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24 OCAK KARARLARI VE SONRASI !

Emperyalizm; yirminci yüzyılın son çeyreğinde “Global”leşme (küreselleşme) denilen yeni bir sisteme geçti-
ğinde, sisteme “adapte” olmakta zorlanan kimi “yeni sömürgelere” özel bir operasyon düzenlemiştir. Bunlar-
dan biri de Türkiye’ dir. 24 ocak1980’e kadar “yarı kırılgan” bir sistem olan “ithal ikameci” iktisat politikala-
rının sonlanmasıyla Türkiye de birçok uygulamanın da sonu olmuştur. 

Bu geçiş süreci sanıldığının aksine dünyada eşine az rastlanır bir darbe olan 12 Eylül askeri faşist rejiminin 
uygulamaları sonucunda “geçiş” sürecini tamamlamıştır. 12 Eylül askeri faşist cuntasının özelliği Filipinler, 
Endonezya, Güney Kore, Arjantin, Brezilya gibi ülkelerde hükümet politikalarıyla geçiş yapılırken, Türki-
ye’de bu yeterli olmamış yükselen demokratik muhalefeti  bastırabilmek ve böylece ekonomik geçiş politika-
larını uygulanabilir kılmaktan ileri gelmektedir. Diğer bir deyimle, 24 Ocak kararlarının uygulanırlığı ancak 
son derece baskıcı bir sistemi gerektirirdi, bu nedenle de 12 Eylül askeri darbe koşulları hazırlanmıştır. Bu 
operasyon aynı zamanda “Kemalizmin” Milli Kurtuluş’çu (!) politikalarının iktisadi yansıması olan kamucu 
yatırımların (KİT)’lerin de sonunu getirmiştir.

“Neo Liberal” politikalar için engel teşkil eden “ithal ikamecilik” neydi ?  Talep edilen ürünün iç piyasa den-
gesi gözetilerek gerek ham madde, gerekse yarı mamul maddelere sınırlama getirilerek ithalatının kota ile da-
raltılması ve üretimin yerli patentle piyasaya arzını sağlayan kalkınma stratejisidir. Bu strateji aynı zamanda 
“kamucu”  ekonominin de istikrarını sağlamaktadır. KİT’ lerin varlığı ve gelişmesi bu uygulamaya borçludur. 
Kırılgan yada yarı kırılgan tarafına gelince; ülkede sanayii sermayesinin yüzde kırk beş (%45) gibi yüksek bir 
orana sahip olan “Özel Sektör” (işbirlikçi tekelci burjuvazi ve alt kolları) başta Otomotiv olmak üzere Makine 
ve Metalurji dahil, üretim alanındaki aksamının büyük oranda ithalatı zorlayan ve bu konuda izlenen strateji, 
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Boğaziçi üniversitesi rektörü demokratik bir 
şekilde belirlenmelidir!

ülkedeki ”iktisat” politikaları (1960-1980) kendi leh-
lerine dönüştüren iktidarları iş başına getirmişlerdir. 
Bu politikalara direnen hükümetler (Ecevit hüküme-
ti) özel sektörün piyasa talebine arz sunmayan stok-
çuluk-kara borsacılık gibi operasyonlarla hükümet 
değişikliğine neden olan operasyonlar düzenlemiş 
ve ülkedeki mevcut “ithal ikameci” sistemi “tasfiye”  
etme yolunda ilerleme sağlamışlardır. Turgut Özal’ın 
Türkiye’ye getirilmesi ve Demirel hükümetine bakan 
yapılması bu operasyonun başlangıcıdır.

24 Ocak kararları olarak bilinen reçetede neler vardı?

1-Kamu harcamalarının kısıtlanması.
2-Kamu yatırımlarına sınırlama getirilmesi.
3-İthal ikameci sistemle hedeflenen büyümenin dur-
durulması.
4-Çalışan kesime ait ücretlerin sabit bırakılması (don-
durulması).
5-Fiyatların serbest bırakılması.
6-Döviz kurunun serbest bırakılması.
7-Başta işçi ücretleri olmak üzere üretim girdilerinin 
aşağı çekilmesi ve yabancı sermayeye üretim yolunun 
açılması.
8-İktisadi büyümenin dışa açık paralelde seyretmesi.
9-Sektörel bazda rekabetin serbest bırakılması ve 
ürünlere ait fiyat denetiminin durdurulması.
10-KİT’lerin özelleştirilmesi.

Turgut Özal’ın hükümete sunduğu bu program kabul 
edildiğinde ülkenin dört bir yanında gösteriler baş-
ladı. Ülkede sıkıyönetim olmasına rağmen gösteri-
lerin giderek büyümesi, Demirel hükümetinin ünlü 
101 operasyonlarını gündeme getirdi. Buna rağmen 
başta TARİŞ olmak üzere KİT’lerde ve özel sektör-
de çalışan yüzbinler grev ve gösterilere devam ettiler. 
Ülkede siyasi istikrarsızlık, kargaşa ve kaos ortamı 
Emperyalizmi bu mevcut durum üzerine “kesin” bir 
operasyona zorladı. Bu operasyon eski sayfayı kapa-
tan ve geçiş sürecinin kapılarını açan 12 Eylül askeri 
faşist darbesidir.

24 Ocak kararlarının başarıya ulaşması ve ANAP hü-
kümetinin iş başına getirecek sürecin tamamlanması 

hikayesinin aslı budur.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ

(DKDER)

24 OCAK KARARLARI VE SONRASI !

Bilimsel, demokratik ve özerk üniversite anlayışından ya-
nayız. Üniversiteler kendi yönetimlerini bileşenleri ile, öğ-
retim üyeleri, öğrenciler ve çalışanları ile birlikte kendileri 
özgürce seçmelidirler.
Haklı olarak, Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri Cumhurbaş-
kanının onayı ile dışarıdan üniversitelerine rektör olarak 
atanan siyasi kimliği ile bağımsız olmadığı, olamayacağı 
daha başından belli olan eski AKP il başkan yardımcılığı, 
belediye başkan aday adaylığı ve AKP milletvekilliği aday 
adaylıklarında bulunmuş Prof. Dr. Melih Bulu'yu kabul 
etmemektedirler. "1980'lerin askeri vesayet rejiminden" 
bu yana ilk defa üniversitelerine dışarıdan rektör ataması 
yapılması sıranın kendilerinde olduğunu görmelerini sağ-
lamıştır.

