
DEMOKRATİK 
KİTLE ÖRGÜTLERİ ÜZERİNE

 
Eski ABD başkan yardımcısı, AL 
GORE, Gelecek Dip Notları kitabın-
da, dünyayı değiştiren altı dinamik-
ten bahsederken, teknolojinin ve 
sosyal ağların bilişimin yaşamımız 
üzerindeki etkisini    sonuçlarını  bir 
paragrafta şu şekilde özetliyor;  

Sanıyorum bu yazıyı bilgisayarda 
hazırladığım için, şu an bu ağlardan 
birinde yazarak bu bilgiyi de sistem-
le paylaşıyorum. Onlarda yani ege-
men sınıf adına çalışanlar, beni ve 
bu ağlarda bulunan bizleri data bilgi 
olarak hızla işliyorlar. Bunu da altta-
ki paragraftaki gibi yapıyorlar. 
“Milyarlarca insanın duygu ve dü-
şünceleri arasında bağ kuran ve on-
ları hızla genişleyen veri yığınlarına, 
tüm dünyada aynı anda hızla büyü-
yen algılayıcı ağlara giderek daha da 
akıllı hale gelen cihazlara, robotlara 
ve düşünen makinalara  bağlayan 
dünya çapında bir elektronik ile-
tişim ağının ortaya çıkışı. Öyle ki 
bahsi geçen cihazların en akıllısı bir 
dizi farklı zihinsel işi yerine getir-
mede insani yetileri daha şimdiden 
aşıyor ve yakında türümüze özgü 
bir alan olarak kalacağını varsaydı-
ğımız zekâ belirtilerine üstün gele-
bilir.”  
Evet bizler ve dünyamız böylesine 
büyük bir göz altında yaşarken, ege-
men sınıfların bu baskıcı sömürgeci 
Dünyasını değiştirmek olanaksızla-
şıyor mu.? 
Bu dünya içersinde, özellikle böl-
gemizde, pazar paylaşım ve vesayet 
savaşlarının tüm hızıyla sürdüğü 
bu günlerde bizler neler yapabili-
riz? Aşağıdaki çağrımız bu anlamda 

önem kazanıyor;
“Demokratik Kitle Örgütlerinin 
(DKÖ) demokratik mücadeledeki 
yeri ve önemi, sosyalistlerin demok-
ratik mücadelede izlemesi gereken 
yol, demokratik mücadeleyi birlikte 
geliştirmenin araç gereç ve metotla-
rı ne olmalıdır.”  
Amacımız dostlarımızla bu konu-
ları birlikte tartışmak, görüş almak 
geliştirmek birlikte üretmek birlikte 
yol almaktır. EGE BULUŞMASI’nı 
bu anlamda gerçekleştiriyoruz. 
İşte tam bu noktada bu soruya hep 
birlikte yanıt aramak.birlikte çözüm 
bulmak için toplanmış bulunmakta-
yız.  
Öncelikle neden DEMOKRA-
TİK KİTLE ÖRGÜTÜ DE (DKÖ)        
NEDEN SİVİL TOPLUM KURU-
LUŞU (STK) DEĞİL...?  
Bu soruya kısaca yanıt verelim. Son 
yıllarda özellikle 12 Eylül sonrası 
hatta 2000 li yıllarda hızla yayılan 
yayılması için çaba sarf edilen Neo 
Liberal politikalar hayatımıza dev-
rimci politika bu olmalıdır denile-
rek, ezber bozmalıyız, yeni şeyler 
söylemeliyiz, eski metot araç gereç 
ve yöntemlerle hiçbir şey yapamayız 
denilerek sokulmaya çalışıldı. 

BU KONUDA DA HAYLİ BAŞARI-
LI OLUNDU DA. 
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜ-
TÜNDEKİ, ÖRGÜT ismi bir öcü 
gibi gösterilmeye çalışıldı, bu tanım-
dan hızla uzaklaşılması gerekiyordu 
zira bizim “ezber” olarak bildiğimiz 
Demokratik Kitle örgütü, ya da ör-
gütleri; tamamen egemen sınıfla-
rın kırdığı döktüğü her şeyi gözler 

önüne seren ve bundan kurtuluş 
yolunun egemen sınıflarla birlikte 
yürütülecek reformist anlayışlar-
la ortadan kalkamayacağını aksine 
onlara karşı yürütülecek Politik bir 
mücadeleyle gerçekleşeceğinin al-
tını çiziyordu. Ve bu yüzden onlar 
Tüm iktidarların korkulu rüyasıy-
dı. Bu korkulu rüya olan kurumlar 
yeniden adlandırılıp neo-liberal 
politikalar eşliğinde iktidarların 
kabul edebileceği şekle dönüştürül-
meliydiler. Yani Demokratik Kitle 

Örgütleri ıslah edilmeli uzlaşmaz 
politikalar yerine uzlaşmacı politi-
kaları da devrimci politika olarak 
savunur hale getirilmeliydi. ( Bura-
da şu anlaşılmasın karşı olduğumuz 
samimi olarak duygu ve düşünceleri 
demokrasi ve özgürlüklerden yana 
olanlar değildir, karşı olduğumuz 
insanların bu duygu ve düşünce-
lerini kullanmak isteyen sistemin 
ta kendisidir. Bu anlamda STK’lar 
özellikle mercek altına alınmalıdır. 
Demokrasi ve özgürlük sevdalıla-
rıyla bunu istismar edenler ayırt 
edilip kesinlikle demokrasiyi  ve öz-
gürlüğü savunuyoruz kisvesi altında 
demokrasi ve özgürlük  düşmanlığı 
edenlere  karşı çıkılmalıdır.) 
Zaman için de bu salonda bulunan 
birçok arkadaş birçok başka özel-
likle kendini Sivil Toplum Kuruluşu 
olarak adlandıranların toplantısın-
da bu ve buna benzer sözleri çok 
duymuşlardır. Örneğin kadına şid-
det tartışmasında, neymiş efendim 
bazıları kadına şiddetin çözümünü 
devrime erteliyormuş. Ezber bozu-
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yorlar ya. Ama bu ezberi bozarken 
şöyle bir tahrifat yapmayı da sak-
lıyorlar. Kadın sorununun gerçek 
anlamda bir devrim sorunu oldu-
ğunu söyleyenler asla ve asla gün-
lük yaşam içersin de kadına yöne-
lik şiddete karşı ilgisiz kalmıyorlar. 
Ancak bu sorunun gerçek anlamda 
nerede ve ne zaman nasıl çözüle-
ceğinin de altını kalın bir şekilde 
çiziyorlar. Bu örnekleri alabildiğine 
çoğaltabiliriz. 

Gençlikle ilgili, LGBT’lilerLE ilgili, 
özgürlüklerimizle ilgili daha birçok 
konulardaki tutumları hep aynı ol-
muştur. Yani Sivil Toplum Kuru-
luşları (STK) , 12 Eylül’de yerle bir 
edilen devrimci kuruluşlar ve güç-
ler daha ayağa kalkamadan ya da 
ayağa kalkmasına fırsat verilmeden 
emperyalistler ve kapitalistler tara-
fından iktidarlar aracılığıyla hızla, 
hesap verebilirlik, şeffaflık, kurum-
daki herkesin yönetime katılabilir 
olması adı altında daha bir sürü 
cazip kelimelerle ve geniş olanaklar 
sağlanarak özellikle televizyonlara 
çıkartılarak gündeme taşındı. 

Bunun en çarpıcı örneğini refe-
randum döneminde “Yetmez Ama 
Evet” le yaşadık. Yüzlerce aydın 
demokrat hatta devrimci ülkenin 
daha özgür olabileceğini “PO-
LİTİK ÖZGÜRLÜĞÜN” SİVİL 
TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE DEV-
LET KURUMLARI İŞ BİRLİĞİY-
LE gelebileceğini düşünerek “İLE-
Rİ DEMOKRASİ” yalanına dört 
elle sarıldı. Aslında bu işin iki türlü 
mimarı vardı, Birincisi gerçek mi-
marlar. Bunlar bu yalanın hedef ve 

amaçlarını çok iyi biliyorlardı. 
İkinci mimarlarda gerçek demok-
rasi ve özgürlük mücadelesinden 
bilmeden sapıp bu yalana yaldızlı 
laflara inananlardı. Bu liberallerin 
sesi her gün devletin ve özel televiz-
yonların kanallarında bangır ban-
gır öterken, bunun bir yalan ve al-
datmaca olduğunu söyleyenlerinse 
sesleri her yerde kısılıyor tutukla-
nıyor ve ne yazık ki öldürülüyordu. 
En nihayetin de bu ikinci gruptan 
acı bir öz eleştiri geldi. Adalet Ağa-
oğlu KANDIRILDIK dedi.  
Bu örneklemelerde de gördüğümüz 
gibi  Sivil Toplum Kuruluşlarıyla 
Demokratik Kitle Örgütleri arasın-
daki fark sadece isimsel değil yapı-
saldır da. 

