GİDERAYAK!
BAĞIMLILIK – EĞİTİM İLİŞKİSİ*
Değerli okur,
Dergimizin bu sayısında eğitim-bağımlılık ilişkisi anlatılıyor. Muhtemeldir ki, genelde olduğu gibi uzmanlarımız, eğitim kurumlarımızın ve ailenin sorumluluklarından bahsedecekler. Yıllardır uzmanlarımız bu sayfalarda çok değerli bilgileri bizlerle paylaştılar. Bendeniz de sizlere biraz farklı olarak, bağımlılıklarla mücadelenin topyekûn olması gerektiğini anlatmaya çalıştım. Okuyucular olarak birçoğunuzla topyekûn mücadelenin farkında ve gereğini yapmakta omuz omuza olduğumuzun bilincinde birleştiğimizi de saygılarımla ifade etmek isterim.
Eğitim – bağımlılık ilişkisinde, eğitimden birinci ve ikinci derecede sorumlular
bahsinin açılmasıyla daha bir anlam kazanacağına inanıyoruz. Okullar arası bir
münazarada da sergilendiği gibi, birinci derecede sorumluluk, Anayasasında sosyal
devlet olduğunu iddia eden devlete aittir. Eğitim kurumları da ya bizzat ifa ettikleri
ya da denetleme görevi nedeniyle devletin sorumluluğunu üstlenmektedir. Aile zaten Tevhid-i Tedrisat’ın gereği devletin kontrolündedir. Bu durumda her seferinde
aileyi sorumlu tutan izahları anlamakta güçlük çekiyorum. Her ne kadar dilimizin
belasını çekiyor olsak da “mahkeme kadıya mülk değil”. Bağımlılıklarla mücadele
pazara kadar değil, mezara kadar sürecek.
Herkes mahkemenin kadıya mülk olmadığını, çocuklarımızın eğitim-öğretiminden
sorumlu bürokratlarımızın da makamlarının ateşten koltuk olduğunun farkına varsalar da, çocuklarımızı bizzat veya izinlerle, göz yummalarla dolaylı bağımlı yaptıklarının farkına varabilseler. Topyekûn mücadele anlayışımız ve STK bilincimiz
bize, sorumlulara karşı bilinçli bir mücadeleyi işaretliyor. Soyut anlamda devlete,
somut anlamda kültür, eğitim, spor ve gençlikten sorumlu bakanlıkların birimlerinin uygulamalarına, ulusal ve uluslar arası insanlık düşmanlarına, zehir tacirlerine
karşı yürüttüğümüz mücadeleden bahsediyoruz. Örneklerini faaliyet raporlarımızda, yazılı – görsel ve sosyal medya yayınlarımızda göstermeye çalıştığımız çalışmalarımızdan…
Değerli okur,
Mücadelenin en önemli ve zor yanı, sizlerle birlikte şer güçlere karşı yürüttüğümüz
değil, bu mücadelenin duayenleri olarak boy gösteren sözüm ona bağımlılıklarla
mücadele edenlere karşı yürütülendir. Her gece “yarın hangi fitne ile karşılaşaca-
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ğız” ve sabah işimize koyulurken “bu gün hangi engel ayağımıza takılacak” düşüncesiyle şerrinden emin olmak istediklerimize karşı almaya çalıştığımız tedbirler…
Gerçekten de, bu güne kadar siyasi partilerin, iktidarların, aynı zamanda sivil toplum olduklarını da ifade eden ve STK’ları ellerinde tutma savaşı veren yapıların
bağımlılıklarla mücadelede bırakın topyekûn mücadeleyi, iktidarların dümen suyunda, “mış” gibi yaptıklarına, hatta bazı bağımlılıklara karşı mücadelede ayağımıza çelme taktıklarına da tanık olduk.
Şunu ifade etmeye çalışıyorum: Tüm kamu kurumlarının, siyasi partilerin,
STK’ların, cemaatlerin, bağımlılıkla mücadele etmesi gereken tüm yapılanmaların,
ortak bir “bağımlılık mücadele stratejisi” olmaksızın geleceğimizden emin olmak
mümkün görünmüyor.
Dergi elinize geçtiğinde, ilköğretim okullarının yanı başında alkollü dondurma satışlarını ifşa etmiş, kamuoyu ile paylaşmış olacağız.
Evvelki sayılarımızda ve faaliyetlerimizde de gördüğünüz gibi,
Çocuklarımızı zehirleyenlerin sözüm ona alkolsüz biralarını gıda kodeksine
sokan Tarım Bakanlığı’nın,
İlköğretim okullarında spor tesisi açılışı yapan bira markasına izin veren,
alkol ve kumar markalarını okullara sponsor yapan Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının,
Bira festivaline sponsor olan Kültür Bakanlığı’nın aymazlıklarının,
Vergi uğruna, 11 dalda kumar oynatan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Maliye
Bakanlığı’nın çocuklarımızın geleceğini karartmasının,
Kampüslerinde alkollü içki ve her türlü rezalete izin veren üniversitelerin,
gençliğimizin iradesine ipotek koyma canavarlığına ortak olmasının,
Eğitim-öğretim kurumlarının, ibadethanelerin 200 m. mesafesinde alkollü
içki satılamaması kuralını 100 metreye indirenlerin,
100 m. kuralını uygulamayan İçişleri Bakanlığı ile belediyelerin işledikleri
suçların,
deşifrelerini sizlerle paylaştık.
Saydığımız deşifre suçların akabinde Yeşilay’ın öncülüğünde yapılan çalışmaların
mükemmel neticelerini de sizlerle onurla paylaştık.
Milli Piyango isimli 43 okul ve yurdun ismi Van Depremi’nde ölen öğretmenlerimizin isimleriyle değiştirildi. Bu isimler kıyamete kadar yaşayacak,
Üniversite kampüslerinde artık alkollü içki satış ve ikramı yapılamayacak,

Galata 3 yıl süren bir rezaletten kurtuldu,
Kamu kurumları bundan sonra bir şerre imza atarken, bir değil bin kere daha
düşünecek,
Yeşilay kurumsallaşmasını önemli ölçüde gerçekleştirdi. Bağımlılık üreticilerinin de bundan böyle akıllı, ciddi, istikrarlı, nur topu gibi gerçek bir STK hasımları oldu.
Çok ileri gittik, çok ürküttük.
Bağımlılıklarla mücadelenin pazara kadar değil, mezara kadar süreceğini ısrarla
vurguluyoruz. Bağımlılıklarla mücadelede münhal kimliklerin, kadroların her zaman hizmete talip olduklarını da anlatmaya çalışıyoruz.
Değerli Yeşilay Dostları,
2 yıl boyunca sizlerle birlikte olduk. Sürçü lisan ettikse affola. Herkesten değil, insanlığa hizmet eden ve hizmetleri destekleyenlerden helallik dilerim. İnsanlık düşmanlarına ve onlara imkân sağlayanlara ebediyen helallik yok.
Dilde kahır yok… Yürekte kin insanlığa bir hediye…
Tüm personelimi, üyelerimi, şube yetkililerini, temsilcilerimi ve okuyucularımı Allah’a emanet ediyorum.
İnsanlıktan nasibi olmayanları da Allah’a havale ediyorum. O ne güzel vekil, O ne
güzel hakemdir.
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