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DKDERDKDERDKDER

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

ARALIK2020 BÜLTENİ

DKDER  NE  İSTİYOR? 

İşçi sınıfı ve emekçilerin, kapitalizmin sömürü çarkları arasında ezilmemesini istiyoruz.

İşçi sınıfı, kamu emekçileri, emeklilerin ve öğrencilerin sendikal haklarının önündeki tüm engellerin kaldırıl-
masını istiyoruz.

İnsan haklarıyla insandır düşüncesinden hareketle, tüm insanlar için eksiksiz insan hakları istiyoruz.

İşkence, baskı ve  kötü muameleyi insanlık suçu olarak görüyor ve yeryüzünden silinmesini istiyoruz.

Kanun Hükmünde Kararnameler(KHK) ile işlerinden atılan kamu emekçilerinin işlerine dönmesini istiyoruz.

Kimlik, dini inanç, düşünce ve ifade özgürlüğü istiyoruz.

Gözaltında kaybedilen siyasi tutsakların bulunmasını, Cumartesi Anneleri’nin adalet talebinin yerine getiril-
mesini,  cezaevlerindeki devrimci tutukluların serbest bırakılmasını istiyoruz.

Emekçilerin insanca yaşam ücretine kavuşturulmasını, açlık ve sefalete son verilmesini istiyoruz.

Fabrikalarda, madenlerde, çeşitli işyerlerinde işten atılan işçilerin geri alınmasını, sendikal haklarını kullanan-
lara sendikal baskıların son bulmasını istiyoruz.

Emeklilere insanca yaşayacağı bir ücret verilmesini istiyoruz.

Eğitim  bilimsel, laik, kolay erişilebilir, ücretsiz ve ana dilde olmalıdır.

Üniversitelerin bağımsız, bilimsel ve özerk hale getirilmesini, YÖK’ün kaldırılmasını istiyoruz.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın uğradığı haksızlığın giderilmesini istiyoruz.

Eğitimde, bilimsel, ücretsiz ve eşit bir sistemin kurulmasını, öğrencilere karşılıksız burslar verilmesini  istiyoruz.

Emekçiler için iş sağlığı ve iş güvenliğinin eksiksiz olarak uygulanmasını istiyoruz.

Köylülerin insanca yaşam koşullarına sahip olmalarını, tarım ve hayvancılığın giderek artan dışa bağımlılığına 
son verilmesini istiyoruz.

Kadınların üzerindeki  baskıların kaldırılmasını, kadına insanca yaşam hakkı tanınmasını, taciz, tecavüz ve 
kadın katliamlarının son bulmasını,İstanbul Sözleşmesinin uygulanmasını istiyoruz.

Ekolojik yıkımların ve doğa tahribatlarının son bulmasını istiyoruz.

Hayvan haklarına saygı, hayvanların korunmasını istiyoruz. 

Bütün dünyada yaşayan halkların kendi dillerini ve kültürlerini özgürce yaşamalarını, kendi sosyal, siyasal, 
ekonomik vb. özgürlüklerine sahip olmalarını, özgür ve bağımsız yaşamalarını istiyoruz.

Ve tüm bunlar için  yürütülen direnişlerin büyütülmesini istiyoruz.
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19 Aralık 2000 tarihinde, adına ‘Hayata Dönüş Ope-
rasyonu’ verilen bir saldırı başlatan iktidar, iş maki-
neleri, ateşli silahlar, gaz bombaları, yanıcı kimyasal 
silahlar kullanarak 20 hapishanede aynı anda yapılan 
ve 4 gün süren operasyon sonucunda 30’u tutuklu, 2 si 
asker 32 insan hayatına son verildi.
"Hayata dönüş" adı verilen bu katliam operasyonu,  
iktidar yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda da 
net olarak ifade edildiği gibi, en üst düzeyindeki ku-
rumlar arasında tam bir mutabakatla gerçekleştirildi.
19-22 Aralık’ta medyanın takındığı tavır da ibret veri-
ciydi ama şaşırtıcı değildi. Günlerce yapılan saldırıları 
meşru gösteren, öldürülmeleri aklayan bir kampanya  
yürüttüler.
19-22 Aralık, yani katliamının  gerçekleştirildiği tarih 
kuşkusuz tesadüf değildi. 2000 yılı başında IMF ile ya-
pılan yeni anlaşmaların ülkeye getireceği ağır şartların 
uygulanabilmesi için, önce buna karşı çıkacak muha-
lefet odaklarının ortadan kaldırılması gerekiyordu. 
Bunun önemli ayaklarından birini de  hapishaneler 
oluşturuyordu.
Saldırılarla, sisteme muhalif olanlar hedef alındı. İçer-
de tutuklular adına F tip denilen hücrelere mahkum 
edilmek istenirken, dışarıdaki herkese, "Bana muhalif 
olanların sonu 'Hayata Dönüş'" olur mesajı verilmek 
isteniyordu.
Bu saldırıda devrimci tutuklular Ahmet İbili, Ali Ateş, 
Ali İhsan Özkan, Alp Ata Akçayüz, Aşur Korkmaz, 
Berrin Bıçkılar, Cengiz Çalıkoparan, Ercan Polat, 
Fahri Sarı, Fırat Tavuk, Fidan Kalşen, Gülser Tuzcu, 
İlker Babacan, İrfan Ortakçı, Murat Ördekçi, Murat 
Özdemir, Mustafa Yılmaz, Nilüfer Alcan, Özlem Er-

