TEKLİF VE PROJELER

HAFIZLARA DİYANETTEN MAAŞ YA DA İŞ
Hafızlar kainatı akıllarında taşımaktadırlar.Bu bir büyük
fedakarlıktır.Memleketimizde hafızlığı bitirdikten sonra el arabacılığı yapan hafızlara
rastlamaktayız.ne emeklerle bunlar Kur'an-ı kerimi ezberlediler,bitirdikten sonra da
onlara;size iş yok deyib onları sokağa saldık.
Müftülükler ve özellikle diyanet bunlara sahib çıkmak mecburiyetindedir.Aksi
takdirde hem dünyada hemde ahirette tüm zilletlikler onların üzerinedir.
Bu büyük bir vebaldir.Bu insanlara diyanet-devlet-zengin olan insanlar sahib
çıkmalıdırlar.
Bunlar camilerde sürekli Kur'an okuyan okuyan kimseler olarak istihdam
edilip,cüz-i de olsa bir ücretle ödüllendirilebilirler.Kur'an-ı hıfzetmenin öneminden
bahseden diyanet teşkilatının,daha sonra havadan gerekçelerle;ne yapalım kadro
verilmedi,kadro yok,imtihanı kazanamadın,diyerek sokağa salmak hiç bir
sorumluluktan kurtarmaz.
Orada oturuyorsanız buna da bir çözüm bulmak mecburiyetindesiniz.En
azından fabrika fabrika dolaşıb,hem hafızlıklarını devam ettirecek hem de geçimlerini
sağlayacak bir yer bulunabilir.
Devlet devlet dairelerine mecburi olarak malul kimselerin alınmasını şart
koşmaktadır.Bunlar içinde böyle bir şart gerçekleştirilebilir.
Mehmet ÖZÇELİK

HANIMLARA KARŞILIKSIZ BURS
İlköğretim öğrencilerine yönelik olarak yılda bir defa Yatılı ve Bursluluk imtihanları
yapılır.Belli sayıdaki öğrencilere ve de öğretmen çocuklarına belirli kontenjanlar
ayrılarak okulu bitirene kadar önemsenmeyecek (şimdiki ortalamaya göre 3 ayda bir
öğrenciye 130 milyon verilip,memurlara verilen zam oranında da artış yapılır.)
Bu örnekte olduğu gibi;Kadınların yetiştirilmesine ve eğitimine yönelik olarak,20 yaş
grubu üzerindeki kadınlarda gerek yetenek,gerek kadının görevlerine yönelik,kültürtarih-edebiyat-Din Kültürü gibi alanlarda sorularak sorulur.Her yıl yüzde oranında
kadınlara bir harçlık mesabesinde de olsa bir ücret ödenir.Böylece önemli çapta

kadınlar arasındaki diyaloglar bu imtihanlara hazırlanma yönünde olacak,bir
çoklarının kendilerini yetiştirmelerine sebeb olacaktır.
Kadının her türlü yetişmesi göz önünde bulundurularak geleceğe hazırlanmış
olacaktır.Zaman içerisinde detaylar arttırılabilir,yetişmelerine yönelik başarı
gösterenler çeşitli şekillerde ödüllendirilirler.Öyleki burada başarı gösteren emsal
işlerde alınmada tercih edilirler.
Ailenin gelişmesi kadına bağlıdır.Bu da teşvik edici unsurlarla sürdürülebilir.
Mehmet ÖZÇELİK

HER BAKANLIĞA BİR TELEVİZYON KANALI

İnsanların gerek bilgilendirilmesi gereksede eğitimi için,her bakanlığın kendine
aid özel bir kanalı olsa,tüm duyuru ve eğitimini doğrudan verebilir.
Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı için böyle bir kanal daha da fazla
gereklidir.Sürekli yenilikler,gelişmelerden,eğitim ve öğretimin problem ve
çözümlerinden,her türlü teklif ve projelerin üretimine kadar her konu gündeme getirme
imkanı sağlanır.
Memleket bir okul durumuna getirilmiş olur.
Öğretmenlerin kabiliyetleri,görüşleri bir makes bulmuş,bir ses getirmiş olur.
Eğitimde en fazla görüşüne baş vurulması gereken öğretmen iken,en az görüşüne
başvurulan yine öğretmendir.
Bir kıyas yapılması için söylüyorum;
Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanları içerisinde direk eğitimden gelen bakan
sayısı üçü zor bulur.Rahmetlik Avni Akyol çok ideallerle özellikle kredi sisteminin
yerleştirilmesi için çok çaba gösterdi,alt yapı olmadığından dört sene ancak devam
edebildi.
Eğitim deneme yanılmadan kurtarılmalıdır.
Mehmet ÖZÇELİK

ORTA VE LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN BİTİRME TEZİ

Üniversitelerde her öğrenci kendi branşıyla ilgili olarak bir konuyu ele alıp o
alanda bir araştırma içerisine girer.Bu çalışma,hayatı içerisinde önemli bir başarı eseri
olarak kalır.O alanda bir konuşma esnasında,kendisinin bu konuda araştırma yaptığını
dile getirerek cesurca izahta bulunur.
Özellikle Lise öğrencileri olmak üzere,orta öğretimde de kendi
seviyelerinde,kabiliyet ve yetişecekleri alan doğrultusunda internet aracılıklarıyla geniş
bir araştırma,bir dosya hazırlaması okulu bitirme şartı olarak konulduğu zaman,ortaya
önemli araştırmalar çıkacaktır.Okulu bitirenlerin önemli bir eseri var olmuş ve eğitim
olayına ciddi bakılmış olacaktır.
Bu durum aynı zamanda internet kafelere farklı bir statü getirilmesine de sebeb
olacak,internet kafeler bu alanda seviyeli bir çalışma içerisine girmiş olacaklardır.
Türkiye çapında büyük bir arşiv elde edildiği gibi,bu durum farklı kabiliyetlerin
ortaya çıkmasına,yeni yeni icadlara adım atılmasına sebeb olacaktır.
Mehmet ÖZÇELİK

