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Gündem
‘Hero’dan 1 kişiye gözaltı
Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde, üzerinde 
‘kahraman’ anlamına gelen İngilizce ‘Hero’ yazılı tişört 
giyen 28 yaşındaki Murat Y. gözaltına alındı. Adana’da 
ise hafta sonu gözaltına alınan 7 kişi serbest bırakıldı.
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öTEkİlErİn posTAsı

Çocuklarımızı ve onların ge-
leceklerini bizden çalıyorlar. 
Hem de “eti sana, kemiği 

bana” diye teslim edilen okulda ya-
şanıyor bu hırsızlık.

Bilimsel, laik, demokratik ve temel 
evrensel haklar rejimine odaklı bir 
eğitim dertleri yok. Öğrenciler sorgu-
lamasın, mezhepçi yaklaşımları ezber-
lemesi isteniyor.

Akıl değil, vahiy temelli eğitim-
le, Felsefe, Sanat ve Bilim dersleri 
budanmış. Geriye kalan içerikleri ise 
dinselleştirilmiş. Bilimsel değil, nakli, 
dogmatik ve asırlık hurafelere boğul-
muş.

İradeleri şeyhlere ve reislere tes-
lim edilmiş, teslimiyetçi ve kaderci 
nesil istiyorlar. Nasıl sömürüldüğünü 
bilmeyen, haklarını sorgulamayan, 
uyuşturulmuş ve emre itaat kulluk 
toplumu yaratmak istiyorlar. İktidarla-
rına itaat edecek ve koruyacak neslin 
peşindeler.

Şimdi de öğrencilere öldürmeyi 
yani cihadı, ölmeyi yani şehitliği an-
latacaklar. Mesela çocuklar can alıcı 
şu “peki siz bize cihad ve şehit-
lik öğretiyorsunuz da, neden hep 
yoksullar bu ‘kutsal’ için ölür ya da 
öldürür? Zenginlerin ve devlet yö-
neticilerinin çocukları bu derslerden 
muaf mı?” sorusunu soramayacaklar!

Hani yaşamın ve insan haklarının 
kutsallığı? Buna cevapları yok. Cihad’ı 
eğitimin parçası haline getirilir. Ciha-
dist örgütlenmelere göz yumulur. Fa-
kat insan hakları aktivistleri tutuklanır 
ve hak temelle dernekler kapatılır.

Din eğitimi, öğrencilere “ah-
lak” kazandırmakmış! Bu nedenle 
şeriat hükümleriyle, özel ve kamusal 
hayatın her alanına müdahil oluyorlar. 
Devlet ve siyasal İslamcı cemaatler 
eliyle verilen mezhepçi din eğitimleri-
nin insanı ahlaklı hale getirdiğine dair, 
ortada hiç bir bilimsel veri yok. Ama 
toplumsal yozlaşmalar, kadın cina-
yetlerindeki artış, hırsızlık, rüşvet, yol-
suzluk, uluslararası değeler araştırma 
sonuçları ve PISA eğitim sonuçları bu-
nun aksini söylüyor. Ahlak erozyonu 
yaşıyoruz! Cemaat ve siyaset elindeki 
din, bu erozyonu örten perde haline 
getirilmiştir.

Emek, eşitlik, barış, dayanışma, öz-
gürlük, adalet, sosyal haklar ve aklın 
eleştirel düşünme hakkını içeren ah-
lak dersleri yok. Olmaz ise, grevi suç 
ve günah sayan diyaneti ve siyaseti 
sorgulayacak nesilde olmaz!

Sermaye ve kapitalist sınıfın üyesi 
haline gelen siyasal İslamcı cemaat 
ve tarikat şeyhlerinin yerli ve yabancı 
bankalardaki hisseleri ile “bir lokma, 
bir hırka” yaşamı arasındaki çelişkile-

rini öğretmezler.
Cami de alınları aynı secdeye ge-

len insanların, “din kardeşliği” ne-
den sadece kullukta eşit? Kalkınmada 
ve adalette neden eşit değiller?

