
28 Şubat Köyleri Okulsuz Bıraktı 

 

Artık sadece 19 Mayıs değil, hiç bir bayram yok, sabah töreni yok, bayrak töreni yok, kıyafet 
beraberliği yok... Çünkü 12 yıllık eğitimde okul sistemi değişiyor, bayramların hepsi fiilen kalkıyor. 

Çünkü kesintili 12 yıllık eğitim programında ilk 5 yıldan sonra aynı okulda aynı sınıfta okuyan 
Beden Eğitimi ve Müzik dersini aynı okulda alan hiç bir çocuk kalmayacak... Bayramları hazırlayan 
bu iki dersin öğretmenleridir, değil mi? 

12 yıllık eğitimde okullarda bu öğretmenler olmayacak. Çünkü bu dersler okul dışında seçmeli 
etkinlik, kulüp faaliyeti biçiminde geliyor. 

DAHA ÖNEMLİSİ, 28 Şubat darbesinden beri köylerimizde bayram yapılmıyor, bunu hiç 
konuşmuyoruz.  

Çünkü, İHL orta kısmı kalkıyor diye topluma İHL üzerinden konu yaratıldı, oysa TAŞIMALI 
SİSTEMLE KÖYLERDE ÖĞRETMEN ve ÖĞRENCİ KALMADI... Bırakın bayramları, köyde 
pazartesileri bayrak töreni yok, köyde İstiklal Marşı sesi duyulmadı onca yıl!!!  

Postmodern ÇEVİK BİR Darbesi budur.  
 
Dönelim köye: 
Genç anne babalar, çocuklarımız taşınırken yoruluyor, bazı biz taşınalım kasabaya diye ev 

kiraladılar, kendileri taşındılar... Kasabada ticaret canlandı ama köyde bayrağı dalgalandıracak okul da 
öğrenci de kalmadı. 

Köyde devletin temsilcisi olarak sadece imam kaldı... Öğretmensiz köy, imama teslim edilmiş 
ahali... Böylece, Köy Enstitülerinin son kırıntılarını köylerden 28 Şubat balyozuyla temizlediler.  

 
Tanklar Sincan'dan değil, Türk köylerinden geçti. 
28 Şubat 1997’de  8 yıllık kesintisiz eğitim balyozu indiğinde, uygulama 2 yıl sonra başladı. 
2000 - 2010 arasında 81 ilde 15961 okul kapandı. 15961 Köyde artık bayram yapılmıyor, 

İstiklal Marşı söylenmiyor, bu köylerde öğretmen yaşamıyor.  
589 kapanan okulla birinci sırada Balıkesir, 
572 kapanan okulla ikinci sırada Samsun,  
549 kapanan okulla üçüncü sırada Kütahya, var. 

                (Rakamlar, MHP Kütahya milletvekili Alim Işık’ın soru önergesinden)  
* Eğitim 8 yıla büyürken, köylerde okul kalmadı, bayraklar ve bayramlar fiilen köylerden 

kaldırıldı... 
* Eğitim 12 yıla çıkarken parçalanacak. 
*Okuldan diploma almak yerine, kurslardan sertifika almak sistemi gelecek.  
*5 yıllık anaokulundan sonra, 10 yaş sonrası  çocuklarımız okul dışına savrulacak. Okul 

arkadaşlığı kalmayacak.  
*Ortada bayram töreni hazırlayacak okul kalmayacak.  
*Liseler berhava olacak.  
 Yeni seçmeli ders sisteminde, bu kadar dersi seçen çocuklar aynı sınıfta okuyamaz, bütün 

sınıflar dağılır. Her saat her biri başka yerde ve hiç biri birbiriyle aynı konuda bilgi sahibi olamamış, 
sürüler halinde bireylerden bir millet çıkamaz... 
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