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DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)

BÜLTEN  | HAZİRAN-TEMMUZ 2021 | SAYI 7

DKDER’DEN

KATIL BÜYÜTELİM,  KATIL MÜCADELEDE OMUZ OMUZA OLALIM!

Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER), demokratik, akademik, kültürel ve siyasal mücadele platformunda birinci yılını 
geride bıraktı.

Tarihsel süreçte ortak emeğin ürünü olarak onurlu bir gelenekten gelen, herkesin ortak değeri olan bir geçmişe sahip  
DKDER, mücadelesini, duruşunu daha da büyütmek için tüm dostlarına bir çağrısı var.
Demokratik mücadele platformunda yerini alan DKDER öncelikte sağlıklı ve devrimci ilkeler ile uyumlu bir programa 
sahiptir. 

Bir demokratik kitle örgütü olarak, kendi gücü ile kendi alanında mücadele etmeye çalışıyor.
Kendine özel bir misyon biçmiyor ve demokratik bir kitle örgütü olarak gücü oranında, halkın, emekçilerin yanında 
olmaya çalışıyor.

Dün birlikte yola çıktığımız ama bugün aramızda olmayan mücadele arkadaşlarımıza, onun değerlerine sahip çıkmaya 
ve yaşatmaya çalışıyor. Hafızamıza sırtını dönmüyor.
Mücadele etmek ve destek vermek isteyen tüm dostlarına ulaşmaya çalışıyor.

Hangi alanda olursa olsun örgütlü olmak doğru olandır. 
Eksiklerini görüyorsan gidermek için, hata ve yanlışlarını görüyorsan mücadele ve çalışmaların içinde düzeltmek için 
katılmalısın.
Örgütlenmenin, mücadelenin ve dayanışmanın daha iyisini geliştirmek için bizzat katılarak verimli olacağımızı unut-
mamalıyız.
Görüp görmemekten gelmemeliyiz. Duyup duymamazlıktan gelmemeliyiz.

Sözümüz, emekçi halklar için, sosyalizm için mücadele alanında olmak isteyen, demokratik bir kitle örgütünde omuz 
omuza vermek isteyen herkesedir.
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Dostluk ve Kültür Derneği’nin de içinde yer aldığı ve çok 
sayıda sosyalist parti, örgüt, dernek ve  sendikadan oluşan  
15 -16 HAZİRAN PLATFORMU,  15-16 Haziran Dire-
nişinin 51 Yıl nedeniyle sokaklarda ve fabrika önlerinde 
gerçekleştirdiği bildiri dağıtma etkinliklerini, 15 Haziran  
akşamı  Kadıköy iskelede, kitlesel katılımlı bir eylemle so-
nuçlandırdı. Bir kez daha ‘Hak Verilmez Alınır’ ‘Zafer So-
kakta Kazanılır’ dediler.

15 -16 HAZİRAN PLATFORMU, adına yapılan konuş-
mada şöyle denildi:
“Bundan 51 yıl önce, düzenin yasalarına karşı fiili meşru 
mücadele anlayışı ile, sendikal bürokrasiye karşı fabrika 
komiteleri ile yükselen ve militanlaşan hareketi bastırmak 
adına patronlar, devlet her yola başvuruyordu. Eylemler 
kolluk güçleri ile şiddet uygulayarak, öncü işçileri tutuk-
layarak, kurşun sıkarak dağıtılmaya çalışılıyor, DİSK’e ve 
mücadeleci bağımsız sendikalara üye olan işyerlerinde tür-
lü ayak oyunları oynanıyordu. Gelinen aşamada sermaye 
sınıfı hareketi engellemek adına bir yasa çıkartarak DİSK’i 
ve bağımsız sendikaları, dolayısıyla mücadeleyi sınırlan-
dırmak, baskılamak istedi. İşçiler ise o dönem mücadele-
nin en ileri mevziisi olarak ortaya çıkan örgütlenmelerinin 
sınırlanmasına karşı cevabı Türkiye’yi sarsacak bir direniş 
ortaya koymak oldu.”

15-16 Haziran işçi başkaldırısının sınıf mücadelesindeki 
yerine işaret edilen açıklamada “Ortaya konulan direnişle 
çıkartılmak istenen yasa geri çektirilmiş oldu” denildi.

Çürümüş düzeninizin saldırılarını örgütlü gücümüz dur-
duracak
“Krizin ve salgının faturasını bizlerin sırtına yüklemek 
adına kıdem tazminatımız gasp edilmek isteniyor, yasalar-
la grev ve eylemlerimiz yasaklanıyor, fiilen örgütlenme ve 
toplu iş sözleşme yapma yasaklanıyor, her türlü gösteri ve 
yürüyüş bastırılmaya çalışılıyor” denilen açıklamada “Sen-
dikal bürokrasi ise mücadelenin önünde büyük bir engel 
olmaya devam ediyor” vurgusu yapıldı.

Çürümüş düzen gerçekliğinin vurgulandığı açıklamanın 
devamında şunlar ifade edildi:
“Patronları, Sarayı,  medyası, sözde muhalefeti birlik-
te hareket ediyor, hepsi aynıdır, halka karşıdır. Bu pisliği 
temizlemek biz işçilere, emekçilere, kadınlara, halklara 
düşmektedir. ‘Gündüzleri sömürülmediğimiz, geceleri aç 
yatmadığımız’ bir dünyayı ancak bizlerin emeği kurabilir. 
5-16 Haziran büyük işçi direnişi üzerinden yarım asır geç-
mesine rağmen sınıfa yönelik saldırılara karşı dayanışma-
nın, militanlığın, fiili meşru çizginin ve birleşik mücadele-
nin en iyi örneği olma özelliğini koruyor. Krizin ve salgının 
faturasını ödememek için, haklarımızın korunması için 
birleşmeli, örgütlenmeli ve mücadele etmeliyiz. Sermaye-
nin azgın saldırılarına karşı 15-16 Haziran’ın ruhuyla ‘Ge-
nel grev, genel direniş’ hattında örgütlenelim!”

15-16 Haziran Platformu taleplerini ise şöyle sıraladı: v
• Herkese Güvenceli İş, İnsanca Yaşam
• Ekonomik Krizin Faturasını İşçiler Değil Kapitalistler 
Ödesin

15 -16 HAZİRAN 
HAK VERİLMEZ ALINIR, ZAFER SOKAKTA KAZANILIR 
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• İşten Atmalar Yasaklansın, 25/2, Kod29, Kod46 Kaldırıl-
sın
• Kıdem Tazminatının Fona Devri Çalışmaları Durdurul-
sun
• Ücretsiz İzin Ve Telafi Çalışma Kaldırılsın
• Zorunlu Alanlar Dışında Tüm İşçilere Ücretli İdari İzin 
Verilsin
• İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Önlemlerini Gerçek Anlamı İle 
Alınsın
• Örgütlenmenin Önündeki Engeller Kaldırılsın

15 -16 HAZİRAN 
HAK VERİLMEZ ALINIR, 

ZAFER SOKAKTA KAZANILIR 

15 -16 HAZİRAN’DA

HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

DİSK, Kadıköy Yoğurtçu Parkında, 15-16 Haziran işçi di-
renişinde yaşamını kaybedenleri anarak karanfil bıraktı. 

15-16 Haziran Platformu’nda yer alan DKDER üyeleri ve 
platformdan bazı  üyeler de katılarak destek verdi.

(16 Haziran 2021)

15 -16 HAZİRAN

SOKAK SOKAK

İstanbul, Kadıköy'de, sosyalist parti, dernek, sendika, 
dergi tarafından  ortak hedefler doğrultusunda birlikte 
mücadele etmek amacıyla oluşturulan 15-16 Haziran 
Platformu,  15-16 Haziran büyük işçi direnişinin yıldö-
nümü nedeniyle 15 haziran akşamı yapılacak olan miting 
için  sokak sokak  gezerek halka  bildiri dağıtarak hem 
davette bulundu hem de bilgilendirme yaptı.
Platform bileşeni olan Dostluk ve Kültür Derneği (DK-
DER)de katılarak destek verdi.
(14 Haziran 2021)
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2 TEMMUZ’DA KATLEDİLEN CANLAR ANILDI

Sivas Madımak Katliamı ve sorumluları, 28’inci yılın-
da çeşitli kentlerde düzenlenen eylem ve etkinliklerle 
lanetlendi, katliamda yaşamını yitirenler anıldı.

