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26 Mayıs 2014 tarihli cumhuriyet ga-
zetesinin uluslar arası ajanslardan al-
dığı habere göre EZLN’nin ünlü ko-
mutanı Markos görevini bıraktığını 
açıklamıştı. Asıl adı Rafa el Sebastian 
Vicente olan ünlü felsefe doktoru ve 
aynı zamanda metropolitan üniver-
sitesinde profesör olarak da görevde 
bulunmuş olan Komutan Markos 21. 
Yüzyılın siyaset üreten Marksist teo-
risyenlerindendir. 
Herkesi şok eden açıklaması şöyley-
di. “Bundan sonra EZLN adına ben-
den açıklama duymayacaksınız bu 
görevi başka arkadaşlara bırakıyo-
rum” diyerek örgütün sözcülüğünü 
başka arkadaşlarına devretti. EZLN 
yi ilgi ile izleyen herkesi merak 
içinde bırakan Markos daha sonra 
“MARKOS ÖLMELİ” İsimli bir ma-
kale yayımladı görevini devretmenin 
gerekçelerini sıraladı. Bu makalenin 
tamamını basınımızdan da takip et-

tik. Bir müddet sonra aynı makale-
nin devamını yayınladı.
2. makalede; bu güne kadar ideolo-
jik performasyonları kişisel karizma 
ile bütünleştirip vizyona dönüştüren 
<Liderlik kültü>nü al aşağı eden ve 
okuru hayretler içerisinde bırakan 
derin ve somut betimlemeler var-
dı. Dünya soluna hitaben yaptığı bu 
denli derin analizlerinde “mücadele 
şayet tek tek şahısların benliklerine 
bırakılırsa, sadece bu şahıslarla yaşar 
bu şahıslarla yaşlanır ve bu şahıslar-
la ölür” gibi somut ve extrem bir ör-
neklemede bulunur ve devam eder. 
“tarihte yenilgileri; sadece düşmanın 
amansız kuvvetinden ve şiddetinden 
değil, yığınların umut besleyerek sür-
dürdükleri uğraşı karizması uğruna 
felakete sürükleyen bir ya da birkaç 
kariyeristin hiç sorgulanmayan pra-
tiklerinden nedensel olarak aramak 
gerekir.” der komutan Markos.

DOSTLUK VE KÜLTÜR’DEN…
Dostluk ve Kültür Derneği  03 Hazi-
ran’da kuruluşunun ardından,  ilk ola-
rak   İstanbul Maltepe’de, bir çok ilden 
kurucuların da katılımıyla   geçici Yö-
netim Kolektifi ve Kurucular Kurulu 
toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantıda, önümüzdeki sürecin de-
ğerlendirilmesi yapılarak, mücadele 
programı oluşturuldu. Kısa ve uzun 
vadeli planlamalar yapıldı. Katılımcı 
iller bazında Örgütlenme Komisyon-
ları kuruldu. Emekçi halkın,  gençli-
ğin ve kadınların talep ve mücadelele-
rine destek, bizzat mücadele ve direniş 

Türkiye solunun hiç de yabancısı 
olmadığı bu hastalığı enine-boyu-
na masaya yatırmamıza gerek yok. 
Dünyanın öbür ucunda, bir felsefe 
doktorunun bam teline dokunması 
herkese  adeta öğüt niteliğindedir. 
Makalenin orta yerinde böylesi anla-
yışlardan doğan nedensellikten çıkış 
için ortak bir akıl öneriyor. 
KOLLEKTİVİZM!
21.Yüzyılda güçler dengesinden bah-
setmek imkânsızdır. Bu vesile ile “ya-
şama tutunmanın tek yolu mücade-
leyi yükseltmek, birleşerek büyümek 
ve bütün bir iradeyi kolektif kararlar-
la yürütebilmek ve temsil edebilmek” 
gibi önerilerde bulunuyor. 
20. yüzyılda alışılagelmiş parti içi 
yönetimlere değinir en temel tü-
zük maddesinde “azınlık çoğunlu-
ğa tabidir.” İlkesinden devamla “alt 
komiteler üst komitelere, bütün ko-
mitelerinde merkeze bağlanması, 

hattında yer almanın öneminin vur-
gulandığı toplantıda,  nerede dire-
niş varsa üyelerimiz orada olacaktır 
görüşü belirlendi. Bir yandan dernek 
olarak kendi programımız doğrultu-
sunda aktif çalışmalar yürütülmesi 
için start verilirken, diğer taraftan da 
mücadeleci güçlerle ittifak ve ortak 
mücadele için kollar sıvandı.
Toplantıda, başkanlık sistemi kaldırı-
larak(kuruluşunda yapılan saptama) 
yerine kolektif yönetim modelinin 
uygulanmasının önemi vurgulandı.
Aynı zamanda iller bazında üye çalış-
malarının yapılması kararı alınırken, 

mücadele geçmişimize sahip çıkılma-
sı,  şehitlerimizin anılması ve anlatıl-
ması için birçok planlama yapıldı.
Demokratik bir tarzda, tüm üyelerin 
hak ve hukukunun korunduğu bir ik-
limde ilk kongremizin hazırlıklarına 
başlanması konusunda da görüş bir-
liğine varıldı.
İki aylık sürecinde, programı doğ-
rultusunda ve gücü ile orantılı olarak 
tüm demokratik kitle hareketlerinde 
yerini alan DKDER, gündeme ilişkin 
görüş ve tutumunu da açıklamaya ça-
lıştı.
İşte bu büten, bu iki aylık süreçte ya-
pılan açıklamaların ve pratiğimizin 
anlatıldığı bir üründür.
DKDER, demokratik mücadele plat-
formunda, mücadelesi ile var olacak-
tır!

“MARKOS ÖLMELİ, YAŞASIN KOLEKTİVİZM”
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çoğu zaman zaafları da beraberinde 
taşıdığına dem vurur. Bu zaafların 
ise “özne olmak” çabası içinde bulu-
nanların, yığınların iradesini kendi 
EGO’larına nasıl kurban ettikleri-
ni basit örneklerle açıklar. “Dar bir 
merkezi yapıda kararların kolektif 
alınması imkânsız olacağı gibi dar 
bir yönetim mekanizmasının da de-
netlenmesi bu hali ile de imkânsız-
dır.”
Yukarda ki alıntıya göre tersten bir 
yorum yaparsak ve günümüzle kı-
yaslamaya kalkarsak, mücadele 
dolu bir yaşamın kutsiyet kazanmış 
evrelerinden bir takım çelişkilerle 
de iç içe olduğumuz anlaşılıyor. Şa-
yet böylesi bir gelenekten feyiz alın-
mışsa ve bu güne bu anlayışla mü-
dahale etmeye kalkıyorsak, geçmiş 
yüzyılın bütün bir resmini ortaya 
koyup sorgulamak ve dönüp komu-
tan Makros’un serzenişlerine kulak 
vermemek elde değil. Israrla vur-
guladığı “zaaflı yöneticilerin nöbet-
lerini bir sonraki geriden gelenlere 
bir türlü “devretmeme” alışkanlığı 
bütün bir yapıya sirayet eden zarar-
ların başında gelir” der.
Kollektif akıl ve kollektif iradeyi esas 
alan Rafael Sebastian Vicente kitle-
lerin gözünde “Romantize” edilmiş 
ve kült halini almış olan “Komutan 
Markos”u öldürüp sıradan bir ne-
fer gibi kolektivizme sarılmasından 
daha doğal ne olabilirdi?  Markos’un 
bu girişimi EZLN’yi yenilemekten 
ziyade 21.Yüzyıl Dünya soluna yep-
yeni bir perspektif sunmaktı. Bunu 
da pratik olarak gösterdi.
21. Yüzyıl da Neoliberalizm “Küre-
sel Sömürgeci” politikalarla yeni bir 
insan tipi (denetlenebilir) yaratma-
ya çalışıyor, dünyanın dört bir ya-
nında Faşizan uygulamalar sayesin-
de sistem hayat bulmaya çalışıyor. 
Son iki yüz yıldır işçi sınıfını tüm 
kazanımlarını boşa çıkarma uğra-
şındalar küresel sömürgeci politika-
lara karşı gelişen muhalefet güçleri 
hemen hemen her yer de bastırıl-
maya çalışılıyor. İktisadi kriz siya-
si krizi beraberinde getiriyor. Kriz 
derinleştikçe cebir ve şiddetin dozu 

da giderek artıyor. Kitleler umut-
suzca sonu belirsiz bir karanlığa sü-
rükleniyor. Tamda bu dönem  tüm 
dünyada sosyalistler için yeniden 
toparlanmak, örgütlenmek, birleşe-
rek çoğalmak, çoğaldıkça saflaşmak 
gerekiyor. Böylesi bir mücadelenin 
yürütülmesinde başarılı olmanın 
yegâne yolu kolektif akıl ve kararlar-
dan geçer. Bunun için en sağlıklı yol 
“20. Yüzyılın bize yaşattığı mücadele 
deneyimlerimiz ve tarihsel yenilgi-
lerden ders alarak makûs tarihimizi 
yeneceğimize inancım sonsuzdur. 
AHMET GAZİ AHMEDOV    
Not: Meksika'da Zabatistaların efsa-
ne önderi Markos, 2014 yılında, bu 
efsaneliğin ve giderek tek liderliğin 
tehlikeli olduğunu, hastalık üretti-
ğini dile getirip, kollektivizmin şart 
olduğunu açıklayıp, tüm görevlerini 
bırakıp bir nefer olarak mücadele-
sine devam kararı aldı. Şimdi sıra 
neferi olarak mücadelesine devam 
ediyor. EZLN kollektivizm ile yöne-
tiliyor!

Demokratik, akademik, sanatsal, 
ekolojik ve kültürel platformda ça-
lışmalar yürütmek amacıyla, 3 Ha-
ziran’da, çeşitli illerden kurucuların 
bir araya gelmesi ile yeni bir demok-
ratik kitle örgütünün kuruluşunu 
gerçekleştirdik.

Dostluk ve Kültür Derneği’nin ama-
cı, Bilimsel sosyalizm ışığında, de-
mokratik mücadele alanında, de-
mokratik, ekolojik, sanatsal, kadın 
sorunu ve gençlik alanında sosyal, 
eğitsel, kültürel ve akademik çalış-
malar yürütmektir.

Özellikle kadınlar ve gençler ça-
lışmaların ana ögesi olacaktır. De-
mokratik mücadele platformunda, 
pratiği ile amacına uygun, iç işleyişi 
ile kolektif ve demokratik bir yapı 
oluşturacağız.

Ayrıca, demokratik mücadele plat-
formunda, tüm dost güçler ile bir-
likte çalışacak, ortak mücadele hat-
tında buluşacağız!

Dostlukla!

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ 
(DKDER)

KURUCULAR KURULU VE 
                    YÖNETİM KOLEKTİFİ

dostlukvekulturdernegi@gmail.com

DOSTLUK  VE  KÜLTÜR 
DERNEĞİ KURULDU 

ÖZDEMİR AİLESİNİN ACISINI 
PAYLAŞIYORUZ!