1 Ocak 2021 gece yarısı bir kararnameyle 5 üniversiteye 
birden rektör atanması karşısında Boğaziçi üniversitesi öğ-
retim üyeleri "Kabul Etmiyoruz, Vazgeçemiyoruz!" başlığı 
altında yaptığı açıklama ile bu anti demokratik uygulamayı 
reddederken 2012 de belirledikleri ilkelere sadık kalacak-
larını tekrarlamışlardır.
Üniversiteler bilim üretim merkezleridir. Tüm bileşenleri 
ile kendi yönetim organlarını en demokratik biçimde ken-
dilerinin seçme hakkı vardır ve bu hakka saygı duyulma-
lıdır.
Atama yöntemiyle demokratik hakları elinden alınan, si-
yasi tercihlerle bağımsızlığı yok edilen, çıkar kaygılarının 
öne çıkarıldığı Üniversitelerimiz üzerindeki bu ve bütün 
anti demokratik uygulamaları reddediyor, Boğaziçi üni-
versitesi öğretim üyelerini destekliyoruz.
Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) olarak Boğaziçi üni-
versitesi öğretim üyelerinin haklı taleplerinin yanındayız, 
atama kararının iptal edilmesi ve rektörün üniversite bile-
şenlerince demokratik ortamda özgürce seçimle belirlen-
mesi talebini haklı, doğru buluyoruz destekliyoruz.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

04 ARALIK 2021)
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Sosyalist mücadelede bir ömür: Erdal Turgut

Sosyalist mücadelenin ve 78 kuşağının önde gelen 
isimlerinden Erdal Turgut dostumuz Antakya’da Co-
vid-19  nedeni ile yaşamını yitirdi.
Gençlik yıllarından beri devrimci mücadelenin içinde 
yer alan,  gerek 1980 öncesi gerekse 12 Eylül Askeri 
Cuntası ile birlikte  Dev-Sol davasından başta Metris 
olmak üzere çeşitli cezaevlerinde çok uzun yıllar kalan 
Erdal Turgut, sosyalistler arasında çok sevilen direniş-
çi dostlardan biriydi.
Üzgünüz, sosyalistlerin, yoldaşlarının, Turgut ailesi-
nin acısını paylaşıyoruz.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

15  ocak 2021
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BOĞAZİÇİ’NİN TARİHİ, BİLİM VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN 
DİRENİŞLERİN TARİHİDİR!

Eğitim anlamında dünyanın sayılı üniversiteleri ara-
sında yer alan Boğaziçi üniversitesi, aynı zamanda 
bilimsel eğitim, demokratik işleyiş ve özgürlükler ba-
kımından hanesinde olumlu direnişlerin yazıldığı bir 
üniversite. Kurulduğu tarihten itibaren bir çok öğrenci 
ve akademisyen direnişlerine tanık olunan bir üniver-
site.

İşte bunarın sonuncusu 2021'in ilk saatlerinde partili 
cumhurbaşkanı tarafından uygulamaya konulan 
rektör ataması ve buna karşı üniversite bileşenlerinin 
geliştirdikleri, DKDER'in de desdeklediği ve içinde 
yer aldığı direnişler zinciridir.
Melih Bulu’nun kayyum rektör olarak Boğaziçi Üni-
versitesine atanmasından bu yan öğrenci, öğretim 
üyeleri ve çalışanların direnişi, diğer üniversitelerden 
ve demokratik kitle örgütlerinden destekler sürüyor. 
Bulu’nun atanmasından sonra istifa eden yöneticilerin 
ardından boşalan rektörlük kurulunda, Bulu ile bera-

ber çalışmayı kabul eden bir rektör yardımcısı henüz 
bulunamadı. 
Öğrencilerin protestoları sürerken, Boğaziçi Üniversi-
tesi akademisyenleri her iş günü saat 12'de sırtlarını 
Rektörlük binasına dönerek atanmış Melih Bulu'yu 
protesto ediyor ve Bulu'nun istifasını talep ediyor. 
Akademisyenler, 29 Ocak Cuma itibarıyla 20'nci nö-
beti gerçekleştirdi.

Öte yandan,300'e yakın Boğaziçi Üniversitesi hocası 
ise Bulu'nun görevi bırakması için yürütülen çalışma-
larda görev dağılımı yaptıklarını duyururken,   bu haf-
ta da Boğaziçi Üniversitesi'nde hiçbir akademisyenin 
rektör yardımcılığı, danışmanlık ve genel sekreterlik 
tekliflerini kabul etmediği; üniversite senatosunun ve 
yönetim kurulu üyelerinin de Prof. Dr. Melih Bulu ile 
görüşmediğini açıklandılar. Akademisyenler, "Üni-
versite dışından ve üniversite bileşenlerine danışıl-
madan yapılan atamanın üzerinden dört hafta geçti. 
Bu gayrimeşru atama üniversitemizin idari işleyişini 
felce uğratmış olsa da bizler bu dört hafta içerisinde 
derslerimizi aksatmadan bitirdik" diye açıklamada bu-
lundular.

Boğaziçi öğrenci ve akademisyenlerinin Ocak 2021 
direnişlerine yer vermeden önce, rektör atamalarına, 
YÖK’e ve Boğaziçi üniversitesinin tarihindeki direniş-
lere yer vermekte yarar var.

REKTÖR ATAMALARI AYIBI VE YÖK

Rektör belirleme süreçlerine tarihsel olarak bakıldı-
ğında, 18 Haziran 1946’da Resmî Gazete’de yayımla-
nan 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile rektörlerin 
seçimle göreve gelmeleri düzenlenmekteydi. 

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ve YÖK’ün kurulması-
nın ardından rektör seçimleri yürürlükten kaldırıldı. 7 
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Temmuz 1992’de Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan 
değişiklikle rektörlük seçimleri geri getirilirken parti-
li olmayan Cumhurbaşkanının en yüksek oy alan üç 
aday arasından atama yetkisi korundu.
Rektör seçimlerinin bir kez daha kaldırılması, 2016’da 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından, AKP tarafın-
dan gündeme getirildi. Muhalefetin itirazlarıyla geri 
çekilen seçimsiz rektör atama düzenlemesi bu kez par-
tili Cumhurbaşkanı sıfatıyla imzalanan bir KHK ile 
kaldırıldı. 