24 SAAT KUR'AN

Merkezi büyük camilerde devirli olarak görevlendirilecek olan 3-4 hafız ile 24
saat camilerde Kur'an okunur.Öğrenmek isteyen,takib edib hatim yapmak ve dinlemek
isteyenler her vakit bunu gerçekleştirebilirler.
En önemlisi o memleketin manevi havası ve atmosferi değişir.Her türlü beladan
mahfuz kalır.
Bunun maddi finansmanını müftülük,diyanet veya her memleketten bir iki
zengin ile rahatlıkla deruhte etmek mümkündir.
Hatta cemaattan toplanacak paralarla bile yerine getirilebilir.
Bu uygulama memleketin büyük veya küçüklüğüne göre bir veya birkaç merkezi
camilerde uygulanabilir.
Mehmet ÖZÇELİK

BRANŞ ÖĞRETMENLERİNE BİR ODA

Üniversitede başarı,öğretmenin bizzat öğrenciyle ilgilenmesi sonucu
oluşmaktadır.Bire bir ilgi,dersi sevmede,çalışmada önemli bir faktör olmaktadır.
Okullarda yer sıkıntısı bir gerçek.Ancak imkanlar nisbetinde bir kaç branş bir
arada olmak suretiyle öğretmenlere özel sağlanacak odalarla,öğrencilerle ilgilenmeleri
ve branşlarına yönelik tüm evrakları barındırmalarını kolaylaştıracaktır.
Öğretmene imkan sağlanmalı ve öğretmenden başarı beklenmelidir.

SANAT OKULLARINDA BÖLÜMLER ARTTIRILSIN...

Okullarımız gündemi takib edip yakalamaktan çok uzak.
Sanat okullarına o yörenin ihtiyacına göre,mesela bağ
dikme,hayvancılık,fıstık,fındık yetiştirme,pamuk,mısır ve de tüm bunlardan nerelerde
yararlanıp kullanılacağına,daha fazla verim alınmasına kadar alanlarda bölümler
açmalı,bilinçli bir eleman yetiştirilmesi sağlanmalıdır.
Babadan görmeyle kalmayıp,eğitimden geçerek daha iyi ve daha fazla mahsul
alması sağlanmalıdır.
Pamuk için su olmamasından şikayet edilir.Oysa memleketimin dağlarında
başka bir vilayetten gelen insanlar km-lerce dizdikleri borularla sulama işlerini çok
güzel yapmakta ve fazlasıyla verim almaktadırlar.
Bu insanlar mezun oldukları zaman üniversitelerde mesela ziraat fakültesinde
verilenleri buradan almış,hayata en az dört sene önce başlamış olacaklardır.
Yeni ihtiyaç duyulacak birimler olduğunda derhal devreye konulmalı,artık
toplumun doyduğu ve eleman fazlası olacağı düşünülen bölümlerde kaldırılmalı veya
dondurulmalıdır.Zamanla günün şartlarına uygun hale getirilmelidir.
Mehmet ÖZÇELİK

HER MAHALLEYE BİR KÜTÜPHANE

Mahalleler çocukların ve gençlerin ikinci bazende birinci evleri
durumundadır.Öğrencilerin ödevlerini yapacakları,gidip gazete okuyacakları sağlıklı ve
nezih yerlere ihtiyaç vardır.Bu yerleri bulamayan çocuklar bu ihtiyaçlarını değişik
yöntemlerle,internet kafelerle gidermeye çalışmaktadırlar.
-Al götür oku getir-tarzında bir kampanya ile öğrencilerin bu arzuları ve
menfiliğe karşı müsbet bir alternatif oluşturulmuş olur.
Bir kaç arkadaşla birlikte Malatya da bu manada önceden küçük bir yer daha
sonra ise burayı belediyenin de destek olmasıyla dört katlı bir şekilde
yaparak,öğrencilerden alınan cüz-i aidat ve dostlardan,kitap evlerinden alınan hediyelik
kitaplarla yıllardır mükemmel bir şekilde devam etmektedir.
İnsanların uğrayacakları,vakitlerini geçirecekleri nezih yerlere fazlasıyla ihtiyaç
vardır.Menfi yerlerin çokluğu çocukları girdab gibi içine çekmektedir.
Kütüphaneler bunlara birer alternatif yerlerdir.Buralar bir bilgisayar ve
internet ile takviye edilerek daha cazib hale getirilmiş olur.
Mehmet ÖZÇELİK

TAZİYE VE SOHBET EVLERİ

Camiler cemaatların en güzel yetişecekleri yerlerdir.Bu mananın
gerçekleştirilmesi için;bir yandan imamlara ders ücreti verilerek hafta içinde ikindi
namazından sonra bir derslik saati de olsa ibadet-ilmihal-iman ve meal dersleri
verilebilir.
Veya cemaatların soracakları sorular cevablandırılmış olur.Bu durum
imamlarında kendilerini yetiştirmelerine,kaynak eserlere bakmalarına sebeb olmuş
olur.Her iki yönüylede bir yetişme söz konusu olur.
Camiler sadece ibadet yerleri değil,Rasulullah zamanında da olduğu gibi,bir
tedris ve eğitim yuvalarıdır.Osmanlıda ve selçuklu döneminde de gerek camilerde
gerekse de külliyelerde kurulan medreselerde bir yandan ders görülürken bir yandan
da onun bünyesinde ibadet edilmiş olur.Camiler çok yönlü olarak kullanılmalıdır.

ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ KOLAYLAŞSIN

Bu kadar imkansızlıklara rağmen dünyanın belkide hiç bir yerinde
üniversitesinde 1,5 milyon insanın beklediği ikinci bir devlet mevcud değildir.
Madem bu insanlar bu kadar okumaya heves gösteriyorlar,üniversiteye giriş
gayet kolaylaşmalı ancak görev de önemli başarı,kalite,bir proje ortaya koyanlar
seçilerek alınmalı.İşe giremeyenlere ise,iş açabilecekleri ortam sağlanmalı ve o noktada
rehberlik yapılmalıdır.
Üniversite kapılarında yıllarca bekleyen ve milyonlarca insan sadece
kaybetmemekte,millet olarak hepimiz o kaybın faturalarını ödemekteyiz.
İnsanlar tüm umut ve ümidlerini,hesap ve planlarını üniversiteye girme üzerine
bina etmiş,ona odaklamış,ona bağlamış.
Bu insanları hayal kırıklığına uğratmayalım.Onların hayali olalım.
Hadisde:"Kolaylaştırın,zorlaştırmayın,müjdeleyin,nefret ettirmeyin."
Sadece bu doğrultuda kolaylaştırmak,hayatı kolaylaştıracaktır.
Üniversiteler hangisini yapıyor?
Mehmet ÖZÇELİK

HER ZENGİNE BURS VERME MECBURİYETİ

Devlet zenginlerin gerektiği gibi vergi vermemelerinden şikayet etmektedir.Vergi
kaçışı ve kaçırılışı bir gerçek.
Devlet bu alanda zenginlikte belli bir limite ulaşmış zenginlere bir veya bir kaç
öğrenciyi,yurt içi veya dışında okutma mecburiyeti getirmelidir.Böylece eğitimin
özelleşme ve kaliteleşmesi gibi bir seferberlik başlatılmış olacaktır.
Bir vilayetimizde bulunan otuz okuldan inceleme sonucu 28-i çürük
çıkarken,ikisi sağlam çıkıyor.Sebeb ise,iki okulu yapan bir hayırsever.
Eğitime vatandaşta katılmalı,devlete verilecek vergilerin eğitime akması
sağlanmalıdır.