can, Seyhan Doğan, Sultan Sarı, Şefinur Tezgel, Ünsal 
Gedik, Yasemin Cancı, Yazgülü Güder Öztürk, Halil 
Önder Ceyhan, Hasan Güngörmez, Rıza Poyraz yaşa-
mını yitirdi.
Dışarda da  bu katliamın önlenmesi, tutukluların in-
sanlık dışı hücrelere konulmaması için demokratik 
kitle örgütleri ve tutuklu ailelerine karşı ise operasyon-
lar yapıldı, 3 bine yakın insan gözaltına alındı.
Bunca bilgiye, bilirkişi raporlarına, tanık anlatımları-
na, Adli Tıp raporlarına rağmen, katliam sanıklarına 
karşı açılan davalar zamanaşımı ve beraat kararları ile 
bir bir kapatıldı. Bayrampaşa hapishanesindeki katli-
amla ilgili dava ise Bu davanın 42’inci duruşması Ba-
kırköy 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 Mart 2021 
tarihinde görülecek. Yani 20 yıldır bir sonuç yok.
19-22 Aralık saldırısının üzerinden 20 yıl geçti. Kat-
liamı direnişle yanıtlayan tutsaklara yönelik saldırılar 
bugün farklı yöntemlerle fakat aynı anlayışla sürüyor.
Hapishanelerdeki keyfi uygulama ve hak gasplarını 
arttırdı. Tutsakların bedel ödeyerek elde ettiği haklar 
gasp edilmek isteniyor. Görüşler kısıtlanıyor, koğuş-
lar basılarak çalışmalarına, kitaplarına, fotoğraflarına, 
mektuplarına vb. özel eşyalarına el konuyor. Mektup-
lar gönderilmiyor, gelen mektuplar verilmiyor. Keyfi 
disiplin cezalarıyla infazlar yakılıyor. Hasta tutsaklar 
serbest bırakılmıyor.
19 Aralık katliamı bir insanlığa karşı suçtur. Yargılama 
bu suç kapsamında yapılana, zamanaşımıyla destekle-
nen cezasızlık son bulmalıdır.
19 Aralık Katliamını unutmadık, unutturmayacağız!

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)(19 Aralık 2020)

19-22 Aralık 2000…. Unutmadık, Unutmayacağız!

video için tıklayınız =>  https://www.youtube.com/watch?v=QarY0GmBbzE&feature=emb_logo
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ DEMOKRATİK BİR ŞEKİLDE BELİRLENMELİDİR

Boğaziçi üniversitesi rektörü demokratik bir şekilde 
belirlenmelidir!

Bilimsel, demokratik ve özerk üniversite anlayışından 
yanayız. Üniversiteler kendi yönetimlerini bileşenleri 
ile, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanları ile birlikte 
kendileri özgürce seçmelidirler.

Haklı olarak, Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri Cum-
hurbaşkanının onayı ile dışarıdan üniversitelerine 
rektör olarak atanan siyasi kimliği ile bağımsız olma-
dığı, olamayacağı daha başından belli olan eski AKP 
il başkan yardımcılığı, belediye başkan aday adaylığı 
ve AKP milletvekilliği aday adaylıklarında bulun-
muş  Prof. Dr. Melih Bulu'yu kabul etmemektedirler. 
"1980'lerin askeri vesayet rejiminden" bu yana ilk defa 
üniversitelerine dışarıdan rektör ataması yapılması sı-
ranın kendilerinde olduğunu görmelerini sağlamıştır.

1 Ocak 2021 gece yarısı bir kararnameyle 5 üniversi-
teye birden rektör atanması karşısında Boğaziçi üni-
versitesi öğretim üyeleri "Kabul Etmiyoruz, Vazgeçe-
miyoruz!" başlığı altında yaptığı açıklama ile bu anti 
demokratik uygulamayı reddederken 2012 de belirle-

dikleri ilkelere sadık kalacaklarını tekrarlamışlardır.

Üniversiteler bilim üretim merkezleridir. Tüm bile-
şenleri ile kendi yönetim organlarını en demokratik 
biçimde kendilerinin seçme hakkı vardır ve bu hakka 
saygı duyulmalıdır.

