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Gündem
HDP’li Irmak duruşmaya katılmadı
4 Kasım’da tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne 
gönredilen HDP Hakkâri Milletvekili Selma 
Irmak ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile 
duruşmaya katılmayı kabul etmedi. Dava ertelendi.

Bakanlıkları geride bıra-
kan devasa bütçesi, bütçe 
harcamaları ve çocuklara 

yönelik uyguladığı faaliyetler-
le tartışmalı hale gelen Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın üç ayda bir 
yayımladığı süreli yayın organı 
Diyanet İlmi Dergisi’nde ka-
dınlara yönelik skandal ifadeler 
kullanıldı. Sakarya Üniversite-
si Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Abbullah İnce imzasıyla paylaşı-
lan yazıda kuran kurslarının ka-
dınların sosyalleşmesine katkısı 
olduğu öne sürüldü.

Camilerde  
danışmanlık hizmeti

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
üç ayda bir yayımladığı “İlmi 
Dergi”nin Nisan-Mayıs-Hazi-
ran aylarını kapsayan sayısında 
kadınlara ilişkin skandal iddiala-
rın yer aldığı “Kur’an Kursları-
nın Dini Sosyalleşmeye Katkı-
ları” başlıklı yazıya yer verildi. 
Yazıda, Kuran kurslarına devam 
eden öğrencilerin büyük bir kıs-
mının yetişkin kadınlardan oluş-
tuğu kaydedilerek, “Bu öğren-
cilerin eğitim düzeyinin düşük 
olduğu görülmektedir” denildi. 
Türkiye’de, camilerin erkekler 

için daha “fonksiyonel” olduğu 
tespitine yer verilerek, kadın-
ların camileri “manevi doyum 
merkezi” olarak görebilecekleri 
belirtildi 

Sosyal ilişkiler için 
Kuran kursları

Diyanet’in İlmi Dergi’de, ka-
dınların erkeklere oranla karar 
verme konusunda “dezavantajlı” 
olmasının onları dinsel anlam-
da “daha duygusal ve mistik bir 
dindarlık” alanına ittiği de kay-
dedildi. Türkiye’de hurafelerin 
özellikle kadınlar arasında yaygın 

olduğu iddiasının yer verilerek şu 
skandal ifadeler kullanıldı:

“Kur’an kursları, yetişkin ka-
dın öğrencilerin sosyal algı düze-
yini yükseltmekte, kaliteli sosyal 
ilişkiler üretmekte, özellikle sos-
yal krizler esnasında dezavantaj-
lı yetişkin kadınların toplumsal 
entegrasyonuna katkı sağla-
maktadır. Diğer taraftan kadı-
ların camiyle irtibatı, camilerin 
geleneksel yapılanma biçimiyle 
de ilişkili görülebilir. Buna göre 
kadınların “fitne” vb. gerekçe-
lerle, camiye gelmesi istenmeyen 
bir durum olabilmektedir.”

Diyanet’in yayını İlmi Dergi’de kadınların dezavantajlı olduğu iddia edilerek 
“Kur’an kursları kadınların sosyal algı düzeyini yükseltmektedir” denildi

DİyanEt’İn DErGİSİnDEn KaDInlara:

Kadınlar dezavantajlı,
kuran kursuna gitmeli
Mustafa Mert Bildircin

Büyükada’da gözaltına alıp tu-
tuklanan hak savunucularıyla il-

gili medyadaki eksik ve yanlış yayın 
içeriklerine dair soruları cevaplama 
ve güncel bilgiler paylaşmak ama-
cıyla Beyoğlu Galatasaray’da bir 
basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda gözaltı süreci ve hak 
ihlalleriyle ilgili şu bilgiler paylaşıldı: 
Gözaltı sürecinde, hak savunucuları 
hak ihlallerine uğratıldı. Polis, hak 
savunucularını gözaltına alındığına 
dair kimseyi bilgilendirmedi. Gö-
zaltına alındıkları 5 Temmuz gecesi 

şans eseri ortaya çıktı. Kısıtlılık ka-
rarı sebebiyle avukatlar suçlamalar 
hakkında karakoldan sözlü ve yazılı 
bilgi alamadı.

Tutukluların cezaevindeki hakla-
rından yararlanamadığını söyle-
yen Av. Meriç Eyüboğlu, ”Kitaba 
ulaşma, spor salonu kullanımı başta 
olmak üzere hiçbir sosyal faaliyete, 
düzenlenen kurslara katılamıyorlar, 
diğer tutukluların yararlanabildiği 
olanakların hiçbirinden yararlana-
mıyorlar. Müthiş bir yalnızlaştır-
ma, yalıtılma hali var” ifadelerini 
kullandı.Toplantıda insan hakları 
savunucuları için medyada yapılan 

karalama kampanyasına da dikkat 
çekildi. 

