
  MEB’in Meşalesi Sönüyor 
 
 Milli Eğitim Bakanlığında yapılan son değişikliklerden biri de amblemindeki meşaleyi 
küçültmek oldu. Kurum olarak işleri piyasaya devretmekle görevli olduklarını zaten Hüseyin 
Çelik zamanında ilan etmişlerdi. Demek zamanı geldi, flama değişiyor.  

Anlaşılan dükkânı kapatıyorlar, tabela değiştirmeleri lazım. Kapatmaya doğru 
çalışmalara geçilmiş bile. Derneğini de kurmuşlar;  

“Demokrasi ve Eğitim Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM)   
 DESAM Başkanı Gürkan Avcı 14 Ocak 2019 tarihinde Ankara Elit Otelde bir toplantı 

yaptı. Toplantıdan sonra basına verilen bilgiden birkaç satır:  
 “Atanamayan öğretmenler platformu temsilcilerinden Ayfer Yıldız’ın davetiyle 
Ankara Elit Otelde öğretmen adaylarına seslenen Gürkan Avcı, atanamayan öğretmenlerin ve 
ailelerinin sorularını da yanıtladı.” Avcı, önce uzun uzun MEB’in artık eğitim hizmeti 
vermediğini anlatmış, sonunda çözüm olarak MEB’in kaldırılması gerektiğinde sözü 
noktalamış.  

Ne kadar da demokratik çözüm!.. MEB’i kaldıralım! 
MEB’in suni depremlerle nasıl bu hale getirildiğinin görgü tanığı olan benim 

yaşımdaki Türk insanına şimdi “gelin dükkânı kapatalım” demenin mantığını kimse 
anlatamaz. Bunun bir özelleştirme merkezli Dünya Bankası operasyonu olduğunu görüyoruz.  

 Demokrat eğitim öyle olurmuş, devlet karışmazmış eğitime, kapansın ne gereği 
varmış... Biz de inandık! Halkı eğitimsiz bırakmanın adına demokrasi diyorlar. Değiştire 
dönüştüre yuvarlaya yuvarlaya uçurumun başına kadar getirildik. 

MEB’in değiştirilen logolarına bakarak yaşadığımız değişimi ayrıntıda görebiliriz. 
Eski logo ile yeni logoyu yana yana koyarak bakalım:  
Ekim 2018’de getirilen logonun 16 yıldızla çevrelenmiş olduğu, bu sırada orta alanda 

sembollerin minimalize edilerek seçilebilirliklerinin azaltıldığı, böylece bilim meşalesinin 
küçültüldüğü ve ortadaki kitaba minicik ay-yıldız kondurulduğu görülmektedir.  

 

         
 
Yenisinde  “milli” değerde olan yazı ve sembollerin bir tür göz yanıltmasıyla hokus 

pokus silikleştiğini görüyoruz. DESAM’cılara göre eski logo Cumhuriyet logosuydu, yeni 
logo ise Demokratik logo olmuştur.  

2005 yılında tüm yurtta okul tabelaları değiştirilmişti. O zaman tabela piyasası iyi para 
kazandı. Yani, birilerine göre “demokrasi” piyasanın para kazanması demek olunca böyle 
oluyor, kaldırım taşlarını yenilemek gibi, okul tabelaları yenileniyor, piyasa canlanıyor. Bu 
sırada hokus pokus, semboller değişiyor.  Şimdi yeniden yapılacak tüm okul tabelaları. 

İfademi hoş görün, “Cumhuriyet’in logosu” yok edilirken birileri ölüsünden yağ 
çıkartacak.   

 



         
 
2005’de tabelalar değiştiğinde boyları uzamış, mavileşmiş, logo eklenmiş ve böylece 

maliyeti yükseltilmişti. Bakalım bu kez maliyeti artıracak başka ne eklenecek?  
2005’de değişimin başındaki kimdi diye merak ederseniz: Talim Terbiye’nin 

başındaki yine Ziya Selçuk, MEB’in başındaki ise Hüseyin Çelik’ti.   
Şimdi MEB Yayınlarının logosu da değişecek.  
Değerli okurlarımdan rica ediyorum, lütfen bu logoyu çerçeveleyip evinize asın, 

yakında eski pullar gibi antika olacak, torunlarınıza gösterirsiniz.   
 