Hali hazırda rektör atamaları YÖK tarafından yapılan 
ilana gerçekleştirilen başvuruların değerlendirilme-
sinin ardından belirlenen üç aday isminin Cumhur-
başkanına önerilmesiyle gerçekleşiyor. Önerilen bu 
üç adaydan birinin atanmaması ve YÖK’ün iki hafta 
içinde yeni aday göstermemesi halinde partili Cum-
hurbaşkanı doğrudan atama yapıyor. Bu anlamda 
2016’dan itibaren bütün rektör atamaları akademik 
kriterler bakımından tamamen siyasidir.

Aslında,  özerk ve demokratik işleyişse yön veren yasa-
lara sahip olmayan, YÖK gibi bir garabet ile yönetilen 
üniversitelerde tüm atamalar kayyım’dan öteye gide-
memektedir. 

Yine bu araştırmalara göre liyakate dayanmayan, bir 
kişinin kararlarıyla atanan rektörlerin üniversite öğre-
tim üyelerinin, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarını 
öncelemediklerini, kendilerini atayan kişinin öncel-
liklerini hayata geçirdiğini gösteriyor. Bu ise üniver-
sitelerin bilimsel eğitimde başarılı olamadıklarını gös-
termektedir.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN 
GEÇMİŞTEKİ DİRENİŞLERİ

Kurulduğu 1971 yılından bugüne hep direnişin, öz-
gürlük talebinin akademideki kalelerinden birisi olan 

Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihinde önemli öğrenci ve 
akademisyen direnişleri vardır.

- 27 Şubat 1976 tarihinde okuldaki not ve averaj sis-
temini, hazırlık ve ara sınıflarda okuyan öğrencilerin 
sene sonu not ortalamasının altında kalmasını, okul-
dan atılmaları, protesto etmek için Boğaziçili öğren-
ciler boykot başlattı. Boykot 39 gün sürdü. 7 Nisan 
1976’da Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Kurulu, öğren-
cilerin taleplerini kabul ederek okuldan atılan öğren-
cilerin geri dönmesini sağladı.

- Üniversite hocaları tarafından anlatılan bir anekdota 
göre 12 Eylül darbesinden sonra askeri yönetim üni-
versiteye rektör atadı. Rektörün önemli icraatların-
dan biri de hocaların kılık kıyafetlerine “çekidüzen” 
vermekti. Rektör, üniversitede karşılaştığı sosyoloji 
bölüm başkanı Prof. Dr. Faruk Birtek’i sakallı görün-
ce “Hocam, sakalınızı kesin!” emrini vermeye kalktı. 
Birtek, elleriyle sakalını avuçladı ve şöyle dedi: “Sayın 
hocam, bu sakallar çok rektör gördü!”

- 6 Şubat 1988’de Boğaziçili öğrencilere Gaziantep’i ta-
nıtmak üzere bir program düzenlendi. Programa ka-
tılan 75 öğrenci, İslami Hizmetler Vakfı Genel Müdü-
rü’nün konuşma yapması üzerine toplantıyı terk etti. 
Öğrenciler, o günlerde tepkilerini “Dini oyunlarına 
alet olmayacağız” diyerek gösterdi.

BOĞAZİÇİ’NİN TARİHİ, BİLİM VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN 
DİRENİŞLERİN TARİHİDİR!
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- 2 Ağustos 1990’da ise Irak’ın Kuveyt’i işgaline Boğa-
ziçililer tepkisiz kalmadı. Kampusta yaptıkları protes-
to yürüyüşleriyle “savaşa hayır” diye haykırdılar.

- 4 Ekim 1990’da Doç. Dr. Bahriye Üçok’un suikast-
la katledilmesi üzerine Boğaziçi Üniversitesi’nde 139 
akademisyen imzaladıkları bildiri ile saldırıyı kınadı. 
Bildiride, “Bu gibi cinayetler özgür düşünceye, laikliğe 
olan inancımızı sarsamaz” ifadesi yer aldı.

- 25 Mayıs 1993’te Boğaziçili kadın öğrenciler kadınla-
ra yönelik şiddeti ve çocuk istismarını protesto etmek 
için İstiklal Caddesi’nde kitlesel yürüyüş düzenledi.

- 10 Mart 1992’de ise öğrenciler, Zonguldak’taki ma-
den faciasında ölen işçilerin ölümünü protesto etmek 
için rektörlüğü işgal etti. İlk kez bir helikopter, üniver-
site kampusunun içerisine indi. Ama o dönemde üni-
versite yönetimi, öğrencilerine müdahale edilmesine 
izin vermedi. Öğrencilerin işgali üç gün sürdü. Üç gü-
nün ardından özel harekât tarafından müdahale edi-
lerek öğrenciler gözaltına alındı. Öğrenciler yaklaşık 
dört ay tutuklu kaldı.

- 21 Temmuz 2004’te de öğrenciler bu kez Munzur için 
isyandaydı. Dersim Vadisi’ne yapılacak barajı protesto 
eden öğrenciler, “Küresel şirketler için her şey para-
dır” diyerek tepkilerini dile getirdi.

-12 Temmuz 2016’da yapılan rektörlük seçimlerinde 
yüzde 86 oy gibi yüksek bir oy oranıyla seçilen Bo-
ğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Gülay Barbaro-
soğlu’nun yerine rektörlük seçimlerine bile girmemiş 
olan, aday olmayan  Prof. Dr. Mehmed Özkan atandı. 

Yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlü-
ğüne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130’uncu ve 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13’üncü mad-
desi uyarınca Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği 

adaylar arasından Prof. Dr. Mehmed Özkan’ı atamış-
lardır” denildi.

Barbarosoğlu yerine Özkan'ın rektör olarak atanması-
na  hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler  tepki  gös-
tererek  11 Kasım 2016’da, Rektörlük binası önünde 
oturma eylemi yaptı. 

Eyleme katılan öğrencilerden biri Boğaziçi Üniversi-
tesi’nin özgürlükçü geleneğine sahip çıkacaklarını be-
lirterek "12 Temmuz Rektörlük seçimlerimizde yüzde 
86 oyla Gülay Barbarosoğlu hocamız rektör seçildi. 
Ancak rektörümüz atanmadı. Bunun yerine başka bir 
rektör atandı. Bu durumu protesto etmek için rektör-
lük önünde oturma eylemi başlattık. Boğaziçi Üniver-
sitesi bileşenleri olarak öğrencisi ile akademisyeni ile 
üniversitemizin özgürlükçü geleneğine ve özerkliğine 
sahip çıkıyoruz" diye konuştu.