Hak savunucularının mektup 
beklediği ifade edilen toplantıda 
cezaevindeki hak savunucularına 
kart atmanın, mektup yollamanın 
önemli olduğu belirtildi. 

Mektup ve kart bekliyorlar
Yaşar Gökdemir

IŞİD’in üç yıllık Deyrez Zor kuşatma-
sının kırılmasının hemen ardından 
Şam’da büyük bir coşkunun yaşan-

ması sanki fiili olarak savaşın bittiğini 
müjdeliyor. Suriye Milli Takımı oyun-
cuları, maç başına bin dolarlık primle 
Dünya Kupası’nın kapılarını aralıyor. 
Savaşın içinde bir mucize… Sokak-
larda bir bayram havası…

Bizim çocuklar 
vazgeçmiyor

Ancak kaybeden bizim; ‘şehit 
inşallah çocuklar’ Suriye özlemin-
den vazgeçmiyor! Savaşın başından 
beri, çuvalladıkça yeni bir çatı arayışı 
deneyimine girişen ‘muhalifler’ bel-
ki de bininci kez bir araya gelmeyi 
deniyor. 43 grup, Suriye Muhalif ve 
Devrimci Güçler Ulusal Kolisyonu 
(SMDK) adı altında tek çatıda birleşi-
yor. TSK oluşumu destekliyor. SMDK 
yapısı içinde, Türkiye Ordusu ile 
birlikte, Fırat Kalkanı Operasyonu’n-
da da yer alan Ahrar-uş Şam, Sultan 
Murad, Nureddin Zengi, Abdülha-
mid Han, Feylak-uş Şam gibi gruplar 
yer alıyor. Türkiye’nin bu gruplardan 
bazılarını bizzat kurdurduğu, bazıla-
rına ise filizlenebilmeleri için her an-
lamda zemin hazırladığı biliniyor.

Antep’te birleştiler
‘Yeni muhaliflerin’ kuruluş toplan-

tılarını Antep’te yapmaları, gücünü, 
motivasyonunu, hayallerini yitiren 
Türkiye’nin de tıpkı, ‘şehit inşallah’ 
çocuklar gibi, her şeye rağmen öz-
lemlerinden vazgeçmediğini orta-
ya koyuyor. Şüphesiz, ‘tüm dünya 
Esad’ın kazandığını kabul ederken’, 
bu adımların akılla izah edilmesi zor.

Türkiye, kendisini bekleyen büyük 
sorunları çözmek yerine, anlamsız 
maceraların derinliğinde boğulmak 
için elinden geleni yapmaya devam 
ediyor. Büyük sorunlardan biri İdlib.  
Savaşın başından beri buradaki tüm 
cihatçı kamplarının can suyu olan 
Türkiye’nin söz konusu bölge üzerin-
den sıkıntılarla yüzleşeceğini kestir-
mek zor değil.

İdlib sıkıntısı: İki 
yakıcı seçenek

Buranın, Türkiye-İran-Rusya ara-
sındaki mutabakat gereği bir ‘çatış-
masızlık’ bölgesi ilan edildiği bilini-
yor. Ülkeyi, İdlib üzerinden bekleyen 
iki tehlike var. Türkiye; ya ağırlıklı 
olarak halen el Nusra’nın bulunduğu 
sınır bölgesindeki cihatçılara kapı-
larını açacak ya da garantör olduğu 
çocuklarını satacak. Bir vahhabi cen-
netine dönüşebilecek ya da ‘satış’ 
nedeniyle intikam eylemlerine sahne 
olacak bir ülke ve gelecekten söz 
ediyoruz.

Dışarıda içeride 
bitmeyen oyun

Tek adamın kaderini bağladığı 
bir savaştır bu; sonuna kadar hem 
dışarıda hem de içeride sürdürülme-
sinden başka bir seçeneği olmayan. 
Suriye; ABD ve CIA’in domino taşları 

şeklinde kurguladığı oyunun son ka-
lesiydi. Türkiye’deki iktidar bu oyun-
da; halifelik, ganimetçilik, sultanlık 
üzerinden yer almak istedi. Tek keli-
melik özettir: Olmadı. 