Dostumuz, üyemiz Recai Özde-
mir'in babası Tahir amcamız bu-
gün Adana'da yaşamını yitirdi.
Özdemir ailesinin acısını paylaşı-
yor, başsağlığı diliyoruz.
Dostluk ve Kültür Derneği
(DKDER)
04.08 2020
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30 Haziran’da Mersin’de yaşamını 
yitiren yoldaşımız Düzgün Öz-
men’in annesi, sevgili Fatoş anne 
için üzgünüz! Her anne gittiğinde 
üzüntümüz büyüyor! Düzgün aile-
sinin acısını paylaşıyoruz, başsağlı-
ğı dileklerimizi iletiyoruz.

22 Mayıs 1980’de işkencede katle-
dilen Sosyalist önderlerden Osman 
Mehmet ile dostumuz İbrahim 
Önsoy’un annesi, annemiz Fatma 
Önsoy’u bu akşam kaybettik. Ce-
nazesi Avcılar mezarlığına eşi, oğlu 
ve kızının yanına defnedildi.
Yüzünde yitirdiği evladının hüz-
nüyle giden Fatma annemiz için 
üzgünüz!
Önsoy ailesinin, dostlarımızın 
acısını paylaşıyoruz.

ÖZMEN AİLESİNİN ACISINI 
PAYLAŞIYORUZ!

FATMA ANNEMİZİ KAYBETTİK! 
ÜZGÜNÜZ!

İnsan Hakları Derneği,  özellikle 12 Eylül cuntası ile birlikte insan 
hakları ihlallerinin, işkence, gözaltı ve yargısız infazların yoğun olarak 
yapıldığı bir dönemde filizlendi.

İHD, Cezaevlerinde direnen evlatlarına sahip çıkmak için yollara dü-
şen anneler ile  yazar-gazeteci, hekim, hukukçu, mimar- mühendis ve 
akademisyenlerin yer aldığı çeşitli meslek gruplarına mensup 98 insan 
hakları savunucusu tarafından kuruldu.  

17 Temmuz 1986 tarihinde kuruluşunu gerçekleştiren İHD, ırk, dil, 
din, renk, cinsiyet, siyasi görüş vb.. ayırt etmeden, temel insan hak-
larının savunuculuğunun yapılması temelinde, ölüm cezası, işkence, 
militarizm, gibi olgulara karşı durmak, adil yargılanma, düşünce ve 
inanç özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü gibi olguları savunmak ilke-
lerini temel prensip edindi.

Aynı zamanda, Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın (TİHV) kurucusu 
olan dernek, Uluslararası Ceza Mahkemesi Koalisyonu'nun (UCMK) 
kuruluşunda da yer aldı. Yine Uluslararası İnsan Hakları Federasyo-
nu'nun (FIDH) üyesi olarak çalımalar yapmaktadır.

İNSAN  HAKLARI DERNEĞİ’NİN  34 YILINI  KUTLUYORUZ!

Dostluk ve Kültür Derneği ola-
rak, insan hakları ve özgürlükler  
mücadelesinde önemli bir yeri 
olan İnsan Hakları Derneği’nin  
34 kuruluş yıldönümünü kutlu-
yoruz. Bugüne kadar  bu mücade-
leye emek veren ve değer katanla-
rı,  kurucu önderlerinden, direniş 
sırasında hayatını kaybeden  Di-
dar Şensoy ve aramızda olmayan 
tüm insan hakları savunucularını  
saygıyla anıyoruz.                    
 17 Temmuz 2020
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Tarihe kara bir leke olarak geçen ve 
insanlık tarihinin utanılacak olay-
larından biri olan 02 Temmuz 1993 
Sivas Katliamı, hiç kuşkusuz Kah-
ramanmaraş, Malatya ve Çorum 
katliamları gibi, egemen sınıflar, 
kontrol gerilla ve gerici güçlerin 
tezgahladığı, vahşet içeren katli-
amlardan biridir. Özellikle tarihte, 
Alevilere karşı yapılan saldırı ve 
kıyımların bir parçası, bir uzantısı-
dır. Çünkü, olayın tarihsel arka pla-
nı görülmeden salt güncel siyasal 
konjonktür ile açıklamak kötü ni-
yetli bir yaklaşım değilse, saflıktır.

Vahşetin ve aydın kıyımının bo-
yutlarını görmek bakımından 02 
Temmuz 1993’te yaşananları anım-
samakta ve hafızalarımızı tazele-
mekte fayda var.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği 
tarafından organize edilmiş olan 
Pir Sultan Abdal Şenlikleri kapsa-
mında, pek çok yazar, sanatçı ve 
aydın bu kente geldi. 

Dört gün sürecek şenliklerde söy-
leşiler düzenleyecek, kitaplarını 
imzalatacak ve şarkılar söyleyecek 

olan grup sadece ilk gün etkinlik-
lerini gerçekleştirebildi. Şenliğin 
ikinci günü olan ve Cuma gününe 
denk gelen 2 Temmuz’da namaz çı-
kışı toplanan bir grup provakatör-
ler öncülüğünde etkinliğin yapıldı-
ğı alana yürümeye başladı.

"Sivas laiklere mezar olacak" slo-
ganlarıyla yapılan yürüyüş sırasın-
da ‘Halk Ozanları’ heykeli yıkıldı 
ve yerde sürüklendi. Dikkat edile-
cek bir husus, sayıları giderek ar-
tan gruba herhangi bir müdahale 
olmazken, akşam saatlerine doğru 
kalabalık 15 bin kişiyi buldu. 

Hükümet Konağını taşlamaya ve 
slogan atmaya başlayan grup ar-
dından Madımak Oteli civarına 
ulaşarak, slogan atmaya devam etti. 
Grup önce Madımak Oteli önün-
deki araçları ateşe verdi ve oteli taş-
ladı. Madımak Oteli tutuşturulan 
perdeler ve alt katta bulunan eşya-
larla birlikte yakıldı. Otele sığınmış 
olan kişilerden 33 aydın ve yazar, 
iki otel görevlisi yanarak veya du-
mandan boğularak yaşamını yitir-
di. 51 kişi de olaylardan kendi ola-
naklarıyla, ağır yaralarla kurtuldu.

Ne var ki, katliama gerçekleşip 33 
can yaşamını yitirdikten sonra, ak-
şam saatlerinde ”2 günlük sokağa 
çıkma yasağı” ile birlikte, sokakta 
hakimiyet sağlandığı açıklandı.

Tüm yaşananlar, katliamın boyutu-
nu ve kimler tarafından tezgahlan-
dığını açıkça gösteriyordu.

Tutuklamalar ve davalar açıldıysa 
da Sivas Davası 2014 yılında zaman 
aşımına uğradı ve tüm dava kapa-
tıldı. Bu olay sonrası sivil toplum 
kuruluşlarının ve partilerin “in-
sanlık suçlarında zaman aşımının 
kaldırılması” talebinde bulunması 
üzerine mahkeme başkanı, “İn-
sanlık suçunda zaman aşımı olmaz 
ama bu suçu işleyenler kamu gö-
revlisi değil sivil oldukları için da-
vanın düşmesine karar verilmiştir.” 
şeklinde açıklama yaparak tarihe 
ibretlik bir kararı geçirdi.

Açıkçası, katliamın gerçek sorum-
lularından hesap sorulmadığı gibi, 
dava da zaman aşımına uğratıldı.

33 can... Kimisi nişanlıydı, kimisi 

SİVAS KATLİAMINI UNUTMADIK! 
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üniversiteliydi, doktordu, eczacıy-
dı, mimardı, mühendisti, öğrenciy-
di onlar. Anadolu, Rumeli, Karade-
nizli, Akdenizli, Egeli, Aleviydiler, 
Sünniydiler ve Dünyalıydılar.

Sivas katliamında hayatını kaybe-
denleri unutmadık!

Muhibe Akarsu – (35 yaşında, mi-
safir), Muhlis Akarsu – (45 yaşında, 
sanatçı), Gülender Akça – (25 ya-
şında, sanatçı), Metin Altıok – (52 
yaşında, şair, yazar), Ahmet Alan 
– (22 yaşında, sanatçı), Mehmet 
Atay – (25 yaşında, gazeteci), Se-
hergül Ateş – (30 yaşında, sanatçı), 
Behçet Aysan – (44 yaşında, şair), 
Erdal Ayrancı – (35 yaşında, yönet-
men), Asım Bezirci – (66 yaşında 
araştırmacı, yazar), Belkıs Çakır - 
(18 yaşında, sanatçı), Serpil Canik 
–(19 yaşında, sanatçı), Muammer 
Çiçek – (26 yaşında, aktör), Nesi-
miÇimen – (67 yaşında, şair, sanat-
çı,), Carina Cuanna – (23 yaşında, 
Hollandalı gazeteci), Serkan Do-
ğan – (19 yaşında, sanatçı), Hasret 
Gültekin– (23 yaşında şair, sanat-
çı), Murat Gündüz - (22 yaşında, 
sanatçı), Gülsüm Karababa –(22 
yaşında, sanatçı), Uğur Kaynar – 
(37 yaşında, şair), Asaf Koçak – (35 
yaşında, karikatürist), Koray Kaya 
– (12 yaşında, çocuk), Menekşe 
Kaya – (17 yaşında, sanatçı), Han-
dan Metin – (20 yaşında, sanatçı), 
Sait Metin – (23 yaşında, sanatçı), 
Huriye Özkan – (22 yaşında, sa-
natçı), Yeşim Özkan – (20 yaşında, 
sanatçı), Ahmet Özyurt – (21 ya-
şında, sanatçı), Nurcan Şahin – (18 
yaşında, sanatçı), Özlem Şahin – 
(17 yaşında, sanatçı), Asuman Siv-
ri – (16 yaşında, sanatçı), Yasemin 
Sivri – (19 yaşında, sanatçı), Edibe 
Sulari – (40 yaşında, sanatçı), İnci 
Türk – (22 yaşında, sanatçı), Kenan 
Yılmaz – (21 yaşında, otel görevli-
si), Ahmet Öztürk – (21 yaşında, 
otel görevlisi).

Katliamda Yaşamını Yitirenleri 
Saygıyla Anıyoruz!

Sağlık emekçileri ne istiyor?

Sürekli olarak eylem yapan ve ta-
leplerini çeşitli şekillerde dile geti-
ren sağlık emekçileri, asıl talebinin 
üç ay sürecek adaletsiz ek ödeme 
değil, güvenceli çalışma ve güven-
li gelecek için, insanca yaşam için 
temel ücret artışı olduğunu açıkla-
dılar.

-Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıp-
ranma payı) sağlık ve sosyal hizmet 
işkolunda çalışan bütün emekçile-
ri ve geçmiş çalışma sürelerini de 
kapsayarak şekilde 5 yıla 1 yıl ola-
rak düzenlenmeli, salgın dönemin-
den kaynaklı olarak artı 1 yıl yıp-
ranma payı hakkımız verilmelidir. 
 
- Ek gösterge rakamlarının sağlık 
ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan 
tüm emekçileri kapsayarak, en az 
3600 ek gösterge olacak şekilde ka-
demeli olarak yükseltilmelidir. 
 