Sus payı makarna ve kömür 
ile “bir lokma, bir hırka” yaşamına 
laik görülen halk, şeyhlerin ve yöneti-
cilerin milyon/milyar dolarlık hisseleri-
nin kaynağını öğrenmeyi bu okullarda 
neden öğrenemiyorlar?

Şort giydiği için kadını dövme hak-
kını, “dinin gereğini yerine getir-
dim” diye savunan bir “ahlak” hangi 
dersin ürünüdür acaba?

Din adına Sivas’ta 35 insanı ya-
kanlar, nasıl bir ahlak dersiyle yetişti 
dersiniz?

Aklın ve kalbin vicdanından firar 
etmiş, temel insan hakları yaklaşımla-
rına zıt eğitimle, hangi ahlak değer-
leri verilir?

MEB “yeni” altında eski dogmala-
rı içeren, şeri din dersleri müfredatları 
hazırlamış. Yola çıkış gerekçeleri ma-
lum; Devlet ve cemaatler eliyle İslamı 
ve Şeri hukuku kamu ya da özel ha-
yatın her alanına müdahale etmesini 
sağlamak. Dinin siyasal istismarıyla 
güçlenmek. Eğitim yoluyla toplum 
yapısına yönelmek.

AKP ve siyasal İslamcıların vazge-
çilmezleri ve istismarları var. Egemen-
liğin kayıtsız şartız halka verilmesi ve 
egemenliğin kaynağını ise yeryüzüne 
indirme görüşüne karşı dururlar. Yani 
demokrasi karşıtı, teokrasiyi savunur-
lar. O tez; egemenlik kayıtsız şartsız 
Allah’ındır ve gökyüzündedir. O 
zaman “Allah’ın  kanunları olan Şe-
riatı, kamu ya da özel hayatın her 
alanında egemen kılmalı. Yönetici-
ler ise Allah’ın indirdiği kanunlarla 
hükmetmek zorunda” olduğuna 
inanır.

Yeni müfredatlar bu anlayışla ha-
zırlanmıştır. Cehaletin ve gericiliğin 
tırpanı ile aklı ve insan haklarını buda-
maya adaydır.

Bunun için 176 müfredat yeni-
lemişler. MEB müfredatlarının giriş 
bölümlerine “değerler eğitimi” baş-
lığı altında, her müfredatın gericilikle 
dinselleştirilmesini sağlanmış.  Konu 
başlıklarına ve kavramlara bakıldı-
ğında, MEB’nı cemaatler ve camiler 
besliyor.

 Müfredatta, bilimsel, demokra-
tik, laik ve çağdaş akıl yok edilmiş. 
Müfredatların içeriği, Diyanet, Türgev, 
Ensar Vakfı, Tügva ve İlim Yayma Ce-
miyeti gibi AKP yandaşı siyasal İslam-
cı yapılara bırakılmış. Bu kesimlerin 
eğitime aktif şekilde müdahil olduğu 
kesin. Kamu okullarına giriyorlar 
ve “Değerler Eğitimi”  altında semi-
nerler veriyorlar, müfredatları belirli-
yorlar hem de yönetiyorlar.

Dün “eti senin, kemiği be-
nim” denilerek, okullara teslim edilen 
çocuklarımıza dair, bugün AKP okul-
larında yükselen ses diyor ki;”çocuk-
larınız canı da benim, ruhu da!”

Çocuklarımızı ve geleceklerini eği-
timi mezhepleştirerek, tektipleştire-
rek ve bu uğurda İslam’ın beş şartını 
bile değiştirip “cihad”ilan ederek 
çalıyorlar.

Laik, demokratik, bilimsel ve para-
sız eğitim mücadelesi, çocuklarımızı, 
geleceklerini kurtaracağımız ve her-
kesi buluşturan en önemli zemindir.

