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Meslek büyüğümüz saygın hekim ve Cumhuriyet gazetesinin değerli yazarlarından  
Sn. Dr. Erdal ATABEK, her zamanki gibi güçlü muhakemesinin ve birikiminin ürünü olan önemli bir 
yazı daha kaleme almış (Cumhuriyet, 12.12.2016) : 

PISA neyi ölçüyor? 

PISA yarışmalarının içimizi acıtan son verilerini, 07.12.2016 günü web sitemizde konuya ilişkin 
geçmiş yazılarımıza gönderme yaparak işlemiştik : 

Eğitimde yine büyük çöküş… PISA bakın neler söylüyor?? 

Sn. Prof. Dr. D. Ali Ercan, söz konusu yazımıza kısa bir katkı vermiş ve ülkemiz insanının  
ortalama zeka düzeyinin de IQ :90 (vasat!) anlamına geldiğini anımsatmıştı. 

Sn. Dr. Atabek'in yazısında yer verdiği tabloda dikkati çeken bir nokta var :  

 2012 PISA verileri ve öncesi birbirine yakın değerler fakat 2012 sonrasında birdenbire  
belirgin kötüleşme görülüyor. Neden acaba? 

Sakın 30 Mart 2012'de kabul edilen "4+4+4 ucube dinci - kinci - ilkel - çağdışı..." eğitim (!?) 
sisteminin ürünü olmasın!?  

4 yılda 1 milyona yakın kız çocuğunu ilk 4 yıl eğitimden sonra okuldan çeken, eve kapatan,  
çocuk gelin yapan.. bir sistem.. 

Her yer İmam Hatip..  
Yüzlerce..  
En güzel binalar, deneyimli öğretmenler.. 1 milyonu aşan dinci eğitim (din eğitimi değil!) alan 
muazzam bir kitle.. Haremlik - selamlık.. Kızlar imam - hatip olmadığı halde bu okullarda..  
Normal okullar kapatılıp, binaları ellerinden alınıp zorla imam - hatip yapılıyor..  
Bu apaçık dinci faşizmdir ve içine düştüğümüz çukur ortadadır.. 

AKP, bu vahim eğitim politikası yanlışlarını dayatmaktan hızla vazgeçmek zorundadır 

Bu gözlemimiz ve çıkarımımız, aslı kanıtlanana dek karinedir. 
AKP, bir kez daha, ilkel - dinci - kinci - ezberci - takıntılı... eğitim politikaları (!) ile ülkemizi 
uluslararası düzlemde utandırmıştır.. Devletimizin ve insanımızın geleceği çalınmaktadır.  
Bu ağır tablonun düzeltilmesi çok zor olacak ve uzun onyıllar alabilecektir. Türkiye'yi çağdışı bir 
İslam ülkesi kertesine indirgemeyiniz.. Yaptığınızın din ile de doğrudan - dolaylı ilişkisi yok.. 
Düpedüz ülkeye ve insanımıza çok ama çok büyük, ihanete varan düzeyde zarar vermektesiniz.. 

Bu zalım kötülükten vazgeçiniz.. 

Bu sefil sistem ancak "tekmeci" vahşi insansılar çıkarıyor ve yargı da yozlaştırılıp 
bağımlılaştırıldığından, yüzkarası, ilkel, tekmeci tipler en ağır biçimde cezalandırılmak yerine  
mevzuat normları kasıtlı (amaca dönük) yorumlanarak serbest bırakılıyor!  
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Bu adalet değil! 
Artık dinci faşizm her yerde pervasızca dişlerini gösteriyor.. 

Erdoğan, her 2 "tekmeci" olayında da ağzını açıp kınamadı! Neden??  
Tekmelenen masum kadınların "avukatı" olmadı, olamadı ama Ergenekon - Balyoz kumpasının 
kurbanlarına kurulan kumpasta "savcılık" üstlendi! Halen kaçak malum Savcıya zırhlı aracını verdi! 

Erdoğan tüm halkın Cumhurbaşkanı olmadı, olamadı, ol(a)mayacak da! Buna niyeti de yok.. 
AKP tabanını türlü manevralarla konsolide edip (berkitip), MHP'yi de devşirerek Kızıl SULTAN 3. 
Abdülhamit Han olma peşinde.. OHAL rejimi altında inletilen ülkemizde anayasa değişikliği ile 
Cumhuriyet ortadan kaldırılarak despotluğa sürükleniyor caaanım Türkiyemiz.. 

Elbette bulunacaktır bahtı kara maderin bir halaskarı! 
Tarih, mazlum halkların direnişini asla görmezden gelmeyecektir. 

Bilimsel, sorgulayan, uygulamalı, karma, laik, kamusal, beceri kazandıran bir eğitim sistemine  
der-hal dönülmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.. 

İnsanları sürüleştirilmiş bir kuru kalabalık, devlet olarak 21. yy'da bağımsızlığını ve  
varlığını asla sürdüremez. 

Mili Eğitim Bakanlığı, 5. si yayımlanan yüz kızartıcı, hazin PISA sonuçlarımızı hemen masaya 
yatırmalı ve katılımcı - bilimsel - demokratik - insan haklarına saygılı.. bir eğitim sistemine dönüş 
için hızla reformlara girişmelidir. 

 3 Mart 1924 Devrim Yasalarından olan "öğretimde birlik "(Tevhid-i Tedrisat) rejimine 
geri dönülmelidir. 

 
Sevgi ve saygı ile.  
13 Aralık 2016, Ankara 
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