Atama yöntemiyle demokratik hakları elinden alınan, 
siyasi tercihlerle bağımsızlığı yok edilen, çıkar kaygıla-
rının öne çıkarıldığı Üniversitelerimiz üzerindeki bu 
ve bütün anti demokratik uygulamaları reddediyor, 
Boğaziçi üniversitesi öğretim üyelerini destekliyoruz.

Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) olarak Boğaziçi 
üniversitesi öğretim üyelerinin haklı taleplerinin ya-
nındayız, atama kararının iptal edilmesi ve rektörün 
üniversite bileşenlerince demokratik ortamda özgürce 
seçimle belirlenmesi talebini haklı, doğru buluyoruz 
destekliyoruz.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

 04-01.2021
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“Tam ücret, sosyal bütçe için ortak mücadele”

İstanbul Emek, Barış, Demokrasi Güçleri, “Ölümleri dur-
durmak için tam kapanma, tam ücret, sosyal bütçe” talep-
leriyle Kadıköy İskele Meydanı’nda açıklama yaptı. Yapılan 

konuşmalarda, emekçilerin halkları ve insanca yaşam için 
birlikte birlikte mücadele çağrısı yapıldı.
Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) de katılarak eyleme 
destek verdi.

19-22 aralık cezaevleri katliamında yaşamını yitirenler unutulmadı

Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER) den bir grup arka-
daşımız önce 22 Aralık 2000 yılında Ümraniye cezaevinde 
katledilen Alp Ata Akçayöz'ün, Maltepe'de mezarını ziya-
ret ederek, anma yaptı. 
Ardından, Habibler’de Cebeci mezarlığında 19-22 Aralıkta 

cezaevlerinde katledilen ve yanyana yatan çok sayıda dev-
rimciyi ziyaret ettiler. Ne var ki, polis çemberi içindeki me-
zarlıkta arkadaşlarımıza GBT işlemlerinin uzun sürmesi 
ve tatsızlıklar yaşanması nedeniyle anma yapılamadı. An-
cak, yüreklerimizi yüreklerinin yanına koyarak döndüler
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MARAŞ KATLİAMINI UNUTMADIK! 

Emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin egemenliklerini sür-
dürebilmek için başvurdukları özelliklerden biri böl-par-
çala-yönet ilkesi temelinde din, mezhep ve etnik köken 
farklılıklarını körükleyerek halkları birbirine düşürmek-
tir. İşte bu değişmez oyunlardan biri faşist güçler tarafın-
dan  1978 yılında Kahramanmaraş’ta sahneye konulmuş, 
tarihte Yavuz Sultan Süleyman’dan bu yana gelen Alevi 
düşmanlığı devreye sokularak Alevi-Sunni çatışması ya-
ratmak için çeşitli, oyunlar tezgahlanmıştır.

Türkiye tarihinin en karanlık katliamlarından biri olan 
Maraş Katliamı’nın üzerinden 42 yıl geçti. Ancak bunca 
yıla rağmen diğer katliamlarla olduğu gibi bu katliamla 
da yüzleşilmedi. Sorumlular cezasız bırakıldığı gibi birde 
ödüllendirildiler. 
19 - 26 Aralık 1978 tarihleri arasında, sadece bir hafta içe-
risinde resmi verilere göre 111 kişi yaşamını yitirdi, yüzler-
ce insan yaralandı, 210 ev ve 70 iş yeri tahrip edildi. Hede-
finde Aleviler  ve devrimcilerin olduğu katliamda, resmi 
olmayan beyanlara göre ise 500’ün üzerinde insan yaşa-
mını yitirdi. Katliam sonrası binlerce Alevi de yaşadıkları 
toprakları terk etmek durumunda kaldı.
Halklara yönelik yapılan katliamlara ve çektirilen acılara 
rağmen, emperyalizm, kapitalizm ve faşizm yok olup git-
mekten kurtulamayacaktır.
Bir kez daha Kahramanmaraş katliamını tezgahlayan güç-
leri lanetliyoruz!

Dostluk ve Kültür Derneği
(DKDER)

(19 Aralık 2020)

BALDUR DİRENİŞİNİ SELAMLIYORUZ!

Bileşenleri arasında DKDER’in de yer aldığı Tüm Çalı-
şanlar İçin Sağlık Platformunu temsilen, bir grup Bal-
dur direnişindeki işçileri ziyaret etti.
Baldur işçilerinin grevi 5’üncü gününde kararlılıkla 
sürüyor.
Kocaeli Çayırova’daki Baldur Süspansiyon fabrikasın-
da DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasına üye işçi-
ler greve çıktıkları ilk gün olan 25 Aralık Cuma sabahı 

patronun grev kırıcılığı girişimine karşı çıkmış ve po-
lis 4 işçiyi ve bir sendika yöneticisini gözaltına almış-
tı. Haklı mücadelelerinden geri adım atmayan işçiler 
tüm engelleme çabalarını aşarak greve başlamıştı.