Samimiyet mi?
AKP iktidarı ve Saray, ‘yıllanmış’, 

‘saçma’ deneyimlerine Türkiye’de de 
davam edecek gibi görünüyor. Her 
şey birbirine bağlantılıdır. Gerçekte, 
Arakan’a samimiyetsiz bir şekilde 
ağlayanların yalanları, yıkımıdır bu!

Bugün her yerde ve Türkiye’de 
bu timsah gözyaşlarıyla tezat bir gö-
rüntüler vardır. CİA, Amerika projesi, 
batının silahları, Katar, Suud serma-
yesi, Ürdün ve Türkiye lojistik des-
teğiyle yıkılan bir ülkenin, Suriye’nin 
çocukları… 

Avrupa’da şişe toplayıp, İstan-
bul’un çöplüklerinde yaşıyorlar.

Yıkılan bir ülkenin 
mağdurları…

Suriyeli kadınlar Antep pavyon-
larına satılıp, Kilis’te kuma oldu. Pek 
çok sığınmacı ailesinin birleşerek tut-
tuğu evler nedeniyle Türkiye’nin her 
yerinde kiralar arttı. ‘Birlik olan’, ça-
resiz Suriyelilere fahiş fiyattan ev ki-
ralanabiliyordu. Yine hepsi çok daha 
ucuza tarlalarda çalıştırıldı, çalıştırılı-
yor. Suriyeli göçünden sonra; bölge 
halkı ve gençleri işsiz kaldı. 

Kelebek etkisi
Urfa, Siverek, Viranşehir yollara 

düştü, oradaki insanlar da bu yüzden 
göç etti. Bir kelebek etkisi gibi… 
Samsun’a fındık tarlalarında, Ayva-
lık’ta zeytinliklerde çalışmaya giden 
ailelerin dramıdır bu; kelebek etkisi-
nin rüzgârına kapılmış.

Memleketinde iş yok, ne yapsın 
başka yerde çalışacak.

Garibana saldırmak…
2017 yılı fındık işçileri yevmiyesi 

60 TL olarak belirlenmiştir. Bu, bah-
çe sahiplerinin çalıştıracağı işçiler 
konusunda uymasını önerdiği fiyat-
tır. Ne var ki çoğunlukla işçi, 30-40 
TL’ye 11 saat boyunca çalışmak zo-
runda kalır.  

Yürek yakan bir haberdir… Karın 
tokluğuna, 11 saat… “Samsun’da 
Kürt tarım işçilerinin çadırına saldı-
rı… 1 kadın işçi hayatını kaybetti…”

Biz bu oyunu gördük
10 Ekim 2015 Ankara saldırısı 

gerçekleşmenden bir ay önce, Bey-
pazarı’nda mevsimlik Kürt işçilerinin 
çadırlarına saldırdılar. Yaktılar, işçiler 
ölümden döndü. 30 yıldır Beypaza-
rı’nda yaşayan 70 yaşındaki Recep 
Kaya; Ankara’dan tersine göç yap-
mak zorunda kaldığı Mardin yolunda, 
“Bizim ne suçumuz var” diye anlat-
tı… Telefonu kapatırken, ‘bir muhabi-
rin’, sorduğu saçma soruya, adeta bir 
hançer sokarak cevap verdi:

“Korktunuz mu?”
“Çok korktuk efendim…”
Tuhaf bir saygı… Ezilmenin sesi.
Aynı şeyler oluyor; ‘Samsun’da-

ki saldırı’ üzerine, Suruç katliamında 
yaşamını yitiren 33 kişiden biri olan 
Süleyman Aksu’nun Yüksekova’da-
ki mezarının parçalanması tesadüf 
değildir.

Erdoğan ve şürekası…
Suriye’de savaş bitti, Türkiye’de 

seçim yaklaşıyor. Hâlâ aynı oyun 
ısrarı. Yıkılan bir ülke üzerinden ‘sul-
tanlık’ hevesi… İçeride ise gariban 
üzerinden faşisti, ırkçıyı, hayâsızı 
konsülde ederek ‘savaş konseptiyle’ 
seçime hazırlanma sinyali… Birbirine 
bağlı her şey…

Arakan’a sahte gözyaşları… İs-
lami faşizmin tezadı… Siz ne kadar 
günahkârsınız!

Erk 
acarer
erkacarer@birgun.net
M @eacarer

DE ayrI

Hep aynı 
oyun, hep aynı 
vaat: Savaş, 
kan, öfke

Silahlı İnsansız Hava Araç-
ları (SİHA) ile ilgili açıkla-
maları nedeniyle AKP’nin 

hedefine olan CHP İstanbul 
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu 
hakkında, AKP’li Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan’ın söz-
lerinin hemen ardından soruştur-
ma başlatıldı.