-Öğretim üyelerinin yüzde 90’ının katıldığı seçimlerde 
yüzde 86 oy alan ve YÖK tarafından tek isim olarak 
Cumhurbaşkanlığı’na gönderilen Prof. Gülay Barba-
rosoğlu yerine Prof. Mehmed Özkan’ı rektör olarak 
atadı. Boğaziçi Üniversitesi’ne AKP’li vekilin kardeşi 
olduğu belirtilen Mehmed Özkan’ı rektör olarak ata-
masının ardından öğrenciler rektörlük binası önünde  
21 Haziran 2017’de eylem başlattı.

-Boğaziçi Üniversitesi 21 Haziran 2017’de, akademik 
yıl mezuniyet töreni, üniversitenin Uçaksavar Spor 
Tesisleri’nde yapıldı. Törende mezun olan Boğaziçili-
ler pankart ve dövizlerle yürüdü. Mezunlar yerlerini 
aldıktan sonra Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan ko-
nuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Özkan sözlerine 
başladığı sırada, mezunlar ayağa kalkarak sırtlarını 
kürsüye dönerek, alkış ve ıslıklarla protesto edildi. Me-
zunlara tribünlerde bekleyen aileler de destek verdi.

BOĞAZİÇİ’NİN TARİHİ, BİLİM VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN 
DİRENİŞLERİN TARİHİDİR!
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-5 Temmuz 2019’da Boğaziçi Üniversitesi’nde ger-
çekleşen mezuniyet töreninde kayyum olarak atanan 
Rektör Mehmed Özkan, öğrenciler tarafından protes-
to edildi.

VE BOĞAZİÇİ ÖĞRENCİLERİNİN 
OCAK EYLEMLERİ

Bilindiği gibi AKP’li Melih Bulu 02 Ocak 2021'de 
yayımlanan kararname ile Boğaziçi  rektörlüğüne  
atanmasının ardından, Boğaziçi akademisyenleri, öğ-
rencileri ve çalışanları bu ‘kayyum ‘ atamayı kabul et-
meyerek protesto eylemlerine başladılar ve rektörün, 
üniversite bileşenlerinin seçimi ile demokratik bir şe-
kilde işbaşına gelmesini istediler.

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciler de Bulu'ya karşı 
çeşitli eylemlerine devam ediyor. Boğaziçi Üniversite-
si'nde sınav haftasının başlaması sebebiyle bazı etkin-
likler yavaşladı ancak öğrenciler ve akademisyenler 
talep ve eylemlerine kararlı bir şekilde devam ediyor.

Ocak Boğaziçi direnişinin başladığı günden itibaren, 
öğrenci ve akademisyenlerin direnişlerine kısaca göz 
atalım.

-4 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri ta-
rafından başlatılan protestolara yüzlerce kişi katıldı. 
Protestocular, "Üniversitemizin karar alma mekaniz-
malarındaki özerkliğine, demokratik ilkelerine, dü-
şünce özgürlüğüne ve seçim yapma iradesine yapılan 
müdahaleleri kabul etmiyoruz." diyerek tepki gösterdi. 
Göstericiler ayrıca "Melih Bulu bizim rektörümüz de-
ğil" gibi sloganlar attılar ve "Devlet tarafından atanmış 
bir rektör istemiyoruz." dediler. Erdoğan üniversite 
rektörlerini atama hakkına sahipken, üniversitelerin 
kendi rektörünü seçebilmesini talep ettiler.

-4 Ocak'ta başlayan büyük protestoların ilk günlerin-
de polis müdahalesi gerçekleşti. Takip eden günlerde 
kampüsün içinde ve dışında çeşitli gösteriler yapıldı. 
Üniversitenin hocaları rektörlük binasına sırtlarını 
dönerek protesto ettiler. Protestolar sırasında üniver-
sitenin binalarından biri kampüse girebilen öğrenciler 
tarafından ele geçirildi. Polis üniversitenin kapısını üç 
adet kelepçeyle birbirine tutturdu. Daha sonra göste-
riciler, üniversite girişinin önündeki bir barikatı kır-
maya çalışırken polisle çatıştı. Güvenlik güçleri göste-
ricileri dağıtmak için biber gazı kullandı. Protestolar 
sırasında birkaç öğrenci gözaltına alındı. 

-5 Ocak saat 12.00'de gerçekleşen görev devir-teslim 
töreninde akademisyenler cübbeleriyle birlikte üni-
versitenin bahçesinde rektörlük binasına sırtlarını dö-
nerek Melih Bulu'yu protesto ettiler. Akademisyenler 
bu protestolarına sonraki günlerde devam etti. 

-6 Ocak saat 12.00'de rektörlük binasının önünde baş-
layan toplanma sonrasında öğrenciler Melih Bulu'yu 
çeşitli yöntemlerle[ protesto etmeye devam ettiler. Ar-
dından saat 14.00'te başladıkları yürüyüşle beraber bir 
grup öğrenci Bebek-Beşiktaş sahili boyunca sloganlar 
ve alkışlar eşliğinde yürüyerek 16.00'da Kadıköy'de di-
ğer üniversitelerin dayanışma grupları ve derneklerle 
buluştular. Yüzlerce kişilik bu protestoda başta Bo-
ğaziçi Üniversitesi öğrencileri olmak üzere katılımcı 
gruplar basın açıklamalarını okudular, üniversiteler-
de demokratik seçim ve gözaltıların sona erdirilmesi 
taleplerini tekrar dile getirdiler. Yürüyüşleri sırasında 
halk, korna ve alkışlarla öğrencilere destek verdi. Bo-
ğaziçi Üniversitesi kampüsünde kalmış bir grup öğ-
renci ise rektörlük önünde protestolarına devam etti. 
Polis tarafından yapılan ev baskınları ile 22 kişi gözal-
tına alındı. 6 Ocak günü şafakta evlere yapılan polis 
baskınlarında gözaltı sayısı 36'ya yükseldi. 

BOĞAZİÇİ’NİN TARİHİ, BİLİM VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN 
DİRENİŞLERİN TARİHİDİR!
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İstanbul Valiliği, pandemi gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 
2021'de Beşiktaş ve Sarıyer sınırları içinde toplantı, 
gösteri ve yürüyüşleri yasakladı. 

İstanbul'da gerçekleştirilen eylemle aynı saatlerde İz-
mir ve Ankara'daki Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 
de protesto eylemleri düzenlediler. Ankara'da OD-
TÜ'de rektörlük binası önünde ve Milli Kütüphane 
önünde öğrenciler toplandı. Milli Kütüphane önün-
deki protesto başlamadan polis müdahalesi oldu.[ İz-
mir'de ise Alsancak'ta protesto eylemi yapıldı. 

-Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar hız kesmeden 
devam ederken, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danış-
manı Zafer Yenal istifa ettiğini duyurdu. Linkedin 
hesabından istifasını duyuran Yenal, "Gülay Barba-
rosoğlu’yla başlayıp Mehmed Özkan'la devam eden, 
2016 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde sür-
dürmekte olduğum Rektör Danışmanlığı görevimden 
2 Ocak 2021'de istifa ettim. Bir daha kapıları kelepçe-
lenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik 
adına daha sıkı çalışmaya devam edelim"  ifadelerini 
kullandı.

-8 Ocak’ta, Twitter'da yapılan duyurunun ardından çe-
şitli üniversitelerden öğrenciler Ankara Güvenpark'ta 
bir protesto düzenlemek istediler. Yine protestolar 
başlamadan polisin müdahalesi oldu ve 30 öğrenci 
gözaltına alındı. Müdahale sırasında öğrenciler polis 
tarafından ters kelepçelendi. 

-11 Ocak’ta, Bogaziçi Öğrencileri önce helva kavura-
rak sonra da yoga yaparak rektörlüğü protesto ettiler. 
Öğrenciler ara sıra "Kayyum rektör istemiyoruz." diye-
rek slogan attılar. 

-16 Ocak’ta, Boğaziçili müzisyenler Metallica’nın 1984 
yılında yayınladığı "For Whom the Bell Tolls" isimli 
şarkısını Türkçe sözler ile tekrar düzenleyerek atanan 
rektöre tekrar istifa çağrısı yaptı. Şarkı için  Boğaziçi 
Güney Meydan'da öğrencilerle çekilen klip Youtube 
üzerinden aynı tarihte yayınlandı. 
 
-22 Ocak’ta, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri 
22 Ocak 2021 tarihinde Güney Kampüs Meydan'da 
yaptıkları açıklamada: Taahhüt ettiğimiz üzere üni-
versite iradesini tanımayan rektörlük atamasına kar-
şı hep birlikte yürüttüğümüz gelişmeleri bu hafta da 

BOĞAZİÇİ’NİN TARİHİ, BİLİM VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN 
DİRENİŞLERİN TARİHİDİR!

sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 1 Ocak’tan beri 
ilkelerimizin arkasında durduğumuzu gerek kamuoyu 
nezdinde gerekse kurum içindeki kanalları işleterek 
beyan etmekteyiz. Hocaları, öğrencileri, mezunları ve 
emekçileri ile birlikte tüm Boğaziçi Üniversitesi bile-
şenleri bu atamayı kabul etmemektedir. Bugüne, yani 
22 Ocak’a kadar üniversitemizde rektör yardımcılığı 
görevini kimsenin kabul etmemiş olması bu kolektif 
iradenin başarısıdır." dedi.

-Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör eylemlerinin 26. 
gününde (29 Ocak), koronavirüs önlemleri gerekçe-
siyle okula alınmayan mezunlar bugün kampüse girdi. 
Öğrencilerle birlikte rektör atamasına karşı çıkan me-
zunlar, kampüsteki sergiyi gezdi. Konserlerle devam 
eden eylemlerin bitiminde, sergi ekibinden öğrenciler, 
"Kabe fotoğrafının yere serilmesi" gerekçesiyle başlatı-
lan soruşturmanın ardından gözaltına alındı.

-Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan AKP'li 
Melih Bulu'nun 27 Ocak'ta Zoom üzerinden toplantı 
yaptığı sırada öğrencileri rektörlük önünde slogan attı. 
Sloganlar Bulu'nun canlı bağlantısı sırasında duyuldu. 
Bunun üzerine, bu sabah saatlerinde güvenlik görevli-
leri rektörlük binasının önüne şerit çekti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Melih Bulu'yu Boğaziçi 
Üniversitesi'ne rektör atamasına karşı başlayan protes-
tolar devam ediyor. 28 Ocak’ta, Boğaziçi kampüsün-
deyken, çadır kurmak isteyen öğrencilere müdahale 
edildi.
-Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan Kabe görseli so-
ruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama 
talebiyle mahkemeye çıkarılan öğrencilerden ikisi tu-
tuklandı, ikisi ise ev hapsine çarptırıldı.
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Toparlayacak olursak, bir mücadele ve direniş gele-
neğine sahip olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri 
ve öğretim üyelerinin kayyım rektör atamasına karşı, 
üniversite bileşenleri ile birlikte demokratik seçim ta-
lebiyle başlattıkları direniş devam ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, "kayyumluk" adını 
verdikleri rektörlük binasının önündeki alanın kapa-
tılmaya çalışılmasına rağmen geri adım atmayarak ça-
dırlarını kurdu ve nöbet eylemine başladı.

Bulu'nun atanmasından sonra istifa eden yöneticilerin 
ardından boşalan rektörlük kurulunda, Bulu ile bera-
ber çalışmayı kabul eden bir rektör yardımcısı henüz 
bulunamadı.

300'e yakın Boğaziçi Üniversitesi hocası ise Bulu'nun 
görevi bırakması için yürütülen çalışmalarda görev 
dağılımı yaptıklarını duyurdu.

Güney Kampüs'te Rektörlük binası önünde saat 
12.00’de, bir araya gelen akademisyenler Bulu’ya kar-
şı başlattıkları sırt dönme eylemine devam  ediyor ve 
Bulu'nun istifasını talep ediyor. 

DKDER BOĞAZİÇİ’NİN YANINDA

Üniversitelerde bilimsel, demokratik, laik, özerk eği-
tim sistemini savunan,  12 Eylül cuntasının bir ürü-
nü olan  YÖK’ün kaldırılmasını savunan Dostluk ve 
Kültür Derneği, Boğaziçi Üniversitesine Parti Müfetişi 
ataması anlamına gelen rektör atamasını reddediyo-
ruz.

Öğretim üyelerinin iradesini tanımayan, öğretim üye-
lerinin seçilme hakkını yok eden, öğretim üyeleri ve 
öğrencilerin seçme hakkını ortadan kaldıran bu anti 
demokratik uygulamanın bilimsel eğitim sistemi ile 
uzaktan yakından ilişkisi yoktur. Ülkemiz akademik 
eğitimine kazandıracağı bir şey yoktur.