Katliamın 28. yılında Sivas’ta Pir Sultan Abdal Kültür 
Derneği (PSAKD)  öncülüğünde gerçekleştirilen an-
mada, Türkiye’nin dört bir yanından ve Avrupa’dan 
gelen Alevi kurum temsilcileri Madımak Oteli’nin 
önüne yürüdü.Otelin önüne bırakılan karanfiller ar-
dından, yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunda 
bulundu.

 Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER)inde katıldığı 
anmada “Sivas’ın ışığı sönmeyecek”, “Sivas’ı Unutma”, 
“Sivas için adalet” yazılı dövizlerve  yaşamını yitiren-
lerin fotoğrafları taşındı. Katliamın gerçekleştiği Ma-
dımak Oteli’nin “Utanç Müzesi” olması talep edilen 
anmada konuşan Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyo-
nu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, “28 yıldır süren 
mücadelemize yeni katliamlar ekleniyor” dedi ve ek-

ledi: “Kardeşçe barış içinde yaşamayı beceremeyenler 
bugün de kendinden başkasının varlığına tahammül 
edemiyor. Ayrıştırmaya, yok saymaya ve katletmeye 
devam ediyor.”28 yıl önce burada tarihin en karanlık 
katliamını yaptılar. Bilimin, sanatın, şiirin, türkünün 
merkezini yaktılar. Biz bu katliamda sorumlu olanları, 
katilleri serbest bırakanları ve davayı zaman aşımına 
uğratanları affetmiyoruz.”

“Adalet sağlanmyor çünkü devlet var”
PSAKD Genel Başkanı Gani Kaplan da “devletin kat-
liamın içinde olduğunu ve bu nedenle adaletin sağla-
madığını” söyledi: “Sivas Katliamı’nın arkasında bizzat 
devletin kendisi var.”

Katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri, faillerin bu-
lunması ve adaletin sağlanması için taleplerini dile ge-
tirdi. Konuşmaların ardından, semah ile anma etkin-
liği sona erdi.
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BİNLERCE KİŞİ İZMİR’DE FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA DEDİ

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, son süreçte artan anti 
demokratik saldırılara karşı "Demokrasi için bir nefes" 
mitingi düzenledi. Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) 
üyeleri de gerek miting öncesi  bildiri dağıtımlarında yer 
alarak gerekse mitinge katılarak destek verdi.
Alsancak'ta  bulunan Gündoğdu Meydanı'nda düzenle-
nen mitinge birçok sendika, meslek odası, siyasi parti ve 
sivil toplum kuruluşu destek verdi. Cumhuriyet Meyda-
nı'nda toplanan sendikalar ve kitle örgütleri Gündoğdu 
Meydanı'na yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte sık sık "De-
niz'e sözümüz barış olacak", "Gün gelecek devran döne-
cek katiller halka hesap verecek", "Faşizme karşı omuz 

omuza", "Deniz'in hesabı sorulacak", "Hak hukuk adalet" 
sloganları atılırken, polis Gündoğdu Meydanı girişine 
kurulan arama noktalarında yurttaşları arayarak miting 
alanına aldı.
İlk olarak Praksis müzik grubunun sahne aldığın mi-
tingde, alana HDP il binasına yönelik saldırıda katledilen 
Deniz Poyraz'ın fotoğrafı ile "Deniz Poyraz isyanımızdır" 
ve "Bağımsızlık, demokrasi, özgürlük ve barış için yılma-
yacağız" yazılı pankartlar asıldı. 
Binlerce kişinin katıldığı mitingde yapılan konuşmalar-
da, faşizme karşı ortak mücadelenin önemi ve gerekliliği 
vurgulandı.
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ÇÜRÜMÜŞ DÜZENLERİNE KARŞI;  
OMUZ VER, ÖRGÜTLEN, ÖZGÜRLEŞ!

İstanbul İnsanca ve Onurlu Yaşam İnsiyatifi, “Çürü-
müş düzenlerine karşı; omuz ver, örgütlen, özgürleş! “ 
kampanyası kapsamında, sokak sokak bildiriler dağı-
tarak yurttaşları sömürüye, baskılara karşı çıkmaya ve 
haklarını savunmaya çağırıyor.
İnsiyatif kampanyasını dün İkitelli İmes-Tatlıses 
köprüsü bölgesinde başlatmıştı. Daha sonra ise, Me-
cidiyeköy ve Kadıköy-Uzunçayır metro bölgesinde 
vatandaşlarla buluştu. İnsiyatif kampanyanın çeşitli 
bölgelerde devam edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamalarda ve dağıtılan bildirilerde  şu gö-
rüşlere yer veriliyor.
“Her köşe başından pislik saçılıyor. Marinalara çö-
küyorlar, derelere, ormanlara çöküyorlar, emeğimize, 
geleceğimize çöküyorlar. Koç’uyla Sabancı’sıyla yeni 
palazlanan 5’li çetesiyle, patronuyla, mafyasıyla, çete-
siyle, bir bütün halinde emeğimizi sömürüyorlar.
Memleketin dört bir tarafından kendilerine peşkeş çe-
kilenler yetmiyor bir de bizlerle meclis kürsüsünden 
“Midelerine kuru ekmek giriyorsa o zaman aç değil-
ler” diye dalga geçiyorlar.  

YAŞAMLARIMIZ ÇALINIYOR
Çalınıyor yaşamlarımız.  Çalınıyor geleceğimiz.   Dev-

letin yüksek bekası diye bomba olup yağmadıkları yer 
kalmadı. Yağma, rant, savaş ekonomisinin faturası al-
tında ezilen bizlere, kendi saltanatlarını sürdürmeyi 
“siz bir kurşunun fiyatı ne kadar biliyor musunuz?” 
diye sunuyorlar.
 Yüksek beka dedikleri, vatan, millet dedikleri cep-
lerine daha fazla girecek dolarlar, bizleri susturmak 
için tuttukları çeteleri beslemelik kokaindir.  Çetelerin 
bekçiliği de, mafyanın düzeni de sermayeye bağlıdır. 
Emperyalizme tetikçilik yapan, doğayı yağmalayan bu 

sermaye düzeni; işçilere daha fazla sömürü, halklara 
daha fazla katliamdan başka bir şey değil.  Öfke büyü-
yor. Açlık, aşağılanma, sömürüye karşı direnişler ço-
ban ateşi olup sarıyor etrafı.   Onlar öfke kendilerine 
patlamasın diye yeni hedefler koyuyorlar önümüze.
Günde ortalama 3 kadın katilini göz göre göre salıp 
“arkanızdayız” diyorlar.  Diyorlar ki işyerinde eziliyor 
musunuz, geleceğiniz mi kalmadı, kadınlara, ezebile-
ceklerinize saldırın, sakın ha Saray Rejimi’ni, pisliğin 
başını ezmeyi düşünmeyin.  
Güpegündüz, apaçık bir organizasyonla HDP’ye sal-
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dırıyorlar.  Diyorlar ki, ay sonu mu gelmiyor, bir kre-
di kartı diğeriyle mi ödeniyor, sakın ha kendiniz için, 
haklarınız için eyleme kalkışmayın, Kürtlere, Alevi-
lere, halklara saldırın, yeter ki sermayenin çıkarlarını 
sorgulamayın.  Yetti artık!   Bizler artık çaresizlik için-
de intihar mektuplarımızda sevdiklerimizle helalleş-
mek istemiyoruz.

GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA HAYIR 
Bizler artık ucuz, güvencesiz, hakaretlerle dolu uzun 
saatler boyunca çalışmak istemiyoruz.  Bizler artık ya-
şıyormuş gibi yapmak istemiyoruz. Pazarlardan artık-
ları toplayanlarımıza “israf olmasın yiyin” diye dalga 
geçilmesini kabul etmiyoruz.  Yetti artık.  İşten atıldığı 
için, sendikalaştığı için, özgürlük istediği için, insanca 
yaşamak için, güpegündüz öldürülmemek için sesini 
çıkartana “bizi sokağa çekmeye çalışıyorlar” masalını 
anlatanlar da en az bize bunları yaşatanlar kadar suçlu, 
en az onlar kadar bu çürümüş düzenin içindedir.  

ÖZGÜRCE YAŞAMAK İSTİYORUZ
Bu çürümüş düzeni değiştirmek bizlerin elinde. Bugün 
direniş derinden de aksa, her yüzeye çıkışında omuz 
omuza soluklanmanın yollarını gösteriyor. Öğrencile-
rin direnişinde işçilerin, işçilerin direnişinde kadınla-
rın, kadınların direnişinde halkların dayanışması güç 
oluyor, soluk taşıyor direnişlere. Ne kadınların özgürce 
yaşama mücadelesinin, ne öğrencilerin özgür bilimsel 
anadilde eğitim kavgasının, ne halkların iradelerine 
sahip çıkma cüretinin sesini kısabildiler.
Artık bu direnişleri büyütme, yayma, örgütlenme za-

manıdır.   Üstelik her gün yaşamı emeğiyle yaratan biz-
ler onlardan çok daha güçlüyüz.   Biz olmasak bir gün 
bile dayanamayacaklarını gördük pandemi boyunca. 
Onun için tüm sağlığımızı hiçe sayarak zorla çalış-
tırdılar milyonlarcamızı. Atölyede, tezgâh başında, 
sokakta ateş içinde açlık ve hastalık cenderesine üre-
ten biz olduğumuz için soktular   Biz olmasak bir gün 
bile dayanamayacaklarını gördük pandemi boyunca. 
Onun için tüm sağlığımızı hiçe sayarak zorla çalıştır-
dılar milyonlarcamızı. İşyerlerinde ateş içinde açlık ve 
hastalık cenderesine üreten biz olduğumuz için soktu-
lar bizi.   Şimdi terimizi kendi geleceğimize akıtmanın 
zamanıdır.  Bizleri kurtarabilecek ise yalnızca kendi 
kollarımızdır.  Çalınan bizim yaşamlarımız. Çalınan 
bizim çocuklarımızın geleceği… Ranta çevirdikleri 
bizim doğamız, bizim nefesimiz. Üstünde oturdukları 
tüm zenginliğin kaynağı bizden çaldıklarıdır.  

ÖRGÜTLENMENİN, ÖZGÜRLEŞMENİN ZAMA-
NIDIR
Şimdi ya bu çürümeyi seyredecek, bizim yaşamlarımı-
zı cehenneme çevirmelerine izin verecek ve yaşamak 
neydi diye düşünmeden ölmeyi bekleyeceğiz; ya da 
nasıl bir ülke istediğimize biz karar verecek; insanca, 
onurlu ve özgür bir yaşamı; emeğin iktidarını kendi 

ellerimizle kuracağız.   Zaman her yerde örgütlülüğü 
büyüterek yeni bir yaşamı kurmanın zamanıdır.   Ne-
rede bir öncü işçi görsek, nerede devrimcileri, sosya-
listleri görsek bağ kurmanın, katılmanın, örgütlenme-
nin, özgürleşmenin zamanıdır. Sen istersen aşılır tüm 
engeller, bu pisliği devrim temizler.”

ÇÜRÜMÜŞ DÜZENLERİNE KARŞI;  
OMUZ VER, ÖRGÜTLEN, ÖZGÜRLEŞ!
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DENİZ POYRAZ’IN KATLEDİLMESİNİ PROTESTO ETTİK!

İstanbul,  Kadıköy Süreyya operası önünde, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB organizasyonu ile İzmir'de HDP'ye 
yapılan saldırı ve Deniz Poyraz'ın katledilmesi büyük bir kalabalık insan topluluğu tarafından protesto edildi.

DKDER'de  protesto eylemine katılarak destek verdi. Ayrıca, HDP İstanbul İl başkanı Erdal Avcı 'ya üzüntüle-
rini iletti.
(18 Haziran 2021)
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DEĞERLERİMİZİ ANDIK

'DEĞERLERİMİZ YAŞIYOR, YAŞATACAĞIZ'

'Değerlerimiz Yaşıyor, Yaşatacağız' anma, anlama ve anlatma  programı çerçevesinde  her yıl Haziran ayında  yapıldığı 
gibi   katledilen sosyalist değerler  DKDER ve Avcılar Kültür ve Sanat Derneği tarafından anıldı.
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DEĞERLERİMİZ YAŞIYOR, YAŞATACAĞIZ.

Bizler demiri döven Kawa’nın çocuklarıyız
Bizler çeliğe su veren Vobroski’nin çocuklarıyız.   

Bizler Paris komünarlarının, bizler Petrograd sarayını yı-
kanların, bizler  Siera maestra’da ateş yakanların, bizler 
Saygon zindanlarında kurşuna dizilirken zafer marşları 
okuyanların, bizler Eritre’de, Lagos’ta, Mabuto’da zafere 
kadar devrim diyenlerin,  bizler siah-kil’de Tamil’de, Keş-
mir’de   Ernesto‘ya bin selam gönderenlerin, Bizler Börklü-
ce  Mustafa’nın kızıl kalpağını  Kızıldere’de  bayrak yapan-
ların çocuklarıyız. 
Bugün 6 Haziran, bugün ihanetin bedenimize kurşun sık-
tığı kara günümüzdür. 
Yoldaşlar 6 Haziran 40. yılında esas mesele günü yas tuta-
rak geçiştirmek değil asıl mesele geçen 40 yılda yapama-
dıklarımızı masaya yatırmak, eksik ve kusurlarımızı  irki-
lerek kendimize anlatabilmektir. 
İçeride ve dışarıda alınan kararlar eğer hayata geçirileme-
mişse, sav saklanmışsa, boşta bırakılmışsa unutmayalım 
ki, bunda geçmişten gelen insanlar olarak bizlerinde payı 
vardır.
Belki de zamanın acımasız çarkında kendimizi akışa bırak-
tık.  Bir çoğumuz sisteme entegre olduk sıradanlaştık.Ama 
içimizde uhde olan sevdamızdan hiçbir zaman vazgeçme-
dik. 20. asrın 21. asra devrettiği bizler yarım bıraktığımız 
sevdamıza layık olmak için yeniden ve yeniden bir araya 
geldik. Şimdi eksik ve kusurlarımızı telafi edecek kadar 

önümüzü görebiliyoruz ve görmeliyiz. Her ne kadar farklı 
yerlerde bulunmuşsak da aynı değerler üzerinden siyaset 
yapan ve mücadele yürüten bizler öncelikle birliğimizi pe-
kiştirmeli ve ortak bir güç olmalıyız.
Yoldaşlar,
Geleneğimizin her aşamasından önünüze sayfalar dolusu 
dersler çıkmaktadır. Her yenilgide kinimiz biraz daha art-
mış , kararlılığımız tavan yapmıştır. 
Mücadelenin çok boyutlu olduğu günümüzde görev ve so-
rumluklarımız da bir o kadar artmıştır. “ Arkaik” zaman-
ların tekil aklı ile değil çağımıza özgün kolektif akılla karar 
alıp hareket etmeliyiz.  Telafisi zor sekter davranışlar ve be-
raberindeki kusurlar tekil aklın eseridir.
Yoldaşlar, oligarşi krize girdikçe zalimliliğini  biraz daha 
arttırmaktadır. Zulüm   arttırdıkça  halkımız   devrimcileri,  
devrimci önderleri  mücadele alanlarında görmek istiyor. 
Bizler dönüşü olmayan devrim neferleri bu sorumluluk bi-
lincinde olmalıyız. Bilmeliyiz ki değerlerimize layık olmak 
onların mezarları başında her ziyaret edişimizde onlara 
verdiğimiz sözün birer yeminidir. Bu yemini yerine getir-
mek adına kaldığımız yerden değil devraldığımız yerden 
yürüyeceğiz. 
Bizler Promede’nın ateşini çalan ateş hırsızları,  şimdi ateşi 
çalmanın zamanıdır diyoruz ve bu ateşi haziran ruhuyla 
meşalelerde çoğaltacağız.
Değerlerimiz yaşıyor, yaşatacağız.
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DOSTÇA YAZILAR-1