-En düşük temel ücret yoksulluk 
sınırının üstünde olacak şekilde te-
mel ücretler yükseltilmelidir. Üç ay 
tavandan yapılacağı duyurulan ek 
ödemeler tüm sağlık emekçilerini 
kapsayacak şekilde ve meslek grup-
ları ve istihdam biçimleri arasında 

adaletsizliğe neden olmayacak şe-
kilde ödenmelidir. 
-Ek ödemeler maaşa ve doğal ola-
rak da emekliliğe yansıtılmalı, hiç-
bir kesinti yapılmamalı, ek ödeme 
kesintisi çalışanlar üzerinde tehdit 
unsuru olmaktan çıkarılmalıdır!
 
-Acilen, ihtiyacı karşılayacak kadar 
sağlık emekçisi ataması yapılmalı, 
yeni atamaların hepsi kadrolu, gü-
venceli olmalıdır. 
 
-Covid-19 enfeksiyonu geçiren sağ-
lık emekçisinin zararının tanzimi 
için “mesleki risklere bağlı ortaya 
çıkan hastalık” olarak kabul edilip, 
iş kazası/meslek hastalığı olduğuna 
dair düzenlemeler derhal yapılma-
lıdır.
 
-Üniversite hastaneleri ve diğer 
tüm sağlık kurumları dahil 1.ba-
samaktan itibaren sağlık hizmeti 
tamamen ücretsiz olmalı, kamusal 
hizmet vermeli, giderleri genel büt-
çeden karşılanmalıdır.

Dostluk ve Kültür Derneği olarak, 
sağlık emekçilerinin bu talepleri-
nin ve mücadelelerinin yanındayız!

04 Temmuz 2020

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİNİ 
DESTEKLİYORUZ!
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Siyasal iktidar TMMOB, TTB gibi meslek odalarına yönelik başlattığı saldırıların bir parçası olarak, şimdi de 
Baroları hedef almış durumdadır. Amaç, tüm kurumların sesini kısmak ve tamamen kontrol altına almaktır.
Bunun içinde,  Baroların yapısı ve seçim sisteminin değiştirilmesine yönelik yasa teklifi hazırlığına tepki göste-
ren barolar, müzakere sürecinden sonuç alamadıklarını belirterek Ankara'ya eş zamanlı yürüyüş başlattı. Baro-
ların başlattığı  'Savunma Yürüyüşü', itiraz ve direnme hakkını kullanmaları bakımından önemli ve değerlidir!
Demokratik kitle örgütlerine düşen görev, bu itiraz, direnme ve karşı koyuş karşısında destek olmaktır.
Baroların bu haklı  taleplerinin ve mücadelesinin yanındayız.!     19 Haziran 2020

Baroların yapısını değiştiren çoklu 
baro yasa teklifi Meclis Genel Ku-
rulu’nda kabul edildi. 
Kabul edilen maddeler şöyle:

*Belirli şartların gerçekleşmesi 
durumunda aynı ilde birden fazla 
baro kurulabilecek. Aynı ilde bir-
den fazla baronun bulunması ha-
linde baroya yazılma talebi herhan-
gi bir baroya yapılabilecek.

* Aynı ilde birden fazla baro varsa 
avukatlık stajının ikinci altı aylık 
kısmı, staj yapılan baroya kayıtlı bir 
avukatın yanında gerçekleştirilebi-
lecek.

* Aynı ilde birden fazla baro varsa 
avukatlar, o ildeki herhangi bir ba-
roya staj başvurusunda bulunabile-
cek.

* Aynı ilde birden fazla baro bu-
lunması halinde staj başvurusunda 
ibraz edilmesi gereken tanıtma ka-
ğıdı, staj yapılan baroya kayıtlı iki 
avukat tarafından düzenlenecek.

* Aynı ilde birden fazla baronun 
bulunması halinde bir avukatın 
geçici olarak görevlendirilmesine 
ilişkin işlemler, kayıtlı olunan baro 
tarafından yerine getirilecek. Bir 
avukatın ölümü, meslekten veya iş-

ten çıkarılması, işten yasaklanması, 
geçici olarak iş yapamaz duruma 
gelmesi hallerinde, avukatın kayıt-
lı olduğu baro başkanı, ilgililerin 
yazılı istemi üzerine veya iş sahip-
lerinin yazılı muvafakatini almak 
şartıyla, işleri geçici olarak takip 
etmek ve yürütmek için kendi ba-
rosuna kayıtlı bir avukatı görevlen-
direcek, dosyaları kendisine devir 
ve teslim edecek.

* Aynı ilde birden fazla baronun 
bulunması halinde aynı büroda 
birlikte çalışma ve avukatlık ortak-
lığı kurma için aynı baroya kayıtlı 
olma şartı aranmayacaktır.

BAROLARLA İLGİLİ YASA NELERİ  ÖNGÖRÜYOR?

BAROLARIN DİRENİŞİNİ DESTEKLİYORUZ!
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* Düzenlemeyle, avukatların mah-
kemelere Türkiye Barolar Birliği ta-
rafından şekli belirlenen cübbeyle 
çıkacağı, kılık ve kıyafet konusunda 
başkaca bir zorunluluk getirileme-
yeceği hükme bağlanarak keyfi uy-
gulamaların önlenmesi amaçlan-
maktadır.

* Belirli şartların gerçekleşmesi 
durumunda aynı ilde birden fazla 
baro kurulabilmesine imkân tanın-
dığından, maddede bu yeni durum 
için uyum düzenlemesi yapılmak-
tadır. Buna göre, aynı ilde birden 
fazla baronun bulunması halinde 
adalet dairelerinde barolara ayrı-
lacak yer, Türkiye Barolar Birliğine 
tahsis edilecek ve Birlik bu yeri, ka-
yıtlı avukat sayısını dikkate almak 
suretiyle barolara tahsis edecektir.

* Aynı ilde birden fazla baronun 
bulunması halinde avukatların bü-
rolarında ve konutlarında yapıla-
cak arama, hakkında soruşturma 
yürütülen avukatın kayıtlı olduğu 
baro temsilcisinin katılımıyla yapı-
lacaktır.

* Denetleme ve şikâyetle ilgili me-
selelerde avukatın bilgi vermek zo-
runda olduğu baro, kayıtlı olunan 
baro olarak netleştirilmektedir.

* Mesleğe yeni başlayan avukatla-
rın baro keseneği, beş yıl süreyle 
yarı oranında alınacaktır.

* Aynı ilde birden fazla baro kuru-
labilmesine imkân tanıyan sisteme 
uyum düzenlemesi yapılmaktadır. 
Buna göre, aynı ilde birden fazla 
baronun bulunması halinde avukat 
o ilde bulunan herhangi bir baro-
nun levhasına kayıt olacaktır.

* Aynı ilde birden fazla baronun 
bulunması halinde avukatlığın ka-
yıtlı olunan baro bölgesi dışında 
süreklilik arz edecek şekilde yapıl-
masına ilişkin tutanak o yerdeki 

tespiti yapan baro yönetim kurulu 
tarafından düzenlenebilecektir.
* Beş binden fazla avukat bulunan 
illerde asgari ikibin avukatla yeni 
bir baronun kurulabilmesine im-
kân tanınmaktadır.

* Aynı ilde birden fazla baronun ku-
rulması halinde baro genel kurul-
ları farklı yıllarda yapılabilecektir. 
Düzenlemeyle, tüm il barolarının 
genel kurullarının, baroların kuru-
luş tarihine bakılmaksızın, belirli 
bir düzen içinde ve aynı tarihlerde 
yapılması amaçlanmaktadır. Buna 
göre, tüm baro genel kurulları son 
rakamı çift olan yıllarda olmak şar-
tıyla iki yılda bir Ekim ayının ilk 
haftası içinde yapılacaktır.

* Düzenlemeye göre, seçim dönemi 
bitmeden önce görevinden ayrılan 
baro başkanının yerine, baro genel 
kurulunda yeniden seçim yapılma-
yacak ve baro yönetim kurulu, ka-
lan süreyi tamamlamak üzere ken-
di üyeleri arasından baro başkanını 
seçecektir.

* Her baro, baro başkanı dâhil en 
az dört delegeyle ve beş bin üyesi 
olan barolar bakımından ayrıca her 
beş bin üye için ilave bir delegeyle 
Türkiye Barolar Birliği genel kuru-
lunda temsil edilecektir.

* Türkiye Barolar Birliği genel ku-
rulunun baro seçimlerinden sonra 
o yılın Aralık ayında Ankara’da ya-
pılması kabul edilmektedir. Birlik 
Genel Kurulunun olağanüstü top-
lanması, on yerine, yirmibeş baro-
nun yönetim kurulunun yazılı tale-
bine bağlanmaktadır.

* Aynı ilde birden fazla baronun 
bulunması halinde adli yardım bü-
rosu, baroların eşit olarak temsili 
esas alınarak oluşturulacaktır.

* Aynı ilde birden fazla baronun 
bulunması halinde kamu kurum ve 

kuruluşları ile kamu iktisadi teşeb-
büslerinde görevli olan ancak ba-
roya kaydını yaptırmak istemeyen 
avukat, durumu hakkında, o ildeki 
herhangi bir baroya bilgi verebile-
cektir.

* Görev sürelerine bakılmaksızın 
baro başkanlığı, yönetim, disiplin 
ve denetleme kurulu üyelikleri ile 
Birlik delege seçimleri 2020 yılı 
Ekim ayının ilk haftasında, Birlik 
Başkanlığı; yönetim, disiplin ve de-
netleme kurulu üyelikleri seçimleri 
ise 2020 yılı Aralık ayı içinde yapı-
lacaktır.

* Birden fazla baro kurulan illerde 
komisyona üye görevlendirilmesi 
baroların eşit ve dönüşümlü temsili 
esas alınarak yapılacak ve görev-
lendirmeye ilişkin usul ve esaslar 
Türkiye Barolar Birliği tarafından 
hazırlanan yönetmelikte gösterile-
cektir.

* Birden fazla baro kurulan illerde 
koruma kurullarına temsilci görev-
lendirilmesi baroların eşit ve dönü-
şümlü temsili esas alınarak yapıla-
cak ve görevlendirmeye ilişkin usul 
ve esaslar Türkiye Barolar Birliği 
tarafından hazırlanan yönetmelikte 
gösterilecektir.

* Birden fazla baro kurulan illerde 
hal hakem heyetlerine üye görev-
lendirilmesi baroların eşit ve dönü-
şümlü temsili esas alınarak yapıla-
cak ve görevlendirmeye ilişkin usul 
ve esaslar Türkiye Barolar Birliği 
tarafından hazırlanan yönetmelikte 
gösterilecektir.

* Birden fazla baro kurulan illerde 
il ve ilçe tüketici hakem heyetlerine 
üye görevlendirilmesi baroların eşit 
ve dönüşümlü temsili esas alınarak 
yapılacak ve görevlendirmeye iliş-
kin usul ve esaslar Türkiye Barolar 
Birliği tarafından hazırlanan yö-
netmelikte gösterilecektir.”
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Baroların parçalanması ve yan-
daş baro oluşturulmasına karşı 
baroların başlattıkları eylemler-
de  baroların ve avukatların hak-
lı taleplerinin yanında olduk ve 
DKDER olarak destekledik

BAROLARIN 

HAKLI DİRENİŞLERİNİN 

YANINDA OLDUK!
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SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ KARŞILANSIN!

