
Bilimsel-laik eğitim için

VELi EL KiTABI

LAiK VE BiLiMSEL
EGiTiM PLATFORMU



Yukarıdaki Türk Dil Kurumu’nun basit tanımdan 
anlaşıldığı üzere eğitim toplumsal yaşamı inşa eder. 
Ancak bugün eğitim, sağlıklı bir toplumsal yaşamı 
inşa etmek bir yana; toplumu yıkıcı, parçalayıcı bir 
nitelik kazanmıştır.

Böyle eğitim olmaz. Böyle müfredat olmaz!
Biz anne-babaların eğitimden beklediği;  

geleceğinden emin, başarılı, özgüvenli, mutlu 
çocuklar yetiştirmesidir. Bu bireylerin oluşturduğu 
toplum da huzurlu, umutlu ve geleceğe güvenle 
bakan bir toplumdur. Eğitimden beklenen buysa 
çocuklarımıza barışı değil din uğruna savaşmayı 
öğreten müfredat; düşünmeyi sorgulamayı değil 
ezberlemeyi itaat etmeyi öğreten ve hiçbir gelecek 
vaad etmeyen eğitim neye hizmet edecek?

Biz anne-babalar eğitim sisteminin durumunu 
gördükçe çocuklarımız ve memleketimiz için 
endişeleniyoruz. Son bir yıldır yaşadıklarımız 
yetmiyormuş gibi şimdi de okullarımızda FETÖ’den 
boşalan yerlere yeni cemaat ve tarikatların girmesi 

Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında 
yerlerini almaları için gerekli bilgi, 
beceri ve anlayışları elde etmelerine; 
kişiliklerini geliştirmelerine; okul 
içinde veya dışında doğrudan veya dolaylı 
yardım etme.

eğitim.



endişelerimizi büyütüyor. Devlet okullarında 
eğitim her geçen gün daha da niteliksizleşiyor. 
Uluslararası sınav değerlendirmelerinde 
Türkiye’nin başarısızlığını gördüğümüzde 
kaygılarımız artıyor. 

Çocuklarımız için iyi bir gelecek istiyoruz. 
Çocuklarımız bilimsel eğitim alsın; nitelikli 
okullarda, aklın ve bilimin rehberliğine inanan 
öğretmenlerin elinde okusun; en güzel 
üniversitelere gitsin; iyi bir meslek sahibi 
olsun; refah içinde, huzurlu bir ülkede yaşasın 
istiyoruz. 

Düşünen, sorgulayan, haklarının bilincinde 
olan eşit, özgür, laik, demokratik bir ülke için 
laik-bilimsel eğitim şart.

Çocuklarımızın ve memleketimizin geleceği 
konusundaki kaygılarımızda yalnız değiliz! 
Veliler, öğretmenler, öğrenciler, mahalle halkı 
olarak çaresiz ve umutsuz değiliz! Binlerceyiz, 
milyonlarcayız.



Bilimsel ve laik eğitim için bütün 
okulları tek tek savunmak, laik 
bilimsel eğitimi kurmak biz velilerin 
çocuklarımıza ve topluma karşı 
görevidir. Laik-bilimsel eğitim için 
yapabileceğimiz çok şey var. 

OKUL AiLE BiRLiĞiNDE
YER ALABiLiRiZ!



Her veli toplantısına yine para isteyecekler 
korkusuyla gidiyoruz. Okul aile birliklerinde 
yer alabilir ve okul aile birliklerini sadece 
para toplayan yerler olmaktan çıkarabiliriz. 
Unutmamalıyız ki eşit, parasız, nitelikli 
eğitim almak her yurttaşın en temel 
hakkıdır. Üstelik yediğimiz ekmekten, 
içtiğimiz suya kadar vergi veriyoruz. O 
okullar hepimizin.
Okul aile birliklerini nitelikli eğitimin 
gereğini yerine getirmesi için velilerle, 
öğretmenlerle birlikte çalışan; çocukların 
güvenliğinden, sosyal, psikolojik, 
akademik gelişimlerine her konuda katkı 
sunan; okul yöneticilerinin usulsüz, keyfi 
uygulamalarına engel olan denetleme 
mekanizmalarına dönüştürebiliriz. Okul aile 
birliklerinde yer alarak okullardaki bilim 
dışı, gerici, mezhepçi, cinsiyetçi, usulsüz 
uygulamalara engel olabiliriz.

Okul aile birliklerine
girerek okulumuzu

denetleyelim,
söz söyleme ve karar 

alma haklarımıza
sahip çıkalım!