Son Valiler Kararnamesi ile 
Ordu’dan Sakarya’ya atanan 
ve İsmailağa tarikatı taraftar-

larınca birlikte tekbirler eşliğinde 
makam odasına giden Vali İrfan 
Balkanlıoğlu gelen tepkiler üzerine 
kendisini savundu. Basın toplantısı 
düzenleyen Balkanlıoğlu, görüntü-
lere rağmen İsmailağa tarikatı üye-
leri tarafından tekbirlerle karşılana-
rak koltuğa oturtulduğu iddialarını 
yalanladı.

‘Yapmayın diyecek 
halimiz yok’

Görüntülerin 15 Temmuz 2017 
gecesine ait olduğunu ve gelen ki-
şilerin cemaat mensubu olmadığını 
belirten Vali Balkanlıoğlu, “Ordu 
Valiliği'nden Sakarya Valiliği'ne 4 
Temmuz günü gelip burada göreve 
başladım. 4 Temmuz, peşinden 15 
Temmuz seneyi devriye. Eşkıyaların 
memlekette demokrasiyi yok etme 
girişimlerinin seneyi devriyesi. Top-
lumun bunu hatırlaması, anılması 
gerekiyordu. Hükümetimizden bize 
gerekli talimatlar geldi. Büyük bir 
anma etkinlikleri yapıldı. 15 Tem-
muz Cumartesi günü büyük etkin-
likler yapıldı. 15 Temmuz anıldı ve 
eşkıyalar protesto edildi. Gece saat 
03.00'e kadar meydanda kaldım. 
Biraz rahatsızlanınca eve gelmiş-
tim. Valilik, zamanında 15 Temmuz 
eşkıyalarınca basıldığı için, yaralılar 
varmış. Konuta geldim telefon gel-
di. 'Sayın Valim, Valiliğin önünde-
yiz hatıraları canlandırmak istiyoruz 
gelir misiniz?' dediler. Biz de rahat-
sız olmamıza rağmen geldik, valiliği 
açtık. Merdivenlerden yukarı çı-

karken o günü de hatırladıkları için 
Allahu ekber diyenler oldu. Biz de 
yapmayın diyecek halimiz yok. Ma-
kamda arkadaşlara teşekkür ettik. 
15 Temmuz gecesinde vuku buldu 
bu olay, bizim sosyal medya adresi-
mizde de yer aldı. Valilik sitesinde 
bu olayı paylaştılar” dedi.

‘Gelenler  
15 Temmuz gazisi’

Vali Balkanlıoğlu görüntüleri 
yayımlayan yayın organlarının FE-
TÖ'ye hizmet ettiğini ileri sürerek, 
“Mesele böyleyken meseleyi bazı 
basın organları, malum çevreler 
bunlar, özellikle de tabana zıtmış 
gibi gözüküp FETÖ'ye hizmet eden 
tipler aslında bunlar. Olayı şöyle 
çarpıttılar; Vali Sakarya'ya geldiğin-
de göreve başlamak için, 4 Tem-
muz'u kastediyorlar, tekbirlerle 
karşılandı. Tekbirlerle bir cemaat 
tarafından oturtuldu diye. O görün-
tüler eşliğinde servis yapmışlar. Bu 
bizi oldukça üzdü. 15 Temmuz ga-
zilerimize bir hakaret bu, gazilerdi 
o gelenler. İçinde bir tane cemaat 
mensubu olmadığı gibi çeşitli parti-
lerden CHP, MHP'den arkadaşlar 
da var ama, ‘söz konusu vatan olun-
ca gerisi teferruattır’ coşkusuyla bu-

raya gelen arkadaşlar. Olayı böyle 
çarpıttılar” diye konuştu.