Mehmet ÖZÇELİK

HER ÖĞRETMENE BİR DİZ ÜSTÜ BİLGİSAYAR

Dağ fare doğurdu.Milli Eğitim Bakanlığı her öğretmene büyük ümidlerle çok
uygun ve ucuz diz üstü bilgisayar verme vaadiyle avuttu.
Bu imkan öğretmenlerin maaşlarından zorunlu olarak cüz-i bir miktar kesilerek
sağlanabilir.Sınıflara ders kitapları yerine önceden diz üstü bilgisayarına gerekli yazı ve
sunu gibi hazırlıklarını yapan öğretmen daha geniş kaynaklardan faydalanmış olur.
Sınıflara yerleştirilecek tv ve tepe göz ile herşey müşahhas ve görerek
verilmiş,böylece daha kalıcı olması sağlanmış olacaktır.
Araç-gereçlerin kalitesi,eğitimin kalitesini artırır.
Milletvekillerine verilen bedava lep-topların organizeli olarak cüz-i bedellerle
öğretmene temini rahatlıkla sağlanabilir.
Yeterki bakanlık el atsın,masaya kendi otursun.
Mehmet ÖZÇELİK

HER ÖĞRETMENE DOKTORA İMKÂNI

Öğretmenlere tanına Uzman öğretmenlik projesi önemsiz görülmemekle beraber
ancak ondan çok daha önemlisi ve de geleceğe yönelik öğretmenin geliştirilmesi ve de
kariyer sahibi olup mesleğine yönelik alanda uzman olmasını sağlamak için;
Üniversitelerde olduğu gibi;ona o imkan sağlanarak istediği alanda doktorasını
yapma yolları kolaylaştırılsın ve uzmanlık statüsü yerine üniversitelerdeki doktordoçent-profesör gibi ünvanlar ile üniversitler ve kaliteler okullara da taşınmış,kısa
zamanda bu durum öğrenciler üzerinde de önemli etki bırakmış olacaktır.
Uzmanlık bir sus payı gibi,cüz-i bir ödüllendirmedir.Doktora ise,geleceğe yönelik
bir kalite ve seviyedir.Birisi rütbe,diğeri değerdir.

Bununla öğretmenin maddi imkanı da takviye edildiği zaman iki yönlü bir teşvik
olacaktır.
Öğrenciden önce öğretmen yetiştirilmelidir.Eğitimin motor gücü
öğretmendir.İstatistiklere göre,en az okuyan kesim öğretmenlerdir.Onlara bu gibi
imkanlar tanınarak eğitimin ve öğretmenin kalite ve seviyesi arttırılmış ve
branşlaşmaya gidilmiş olur.
Mehmet ÖZÇELİK

MÜFETTİŞLİK STATÜSÜ DEĞİŞMELİ

Müfettişler birer sorgu memuru gibi sürekli öğretmenin başında bekleyen
Demoklesin kılıncı olmaktan kurtulmalıdır.
Müfettişlere gerekirse doktora yapma imkanı da sağlanarak;
a)Sınıf öğretmenliğinde her bir sınıfın daha iyi bir eğitim yöntemiyle eğitilmesi
alanında araştırmalar yaparak,bunları öğretmenlere broşür olarak dağıtmalı.
Tüm beldelerdeki bu broşürler Bakanlıkta toplanarak bir eser haline getirilip
öğretmenlerin özellikle o bölümü okutan öğretmenlerin faydasına sunulmalıdır.Böylece
her seferinde hiç bir gelişim görülmeden tüm öğretmenlik süresince aynı monotom
yöntemleri uygulamaktan kurtulmuş,öğrenciler günün ve de geleceğin başarısını
yakalamış olurlar.
b)Branş öğretmenlerinin gelişen yeni bilgi,belgelerle takviye edilmesi
sağlanarak,bir asırdır atom bölünüp atomun içerisine girildiği,içerisinde onlarca parça
tesbit edildiği halde,hala maddenin en küçük parçası olarak atom
yutturulmaktadır.Nasıl en küçük parça ki,onlarca parçaya bölünüyor?
Müfettişlik araştırma birimi olmalıdır.
İnternet,kitap,broşür hatta yurt dışına gidip araştırma imkanlarıyla takviye
edilmeli,dolayısıyla öğretmen bilgilendirilip yetiştirilmelidir.

HER EVE KİTABLIK

Bu milletin başına ne gelmişse hep okumamaktan ileri gelmiştir.
Bir azeri anlatmıştı;Ruslardan kurtulup istiklalimizi elde ettikten
sonra,ruslardan bize iki şey kalmıştı:Biri,her evde mutlaka ateizmle ilgili de olsa
kitablıklar bıraktı.Bu bir adet haline geldi.Bir asırdır ateizmi işledi ancak yok
edemedi.Her evde kitablık var,her evde kitab okunur.Diğeri ise,içki geleneğini içimize
yerleştirdi.
Devlet kitablardan tüm vergiyi kaldırıp,ucuz ve cazib hale getirerek evlerde
kütübhane yapımını gerçekleştirebilir.
İnsanlar en azından kitablara karşı bir yabanilikten kurtulmuş olur.
Memleketimize gelen turistlere imreniriz.Zira onlar duraklarda araba
beklerken,otobüste kısaca her yerde ellerinde ya kitab ya da dergi okumakta olduklarını
görürüz.
Güzel bir hastalık ve tiryakilik,bizimde böyle bir tiryakiliğe ihtiyacımız var.
Kitablarla meşgul olmayan bizler,birbirimizde meşgul olmaya
başladık.Birbirimizle uğraşmamak için,kitablarla uğraşmak şarttır.
Mehmet ÖZÇELİK

BÜROKRATİK ENGELLER AZALSIN,İŞLER KOLAYLAŞTIRILSIN...