YALNIZ DEĞiLiZ! AYNI
SORUNLARI YASAYANLARLA
YAN YANA GELEBiLiRiZ!

.

Eğer okul aile birliğinde değilsek 
de yapabileceğimiz çok şey var. 
Okulumuzdaki uygulamaları 
şeffaf bulmuyorsak ve okulun 
uygulamalarından rahatsız 
oluyorsak yanlışı engelleyebiliriz. 
Okul aile birliğini toplantı 
yapmaya çağırarak dilekçe ile 
bilgi talep edebiliriz. Bu konuda 
bizim gibi düşünen velileri yan 
yana getirebilir, okulu yine 
denetleyebiliriz. Çünkü anne baba 
olarak da yurttaş olarak da en 
doğal hakkımız.



Okul-aile
birliğinin haklarını

öğren, okulunu 
denetle söz, karar 
hakkına sahip çık!

Seçmeli ders, bir dayatmaya 
dönüştürülemez! Çocuğumuza önerilen 
seçmeli dersler ya da seçmeli ders 
paketlerini kabul etmek zorunda değiliz. 
Ders seçiminin okul idaresi tarafından 
yapıldığı matbu dilekçeleri kesinlikle 
imzalamayalım/kabul etmeyelim.
Seçmeli dersler, çocuklarımızın yetenekleri 
ve gelecekteki hedefleri doğrultusunda 
belirlenmelidir. Çocuklarımızın iyi bir 
üniversite eğitimi almasını istiyorsak, 
sayısal ve sosyal bilimlere yönelik seçmeli 
dersler için talepte bulunalım. 
Bilim, felsefe, sanat ve spor üzerine inşa 
edilmiş nitelikli bir eğitim, tüm çocukların 
hakkıdır ve kamusal eğitim bunu sağlamak 
zorundadır. Seçmeli dersler de bu 
doğrultuda planlanmalı ve açılmalıdır. 
Çocuğumuzun ve ülkemizin geleceği için, 
bunu talep etmekten asla vazgeçme!

SECMELi DERSLER iLE iLGiLi HiCBiR 
DAYATMAYI KABUL ETMEYELiM!



TÜRGEV

ENSAR

iHH

Okulumuzda Ensar, TÜRGEV, İlim 
Yayma Cemiyeti, İHH, Eğitim Bir Sen 
gibi adlarda çeşitli dernek, sendika 
ve vakıf, seminerler, projeler, geziler 
gerçekleştirecek. Eğer çocuğumuzun 
aldatanlardan-aldatılanlardan olmasını 
istemiyorsak cemaatlerin ve tarikatların 
okullarda bu etkinlikleri yapmasına, dini 
istismar etmelerine izin vermeyelim.

CEMAATLERE-TARiKATLARA
KARSI DiKKATLi OLALIM!



Cemaatlerle ve tarikatlarla ilişkisi 
olan etkinliklerin içeriğini, izinlerini 
inceleyelim. Okulda yapılacak hiçbir 
etkinliğe çocuğumuzu bilgi olmadan, 
izinsiz göndermeyelim. Bu konuda 
okula dilekçe verebiliriz.
Eğer bize rağmen yapılıyorsa 
çocuğumuzu bu etkinliklere asla 
göndermeyelim. Okulumuzda 
yapılan bu etkinlikleri kimin yaptığını 
öğrenelim, etkinliklerin bilgisini 
paylaşalım.   



Değişen müfredatla birlikte 
çocuklara içeriğini bilmediğiniz 
yeni ders kitapları gelecek. 
Çocuğumuzun şeriat 
kurallarıyla büyümesini 
istemiyorsak ders kitaplarının 
içeriğini inceleyelim. 
Çocuğumuz için zararlı 
olabileceğini düşündüğümüz 
noktaları tespit edelim. 
Bilgisini paylaşalım.

MÜFREDAT DEĞiSTi
KiTAPLARI KONTROL EDELiM!



Yeni müfredattan örnekler:

Çocukları müfredatın zararlı 
etkilerinden korumak için 
çabalayan öğretmenlerle 

tanışalım. İletişim içinde olalım.
okul içinde ve dışında her 

koşulda bu öğretmenleri yalnız 
bırakmayalım!