Coşkulu, heyecanlı, göremesek bile zeminini hazırladığı-
mız... Uğruna okullarımızı, ailelerimizi terk edip elindeki 
gücü!! bırakmak istemeyen erkler tarafından yapılacak, 
her türlü işkence ve "yok edilmeyi"…

Göze aldığımız "ölümlere gidip geleceğimiz" devrimimizin 
heyecanlı, onurlu, coşkulu yılları. Çoğumuzun elinde Vik-
tor Serge'nin "militana notlar" adlı kitabı var. Teorisini öğ-
renerek pratiğe kendimizi hazırlıyoruz sanki!! evet sanki!!! 
pratik dayatınca teori sadece senin beyninin bir yerinde 
bekler...Onu yürek ile birleştirmek, işte asıl olan bu!!...Çok 
ama çok küçüğüz hatta bize " orta okul bebeleri" bile di-
yorlar. Dernekler,işgaller,boykotlar,grevler,korsanlar,bekçi 
tarafından kovanlandığımız duvar yazıları.... Yazanlar veya 
erketede duranlar ve sabah duvarlara bakınca kelimelerde 
ki eksikleri görünce tanıyan ve bilenlerin "kıro yazıya çık-
mış" dedikleri, Bakırköy'ün dar sokakları veya Aksaray'ın 
Gedikpaşa'nın eski İstanbul kokan mahalleleri ve yazıla-
madan sonra kadın, erkek umursamadan girdiğimiz erkek 
egemenlerin sığınağı"sabahçı kahveleri" dönüşü fırından 
gelen mis gibi sıcak ekmek kokusuna eşlik eden helva.
İşte bu yıllar ve sonrasında tanıdığım üç kadın!!! Belki de 
kaybettiğimiz üç kadın arkadaşımız demek daha doğru. 
Asuman'ı dernek zamanlarımızdan birazda olsa anlat-
mıştım ...Ama sonrasın da yaşadığı acıları!!... Sağken sara-
madığı yaralarını sarmak…Zeus'dan beri süren bu erkek 
egemen dünyadaki Amazon'lar olarak bize düşmeli derim 
ve bunu yakınındaki dostları mutlaka yapacaktır eminim.
Diğeri Ayla'm!! ...Canım Ayla'm,amiyane tabir ile elimizde 
büyüyen küçük ama yürekleri büyük kızlarımızdan feda-
kar,adanmış!!!, kararlı, güzel anne ve Bakırköy'ümün zarif 
kızı. O’nu sonra ayrıca anlatmalıyım ve kaybettiğimiz di-
rengen kadınların yanın da fazlası ile hakkettiği yere koy-
malıyız!!
Hızla koşuyoruz!! göremiyeceğimizi bildiğimiz umudu-
muzun, alt yapısını oluşturmaya doğru...
Henüz o çok büyük acıları tatmamışız. "Kilitli sır küpü 

evler"de eski model pikaplarda veya teyplerde Minür Nu-
rettin'den "beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın" veya 
"sana dün bir tepeden baktım İstanbul" u dinlerken oku-
nan kitaplar "eğitim çalışmaları" sırlar!!!...Ama!!! Münir 
Nurettin o kadar güzel söylüyor ki...Ruhunu besleyen bu 
ses arada "devrimci disiplin!!!" i unutturuveriyor ve Münir 
Nurettin 'e eşlik ediveriyoruz. Çok paramız olmadığından 
bol salçalı makarna ve patates tüketip, gelecek bilinmeyen 
günlere bir nehir coşkusu ile akıyoruz.
İşte tam bu sırada Kasabadan bir ses yükseliyor Hürriyet 
gazetesinin "Akrep Nalan" adını taktığı ve işkencede ölen 
kocasının intikamını almak için eline akrep silah alıp bir 
"kara dul" adanmışlığı ile eylemlere giren kadın...olarak 
sunduğu Nalan...Elinde akrep silahı ile eylem yaptığı söy-
lendiği için "akrep" lakabı burjuva basını tarafından ko-
nulan o dik duruşlu kadın!!! Kasabalıları, bilir duyardık: 
yiğitlikleri ile daha o zamandan nam salmışlardı. Nalan 
1974 yılından beri kasabalılarda aktif bir devrimci.Eşi Nu-
rettin Gürateş yaralı bedenine yapılan ağır işkencelerle ha-
yatını kaybettikten sonrada Nalan aranır duruma geçiyor 
ve bedeninde ise, çocukken Metris'in önünde tanıdığım 
o boyun eğmez kız çocuğu şimdilerde ise WhatsApp gö-
rüşmelerinde gördüğüm akıllı kendinden emin ülkesine 
dair kaygıları bir ateş gibi taşıyan Nuri Can'ımız var. Daha 
minicik bir tohumken annesine yoldaş olan zor günlerin 
güçlü çocuklarından o da!!! Bir yiğit anne, babanın yiğit 
kızı Nuri Can'ımız.
Sonrası yakalanmalar, işkenceler çocuğuna zarar gelme-
sin diye onu Zeus' a kafa tutan Demeter gibi... Bağrında 
büyüterek ,koruyarak arkadaşlarını da bir abla bir yoldaş 
sıcaklığı ile saran,bilgeliği ile yol açan Nalan…Nalan'ımız!
Bizi görmek istediği haberini göndermişti hastalık tüm be-
denini sardığında..Ama biz salgın nedeni ile ona bir zarar 
verebiliriz endişesi ile uğrayamamıştık....Üzgünüm kasa-
banın bilge duruşlu kadını. Yattığın yer bilgelik çiçekleri ile 
bezensin. Güle güle Kasabalımız Nalan'ımız.
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EMEKÇİLERE BAŞSAĞLIĞI

Bağımsız Maden İş Başkanı Tahir Çetin ve Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Ali Faik Ankara dönüşü geçirdiği 
trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Soma ilçesinde 15 yıldır tazminatları ödenmeyen Uyar Madencilik İşçileri ile birlikte Ankara'da 
eylemde olan Çetin ve Faik, dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. 

Bağımsız Maden-İş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Acımız çok büyük! Öfkemiz çok büyük! 
Maden işçilerinin yiğit önderi, genel başkanımız, her şeyimiz Tahir Çetin'i ve önderimiz, haysiyet abidemiz, 
canımız Ali Faik'imizi kaybettik."
Üzgünüz!
Maden emekçilerinin ve tüm emekçilerin başı sağolsun!

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)
09.07.2021
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SİVAS’IN IŞIĞI SÖNMEYECEK!