‘Algı oluşturulmaya 
çalışıyor’

Kendisini ziyarete gelgn tarikat-
çılarla ilgili de konuşan Balkanlıoğ-
lu, “Muhammed Safitürk kayma-
kamımız Derik'te odasına bomba 
yerleştirilerek şehit edilmişti. O da 
buralı, babası burada ikamet ediyor. 
Biz şehitlerimizi ve gazilerimizi zi-
yaret ettiğimiz de ona da uğramış-
tık. Sayın bakanımız geldiğinde ona 
da gittik. O muhterem baba iadeyi 

ziyarette bulundu. Diyanet'te imam 
iken emekli olmuş birisi. Kendisi 
gibi hocalardan 4-5 kişiyle birlik-
te bana iadeyi ziyarete geldi. Bu 
olayda tarikat mensupları valiyi zi-
yaret etti, valiyi makamına oturttu, 
FETÖ ile mücadele ederken diğer 
dindar insanlarla neden mücade-
le edilmiyor, onlar da tehlike teşkil 
ediyor gibi algı oluşturmaya çalış-
tılar. Kamuoyunun bilmesi açısın-
dan size iletmiş oldum” ifadeleriyle 
kendini savundu. FETÖ’nün darbe 
girişimine rağmen Balkanlıoğlu’nun 
açıklaması dikkat çekti.

TEkbİrlErlE kArŞılAnAn VAlİ’dEn İlgİnç çıkıŞ

Tarikatçıları karşılamaya 
15 Temmuz’lu savunma

Tekbirli karşılama 
görüntülerinin 
asılsız olduğunu 
iddia eden 
Sakarya Valisi 
Balkanlıoğlu, 
kendisini 
karşılayanlanların 
15 Temmuz 
gazileri olduğunu 
belirterek, 
“Tekbir çekenlere 
yapmayın diyecek 
halimiz yok” dedi

Kamu Emekçileri Sendikala-
rı Konfederasyonu(KESK) 
Ankara Şubeler Platformu, 

Nuriye ve Semih İçin Dayanışma 
Platformu’nun çağrısıyla Anka-
ra Güvenpark’ta yapılmak istenen 
basın açıklaması sırasındaki polisin 
sert müdahalesine tepki gösterdi.

KESK Ankara Şubeler Platfor-
mu konuyla ilgili basın toplantısı 
düzenledi. KESK Ankara Şubeler 
Platformu adına açıklamayı yapan 
KESK Dönem Sözcüsü Devrim 
Kahraman, Ankara’da yapılan ey-
lemlerde 47 kişinin gözaltına alındı-
ğını ve gözaltılar sırasında bir kişi-
nin kolunun kırıldığını bildirdi.

‘İfade özgürlüğü 
engelleniyor’

Bir yıldır Türkiye’nin OHAL 
rejimi ile yönetildiğini belirten Kah-
raman, Ankara Valiliği'nin OHAL 
nedeniyle çıkardığı genelge ile Kızı-

lay'da Atatürk Bulvarı, Ziya Gökalp 
Caddesi, Meşrutiyet Caddesi ve 
Mithatpaşa Caddesi'nin kesiştiği 
noktalar arasında kalan ve Yüksel 
Caddesi'nin de içinde bulunduğu 
bölgeye getirilen toplantı yasağının 
düşünce ve ifade özgürlüğünü en-
gellendiğini söyledi.

Barışçıl eylemlere yönelik mü-
dahalelerin gelindiği noktanın ma-

nidar olduğunu ifade eden Kah-
raman,  Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça’nın isimlerinin ima edilme-
sinin ve iki eğitimci hakkında İçişle-
ri Bakanlığı’nın broşür hazırlatma-
sının durumun vahametini ortaya 
koyduğuna dikkati çekti.