Pandemi süresinde üç ay tavandan yapılacağı duyurulan ek ödemeler, tüm sağlık emekçilerini kapsayacak şekil-
de ve meslek grupları ve istihdam biçimleri arasında adaletsizliğe neden olmayacak şekilde ödenmesi gerekir-
ken, bu ödeme çok adaletsiz bir şekilde gerçekleşmiştir. Tıp Fakültesinde, Şehir Hastanesinde ve Toros Devlet 
Hastanesinde Haziran ayı için söz verilen ödemeler çok düşük miktarlarda yapılırken, Aile Sağlığı Merkezlerin-
de pandemi nedeniyle yapılacağı söylenen ek ödemeler söz verildiği halde yapılmamıştır.
Döner Sermaye ve Performans sisteminin iflas etti. Bu uygulamanın ceremesini sağlık çalışanları çekmek zo-
runda kaldı. Sağlık emekçilerinin Sağlık Bakanlığı’ndan acil karşılanmasını istedikleri talepleri şunlardır: 
Fiili Hizmet Süresi Zammı (yıpranma payı), sağlık ve sosyal hizmet işkolunda çalışan bütün emekçilerin ve geç-
miş çalışma sürelerini kapsayacak şekilde 5 yıla 1 yıl olarak düzenlenmeli, salgın döneminden kaynaklı olarak 
artı 1 yıl yıpranma payı hakkı verilmelidir.
Ek gösterge rakamlarının sağlık ve sosyal hizmet iş kolunda çalışan tüm emekçileri kapsayarak, en az 3600 gös-
terge olacak şekilde kademeli olarak yükseltilmelidir.
Covid-19 enfeksiyonu geçiren sağlık emekçisinin zararının tazmini için “mesleki risklere bağlı ortaya çıkan 
hastalık” olarak kabul edilip, iş kazası/meslek hastalığı olduğuna dair düzenlemeler derhâl yapılmalıdır.
Tüm hastaneler ve Aile Sağlığı Merkezleri 1. Basamaktan itibaren tamamen ücretsiz olmalı, kamusal hizmet 
verilmeli, giderleri genel bütçeden karşılanmalıdır.
En düşük temel ücret yoksulluk sınırının üstünde olacak şekilde yükseltilmelidir. Döner Sermaye ve Perfor-
mans gibi çalışanlar arasında adaletsizliklere ve iş barışını bozmaya neden olan ödemeler yerine, emekliliğe 
yansıyacak temel ücretlendirme esas alınmalıdır.
Acilen ihtiyacı karşılayacak kadar sağlık emekçisi ataması yapılmalı, yeni atamaların hepsi kadrolu, güvenceli 
olmalıdır. Yorulan ve yıpranan çalışanlara uygun sürelerde dinlenebilme olanağı sağlanmalıdır.
Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, sağlık Müdürlüğü ve hastane yönetimlerinin  de taleplerine kulak verip 
duymalı, sorunlarına acilen çözüm üretmelidir.
Dostluk ve Kültür Derneği olarak, sağlık emekçilerinin bu haklı taleplerini destekliyor ve mücadelelerinin ya-
nında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz.
DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)



10

Sevgili dostlar.
Sevgili yoldaşlar.
Yaşadığımız her sürecin alınması 
gereken dersleri var... Eleştirel ve 
özeleştirel dilleri var.
Sosyalizm özlemi elbette bizler için 
bir ütopya…Bilirsiniz ütopyalar ya-
şanılır bir gerçekliği ifade eder.
Nicel ve nitel birikimlerin yeterli 
olgunluğa taşındığı zaman dilimle-
rinde özleme dönük ütopyalar tüm 
canlılığı ve keyfiyle hayat bulur.
Bu anlamda, duygularımızı payan-
dalayan bilinç yapımız sistematik 
olarak gelişmek durumundadır. Her 
gelişme ve değişmenin ardında yeni 
güzellikler vardır. Diyalektik mater-
yalizm içselleşmiş olgular etrafın-
daki döngüleri önümüze koyar. Bu 
nedenle biz, koşullarla orantılı vo-
lantrist yönünüzü devreye sokarak 
hedeflenen stratejik noktaya koşa-
rız.
Çağın gereklerine uygun birikim-
lerle, gelişme ve değişim halklarını 
yakalayamayanlar, hangi düşünsel 

adresi işaret ederse etsinler, sonuç 
itibarıyla statik kalmanın varlığı et-
rafında muhafazakar bir alana hap-
solurlar.
Hepimizin hayat bilgisi dersine ihti-
yacı vardır.
Bu dostlara el uzatırız, elimizi tu-
tanlarla birlikte yürürüz. Tutma-
yanları, kendi dünyalarıyla başbaşa 
bırakırız. Artık kaybedecek, oylana-
cak zamanımız yoktur. Kaybedilmiş 
zamanlar bizim için acı hatıralarla 
doludur.
Biz, kendi karanlığımızdan saklan-
mak için, bir başka karanlık arama-
yacağız. Kendi geçmişimizi kıymetli 
bir eser gibi içimizde taşırken, kırık 
mermer sütunların, yıkılmış taş du-
varların, çökmüş mimarilerin altın-
da artık, kalmak istemiyoruz. Biz, 
o görkemli ülkeyi ve ütopyalarımı-
zı arayacağız. Güzellikleri sevinçle 
karşılıyacağız.  Kötülüklere tepki 
vereceğiz. Yağmurla ıslanmış şehrin 
yalnız sokaklarında birbaşımıza kal-
mayacağız. Meydanları doldurma 

DOSTÇA MEKTUPLAR-1
tutkumuzu haykıracağız.
Biz, kendi iktidarını korumaya çalı-
şan kralların, kraliçelerin tebası ol-
mayacağız.
Konusu insan olan toplumsal yaşa-
mın demokrasi kültürüne ve pra-
tiğine katkıda bulunacağız. Top-
lumsal rolümüzü, geleneğimizden 
aldığımız gıdayla uygulama saha-
sında ve masasında, devrimci kolek-
tifizmi baz alarak hayata geçirece-
ğiz.. Doğruları önümüze koyacağız, 
yanlışların arkasına saklanarak yeni 
yollar aramayacağız. Kuytu, tehna 
köşelerde kalmış, kendi güneşinde 
gölgelenmek zorunda kalan dost-
larımızı açığa çıkaracağız. Pusula 
seçilmez rotalardan çekip alacağız. 
Yeniden hayaller kuracağız, dalga 
boyu heyecanlarla dolacağız.
Çelişki, çelişkiyi kovalayacak, yalnız 
bir fotoğrafın siyahında boğulmaya-
cağız.
İnadına devrim!
22 haziran 2020
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Turgutlu da İşçi Hakları Derneğine dostluk ziyareti!
Manisa-Turgutlu da İşçi Hakları Derneğini ziyaret ettik. Karşılıklı olarak dayanışma ve birlikte mücadelenin 
önemini vurguladık. Dostluğu ve samimiyetleri için dostlarımıza teşekkür ederiz.

HOÇFED İLE DOSTÇA BULUŞMA
Demokratik Kitle örgütlerini ziyaret ve dernek çalışmaları hakkında bilgilendirme kapsamında bir grup 
Dostluk ve Kültür Derneği üyesi arkadaş, Esenyurt'ta Hoçvan Dernekler Federasyonunu ziyaret etti. Karşılıklı 
bilgilendirmeler yapıldı.Federasyon Başkanı Türkan Yılmaz, yönetime ve üye dostlara sıcak karşılamaları ve 
ilgileri için teşekkür ederiz.
Yine dostça bilgilendirmeleri için Göç- Der temsilcisi Songül başkana teşekkür ederiz.
Dayanışma ve mücadele güzeldir ve yaşatır!
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Dostumuz, yoldaşımız Ersin Marangoz’un annesi,  asırlık çınarımız Hav-
va annemiz Bandırma’da hayatını kaybetti. Üzgünüz.  Arkadaşımıza ve 
Marangoz ailesine başsağlığı diliyoruz. 
Annemizin cenazesi Pazar günü öğle  Bandırma şehir mezarlığına defne-
dildi.           12 Temmuz 2020 

Amacımız dernek tüzüğümüzde 
ayrıntılı olarak ifade edilmiştir.
Derneğimizin görevleri:

-Bilimsel sosyalist düşünce sis-
tematiği içinde, Dünyadaki ve 
Türkiye'deki durumu inceler, bu 
hususta araştırmalar yapar, öneri-
lerde bulunur ve çözümler üretir.
-Aynı amaçla, geniş halk kitleler 
ile ortaklaşmak ve bilgilendirmek 
için; kurslar, eğitim seminerleri 
ve basın-yayın kampanyaları ile 
konferans, kongre, açık oturum, 
sempozyum, panel gibi etkinlik-
ler düzenler.
-Toplumun tüm kesimlerinin 
demokratik hak ve özgürlükleri-
ni savunur, farklı inanç ve inanç 
uzantısı toplumsal çevrelerin, 
yine etnik kökenleri dolayısıyla 
tercih ettikleri yaşam, kültürel 
alan ve sorunlarının çözümü için 
mücadele eder. 
-Kadınlara karşı yapılan her türlü 
ayrımcılığa, kadına şiddete karşı 
çalışmalar yürütür ve kampan-
yalar düzenler, kadın örgütlerini 
destekler.
-Gençlerin akademik alanındaki 
sorunlarının çözümü için çalış-
malar yapar ve mücadeleler yürü-
tür.
-Çevre, ekoloji ve iklim konusun-
da çalışmalar yapar,  bu amaçlı 
aktivitelerde yer alır, destekler, 
toplumsal duyarlılığa dikkat çe-
ker.
-Evrensel Çocuk hakları konu-
sunda çalışmalar yürütür.
-Doğanın korunması kadar Hay-
van Hakları konusunda da müca-
dele yürütür, bu amaçla kurulmuş 
dernekleri destekler ve ortak ça-
lışmalar yapar.
-İnsanların cinsel tercihleri ve 
yaşam seçenekleri nedeniyle öte-
kileştirilmesine karşı bir anlayışı 

DOSTLUK VE KÜLTÜR 
DERNEĞİ (DKDER)  
GENEL PROGRAMI

İstanbul, Tozkoparan, Küba mahallesinde sosyalist mücadelenin gelip 
yerleşmesinde, sosyalistlerin hal ile buluşmasında Hatun Albayrak gibi 
annelerin rolü çok önemlidir. Yine, 12 eylül cuntasına karşı cezaevleri di-
renişinde annelerin ayrı bir yeri vardır. Bunlardan biri de , sosyalistlerin 
annesi, destekçisi ve sahiplenicisi, Tozkoparan annesi Gülizar Çakmak’tı. 
Hatun ananın mücadele arkadaşı, dostlarımız Doğan, Metin ve Çetin Al-
bayrak’ın yengesi sevgili Gülizar Çakmak, bugün yaşamını yitirdi. Ömrü 
sosyalistlere destek olmakla geçen bu emektar güzel kadını kaybetmenin 
üzüntüsünü yaşıyoruz.
Gülizar annenin cenazesi Başakşehir’de toprağa verildi.
Albayrak ve Çakmak ailesinin acısını paylaşıyoruz, başsağlığı diliyoruz.
10 Temmuz 2020

