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BASIN AÇIKLAMASI  

 

KarĢımızda iradesiz, basiretsiz kukla bir hükümet eğitimi, çocuklarını düĢünmeyen zavallı bir 

eğitim bakanı vardır. Anayasasını, Yasaları, Milli Eğitim Yasasını, Okullarını, gelecek demek olan 

çocuklarını koruyamayacak, iradesiz bir Eğitim Bakanı ile karĢı karĢıyayız. Sadece alınan 

talimatları yerine getiren, yarattığı her gündemi uygulamaya soktuğu, her eğitim politikası ile devlet 

okullarını, kamusal nitelikli, parasız, çağdaĢ, laik, Atatürk ilkelerine bağlı, bilimsel eğitimi yok 

eden; en küçük bir eğitim sorununu çözmek yerine KAOS yaratan bir eğitim bakanı ve onunla 

birlikte hareket eden bir BaĢbakan artık istifa etmelidir. 

Okulların açılmasından yaklaĢık 2,5 ay sonra Haspolat Meslek Lisesi’nde ilahiyat alanı 

açılmıĢtır. Bu okulda 23 Kasım 2011 tarihinden beridir grev vardır. Bu süreçte tüm temaslarımıza 

rağmen YASADIġI baĢlatılan ve kaos yaratan bu uygulamaya karĢı tek bir açıklama vardır. “Ben 

yaptım oldu, kabul edin ve yerinize oturun”dur. Grev dıĢında birçok eylem ortaya konulmuĢtur 

fakat sorumlular tepkisiz kalmıĢtır. KÜLLĠYENĠN ortaya çıkması ile bu projenin gerçek 

sahiplerinin paralı TARĠKATLAR olduğu ve Sayın Eğitim Bakanı’nın onların sözcüsü durumuna 

düĢtüğü ıspatlanmıĢtır.  

Dünyanın hiçbir yerinde meslek liselerinde ĠMAM ya da PAPAZ yetiĢtirilmemektedir. Niyet 

Ġmam yetiĢtirmekse bizim yasalarımızın elverdiği gibi 18 yaĢından sonra bazı üniversitelerimizde 

açılmıĢ olan ĠLAHĠYAT fakültelerinde ihtiyaç oranında yetiĢtirilmesine  imkân vardır. Ama niyetin 

bu olmadığı ortaya çıkmıĢtır. Aylardır devam eden bu eylemin sorumlusu okullarına, gelecek 

demek olan çocuklarına sahip çıkmayan Eğitim Bakanlığının yasadıĢı, toplumun bünyesine 

uymayan, din istismarlığı ve politik rant elde etme amacını taĢıyan dayatmasıdır. 

Haspolat Meslek Lisesine kayıt yaptıran ve hiçbir suçu olmayan çocuklara, okullarına sahip 

çıkmak, bu yılın heba olmasını engellemek yine grevde olan, yüreği Yurt Sevgisi, Çocuk Sevgisi 

dolu olan ÖĞRETMENĠMĠZĠN sorumluluğuna kalmıĢtır.  

Okul önüne kurmuĢ olduğumuz çadır sorun çözemeyen, iradesiz BaĢbakan, Eğitim Bakanının 

utanç çadırıdır. Bu çadır Haspolat Meslek Lisesindeki öğrencilerin ders kayıplarının giderileceği bir 

derslik olarak kurulmuĢtur. Bu çadır hükümetin iflası, Milli Eğitim Bakanlığının ĠSTĠFASI 

çadırıdır. Aynı zamanda bu çadır Kıbrıs Türk Toplumunun aydınlık yüzüdür. Bu çadır ayrıcalıklı 

zümreler yaratılarak diğer çocukları ise harcayan utanç verici anlayıĢa karĢı baĢkaldırıdır. Bu çadır 

Haspolat Meslek Lisesi’ne öğrencilerimize sahip çıkmaktır. Bu çadır çağdaĢ, ilerici, bilimsel, laik, 

eğitime sahip çıkıĢtır. Bu çadır gençliğimize, eğitimimize, devlet okullarına, Kıbrıs Türkü’nün 

aydın öğretmeninin sahip çıkmasının göstergesidir. Bu çadır sorumsuz yöneticilere karĢı toplumsal 

duyarlılığın ve sorumluluğun ne olduğunu hatırlatan bir Ģamardır. Bu çadır MĠLLĠ EĞĠTĠMĠ 

yönetemeyen Sn. Bakanın varsa vicdani hesaplaĢmasını yapabilecek yüreğe sahip olmayan 

anlayıĢını mahkûm eden, aynı zamanda ilericiliği, çağdaĢlığı, aydınlığı, demokrasiyi, hümanizmi 

geleceğe taĢıyan onurlu duruĢun çadırıdır. 
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