Kazakistan’a gitmeden önce 
yaptığı açıklamada Tanrıku-
lu’nun sözlerine ilişkin konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ana 
muhalefet partisinin bir temsil-
cisi çıkıyor; ‘SİHA’lar sivilleri 
vurmuş.’ Nerede o siviller? Sİ-
HA’lar teröristleri vuruyor. Bunu 

CHP’nin temsilcileri vs. durdura-
maz. Ben beklerdim ki CHP’nin 
lideri çıksın, ‘Ey Tanrıkulu, sen 
kimden yanasın. Güvenlik güç-
lerinden yana mısın?’ Biz silahlı 
İHA’larımızı yaptık. Artık terör 
örgütü kaçacak delik arıyor. Bu 
beyler ölen teröristleri savunur 
hale geldiler. Biz sizleri tanıyoruz 
zaten” dedi.

301. madde
Erdoğan’ın bu ifadelerinin 

üzerinden bir saat dahi geçme-
den, Tanrıkulu hakkında soruş-
turma başlatıldı. Ankara Cum-
huriyet Başsavcılığı'ndan yapılan 

açıklamada, "CHP İstanbul Mil-
letvekili Mustafa Sezgin Tan-
rıkulu'nun Twitter hesabından 
paylaştığı mesajla devletin silahlı 
insansız hava araçlarıyla sivil va-
tandaşları vurup öldürdüğünü 
iddia ederek Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti'nin manevi şahsiyetini 
aşağıladığına dair somut deliller 
bulunduğundan dolayı Başsavcı-
lığımızca hakkında TCK'nın 301. 
maddesi gereğince soruşturma 
başlatılmıştır" denildi.

KHK yetkisi 
kullanıldı

694 Sayılı KHK ile getirilen 

milletvekillerine soruşturma 
açılması yetkisi de böylece ilk 
kez CHP İstanbul Milletveki-
li Sezgin Tanrıkulu'na yönelik 
soruşturma ile, Ankara Cumhu-
riyet Başsavcılığı tarafından kul-
lanılmış oldu.

‘Hedef gösterdi’
CHP Milletvekili Tanrıkulu 

da, Erdoğan’ın sözleri üzerine 
Twitter hesabından “Erdoğan 
hedef gösterdi troller saldırıyor. 
Bayraktar adlı SİHA’nın vurdu-
ğu, öldürdüğü sivillerdi. Sizde Al-
lah korkusu da kalmamış vicdan-
sızlar!” dedi.

‘Bağımsız’ yargı emir
saydı, soruşturma açtı!

SİHA’ların sivilleri 
vurduğunu 
söyleyen CHP’li 
Tanrıkulu hakkında 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın 
sözlerinin 
hemen ardından 
soruşturma 
başlatıldı. KHK  
ile verilen yetki  
ilk kez kullanıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından yürütülen FETÖ/
PDY soruşturması kapsamında, 
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 
dün akşam, kentteki beş adrese 
operasyon düzenledi. Operasyon-
da Aksaz Deniz Üssü Komutanlı-
ğı'nda görevli olan rütbeli asker-
ler Ş.T., Y.Ö., M.G., Y.V. ve Ü.Ü. 
gözaltına alındı. Evlerde yapılan 
aramalarda ise çeşitli elektronik 
cihazlar ile cep telefonlarına el 
konuldu. Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Grup Amirli-
ği'ne getirilen 5 şüpheli, işlemle-
rinin ardından karayoluyla önce 
Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne, 
ardından Kocaeli'ye gönderildi.

rütbeli 5 askere 
FEtÖ gözaltısı

Kayseri Büyükşehir Belediye-
si çalışanı tutuklu sanık İbrahim 
Sarıçiçek, yargılandığı Kayseri 
4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi'n-
de görülen davada savunma 
yaptı. Evinde yapılan aramada 
Fethullah Gülen'e ait çok sayıda 
kitap bulunan Sarıçiçek, "By-
Lock’u kesinlikle kullanmadım. 
Evimde ele geçirilen Fethullah 
Gülen’e ait kitapları ,FETÖ’ye 
karşı 2013 yılında yazmaya baş-
ladığım 'Haçlı Ordusu  ve Fet-
hullah Gülen' kitabı için kaynak 
olması nedeniyle bulunduruyor-
dum. Bu duruma Enerji ve Tabi 
Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıl-
dız şahittir” dedi.

FEtÖ tutuklusu 
yıldız’ı tanık 
gösterdi