ASIRLIK ÇINARIMIZ VEDA ETTİ

GÜLİZAR ANNEYE SAYGIYLA!
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savunur ve mücadele eder.
-Uyuşturucuya karşı mücadele 
eder, çocukların uyuşturucu gibi 
zararlı alışkanlıklardan korunma-
sı için çalışmalar yapar, bu amaçlı 
demokratik kitle örgütlerini des-
tekler.
-İş kazaları ile ilgili emekçilerin 
sosyal, ekonomik ve diğer hakları 
için çalışmalar yapar.
-Emekçilerin sendikal haklar ve 
sosyal haklar mücadelesini des-
tekler.
-Yurtta ve Dünyada bilimsel ola-
rak yayımlanmış kitap, dergi, ma-
kale vb. yayınları toplar, kitaplık 
ve belgelikler oluşturur.
-İl, ilçe, belde, köy, mahalle ve 
toplumun değişik kesimlerinde 
anketler, araştırmalar yapar; ya-
pılacak bu tür çalışmalara katkıda 
bulunur, anket ve araştırma so-
nuçlarını yayımlar.
-Amaçları doğrultusunda ulusla-
rarası faaliyette veya işbirliğinde 
bulunabilir, yurt içinde ve yurt 
dışında temsilcilik veya şube aça-
bilir, yurt dışında dernek kura-
bilir veya yurt dışında kurulmuş 
dernek veya kuruluşlara katılabi-
lir.
-Ülkemizin toplumsal, ekonomik, 
kültürel ve siyasal sorunlarını, ir-
deleyip, somut çözümler önerir; 
tespitlerini ve önerilerini kamuo-
yuna duyurur.
-Demokratik kitle ve sivil toplum 
örgütleriyle diyalog içinde olur, 
ortak çalışmalar yapar. Evrensel 
insan hakları kapsamında mi-
tingler, toplantılar, yürüyüşler ve 
basın açıklamaları yapar.
-Tarihsel ve kültürel  mirasların 
araştırılması ve korunması ama-
cıyla çalışmalar yürütür.
-Afet durumlarında dayanışma 
amacıyla ağlar kurar, bu amaçla 
faaliyet sürdüren diğer kitle ör-
gütlerini destekler.  

-Dernek amacı ve düşüncesi doğ-
rultusunda gazete ve dergi çıka-
rır. Video, kaset, belgesel, film ve 
CD Rom hazırlar.

-Okuyan, çalışan, hem okuyup 
hem çalışan, barınma ve beslen-
me sorunu olan çocuklar, işsiz 
gençler ile engellilerin eğitsel, 
bedensel, kültürel ihtiyaçları ve 
rehabilitasyonları için çalışmalar 
yapar, bu alanda faaliyet gösteren 
derneklere, kurumlara ve kam-
panyalara -olanakları ölçüsünde- 
katkıda bulunur.
-Dernek üyeleri arasında dayanış-
mayı sağlamak üzere sergi, gös-
teri, konser, şenlik, gezi, yemek, 
balo, kokteyl gibi sosyal ve spor-
tif etkinliklerde bulunur; tiyatro, 
folklorik öğreti, el becerileri, dil 
öğretimi vb. kurslar açar ve her 
dalda ulusal ve uluslararası yarış-
malar düzenler, jüriler oluşturur, 
ödüller verir, yarışmalara katılır. 
Yine, kültür, sanat ve spor tesis-
leri, konukevleri, lokaller açar, 
gençlik eğitim kampları kurabilir 
ve katılabilir.
-Vakıf kurabilir veya kurulmuş 
bir vakfa katılabilir.
-Dernek üyelerinin haklarını ko-
rumak için çalışmalar yapar.
-Ulusal ve uluslararası alanda de-
mokratik platformda görev yapan 
parti, dernek, sendika, koopera-
tiflerle dostane ilişkiler geliştirir, 
ortak sosyal, kültürel, sanatsal vb. 
etkinlikler yapar, kardeş kuruluş 
anlaşmaları gerçekleştirir.
-Konserler, müzik dinletileri dü-
zenler, sergiler açar.
-İhtiyaç sahibi üyelerin ve yakın-
larının çocuklarına eğitim yardı-
mında bulunur.
-Ulusal ve uluslararası alanda 
sosyal, kültürel, sanatsal ve spor-
tif amaçlı kamplar açabilir, geziler 
düzenleyebilir, eğitimler verebilir.

-Üyeleri ve yakınlarını cenaze ve 
düğün gibi durumlarda sahiple-
nir,  dayanışma ve yardımlaşma-
da bulunur.
-Teknolojiden yararlanma kap-
samında, derneğin görüşlerini 
açıklamak, üyelerle iletişim kur-
mak için internet sitesi,  İnternet 
radyosu ve televizyonu kurar.

-Derneğin görüşlerini açıklamak 
ve üyeler arasında iletişim kur-
mak için gazete, bülten, dergi ve 
kitap çıkarır.
-Üyeler ve yakınları için dayanış-
ma amaçlı yemekler verir, toplan-
tılar düzenler.
-Köylü üyelerimiz öncülüğünde 
turizm ve kültürel amaçlı köy zi-
yaretleri yapar.
-Ülkemizdeki sendikalar ve emek 
örgütleri ile Sivil Toplum Kuru-
luşlarıyla her türlü dayanışmada 
bulunur.
-Hukuksal zeminde, üyelerin 
haklarını savunur.
Hukuk, kadın, gençlik, kültür, 
çocuk, sanat, sağlık, çevre, işçi, 
köylü, yardım gibi komisyonlar 
kurar.

DOSTLUK VE KÜLTÜR 
DERNEĞİ(DKDER)

                                                                                  
KURUCULAR KURULU VE

GEÇİCİ YÖNETİM KOLEKTİFİ

PAKYÜREK AİLESİNE 
BAŞSAĞLIĞI

Dostumuz, yoldaşımız Ayhan Pak-
yürek’in babası Agah amcamız 
İstanbul'da yaşamını yitirdi. Pak-
yürek ailesinin acısını paylaşıyor, 
başsağlığı diliyoruz.
Saygı ile…

9 Temmuz 2020
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Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere bütün cinsiyetlere yönelik şi-
detin son bulması için İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasını isteyen 
ve sözleşmeden çıkılmasını protesto eden kadınlar ne istiyor?

•İstanbul Sözleşmesi kadınların ve çocukların hayatlarını korumak için 
verilen bir sözdür ve bu ‘sözden dönmek’, her yıl yüzlerce kadının öldü-
rüldüğü, şikayet edilen en az 28.360 çocuk istismarı vakasının olduğu 
bir ülkede kadınları ve çocukları ateşe atmaktır.
•Sözleşmeden çekilmek, sözleşmenin referans aldığı ve Türkiye’nin de 
taraf olduğu tüm diğer temel insan hakları sözleşmelerini de tartışmalı 
hale getirmek, kadınların mücadeleyle kazandığı tüm hakları tartışma-
ya açmak demektir.
•Sözleşmeden çekilmek, ‘Kadınlarla erkekler fıtratları gereği eşit değil-
dir’ sözüyle her fırsatta saldırıya uğrayan eşit haklarımızın, yasal gü-
vencelerimizin tümüyle terk edileceğinin dünyaya ilan edilmesidir.
•İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz, haklarımız ve hayatları-
mızdan vazgeçmeyeceğiz demiştik. Buradan yine sesleniyoruz, İstanbul 
Sözleşmesi tartışmalarına nihai olarak son verin ve kadınlar ve çocuk-
larla ilgili yapmanız gerekenleri yapın, sorumluluklarınızı yerine geti-
rin.
•İstanbul Sözleşmesi ile ilgili tartışmalara derhal son verilsin, İstanbul 
Sözleşmesi ve 6284 Sayılı Şiddetin Önlenmesi Yasası’nın uygulanma-
sındaki eksiklikler giderilsin, kadına yönelik şiddete karşı acil önlem 
planı yapılsın.
•Kadınların 7/24 ulaşabileceği, farklı dillerde hizmet, ücretsiz, sadece 

kadın yönelik şiddet alanında ça-
lışan ayrı bir Alo Şiddet Hattı ku-
rulsun.
•Kadına ve çocuğa yönelik şiddet-
le ilgili bağımsız bir veri toplama 
yöntemi geliştirilsin ve kamuoyu-
na düzenli olarak bu veriler açık-
lansın.
•Devletin tüm kademelerinde 
eşitliği sağlayacak, ayrımcılığa son 
verecek düzenlemeler yapılsın. 
Eşit yurttaşlığın tüm gereklerini 
sağlamak için acilen somut adım-
lar atılsın.
•Cinsel şiddetle mücadele koordi-
nasyon ve kriz merkezleri kurul-
sun.
•Dijital şiddet ve ısrarlı takip yasa-
larda tanımlansın ve cezası belir-
lensin.
•Toplumsal cinsiyet eşitliği, eği-
timin her kademesinde zorunlu 
ders olarak müfredata eklensin.
•İstanbul Sözleşmesi’nin de hük-
me bağladığı üzere, ülkemizde 

SOKAKLARA ÇIKARAK DİRENİŞ YAPAN KADINLAR NE İSTİYOR?
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mülteci ve sığınmacı olarak ya-
şayan bütün kadın ve çocukların 
şiddete karşı korunmasında eşit 
haklara sahip olması için açık ve 
net düzenlemeler yapılsın.
•Her mahallede kolay ulaşılabilir, 
ücretsiz, nitelikli ve 24 saat hizmet 
verebilecek kreşler açılsın.
•Kadınların rahatça 7/24 ulaşabi-
leceği kadın danışma merkezleri 
ve yeterli sayıda sığınak açılsın.

Dostluk ve Kültür Derneği ola-
rak, diyoruz ki, İstanbul Sözleş-
mesi çözüm değil, demokratik bir 

kazanımdır. Kadınların bu haklı 
taleplerini destekliyor ve hatırla-
tıyoruz ki, kadın cinayetleri, kadı-
na şiddet, kadınların aşağılanması 
bizzat kapitalist sistemden kay-
naklanmaktadır. Kadının gerçek 
kurtuluşu  sosyalizmdedir. Hiçbir 
hakkından vazgeçmemeli, sistem 
içinde  mücadelesini sürdürmeli 
ancak ana hedefinin, geleceğinin 
de  sosyalizmde olduğunu unut-
mamalıdır.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

ÜYE KAYITLARIMIZ 
DEVAM EDİYOR!