Ancak görüyoruz ki sokağı ne ka-
dar ıslah etmeye çalışsalar da, ne 
kadar yaldızlı laflarla yalanlarını 
yutturmaya çalışsalar da bizleri ne 
kadar evcilleştirmeye çalışsalar da 
sınıf gerçeğinin üstünü kendi em-
peryalist-kapitalist kültürleriyle 
yeni NEO-LİBERAL politikalarıyla 
örtmeye çalışsalar da olmuyor, sı-
nıflar ve sınıf mücadeleleri var ol-
duğu sürece de olmayacaktır. 
Bu konuların altını kısaca çizdikten 
sonra biz tekrar kendi toplanma 
nedenimize dönelim. 
Hepimiz o eski ezberimizden bili-
yoruz ki sınıf mücadelesi hayatın 
üç alanında seyrediyor; birincisi 
temel ve belirleyici olan POLİTİK 
MÜCADELE. İkincisi; İDEOLO-
JİK MÜCADELE, üçüncüsü ise 
EKONOMİK VE DEMOKRATİK 
MÜCADELE’ dir. Yine biliyoruz 
ikinci mücadele ve üçüncü mü-
cadele politik mücadeleye tabidir 
onun öncülüğünde yürütülür. Peki 
burada şöyle bir durum ortaya çıkı-
yor, herkesi kucaklayan ve önderlik 
işlevini gerçek anlamda yerine geti-
ren, getirebilen  politik bir örgütün 

olmadığı koşullarda, ideolojik mü-
cadele ve ekonomik-demokratik 
mücadele yürütülemez mi? 

Bu soruna burada kendi gerçekli-
ğimiz üzerinden yanıt vermeliyiz. 
Bu dağınıklığımızın ve ideolojik 
keşmekeşliğimizin için de ne yap-
malıyız ?  Mevcut durumumuzdan 
hareketle  elimizi kolumuzu bağ-
layalım bir kenara mı çekilelim 
?  Yoksa arabayı devirdik bir daha 
araba sürmeyi denemeyelim mi di-
yelim..?   Ya da Samuel  Beckett‘in  
kitabındaki gibi kurtarıcı niyetine  
ne idüğü belirsiz Godot’u mu bek-
leyelim. Bunu özellikle 60 yaş gru-
bunda ki arkadaşlar açısından dile 
getirdim. Yoksa emperyalistlerin 
ve kapitalistlerin kırıp döktükleri-
ni iyileştirme politikalarının yani 
liberal politikalarının peşine mi 
takılalım. Daha da açıkçası emper-
yalist-kapitalist sistemin canımızı 
yakmadan kırıp dökmeleri için li-
beral politikalarının peşlerine mi 
takılalım.? 

Bence hayır bilinen bir deyimi-
mizle bin kere hayır. Hiç kuşku-
suz,  devrim ve sosyalizm hedefiyle 
politik görevlerimizi unutmadan,  
emek ve demokrasi mücadelesinin 
ayağa kalkabilmesi için elimizde ki 
bütün güçleri insani, teorik bilgi ve 
becerileri bir araya getirip mücade-
leye çap ve derinlik kazandıracak 
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adımları atmalıyız. 
Mükemmel bir örgütlülük ve mükemmel bir devrimci yapı bekleyenler 
sonsuza kadar bir kenarda beklemeye mahkumdurlar demişti bir önder 
devrimci. 

Başlangıçta AL GORE’NİN GELECEK adlı kitabından yaptığım alın-
tıda ki gibi büyük bir teknolojik takip ve gözaltındayız. Haliçteki Si-
monlar kitabın da Hanefi Avcı Devletin istihbarat çalışmalarıyla ilgili 
bilgi verirken başlangıçta günde üç- beş telefon izleye biliyorduk daha 
sonra ufak bir teknik detay ve takviyeyle 150-200 telefon izlemeye baş-
ladık diye yazıyordu.  Şimdi ise, Devrimcileri ve insanları izleme ve ta-
kip etme konularında sanırım sınırsız kapasiteye sahipler. Ve eminim 
ki bu salonu da çeşitli teknik yöntemlerle izliyorlardır. Emperyalist ve 
kapitalist sistem dünyayı ve ülkeleri yönetmek için her türlü araç ve ge-
reci kullanıyorlar ve her araç gereç yöntemi mubah ve ahlaki sayıyorlar. 

Ülkemizi de AKP üzerinden yöneten güçler bu yöntemlerin tamamını 
hiç çekinmeden kullanıyorlar. Tam bir korku imparatorluğu yaratılmış 
durumda haksız hukuksuz yargılar cezalar tabi bunu yazarken olaya sı-
nıflar açısından bakışı göz addı etmeden egemen sınıfların kendi koy-
dukları hukuk kurallarını nasıl ayakları altına aldıklarını anlatmak is-
tiyorum. Ya da kuralları kendi lehlerine nasıl çevirdiklerini anlatmak 
istiyorum. Seçim yasalarıyla sürekli oynanması partiler kanununun sü-
rekli değiştirilmesi en son Barolarla ilginin yasanın değiştirilmesi Türk 
Tabipler Birliğine (TTB) yönelik çalışmaların başlatılması hepsi ülkeyi 
yönetemediklerin de yasaları nasıl kendi lehlerine düzenlediklerinin bir 
göstergesi. Dün sosyal medya da ama mizansen ama gerçek bir fotoğraf 
vardı Sayın Emine Erdoğan satranç oynuyor ve at hamlesi yapmış, bir-
çok insanda bunu gündeme taşımış, samimiyetle söylüyorum yarın bir 
yalaka çıkar ve aslında at hamlesi böyle de olabilmeli deme yüzsüzlüğü-
nü gösterirse hiç şaşırmam. Artık her türlü yalan yağma suçlama arsızca 

yüzsüzce yapılır oldu.  
İşte Demokratik Kitle Örgütleri /
Örgütlenmesi tam bu noktada ka-
çınılmaz oldu. Bir yerlerden başla-
mak gerek. 

Biz de beklemeyeceğiz karınca ka-
rarınca bu yangına müdahale ede-
ceğiz. Amacımız bu müdahale için 
de hem kendimizi hem de çevre-
mizi ayağa kaldırmak ve sürece 
yeni insanları katabilmektir. 

Yukarıda POLİTİK ÖZGÜRLÜK 
kelimesi geçmişti bu kelime rast-
gele yazılmış bir kelime değildir 
aksine çok önemli  ve varoluşumu-
zu ifade eden bir kelimedir. 

Demokratik mücadelenin tılsımı 
da bu kelimenin içinde yatıyor, 
Politik özgürlüğümüzü kazan-
malıyız. Örgütlü güç yenilmez 
anlayışını yeniden hayatın içine 
taşımalıyız. Bizi ayıran konular 
üzerinden değil bizi bir araya ge-
tiren konular üzerinden ortak bir 
bilinç ve örgütlülük yaratmalıyız.      

Evet yoldaşlar özgürlüklerimizi, 
gasp edilen demokratik hakları-
mızı geri almak için, bu rezillik-
lere hukuksuzluklara dur demek 
için ve en önemlisi özlediğimiz 
Dünya’yı kurabilmek için ÖR-
GÜTLENMELİYİZ.  
  
Sevgili yoldaşlar daha uzun ve de-
taylı yazabilir birçok ustadan alın-
tılar yapabilirdim. Ancak burada 
ki arkadaşların buna ihtiyacı yok. 
Çoğumuz 40 yıllık bir mücadele 
süreci içinden geçip geldik buraya.
 
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlı-
yorum. Teşekkür ederim. 

(18 EKİM EGE BULUŞMASI  
                                  açılış konuşması)
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Dostluk ve Kültür Derneği (DK-
DER), demokratik alanda mücade-
lenin yükseltilmesi ve geniş yığınla-
rın üzerine serpilen ölü toprağının 
dayanağı olan korku imparatorlu-
ğunun aşılabilmesi için güçlerin 
birleştirilerek ortak amaçlar için 
ortak tutumlar belirleme ve bunu 
yayarak en geniş haline büründüre-
bilme amacıyla 18 Ekim 2020 pazar 
günü İzmir'de Ege Bölgesi'ni kapsa-
yan "Demokratik Mücadelede Sos-
yalistlerin Görevi Ne  Olmalıdır? " 
başlıklı bir toplantı düzenledi.

Bu toplantı,  giderek ülke geneline 
yayılabilmeyi hedefleyen bir dizi 
çalışmanın önemli adımlarından 
biri olarak görülebilir. Bunun için 
de Ege Toplantımızı yaparak ka-
tılımcı dostlarımızla önemli bir 
adım atmış olduk.
Öncelikle  genel  olarak amacımızı 
ve bazı önemli noktaları vurgula-
mak istiyoruz. 

Birbirine yakın anlayışları ortaklaş-
tırılmasından başlayarak anti-fa-
şist, anti-emperyalist, anti-sömür-
geci bütün demokratik güçlerin 
ve kişilerin ortaklaşması amaçlan-
maktadır. Bu bir zorunluluktur. 
Çünkü ihmal edilen, hep söylenen 
ama yaşama geçirilmesinde eksik 
kalınan, doğruluğunun tartışıl-
mazlığına rağmen pragmatizmin 
kurbanı olan "BİRLİK" sorununun 
önü açılmalı ve bu konuda sami-
mi, doğru, 'ben' değil BİZ merkezli 

adımlar artık atılmak zorundadır.
Büyük ve süslü laflar etmeyi yeter-
li  görenlere yaşamın sokaklarda, 
meydanlarda omuz omuza daha 
anlamlı ve sonuç alıcı olacağını 
göstermek gerekiyor. 

Kendisine  sosyalist, hatta demok-
ratım diyen her insan ve yapı için 
bu gerçeği kavramak, buna uygun 
davranmak kaçınılmaz noktaya 
gelmiştir.

DKDER  tamda bu inanç ve ka-
rarlılıkla üzerine düşeni, hatta 
fazlasını yapmak için demokratik 
mücadelede sosyalistlerin görevini 
tartışmaya açmıştır.