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Kadı-
köy’deki Beşiktaş İskelesi önünde 28’inci yıldönü-
münde 2 Temmuz Sivas Katliamı’nı anma eylemi 
gerçekleştirdi.
Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER) üyeleri de katı-
larak destek verdi.
“Sivas’ın ışığı sönmeyecek / Mafya ve çete düzenin-
den Maraş’ın, Sivas’ın, İzmir’in hesabı sorulacak” 
yazılı pankartla gerçekleştirilen basın açıklamasında 
katliamın ve faillerinin, faillerin nasıl korunduğunun 
unutulmadığı vurgulandı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bundan tam 28 yıl önce, Sivas’ta 33 insanımız, bir 
kontrgerilla organizasyonu ile tüm toplumun gözü 
önünde ve tam sekiz saat TV kanallarından yayınla-
narak katledildi.
Sivas Katliamı, ardından gelen Gazi katliamı gibi 
Alevilerin toplumsal mücadeledeki varlığını pasifize 
etmek için düzenlenmiştir. Alevi, Kürt, Ermeni gibi 
Türk-Sünni kimliği dışındaki kimliklere mensup 
halklara yönelik yapılan katliamlar bu ülke siyaseti-
ni dizayn etmede kontrgerillanın sıkça başvurduğu 
yollardandır. Hesap sorulmadıkça yenilerine kaygı 
duyulmadan başvurulmaktadır.
“Katliam sırasında elinde silahlarla otelin önüne 

kadar gelip sloganlarla geri çekilen askerleri, polisleri 
unutmuyoruz”
Unutmuyoruz;
Sivas etkinliklerinden bir hafta önce, “hicret koşusu” 
adı altında şehre gönderilen cihatçıların, bir hafta 
katliam için bekletilmesini, belediye tarafından otelin 
önüne yığılan kaldırım taşlarını, daha sonra emniyet-
ten fakslandığı kanıtlanan “Müslüman kamuoyuna” 
başlıklı cihat çağrısı yapan bildirileri, katliam sırasın-
da elinde silahlarla otelin önüne kadar gelip slogan-
larla geri çekilen askerleri, polisleri unutmuyoruz
Unutmuyoruz;
Dönemin başbakanı Tansu Çiller’in “Çok şükür otelin 
dışındaki vatandaşlarımıza bir şey olmamıştır”, dö-
nemin Cumhurbaşkanı Demirel’in “Olay münferittir, 
ağır tahrik var, güvenlik kuvvetleri ellerinden geleni 
yapmışlardır… Bir otelin yakılmasından dolayı can 
kaybı vardır, halkla güvenlik güçlerini karşı karşıya 
getirmeyin”, dönemin koalisyon ortağı Erdal İnö-
nü’nün “Güvenlik güçlerimiz vatandaşlarımızın zarar 
görmemesine dikkat ederek olayları kontrol etmeye 
çalışmışlardır” dediklerini unutmuyoruz.”

 (02  Temmuz 2020)
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GEBZE’DE 15-16 HAZİRAN ÇAĞRISI

15-16 Haziran Platformu ve Birleşik Mücadele Güçleri 
(BMG)’nin de katılımıyla  Gebze, Feniş fabrika bölgelerin-
de, sokaklarda işe giden işçilere bildiriler dağıtıp anonslar-
da bulundu. Bu sabah saat 6.30’da, 15 Haziran 2021 Salı 
günü Kadıköy’de, 15-16 Haziran Platformu tarafından ya-
pılacak olan açıklamaya katılım için çağrıda bulundu. 

Platform üyesi DKDER 'de katılarak destek verdi.
(14 Haziran 2021)

HDP’YE YÖNELİK SALDIRIYA
 İLK TEPKİDE YER ALDIK

HDP İl Başkanlığı ve çok sayıda sosyalist parti, dernek, 
sendika tarafından HDP'ye karşı İzmir'de yapılan saldırıyı 
ve Deniz Poyraz'ın katledilmesini protesto etmek için, Şiş-
hane meydanında eylem yapıldı. DKDER olarak  protesto 
katılarak destek verdik.
(18 Haziran 2021)

NALANIMIZ DERNEĞİMİZDE
 GÜLÜMSEMEYE DEVAM EDECEK!

Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER)'de,  İki yıldır mü-
cadele ettiği kanser hastalığına 28 Haziran’da yenik düşen 
yoldaşımız, onur üyemiz Nalan yerini aldı.  Çok emek ver-
diği derneğimizde,  hergün dostlarına gülümsemeye de-
vam edecek...
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İKİZDERE VADİSİNDE TAŞ OCAĞINA KARŞI DİRENENLERİN YANINDAYIZ!

 Cengiz Holding’in Rize’de yapacağı lojistik limanda sahil 
dolgusu için kullanılacağı anlaşılan, yakın bir tarihte Cum-
hurbaşkanı kararı ile acele kamulaştırılan bir alanda açılan  
taşocağı, doğal sit alanı olan İkizdere-İşkence Vadisi’nde 
yer almaktadır.

İşkenci Vadisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, hal-
kın tüm çıkışlarına rağmen “Termal ve Kış Turizmi Yeni 
Destinasyonu” olarak belirlendi. Ayrıca, Bakanlık tarafın-
dan “örnek yayla” modeli uygulanacağı açıklandı. Bu daha 
fazla kar, daha fazla rant için İşkence Vadisi’nin ekosistemi-
ne zarar vermek anlamına geliyor.16 milyon ton taş alın-
dıktan sonra İkizdere Vadisi’nin özelliği kalmayacağı bir 
gerçektir.

Rize’nin İkizdere-İşkenci Vadisi’nde Gürdere ve Cevizlik 
Köyleri yakınlarında açılan taşocağına karşı köylüler ay-
lardır direniyor.

Pandemi koşullarında vatandaş can derdinde iken iktidar 
ve çevre katili şirketler ülkemizin her yanında başlattığı  ta-
lan ve yıkım projelerine son sürat devam ediyor. İhaleler, 
ÇED süreçleri tüm itirazlarımıza rağmen aralıksız sürüyor. 
Cengiz inşaat, 23 Nisan’da sokağa çıkma yasağı varken şir-
ket iş makinalarını vadiye soktu. Doğasını, yaşamını koru-
makta kararlı olan köylüler direnç gösterdi. Köylüler daha 

sonra bölgeye arı kovanları getirerek iş makinalarının ça-
lışmasını engelledi. Kolluk kuvvetleri köylülere sokağa çık-
ma yasağına uymamaktan dolayı para cezası uyguladı.

Köylüler cezalara rağmen direnmeye devam etti. 25 Nisan 
Pazar günü ise yolları kesilen köylüler orman içlerinden, 
dere tepe yollardan iş makinalarının yanına geldiler ve fa-
aliyetin durmasını ve jandarmanın çekilmesini istediler. 
Ancak, Jandarma çekilmediği gibi çalışmaları yapabilmesi 
için şirketin makinalarına kalkan oldu. Direnişin sürmesi 
üzerine jandarma köylülere ve kadınlara biber gazi ile mü-
dahale etti ve bazı kadınlar yaralandı köylüler de gözaltına 
alındı. Köylüler daha sonra serbest bırakıldı.
Vadi yolları barikatlar kurularak kesilmesine rağmen, İkiz-
dereliler ve özellikle kadınların nöbeti ve direnişi devam 
ediyor.

İkizderelilerin ve nihayeti bölge halkının ağacına, deresi-
ne, çayına, arısına, suyuna ve doğasına zarar veren, tahrip 
eden  taşocağı çalışması devam ediyor.  Köylülerin direnişi 
de nöbet çadırlarında ve çeşitli protestolarla sürüyor.
Doğanın katledilmesini ve talanı protesto ediyoruz. Bu ça-
lışmanın derhal durdurulması gerekiyor. 

DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(DKDER)
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DKDER’DEN YA KANAL YA İSTANBUL EYLEMİNE DESTEK!

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu'nun Küçükçekmece'de gerçekleştirdiği, kanalı yaptırmayacağız eylemi yapıldı.

DKDER üyeleri de katılarak eyleme destek verdi.
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde kanal projesine karşı eylem yaptı. 
Bisikletleriyle Avcılar sahilinde buluşan çevreciler, Küçükçekmece'deki tarihi Mimar Sinan Köprüsü'ne kadar 
pedal çevirdi.

Tarihi köprü üzerinde Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu tarafından basın açıklaması yapıldı. 

Açıklamada “Kanal İstanbul ve Yenişehir denen rant projesinin yapılmak istenmesinin doğayı öldüreceği, İstan-
bul'un ve hatta Marmara Bölgesi'nin geri dönülmez biçimde tahrip olacağı bilindiği halde ‘inat edenler' sadece 
kendi ‘beka'larını düşünüyorlar. Bu akıl ve bilimden uzak projede yer alan şirketlerin hepsinin isimleri biliniyor; 
mafya, yandaşlar ve hatta büyük sermaye halkın büyük emekle ayakta tutmaya çalıştığı tarım arazilerine türlü 
mafyatik araçlarla el koyuyor” denildi.

