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Kasım 2011’de Ankara’da 

gerçekleştirilecek TMMOB Demokrasi kurultayına 

hazırlık amacıyla Türkiye’nin 20 yerinde planlanan yerel 

kurultaylardan ilki 16 Nisan 2011 Cumartesi günü 

Diyarbakır’da düzenlendi. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu‘nda 

gerçekleştirilen ve yaklaşık 250 kişinin kayıt yaptığı 

kurultayın açılış konuşmasını yapan TMMOB Diyarbakır 

İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Harun Yalçınkaya, 

1998 yılında ilki gerçekleştirilen “Demokrasi Kurultayı”nı 

güncelleştirmeye çalışacaklarını belirtti. 

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Çağdaş da 

açılışta yaptığı konuşmada, TMMOB‘nin Kürt sorununun 

demokratik çözümünden yana olduğunu vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından “Demokrasi”, “Temel 

ilkeler”, “İnsan hakları”, “Seçimler”, “Siyasi Partiler”, “Doğal 

kaynaklar ve çevre”, “Kadın sorunu” ve “Kürt sorunu” 

konuları üzerine sunumlar yapılarak tartışmalar 

yürütüldü.

Elektrik Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi 

olarak özellikle “İnsan hakları” ve “Kürt Sorunu” 

ile ilgili iki ayrı konu başlıklarında geniş çerçeve 

taslak metinler ile tartışmalara yardımcı olmak 

amacıyla yerel kurultaya bildiriler hazırlayarak katkı 

konuldu. Diğer konu başlıklarında da tartışmalara katkı 

konulan kurultayda;

Hazırladığımız “İnsan hakları” konu başlığında özellikle şu 

vurgu yapıldı.  

“Biz Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak diyoruz 

ki, İnsanlığın tarihi, “Hak Ve Özgürlükler İçin Mücadele 

Tarihidir”. Temel hak ve özgürlükler, sadece bireysel haklar 

değil, toplumsal ve kolektif haklar da en az bireysel haklar 

kadar vazgeçilmezdir. Ülkemizde Halkların kendi kaderini 

tayin (self-determinasyon) hakkı, Toplanma ve örgütlenme 

hakkı, Grev ve toplu sözleşme hakkı, Düşünce, vicdan 

ve din özgürlüğü, İfade özgürlüğü gibi haklar anayasal 

güvenceye alınmalı, cumhuriyetin temel ilkeleri bu haklar 

çerçevesinde yeniden düzenlenmelidir. Bu çerçevede yakın 

tarihimizde yaşanan birçoğu insanlık suçu sayılabilecek 

hak ihlalleri ile yüzleşilerek mağdurlarından özür 

dilenmelidir. “

Yine ülkemizin kanayan ve en önemli sorunu olan “Kürt 

sorunu” konusunda da şu temel noktalara dikkat çekildi.

“Bir sorun tanımı etrafında tartışılan Kürt halkı, 

medeniyetlere beşiklik eden Mezopotamya coğrafyasının 

en eski, yerleşik halklarından biridir. Binyıllardır bu 

topraklarda yaşamış, kök salmış bu kadim halk, özellikle 

son ikiyüz yıllık dönemde, çok ciddi bir yok sayılma ve 

imha riskine maruz bırakılmıştır. Bu topraklarda birlikte 

yaşadıkları halklarla, her zaman beraberce, kardeşçe ve 

eşit yaşam arayışında olan Kürt halkı, hiçbir halkı ezmemiş, 

barışçıl anlayışına karşı sürekli ezme ve tahakküm altına 

alma politikalarına maruz kalmıştır. Ancak özgür 

yaşam ve kardeşlik ideallerinden asla 

vazgeçmemiştir. 
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Türklerin Anadolu’ya girişleri sırasında kapıları Türk halkına 

açan Kürtler, süreç içerisinde, Selçuklu ve Osmanlı idaresinde 

özerk diye nitelendirilebilecek beylikler şeklinde, barışçı 

felsefelerine uygun bir yaşam sürmüştür.”

“Kendi özgürlüklerini Türk halkıyla birlikte yaşama idealinde 

somutlaştıran halk, Kurtuluş savaşı sırasında da Türk halkıyla 

omuz omuza mücadele etmiştir. Ancak Cumhuriyetin 

kurulmasıyla birlikte ittihat ve terakkici anlayışın hakim hale 

gelen politik yaklaşımları, ülkenin asli kurucu öğesi olan 

Kürt halkına, kurtuluş savaşı sırasında verilen özerklik, Kürt 

kimliğinin tanınması, Kürtlerin temsilcilerinin mecliste kendi 

kimlikleri ile bulunmaları gibi; halkların bir arada, kardeşçe 

yaşamalarını sağlayacak politikaların terk edilmesine 

neden olmuştur. 1921 anayasasının çoğulculuğu öngören 

yaklaşımı, 1924 anayasasının tekçi anlayışıyla yıkılmıştır. Bu 

tarihten itibaren yok sayılmaya başlayan Kürtler, Şeyh Sait 

isyanıyla başlayan, Cumhuriyet dönemi isyanları olarak 

genelleştirilebilecek bir isyan-bastırma sürecinin mağduriyetini 

yeniden yaşamaya başlamıştır.” 

“12 Eylül ürünü olan anayasa yerine demokratik, özgürlükçü, 

eşitlikçi ve çoğulcu bir anayasa için çalışmalara hemen 

başlanmalıdır. Etnik vurgularla düzenlenen bütün maddeler 

yeniden düzenlenmelidir. Anayasada yapılacak bütün 

düzenlemelerin güvenlik perspektifinden çıkarılması, insan 

hak ve özgürlükleri çerçevesinde geliştirilmesi gerekmektedir.”

“Biz mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak 

diyoruz ki, İnsanlığın tarihi, 

“Hak ve Özgürlükler İçin Mücadele Tarihidir”.