                
 
Gördüğünüz bu meşalenin manevi ateşi 2005 yılından beri müfredatta yapılan her 

değişiklikle beraber fiilen biraz daha soldurulmuştu. Bu yüzden davar açmıştım, açıyorum. 
Son davayı 2010 yılından beri ders kitaplarında Atatürk’e yapılan saldırılar hakkında 
sorumlulara dava açmak üzere 17 Aralık 2018’de verdiğim ”Soruşturma izin dilekçesiyle” 
başlattım. Ömer Faruk Eminağaoğlu ile birlikte bir de böyle hukuk süreci başlatmaya karar 
verdik. Bu yazımızın konusu şimdi bu değil, ileride okurlarımızı bilgilendireceğim. 

Şimdi aşağıda gerçekten antika değerde bir amblem sunacağım. Bu amblem nasıl oldu 
da ortadan kayboldu, inanamayacaksınız. 

  ..........                                                     
 
Güzel Sanatlar Akademisi 75.Yıl puluna ve zarfına bakar mısınız? 
Okulun bugünkü adı ve amblemi bu mudur, bir düşünün.   
Üzerinde Ankara Hitit Kursu Amblemi ve GSA Mührü olan bir zarf göreceksiniz. 

Güzel Sanatlar Akademisi mühründe okulun amblemi var, dikkatle bakınca fark edeceksiniz.   
               

                 



Mühürde, Hitit Kursundaki yana açılan geyik boynuzu figürünün biraz daha stilize 
edilmiş hali olan koçboynuzu seçiliyor. İşte bu sembol okulun gerçek amblemidir, anlaşılıyor. 

Akademinin bahçesinden de heykelli bir manzara işlenmiş zarfın üzerine.  
Bir diğer zarfta mühürler daha belirgin, 1957 yılına ait ve 75.kuruluş yıldönümü 

olduğu daha belirgin halde görülüyor. Ancak pulun üzerindeki büst kime aittir, onu 
çıkartamadım. Muhtemeldir, Sanayi-i Nefise’nin kurucusu olmalıdır.  

 

                   
 “Mekteb-i Sanayi-i Nefise-i Şahane” adıyla 1882'de Osman Hamdi Bey tarafından 

kurulmuştur. Y 
1882’deki kuruluş ambleminde yer alan yana açılan boynuz sembolünü Ankara 

Üniversitesinin ambleminde de görüyoruz. Onun başına da gelmedikler kalmadığı için kısaca 
ondan da söz edeceğim.  
 

   
Hitit Kursu Ankara’nın, Güneş Kursu da Ankara Üniversitesinin amblemidir.  
1973’de Vedat Dalokay tarafından Sıhhiye Meydanına yapılan Ankara Hitit Kursu 

halen yerinde duruyor. Ancak, Ankara belediyesinin sembolünü Melih Gökçek iki kere 
değiştirdi. Bunu ayrıca anlatmak lazım. 

....... 
DTCF kapı girişindeki yazıya bir şeyler oldu!  
 Ankara’da ilk kurulan fakülte DTCF’dir. 22 Haziran 1935’de Atatürk’ün sağlığında 

yapıldığı için Anakara Üniversitesini manevi olarak daha çok bu fakülte temsil eder. Girişinde 
sağda görülen yaldızlı harflerle yazılmış olan yazı ve üzerindeki Güneş Kursu hep oradaydı 
zannedilir.  Bir şeyler oldu, gitti geldi. Şimdi tam yılını bulamadım, bir gün baktık ki 
duvardan yaldızlı harfler silinmiş, karşı duvarda ruhsuz bir yazıyla okulun adı...  

1935’de kurulurken Güneş Kursu Ankara Üniversitesi DTCF’nin amblemiydi.   
 



                
        
  

                 
 

Güzel sanatlar Akademisinin adı 1982’de değiştiğine göre ve üzerine amblem diye 
baykuş gözü konduğuna göre, DRCF’nin Güneş Kursu amblemi de buradan aynı tarihlerde 
kaldırılmış olabilir diye düşünüyorum.  