Proje ile birlikte İstanbul’un ekolojik dengesinin tamamen değişeceğine dikkat çekilerek Sazlıdere Barajı'nın 
yok edileceği, Terkos Gölü'nün ve Küçükçekmece Lagünü'nün yeraltı suları ile birlikte tuzlanacağı belirtildi.
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İZMİR’DE GÖZALTINDA KAYIPLARIMIZ İÇİN EYLEM

İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Gözaltında Ka-
yıplara karşı Komisyon ve kayıp yakınları, İzmir, Ko-
nak'ta gözaltında kayıpların bulunması ve faillerinin 
yargılanması için eylem yaptı. Açıklama sonrası, Ce-
mil Kirbayır, Rıdvan Karakoç, Nurettin Yedigöl ve 
binlerce kayıp için denize karanfil bırakıldı.
Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) üyeleri de kayıp 
yakınlarına eşlik etti.
İHD İzmir Şubesi, 17-31 Mayıs Gözaltında Kayıplara 
Karşı Uluslararası Mücadele Haftası nedeniyle Konak 
Eski Sümerbank önünde açıklama yaptı, ardından de-
nize karanfil bıraktı.
İnsan Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi, 17-31 Ma-
yıs Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Mücade-
le Haftası nedeniyle Konak Eski Sümerbank önünde 
açıklama yaptı.
Eylemde gözaltında kayıpların fotoğraflarının bulun-
duğu "Kayıplar belli, failler nerede", "Kayıplar vicda-
nındır, sahip çık" yazılı pankartları açıldı. Çok sayıda 
kişinin katıldığı açıklamayı İHD Şube Başkanı Zafer 
İncin okudu.

'DEVLET POLİTİKASIDIR'
İncin, gözaltında kaybedilmenin bir devlet politikası 
olduğunu belirterek, gözaltında kaybedilenlerin bü-
yük çoğunluğunun akıbetinin hala ortaya çıkarılmadı-
ğını ifade etti. İncin, "Kaybedenler yargılanamamışsa, 
bunun nedeni, bu ülkelerdeki gerici-faşist ve uluslara-
rası alandaki burjuva hukuk sistemidir. Failler kayıp 
yakınlarının ve hak savunucularının ısrarlı mücade-
leleri ile suçüstü yakalanmışlardır. Ancak, cezasızlık 
zırhı ile korunmaktadırlar" diye belirtti.

'KAYIPLAR SÜRÜYOR'
İncin, İHD raporlarına göre 800 insanın gözaltında 
kaybedildiğini anımsatarak, son 2 yıl içinde kendileri-
ne iki başvuru yapıldığını aktardı. İncin, "Kaybedenler 
bir gün mutlaka yargılanacaklar, yargılanmadan ölse-
ler bile tarih onları nefretle anacaktır" sözleriyle müca-
delelerinin süreceğini ifade etti.
Yapılan açıklamanın ardından gözaltında kaybedilen-
ler anısına denize karanfil bırakıldı.
(31 Mayıs 2021)
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12 EYLÜL CUNTASININ İDAM ETTİĞİ 
KADİR TANDOĞAN VE AHMET SANER  YAŞIYOR!

12 Eylül Cuntası tarafından, 25 haziran 1981 yılında, bizzat ABD heyetinin ülkemize gelip gitmesinin ardından, 
bizzat Kenan Evren’in talimatıyla sosyalistler Kadir Tandoğan ve Ahmet Saner, sürmekte olan toplu davadan 
kendi yasalarına bile riayet etmeyerek, hukuksuz bir şekilde ayrılarak, dava sonucu beklenmeden Paşakapı ce-
zaevinde infaz edildiler. Yaralı olarak tutsak edilen Hakkı Kolgu ise ölüme terk edilerek katledildi.
Avukatlar Nebi Barlas ve Ali Rıza Dizdar, hiçbir hukuk normlarının çalıştırılmadığını kamuoyuna ilan ede-
rek,12 Eylül hukukunu gözler önüne serdiler. Ve yine DKDER olarak onların anısına online olarak düzenlediği-
miz bir panelde Ali Rıza Dizdar ve  mücadele arkadaşları Kadir ve Ahmet’in mücadele geçmişi ve idam gecesini 
anlattılar.
DKDER olarak yoldaşlarımızı her yıl olduğu gibi mezarları başında andık, anlattık.Gelecek kuşaklara onları 
anlatmayı sürdüreceğiz!
(25 Haziran 2021)
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SİVAS’TA KATLEDİLENLER İZMİR’DE ANILDI 
DKDER SİVAS KATLİAMINI UNUTMADI!

Sivas katliamında hayatını kaybedenleri Emek ve Demokrasi Güçleri ve çok sayıda Demokratik kitle örgütünün 
katılımıyla anan İzmir Alevi Kurumları karanlığa asla teslim olmayacaklarını kaydetti.

Sivas katliamında hayatını kaybedenleri anan İzmir Alevi Kurumları, karanlığa asla teslim olmayacaklarını kay-
detti. Alevi kurumları, başta Sivas olmak üzere hiçbir katliamı unutmadıklarını, hesap soracaklarını belirtti. 
İzmir Alevi Kurumları, Sivas'ta katledilenleri Alsancak Türkan saylan Kültür Merkezi önünde, Sivas şehitleri-
nin fotoğraflarının yer aldığı "Madımak yanıyor, unutmadık unutmayacağız" yazılı pankart ve dövizlerle andı. 
Katliamı protesto ve anma etkinliğine Emek ve Demokrasi Güçlerinin yanısıra, EHP, TÖP, EMEP, SYKP, SEP, 
Kaldıraç, Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER),Halkevleri de katılarak destek verdi.

"Katiller halka hesap verecek" sloganının atıldığı eylemin basın metnini Mustafa Aslan okudu. Katliamın ger-
çekleştiği anı ve sonrasında yaşananları hatırlatan aslan, katliamın egemenlerin organize ettiğini ve katil güru-
hun tetikçiliğiyle hayata geçirildiğini söyledi. 

Kürt halkının inkarından, Roboski katliamına; Diyarbakır, Suruç, Ankara ve Antep katliamları başta olmak 
üzere yaşanan birçok katliamın bu şekilde gerçekleştiğini söyleyen Aslan, "AKP nefret ve kin, ötekileştirici ve 
inkarcı söylemleri yaşamın her alanında sürdürmektedir. Bu gün çok daha net görüyoruz ki o gün Madımak 
otelini kuşatan zihniyet, mafyalaşarak ülkeyi kuşatmış durumdadır. Bu nefret ve ötekileştirici söylemlerin bir 
sonucu olarak HDP İzmir il örgütüne yapılan saldırı sonucuna Deniz Poyraz katledilmiştir" dedi. 
(02  Temmuz 2021)
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PARAMAZLARI UNUTMADIK!

Sosyal Demokrat Hınçak Partisi üyesi Paramaz ve 19 Yol-
daşı, 15 Haziran 1915’te, İttihat Terakki önderlerinden 
Talat ve Enver’e suikast hazırlığı içinde olduğu iddiasıyla 
idam edildiler.
Paramaz, darağacına giderken, yoldaşlarına şöyle seslenir: 
"Yoldaşlar, yiğitçe, başımız dik gideceğiz ölüme!" 
Ve 'Bu topraklara  birgün sosyalizm gelecektir" olmuştur 
son sözleri.
(18 Haziran 2021)

19.Yüzyılın 2.yarısında uluslar arası işçi birliğinin ku-
rucu önderlerinden Joseph Moll, hemen hemen her 
konuşmasında ya da her slogan attığında sol yumru-
ğunu havaya kaldırırdı ve hep öyle hatırlanırdı. 

Her hitabında öfkeliydi daha sonra Marx’ın önderli-
ğinde kurulan Komünistler Birliğinin ilk toplantısında 
yukarı kalkmış sol yumruğu sıkılı, bir resim vermiş-
ti. Gerek o dönem gerekse sonraki nesillerin yapmış 
oldukları etkinliklerde yukarı kalkan sıkılı yumruklar 
ondan geriye kalan bir mirastı.