Bilgisayar ve internetin hayatımıza girmesiyle çok şeyde kolaylık oluştu.Adeta
dünya bir evin bir odasına sıkıştırıldı.Dünyaya evimizden açılan pencerelerle.
Peygamber Efendimiz:"Kolaylaştırınız zorlaştırmayınız,müjdeleyiniz nefret
ettirmeyiniz."buyurmaktadır.sadece bu sözün gereği yapılacak olsa,toplumdaki tüm
zorluklar ortadan kalkacaktır.
Her kişinin bir nüfus cüzdan ve cüzdan kimlik numarasu bulunmaktadır.Tüm
işler buna göre rahatlıkla yürütülebilir.Kişinin tüm bilgilerine bu kimlik numarasına
kayıtlı olarak ulaşılabilir.

Ancak hep iş devletten ziyade onu uygulayacak kişilere kalmaktadır.İşi
kolaylaştıran da kişidir,zorlaştıran da...
İşleri olmaması yönünde yokuşa sürmek değil,kolaylaştıralım.Nitekim herkes
hayatında bir çok defa şahit olmuştur,olmayacak denilen işler,bir başkaları tarafından
olurlu kılınmakta ve çözülmekte veya aynen kendisi yapmak mecburiyetinde
kalmaktadır.
İşlerde anlayış gerek...
Mehmet ÖZÇELİK

DİN DERSLERİNDE MEAL VE KİTAB OKUMA SAATİ
Türkçe derslerinde bir saat kitab okuma saati olarak ayrılır.Aslında bu durum
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde de uygulanmalı,hiç olmazsa bir çocuk dinin
kitabını okumalı,peygamberinin sözlerini öğrenmeli,dini kaynak kitablardan okuyarak
öğrenmeli,öğrenmesini öğrenmeli.
Bu çocuğun kitabı ve okumasını sevmesini de kazandırmış olacaktır.
Bu durum sınıfın sükunetini,herkesin kitablarla ve okumayla meşgul olmasını
sağlayacaktır.
Böylece haylaz çocuk dahi istemese de çoğunluğa uyarak oda okumayı seçecektir.
Mehmet ÖZÇELİK

ARAŞTIRMA TEŞVİK EDİLMELİ
İnsanımız genel olarak araştırmıyor.Saf dilane inanıyor.Bunun için de önce
engeller kaldırılmalı.Adeta araştırma yapanlar cezalandırılmamalı.Bir zamanlar bir
kansere çare bulduğunu ifade eden Ziya Özel vardı.başına gelmeyen kaldı.Yurt dışından
her taraftan davetler geldi,gitmemekte çok diretti ancak sonunda gitmek
mecburiyetinde kaldı.O da her imkan kendisine tanınarak...
Diğer araştırma yapacakların gözünü korkuttuğu gibi,Türkiyenin bir gerçeğini
de göz önüne sermiş oldu.
Yıllardır zeka tarlalarımız dışarıya gitmektedir.Dışarıya gidenlerin ise bizlere
sadece ödül sesleri gelmektedir.Kendileri bir türlü gelememektedirler.Çünki akibetleri
meçhul,daha ziyade malum ne gibi kötü akibete uğrayacakları.

Araştırmanın önündeki uzunca,bıktırıcı bürokratik engeller
kaldırılmalı,araştırma yapanlar maddi-manevi ödüllendirilmelidirler.
Mehmet ÖZÇELİK

CAMİLER SOSYAL MERKEZLER OLMALI
Camiler sadece ibadet yerleri değil,her türlü ihtiyacın karşılandığı yerler haline
gelmelidir.
Sosyal merkezler,araştırma yerleri,çocuklara yönelik eğlence ve eğitim
yerleri,çok fonksiyonlu birleşim merkezleri haline getirilmelidir.İnsanları camiye
yaklaştıracak her türlü sosyal etkinliğe açık olmalıdır.
İnsanlar oralara zorla değil,adeta gitme mecburiyetinde olacağını içten
hissetmelidir.

İMAMLARA -MORAL ZİYARETİİmamlar vazifeli olarak her akşam bir eve -Moral Ziyareti-yapmalıdır.Bunlara
belli bir ücret ödenerek halkla,mahalleli ile diyalog içerisinde olmaları
sağlanmalı,insanlara moral vermeleri temin edilmelidir.
İmamların ziyaret etmiş olduğu evlerin zaman içerisinde farklı bir atmosferde
olacakları görülecektir.
Gelmeyene gidilir.Böylece cemaatın camiye gelmediğinden şikayet eden
imamların bu şikayetleride asgariye inecek,evine gittiği insanlar da camisine
geleceklerdir.İhsan iltifata tabidir.
Bunun alanı zamanla genişletilerek,esnaflar da buna dahil edilebilir.Günün
yorgunluğunu çeken esnaflar bu moral ziyaretleri ile rahatlamış,toplum sitresten
kurtulmuş olur.
Mehmet ÖZÇELİK

İMAM-HATİBLER DÜZENLENMELİ
Bu memlekette en fedakar insanlardan olmalarına rağmen,en fazla rencide edilip
haklarına alınanlardandır İmam-hatibliler.Bu önleri tıkanmakla bitirilmedi,kalitesi
düşürülerek en büyük hıyanet yapılmış oldu.
İmam-hatiblerin düzenlenmesi gerekir.Öyleki gerekirse sınırlı sayıda öğrenci
imtihanla alınmalı,ilahiyata direk girişi sağlanmalıdır.İhtiyaç buralarda
belirlenmeli,ilahiyata otomatikman geçişi sağlanmalıdır.
Başka bölümlere girme durumunda puan durumu düzenlenmelidir.
Bu uygulama diğer meslek okulları içinde söz konusu olmalıdır.Böylece hem
ihtiyaç belirlenmiş ve ona göre öğrenci alınmış olur,hemde bitirmiş binlerce boşta gezen
üniversiteliler ortadan kalkmış olur.
Ancak samimiyetten uzak,bazı hesaplarla hareket edilmektedir.
Mehmet ÖZÇELİK