Okurlarımızdan tam tespit yapanlar lütfen bildirsinler.  
Bir ipucu daha var; aynı yıllarda Kenan Evren doğu illerimizin köy mezarlıklarına 

asker gönderip koçboynuzlu mezar başlarını kırdırdı. Kırarken sadece görev yapıyordu asker 
(subay dahil), kimse sorgulamıyordu. Askerler bir yandan da Evren anayasasına evet demesi 
için köylüye akıl veriyorlardı. Köylünün askere güveni o zaman sarsılmıştır, bu pek 
konuşulmaz. 

Dönelim DTCF’ne, neler oldu orada, bilmiyoruz. Merakımdan son durumun 
fotoğrafını çekerim diye önceki gün gittim. İyi ki de gitmişim, Güneş Kursu ve yaldızlı 
harflerle Üniversitenin adı tekrar sağ tarafa eski yerine konmuş. Soldaki duvarda ruhsuz yazı 
kaldırılmış, fakat kenardaki sözde plaka, bence ters çay tepsisi, kirli halde orda duruyor.  

Çevrede gördüklerime sordum. Değerli birkaç tarih öğretmeninin çabasıyla iki yıl 
kadar önce eski haline getirildiğini öğrendim. Tebrik ediyorum. Demek ki istenirse iki üç 
öğretmen yetiyor koskoca fakültenin ve Cumhuriyetin onurunu kurtarmaya.  

Sırada Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesinin onurunun kurtarılması var. Çünkü 
2015 yılında, bir anma bahanesiyle kapının üstündeki duvarı baykuşlar sardı! Lanet kuşudur, 
viranelikte öter, öttüğü yerden ölü çıkar. 

 



             
 
1965 yılında Ankara Basın Yayın Yüksek Okulu olarak ve SBF ile iç içe kurulmuştu. 

1968’li kuşağın bülbül gibi seslerinin çınladığı, Pir Sultan Piyeslerinin oynandığı tiyatrosu 
vardı, hepimize sıcak çorbası hazır bir kantini vardı. Şimdi o güzel anılarımızın üstüne bu 
baykuşlar konduruldu, bu ne demek oluyor?..  

SBF kantininde söylediğimiz bir türkü geldi dilime;  
“Ötme bülbül ötme, Şen değil değil bağım....” 
........  
Ankara şehir amblemi neydi ne oldu? 
Vedat Dalokay’dan beri şehir amblemi Güneş Kursuydu. Bunu İ.Melih Gökçek 

değiştirdi. Kendi değiştirdiğini tekrar değiştirdi, çünkü daha oynatılması gereken semboller 
vardı.  

2000 yılında kendi amblemindeki cami kubbesine dava açıldı, amblemdeki cami 
kubbesi kaldırıldı ve sonra bu bahaneyle cami kubbesi yerine bir ticari sembol olan Çankaya 
Kulesini koydu. Bu sırada uçuşan yıldızlar üçten beşe çıktı, amblem lacivert-beyaz iken mavi 
oldu, vs.  

Kendi mantığı içinde bu doğru bir değişimdi, çünkü liberal Gökçek serbest ticaretin 
rengini ve sembolünü de eklemeliydi. Basında bu değiştirmeye “Gökçek’in cinliği” diye 
başlık atıldı. İkisini yan yana görelim: 

                     
 
Amblemde bir cinlik daha görüyorum. Dikkatimiz Gökçek’in uçuşan yıldızlarına 

odaklanınca en aşağıdaki tekli büyük beyaz yıldızı göremiyoruz. Bu yıldızın aşağıda ne işi 
var, yıldız orda olamaz, derken bakıyoruz onun bağlantısı minarelerin aşağıya kıvrılan 



uçlarıyladır; yani burada stilize edilmiş bir “ters hilal” vardır. Ters hilal ve yıldız bizim 
sembolümüz değildir, esir edilmiş Türk demektir.  

Bütün bunlara bakınca, demek oluyor ki, Milli Eğitimin meşalesine sıra gelene kadar 
daha nelerimiz gitmemiş ki! 

 
24 Ocak 2019 
Mahiye Morgül 
 
 
Ek: 
Türk Halk Müziğinde “baykuş”; 
“Baykuş gibi viranlarda tünedim” 
“Baykuş ötmüş örenine gayri göçlerin” 
“Sefil baykuş ne gezersin burada / Vatansız mı kaldın illerin hani?” 
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