Bu nedenle,  öğretim üyelerinin ve öğrencilerin ocak 
ayı başında başlattıkları protesto, direniş ve çağrılarına 
destek vermenin bir görev olduğunu düşünüyoruz. Bu 
temelde, lafta desteğin bir anlam ifade etmeyeceğini 
düşündüğümüzden, sosyal medya desteğinin de yeter-
li olmayacağına inanarak, İstanbul  ve İzmir’de öğrenci 

eylemlerinin yanında yer aldık ve almaya devam ede-
ceğiz.

SONUÇ OLARAK:

Üniversitelere rektör atanması sistemini hangi yön-
temle ve kimler tarafından olursa olsun reddedilmeli-
dir. 12 Eylül faşist cuntasının kurduğu YÖK’ün varlığı, 
üniversiteler üzerinde bir sopadır YÖK tamamen kal-
dırılmalıdır. Boğaziçi özelinde olsa da, üniversitelerde 
tüm rektör atamaları  hele yapılan seçimlere rağmen 
yetkinin Cumhurbaşkanlığına bırakılması özünde 
kayyum’dan farklı bir şey değildir.

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

Bilimsel, laik, demokratik ve özerk üniversite anlayı-
şından yanayız. Üniversiteler kendi yönetimlerini bi-
leşenleri ile öğretim üyeleri, öğrenciler ve çalışanları 
ile birlikte kendileri özgürce seçmelidirler.

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.

BOĞAZİÇİ’NİN TARİHİ, BİLİM VE ÖZGÜRLÜKLER İÇİN 
DİRENİŞLERİN TARİHİDİR!
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KADIKÖY’DE BOĞAZİÇİ EYLEMİ

Öğrenci ve öğretim üyelerinin haklı talepleri kabul 
edilsin!
Boğaziçi üniversitesi öğrencileri, Kadıköy iskelede Bo-
ğaziçi Üniversitesi'ne atanan siyasi müfettiş (kayyum) 
olayını protesto etti. 

Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) üyeleri de katıla-
rak öğrencilere destek verdi.
(22 Ocak 2021) Pandemi süreci devam ediyor, krizin faturası git 

gide büyüyor. Sermaye ve onun temsilciliğini yapan 
AKP-MHP iktidarı ise faturayı biz işçi ve emekçilere 
kesmenin derdinde. Kazanılmış haklarımıza göz di-
kiliyor, ücretsiz izin, telafi çalışması gibi bir dizi yeni 
saldırı devreye sokuluyor. Hayat şartlarımız giderek 
kötüleşiyor. Zorunlu olmayan iş kollarında çalışmanın 
durması, tüm çalışanlara ücretli izin verilmesi gere-
kirken “ya açlık ya ölüm” ikileminde çalışmaya devam 
ediyoruz. 
Bizler sefalet ücretlerinde çalışmaya mahkum edili-
yoruz. Resmi verilere göre çalışanların %41'i sefalet 
ücreti anlamına gelen asgari ücretle çalışıyor. Pande-
mi döneminde Kısa Çalışmaya yönlendirilen, ücretsiz 
izne çıkartılanlarımız ise asgari ücretin de altında üc-
retlere mahkum ediliyoruz. Bir yandan da temel tüke-
tim maddelerine, elektriğe, suya, doğalgaza peş peşe 
zamlar geliyor. 
Salgın sürecinde çıkartılan kısa çalışma ödeneği, üc-
retsiz izin uygulaması, telafi çalışması gibi bir dizi sal-
dırıyı devreye sokan 7244 sayılı yasa bizi tam anlamıy-
la patronların kölesi haline getiriyor. Bu saldırıyı kod 
29 tamamlıyor. “İşten atmalar yasaklandı” deniyor 
ancak pek çok işçi kod 29'la tazminatsız işten atılıyor, 
sicili kirletiliyor. Ücretsiz izin uygulaması ve kod 29'la 
bir yandan da sendikal örgütlenmenin önüne geçmeye 
çalışıyorlar. Sendikal faaliyet yürüten işçiler ücretsiz 
izne çıkartılıyor, kod 29'la işten atılıyor. 
PTT, Migros, Nak Kargo, Sinbo, Ekmekçioğlu, Bal-
dur, SML Etiket, Kayı İnşaat, Bimeks, Uzel... Tüm bu 
saldırılara karşı direnen işçiler yol gösteriyor! Pek çok 
yerde işçiler ücretsiz izin saldrısına, Kod 29’la işten at-
malara, sendika hakkının engellenmesine, hak gaspla-
rına karşı direnişte. Direnen işçilerin yolunda bizler de 
geleceğimize sahip çıkalım. Salgının ve krizin faturası-
nı ödemeyi reddelim. Kölece çalışma koşullarına, yok-
sulluğa karşı birlik olalım, mücadele edelim! Zamlar 
geri çekilsin! Tüm çalışanlara insanca yaşamaya yete-
cek ücret! Ücretsiz izin ve Kod 29 kaldırılsın!

Tüm çalışanlara güvenceli ve sendikalı çalışma hakkı! 

TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN SAĞLIK PLATFORMU
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Karadeniz sularında katledilen 
MUSTAFA SUPHİ VE 14 YOLDAŞINI 

ANIYORUZ!

Türkiye Komünist Partisi kurucuları Mustafa Suphi 
ve 14 yoldaşı, Ocak 1921’ de  Sovyetler’den  Türkiye’ye  
geldiler.  

1921 yılının 28 Ocağı'nı 29'a bağlayan gecesi 14 yolda-
şı ile birlikte Trabzon'dan Sovyetler'e geri gönderilmek 
için bindirildikleri teknede devletin bilgisi dahilinde 
Kayıkçılar Kahyası Yahya Kahya tarafından öldürül-
düler. Daha sonra bindikleri tekne de batırılmış ve 
kimsenin cansız bedeni bulunamamıştır. Saldırıdan 
sadece Mustafa Suphi’nin eşi Maria sağ olarak kurtu-
labilmiştir. 