MORAL VAİZELER

Belkide erkeklerden daha çok morale muhtaç olan veya moral depolaması
gerekenler kadınlardır.
Bunlardaki moral bozukluğu hem erkeğe hem de çocuklara yansımakta,onlarda
olumsuz etkiler bırakmaktadır.
Müftülüklerdeki Moral vaizeler ile bu kadınlar haftanın belirli günlerinde bir
araya getirilerek bu temin edilmiş olur.
Erkekler kadar kadınlarda dinden sorumlu ve dini öğrenmeye muhtaçtırlar.Din
sadece erkeklere inmiş bir din değildir.Onlarında dini ihtiyaçlarına cevab verecek bir
birimin olması gerekir.
Ailedeki boşluk kadının boşluğundan ileri gelmektedir.Bu boşluk bu vaizelerin
verecekleri moral ve bilgiler ile telafi edilmeye çalışılacaktır.
Mehmet ÖZÇELİK

ÖĞRETMENLER OKUMAYA TEŞVİK EDİLMELİ

Öğretmenler öğrencilerin okumamalarından ve çalışmamalarından haklı olarak
şikayet ederler.Bu bir iç muhasebedir.Daha önce yapılmış,gene de şöyle bir anket
yapılsa ki,bir öğretmen ayda ve yılda kaç kitab okumaktadır.
Gazetelerin neresini okumakta,spora ayırdığı ile kültüre ve edebiyata ayırdığı
arasındaki fark ne kadardır.
Öğretmenler okumaya teşvik edilmeli.
Bakanlık okullara,branşlara göre ve öğretmenlere kitab göndererek yetişmeleri
sağlanılmalı,bilgilendirilmelidir.
Uygun,cüz-i bir fiat karşılığı olarak temin edilmesi sağlanabilir.
Mehmet ÖZÇELİK

MUCİDLER BELİRLENMELİ
Proje üreten,icadda bulunanlar ödüllendirilmeli,teşvik edilmelidir.Özel sınıflar
oluşturulmalı.Bunlar yurt dışına gönderilerek üretkenlikleri arttırılmalıdır.
Nice zekalı insanlar var ki,münbit bir zemin bulamadıklarından körelip
gitmektedirler.
Bugün dünyanın en zengini,Micrasoft-un sahibi Bily Geits-i zengin ve meşhur
yapan,bu zeki insanları kanatları altına almasıdır.Böylece bu onlardan
faydalanmaktadır.Onlardan birinin bulacakları bir proğram belki de ömür boyu
alacakları maaştan daha ziyade kazanç sağlamaktadır.
İlk okul çağında bu insanlar kendisini göstermektedir.
Gerekirse öyle bir birim ve vakıf oluşturulmalı,onlar kanalıyla bir araya
toplanmalıdırlar.
Mehmet ÖZÇELİK

HAPİSHANELER MEDRESE-İ YUSUFİYE OLMALI
Hapishaneler ceza yerleridir,azab yerleri değildir.O insanlar kaybedilmek için
değil,kazanılmak için oraya konulmuşlardır.
Hapishaneler tıpkı Yusuf peygamberin medrese ve okulu haline
getirilmeli,oradakilerin okumaları sağlanmalıdır.
Özellikle her çıkan bir meslek sahibi olarak çıkarılmalı,topluma zararlı bir insan
değil,zararını telafi edecek bir insan haline getirilmelidir.
Dikkat edilirse müsbet kimselerinde,menfi kişilerinde hapishaneler
piştikleri,davalarını daha iyi hazmettikleri yerler olmuştur.Bazen dışarıdakiler
oradakiler tarafından idare dilmişlerdir.Daha garantili ve korumalı bir ortam,sağlıklı
plan yapma yerleri...
Mehmet ÖZÇELİK

SAĞLIK HİZMETLERİ KİMLİK NUMARASIYLA YAPILMALI

Resmi dairelerde ve okullarda sevk işleri işleri daha da aksatmakta ve
yavaşlatmaktadır.
En önemlisi de hafta sonu,gece gibi ani durumlarda sevkin olmaması bir çok
prosedürü de beraberinde getiriyor.İnsanlar T.C Kimlik numaralarına göre veya nüfus
cüzdanlarına göre direkt olarak muayeneye tabi tutulmalıdır.Aslında sadece sağlıkta
değil tüm kurumlarda bürokrasi tam bir ayak bağı,kraldan ziyade kralcıları çoğaltmak
demektir.
Evelden osmanlıda bir sultan vardı,şimdi her dairede ve her yerde yüzlercesine
rastlamak mümkündür.
Tıpkı başbakanın gereksiz yere bir subayın terfisini onaylaması gibi abes işlerle
meşgul olmaktayız.Resmi dairelerin müdürleri müdürlük yapsınlar,imza memurluğu
değil.Zaten imzaya gelen her şey imzalanıyor,geri çevrilmiyorsa bunun anlamı
nedir?Memurluk mu?Terfi mi tenzil mi?
Mehmet ÖZÇELİK

HER CAMİYE BİLGİSAYAR VE GÖRÜNTÜLÜ KUR'AN DERSLERİ

Yaz Kur'an kursları faydadan hali olmamakla beraber,pek de sağlıklı
geçmemektedir.Hem dersi veren açısından bir sıkıntı ortamı hemde gelen açısından bir
sene önceki öğrendiğini hatırlamak ve tekrardan ibaret kalıyor.
Öğrenimin hızlanması,daha kalıcı kılınması gerekir.Bilgisayar ve tepe gözler ile
talebe bizzat görerek daha fazla ve çabuk öğrenecek,sessizlik ortamı sağlanmış
olacaktır.
Bu sadece yaz aylarına münhasır kalmayıp her türlü eğitimin,cemaata hitab
edecek ortamın hazırlanması sağlanmış olacaktır.
Mehmet ÖZÇELİK

HATIRA YAZMA VE BASIM KAMPANYASI

Hayatın bir çok özelliği ve güzelliği hatıralarda saklıdır.Hatıralar hatırlanmak
içindir.Kişinin geriye bıraktığı en güzel mirasdır.Bizde hatıra yazmak pek yaygın bir
adet değildir.Ancak bu bir eksikliktir.
İnsanlar bu konuda ya bu bilince sahib olmadıklarından veya yada böyle bir
ortamı ve imkanı bulamadıklarından yerine getirememektedirler.
Hatıralarda hayatın sırları saklıdır.İnsanların bu tecrübelerden istifade ederek
hayatlarını yönlendirmede,bazen sevinip bazen hüzünlenmede önemli anekdotlar
gizlidir.Bunun sürdürülmesi,böyle bir kampanyayı başta yayıncıların başlatması
gerekir.Bu da iki şekilde olabilir:
1-Satılan kitab parasını çıkarırsa,sahibinden alınmıyacak,almaya gerek
olmayacak.
2-Parasını çıkaramazsa,hatıra sahibi katkıda bulunacak veya kendi ödeyecek.
Çift taraflı bir kar...
Mehmet ÖZÇELİK