Londra da sürgündeyken, sefalet içinde yaşadığı evin-
de öldüğü gün en yakın dostu Karl Marx, başucun da 
F. Engels’e şunları yazmıştı <… Bu gün yoldaşımız Jo-
seph Moll’u sonsuzluğa uğurluyoruz. Sol kolu yuka-
rıda değil ancak yumruğu hala sıkılı. Bize öfkesini ve 
inancını bırakarak gidiyor…> 

Aşağıda yazacaklarımın yukarıdaki anlatımla ne ala-
kası var? Diyeceksiniz…

81 Baharının ikinci ayında Gayrettepe Polis Merkezi-
ne yağız bir delikanlıyı getirdiler. Onu herkes gördü. 
Gerek onunla beraber olanlar, onu sevenler gerekse 
ona sövüp onu dövenler yani oradaki herkes…

Hayatın bir yerinden koparılıp getirilen yağız ve ya-
pılı bu delikanlının dövüldüğüne sövüldüğüne herkes 
şahit oldu. Ve birkaç gün sonrasında, ne hikmetse! O 
yağız delikanlı bir anda “hiç kimse” oldu. Sanki hiç 
getirilmemişti. Sanki boğazın iki yakası, denizin serin 
suları, apansız uçuşan martılar, gri bulutlar, uzaktaki 
polis sirenleri, soğuk karanlık odalar ve içindeki gözü 
bağlı onca alıkonulmuş insanlar, o hoyrat duvarların 
arkasında ki bağırtılar, çığlıklar… Sanki hiç ama hiç 
yaşanmamıştı.

Ve seneler geçti… Göz pınarları kurumuş yaşlı bir 
anne, titrek sesiyle ”Onu Bulun!” diyordu. “Onu bu-
lun! Nerede olursa olsun onu bulun! Onu İstiyorum! O 
gelinceye kadar yediğim yemek, giydiğim elbise, gele-
cek bayramlar, düğünler, geziler haram zıkkım olsun! 
Oğlumu istiyorum! Neden beni anlamıyorsunuz?”

 Bağrı yanık annenin çilesi, gece – gündüz, aylar – yıl-
lar sürdü. Yalnız değildi. Başını dizine yaslamış küçük 
kızı, abisiyle anılarını anlatıyordu. Bazen anılarının 
orta yerinde sesler kısılıyor, sessizlik çığlıklara çığlık-

NURETTİN’İN ARDINDAN
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NURETTİN’İN ARDINDAN

lar ağıtlara dönüşüyordu. Ve anne sesini yükselterek 
”Niye çıkıp aramıyoruz?” Diyerek isyanını yükselti-
yordu.

Minderine bağdaş kurmuş yaşlı baba artık dayanamı-
yordu. Bir sabırla kalktı, yavaşça dışarı süzüldü. Bas-
tonuna dayanarak o sokak bu sokak derken kendini 
Beyoğlu’nun orta yerinde buldu. Kalabalık bir cadde 
de duvar dibinde iki genç kadın ellerinde kayıp yakın-
larının posterlerini tutuyorlardı. Yaşlı baba bastonuna 
dayanarak yavaşça yanlarına çömeldi. Pantolonunun 
cebinden çıkardığı mendili ile akan terini yüzünden 
sildi. Başını sağa çevirip yanındakilere “Oğlumu arı-
yorum, adı Nurettin. Nurettin Yedigöl”  dedi ve sustu. 
Küçücük gözlerinde ufak ufak yaş damlaları birikti. 

Gelen geçen insanların yüzüne baktı. İçinden ve ses-

sizce “OĞLUMU İSTİYORUM! BENİ NEDEN DUY-
MUYORSUNUZ! ÇOK ŞEYMİ İSTİYORUM!” diye 
haykırıyordu oysa…

81 baharının ikinci ayında bende oradaydım. Nuret-
tin’i sorgu odasından, kaldığımız tecrit odasına ge-
tirdiler. Çırıl çıplaktı! Yere bıraktılar. Hareket edemi-
yordu. Üzerine kirli bir ceket attılar. Sol kolu dışarıya 
sarkmıştı yumruğu sıkılıydı. Son görüşüm oldu. 

Unutamıyorum…

Bugün adalet arayan arkadaşlar;
Nurettin bize sadece “Kayıp mezarımı bulun!” deme-
di. O sıkılı yumruğuyla ÖFKESİNİ VE İNANCINI va-
siyet ederek gitti.

T. Çakas
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SOSYALİST ÖNCÜ KADIN NALAN DUMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sosyalist kadın öncülerinden Nalan Duman, yakalandığı hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi. Duman’ın 
cenazesi Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, ailesi, dostları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından toprağa 
verildi.
1970’li yılların başından itibaren devrimci düşüncelerle tanışan ve kadın sosyalist öncülerden biri olarak dev-
rimci mücadelede yerini alan  Nalan Duman,  12 Eylül cuntasından sonra MLSPB davasından gözaltına alınıp, 
uzun süre işkencelerden geçirilip tutuklanmıştı.
Kadınların yer aldığı her eylemin ardından, eylemin faali olarak ilan edilen ve akrep silahı kullandığı ileri sürü-
len Nalan’a, basın tarafından Akrep Nalan  adı takılmıştı.
Eşi Nurettin Gürateş’i  1978  yılında, yine kardeşi Bedrettin Şınnak’ı 1982 yılında  Adana’da işkencede kaybeden 
Nalan Duman, gerek Kasaba olarak anılan Turgutlu’da, gerekse Ege ve Çukurova’da sosyalist  kimliği ile tanınan 
ve sevilen sosyalist kadınlardan biriydi.
Nalan Duman yaklaşık iki yıldır kanserle mücadele ediyordu. Ne var ki 27 Haziran’ı 28 haziran’a bağlayan gece 
yaşamını yitirdi.
Dostluk ve Kültür Derneği(DKDER)  tarafından yapılan  Sosyalist hareketin büyük kayıbı  başlıklı açıklamada 
Nalan duman için şöyle denildi:
“Değerli yoldaşımız, sosyalist  mücadelenin öncülerinden, derneğimizin onur üyesi 1970'li yılların "Akrep  Na-
lan"ı,  derneğimizin onur üyesi Nalan  Duman,  Manisa Turgutlu'da hastalığa yenik düştü.Devrimci mücadele 
ve sosyalizm için verdiği emekleri unutmayacağız.Emekçi halkların gönlünde ve mücadelesinde hep yaşayacak! 
Çok üzgünüz. Mücadelesi ve anısını yaşatacağız!”
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SOSYALİST ÖNCÜ KADIN NALAN DUMAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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TOZKOPARAN VE KÜBA MAHALLESİNDE RANTSAL DÖNÜŞÜME HAYIR!