DKDER Baldur direnişini selamlıyor.
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İnsanca bir yaşam için mücadeleye!

Bileşenleri arasında Dostluk ve Kültür Derneği’nin de 
yer aldığı Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu, Kadı-
köy’de asgari ücret  ile ilgili basın açıklaması ve protes-
to gerçekleştirdi.

İnsanca bir yaşam için mücadeleye!

Yaklaşık olarak 1 ay süren tartışmaların ardından, 10 
milyondan fazla işçinin maaşını bugün belirlediler ve 
10 milyon işçiye yine sefaleti dayattılar. Bugün açlık sı-
nırı 2,516 TL dir ve muhtemelen 4 ay sonra 2,825 TL yi 
geçecektir. Yoksulluk sınırı 8,197 TL dir. Yani bize sizi 
açlıktan öldürmeyeceğiz ama karnınız da tok olmasın 
diyorlar. Kendileri milyonlarca işçiden kesilecek vergi-
yi de kendilerine yapılacak zammı da bir gecede belir-
leyebiliyorken, bizlere reva gördükleri ortadadır.
Pandemi ve ekonomik krizin etkileri her geçen gün 
kendini yaşam koşullarında daha da ağırlaşarak his-
settirmektedir. Her gün gıdaya ve hijyen malzemele-
rine zam gelmektedir. Bize yapılan bu zam yoksulluk 
dayatmasının bir parçası değildir de nedir? Krizin yü-
künün vergileri silinen patronlara yıkmak değilde bize 
yıkmak değildir de nedir?
Enflasyonun gerçek değerde olmadığını biliyoruz ve 
belki %50’nin üzerinde son 6 ayda enflasyon artışı ol-
muş ve bunu bizden gizli tutuyor . Fakat bunu hergün 
bakkalda, markette, manavda hissediyoruz. Hergün 
aldığımız peynire, yağa, zeyine zam geliyor. Artık ge-
celeri ışık açmadan oturuyoruz. Soğukta doğalgaz kul-
lanmıyoruz. Çünkü faturalar alınan maaşla ödenebili-
rin ötesindedir.

Biz dayatılan bu tabloyu kabul etmiyoruz. Sadece as-
gari ücreti değil bunun ile beraber dayatılan ücretsiz 
izin saldırılarını, güvencesiz çalıştırılmayı, esnek ça-
lıştırılmayı, KÇÖ vb dayatmaları da kabul etmiyoruz.
Bizler insanca bir yaşam ve insanca bir çalışma koşulu 
istiyoruz ve biliyoruz bunu biz mücadele etmedikçe 
vermeyecekler.
Bunun için tüm işçi ve emekçi arkadaşlarımıza sesle-
niyoruz. Bize görülen sefalet ücretine, bizlere dayatılan 
saldırılara boyun eğmeyelim. Sinbo işçisinin, ptt işçi-
sinin, maden işçisinin, metal işçisinin direniş örneği 
gibi bizler her alanda direnişi büyütelim ve dayatılan 
sefalet ücretini kabul etmeyelim. Direnişi ve mücade-
leyi büyütmek için örgütlenelim.
Bunun için tüm işçi ve emekçi dostlarımıza Tüm çalı-
şanlar için sağlık platformu olarak diyoruz ki insanca 
bir yaşam için, insanca yaşama yetecek bir ücret için, 
insanca çalışma koşulları için birlikte mücadeleyi bü-
yütelim. Saldırılara karşı birlikte gücümüzü göstere-
lim ve işçi sınıfının gücünü herkes görmüş olsun.
Eğer biz birlikte mücadele edersek ve sınıf olarak tavır 
sergilersek bu hoyratca saldırılara durdurabiliriz. Sen-
dikalar bu tavrı sergilemekte tutum göstermelidirler. 
Genel grev ve genel direniş bu saldırı dalgasında, in-
sanca bir yaşam ve ücret için bir yol olacaktır. Bunun 
için adım atmalılardır. Birlikte mücadeleyi yükeltirsek 
gündüzleri sömürülmediğimiz geceleri aç yatmadığı-
mız bir dünya mümkün olacaktır.
Kurutuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!
İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!
Tüm çalışanlar için sağlık platformu
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 “Emekliler sefalet koşullarında yaşıyor…Mücadelemizi ortaklaştıralım”