İLAHİYATÇILARDAN İRŞAD EKİBİ

Toplumun manevi ihtiyacı manevi elemanlarla,o hizmeti deruhte edenlerle
giderilebilir.
Bugün sağlık ekibleri,rehber öğretmenleri köylere gitmekte,ihtiyaçları
gidermektedirler.
İlahiyatçılarda;Müftülüklerin organizesinde -İrşad ekibleri- adı altında hem
merkezi camilerde,gerekirse merkezi sistemli camilerde,gerekse ilçe ve köylere
götürerek cemaatların farklı kişileri ve farklı konuları öğrenmeleri sağlanmış,bu
insanlarda birikimlerini değerlendirmiş olurlar.
Ekibi en çok olan ve en çok insanlarla buluşan kurum diyanet camiasıdır.Ancak
elemanları gerektiği gibi toplayamamakta ve değerlendirememektedir.
Milli Eğitim iş birliği ile din dersi ve İmam-Hatib öğretmenlerinden çok iyi
yararlanabilir.
Ancak yıllardır bu çok nakıs kalmakta,hiç denilecek durumda olmaktadır.
Diyanet ve müftülükler bu projeye imamları da dahil edebilirler.
Maddi külfetini gönüllü bir kaç kişiye teklif ile giderebilir,bu da ayda en fazla
dört kere olacağından bir külfet getirmeyecektir.Her hafta 20 kişilik ekible muhtelif
yerlere gidilip insanlar monotomluktan kurtarılmış olur.
Konferans vermek üzere çağrılan kişilerin anlattıkları aslında onların her zaman
konuştukları,yazdıkları şeylerdir.Belkide dinleyenlerin bir çoğunun duyduğu
şeylerdir.Ancak dinleyicilere çok farklı katkılar sağlamaktadır.Bu irşad ekibiyle de aynı
fayda sağlanabilir.
Mehmet ÖZÇELİK

İNTERNET KAFELERE BİR KİMLİK VERİLMELİ
İnternet kafeler nasıl bir kimlik sahibidirler.Ne anlaşılmaktadır.Oyun yerimi,bali
çekenlerin yerimi,esrarkeşlerin yuvasımı,ilim erbabının ve araştırmacıların müracaat
yerimi,nedir?
Bu manada hepside akla gelmektedir.Gerçek kimliklerine kavuşturulup,oralara
o kimlikle gidilmesi sağlanmalı,bir seviye kazandırarak araştırma mekanları
kılınsın.Milleti Eğitimin ücretli araştırma,belge toplama,bilgi elde

etme,düzenleme,iletişim şubeleri olarak istihdam edilsin.Öğretmenlerin eğitim
materyallerini temin eden yerler olarak hizmet etsin.
Daha bir çok görevlerde kullanılabilir.
Mehmet ÖZÇELİK

EVLERE TELEFON-ELEKTRİK HATTI GİBİ İNTERNET HATTI

Evlere nasıl ki ilk yapıldığında elektrik-su gibi hatlar çekiliyorsa,binalara
internet hattı da çekilmeli,ortak kullanma hattı sağlanarak,her evin kullanabilme
imkanı tanınmalı,alt yapısı yapılmalıdır.
Her şey gibi internette alt yapısız olarak ülkemize geldi.Gerek telekomdan
gerekse belediye-devlet ve millet hazır değildi.
Önce bir müddet 128 lerle avutulan millet şimdilerde 256 larda bir müddet
avutacak,zamanla kendimize gülerek 512-lerle,1024-lerle bağlanıyormuşuz diye hayret
edeceğiz.
Millet hazırlanmalı,alabilme kolaylığı sağlanmalıdır.Önemli çapta evlere internet
çekilmemesinin sebebi,bu kolaylığın ve imkanın olmamasındandır.
Mehmet ÖZÇELİK

OKULLARA SEÇMELİ ARAPÇA,KUR'AN VE MEAL DERSLERİ KONULMALI
Yüzde doksan dokuzu müslüman olduğunu söylediğimiz bir ülkede,o ülkenin
insanlarına dinlerini öğretmede çekingen davranırız.
Bir çocuğun dinini,dininin kitabını ve dininin kitabının dilini öğrenmesi kadar
tabi ne olabilir?
İmam-hatiblerin varlığından rahatsız olanlara müjde;
İşte İmam-Hatiblere bir alternatif.Bu durumda belki pek kimse çocuğunu oraya
göndermez.

Daha,İmam-Hatiblere alınacak öğrenci sayısı azaltarak kaliteli eleman ve bu
elemanların direk ilahiyata gitmeleri veya hemen imamlık yapabilecek kalitede
yetiştirilmeleri sağlanmış olur.
Bir çocuk Allahın kitabında yazanları bir defacık bile olsa bilmeli ve okumalıdır.
Tenkid amaçlı değil,muhasebe için sormak gerekirse;Kur'an-ı kerime bunca
saygı gösteren insanların kaçta kaçı onun içerisindeki anlamlara göz gezdirmiş ve
okumuştur?
Az değil mi?
Amaç bu iç çekmeye sevince dönüştürmektir.
Mehmet ÖZÇELİK

HER APARTMAN ÖNÜNE AĞAÇ
Hadisde:"Eğer kıyametin kopacağını bilseniz dahi,elinizde bir fidan varsa,onu
dikiniz."buyurulur.Önemi tartışma götürmez.
Ancak bu belediyeler tarafından aranan şartlar içerisinde kabul edilmeli,asri
hapishane durumunda olan apartmanlar şenlenip,güzel görünümüne kavuşturulmalıdır.
Her bir dairede bulunan kişi kendi adına bir ağaç dikse,onlarca ağaç oluşacaktır.
Mehmet ÖZÇELİK

EVLENECEK ADAYLARA 1 YILLIK KURS VE BURS
Evlilik en kutsal bir kurumdur.Temelleri en fazla sağlam atılması ve kurulması
gereken bir müessesedir.Böyle bir müessesenin ciddiye alınması gerekir.
Evlenecek çiftlere bu evlilik hayatının sağlam temellere oturtulması için,ailedeki
tüm sorumlulukların anlatılarak,yapması gerekenler öğretilmeli,sonradan dönüşü
olmayan bir yolda,bilmiyordum,düşünmemiştim durumuna düşülmemelidir.
Çünki evlilikteki problemlerin onda dokuzu mantıklı değil,hissi ve bilinçsiz
yapılmış çıkışlardır.