Toplantımızın tartışmalarını ve 
önermelerini  iki ana başlık altında 
toparlayabiliriz.
Şöyle ki, kendimizi oyalamak,  
demokratik mücadele oyunu oy-
namak zamanı geçmiştir. Bugün 
meydanlarda insanlar az-yetersiz 
oldukları için "kolay lokma" görül-
mekte ve artan baskı-zulüm gör-
mektedirler. En küçük, en sıradan 
demokratik haklar için dahi ses 
çıkarmak şiddete uğramak için ye-
terli hale gelmiştir. En sıradan eleş-
tirilerin bile hakaret kabul edildiği, 
bu nedenle insanların para ceza-
larına çarptırıldığı,  cezaevlerine 
tıkıldığı,  ekonomi eleştirilerinin 

ceza nedeni olduğu, çeşitli kelime 
ve kavramların kullanılmasının 
yasaklandığı her alanda baskı or-
tamında insanlar korku ile konuşa-
mazlarken, egemenlerinin çiftliğe 
çevirdiği, dilediğini dilediği biçim-
de bir yandan da yalan ve karalama 
kampanyalarıyla sürdürdüğü buna 
rağmen gerçek anlamda muhalefe-
tin yapılamadığı bu koşullarda tek 
yol birlik olmak, birlikte mücadele 
etmektir. Hiç kimse tek başına hiç-
bir şeyi çözemez. Kalıcı çözümler 
güç birlikleri oluşturmakla  ve  bir-
leşerek büyümekle mümkündür.

Genel hatlarıyla vurguladığımız bu 
anlayıştan hareketle, her yerde ol-
duğu gibi, Ege bölgesinde DKDER 
olarak, Demokratik Kitle Örgütleri 
ile birlikte, ortaklaşarak mücadele 
etmek hem doğrudur hem de zo-
runluluktur.
Birincisi, bu ortaklaşmanın ve bir-
likte mücadelenin yolu, yöntemi, 
ilkeleri, dayanakları konusunda 
DKDER olarak dostlarımızın gö-
rüşüne başvuruldu. 

Ege Bölgesinde neler yapılmalıdır 
sorusuna hep birlikte yanıt arandı.
Bu konuda, dostlarımız gerek ülke 
gerekse bölge çapında yaptıkları 
değerlendirmelerle, gerekse de de-
mokratik mücadele alanında atıl-
ması gereken adımlar konusunda 
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değerli ve yol gösterici önermeler-
de bulundular.  DKDER’in yol hari-
tasına önemli katkılar sundular.
İkincisi, 03 Haziran’da kuruluşunu 
gerçekleştiren Dostluk ve Kültür 
Derneği(DKDER), Ege Bölgesinde 
de dernekleşmek, dostların katı-
lımını sağlamak, şube açmak için 
çalışmalar yürütmektedir.

Bölgedeki dostlarımız ile DKDER 
çatısı altında buluşulup buluşula-
mayacağı tartışmaya açıldı.
Bunun için, DKDER’in demokratik 
mücadeleye bakışı, daha önce sap-
tadığı programı hakkında dostla-
rımıza  bilgiler sunuldu. Ayrıca, o 
zamana kadar yapılan çalışmalar 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Attığımız olumlu  adımların yanı-
sıra eksiklerimiz de ifade edilmeye 
çalışıldı.
Bu başlıkta,  ön yargısız,  pragma-
tizmden ve dayatmadan uzak bir 
şekilde, demokratik mücadelede, 
mücadele ve demokratik örgütlen-
me arayışı içinde olan dostlarımız 
için DKDER, bir çatı olabilir mi, ya 
da olabilmesi için anlayışı ve prog-
ramı yeterli midir sorularının ya-
nıtları arandı.

Her bir konuşmacı, yaptıkları de-
ğerlendirme ve önermeleri ile sa-

dece DKDER için değil, Demok-
ratik Kitle Örgütleri için de ders ve 
klavuz niteliğinde görüşler ortaya 
koydular.

Sonuç olarak,  dostlarımızla bir-
likte, demokratik Kitle Örgütleri-
nin günümüz koşullarında anlamı, 
önemi, gerek mücadele alanında 
yapılması gerekenler gerekse De-
mokratik Kitle Örgütleri arasında 
olması gereken ilişkiler, mücadele 
ortaklıkları enine boyuna masaya 
yatırıldı.
Toplantıda dostlarımız tarafından 
yapılan ülke, dünya ve sınıf müca-
delesine ilişkin saptamalar ise top-
lantıya ayrı bir nitelik ve zenginlik 
kattı.
Toplantımız hem nitelik olarak 

hem de böylesi bir adımın atılma-
sı açısından katılımcılar tarafından 
değerli bulundu.
Konuların ve önermelerin daha 
tartışılarak, olgunlaştırılması, ko-
şullara bağlı olarak bu toplantıların 
devam etmesi, diyalogların sürdü-
rülmesi, giderek daha çok katılım-
cıya ulaşılması konularında ortak 
saptamalar yapılarak toplantı son-
landırıldı. 
Toplantımıza  değerli bilgiler sunan 
tüm  katılımcı dostlarımıza bir kez 
daha teşekkür ediyoruz.

Ve DKDER olarak, toplantı sonuç-
larına uygun çalışmalarımızı de-
vam ettireceğiz.

Yüreği iyiden güzelde yana olan, 
toplumun her kesiminden emekçi-
lerin, kadınların, çocukların, hay-
vanların hak ve özgürlüklerini iste-
yen, doğaya ve doğal kaynaklarına 
sahip çıkmak isteyen herkes  birlik, 
birliktelik, ortak mücadele etmek 
zorundadır!

25 Ekim’de, Kadıköy’deki Beşik-
taş İskelesi önünde bazı gençlik 
örgütlerinin, demokratik hakkını 
kullanarak, “Faşizme karşı özgür-
lüğümüz için birlikte yürüyoruz” 
ana sloganıyla yaptığı açıklamaya 
polis sert müdahalede bulundu. 50 
civarında kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi.

Dostluk ve Kültür Derneği
(DKDER) üyeleri de Kadıköy'deki 
etkinliklere destek verdi.

  
  
   GENÇLERİN 
             MÜCADELESİNİN 
                             YANINDAYIZ!

DKDER
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Umutsuzluğun üzerindeki fosil toprağı atan devinimler hiç kuşkusuz karşımıza çıkacaktır. Buda kitleleri ‘yürüyen 
ölüler’ olmanın ötesine taşıyor. Tükendiği düşünülen kitle ruhu ‘sarı yelekliler’ de, ABD de ‘siyah öfke’ de, daha pek 
çok küresel, ulusal, yöresel ekolojik başkaldırılarda açığa çıkıyor. Yeter ki, insan metabolizmasını ateşleyen düşünsel 
ve duygusal duyarlılık alanına dönük hücresel bir sunum olsun…Yani toplumsal enjeksiyon girişi…
Bu düzeyde yaşanan psikolojik faktörlerin belirleyici ögesi, temelde ‘yeni dünya düzeni’ ne karşı duruş, direniş sergi-
leyen, dinamik kodları olan birey olgusuna ulaşmaktır…

Marksist düşünür Slavoj Zizek ‘in dediği gibi “düşünen insan eylemi” ni yakalamak…Yaşama sarılmak için,’ düşünce 
durakları ‘na gereksinme olacaktır. Bu alanlar, bir anlamda okuma süreçleri olacaktır... Bozulmuş fabrika ayarların-
dan çıkmaktır.

Sahip olduğumuz kişilikleri parçalara bölebiliriz.. Kendimize yeni yol arkadaşları bulabiliriz…
-okuyan insan (pencere önü, açık hava, yolculuk v. b. Okuru olmak)
-merak,  tutku taşıyan insan. (resim, müzik, tiyatro, sinema, güzel sanatlar ilgisi...)
-yazan insan (yazdıklarını paylaşan)
-beceriler oluşturan insan. (farklı üretim alanlarına taşıyan, aktaran, keşifler de sörf yapan).
Umutsuz olmayan içimizdeki insanı bulup çıkarmak, bilimin yol gösterici ışığından ilham almak tabiki bizim so-
runumuz olacaktır. Bu insan tipi ile pratik, eylem alanını örgütlemektir... Dostoyevski ile derinleri zorlamak…Altın 
çağı yaşayan Avrupa’da Fransız devriminin jakoben ikliminde nefes almak... Alman romantizminde kaybolmak…
Düşünürlerin birbiri ardına akıcı dünyasında gezintiye çıkmak…İnsanı insan yapan değerleri yakalamak..

Evet, işimiz bu...

Küresel kapitalizmin çöküşü önümüze yeni savaş yöntemleri ortaya çıkaracaktır... Bu bilişim alanında, sağlık, finans 
gibi pek çok sahada, pek çok argümanlarla karşımıza çıkılacaktır. Çağımız uluslararası sistem tarafından, kayıp za-
manlar, kayıp kuşaklar, kayıp ideolojiler, tüketilmeye çalışılan insanlık ve de virüs salgıları çağıdır…Bu nedenle ya-
şama, insana dair tepkiler veren, eylemsellik içeren, o bakışı taşıyan insanı bulmak zorundayız… Tüm coğrafyalarda 
çöküşe bayrak tutan küresel dünyada yol, yön arayan insanı açığa çıkarmalıyız..
Artık felsefenin ‘kimim ben’ sorusu yerine ‘nereye aitim, nereye evriliyorum’ sorunsalını içeren anlayış üretilecektir… 
Biz buna ‘yeni protip’ diyeceğiz. Bazı sosyologların deyimiyle ‘son insan’ bulunmalıdır...

İsyan, öfke, yeni politik iktidar sloganları çağımızın öznel ilacı olacaktır. Bu, biz düşünen insanın eylemsellikte yeni 
salgını damarlara enjekte etme hareketi olacaktır.