Emekliler Dayanışma Sendikası ve Tüm Emekliler Sendikası  10-17 Aralık İnsan  Hakları Günü nedeniyle,  Kadıköy 
iskelede basın açıklaması yaparak, emeklilerin taleplerini dile getirdiler.
Milyonlarca emeklinin ekonomik yaşam koşullarına ve sorunlarına dikkat çekilen açıklamada,  emekliler adına sorun-
ların çözülmesi için hükümete  çağrıda bulunuldu. 
Yapılan açıklamada şöyle denildi: “ Her koşulda hak hukuk talebimizi birlikte dile getirmeye devam edeceğiz. Tüm 
emeklileri, emekli dostlarını demokrasiden yanayım diyen herkesi sorunlarımızı, insanca onurlu bir yaşam talebimizi 
yetkililere duyurmamız için sesimize ses katmaya davet ediyoruz. Emeklilerin sorunu toplumsaldır! Emeklilerin sorunu 
demokrasi sorunudur. Emeklilerin sorunu herkesin sorunudur.”
Tüm emeklilere de çağrıda bulunarak,  “sorunlarımız ortak çözüme yönelik çabalarımızı da ortaklaştıralım!”denildi.

Emekliler Dayanışma Sendikası ve Tüm Emekliler Sendikasının açıklamasına, Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER) de 
katılarak destek verdi. (10 Aralık 2020)

PİROĞLU İLE DAYANIŞMA
İstanbul Kadıköy’de 22 Aralık’ta, Milletvekilliği düşürülen DTK Eş Başkanı Leyla Güven'in tutuklanmasını protesto 
eden HDP'lilere karşı polis zor kullandı. Bu sırada çok sayıda kişi gözaltına alınırken HDP milletvekilleri de darbedildi. 
Darp sırasında tekerlekli sandalyedeki HDP Milletvekili Musa Piroğlu sandalyesinden yere düşürüldü. 
23 Aralık’ta, Kadıköy'de HDP Milletvekili Musa Piroğlu ile dayanışma eylemi düzenlendi. DKDER'de katılarak destek 
verdi.
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DOSTÇA MEKTUPLAR-4

Yaşamsal olgular, günümüzde, mutat döngü-
ler üzerine kurulu zincirleme bir akıştır… Top-
lumsal yaşamın katılımcısı birey bulunduğu for-
masyonun üzerine çıkamadığı sürece, doğal 
olarak gelişim çizgisinin gerisine düşecektir… 

Bu nedenledir ki, oyun alanlarına uygun, sis-
teme yedeklenen geleneksel bir toplumsal 
küme oluşur. Alınan gıda, afyonlanmış dün-
yanın iğreti duruşuna adeta bir katkı gibidir. 
Aile de, başlı başına siyasal sistemlerin ka-
lıcılığı üzerine payanda edilen, en tehlike-
li gerici bir kurum olma özelliğini içermektedir. 

Devletin üst yapı kurumlarının, yukarıdan aşağıya 
doğru otoritesi -din, kültürel doku, tarihsel varlık, eko-
nomik düzenleme, siyasal erk, ahlaksal donanım gibi... 
Kapsam alanında egemen sistem korumaya alınır… 
Devlet, hakim sınıfların kontrolünü sürdürmenin 
gereği olarak politikalarını gündemin homojen başa-
tı kabul eder. Bu anlamda diğer baskı aygıtları ile de, 
başta birey olmak üzere toplumsal küme ve yapıların 
hareketliliğini bir alana hapseder. Özgürlük yok olur, 
düşünce tüketilir, eylemsellik ortadan kaldırılır... 

Tamda bu konumlanışta, sosyal yaşamın ikili bir 
çatışma anı ve karşıtlıklarla kendini ortaya koya-
bilecek oluşumlar ortaya çıkarabilir. Aksini dü-
şünmek, bilimselliğin nesnel yanını dıştalamaktır. 
Her süreç kendi takipçilerinin yanı sıra, karşıtlarını 
da oluşturmak zorundadır. Bu materyalist bakış açı-

sının olmazsa olmazıdır. Ussal gelişimin belirgin bir 
tırmanma çizgisi olmayabilir. Olay ve olguların insan 
varlığı üzerine yansımasını her bilinç farklı rafine ede-
bilir. Lokomotif veya vagon olma gerçeği belirlenir. 
Aklın muhasebesini tutan el eğitim olmalıdır. Ham 
olarak alınan eğitim, öznelliğini belirlemek için dü-
şünme gücüyle eşleşmelidir.. Yaşamsal devinim çiz-
gisinin doğru ve yanlışlarını analiz etmeli, soyuttan 
somuta İndirgemelidir. Tüm bunların ulaşacağı nokta 
sentezdir. Tümden gelim, tüme varım da denebilir... 

