Bolu'da bir garip okul : Tabelası Arap harfleriyle, görünümü
medrese...
Bolu'da tabelasında Arap harfleriyle 'Türkiye ve Bolu Mütenebbi İlk ve Orta Okulları' yazılı
bir bina dikkat çekti. İl milli eğitim müdürlüğü buranın ne olduğuna dair soruları yanıtsız
bırakırken, Bolu halkı tabelasında takkeli çocuk resimlerinin bulunduğu yerin ne işe
yaradığını, ne için kullanıldığını merak ediyor.

İl milli eğitim müdürlüğü buranın ne olduğuna dair soruları yanıtsız bırakırken, Bolu halkı
tabelasında takkeli çocuk resimlerinin bulunduğu yerin ne işe yaradığını, ne için kullanıldığını merak
ediyor.

Bolu'da haber sitesi Medya 14'ün gündeme getirdiği mekan esrarengizliğini koruyor ancak
yetkililerden herhangi bir açıklama gelmiyor.

Medya 14'te yayımlanan haber şöyle:

Bu tabela Bolu Atatürk Lisesine çıkan bayırda bir binanın alt kat girişinde asılı… Tabela
yakından incelenince bir rahle, başları İslami usullerde kapalı 3-4 yaşında oldukları tasvir
edilen iki bebek olduğu görülüyor.
Tabelada Arapça mı, Osmanlıca mı olduğu belirsiz yabancı dilde yazılmış yazılar var.
Tabelayı üstelik eğitim kurumlarına çıkılan bir bölgede görünce gazetemiz muhabirleri
derhal araştırma içerisine girdiler.
Çevre esnafı burada Ensar Vakfının bir çalışması olduğunu küçük çocukların toplu halde
buraya getirildiklerini söyledi.
Ardından tabelanın asılı olduğu kapıyı defalarca çaldık, açan olmadı.
Enteresan bir olaydı.
ENSAR BİZİ NEDEN YANILTTI?
Ensar Vakfı'na gittik, Ensar’da toplu halde oturan, yönetici olduklarını söyleyen şahıslara
fotoğrafı sorduk. Yöneticiler mekanın kendileri ile alakası olmadığını, yazıların da
Osmanlıca olduğunu iddia ettiler. Osmanlıca bilmediklerini söyleyen Ensarcılar,
cumhuriyetin alfabe devrimine de sataşarak “Bir gecede milletin okuma yazmasına
müdahale edersen sonu böyle olur” demeyi ihmal etmediler.
Ensar’dan sonuç alamayınca bu kez de tabelada neyin yazıldığına dair bir araştırma
içerisine girdik.
Osmanlıca ve Arapça bilen kişileri zor da olsa bulabildik.
Neticede tabelada Arapça olarak “Türkiye ve Bolu Mütenebbi İlk ve Orta Okulları”
yazıldığı sonucuna varıldı.
(...)
Laik, çağdaş cumhuriyetin nereye gittiğini gösteren acı bir tabela…
Konu ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü sorularımızı yanıtlamak istemedi.
Çare Valilik kanalı ile soruları yazılı yöneltmek!
BURADAN DA SORALIM
Önce Ensarcılar neden tabelanın Osmanlıca olduğunu söyleyerek bizi yanılttı.
Mütenebbi Okullarının talebeleri kimler?

Burada nasıl bir eğitim veriliyor?
Milli Eğitim Müdürlüğü neden sorularımızı yanıtlamak istemedi?
Eğer okul izinli ise ayrı bir problem, izinli değilse ayrı bir problem.
Yabancı dilde yazılı tabela, pano ve afişlere tepkileri bilinen AKP’liler (o yüzden
stadyumlardaki “Arena” isimlerinin dahi talimatla kaldırıldı biliyorsunuz) bu yapılanma
konusunda ne düşündüğünü halka açıklamak zorundadır.
Burası ticari bir kişilikse her konuda vatandaşa zorluk çıkartması ile ünlü Bolu Belediye
Başkanı buraya nasıl “ruhsat” vermiştir?
Bu okulda işlenilen müfredat burası bir kreş dahi olsa nedir?
Okulun bulunduğu yapının fiziki koşulları eğitim yapmaya müsait mi?
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