DOSTÇA MEKTUPLAR-3
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Hatırlanacağı gibi, bundan 5 yıl önce, 
10 Ekim’de ülkemizin dört bir yanından 
gelenler Ankara Gar'ında halaylar çeki-
yor, kortejler oluşturuyordu. On binlerce 
insan adalet, kardeşlik,  özgürlük, eşitlik 
talebini birlikte, omuz omuza haykırmak 
için Ankara'daydı. 
Oligarşi IŞID çeteleri eliyle arka arkaya 
patlattığı iki bombayla 103 devrimci, de-
mokrat, yurtsever ve emekçi  yaşamını yi-
tirdi ve yüzlercesi de yaralandı.

Dünyanın gözü önünde büyük bir emekçi 
katliamı yaşandı.

10 Ekim katliamını protesto etmek ve on-
ların özlemlerini haykırmak için, 10 Ekim 
Cumartesi Günü, Kadıköy’de, Beşiktaş  İs-
kele Meydanı’nda, Saat 18.00’de, İstanbul 
Emek, Barış, Demokrasi Güçleri ile bir-
likte omuz omuzaydık!

10 EKİM’DE  

ANKARA KATLİAMINI 

PROTESTO İÇİN 

KADIKÖY’DEYDİK!

KIRBAŞ ERDOĞAN’IMIZI 
KAYBETTİK! 
ÜZGÜNÜZ!

Yoldaşımız, derneğimizin  dostu  Erdoğan Bolbos-
tancı, (Kırbaş Erdoğan) yaşamını yitirdi. 
Bolbostancı bugün  Manisa Turgutlu’da dostları ve 
yoldaşlarının katılımıyla toprağa verildi.

Bolbostancı ailesinin, kasabamızın ve tüm dostla-
rın üzüntüsünü paylaşıyoruz!
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde kadınlar pek çok yerde 
eylem ve etkinlik yaptı.
Bunlardan biri de İstanbul Kadıköy,iskelede gerçekleştirildi. Binlerce kadının katıldığı eylemde , kadına yönelik 
baskı işkence, cinayet, tecavüz, taciz, sendikasızlaştırma gibi tüm şiddet ve baskı türleri protesto edildi.
Kadınların eylemine Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER)üyesi kadınlarda katılarak destek verdi. 

DKDER’li  kadınlar mücadele alanında…
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI EYLEM!

Bir taraftan demokratik kitle örgütü olarak, programı ve tüzüğü doğrultusunda işçi, emekçi ve öğrencilerin 
mücadelelerine destek veren ve etkinliklerinde yer alan, bileşeni olduğu platformun eylemlerinde yerini alan 
Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER), öte yandan da pandemi koşullarını ve tedbirlerini dikkate alarak, yer yer 
gündem değerlendirmelerinin yer aldığı Pazar buluşmalarını gerçekleştirdiler.

PANDEMİ KOŞULLARINDA GÜNDEMİNDEN  KOPMADIK!
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Bir mücadele günü olduğu bilinciyle, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü 
kutlarken, eğitim emekçilerinin sorunlarına dikkat çekmek istiyoruz. Keza, bu 
güne sahip çıkmanın yolunun eğitim emekçilerinin sorunlarına ve mücadele-
lerine sahip çıkmaktan geçtiğine inanıyoruz.
Eğitim emekçileri 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’ne yine sorunlarla girdi.
Kapitalist sisteme dayanan ülkemiz eğitimi, yıllardır olduğu gibi 2020-2021 eği-
tim öğretim yılına da  21 Eylül 2020 tarihinde yoğun tartışmalar eşliğinde başla-
mıştır. Okulların açılma tarihi çok önceden belli olmasına rağmen ne yüz yüze 
eğitim, ne de uzaktan eğitim uygulamalarına tam anlamıyla hazırlık yapmayan 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), yaşanan sorunlara çözüm üretmemektedir.
Yeni eğitim öğretim yılı sadece eğitime ilişkin sorunlarla değil,  eğitim emek-
çilerinin yıllardır çözülemeyen sorunları ve  yeni hak gasplarıyla birlikte açıl-
mıştır.

İktidar, salgın koşullarında, yürürlükte olan mevzuatı çalışanların lehine yo-
rumlamak ve emekçilerin iş ve yaşam koşullarını geliştirmesi gerekirken, ak-
sine sorunları ağırlaşararak devam ettirmektedir.
Ülkenin kaynakları ‘garanti ödemeleri’ üzerinden kullanmadığımız köprüler, 
otoyollar üzerinden müteahhitlere, büyük patronlara aktarılırken,  yıllardır 
büyük bir özveri ile çalışan öğretmenlerin  mahkum edildiği yaşam koşulları 
insanlık adına utanç verici bir durumdur. Üstelik haklarını almak için verdik-
leri mücadele ve gösterdikleri direnişi zor ve baskı yolu ile bastırılmaktadır. 
İhraçlar ve sürgünler bir silah olarak kullanılmaktadır. 
5 Ekim Öğretmenler Günü’ne yine öğretmenlerin yıllardır çözülemeyen, 
çözülmek istenmeyen ekonomik ve sosyal bir dizi sorunları ile girmiş du-
rumdayız. Öğretmenlerin belli başlı sorunlarını bizzat öğretmenler ve eğitim 
sendikaları dile getirmektedir.
Eğitim emekçileri sorunlarını ve taleplerini şöyle ifade etmektedir.
•MEB, acilen bütün tedbirleri alarak yüz yüze eğitime geçmelidir.Uzaktan 
eğitimle ilgili olarak yaşanan erişim sorunlarına acilen çözüm üretilmeli, öğ-
renci ve öğretmenlerin teknik ve donanım eksiklikleri derhal giderilmelidir.
•MEB Personel Genel Müdürlüğü ve Temel Eğitim Genel Müdürlüğü yazıla-
rı en kısa sürede geri çekilmeli, uzaktan eğitimde öğretmenlerin canlı derse 
hazırlık için çok daha fazla emek ve zaman harcadığı düşünüldüğünde, derse 
hazırlık ücretleri arttırımlı olarak ödenmelidir.
•Rehber öğretmenler kendi görevlerinin gerektirdiği iş ve işlemleri uzaktan 
da yapabildiklerinden ek ders için okula gelmek zorunda bırakılmamalıdır.

Dünya Öğretmenler Günü’nde DKDER öğretmenlerin yanında!
EĞİTİM EMEKÇİLERİ  NE İSTİYOR?

•Uzaktan eğitimde bütün öğretmen-
lerin maaş karşılığı girmek zorunda 
oldukları ders sayısı düşürülmeli ve 
eşitlenmelidir.
•Öğretmenleri mesai saatleri dışın-
da ve hafta tatillerinde ders yapmaya 
zorlayan her türlü uygulamadan vaz-
geçilmelidir.
•Meslek liselerinde uygulamalı ders-
ler bugünden itibaren okullarda baş-
layacak. Yeterli önlemlerin alınma-
dığı koşullarda bu Öğretmenlerin ve 
öğrencilerin sağlıklarını tehlikeye at-
maktır. Öğrencileri ucuz işgücü ola-
rak piyasaya hazırlama derdindeler. 
Bundan vazgeçilmelidir.
•Bir yandan büyük bir öğretmen açı-
ğı var iken diğer yandan yüzbinlerce 
öğretmen atama beklemektedir. Öğ-
retmen açığı atamalarla tamamlan-
malıdır.
•Sözleşmeli ve ücretli öğretmenler 
uygulamasına son verilmelidir. As-
gari ücret ve altında çalışmak zo-
runda bırakılan bu öğretmen statüsü 
kaldırılmalıdır.
•Öğretmen atamalarında, mülakat 
sınavlarına son verilmelidir. KPSS 
sınavlarında yüksek puan alanlar 
değil, daha düşük puanlar siyasi ne-
denlerle mülakatta yoluyla atanmak-
tadır. Siyasi hesaplarla atamalara son 
verilmedir.
•Kadrolu öğretmenler yeterli ücrete 
sahip değildir. Yoksulluk sınırın al-
tında çalışmaktadır. İnsanca yaşacak 
bir ücrete ve sosyal haklara sahip ol-
malıdır.
•Eğitim sendikalarının örgütlenme-
si çeşitli şekillerde engellenmekte, 
bir taraftan sendikalar politikadan 
uzak tutulacak demogojisi yapılırken 
diğer taraftan yandaş sendikalar ya-
ratılmaktadır. Sendikal örgütlenme-
lerin önündeki tüm engeller kaldırıl-
malıdır.
•Üniversitelerde öğretim üyelerinin 
sözleşmesi ya yenilenmiyor yada ip-
tal ediliyor. Eğitim emekçilerine gü-
venceli iş imkanı sağlanmalıdır.
Dostluk ve Kültür Derneği olarak, 
eğitim emekçilerinin tüm taleplerini 
destekliyor, verdikleri mücadelele-
rin yanında olmaya devam edeceğiz. 
(05.10.2020)
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Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinde kapitalizmin çarpık geliştiği köylü ağır-
lıklı bir tarım toplumunda “demokratik devrimin”gerçekleşmesi bir ca-
ğın başlangıcıydı(!.) Paris komününün yeni ve daha güçlü versiyonuydu.
Beklenti içinde olan bütün Avrupa özellikle Almanya da değilde “feodal 
monarşinin” hala hüküm sürdüğü devasa büyüklükte bir coğrafyada ce-
reyan etmesi pek çok “sol kalemşörlerin yanılgılarını da açığa çıkardı.Zira 
Rusya da baş gösteren devrim bir “mucize”değildi. Proletarya partisinin 
devrimci programının eksiksiz uygulanmasının eseriydi.
Dünyayı kasıp kavuran iktisadi buhranın yaratacağı kaostan faydalana-
rak devrim yapacaklarını iddia eden partilerin aksine Lenin ; “evrimci 
sürecin olgunlaştığı süreci devrimci demokratik süreçle tamamlamak 
başlangıç için kapıyı aralamaktır…”der ve devam eder “…her coğrafya-
da şartlar aynı paralelde ilerlemez, şartların olgunlaşması proletaryanın 
devrimci atılımına bağlıdır.Rusya da yaşanan tamda budur…”der.(Lenin; 
Ekim Devrimi isimli makale)