Özellikle belediyelerin veya devletin bir kurum olarak her il ve ilçede bunu
yaparak,evlenmeye gelecek çiftlere bir sene öncesinden hazırlanmaları sağlanmış,hiç
tanımadığı ve bilmediği bir ortam ve kişilere en azından bilgi yoluyla hazır hale gelmiş
olur.
Evlenemeyen gençlerin en büyük sıkıntılarından birisi de,böyle bir maddi imkanı
bulamamalarıdır.Bir kısmı hibe,bir kısmı uzun vadede faizsiz olarak ödeme
suretiyle,öğrencilere verilen burs mahiyetinde bir maddi destek sağlanabilir.Böylece
ailenin baştan kuruluşu da problemsiz,sıkıntısız,uzun vadeye yayılan bir ödeme
rahatlığını hissetmiş olurlar.
Mehmet ÖZÇELİK

OKUL MÜDÜRLERİNİ ÖĞRETMENLER SEÇSİN
Öğretmenlerle müdürlerin uyum içerisinde çalışmaları
gerekmektedir.Üniversitelerdeki sistemlerde olduğu gibi,okullarda da okul müdürleri
öğretmenler tarafından iki yıllığına seçilebilir.Böylece öğretmenler kendileriyle
çalışacakları kişiyi seçmiş ve o kişide iki yıl içerisinde aktif olarak çalışma
mecburiyetinde kalacaktır.
Öğretmen zihniyet itibarıyla farklı bir düşüncede de olsa,farklı düşüncede
bulunan insanları memnun etmek ve onlardan seçilmek amaçlı da olsa oy almak için
uyum içinde olmak mecburiyetinde kendini hissedecek ve ona göre davranacaktır.
Zamanla bu Milli Eğitim Müdürlerinin de müdürler tarafından seçilmesine
giderek,başta önemli olarak öğretmenin önemi sağlanmış olacaktır.
Müdürler seçilirken acaba görev yapacağı yerlerde bulunan kaç öğretmene
danışılmaktadır?Emri vakiyle iş yapılmakta ve yaptırılmaktadır.
Milli Eğitim camiasında en önemli rolü üstlenen öğretmene danışılmadan işler
yürütülmektedir.Oysa öğretmen merkezdedir.
Yeni uygulanacak olan,bir yerde beş yıl süreyle kalma şartı ki ne kadar ve ne
derece ciddi olarak uygulanacaktır.Müdürlere bir değişim getirse bile aktif olmayan
müdür gittiği yeride kendine benzetebilir.Onun aktifliği sağlanmalı,öğretmen
tarafından kontrolü sağlanmalıdır.
Müdürlük makamı hizmet makamı haline getirilmeli,despot ve hizmet ettirilen
makam durumundan kurtarılmalıdır.
MEHMET ÖZÇELİK

BELEDİYELERE AİD KONFERANS SALONU
Belediyeler halka hizmet yerleridir.Belediyeler birliği halkın ve etkinliklerinin
rahat sürdürlmesi için her beldeye bir konferans ve toplantı salonu yapmalı veya
yaptırmalıdır.
Gerek değişik konferanslar için gerekse de belediyeler her ay veya iki haftada bir
veya başka birimleride içine dahil ederek etkinliklerde bulunmalıdır.
Halkın bu etkinliklere katılımını sağlamak için çeşitli ödüllendirmelerle cazib
hale getirmelidir.
Belediyelerin yapacakları imar gibi işleri müteatlerde yapabilirler.belediyeler
halkın maddi ve manevi ihtiyaçlarını özellikle eğitici ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak
mecburiyetindedirler ve kendilerini öyle bilmelidirler.
Vakıflarında desteklerini alarak iki haftada bir konferans verecek kişi ve yazarla
çağırılabilir,açık oturumlar tetiplenebilir.
MEHMET ÖZÇELİK

HER VATANDAŞA TESCİLLİ BİR A-MAİL
İşlerin hızlı ve sağlıklı yürümesi,vatandaş ile direkt iletişim kurulabilmesi için
her kişiye tescilli bir a-mail verilmelidir.
Özel anlamda ise,her öğretmene,her memura birer a-mail verilerek evrak
sarfının önüne geçilmiş,kişiler hızla bilgilendirilmiş olurlar.İletişim ağının hızla
kurulması gerekir.
Yıllar önce düşünüyordum;bu kadar geri kalmışlığı nasıl aşarız diye...
İnternet ise bunu hızlandırma açısından telafi edilme imkanı tanımış oluyor.
Mehmet ÖZÇELİK

KURRA İLE HAC
Hadisde:"Eğer beli bükülmüş ihtiyarlarınız,emzik emen bebekleriniz,ağzıyla
otlayan hayvanlarınız olmasaydı,belalar sel gibi üzerinize yağardı."buyurulur.
Yaşlılarına saygı göstermeyen toplum,saygı göremez ve bulamaz.

Bu düşünce ile;Yetmiş yaşından itibaren kurra yolu ile her sene belirli sayıda
yaşlıyı,gerek acentalar gerekse diyanet gerekse devlet bu işleri organize ederek bu işi
yürütebilir.
Bu yaşlılar ve çevresi memnun edilmiş,bu insanların duaları alınmış olur.
Mehmet ÖZÇELİK

HER MUHTARLIĞA BİR WEB SİTESİ
Mahallenin genel olarak bilinmesi,kontrolü ve iletişimi için muhtarlıkların
bünyesinde bir web sitesi oluşturulabilir.Bu durum nüfusun ilerini,seçimin kolay
yapılmasını,zaman içerisinde internetten oy kullanmasını bile sağlayabilir.
Bu eksiklik zamanla her apartman için bile bir sitenin gerekliliğini gündeme
getirecektir.
Belediyeler bu konuda iyi bir görünüme sahib olmak için gayret göstereceklerdir.