Aklı selim olmanın tek başına yeterli olmadığı, yaşam-
sal tecrübeler ve buna uygun edinimlerin çözümsüz 
kaldığı gerçeğini kabul etmek zorundayız. Tek başına 
doğru, tek başına eylem hedefe yürümede başarı getir-
memektedir. Sosyalist bakış, yeni argümanlar bulmalı-
dır. Doğru düşüncenin, pratik yöneliminin örgütleme 
alanında karşılık bulması için, alışılagelmişin ötesine 
geçmelidir. Aktif olmak yetmez, pro- aktif bir alan ya-
ratılmak zorundadır artık. Arınmak, rafine olmak.. 

Klasik baskılanmalardan ve egemen alanın rol veya 
ahlak yörüngesinden kopuşa ihtiyaç vardır. İşte bu an-
lamda düşünce merkezini zorlamanın zamanı gelmiş-
tir. Üretkenlik böyle bir noktada devreye girmelidir. 
Başarı gelecekse palyatif çözümler yerine, paradoksal 
alanı yakalamakla mümkün kılınmalıdır… 

Daha fazla düşünce...
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“DKÖ’lere yönelik düzenleme örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır”

Aralarında Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER)’inde ol-
duğu 292 Demokratik Kitle Örgütü “Kitle İmha Silahla-
rının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin 
Kanun Teklifi Anayasaya ve Örgütlenme Özgürlüğüne 
Aykırıdır! ” başlıklı ortak bir bildiri yayınladı.
TBMM Adalet Komisyonunda görüşülerek TBMM Genel 
Kuruluna sevk edilen ve 6 kanunda değişiklik öngören 43 
maddelik “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finans-
manının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi”, başta Anaya-
sa olmak üzere bağlı olduğumuz uluslararası insan hakları 
sözleşmelerine ve edinilmiş müktesep haklara aykırıdır.
Teklifin amacı ve ismi ile hiç ilgisi olmadığı halde, Yardım 
Toplama ve Dernekler Kanunlarında yapılan değişiklikler 
ile mevcut dernek ve vakıfların yardım toplama faaliyetle-
ri ve örgütlenme özgürlüğü ciddi şekilde kısıtlanmakta ve 
İçişleri Bakanlığının dernekler üzerindeki siyasi vesayetini 
sağlayacak yeni düzenlemeler içermektedir.

Teklifin aynen yasalaşması durumunda, başta insan hak-
ları dernekleri olmak üzere, kadın hakları, mülteci hakları, 
çocuk-gençlik hakları ve LGBTİ+ hakları alanında faaliyet 
gösteren dernek ve vakıflar, çeşitli hukuk dernekleri, sos-
yal mücadele yürüten dernekler ile sosyal yardım için fon 
kaynakları kullanan dernekleri, hemşeri dernekleri,  spor 
kulüpleri, farklı inanç gruplarının dernek ve vakıflarının 
tümü tek imza ile kapatılma riskiyle karşılaşacak, bu ko-
nuda açılacak idari davalar yıllarca süreceği için pratikte 
“hızlı kapatma” prosedürü yaratılmış olacaktır.
Aşağıda imzası bulunan sivil toplum örgütleri olarak ekte 
kapsamlı olarak temel itiraz sebeplerini belirttiğimiz tek-
liften dernekler, vakıflar ve yardım toplama ile ilgili mad-
delerin geri çekilmesini, sosyal tarafların görüşleri alınma-
dan bu tarz tekliflerin yapılmamasını talep ediyoruz.
22.12.2020

DERNEKLERE KAYYUM YASASINA KARŞI DİRENİŞ

Daha önce açıklama ve demokratik Kitle Örgütleriyle protesto eylemleri gerçekleştiren DKDER, 23 Aralık’ta, İHD 
önünde DKÖ’ leri, derneklere kayyum atamayı da içeren yeni yasa düzenlemesine karşı açıklama yaptı.
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12 Askeri faşist cuntasının baskı, işkence ve zulmünün 
hüküm sürdüğü günlerde, başlangıçta sayıları az da olsa 
anneler zindan kapılarından hiç ayrılmadılar. Zindanlarda 
direnen devrimci tutsakların dışarıdaki sesi oldular. 
İşte bu annelerden biri de Hatun Albayrak’tı Didar ablay-
la(Şensoy) birlikte hepsi bizim çocuklarımız, kızlarımız, 
oğullarımız, kardeşlerimiz diyerek, cezaevlerindeki tüm 
devrimcileri sahiplendiler.
Ve  Hatun ana Tozkoparan’da sosyalistlerin her zaman bir 
kapısı, bir sofrası oldu. Hatun Ana her zaman devrimcile-
rin yanında oldu. 
Yaşamı Tozkoparan Küba Mahallesinde geçti ve orada 
noktalandı. 4 Ocak 2014'te yaşamını yitirdi.
Büyük emekler veren bu direngen kadını, hatun anayı sev-
gi ve saygıyla anmaya devam edeceğiz.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

Hatun Ana’mızı unutmadık, unutmayacağız! KIRBAŞ ERDOĞAN’IMIZI KAYBETTİK! 
ÜZGÜNÜZ!

