlik 
ortamının ancak demokrasi ortamında sağlanabilece-
ğine inanarak, şiddet ortamından medet umanları bir 
kez daha uyarıyoruz.
Başta Parlamento ve Hükümet olmak üzere siyasal 
partileri, toplumsal kurumları, tüm emek ve meslek 
örgütlerini, sorunlarımızın çözümü yönünde barışı 
esas alan tüm güçleri ve demokratik bir Türkiye öz-
lemi taşıyan herkesi barışı egemen kılmak için çaba 
göstermeye, katkı sağlamaya çağırıyoruz. Tarihin bir 
kez daha tekrarlanmasına, şiddetin ve silahların bir kez 
daha hayatımıza egemen olmasına izin vermemek he-
pimizin sorumluluğudur.” <
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KESK, TMMOB, TTB ve DİSK’in 
HEYETİ SİLVAN’A ALINMADI

Diyarbakır Silvan’da çatışmanın olduğu bölgeye giderek incelemelerde bulunmak ve bir arada, kardeşçe yaşama taleplerini 
dile getirmek isteyen KESK Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez 
Konseyi Başkanı Eriş Bilaloğlu, DİSK Bölge Temsilcisi ile yerel örgütlerin şube başkanları ve yöneticilerinden oluşan 50 
kişilik heyetin bölgeye girmesine izin verilmedi.

İncelemelerde bulunmak üzere 27 Temmuz 2011 tarihinde bölgeye giden örgüt temsilcileri, Hazro İlçesi girişinde askeri 
araçlar ve Jandarma tarafından durduruldu. Heyetin bölgeye giriş izni için İçişleri Bakanlığı ve Valilik ile yapılan görüşmeler 
de sonuç vermezken, bölgeye tüm giriş çıkışların kapatıldığı öğrenildi. Bölgeye giderek barış içinde, bir arada kardeşçe 
yaşam taleplerini dile getirmek isteyen örgüt yöneticileri yaptıkları açıklamada “AKP’nin ileri demokrasi anlayışı işte bu 
kadar. Bölgede inceleme yapmamıza dahi izin verilmiyor” dedi. Örgüt yöneticileri daha sonra TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası (JMO) Diyarbakır Şubesi’nde konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenlediler. 