Değerli Dostlar,
03 Haziran 2020 tarihinde ulaşa-
bildiği tüm bölgelerde çalışmalar 
yürütmek amacıyla kuruluşunu 
gerçekleştiren Dostluk ve Kültür 
Derneği, bir taraftan toplumsal ya-
şamda mücadelesini sürdürürken, 
diğer taraftan da katılma talebinde 
bulunan dostlarımızın önerilerini 
dikkate alarak bugünden itibaren 
üye kayıt çalışmalarına başladı.
Yasa gereği geçici bir yönetim ile ve 
kolektif bir şekilde, çok sayıda ilde 
hem örgütlenme ve üye çalışmala-
rını yürüten derneğimiz, tüm üye-
lerimizin katılımıyla beş ay içinde 
de GENEL KURULU'nu gerçekleş-
tirecektir.
İlkelerinde, tüzüğünde ve anlayı-
şında yer aldığı gibi, derneğimiz 
tüm üyelerinin yönetim ve tüm or-
ganlara seçilme ve seçme hakkını 
kullandığı demokratik bir kongre 
gerçekleştirecektir.
Kongre tarihimiz ve gündemimiz 
daha sonra ilan edilecektir.

Saygılarımızla

Üye olmak isteyen dostlarımız için 
başvuru: 
dostlukvekulturdernegi@gmail.com

06 Temmuz 2020
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Tiyatro emekçileri, koronavirüs 
salgını döneminde yaşadıkları so-
runlara ve bu sorunlara çözüm 
bulunamaması karşısında zorluk 
yaşamaktadır. 
Ekonomik koşullar nedeniyle sah-
nelerini açamayan ve bu nedenle 
hem halk ile buluşamaya hem de 
diğer emekçi kesimler gibi eko-
nomik sorunlar yaşayan tiyatro  
emekçileri, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı, Maliye Bakanlığı ve Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığına çağ-
rıda bulunarak  her fırsatta taleple-
rini dile getiriyorlar.’

Tiyatro emekçilerinin haklı  ve des-
teklediğimiz  talepleri şöyle:

■ Tiyatroların KDV, Gelir Vergisi, 
Stopaj vergi oranları yeniden dü-
zenlenmeli, mevcut borçlarla ilgili 
düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

■ Elektrik, doğalgaz, su gibi gi-
derlerimiz 2021 Ocak ayına kadar 
dondurulmalı, var olan borçlar tak-
sitlendirilmeli ve sonrası için de in-
dirim uygulanabilecek bir düzenle-
me yapılmalıdır.
■ 2021 Ocak ayına kadar tiyatrola-
rın salon kiralarına ilgili bakanlık-
ça destekte bulunulmalıdır.
■ Tiyatrolarda çalışan personelin 
maaşları ile ilgili destek olunmalı 
ve 2021 ocak ayına kadar olan SGK 
primleri geçici bir yönerge ile ilgili 
bakanlıkça ödenmeli, geçmiş prim 
borçları ile ilgili düzenlemeler ya-
pılmalıdır.
■ Tiyatro sezonu sağlıklı biçimde 
başlayana dek tüm tiyatro emek-
çilerinin asgari yaşamsal koşulları 
bireysel maddi desteklerle sağlan-
malıdır.
■ Zaman kaybetmeden 'Tiyatro 
Yasası' çıkarılmalıdır. Türkiye'de 

TİYATRO EMEKÇİLERİNİN 
HAKLI TALEPLERİNİN YANINDAYIZ!

tiyatro yapan ödeneksiz özel ve ba-
ğımsız kurumlar 'Kamusal Tiyatro' 
unvanı almalı, ticarethane kimli-
ğinden kurtarılıp 'Kamusal Hizmet 
Üreten Sanat Kurumu' statüsüne 
geçirilmelidir.
■ Kültür ve Turizm Bakanlığı ta-
rafından verilen 'Özel Tiyatrolara 
Devlet Desteği' olarak tanımlanan 
yönetmelikteki yapılan değişiklik-
ler tekrar gözden geçirilerek, hem 
bakanlığı hem sanat kurumlarını 
rahatlatacak şekilde net bir yapıya 
kavuşturulmalıdır.

Dostluk ve Kültür Derneği olarak, 
Tiyatro emekçilerinin kültürel, de-
mokratik, akademik ve ekonomik 
mücadelelerini destekliyoruz. Hak-
lı taleplerinin yanındayız!

12 Temmuz 2020
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Sermayenin istekleri doğrultusun-
da, iktidar tarafından, işçi ve emek-
çilerin Kıdem Tazminatı düzenle-
mesi bir kez daha gündeme getirildi.
Tıpkı "İşsizlik Sigortası Fonu" kay-
naklarının kullanımında olduğu 
gibi, iktidarın ve patronların sıcak 
para ihtiyacını karşılamak için kul-
lanılması planlanan "Kıdem Taz-
minatı Fonu", her seferinde farklı 
ambalajlar içinde gündeme getiril-
mektedir. Bu girişimde asıl hedef, 
Kıdem Tazminatı’nın sağladığı sı-
nırlı ‘iş güvencesi’ni yok etmek, geç-
tiğimiz yıllar içinde adeta ‘kuşa çev-
rilen’ işçi haklarının temel direğini 
devirmektir.
1936 yılında çıkarılan 3008 Sayı-
lı İş Kanunu’yla yasalaşan Kıdem 
Tazminatı, 84 yıldır Türkiye’deki 
emekçilerin alın terinin bir parça-
sıdır. Karlarına kar katmak isteyen 
sermaye sınıfı, üzerlerinde ‘büyük 
bir yük oluşturduğu’ bahanesiyle 
neredeyse yarım yüzyıldır Kıdem 
Tazminatı'nın bir "fon" tarafından 
ödenmesini savunuyor.
Türkiye İşveren Konfederasyonu 
(TİSK) 30 gün üzerinden ödenen 
tazminatın 15 güne indirilmesini 
istiyor. İşçi ve emekçilerin direnci 
ile karşılaşan bu uygulama, son kez 
2017’de gündeme gelmiş ve tepkile-
rin artması üzerine rafa kaldırılmış-
tı. Özellikle genç işsizliğin ve kadın 
işsizliğinin ürkütücü boyutlarda 
olduğu, her gün bir çok işçinin iş 

cinayetlerine kurban gittiği, açlık 
sınırının altındaki asgari ücretin or-
talama ücret haline geldiği bu pan-
demi sürecinde, iktidar ve patronlar, 
en temel kazanılmış hak olan ve iş-
çilerin birikmiş emeklerinin parçası 
durumundaki kıdem tazminatla-
rına el uzatmayı tekrar gündemine 
aldı.
Şöyle ki; iktidarın 2020-2022 döne-
mini kapsayan resmi Yeni Ekonomi 
Programı'nda yer alan ve adına Ta-
mamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 
denilen bir sistemle emekçiler yeni 
bir cendereye alınmak isteniyor. Bu 
programda açıkça şöyle deniyor: 
“Ekonomimizin uluslararası serma-
ye hareketlerindeki oynaklığa dayalı 
kırılganlığını azaltacak, reel sektöre 
Türk lirası cinsinden ucuz ve uzun 
vadeli kaynak sağlayacak bir Ta-
mamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 
sosyal tarafların mutabakatı ile ku-
rulacak ve sermaye piyasalarını de-
rinleştirecek kapsamlı bir reform 
paketi devreye sokulacaktır.”
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi, 
yine aynı programda, “Tasarrufla-
rı artırarak sermaye piyasaları için 
kaynak oluşturulacaktır” diye açık-
lanmaktadır.
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 
(TES) adı altında sunulan sistem, 
daha önce uygulamaya konulan ve 
3. yılda çökmüş olan Bireysel Emek-
lilik Sistemi'nin (BES) yeni am-
balajla sunulmasıdır. Çünkü, BES 

sistemine dahil edilen 17.7 milyon 
çalışanın büyük bir bölümü sistem-
den ayrılmıştır. Tutmayan ve ser-
mayenin ihtiyacına yeterince cevap 
vermeyeceği anlaşılan bu sisteme 
şimdi “Tamamlayıcı Emeklilik Sis-
temi” (TES) adı konulmuştur. İki 
uygulama arasında, özde bir fark 
yoktur.
Kuşkusuz burada yapılmak istenen 
işçilerden ve kamu emekçilerinden 
yapılan kesintileri sermayeye ucuz 
kredi vb. adı altında aktarmaktır.
Sonuç olarak, Kıdem Tazminatı, 
emekçilerin yaşamı ve geleceği açı-
sından önem taşıyan bir kazanım-
dır. Bu hak sermayenin ya da pat-
ronların bir lütfu değildir. Kıdem 
tazminatı işçi ve emekçilerin ücreti-
nin bir parçasıdır. Uzun yıllara da-
yanan mücadele ve direnişlerin bir 
sonucudur. 

İktidarın Bireysel Emeklilik Sistemi 
İle Kıdem Tazminatı Fonu’nu tek 
çatı altında birleştirmeyi planladığı 
"Tamamlayıcı Emeklilik Fonu" ha-
yata geçerse, hem yıllardır gündem-
de olan ‘Kıdem Tazminatı Fonu’ 
sorunu patronların lehine aşılmış 
olacak, hem de kamusal emeklilik 
sisteminin tasfiye süreci hızlanacak-
tır.Oysa işçilerin gerçek ihtiyacı olan 
iş güvencesidir. Salgın döneminde 
yaşanan gelir kayıplarının ortadan 
kaldırılmasıdır. Salgın tehdidi altın-
da can pazarında çalışmanın kontrol 
altına alınmasıdır. İşçilerin ihtiyacı 
makul bir yaşta emekli olabilmektir. 
Emekliliğinde insan onuruna yakı-
şır bir ücrete sahip olabilmektir. İş-
çilerin ihtiyacı olan, iş mahkemele-
rindeki davaların yarısını oluşturan 
tazminatların ödenmemesi karşı-
sında Kıdem Tazminatı’nın güvence 
altına alınmasıdır. 
İşçi ve emekçilerin Kıdem Tazmi-
natlarına sahip çıkma mücadelesi-
nin, direnişlerinin yanındayız!
22 Haziran 2020
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Kapitalist sistemin propaganda, 
saptırma ve algı yönetme  kurum-
larından biri olan Türkiye İstatistik 
Kurumunun Haziran ayı enflasyon 
verilerine göre, enflasyonda aylık 
yüzde 1,13, altı aylık yüzde 5,75, yıl-
lık yüzde 12,62 artış  olarak gerçek-
leşmiştir. Bu verilerle açık kiTÜİK 
başta gıda fiyatlarında olmak üzere 
yaşanan ekonomik artışları yine gör-
mezden gelmiştir. Üstelik TÜİK’e 
göre Haziran ayında gıda enflasyonu 
yüzde 1,60’a düşmüştür. Bunlar  da-
yanak yapılarak, işçi ve emekçilerin 
maaşları TÜİK’in enflasyon oyunu 
eşliğinde eritilmiştir.
İşçi ve kamu emekçilerinin zaten 
düşük olan maaşları yüksek enflas-
yon nedeniyle erimiştir.  Emekçiler 
bu yaşam koşulları karşısında haklı 
olarak sık sık eylemler gerçekleştir-
mekte, ek bütçe ve çeşitli yaşamsal 
taleplerde bulunmaktadır.
Kamu emekçileri ne istiyor?
■ Kamu hizmetlerinin piyasalaştırıl-
masına ve özelleştirme soygununa 
son verilmesini,
■ Bütçe hakkı önündeki engellerin 
kaldırılmasını,
■ Ülke kaynaklarının kullanılmasın-
da herkese ücretsiz, nitelikli, ulaşı-
labilir, anadilinde bir kamu hizmeti 
sağlanmasına öncelik verilmesini,
■ Başta salgın koşullarından en çok 
etkilenen kadınlara olmak üzere, 
herkese yaşanabilir bir ücret düzeyi-