Yoldaşımız, derneğimizin  dostu  Erdoğan Bolbostancı, 
(Kırbaş Erdoğan) yaşamını yitirdi. Bolbostancı bugün  
Manisa Turgutlu’da dostları ve yoldaşlarının katılımıyla 
toprağa verildi.
Bolbostancı ailesinin, kasabamızın ve tüm dostların üzün-
tüsünü paylaşıyoruz!
Dostlarından biri, Adnan Dinçtoygar Kırbaş Erdoğan’ı 
şöyle anlatıyor:
Erdoğan abi…Erdoğan Bolbostancı, nam-ı diğer Kırbaş 
Erdoğan…Az önce aldığımız haber de Covit-19’dan vefat 
ettiğini öğrendik…O yaşadığımız kentin esaslı mahallele-
rinden biri olan Kır Mahallenin gülüydü..Ne zaman faşist 
bir saldırı karşısında kalınsa beraberindekilerle birlikte ya-
nımızda biterdi…
Devrimciydi ve militandı…Bu kentte kurulan ilk devrimci 
dernek olan Devrimci Halk Kültür Derneği’nin daim üye-
siydi..
Bu kentin toprağına dokunmuş, suyunu içmiş olanlar Kır-
baş Erdoğan’ı hiç unutmayacaklar..
Devrimcilerin başı sağ olsun…

 SEFALET ÜCRETİNE KARŞI MECİDİYEKÖY EYLEMİ

21 Aralık’ta, saat 19.00’da, Mecidiyeköy’de, Tüm Çalışanlar İçin Sağlık Platformu, ‘ İnsanca Yaşamaya Yetecek Asgari 
Ücret ve Güvenceli Yaşamak İstiyoruz’ diye eylem yaptı.
Platform’da yer alan Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER) de katılarak destek verdi.



11

Maltepe’de Asgari ücret açıklaması
Maltepe Forum tarafından İstanbul Maltepe Mey-
dan’da Asgari ücret ile ilgili açıklama yapıldı.

Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER) de katılarak des-
tek verdi.
Yapılan Basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: 
“Asgari ücret görüşmeleri pandemi koşullarının gölge-
si altında, sessiz sedasız yürütülmeye çalışılıyor.
Bildiğiniz gibi asgari ücret çalışanların alması gereken 
en düşük ücret olarak kabul ediliyor ve dünyanın bir 
çok ülkesinde bu ücret sembolik bir anlam taşıyor. 
Dünya genelinde çalışanların asgari ücret oranı onda 
bir iken bugün Türkiye’de çalışanların neredeyse yarısı 
asgari ücret veya daha düşük ücret ile çalışmaktadır, 
bu durum aslında asgari ücreti ortalama ücret haline 
getirmiştir. 

Asgari ücret sadece bu ücretle çalışanları da ilgilendir-
miyor, diğer çalışanların ücretlerini de, emekli aylığı, 
yaşlılık aylığı gibi maaşları da belirliyor.
Yine bilindiği gibi asgari ücret tespit komisyonu 5 işçi, 
5 işveren, 5 hükümet temsilcisinden oluşuyor. Yani as-
gari ücretin belirlenmesi tamamıyla işveren ve hükü-
met temsilcilerinin insafına bırakılıyor. 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün asgari ücret tespitine 