İstanbul, Güngören ilçesi, Tozkoparan Mahallesi ve halk arasında bilinen adıyla Küba Mahallesi, bir süredir 
kentsel dönüşüm adı altında rantsal dönüşüm için abluka altında yıkıma karşı haklı bir direniş sürdürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2013 yılından beri, rantsal dönüşüm kapsamında göz diktiği  Tozkoparan ve Küba 
mahallesini  riskli  bölge ilan etmek için çalışma sürdürüyordu. Halkın direnişi ve hukuki itirazlar nedeniyle 
günümüze kadar uzayan süreç  bölgenin riskli ilan edilmesiyle sonuçlandı.
Tozkoparan ve Küba Mahallesi’nde bir bölüm 21 Nisan 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘riskli 
alan’ ilan edildi. Ve ardından da  Riskli Bölge ve Kentsel Dönüşüm adı altında, ancak gerçekte  rantsal dönüşüm 
için yurttaşlar  hiçbir sözleşme ve güvence olmadan apar topar evlerinden çıkartılmaya çalışılıyor. En temel 
insan hakkı olan konut hakkı zorla ellerinden alınıyor.
Şöyle ki,  2020 yılının Aralık ayında İstanbul Güngören Belediyesi, Tozkoparan ve Küba Mahallesi’nde  yaşayan 
yurttaşlara 30 gün içerisinde evlerini terk etmelerini bildirdi. Güngören Belediyesi Tozkoparan’da bulunan 900 
hanenin halkına verilen süre içinde evlerini tahliye etmezlerse binalarda su, elektrik ve doğal gazın kesileceğini 
ilan etti.
Emekçi insanların ikamet ettiği bu bölgede, en temel hak olan barınma hakkı ellerinden alınmak istenen,  yani  
bölgeden atılmak istenen  ve bu nedenle evsiz kalacak olan yurttaşlar ise karara “Kentsel dönüşüme değil, rant-
sal dönüşüme karşıyız” diyerek tepki gösterdiler ve direnişe geçtiler. Bir süredir de çeşitli şekillerde direnişlerini 
sürdürmektedirler.
Bölge halkı, rantsal dönüşüme karşı olduklarını ilan ederken, yerinde dönüşüm istediklerini ve bunu da sözleş-
meli ve hukuki olarak haklarının güvence altına alınarak yapılmasını istiyorlar.
Rantçılar kendi hazırladıkları ‘ Muvafakatname” adı altında  Yurttaşlardan evlerini terk etmeleri için imza iste-
diler, kabul görmeyince  ardından sadece başlığını değiştirip adına ‘sözleşme’ diyerek imza istediler. Yurttaşlar  
bunu da kabul etmediler.

Kısacası,  Güngören İlçesi’nin yeşil bir mahallesi olan Tozkoparan, betona boğulmak isteniyor, arazinin rantını 
gerçekleştirmek için insanlar mülksüzleştiriliyor ve yerlerinden ediliyorlar.
Daha önce  yıkımA Küba mahallesi ile  başlamak istediler. Halkın direnişi karşısında bu kez, Tınaztepe bölge-
sinde 16 konutu yıkarak başladılar. Adeta parça parça vatandaşların evlerini ele geçirme operasyonları yürütü-
lüyor.
23 Haziran’da ise, 800 konutlar denen bölge  çevik kuvvet  ile kuşatıldı. Halkın elektrik, su, doğal gaz gibi altya-
pıları belediye tarafından kesildi. Bunun üzerine direnişe geçen mahalleliye polisin müdahalede bulunduğu ve 
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SURUÇ KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ!

Suruç Aileleri İnsiyatifi Suruç katliamı için adalet nöbetinin 71.incisini İstanbul, Kadıköy, Halitağa Caddesi'n-
de gerçekleştirdi. DKDER üyeleri de katılarak destek verdi.
Suruç Katliamı’nın 6’ncı yıldönümünde başta Suruç olmak üzere birçok ilde anma etkinliklerinde katliamın 
üzerinden geçen 6 yıla rağmen adaletin sağlanamadığına dikkat çekildi.
Urfa’nın Suruç ilçesi Amara Kültür Merkezi’nde 20 Temmuz 2015’te Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu 
(SGDF) üyelerine yönelik IŞİD’in canlı bombalı saldırısının sonucu. 33  düş yolcusu katledilmiş, 150’den fazla 
kişi de yaralanmıştı. 
(21 Haziran 2021)

bu müdahale sonucunda kolu kırılan, yaralanan ve saldırı esnasında kalp krizi geçiren yurttaşlar oldu. Bu arada 
evlerin boşaltılması girişimi sırasında TOBİM tarafından vatandaşların cep telefonlarına söz konusu evlerin 
tapularının hazineye devredildiği bilgisinin mesajı gönderildi.
Şimdi ise hedeflerinde Küba mahallesi ile Örnek Blokları denilen bölge var.

Sonuç olarak,
İstanbul Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan ve Küba (Mehmet Nesih Özmen)  mahallesinde, kentsel dönüşüm 
adı altında, vatandaşlar en doğal hakları olan konut hakkı ellerinden zorla alınarak sokağa atılıyor.
Hem en temel insani haklardan olan konut hakkı ellerinden alınırken, kentsel dönüşüm adı altında rant elde 
etmek için seferberlik ilan edilmiş durumda.
Yurttaşların evlerini zorla ellerinden almak için , evlerini boşaltmaya zorlamak için  su, doğalgaz ve elektrikle-
rin kesilmesi  insan haklarına, konut edinme hakkına  ve de  uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Rant uğruna 
yurttaşlara zulüm edilmektedir.
Halkın bu meşru direnişini desteklemek amacıyla, Barolar ve diğer hukuk kurumlarının, insan hakları kuruluş-
larının, demokratik kitle örgütlerinin de derhal harekete geçmesi gerekmektedir. Bu amaçla bütün demokratik 
kitle örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını göreve çağırıyoruz.
Tozkoparan ve Küba mahallesinde halka karşı yapılan sömürü ve rant uğruna zulüm ve  işkencedir.
Tozkoparan halkının haklı direnişinin yanındayız!
TOZKOPARAN VE KÜBA MAHALLESİ’NDE RANTSAL DÖNÜŞÜME HAYIR!
DOSTLUK VE KÜLTÜR DERNEĞİ
(24 Haziran 2021)

TOZKOPARAN VE KÜBA MAHALLESİNDE RANTSAL DÖNÜŞÜME HAYIR!
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SÖZÜMÜZ SÖZ

Haziran ayı, tüm değerlerimizi andığımız bir aydır. 
Amacımız, sosyalizm uğruna yaşamlarını yitirenleri 
anlamak, anlatmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır.
Haziran ayı aynı zamanda çok sayıda değerimizin, ön-
derimizin toprağa düştüğü aydır!
01 Haziran 1971’de sosyalist önder Hüseyin Cevahir’in 
Maltepe’de katledildi.
Ülke bağımsızlığının, halkların kardeşliğinin, özgür-
lük, kardeşçe paylaşım  düşlerinin yiğit evladı, sosya-
list önderlerden Atilla Ermutlu, 12 Eylül cuntası tara-
fından 06 Haziran 1981 yılında, ABD’li ajanlara saldırı 
düzenlediği gerekçesiyle Sefaköy’de pusu kurularak 
katledildi.
Ve aynı mezarlıkta yan yana yatan sosyalistler Turgut 
Ermutlu ve Selahattin Koçulu…

Ve yine aynı yerde yatan Metris cezaevinde yaşamını 
kaybeden Boşnak halkının sevgili evladı Hakkı Hoca-
oğlu!
Dostluk ve Kültür Derneği (DKDER) ve Avcılar Kül-
tur Sanat Derneği ile birlikte mezarları başında anma 
yapıp onlara sözümüz söz dedi.
6 Haziran 1981’de  Maltepe’de katledilen  sosyalist ön-
derler Doğan Özzümrüt, Ercan Yurtbilir’i,  Sefaköy’de 
katledilen Tamer Arda’yı,  20 Haziran 1991’de İstan-
bul’da katledilen Gürkan Özdemir’i, 05 Haziran’da  İs-
tanbul Esenyurt’ta yaşamını yitiren Talip Karasansar’ı  
27 Haziran 2015’de  katledilen Alper Çakas ve 2 Ha-
ziran 2015’de katledilen Mahir Arpaçay’ı  mezarlarını 
ziyaret ederek andık. 
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DEĞERLERİMİZ YAŞIYOR, YAŞATACAĞIZ!

Her yıl Haziran ayında gerçekleştirdiğimiz,”Değerlerimiz yaşıyor, yaşatacağız” programı kapsamında, Manisa 
Turgutlu’da devrim ve sosyalizm mücadelesinde toprağa düşen yoldaşlarımızı mezarları başında andık.
Adana’da katledilen sosyalist önderlerden Nurettin Gürateş ve Turgutlu’da faşistler tarafından katledilen yoldaş-
larımız Yaşar Bilgin, Mustafa Şenpınar, Osman Haznedar, Mustafa Şahin ile Manisa’da katledilen Halil Ducan’ı 
mezarları başında andık.
(Haziran 2021) 
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DEĞERLERİMİZİ ANDIK!