‘Nuriye ve Semih  
yalnız değildir’

İki eğitimcinin yürüttüğü sivil 
itaatsizlik eyleminin Türkiye de-
mokrasi mücadelesi arasında yerini 
aldığını vurgulayan Kahraman, 
toplantıda KESK Ankara Şubeler 
Platformu’nun taleplerini şu şekilde 
sıraladı:

“Bizler her zaman yaşamı, yaşat-
mayı, insan haklarını, demokrasiyi 
ve özgürlüğü savunanlar olarak bir 
kez daha belirtmek isteriz. Nuriye 
ve Semih yalnız değildir. Talepleri 
kabul edilmeli, gözaltına alınanlar 
derhal serbest bırakılmalı, OHAL 
rejimine son verilmeli, KHK’ler 
iptal edilmeli ve insan haklarına 
dayalı demokratik hukuk sistemine 
geçilmelidir.” 

‘gözaltına alınanlar  
serbest bırakılsın’

BirGün Ankara

YükSel’de 
dörT GözAlTı

Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça'nın açlık grevi 138. 
gününde. Gülmen ve Özak-
ça'ya destek olmak hem de 
ihraç edildikleri işlerine geri 
dönmek isteyen kamu emek-
çilerinin başlattıkları “işimizi 
geri istiyoruz” eylemi 258. 
gününde devam etti. Basın 
açıklaması yapmak isteyen 
kamu emekçilerine saldıran 
polis 2 kişiyi gözaltına aldı. 
Daha sonra eyleme destek 
veren 2 kişi slogan atmaya 
devam etti. Slogan atan iki 
kişi polis tarafından gözaltına 
alındı.

İstAnbul Cumhuriyet Başsavcı-
lığı Terör ve Örgütlü Suçlar Büro-
su'nca, 15 Temmuz Darbe Girişimi 
sırasında İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin işgal edilmesine ilişkin 
yürütülen soruşturmada iddiana-
me hazırlandı. İddianamede, biri 
albay, 3'ü yüzbaşı, biri teğmen, 
biri asteğmen, ikisi uzman çavuş 

ve 42'si de er olmak üzere 50 
tutuklu şüpheli yer alıyor. İddiana-
mede, darbe girişimi sırasında 47. 
Motorlu Piyade Alay Komutanlığı 
2. Tabur 4. Bölük emrinde görevli 
subay, uzman çavuş ve şüpheli 
erler ile görevlendirilen kurmay 
subay ve kurmay öğrenci subay 
şüphelilerin eylemleri anlatılıyor.

İBB iddianamesi hazırlandı

uŞAk Cumhuriyet Başsavcılığınca, 
FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma 
kapsamında hazırlanan iddianame-
de, kapatılan Zaman gazetesinin 
eski başyazarı Ali Ünal hakkında 2 
kez ağırlaştırılmış müebbet ve 29,5 
yıl hapis cezası istendi. Ünal'ın, 
gazetedeki başyazarlık görevinden 
dolayı FETÖ'nün medya faaliyet-
lerini yürüttüğü bildirilen iddiana-
mede, örgütün çıkarları doğrultu-
sunda kamuoyunu yanlış yönlen-
dirici, dezenformasyona yönelik 
haber ve yorumlar yapan zanlının, 
örgütün karşısındaki kurum veya 
kuruluşları karalayan anlatım tarzı 
kullandığı vurgulandı.

Ali Ünal’a 
müebbet istemi

AnkArA'DA evi basılarak gö-
zaltına alınan Eğitim Sen Genel 
TİS-Hukuk Sekreteri Ebru Yiğit ve 
5 kişi savcılıktaki ifade işlemleri-
nin ardından tutuklanma talebiyle 
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 
sevk edildi. 19 Temmuz günü evi 
basılarak gözaltına alınan Yiğit, 
Ankara'dan Diyarbakır'a getirildi. 
Savcılığa ifade veren Yiğit, “De-
mokratik Toplum Kongresi (DTK) 
toplantılarına katılmak”, “Örgüt 
kurmak ve yönetmek” iddiasıyla 
tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh 
Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Eğitim sen 
MYk Üyesi’ne 
tutuklama

kEsk AnkArA ŞubElEr plATforMu