Ekim devrimi programı aynı zamanda tek tek ülkelerde devrim progra-
mıdır.Bu programdan nasibini alan parti ve benzeri Marksist örgütler 
kendi coğrafyalarına has programlarla yollarına devam etmişlerdir.Em-
peryalist çağda tek tek ülkelerde devrimci atılıma yönlendiren Marksist 
çalışma tarzına “Leninizm”denmesi bundandır.
Proletaryanın Rusya’daki zaferi sadece kendi iktidarı için bir kazanım ol-
mamıştır. Bütün dünyada işçi sınıfının ekonomik ve siyasal haklarında 
gözle görülür bir ilerleme sağlanmıştır. Burjuva egemen iktidarlar Ana-
yasal ölçekte, başta Avrupa da olmak üzere dünyanın dörtbir yanında 
sendikal dahil,işçi sınıfının ekonomik ve sosyal haklarının korunmasını 
teminat altına almıştır.Bu edinim işçi sınıfının 70 yıllık mücadelesinin 
sonunda sahip olduğu kazanımlardır.Ekim devrimi burjuvazinin yüreği-
ne”korku”salarak bunu perçinlemiştir.
Tarihsel süreci programatik olarak tasarlanmış siyasal birikiminin kaçı-
nılmaz oluşumunun bir iktidar perspektifi olduğu gerçeğinin naif akışıy-
dı.14 yıl boyunca parti içindeki kavga ve çekişmeler finale yaklaşıldıkça 
safl arıda belirginleştirdi. Tasfiyeci Hempalar (Menşevikler, Bundçular,T-
roçki taraft arları,Polonya sosyal demokratları,Ekonomistler,Devrimci 

EKİM DEVRİMİ ÜZERİNE NOTLAR sosyalistler,Halkın Özgürlük parti-
si vs.)”oportünist”akımlar, Devrim-
ci iktidarın(Sovyet)dışında tutul-
duklarında “Anti-Bolşevik çizgide 
buluştular. Menşevik hareket karşı 
devrimci” Beyaz “ordu safl arına ge-
çerek devrime karşı iç savaşa katıl-
dılar.

Bütün iktisadi birikimleri savaşta 
“heba”edilen Rusya da “bir an önce 
savaştan çekilmek gerekir…”diyen 
Bolşeviklerin aksine,Menşevikle-
rin lideri Martov başta olmak üzere 
sözde”sol”partiler savaşın deva-
mında ısrar ettiler.Lenin’in bunlara 
atfen “sosyal şovenler”yakıştırma-
sı “sol sapmanın” vardığı duruma 
dikkat çekilmiştir.
Marks’ın ölümünden sonra Agust 
Babel tarafından tahrif edilerek, 
Alman Sosyal Demokrat İşçi Par-
tisine kabul ettirmesiyle beraber 
“Sosyal Demokrasi”savunucuları 
olarak yol alan akımların idealinin 
sosyalizm olmadığını Ekim devri-
mi net olarak açığa çıkarmıştır.
Devrim süreci; iki kanat arası çatış-
masının( sosyalistler-sol reformist-
ler)ideolojik mücadele temelinde 
niyet olarak sadece bir program 
savunması olmadığı aynı zamanda 
taraf olmanın vardığı aşamayıda 
pratik olarak gösteren bir süreç-
tir.Yirminci yüzyılın ikinci yarı-
sında yeniden iş başına gelen “sol 
reformistler”adım adım sosyaliz-
mi tahrip etmiş;Glasnost denilen 
programda”geriye dönüşü”doruk 
noktasına çıkarmıştır.Bu vesileyle”-
reel sosyalizm”olarak adlandırılan 
SSCB ve müttefikleri olan sosyalist 
blok sol reformizmin sayesinde yı-
kılmış 21’inci yüzyıla kötü bir mi-
ras bırakmıştır.

Sonuç olarak; devrim ve sosyalizm 
mücadelesinde sağa sapan bütün 
oportünist akımlara karşı niyet 
okumakla değil ideolojik mücadele 
ile tasfiye yoluna gidilmelidir.Şa-
yet tarihe havale ed ilecekse “ekim 
devrimi”bu deney için en belirleyi-
ci süreçtir.
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12 Nisan 1981 yılında 12Eylül Cuntası tarafından gözaltında işkence ile 
katledildikten sonra kaybedilen sosyalist öncülerden Nurettin Yedigöl’ün 
annesi Annem Zeycan Yedigöl, bu gece İstanbul’da yaşamını yitirdi.
Cumartesi Annelerinden  olan ve 39 yıldır gözaltında kaybedilen oğlu 
Nurettin Yedigöl’ün kayıp bedeninin bulunması ve katledenlerden hesap 
sorulması için mücadele eden Zeycan anne, oğlundan bir haber alama-
dan yaşama veda etti.
Üzgünüz. Yedigöl ailesinin ve tüm Cumartesi Annelerinin başı sağolsun.
Zeycan Anne, Nurettin Yedigöl’ün arkadaşlarının da katıldığı törenle Er-
zincan’a uğurlandı.
Zeycan Yedigöl, bugün  evlatları, yakınları ve köylüler tarafından pan-
demi nedeniyle sınırlı bir katılımla  Erzincan, Çayırlı, Yayalar köyünde 
toprağa verildi. (22 Kasım 2020)

Cumartesi Annelerinden Zeycan Yedigöl yaşama veda etti

Bugüne kadar belkide bir kere bile gidilmeyen, (bilmediklerimiz varsa onları tenzih ederiz) yeri bile bilinme-
yen Tozkoparan bölgesinden Gürkan Özdemir'i Kasımpaşa mezarlığında ilk ziyaretle, bu eksiğimizi gidermek 
istedik.
Yine Tozkoparan bölgesinden Yüksel Geniş'i Güngören mezarlığında hüznümüzle andık!
Birlikte mücadele yürüttüklerimiz ile zaten beraberiz. Ve bir zamanlar sosyalizm için birlikte yürüdüklerimizin 
bir kısmı ise fiziksel olarak aramızda yoklar. Fiziki olarak yok ama bilincimizde, öğrettikleriyle hep var olacaklar. 
İsimlerini de anılarını da hep yaşatacağız. Bir şekilde kuşaktan kuşağa aktarıyoruz, aktarmaya devam edeceğiz.
her birinin yattığı yer birer abide, birer gül bahçesidir...Onlara sahip çıkmak, onları anmak, kimsesiz bırakma-
mak bizim için anlamlıdır. (13 kasım 2020)

İlk defa çiçek bırakılan abide….
YİTİRDİKLERİMİZ YÜREĞİMİZDE, YAŞAYANLARLA OMUZ OMUZA!
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Kar hırsı, daha fazla sömürü ve işleyiş yasaları sonucu  kapitalist-emperya-
list sistemin mevcut bunalımı giderek daha bir derinleşmekte ve pandemi 
süreci ile daha da ağırlaşmakta, bunun olanca yükü de her zaman olduğu 
gibi işçi ve emekçilerin sırtına yüklenmektedir. Bir yanda oligarşik  ittifakın 
en irileri arasına yerleşen  ve kulvarın ön sıralarında bayrak sallayan icazetli 
işbirlikçilerin yüksek miktarılı borçları bir kalemde silinirken,  diğer yanda 
iflas durumundaki ekonominin bütün yükü yoksul halk yığınlarının sırtına 
yüklenmiştir.
Öyle ki,  son bir yıl içinde doğalgaza yüzde 34, elektriğe ise son 15 ay içinde 
yüzde 40 zam yapılmıştır. Halkın en temel tüketim maddesi olan ekmek fiyatı 
son iki ay içinde yüzde 20 zamlanmıştır. 2019 yılı Temmuz ayında 1 dolar 
5.63 TL'ye karşılık gelirken bugün, 7.8 TL seviyesini aşmıştır.  Buna göre, son 
14 ay içinde Türk Lirası dolar karşısında yüzde  38,5 değer kaybetmiştir.  Aynı 
dönemde dört kişilik bir ailenin açlık sınırında yüzde 21, yoksulluk sınırında 
yüzde 20 artış yaşanmıştır. Tüm bunlara karşın, son 18 ayda kamu emekçi-
lerinin maaşlarında yaşanan artış ise enflasyon farkı ödemesi dahil sadece 
yüzde 15'de kalmıştır.
Tüm emekçilerin olduğu gibi, kamu emekçilerinin maaşları, işbirlilçi-yandaş 
konfederasyon yönetimi ve iktidar arasında imzalanan toplu sözleşme ile ya-
pılan sefalet oranlı artışlarla yetinmesi sonucu erimiştir.
15 Ekim ile 15 Kasım arasında, başta emekçi kesimler ve dar gelirliler olmak 
üzere tüm toplumu yakından ilgilendiren bütçe süreci başlayacak. Yapılacak 
bu bütçe görüşmelerinde kamu emekçileri için KESK, İnsanca yaşamaya ye-
tecek gelir ve güvenceli çalışma için halktan, emekten yana bir bütçe istemek-
tedir.
KESK tarafından kamu emekçilerinin bu kapsamdaki bizim de desdekledi-
ğimiz talepleri hem TBMM’ye hem de kamuoyuna maddeler halinde duyu-
ruldu. 
Ne istiyoruz?
■ Kamu hizmetlerinin piyasalaştırılmasına, tasfiyesine ve özelleştirme soygu-
nuna son verilmesini,
■ Bütçe hakkımız önündeki engellerin kaldırılmasını,
■ Ülke kaynaklarının kullanılmasında herkese ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir, 
anadilinde bir kamu hizmeti sağlanmasına öncelik verilmesini,
■ Kamu hizmetlerine ve yatırımlarına bütçeden ayrılan payın artırılmasını,
■ Başta salgın koşullarından en çok etkilenen kadınlara olmak üzere, herkese 
yaşanabilir bir ücret düzeyinin altında olmamak üzere "temel bir yurttaşlık 
geliri" sağlanmasını,
■ Bütçede toplumsal cinsiyet eşitliğinin temel alınmasını,
■ Ücretli kesimler olarak bizlerin omuzlarına yıkılan vergi yükünün hafifle-
tilmesini, bunun için gelir vergisi adaletsizliğine son verilmesini, tüketimden 
alınan dolaylı vergilerin düşürülmesini, kar, faiz ve servet gelirlerine tanınan 
ayrıcalıkların kaldırılmasını, asgari ücretin vergi dışı bırakılmasını, belli bir 
servet düzeyinin üzerindeki zenginlerden servet vergisi alınmasını,
■ Geçsek de geçmesek de, hizmet alsak da almasak da otoyolların, köprülerin, 
şehir hastanelerinin müteahhitlerine parası bizim cebimizden çıkan hazine 
garantilerine son verilmesini,
■ Temel tüketim maddelerine son iki yıl içinde yapılan zamların geri alınma-
sını, söz konusu maddelerden alınan KDV'nin sıfırlanmasını,
■ Yoksulluk sınırı altında geliri olan hanelerin elektrik, doğalgaz, su, internet 
giderlerinin pandemi tehdidi tamamen ortadan kalkıncaya kadar Hazineden 
karşılanmasını,