nin altında olmamak üzere ‘temel bir 
yurttaşlık geliri sağlanmasını,
■ Bütçede toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin temel alınmasını,
■ Ücretli kesimler olarak bizlerin 
omuzlarına yıkılan vergi adaletsizliği 
yükünün hafifletilmesi için, gelir ver-
gisi adaletsizliğine son verilmesini, 
tüketimden alınan dolaylı vergilerin 
düşürülmesini, kar, faiz ve servet ge-
lirlerine tanınan ayrıcalıkların kal-
dırılmasını, asgari ücretin vergi dışı 
bırakılmasını,
■ Toplumun en zengin yüzde 1’lik 
kısmının Milli Gelirin yüzde 54’üne 
el koyduğu, geri kalan yüzde 99’un 
payına ise Milli Gelirin sadece yüz-
de 46’sının düştüğü adaletsiz tablo-
ya son verilmesi için belli bir servet 
düzeyinin üzerindeki zenginlerden 
servet vergisi alınmasını,
■ Geçsek de geçmesek de hizmet al-
sak da almasak da otoyolların, köp-
rülerin, şehir hastanelerinin müte-
ahhitlerine parası bizim cebimizden 
çıkan hazine garantilerine son veril-
mesini,
■ Temel tüketim maddelerine son bir 
yıl içinde yapılan zamların geri alın-
masını, söz konusu maddelerden alı-
nan KDV’nin sıfırlanmasını,
■ Yoksulluk sınırı altında geliri olan 
hanelerin elektrik, doğalgaz, su, in-
ternet giderlerinin pandemi tehdidi 
ortadan kalkıncaya kadar hazineden 
karşılanmasını,
■ Ülke kaynaklarının daha fazla si-

lahlanma için değil barış ve demok-
rasi için kullanılmasını,
■ Yaşanan hayat pahalılığı karşısında 
çoktan hükmünü yitirmiş olan 2020-
2021 yıllarını kapsayan ‘toplu sözleş-
me’nin iptal edilmesini,
■ Başta ILO sözleşmeleri olmak üze-
re uluslararası sözleşmelerle, evrensel 
sendikal hak ve özgürlüklerle uyum-
lu, grev hakkı ile tamamlanmış ger-
çek bir toplu pazarlık sistemine geçil-
mesini,
■ Mali kayıpların maaşlara yapılacak 
ek artışlarla telafi edilmesini, maaş-
larda yapılacak artışlarda yaşanan 
gerçek hayat pahalılığının yoksulluk 
sınırında yaşanan artış oranının te-
mel alınmasını,
■ İş güvencesini ortadan kaldırmayı 
hedefleyen her türlü güvencesiz is-
tihdam uygulamasına son verilmesi-
ni, herkese güvenceli iş ve güvenceli 
gelecek sağlanmasını,
■ Kıdem tazminatı fonu, zorunlu Bi-
reysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Ta-
mamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 
dayatmalarından vazgeçilmesini, 
yıllardır tahrip edilen kamusal sos-
yal güvenlik ve emeklilik sisteminin 
güçlendirilmesi taleplerini içeren ek 
bütçenin hiç vakit kaybetmeksizin 
hazırlanarak hayata geçirilmesi.
Dostluk ve Kültür Derneği olarak, 
kamu emekçilerinin sıralanan bu 
haklı taleplerini ve bu bunun için 
sürdürdüğü mücadeleleri destekliyo-
ruz!
15 temmuz 2020

KAMU EMEKÇİLERİNİN EK BÜTÇE VE YAŞAMSAL TALEPLERİNİ DESTEKLİYORUZ!
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Cumartesi Anneleri’nin, “Kayıplar Bulunsun failler yargılansın”  slo-
ganıyla başlattığı eylem 800’ncü haftasına  girdi.  25 yıldır adalet mü-
cadelesi veren birçok anne, çocuklarının kemiklerini dahi bulamadan 
yaşama veda etti. 

İşte onlardan bazıları… 

10 Haziran 1981’de idam edilen ve cenazesi ailesine verilmeyen Veysel 
Güney’in annesi Zeynep Güney, Cemil Kırbayır’ın annesi  Berfo Kırba-
yır, İsmail Şahin’in  eşi  Kiraz Şahin, Zeki Altunbaş’ın  annesi Çevriye 
Altunbaş, Süleyman Cihan’ın annesi Şahsenem Cihan,  Mustafa Bu-
lut’un 10 Ekim 2015’te Ankara Gar Katliamı’nda yaşamını yitiren Mer-
yem Bulut, Hüseyin Taşkaya’nın Annesi Fatime Taşkaya, Abdürrahim 
Demir’in annesi Kesriye Demir, Rıdvan Karakoç’un annesi Asiye Kara-
koç, Hüseyin Morsümbül’ün annesi Fatma Morsümbül, Üzeyir Kurt’un 
annesi Koçeri Kurt, Abdurrahman Coşkun’un annesi Hediye Coşkun, 
Nazım Babaoğlu’nun annesi Makbule Babaoğlu, Talat Türkoğlu’nun an-
nesi Ziyneti Türkoğlu, Kenan Bilgin’in annesi Fincan Bilgin, Hayrettin 
Eren’in akıbetini soran Elmas Eren, Avukat Metin Can’ın annesi Anik, 
Abdülmecit Baskın’ın annesi Meryem Baskın, Ayten Öztürk’ün annesi 
Hatice Öztürk, Seyhan Doğan’ın annesi Asiye Doğan.
Ve  yine Nurettin Yedigöl’ün annesi Zeycan Yedigöl ve  Murat Yıldız’ın 
annesi Hanife Yıldız gibi anneler ile kardeş ve  babalar gözaltında kayıp-
lar için direnmeye devam ediyor!

PLAZA DE MAYO’DAN GALATASARAY’A!

Cumartesi Anneleri’nin eylem kaynağı ise, Arjantinli Mayıs Meyda-
nı (Plaza de Mayo) Anneleri oldu. Arjantin’de 1976-1983 arasındaki 
diktatörlük rejimi sırasında devrimci ve muhalif  30 binden fazla kişi 
kaybedildi. Bir grup kadın 1977 yılında kayıp çocuklarının bulunması 

800 HAFTADIR DİRENEN CUMARTESİ ANNELERİNİ SELAMLIYORUZ!

için hükümet binasına 100 met-
re mesafedeki Plaza de Mayo’da 
toplanmaya başladı. Beyaz ba-
şörtüleriyle ikişer ikişer meydana 
giren kadınlar her perşembe saat 
15.00’de meydanın ortasındaki pi-
ramidin etrafında tur atıyordu.

DİDAR ŞENSOY’DAN  İHD’YE, 
GALATASARAY’DAN 
        CUMARTESİ ANNELERİNE

Türkiye’de insan hakları mücade-
lesi özellikle 12 eylül askeri cun-
tası döneminde, cuntanın uygu-
lamaları  ve cezaevleri direnişi 
sırasında  annelerin öncülüğünde 
ete kemiğe bürünmeye başladı. 
Tutsak yakınlarının mücadelesi 
aydınlar ile birleşince, insan hak-
ları mücadelesi  İnsan Hakları 
Derneği ile ülke gündemine girdi.  
Didar Şensoy, Sacide Çekmeci, Le-
man  Fırtına, Şaziment  Şülekoğlu  
Gülizar Çağlayan, Vahide Açan, 
Melahat Sarptunalı, Filiz Karakuş, 
Gülten Akın  ve Emil Galip San-
dalcı, Hüsnü Öndül, Nebi Barlas 
gibi aydınlar direnişçi anneler ve 
insan hakları için mücadele gele-
neğinin başlatıcısı oldular.
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DİRENİŞTE YENİ BİR ATILIM

1995 yılında Cumartesi Anneleri ile 
direniş geleneğinde yeni bir dönem 
başladı. Cumartesi Anneleri’nin 
ilk eylemi, 27 Mayıs 1995’te gö-
zaltında işkenceyle katledilen Ha-
san Ocak, Rıdvan Karakoç, Kenan 
Bilgin, Hasan Gülünay ve Hüseyin 
Toraman’ın ailelerinin Galatasaray 
Meydanı’nda yapılan oturma eyle-
miyle başladı. Eylem, gözaltından 
kaybedilen diğer kayıp yakınları-
nın katılımıyla her geçen gün bü-
yüdü, İnsan Hakları Derneği İs-
tanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara 
Karşı Komisyon  organizasyonu ile 
Türkiye’nin en uzun süreli eylemi 
haline dönüştü.

8 Temmuz 1995 günü yapılan polis 
müdahalesinde yerlerde sürükle-
nerek gözaltına alınsalar da aileler 
ertesi hafta yine gelip aynı meyda-
na oturdu. Sonraki ay ve yıllarda 
devam eden baskı ve şiddet politi-
kaları ile toplam ikibine yakın kişi 
gözaltına alındı, işkence görenler 
oldu. Yine Cumartesi A neleri ve 

insan hakları savunucuları hakkın-
da “polise mukavemet”, “toplantı ve 
gösteri yürüyüşleri yasasına muha-
lefet” gibi suçlamalarla çok sayıda 
davalar açıldı.

13 Mart 1999’da eylemlerine ara 
vermek zorunda kalan Cumartesi 
Anneleri, 31 Ocak 2009’da yeniden 
Galatasaray Meydanı’ndaki otur-
maya başladı.  25 Ağustos 2018 
tarihinde ve eylemin 700’ncü haf-
tasında annelere gazlı, plastik mer-
mili büyük bir saldırı yapıldı. İçiş-
leri Bakanlığı kararıyla Galatasaray 
Meydanı annelere yasaklandı.

Kendilerine yasaklanan Galatasa-
ray Meydanı’nda her çıkmak iste-
diklerinde müdahalelerle karşıla-
şan anneler, İHD İstanbul Şubesi 
önünde eylemlerini sürdürmeye 
devam ettiler. Ancak burada da yer 
yer saldırı ve baskı ile karşılaşan 
Cumartesi Anneleri, pandemi sü-
recinin başlaması ile birlikte anne-
ler, eylemlerini  sosyal medya he-
sapları üzerinden devam ettirmeye 
başladılar.

YA DAVA AÇILMADI 
YA DA BERATLA SONUÇLANDI

İHD’nin  raporuna göre, tesbit edil-
diği kadarıyla 1990’lardan bugüne 
gözaltına alındıktan sonra kaybe-
dilen kişi sayısı bin 388. Bunlardan 
sadece 16’sı ile ilgili dava açıldı. 
14’ü sonuçlanırken, 2 dava devam 
ediyor. Sonuçlanan davaların 10’u 
beraatle, ikisi mahkumiyetle so-
nuçlandı. 

Cumartesi Anneleri adıyla 25 yıldır 
“Kayıplar bulunsun failler yargılan-
sın”, “Kayıplar belli, failler nerede” 
sloganıyla süren eylem, 800’üncü 
haftasına girdi.