Mustafa Suphi, Üsküdar Ahmet Çelebi mahallesinden 
Ethem Nejat (İzmir Maarif Sadr-ı Sabıkı), Erzincanlı 
Aşçıoğlu Bahaeddin (Muallim), Uşak'ın Hacı Hüseyin 
Mahallesinden Kasım Hulusi, Sürmene'nin Asu Ka-
riyesinden Kıralioğlu Maksut, Cihangirli Hilmioğlu 
İsmail Hakkı (Doktor), Bandırma Manyas Nahiyesin-
den Hakkı Bin Ahmet Ali (Topçu Yüzbaşı), İstanbullu 
Emin Şefik (Mühendis), Kadıköylü Tevfik Bin Ahmet 
(Tayyare Yüzbaşısı), Manisalı Kazım Bin Ali (İhtiyat 
Zabiti), Erzincan'ın Akdağ Kariyesinden Hatipoğlu 
Mehmet,  İzmir Tilkilikten Hacı Mustafaoğlu Meh-
met,  Kandıralı Cemil Nazmi Bin İbrahim, Baytar yüz-
başı Nedim Agah, Baytar yüzbaşı Abdulkadir.

Dostumuz, sosyalist mücadelede büyük emekleri olan 
Gencay Harmankaya Kars’ta hastalık nedeniyle yaşamını 
yitirdi.
Tüm dostlarımızın ve Harmankaya ailesinin acısını payla-
şıyor, başsağlığı diliyoruz.
Harmankaya ve emekleri unutulmayacak!
Dostluk ve Kültür Derneği
(DKDER)

Harmankaya Unutulmayacak!

ÜZGÜNÜZ!

Vefa Serdar...Bir sosyalist daha bugün yaşama veda 
etti.
Mücadele Birliği yazarı, cezaevleri direnişinde bir ko-
lunu kaybeden direnişçi, sosyalist Vefa Serdar tedavi 
gördüğü Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma has-
tanesinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 
Serdar ailesinin, Mücadele Dergisinin, yoldaşlarının, 
dostlarının acısını paylaşıyor, başsağlığı diliyoruz.
DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)
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Sağlık çalışanlarının özlük hakları verilmelidir!

Ülkemizde,  iktidar sağlık emekçilerinin haklılığı or-
tada olan taleplerini karşılamamakta ve verdiği sözleri 
tutmamaktadır. Özellikle pandemi sürecinde iş yükü 
oldukça artan, korumasız ve korunaksız ortamlarda 
büyük risk altında ve kendi yaşamlarını feda etme pa-
hasına çalışan sağlık emekçilerinin taleplerinin yeri-
ne getirilmemesi bir zulme dönüşmüştür. Hala özlük 
hakları için düzenlemeler yapılmamaktadır.

Sağlık emekçileri her fırsatta ve sık sık meydanlarda 
dile getirdiği gibi, iktidarı, Sağlık Bakanlığı’nı sağlık 
emekçilerinin taleplerini yerine getirmeye çağırıyo-
ruz. Sağlık emekçilerinin direnişlerini destekliyoruz.   

SAĞLIK EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ:

■ Söz verdiğiniz gibi 3600 ek gösterge verilsin.

■ Yıpranma payından fiili çalışma şartı kaldırılsın, yıp-
ranma payı  geçmiş yıllar da dahil ve 5 yıla 1 yıl olmak 
üzere tüm emekçileri kapsasın.

■ Çalışma koşulları düzeltilsin, iş yükü azaltılsın, uzun 
çalışma saatleri kısaltılsın.

■ Her işyerine 7/24 ücretsiz kreş sağlansın.

■ EYT sorunu bir an önce çözülsün.

■ Sağlıkta şiddeti ve mobbingi önleyen gerçek tedbirler 
alınsın.

■ Covid-19 meslek hastalığı sayılsın.

■ Sözleşmeli statüde çalışan sağlık ve sosyal hizmet 
emekçileri kadroya geçirilsin.

■ Hemşirelik meslek yasası uygulansın ve diğer sağlık 
meslek mensupları için kendilerine özgü meslek yasa-
ları çıkarılsın.

■ Analık izni 16 haftadan 24 haftaya çıkartılsın.

■ Giyim yardımı mesleki riske uygun gerçek enflasyon 
rakamlarıyla ödensin, sağlık ve güvenlik açısından üc-
retsiz servis sağlansın.

■ Pandemi ile mücadele eden filyasyon ekiplerinin ve 
nöbet usulü çalışanların yemek sorunu çözülsün.

■ Kadrolu ve güvenceli istihdam biçimiyle sağlık emek 
gücü sayısı artırılsın.

■ Sosyal hizmetlerde emek gücü artırılsın, çalışma sa-
atleri ve vardiya sistemi düzenlensin.

■ Yargı kararı bulunmayan ihraç tüm sağlık ve sosyal 
hizmet emekçileri derhal göreve başlatılsın.

■ Hekimler ve sağlık çalışanlarının emeklerinin karşı-
lığı olan ek ödemeler acilen ödenmelidir.

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)
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DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ’NİN DEVRİMCİ MÜCADELEDEKİ YERİ

Toplumlar tarihinde demokratik kitle örgütleri mü-
cadelelerin önemli araçlarındandır. Devrim ve sos-
yalizm mücadelesinde ideolojik, politik mücadeleyle 
uyum içerisinde yaşama geçirildiğinde gerçek işlevini 
yerine getirir.

20. yüzyılın başlarında muhalif olma özelliğine sahip 
olan STK’ları giderek bu özelliklerini kaybetmişlerdir.  
Bu noktada günümüzde STK, DKÖ farklılığını tesbit 
etmemiz gerekiyor.

Kısaca, günümüzde STK’ler, kimi egemen güçler ta-
rafından kurulmuş, kiminin kurulmasının finansal 
ve ideolojik- politik özünü egemenlerin oluşturduğu, 
kimi de aldıkları icazete biat ederek varlıklarını sürdü-
ren kuruluşlardır.

DKÖ’leri ise egemen güçlere sınıfsal ve siyasal muhalif 
olan kuruluşlardır ve mücadele perspektifleri de buna 
uygun seyreder, seyretmelidir. Bu anlamda DKDER 
bir DKÖ ‘dür.

Konuya bu açıdan bakıldığında, özünü ideolojik-po-
litik farklılıkların oluşturduğu kuruluşlar sözkonusu-
dur. Biri demokratik hak ve özgürlüklerin kazanımı 
için mücadele ederken diğeri yeri geldiğinde yükselen 
bu demokratik hak ve özgürlük mücadelesini boğmak 
için kullanılabilmektedir. 