■ Savunma ve güvenliğin daha fazla 
silahlanmaktan değil, demokrasinin 
tüm kurum ve kurallarıyla işletilme-
sinden, adaletin tesisinden geçtiği 
gerçeğinden hareketle ülke kaynak-
larının barış ve demokrasi için kulla-
nılmasını,
■ Yaşamaya devam ettiğimiz mali ka-
yıpların maaşlarımıza yapılacak ek 
artışlarla telafi edilmesini, maaşları-
mızda yapılacak artışlarda yaşanan 
gerçek hayat pahalılığının-yoksulluk 
sınırında yaşanan artışın temel alın-
masını,
■ İş güvencemizi ortadan kaldırmayı 
hedefleyen her türlü güvencesiz is-
tihdam uygulamasına son verilmesi-
ni, herkese güvenceli iş ve güvenli ge-
lecek sağlanmasını, OHAL KHK'leri 
ile hukuksuz bir şekilde işinden ek-
meğinden edilmiş olan KESK'li ih-
raçların derhal işlerine iade edilme-
sini,
■ Kıdem tazminatı fonu, zorunlu Bi-
reysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Ta-
mamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 
dayatmalarından vazgeçilmesini, 
yıllardır tahrip edilen kamusal sosyal 
güvenlik ve emeklilik sistemimizin 
güçlendirilmesini,
■ 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 istiyoruz.
Dostluk ve Kültür Derneği olarak,  
kamu emekçilerinin bu yaşamsal ta-
leplerinin ve bunun için yürütülen 
mücadelelerin yanındayız.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

2021 Bütçesi için DKDER açıklaması:
KAMU EMEKÇİLERİNİN EMEKTEN YANA BÜTÇE TALEBİ VE MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ!
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Sevgili; Arkadaşlar,dostlar,yoldaş-
lar derneğimiz 5.ay gibi kısa sürede 
önemli bir yol katetmiştir.

Demokratik mücadelede tanınmış 
ve sahiplenilmiştir. Tüm ekonomik 
zorluklara rağmen, derneğimiz 
yeni yerine taşınmıştır.Derneğimi-
zin yayın organı şimdilik dijital ola-
rak 2.sayısını okurlarına iletmiştir.
En kısa zamanda da basılı olarak 
yayınlanacaktır. Önüne koyduğu 
yerellerde örgütlenme sürecinin ilk 
ayağı olan ege bölgesinde yoldaş-
larımızın yoğun emeğiyle dernek 
kurma aşamasına gelinmiştir. Önü-
müzdeki kısa vade de Çukurova ve 
Kars’ta da yoldaşlarımızın ve dost-
larımızın emekleriyle dernekleri-
mizi kuracağız.

Tüm bunları yaparken kolektif 
irade ve kolektif emek rehberimiz 
olmuştur. Bu anlayışımızı yaşamı-
mızın ve örgütlülüğümüzün her 
aşamasına egemen kılacağız. Lider-
lik şeflik kültünün gelişmesine hiç 
bir örgütlülüğümüzde izin verme-
yeceğiz. Kısa zamanda bu gelişmeyi 
siz dostlarımızla birlikte hayata ge-
çirmiş olmak, gelecek içinde umu-
dumuzu güçlendirmekte.

Sevgili yoldaşlar, dostlar henüz yo-
lun başındayız, önümüzde uzun ve 
zorlu bir yol var, bu yolu birlikte 
yürüyeceğiz. Başta kurucu yoldaş 
lar olmak üzere tüm dostlarımıza 
önemli görevler düşmekte.

DKDER'Lİ olma bilinci bunu zo-
runlu kılmakta, önümüzdeki süreç 
ve düşlediğimiz yaşam hepimize 
emek seferberliğini zorunlu kıl-
makta.

Çocuklarımızın yok edilen gülüm-
semesi, kadınlarımızın yok edi-
len umutları, geleceği karartılan 

DKDER

DÜŞ YOLCULARI-1
DKDER'Lİ OLMAK!...

gençlerimiz, yaşamları cehenneme 
çevrilen işçiler, emekçiler, kimlik-
sizleştirilmeye çalışılan tüm halk-
lar, yaşam alanları talan edilen tüm 
canlılar omuzlarımıza bu sorum-
luluğu yüklemekte. Kapitalizmin 
yaşamımızı mahvetmesine izin 
vermeyeceğiz.Post-modern kültü-
rün yalnızlaştırdığı bireyi,kolektif  
emekle sahipleneceğiz.

DKDER'li olmak yaşamı yeniden 
üretmektir, dostluğu, paylaşımı, 
sevgiyi, kavgayı aşkla yaşamaktır.
DKDER'li olmak yoldaşlaşmayı 
tüm ilişkilerin üzerinde tutmaktır. 
DKDER'li olmak tüm olanaklarını
mücadelenin ihtiyaçlarına sun-
maktır. DKDER'li olmak aldığı 
görevi tut kuyla yapmaktır. DK-
DER'li olmak birlikte yaşadığı tüm 
halkların sorunlarına duyarlı ol-
maķ,çözüm üretmektir. DKDER'li 
olmak doğaya çevreye sahip çık-
maktır. DKDER'li olmak yaşadığı 
eko-sistemde kendisinden başka 
canlıların yaşadığı ve onların ya-
şam haklarına saygılı olmaktır.  

Özgürce ve insanca yaşayacağı-
mız ülkeyi kuracağımıza inancı-
mız tamdır. Ülkemizin her karış 
toprağına barışı,kardeşliği,sevgiyi 
egemen kılacağız,özgürlük şarkı-
ları söyleyip,omuz,omuza halaylar 
çekeceğiz.

İnanmak, başarmaktır.

Madencilik Kanunu ve Elektrik Pi-
yasası Kanunu’nda yapılacak olan 
değişikliğe karşı, 31 Ekim’de eylem 
gerçekleştiren  demokratik kitle ör-
gütleri, çevre örgütleri ve aktivist-
ler,   17 Kasım’da  İstanbul, Kadıköy 
İskelede ikinci kez eylem yaparak, 
yasanın geri çekilmesini istediler.

Platform bileşeni olan  Dostluk ve 
Kültür Derneğinin de (DKDER)  
üyeleri de katılarak destek verdi.

“Torba Yasa doğa ve yaşam 
alanlarını yok edecek”
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17 Ekim, “Göçmenlerin Ulusöte-
si Mücadele Gününde” Dünya’nın 
dört bir yanında yüzbinlerce kişi 
sokaklara çıkarak mültecilerin ve 
göçmenlerin karşı karşıya kaldığı, 
sömürü, ayrımcılık, ırkçılık, şidde-
te karşı, “Sınırsız, Sınıfsız, Sürgün-
süz, Sömürüsüz bir Dünya” talebini 
haykıracak.

Bu Ulusötesi Eylem Günü, Türki-
ye’de de mültecilere ve göçmenlere 
yönelik ırkçı saldırıların ve baskıla-
rın giderek arttığı bir döneme denk 
geliyor. Neredeyse her gün gazete-
lerde, göçmenlerin ve mültecilerin 
ölüm haberleri yer alıyor. Bu ha-
berlerde, Türkiye’de yaşayan mül-
tecilerin ve göçmenlerin işçi olarak 
çalıştıkları işyerlerinde en riskli, en 
tehlikeli işleri herhangi bir sosyal 
güvenceye sahip olmadan yürütür-
ken iş cinayetine kurban gittikleri 
veya sabah işe giderken, sınır dışı 
edilme korkusuyla polisten ka-
çarken bir polis kurşunuyla veya 
akşam işten döndüğünde yaşadığı 
mahallede bir ırkçı saldırı sonu-
cu yaşamlarını yitirdiği yer alıyor. 
Zaman zaman ise yakın zamanda 
Van’da olduğu gibi, herhangi bir 

DKDER Göçmenlerin sorunlarına ilgisiz kalmadı
"GÖÇMENLERİN ULUSÖTESİ MÜCADELE EYLEM GÜNÜ" 

yasal statüye sahip olamama ne-
deniyle tehlikeli yollarla yolculuk 
yapmak zorunda kalan göçmenler 
kitlesel olarak ölüme sürükleniyor-
lar. Çoğu zaman ise mültecilerin ve 
göçmenlerin yaşadığı baskılar ha-
berlerde bile yer almıyor. Kadın ve 
LGBTİ+ göçmenlerin ise, göçmen 
oldukları için yaşadıkları cinsiyet-
çilik, ayrımcılık, sömürü ve karşı 
karşıya kaldıkları şiddet daha da 
arttığı halde görünmez kılınıyor, 
üstü örtülüyor.