2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanacak 
yeni müfredatta çocuklarımıza bilimsel ilkeler 
değil şeriat öğretilecek. Öğretilecek bazı 
kavramlar: 

Muamelat: Kişisel, toplumsal ve yönetsel 
eylemlerin şeriat düzenindeki karşılığı 
demektir. Bu kapsam içinde hukuki, idari, 
mali, aile, evlenme, boşanma ve miras konuları 
bulunmaktadır.
Ukubat: Şeriata göre suç kabul edilen 
eylemlere /fiilere verilecek cezadır. Kısacası 
Şeriatın ceza hukukudur. İçinde recm de 
vardır, el kesme de.
Cihat: Din uğruna yapılan savaş.

Türkiye, Suudi Arabistan’dan sonra sadece 
biyolojinin değil tüm doğa ve insan bilimlerinin 
temel dayanak noktalarından olan evrim 
teorisini yasaklayan ikinci ülke oldu.



Değişen müfredatla birlikte daha 
önce hiç duymadığımız belirli gün ve 
haftalar duyacağız. İlk kez duyduğumuz 
bu günler ve haftalarda okullarda 
çocukların sosyal ve psikolojik 
gelişimini olumsuz etkileyebilecek 
çeşitli etkinlikler yapılabilir. Bu 
etkinlerde çocukların görev alması 
da istenebilir. Etkinliğin yapılmasına, 
çocukların bu etkinliklerde görev 
almasına izin vermeyelim.

BELiRLi GÜN VE HAFTALARDA 
YAPILACAK ETKiNLiKLERiN 
iCERiĞiNi ÖĞRENELiM!

 Çocuklar

için zararlı

içerikler olabilir.



Eğer çocuğumuzun öğretmeni 
ya da okulundaki öğretmenler, 
okulun müdür/müdür 
yardımcıları çocuklara karşı 
şiddet uygular, cinsiyetçi, 
mezhepçi, bilim dışı bir davranış, 
söz ve uygulama içerisinde 
olursa hiç zaman kaybetmeden 
müdahale edelim. Hemen 
tutanak tutup, yanımızdaki bir 
veli veya öğretmeni şahit olarak 
gösterelim. Tutanakla birlikte 
şikayet dilekçesini ilgili makama 
verebiliriz.

COCUĞUMUZUN OKULDA 
HAKLARININ NELER
OLDUĞUNU ÖĞRENELiM!



COCUKLARIN BASARILI 
OLMASI iCiN NEYE iHTiYACI VAR? 
Çocuklarımız için güzel bir gelecek 
düşlüyorsak; okulumuzdaki 
kütüphanelerin, laboratuvarların, 
müzik odalarının, etkinlik sınıflarının 
kapatılıp yerine mescit açılmasına 
izin vermeyelim. Çocuklarımızın 
adaletsiz sınavlarda ezilmemesi, 
başarılı olması için önce kütüphane, 
laboratuvar, sanat ve spor alanlarına 
ihtiyacımız var. Okullarımız için 
laboratuvar, yemekhane, revir, sanat 
odası, kütüphane talep edelim.



Bu dilekçe örneğini
okul yönetimine vererek, 
çocuğunun okulda senden 

izinsiz etkinliklere
gönderilmesini 

engelleyebilirsin.

....................... Okulu Müdürlüğü’ne,

.............. isimli öğrencinin velisiyim. 
Yazılı iznim olmaksızın çocuğumun 
kimlik bilgilerinin herhangi bir 
kişi, kurum ya da kuruluşla 
paylaşılmaması ve çocuğumun 
katılacağı her aktivite ile ilgili 
olarak yazılı olarak bilgilendirilmem 
sonrasında yazılı olarak iznimin 
alınması gerektiği hususunu önemle 
bilginize sunarım.

                  Ad-Soyadı

DiLEKÇE ÖRNEĞi



İktidar yaptıklarıyla eğitim sistemini 
bütünüyle bilimsellikten uzaklaştırıyor ve 
çocuklarımızı düşünmeyen, sorgulamayan 
bir nesil olma tehlikesiyle karşı karşıya 
bırakıyor. Unutma tek başımıza değiliz 
çocuğumuza ve memleketimize sahip 
çıkan laik, bilimsel eğitim isteyen 
milyonlar var, milyonlarız. Yan yana 
gelebiliriz, toplantılar düzenleyebilir, 
birlikte mücadele edebiliriz. Laik bilimsel 
eğitim için okul okul kendi dayanışma 
zincirimizi oluşturabiliriz. 
Okullarımızda gördüğümüz sorunları 
tespit edip bilgisini paylaşmak önemli. 
Kamuoyu oluşturabilir, yetkililerin 
sorumluluklarını yerine getirmesi 
konusunda baskı kurabiliriz bilgiyi 
paylaşmak dayanışmayı örgütleyecektir. 
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