Toplumların yapılandırılmasında iktidar sahipleri 
eliyle kurulan dernek ve vakıflar aracılığıyla, hem ken-
di ideolojilerini topluma enjekte ederken, diğer yan-

dan yoksul bıraktığı kitlelere yardımlar dağıtarak sos-
yal devlet olduğu yanılsamasını bilincimize kazımış, 
böylelikle bir taşla birden fazla kuş vurmuştur.
Osmanlı'da aynı işlevi gören (Darülacaze, Darüley-
tam, Darüşşafaka.vb) vakıf ve dernekler vardı. Ana-
dolu’daki esnaf ve zanaatkarların örgütlendiği (Ahilik) 
Osmanlı'da önemli bir yere sahipti, daha sonraki sü-
reçte ticaret burjuvazisine dönüşen bu örgütlenmeler 
bizzat devlet eliyle palazlandırılmışlardır.

Cumhuriyet döneminde de egemen sınıfların ve dev-
let erkinin kontrolünde birçok vakıf ve dernek kurul-
muştur. Konumuz bu vakıf ve dernekler olmadığı için 
ayrıntılı incelemek başka bir yazının konu su, yine de 
günümüzü anlamak açısından kısada olsa değinmeyi 
gerekli görüyoruz.  

 İşçi sınıfının ilk sendika konfederasyonu Türk-iş 1952 
yılında kuruldu. Türk-iş yaklaşık 70'yıllık tarihinde 
temsil ettiği sınıftan çok hakim sınıflardan yana po-
litika izlemiştir. İşbirliğini 12. Eylül cuntasına bakan 
verecek noktaya taşımıştır. Kurulan irili, ufaklı diğer 
sendikalarda devletin ve sermayenin yörüngesinden 
çıkmamıştır. Kısmen DİSK, göreceli olarak sınıf sen-
dikacılığı yapmaya çalışmıştır.   
 
Üzerinde durulması gereken STK’ların başında dü-
şünce kuruluşları gelmektedir. Bu kurumların büyük 
bölümü uluslararası sermaye ve fonlar tarafından fi-
nanse edilmekte, ilk akla gelen Soros'un kurduğu Açık 
Toplum Enstütüsü, Akbank Düşünce Kulübü(Saban-
cı), Global İlişkiler Formu(Koç)TESEV (Türkiye Eko-
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nomik Ve Sosyal Araştırmalar Vakfı),onlarca düşün-
ce kuruluşu sermayenin ve devletlerin çıkarları için 
bilgi üretmeye, araştırma yapmaya devam etmekte. 
Yapılan araştırmaların kapsamı oldukça geniş. Top-
lum mühendisliğinden, stratejik plan üretmeye, algı 
yönetiminden, siyasi partiler için araştırmalar yapma 

işlevlerinden birkaçı. Bunların yanında daha tarafsız 
konumlanan meslek kuruluşları (TMMOB,TTB,TBB.) 
gibi üyelerinin ekonomik-demokratik talepleri için 
mücadele ederler. Bu yapılar demokrasi mücadelesin-
de dost ve ittifak güçleri arasındadır.
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Devrimci mücadelede demokratik kitle örgütleri kit-
lelerle, hareket arasındaki soluk borularıdır. Devrimci 
mücadelenin kitleselleşmesinde hayati bb sahip örgüt-
lülüklerdir. Ancak altını net olarak çizmek gerekir ki 
bu örgütlülükleri politik mücadelenin ihtiyaçlarıyla 
orantılı ve uyum içerisinde hayata geçirildiği zaman 
gerçek amacına hizmet eder, aksi durumda legal ve 
sağ anlayışın saflarımızda hayat bulması kaçınılmaz 
olur.12.Eylül sonrası onlarca yapı bu hatayı yaptı. 
Demokratik mücadelenin kapsamı ve araçları olduk-
ça geniş ve zengindir, kitleleri örgütlemede, sosyalist 
insan ve yaşamın inşasında önemli işlevlere sahiptir. 
Post-modern kültürün yozlaştırdığı ve çürüttüğü in-
sanı açık alanda yapacağımız çalışmalarla dönüştüre-
biliriz.

Gerek dünyada, gerekse ülkemizde yürütülen müca-
dele deneyimleri oldukça zengindir.

DKDER'in bu tecrübeler ışığında ve kadrolarının 
yoğun emeğiyle bu alandaki boşluğu dolduracağı-
na inancımız tamdır. Öncelikli olarak çağımızın ve 
mücadelemizin ihtiyaçlarını karşılayacak kadroları 
yaratmalıyız. Bunun için mevcut ilişki ağımızdaki in-
sanların yetenek ve birikimleri doğrultusunda formas-
yondan geçirmeliyiz. Örneğin bilişim ve teknoloji ko-
nusunda yetenekli arkadaşları veya sanatın herhangi 
bir dalında gelişmeye açık arkadaşları o alanda değer-
lendirmeliyiz. Kısaca örgütlü yaşamın ve mücadelenin 
ihtiyaçları doğrultusunda mevzilendirme yapmalıyız.

İçimizden iyi örgütçü, propaganda ajitasyon yeteneği-
ne sahip kadrolar çıkarmalıyız. Sinema, tiyatro, müzik 
alanlarında çalışmalar yapmalıyız. İletişim araçlarını 
en etkin biçimde kullanmalıyız. Tarımla ilgili bilimsel, 
kolektif ve küçük üreticilerin kooperatiflerde örgütle-
neceği çalışmalar yapmalıyız. Ücretsiz eğitim ve sağlık 
alanlarında planlama yapmalıyız. Tüm bu çalışmaları 
hayata geçirecek kadroları yaratmak acil görevlerimiz-
dendir. Devrimci ve demokrat kurumlarla ilişkileri 
dar grup çıkarlarının üstünde, mücadelenin genel ih-
tiyaçları ekseninde yürütmeliyiz. Uluslararası devrim-
ci hareketlerle de ilişkiler geliştirmeliyiz, bunun için 
yurtdışı örgütlenmesini hayata geçirmeliyiz.

Yoldaşlar; birçoğumuz için tüm bunlar ütopya gelebi-
lir, ama istersek ve kararlı olursak gerçekleştirilmeye-
cek ütopya yoktur.

Dostlukla, sevgiyle…

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

İZMİR ÖĞRENCİLERİNDEN 
BOĞAZİÇİNE DESTEK

İzmir Karşıyaka’da, İstanbul ve Adana’da olduğu gibi eş 
zamanlı olarak öğrenciler protesto gerçekleştirdi. Üni-
versite Öğrenci Dayanışması, Üniversitelere kayyum 
rektör atamalarını protesto etti. Boğaziçi üniversitesi 
öğrencilerinin direnişine destek veriyor.

DKDER üyeleri de İzmir üniversite öğrencilerinin 
protestosuna katılarak destek verdi.
(22.Ocak 2021)


