28 Şubat’ın Devamı 652 KHK ile Geldi, İmam Hatipler Kapanıyor!
“Milli Eğitim Bakanlığı önce valiliklere sonra belediyelere devredilecek.”
Bunu ben değil, dinleme kasetinde PKK’lıya anadilde eğitim nasıl olacak diye açıklarken Hakan Fidan
söylüyor. İnternetten kaset çözümlemesi geldi elime:
“İktidar beş sene önce dedi ki, biz dedi, yerel yönetimler yasasını geçiriyoruz. Belli şeylerin
mahalli teşkilatlarını kaldırıyoruz. Milli Eğitim, şunlar bunlar, bakanlıklarını kaldırıyoruz, valiliklere ve
belediyelere veriyoruz. İlk önce valiliklere, uzun vadede belediyelere gidecek.”
Anadilde eğitim isteyen PKK’ya başbakan adına güvence veriyor Hakan Fidan. Aslında, “Kendi
belediyelerinizde istediğiniz gibi eğitim verirsiniz, çünkü MEB kalkıyor” diyor. Dünya Bankasının programında
bu böyle, başbakan bunun da eşbaşkanı.
652 sayılı MEB Teşkilat Yasasında yapılan son değişiklik bunun yolunu açıyor. Milli Eğitim
Bakanlığında teşkilat değişikliği yapan hükümler “yatay düzenleme” yanılsatmasıyla Kanun Hükmünde
Kararname ile geldi. Yine bir yanılsatma, YÖK başkanı Y.Z.Özcan, “İmam Hatiplere müjde, katsayı kalkıyor”
dedi. (15.9.2011)
Haber ajanslarına “katsayı tarihe karıştı” diye verildi, oysa tarihe karışan İmam Hatipler olacak!
Yatay düzenlemeye göre, örneğin İlköğretim Okullarının adı artık TEMEL EĞİTİM OKULLARI oldu.
Bu okullar önce il özel idarelerine(valiliklere), sonra belediyelere devrolacak.
Hatırlayalım, 28 Şubat muhtırasıyla İmam Hatiplerin ortaokul kısımları kesilip alınmış, 8 yıllık
ilköğretim okullarına katılmıştı. Liseleri de gidiyor artık, 12 yıllık temel eğitim okullarına sokulacak 2 yıllık
bölümü. Şimdilik; KHK ile Meslek Liseleri grubundan çıkartıldı.
Bize İmam Hatiplere kıyak çekilmiş gibi verildi, değil mi? Oysa asıl kıyak PKK’ya… BOP’un eğitim
ayağı bu.
Eğitim ve İnanç piyasası oluşturuluyor, devlet elini her şeyden çekip serbest piyasaya devrediyor.
Meslek eğitimi üçer aylık sertifikalı kurslara bölünüyor, bu işin başında on Amerikalı var, Ankara’da Akün
Tiyatrosunun üzerinde Mesleki Yeterlilik Kurumu adı altında çalışıyorlar. Bu konuda BDP, CHP ve MHP’nin de
itirazı yoktur, onun için basında konu olmaz.
Peki de, kapanacak İmam Hatiplere, yine kapanacak bir YÖK başkanından katsayı kıyağı nerden çıktı?
Mevcut imamları sözleşmeli çalıştırıyor, ek ücretlerini vermiyorken, türbanlı da olsa İmam Hatiplere öğretmen
tayin etmiyorken…
Başbakanın arka bahçesini güçlendirmesi lazım! İşleri iyi gitmiyor. Vefa borçlu olduğu İmam Hatiplere
kıyak yapmış gibi bir imaj yenilemesi lazımdı. Afrika turu fos çıktı, İngiltere ve Fransa atak yaptı, İngiliz gizli
servisleri Türkiye’de atak yaptı, vb.
Yoksa hak vermiş gibi gösterip elindeki hakları da aldılar mı? (Asimetri psikolojik savaş!)
Gerçekte İmam Hatipler, bu son kıyağı kullanma fırsatları bile olamadan tuz buz olacaklar. Zaten
yüzlerce tarikat koleji açıldı, zincir okulları var. Özel İmam Hatip koleji açan yok. Cemaat kolejinden istediği
yere giden gider. İslami elitlere her yol açık. Cemaat kolejinden Amerika’ya hoca efendilerinin yanına tatil
gezisi yapan öğrenci grupları bile var. Bu geziye bizzat katılan kolejli 8.sınıf öğrencisinden bunu duyunca, bizim
İmam Hatipli gariban çocuklara acıdım.
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Kanununda KHK ile yapılan son değişiklikler
(http://www.memurlar.net/haber/205180/ ) halkımıza anlaşılır biçimde sunulmuyor. Basit bir yatay yapılanma
değişikliği imiş algı yanılması yaptırılıyor. Oysa Kamucu Eğitim sistemi piyasaya veriliyor, Eğitimde Birlik tuz
buz ediliyor, Cumhuriyet devriminin eğitim ayağı kökten sökülüyor.
16.maddesinde, İmam Hatip Meslek Liseleri, Meslek Okulları grubundan alınmış, Din Öğretimi Genel
Müdürlüğü bünyesinde ayrı bir genel müdürlük yapılmış, okunuyor.
Yani İmam Hatip okulları imam yetiştirmeyecek. Siz şimdi bunu ne güzel diye düşünebilirsiniz, ama
kazın ayağı öyle değil, imam yetiştirmeyi piyasada sertifikalı kurslara verecek. Bilgiyi nereden aldığı önemli
değil, isterse internetten alsın. İsteyen tarikatın paralı kursundan alsın, ki Dünya Bankası programında budur
istenen. Artık imam yetiştirmek değil, cemaatler arası piyasa kavgası yaratmaktır amaç.
Bu son değişikliklerin en önemlisi 15.maddedir, bundan hiç basında söz edilmedi.
“15. Okul öncesi ve ilköğretim genel müdürlükleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü…”
Buradan kim ne anladı? İsim değişikliği nedir ki diyeceksiniz. Oysa bunun üzerine koskoca iki kitap
yazdım. Artık “ilköğretim” adı yok! “Temel Eğitim” adı var. Yani 5 yaşından başlayarak 16 yaşına kadar
belediyelere bağlı 12 yıllık “Temel Eğitim” dönemi geliyor. 12 yıl yerel yönetimlere teslim edeceksiniz
bebelerinizi… Kitaplarını devlet değil belediyeler verecek, ha… Yuttunuz mu küçük dilinizi?
“BOP’un eğitim ayağı var” demişti başbakanınız, sormamıştınız nedir diye. Sorsaydınız diyecekti ki:
“Eğitimde demokratik açılım yapıyoruz… Devlet hiçbir eğitim vermez, imam da yetiştirmez… Talep
varsa ders vardır. Eğitimi daha özgürleştiriyoruz… “
Onun için artık üst düzey bürokraside de sözleşmeliler bizi yönetecek. Talim ve Terbiye Kurulu
lağvoluncaya kadar sözleşmeli müdürleri olacak. Böylece 90 yıllık Cumhuriyetin eğitim sayfasını kapatacaklar.
Onun için elinizdeki bütün eski kitapları korumaya alın, bir gün yeniden Cumhuriyet okullarını
açtığımızda lazım olacak.
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