ilişkin sözleşmesinde, işçinin ve ailesinin ihtiyaçları, 
genel ücret seviyesi, hayat pahalılığı, sosyal güvenlik 
yardımları ile diğer sosyal grupların göreli hayat stan-
dartları; asgari ücretin belirlenmesinde dikkate alın-
ması gereken unsurlardır deniyor.
İnsan hakları evrensel beyannamesine göre ise, çalışan 
herkesin kendine ve ailesine insanlık onuruna uygun 
bir yaşayış sağlayacak, her türlü sosyal koruma aracılı-
ğıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücret almaya 
hakkı vardır deniyor.
Yoksulluk sınırının 8000, açlık sınırının 3000 liraya 
dayandığı, pandemi koşullarından dolayı işsizlik, açlık 
ve sefaletin daha da arttığı bugünlerde, belirlenecek 
asgari ücret daha bir önem kazanmıştır. 
Asgari ücretin belirlenme sürecinin hükümet ve iş-
verenlerin insafına bırakılmaması için işçi sınıfı ve 
emekçi örgütlerinin, emekten yana tüm ezilenlerin, 
yoksul halk kesimlerinin ortak taleplerini birleşik bir 
şekilde savunması ve bunun mücadelesini vermesi çok 
önemlidir.
Bugün açlık ve yoksulluk sınırları düşünülerek, salgın 
şartları da hesaba katılarak, asgari ücret belirlenme-
sinde sadece işçinin kendisi değil, ailesi de esas alın-
malıdır,
Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı ve net 4000 lira ola-
rak belirlenmelidir.
Milyonlarca çalışanla birlikte, yine milyonlarca insa-
nımızı etkileyen asgari ücretin insan onuruna yaraşır, 
insanca bir yaşam sürdürülmesini sağlayacak düzey-
de  belirlenmesi için,görüşmeleri yürüten işçi sını-
fı ve  emekçi örgütlerinin yanında olduğumuzu, bu 
mücadelede birlikte olduğumuzu buradan duyuruyo-
ruz.”(10 Aralık 2020)
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Tozkoparan’da ranta dönük değil, halka dönük konut
Kentsel dönüşüm adı altında, rant uğruna vatandaşların 
uzun yıllardır yaşadığı mahallelerinden, evlerinden, kom-
şularından ve sosyal yaşamlarından koparılması ülkemiz-
de yaygın olarak başvurulan bir yoldur. Sosyal konut adı 
altında, sermaye sahipleri ve müteahhitler para kazanır-
ken, vatandaşlar acı çekmekte, ekonomik sıkıntılar yaşa-
maktadır. Ülkemiz adeta “Kentsel Dönüşüm Mağdurla-
rı”ülkesi olmaktadır.
Bunun örneklerinden biri de İstanbul,Tozkoparan’da ya-
şanmaktadır.
İstanbul Güngören Belediyesi, Tozkoparan Mahallesi ile 
Mehmet Mesih Özmen mahallesinin bir bölümü (Küba 
Mahallesi) sınırları içinde bulunan bazı alanların riskli alan 
ilan edilmesinin ardından burada yaşayan vatandaşların 
‘Kentsel Dönüşüm’ adı altında 30 gün içerisinde evlerini 
terk etmelerini istedi. Verilen süre içinde tahliye edilmeyen 
yapılarda elektrik, su ve doğalgazın kesileceği duyuruldu. 
Kış günü evsiz kalacak yurttaşlar ise doğal olarak buna tep-
ki gösteriyor. “Sosyal konut yapılmasına değil haklarımızın 
gasbedilmesine karşıyız” diyen mahalle halkı, haklarından 
vazgeçmeyeceklerini söylüyorlar.
Cumhurbaşkanlığının bu bölgeyi riskli alan ilan etmesinin 
ardından, mahalle halkı buna karşı  dava açtı. Bununla il-
gili mahkeme süreçleri  hala devam ediyor. Ancak, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ‘evleri boşaltın’ diye dayattı. Gün-
gören Belediyesi ise  vatandaşlara ‘boşaltın’ yazısını iletti. 
Vatandaşlar ve çeşitli kurumlar  belediye ile görüşmesine 
rağmen bir sonuç alamadılar. Vatandaşlara bir teminat ve-
rilmeden  sokağa atılıyor.

Tozkoparan halkı, sağlıklı, yaşanabilir konutlara değil, 
rantsal yaklaşıma karşı olduklarını, yerinde dönüşüm is-
tediklerini  dile getirmektedirler. Mahallelerinin  sosyal ve 
kültürel dokusunun bozulmamasını, borçlandırılmadan, 
hak kaybına uğramadan, yeşil alanları kaybetmeden, be-
ton yığınına boğulmadan  yerinde dönüşümle konut sahi-
bi olmak isteyen bölge halkı, en doğal ve insani  taleplerini 
dile getirmektedir. Yine, bilgi ve bilgilendirme hakkından 
mahrum edilmemelerini, bunun rızaya dayanan bir proto-
kole bağlanmasını istemektedirler.‘Yeni Tozkopran’ denile-
rek, sosyal ve kültürel dokunun bozulmasını istememek-
tedirler.
Sonuç olarak,  genelde emekçi insanların yaşam sürdüğü 
Tozkoparan halkından, “Riskli bölge” ve ‘Kentsel Dönü-
şüm’ adı altında evlerinin boşaltılması istenmekte, aksi du-
rumda susuz, elektriksiz ve doğalgazsız bırakılacağı tehditi 
yapılmaktadır. Yapılmak istenen konut tipinin örneklerin-
den de görüldüğü gibi yanlışlığı bir yana, hiçbir protokola 
bağlanmadan vatandaşlara bu dayatmanın yapılması insan 
haklarına da aykıdır. Konut hakkı, her vatandaşın evrensel 
bir hakkıdır.
En temel hakları doğrultusunda direnen Tozkoparan hal-
kının rantsal değil, sosyal konut taleplerini doğru, haklı ve 
meşru buluyor, direnen halkın yanında olduğumuzu ifade 
ediyoruz.
DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)
26.12.2020