Türkiye’de yaşayan milyonlarca 
göçmen ve mülteci, herhangi bir 
kalıcı yasal statüye sahip olmadık-
larından sağlık, eğitim, barınma, 
çalışma gibi temel sosyal haklardan 
faydalanamıyor, kendi kaderlerine 
terk ediliyorlar. Düzen siyasetçile-
ri ise tüm bu sorunları görmezden 
gelmekle kalmıyor, Türkiyeli işçile-
rin günlük hayatta yaşadıkları so-
runların mesuliyetini göçmenlere 
ve mültecilere yükleyerek, göçmen-
lere yönelik ırkçılığı kışkırtmaktan 
geri durmuyorlar.

Ancak maalesef bu sorunlar, Tür-
kiye’ye özgü değil, bir çok ülkede 

göçmenler benzer sorunlarla karşı 
karşıya. Bu nedenle, bizler de bu 
Ulusötesi Eylem Gününde, Fransa, 
İtalya, İspanya, Almanya, Sloven-
ya, Makedonya, Yunanistan, Fas ve 
Lübnan’da sokağa çıkacak yüzbin-
lerle birlikte, öldüren sınır politi-
kalarına, göçmenlere yönelik ırkçı-
lığa, baskılara, sömürüye karşı eşit 
haklarla Birlikte Yaşama talebimizi 
bir kez daha dile getireceğiz.”

Tarih: 17 Ekim Cumartesi saat 
14.00
Yer: Kadıköy Süreyya Operası önü
Birlikte Yaşamak İstiyoruz İnisiya-
tifi
Başlangıç
Demokratik Alevi Dernekleri
Demokratik Bölgeler Partisi
Dostluk ve Kültür Derneği (DK-
DER)
EMEP
Göç Platformu
Göçmen Daynışma Ağı Ankara
Halkevleri
Halkların Köprüsü Derneği
HDK Göç ve Mülteciler Meclisi
HDP Göç ve Mülteciler Komisyo-
nu
Hevi LGBTI Derneği
İHD İstanbul Şubesi
İşçi Demokrasisi Partisi
Mor Dayanışma Kadın Derneği

Herkesi, Dünya’nın dört bir ya-
nında sokaklarda “Sınırsız, Sı-
nıfsız, Sürgünsüz, Sömürüsüz bir 
Dünya” talebini dile getiren göç-
menlerin sesine sesimizi katmak 
için 17 Ekim 2020 – Cumartesi 
günü saat: 14.00’de Kadıköy Sü-
reyya Operası önünde sözkonusu 
demokratik kitle örgütleri  açıkla-
ma gerçekleştirildi.

Göçmen sorunları için
 eylem!
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11 Kasım 1887- Amerika'da 8 saatlik işgünü mücadelesinin önderlerinden George Engel, Adolph Fischer, 
Albert Parsons ve August Spies, 1 Mayıs 1886'da gerçekleştirilen gösterilerde yaşanan ölümlerden sorumlu 
oldukları iddiasıyla idam edildi.
Saygıyla anıyoruz!

İşçi önderlerini anıyoruz!

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, DKDER’li kadınlar  
bir taraftan kadın eylemlerine katılırken, diğer taraftan da işsizlikten, şiddete, cinayetlerden, sendikasızlaştır-
maya,tacizden tecavüze kadar kadınların yaşadığı sorunları istatistik bilgilerle anlatan bir video yayınladılar.
Kadın sorunlarını anlatan video için Dostluk ve Kültür Derneği sitesinde izlenebilir.

DKDER’Lİ KADINLARDAN 25 KASIM VİDEOSU

https://dkder.org/index.php/videolar/

https://www.youtube.com/watch?v=dYgd3bdY9DQ
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DİSK  ve işçiler, 03  Kasım’da  Kadıköy iskelede kıdem tazminatlarına ve işçi haklarına saldırıyı içeren torba tasasını pro-
testo ederek, geri çekilmesini istedi.
Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER) de eyleme katılarak destek verdi.

KIDEM TAZMİNATININ YOK EDİLNMESİNE KARŞI DİRENENLERE DESTEK!

24 Kasım’daki eylemler ve gözaltılardan sonra  25 Kasım’da Metal işçileri, 1.5-2 kilometre sloganlarla yürüyü-
şün ardından, direnişteki işçiler arasında belirlenen işçiler Gebze çıkışında otobüsle Ankara'ya yolcu edildi. 
Metal işçileri Ankara'da İLO (Uluslararası Çalışma Örgütü) önüne gittiler.
Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER) de işçilerin yürüyüşüne katkıda bulunmaya çalıştı.

METAL İŞİLERİNİN YÜRÜYÜŞÜNE DESTEK
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5 Ekim  Dünya Öğretmenler Günü kutlanırken, eğitim emekçilerinin 
önemli bir parçası olan öğretim elemanları da büyük sorunlar yaşa-
maktadır.

Özellikle son 20 yıldır üniversitelerdeki eğitim emekçilerinin önünde-
ki önemli sorunlardan biri de artık bir tür angaryaya dönüşmüş olan 
“kalite”, “yönetişim”, “akreditasyon” çalışmaları ve daha pek çok başka 
isim alan ek yüklerdir. Sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda sürekli 
değiştirilen müfredatlar ve eğitimde kalite (burada “kalite”yi, asıl he-
defi patronunun kâr maksizmizasyonu olacak mezunlar vermek ola-
rak okuyabiliriz) fetişizmi ile öğretim elemanları ciddi bir evrak işinin 
altına girdi. Buna paralel yürüyen akreditasyon süreçleri ile birlikte 
üniversite özerkliği daha da fazla zarar görüyor, artık öğretim eleman-
larının söz hakkı neredeyse kalmayıp dersler ve içerikleri “danışma 
kurulları” tarafından belirleniyor ve sermayenin ihtiyaçlarına göre şe-
killeniyor. 

Pek çok üniversitede pek çok öğretim elemanı, bir sabah kalktığında 
dersinin kendi görüşü hiç alınmadan müfredattan çıkarıldığını ya da 
seçmeli derse çevrildiğini görüyor. Ya da dersinin içeriğinin nasıl de-
ğiştirilmesi gerektiğine dair bir dekanlık yazısı ile karşılaşıyor. Tüm 
bu değişiklikleri yönlendiren danışma kurullarında sermayenin tem-
silcilerinin bulunması zorunlu koşul haline geldi. Danışma Kurulları 
olmadığında da YÖK'ün merkezi organları ders içeriklerine dair deği-
şiklik önerileri dayatılıyor (bunların bazen “öneri” adı altında sunul-
ması aslında zorunluluk olarak dayatıldığı gerçeğini değiştirmiyor).

Öğretim elemanlarının ders içeriklerine dair pasifleştirilmesinin ya-
nında araştırma alanı da ciddi kısıtlarla kuşatılmış durumda. Araş-
tırma için maddi kaynak sorunu bir şekilde aşılsa bile (ki artık “para 
etmeyen” araştırmalara kaynak bulmakta çok zor) hangi alanda ça-
lışabileceğine de karar verilemiyor. Kürt sorunu, Ermeni soykırımı, 
LGBTİ+, toplumsal cinsiyet gibi “sıkıntılı” alanlarda tez yapmak im-

DKDER Öğretim Elemanlarının yanında…
ÖĞRETİM ELEMANLARI EMEKÇİLERİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

kansız hale geldi. Araştırma ala-
nının kısıtlanması sadece sosyal 
bilimler ile de kısıtlı değil. Doğa 
bilimleri ve halk sağlığı alanın-
da yapılacak pek çok çalışma da 
izne tabi. Akarsularla, enerjiyle 
ilgili pek çok çalışma alanı için 
izin alınması zorunlu. Doğadan 
alınacak herhangi bir örnek (su, 
toprak, hava, vb örnekleri) için 
izin alınması zorunlu. Örneğin 
HES'lerle, termik santraller ilgi-
li hükümetin hoşuna gitmeyecek 
bir proje rahatlıkla engellenebilir. 
Bir şekilde bu çalışmaları yap-
mayı başaranların önündeki yeni 
engel ise çalışmanın sonuçlarını 
hakla paylaşabilmek. Araştırma-
sını sonuçlarını açıkladığı için 
yargılanan, soruşturma geçiren, 
ceza alan onlarca öğretim elema-
nının deneyimlerini biliyoruz.

Özel sektör kamusal eğitimi 
kuşatmış durumdadır. Anao-
kulu’ndan üniversitelere kadar 
sermayenin hegemonyası  sözko-
nusudur. Bu kuşatmada öğretim 
elemanları da kuşatma altındadır. 
Bu kuşatmayı kırmanın yolu ise,  
gerek öğrencilerin gerekse öğre-
tim elemanlarının kendi talepleri 
ve ortak talepler doğrultusunda 
mücadeleden geçmektedir.