Her zaman Cumartesi Annelerinin 
mücadelenin yanında olduk ve ol-
maya devam edeceğiz.

800’uncü haftasında Cumartesi 
Anneleri’nin direnişini selamlıyo-
ruz.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)
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Çanakkale’de bulunan 8 ekoloji ör-
gütü tarafından yapılan açıklamada, 
Metalik madencilik, termik sant-
raller, jeotermal enerji santralleri, 
rüzgar enerji santralleri, korunan 
alanlar - sit alanları - milli parklar 
üzerindeki tehlikeler, kıyı işgalleri 
ve imar baskısı, endüstriyel tarım 
ve hayvancılık,katı ve sıvı atıklar, 
kanalizasyon, arıtma tesisleri, ÇED 
süreçleri ve stratejik çevresel değer-
lendirme gerekliliği, doğa koruma 
mücadelesinde yaşadığımız sorun-
lara ilişkin taleplerini dile getirdiler.

EKOLOJİ ÖRGÜTLERİNİN 
TESBİT ETTİĞİ SORUN 

VE TALEPLER:
METALİK MADENCİLİK
• Bölge için verilmiş bulunan tüm 
altın madeni arama ve işletme ruh-
satlarının iptal edilmesini,
• Kirazlı Altın Madeni Projesi ile 
ilgili işletme ruhsatı süresi dolmuş 
olan ve hâlâ ormanlık alanda bulu-
nan Alamosgold iştiraki Doğu Biga 
Madencilik A.Ş.’nin tahliye edilme-
sini,
• Kirazlı Proje alanının ekolojik 
yöntemlerle acilen rehabilite edil-

ÇANAKKALE EKOLOJİ ÖRGÜTLERİNİN TALEPLERİNİ DESTEKLİYORUZ!

mesini istiyoruz.
TERMİK SANTRALLER

• Bölgedeki yeni termik santral pro-
jelerinin ruhsat ve lisans-önlisans 
izinlerinin bir an önce iptal edilme-
sini,
• Mevcut santrallerin çalışanlarını 
mağdur etmeyecek bir şekilde adil 
bir dönüşüm ile kapatılmasını isti-
yoruz.

JEOTERMAL ENERJİ 
SANTRALLERİ

• Jeotermal Enerji Santralleri konu-
sunda bölge için verilmiş arama ve 
işletme ruhsatlarının iptal edilmesi-
ni,
• Yeni ruhsat verilmemesini,
• Mevcut santrallerin denetlenmesi-
ni talep ediyoruz.
RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ
• Bölgemiz için izin verilen ve faali-
yete geçen tüm RES Projelerinin en-
vanterinin çıkartılmasını, yer seçimi 
vb açısından incelenmesini, kümü-
latif etkilerinin değerlendirilmesini,
• Planlanan projelerin envanterinin 
çıkartılmasını ve yer seçimi, ekosis-
teme olası etkileri konusunda birlik-
te değerlendirilmesini istiyoruz

KORUNAN ALANLAR - SİT 
ALANLARI - MİLLİ PARKLAR 
ÜZERİNDEKİ TEHLİKELER

• Korunan alanlara, sit alanlarına, 
milli parklara dokunulmamasını, 
henüz korumaya alınmamış alan-
ların tespit edilerek korumaya alın-
masını,
• Kazdağları Milli Parkı’nın sınır-
larının genişletilerek dağın kuzey 
yamaçlarının da milli park içerisine 
alınarak korunmasını,
• Kazdağları’nın UNESCO Dünya 
Mirası listesine alınması için gerekli 
çalışmaların ve başvuruların yapıl-
masını istiyoruz.
KIYI İŞGALLERİ VE İMAR BAS-
KISI
• Kıyı işgallerine izin verilmemesini 
ve sahillerimizin rant kapısı haline 
getirilmesinin ve kirletilmesinin ön-
lenmesini istiyoruz.
• Bölgemizde yapılaşma ve imar ile 
ilgili gerekli önlemlerin alınarak 
daha fazla betonlaşmanın önlenme-
sini istiyoruz.
ENDÜSTRİYEL TARIM 
                         VE HAYVANCILIK
• Endüstriyel tarım ve hayvan-
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Adli Tıp Kurumu (ATK), Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal’ın, hapishane koşul-
larında kalmalarının artık mümkün olmadığını açıkladı. Tutuklu olarak 
kalmaları ölüme terk edilmeleri demektir.

Adil yargılama talebiyle ölüm orucunun 211’inci gününde olan avukat 
Ebru Timtik ve 180’inci gününde olan avukat Aytaç Ünsal ile ilgili İstan-
bul Adli Tıp Kurumu'nun (ATK) “Hapishanede kalmaları uygun değildir” 
raporu vermesine, birçok avukatın başvurularına rağmen tahliye taleple-
rinin kabul edilmemesi hukuk ve yasaların nasıl işlediğini bir kez daha 
göstermektedir.

Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal ile 16 avukat gizli tanık ifadelerine dayanıla-
rak, basit CMUK usullerine dahi uyulmadan yargılama yapılarak, mesleki 
faaliyetlerini yürüttükleri, gözaltı takibi yaptıkları, müvekkillerine susma 
hakkını hatırlattıkları, basın açıklamalarına katıldıkları için suçlanmış, 
toplam 159 yıl cezaya çarptırılmışlardı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi de Ekim 2019’da iti-
razları reddederek dosyayı Yargıtay’a göndermişti. Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davasında verilen 159 
yıldan fazla cezanın, avukat Barkın Timtik’e verilen ceza hariç onanması 
yönünde görüş bildirmişti.Savcılığın tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Da-
iresine gönderilmişti. Derneğin yöneticilerinden avukat Ebru Timtik ile 
ÇHD üyesi avukat Aytaç Ünsal adil yargılanma hakkı için 5 Nisan Avu-
katlar Günü’nde eylemlerini ölüm orucuna çevirmişti.

Dostluk ve Kültür Derneği olarak, sağlık durumları kritik aşamada olan 
ve Adli Tıp Raporuna göre hapishanede kalmaları yaşamları açışından 
tehlikeli bir durum olan avukatlar Ebru Timtik ve avukat Aytaç Ünsal 
derhal serbest bırakılmalıdır!

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

AVUKATLAR EBRU TİMTİK VE AYTAÇ ÜNSAL 
SERBEST BIRAKILMALIDIR!

cılık yerine doğanın korunması 
ve zehirsiz sofralar için ekolojik 
yöntemlerin ve atalık tohumların 
kullanıldığı geleneksel aile çiftçi-
liğinin desteklenmesini istiyoruz.
KATI VE SIVI ATIKLAR, KANALİ-
ZASYON, ARITMA TESİSLERİ
• Katı atık ayrıştırma, kanalizasyon 
ve arıtma tesisleri konularında gerekli 
altyapıların bir an önce tamamlanma-
sını istiyoruz.
ÇED SÜREÇLERİ VE STRATEJİK 
ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME 
GEREKLİLİĞİ
• Bölgemiz için acilen bütünlüklü bir 
“Stratejik Çevresel Değerlendirme” 
yapılmasını istiyoruz.
• Değerlendirmede bölgenin tarım 
ve turizm potansiyeli iyi değerlendi-
rilmeli ve bu potansiyeli olumsuz 
etkileyecek yatırımlara izin veril-
memelidir.

DOĞA KORUMA 
MÜCADELESİNDE 

YAŞADIĞIMIZ SORUNLAR
• Kirazlı Balaban civarındaki jan-
darma ablukasının kaldırılmasını,
• Yaşam savunucularına kesilen 
hukuksuz ve mesnetsiz para ceza-
larının iptalini,
• Valiliğinizin 25 Temmuz tarihli 
basın açıklamaları, toplantı ve gös-
terileri yasaklayan kararın iptalini,
• Gözaltına alınan ve daha sonra 
serbest bırakılan arkadaşlarımıza 
isnat edilen asılsız suçlar için so-
ruşturmanın iptalini,
• 25 Temmuz günü orantısız güç 
ve şiddet kullanan ve hukuksuz bir 
şekilde gözaltı uygulayan güvenlik 
kuvvetleri hakkında soruşturma 
başlatılmasını istiyoruz.
Dostluk ve Kültür Derneği olarak, 
aynı zamanda ekolojik yıkımla-
ra karşı mücadele eden bir kurum 
olarak, bu haklı talepleri destek-
liyor ve herkesin bu talepler etra-
fında mücadele etmesi gerektiğine 
inanıyoruz.

DOSTLUK VE KÜLTÜR 
DERNEĞİ
(DKDER)

01 AĞUSTOS 2020
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DKDER, EKOLOJİK MÜCADELEDE YERİNİ ALDI
Dostluk ve Kültür Derneği üyeleri, Gerek İstanbul, gerek İzmir,  gerek Çanakkale ve Balıkesir’de  Kazdağları ve  
Kanal İstanbul başta olmak üzere  tüm ekolojik talepli eylemlerde yerini aldı.

ESAS-DER’E DOSTLUK ZİYARETİ

Esenyurt’ta bir çok ziyaretler gerçekleştiren Dostluk ve Kültür Derneği 

üyeleri, yine Esenyurt’ta tiyatro, müzik, resim gibi çok sayıda sanat dalın-
da ücretsiz eğitimler veren ESAS-DER’İ ziyaret ederek, dernek çalışmaları 
hakkında bilgi alarak, bir çok ilin katılımıyla kuruluşunu gerçekleştirilen 

Dostluk ve Kültür Derneği hakkın-
da bilgilendirmelerde bulundu.
Sıcak karşılamaları için ESAS-
DER yönetimine ve eğitmenlerine 
teşekkür ederiz.
Mücadele ve dayanışma değerlidir. 
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DEĞERLERİMİZİ ANDIK, ANMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Bir söz vardır: Geçmişine kurşun sıkanı gelecek topla karşılar! Sosyalist değerleri anmak ve sahiplenmek te-
mel anlayışımızdır. Bu kapsamda, sosyalist mücadelede, insanlığın kurtuluş mücadelesinde yaşamlarını yitiren 
değerlerimizi anmak, anlatmak ve gelecek kuşaklara taşımak için  çeşitli illerde mezarları ziyaret ederek hem 
düzenlemeler yaptık, onları andık. İstanbul’dan Manisa’ya, Kars’tan Çanakkale’ye ve Adana’ya kadar, Haziran 
ayı kapsamında ziyaretler yaptık. 
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EYLEMLERİN 
NECDET ABİSİNİ 

KAYBETTİK!

06 Ağustos’ta eylem takibi sırasında 
kalbi duran  işçi önderlerinden, gaze-
teci Necdet abimizi kaybettik… Genç-
liğinden beri direnişten direnişe koştu. 
Hergün başka bir heyecanla güne baş-
lıyordu. En son katıldığı ve yaptığı ha-
ber  avukatlar Timtik ve Ünsal'ın serbest 
bırakılması için hastane önünde yapılan 
eylem haberiydi.
Necdet Özsaygın abimizin ömrü emek-
çilerin mücadelesine destek ve sosya-
lizm için mücadele ile geçti.
Çok üzgünüz, çok!  Hep saygıyla anaca-
ğız!