Hedef, bilimsel, kamusal, özerk 
üniversitelerdir.

Dostluk ve Kültür Derneği olarak, 
öğretim elemanlarının  bağımsız, 
bilimsel, özerk, kamusal üniversi-
teler mücadelesini destekliyoruz.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER) 
05.10.2020
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Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu, kıdem tazminatının gasp edilmesi 
girişimlerine karşı Kadıköy'deki Eminönü İskelesi önünde basın açıkla-
ması yaptı.
Platform bileşeni olarak Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER) olarak ey-
leme katılarak destek verdi.

"Gücümüz birliğimizden gelir 'korkmuyoruz' işçilerin birliği sermayeyi 
yenecek" yazılı pankartın açıldığı eylemde basın açıklamasını okuyan 
İpek Bozkurt, koronavirüs nedeniyle can kayıplarının 1 milyonu aştığını 
ve vaka sayısı da 40 milyona dayandığını söyledi.
Vakalar yükselip ölüm oranları artarken kapitalistlerin, süreci fırsata çe-
virerek yıllardır düşledikleri saldırıları hayata geçirmeye çalıştığını be-
lirten Bozkurt, "Çalışma Bakanlığı son olarak duyurduğu 'Yeni Sürüm 
İstihdam Paketi' ile bu ısrardan vazgeçmeyeceklerini de gösterdi. Zehra 
Zümrüt Selçuk'un özellikle gençler ve kadınlar üzerinden 'müjde'sini ver-
diği pakete göre 'yarı zamanlı çalışma', 'kısmi çalışma' ve 'uzaktan çalış-
ma' önümüzdeki sürecin temel istihdam biçimi olarak tanımlanıyor. Son 
torba yasada 25 yaş altı 50 yaş üstü için belirli süreli iş sözleşmelerinin 
koşul aranmadan tekrarlanması AKP'li milletvekillerinin oylarıyla kabul 
edildi" dedi.

'Torba yasa ile kıdem tazminatı hayal olacak, mücadele edelim'

KULLAN-AT İŞÇİLİK 
YAYGINLAŞACAK

Torba yasa ile güvencesizliğin arta-
cağını, sömürünün katlanacağını, 
kullan-at işçiliğin yaygınlaşacağı-
nın altını çizen Bozkurt, "Belirli 
süreli çalışma ile tüm işçiler taşe-
ronlaştırılırken kıdem tazminatı da 
hayal olacak" diye belirtti.
Tüm dünyada temel kazanılmış 
haklara yönelik saldırılar sürer-
ken işçi ve emekçiler bu saldırılara 
karşı eylemler düzenlediğini ifade 
eden Bozkurt, "Türkiye'de de işçi-
ler dört bir yanda eylemdeler! Ma-
den işçileri hakları için Soma ve 
Ermenek'ten yürüyüşe başladılar. 
Sermaye devleti-patron işbirliği ile 
maden işçileri baskı ve zorbalıkla 
durdurulmaya çalışılıyor. Ancak 
jandarma baskısı, gözaltı saldırıları 
onları yıldırmıyor. Kocaeli'de Sys-
temair HSK işçileri de sendikalaş-
tıkları için patronun ücretsiz izin 
saldırısıyla karşı karşıya kaldırlar. 
Buna karşı fabrika önünde direnişe 
başladılar. Sinbo işçileri, Bimeks iş-
çileri, AtlasGlobal işçileri de hakla-
rı için mücadelelerini sürdürüyor-
lar" diye konuştu.

SALDIRILARA KARŞI BİRLİK 
OLALIM, MÜCADELE EDELİM
Dünyanın dört bir yanında işçi ve 
emekçilerin pandeminin fırsata 
çevrilmesine, haklarının gasp edil-
mesine, krizin faturasının sırtları-
na yıkılmak istenmesine karşı ne 
yapılması gerektiğini gösterdiğinin 
altını çizen Bozkurt, "Salgın baha-
nesiyle kazanımlarımız gasp edilir, 
demokratik hak ve özgürlüklerimiz 
askıya alınırken fiili-meşru müca-
dele hattı tek yol olarak önümüz-
de duruyor. Mücadele tarihimizi 
hatırlayalım, 15-16 Haziranlar'dan 
Yeni Çeltek direnişlerinden öğre-
nelim. Saldırılara karşı yan yana 
gelelim, birlik olalım, mücadele 
edelim" diye kaydetti.
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31 Ekim, saat 18.00’de, İstanbul  Ka-
dıköy/Karaköy/Eminönü iskelede
Demokratik kitle örgütleri ,Çevre 
örgütleri ve aktivistlerin katılımıyla, 
“Maden ve Enerji Kanunu” değişti-
ren torba yasaya ilişkin‘Yaşam  Hak-
kı Torbaya Sığmaz” adıyla eylem ve 
açıklama yapıldı.
Yaşam Hakkı Torbaya Sığmaz Plat-
form tarafından yapılan açıklamada 
şöyle denildi: “Bugün ülkenin pek 
çok yerinde halk sokaktadır, “rant 
ve sermayenin çıkarları uğruna 
daha fazla doğayı tahrip edemez-
siniz” çığlıkları her yerden yükseli-
yor. Biz yaşamı savunanlar, işçiler, 
emekçiler, kadınlar, kentliler ve köy-
lüler yeter artık diyoruz. Bu talanı 
durdurmaya kararlıyız, yasayı geri 
çekin.” 
DKDER Üyeleri de eyleme destek 
verdi.
……………………

İstanbul İmzacılar Listesi
1- Avcılar Kültür Sanat Derneği
2- Avrupa Alevi Düşünce Derneği 
3-Bahçeşehir Göletkent Gönüllü-
leri
4- Beykoz Kent Dayanışması
5- Beykoz Halkevi
6- Dis Doğa İçin Sanat
7- Dkder Dostluk Ve Kültür Der-
neği
8- Doğanın Da Hakları Var Çalış-
ma Grubu
9- Doğanın Çocukları
10- Eşik Platformu
11- İstanbul Halkevi
12- İstanbul Barosu
13- Çevre Mühendisleri Odası
14- İstanbul Elektrik Mühendisleri 
Odası
15- İstanbul Mimarlar Odası

Demokratik Kitle Örgütleri ve Çevre Örgütlerinden Torba Yasa için ortak eylem
‘YAŞAM HAKKI TORBA YASAYA SIĞMAZ’

16- İstanbul Tabip Odası
17- Kadın Savunma Ağı
18- Kemaliye Ve Köyleri Çevre 
Platformu İst
19- Kid
20- Kos Kuzey Ormanları Savun-
ması
21- Malatya Çevre Platformu
22- Munzur Koruma Kurulu Dedef 
İst
23- Munzur Çevre Derneği Mçd
24- Politeknik
25- Şdm Şişli Demokrasi Meclisi
26- Şişli Kent Konseyi Çevre Mec-
lisi
27- Validebağ Gönüllüleri
28- Validebağ Savunması
29- Yeşil Düşünce Derneği
30- Yeryüzü Kooperatifi
31- Ykyi
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06 Kasım’da  17.00’de öğrenciler YÖK’e karşı açıklama yaptı.
Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER) de öğrencilerin yanındaydı....
Üniversite öğrencileri YÖK'ün kuruluşunun 39. yılı vesilesi ile 6 Kasım 
günü Kadıköy Beşiktaş İskelesi Meydanı'nda , saat 17.00’de, Üniversitele-
ri ticarethane, öğrencileri müşteri haline getiren YÖK ve YÖK düzenine 
karşı açıklama yaptı.
12 Eylül faşistdarbesinin hemen ardından 1981 yılında Yükseköğretim 
Kurulu’nu (YÖK) kurulmsı , YÖK kanalıyla, sermaye devletinin gençliği 
“ehlileştirmesi”, gençlik mücadelesini baskı ve zor kullanarak ezmek ama-
cını taşıyor.

YÖK, 1981 senesinde kurulmasının hemen ardından ilk icraatlarını dev-
reye soktu. 1983 yılında düzenlenen 1402 sayılı sıkıyönetim kanunu ile 
akademide ihraçlar başladı, akademik personelden, devlet memuruna 
kadar binlerce emekçi tek gecede ihraç edildi. İkincisi olarak, YÖK’ün 
kurucusu ve ilk başkanı İhsan Doğramacı tarafından, Türkiye’nin ilk özel 
üniversitesi olan Bilkent Üniversitesi 1984 senesinde kuruldu. Bilkent 
Üniversitesi pıtrak gibi çoğalacak olan ve eğitimde ticarileşmenin en so-
mut adımlarını oluşturan özel üniversitelerin ilki olmuştur.

YÖK’E KARŞI ÖĞRENCİLERİN EYLEMİNE DESTEK

Bir yandan sosyalizm için mücade-
le ederken diğer yandan ölen ölür 
kalan sağlar bizimdir demeyerek 
nerede olursa olsun coğrafyamızda 
genç yaşlı kaybettiğimiz dostları-
mızı anarak, anlatarak yürüyeceğiz.

Kars’ta DKDER üyeleri aralarında 
yoldaşımız Taşdemir Òztütk ün eşi 
Latife Öztürk. İsmail utlu (İsmet )
Latif Kaya. Kemal Akbulut. Süley-
man Atanoğlu mezarları başında 
anıldı.

NEREDE OLURSA OLSUN 
ANARAK VE ANLAYARAK 

YÜRÜYECEĞİZ!

Ankara, Dikmen'de HDP tarafın-
dan 8 yıl kutlamaları yapıldı. 

DKDER üyeleri de derneğimiz adı-
na yer alarak, HDP'nin kuruluş yıl-
dönümünü kutladı.

ANKARA’DA KUTLAMA