HER İLE BİR DENİZ FENERİ
Her ilde mutlaka derdini dile getiremiyen fakir insanlar bulunmaktadır.Bizlere
gelemeyen o insanlara bizler gitmeliyiz.Deniz feneri onu yapıyor.
Sosyal yardımlaşma kurumu gibi devlet organizatörlüğünde veya belediyenin
desteğinde bu insanlar araştırılıp bulunmalıdır.
Hadisde:"Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir."
İnsanlar gece yatarken kıvranıyorlar;
Kimi açlıktan,Kimi de çok yemekten.Buna denge getirilmesi,bu mahrum
insanlara el uzatıp sevindirilmesi gerekir.
Mehmet ÖZÇELİK

CUMHURBAŞKANLIĞI KALDIRILMALIDIR
Millet 80 yıllık bir millet değil,gün be gün gelişmektedir.Bu gelişme hem beden
hem ruh hem zihin hem maddi açıdan kendisini göstermektedir.
Ancak millete ayak uyduramıyanlar millete ayak bağı oluyor.
Bu kemer bu vücudu sıkıyor.
Kavgadan bu millet fazlasıyla bıktı.Üzerinden pisliklerin,gürültü ve patırtıların
değil,rahmetin inmesini,bağlarının bir bulut gibi üzerinden gitmesini istiyor.
Hakimiyet milletin mi,cumhurbaşkanının mı?
Milletinse neden milletin seçtiklerinin dediği olmuyor?
Bürokrasiden çok çektik.Çektirenlere Allah kabrinde de çektirsin.
Bürokratik engeller kalksın,işler hızlansın,geri kalmalar telafi edilsin.
Millet millet olsun,kendini bulsun.
Mehmet ÖZÇELİK

RÜŞVET ALANLAR TEŞHİR EDİLMELİ,MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMELİ
Rüşvetten memnun olan olmamıştır,üç beş beyinsizin dışında.
Rüşvet bu milletin belini bükmüş,işlerini yokuşa sürmüştür.Olacakları olmaz
kılmıştır.
Çocuklarına bu insanlar bunu yedireceklerine,zıkkım yedirseler daha iyi ve
sağlıklı olur.
Bu insanlar bu yüzsüzlüğü yapıyorlarsa,bunlar medya kanalıyla teşhir
edilmeli,para cezası verilmeli,görevden men edilmeldir.
Üç beş beyinsiz hatırına bir millet feda edilmemelidir.Üç beş kişi milletin selameti
için feda edilmelidir.
Zira zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve edilmemeli...
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HER PANSİYONA VE YİBOLARA BİR KÜTÜPHANE VE BİR MESCİD
Köylerden bir çok zorluklarla ve küçük yaşlarda ailelerini terkedip,onların
şefkat kucaklarından mahrum olarak bu yatılı yerlere gelen öğrenciler,geleceklerini
garanti etmek amacıyla katlanmaktadırlar.Bunun da sağlanması için alt yapının
sağlanması gerekir.
Pansiyonlarda bulunan öğrenciler zaman itibarıyla müsaittirler.Başlarında
eğitmenlerinin olmasıyla diğer gündüzlü öğrencilerin çalışmalarından kat be kat
çalışma imkanı doğmaktadır.Bu öğrenciler için okuma en büyük zevk unsurudur.Bunun
sağlanması için buralarda kütüphaneler kurulmalı,okumayı bunlara sevdirmelidir.
Bu çocuklar köylerindeki bağ bahçe işlerinden uzak,daha sakin bir kafayla çok
şeyi düşünebilmekte ve kendilerini sağlıklı bir hayata hazırlamaktadırlar.
Ancak bunların en büyük eksiklikleri evleri durumunda olan bu yerlerde namaz
kılacakları bir yeri bulamamalarıdır.Her iş için bir çok yer ayrılır ve mevcud bulunur
iken böyle bir ihtiyaç ciddiye alınmamaktadır.
Bu insanalrın bu ihtiyaçları giderilmeli,devlete bakışları düzeltilmelidir.
Mehmet ÖZÇELİK

APARTMANLARIN ALTINA ÇOK AMAÇLI SALON
Kayseride yıllar öncesinden devam eden güzel bir uygulamaya şahit oldum;
Apartmanların altları;hem apartmanın meselelerini konuşmak,teravih ve beş
vakit namazı kılmak,yazları Kur'an öğretmek,taziye yerleri gibi bir çok amaç için alt
katlarda yerler yapılmaktaydı.Hatta bazıları dışarıya hoparlör vererek beş vakit ezanın
okunduğu bir mescid halinde hizmet vermekteydi.
Her memlekette bu güzel uygulamaların başta belediyelerin öncülük yapması ile
sürdürülebilir.Çok hayırlı ve rahat sonuçlar alınacağı görülecektir.
Böyle güzel çalışmalar münferid kalmamalı,yayılmalıdır.
Mehmet ÖZÇELİK

CAMİ SOHBETLERİ

Camiler toplumun en çok ve sıklıkla bir araya geldikleri yerlerdir.Camilerin
fonksiyonları çok olması gerekirken,bizde yeterli fonksiyonu üstlenmemekte ve sadece
namaz kılınan bir kutsal mekan olarak faaliyet sürdürmektedir.
Teravih namazları büyük küçük,kadın erkek herkesimi bir araya getirip
sohbet,ilahi,hatim gibi icraatların yapıldığı zamanlardır.Ancak bu aktivite yılda bir aya
münhasır kalmakta,tüm yıla yayılamamaktadır.
Haftada bir kılınan Cuma namazları,yılda iki defa kılınan bayram namazları
daha fazla kesimi bir araya getirip kaynaştırmaktadır.
Cuma gecesi dediğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gecede yatsı namazından
sonra yapılan tecdid-i iman ve tecdid-i nikahın dini bir mecburiyeti olmayıp sadece bir
temenniden ibaret olmasıyla beraber toplumun adeta gitmek mecburiyetinde kalarak o
gece gelmesi güzel bir uygulamadır.
Bunun gibi eskiden yapılan külliyeler gibi ilim ehlini,çocukları ve kadınları
kendine çekecek uygulamalara gidilmesi gerekmektedir.
İşte cami sohbetleri diye isimlendirdiğimiz bir uygulama ile;Haftanın bir veya iki
gününde veya bir günü erkeklere bir günü de kadınlara ve hatta bir günü de çocuklara
yönelik olmak üzere sohbetler tertib edilebilir.
Bu sohbetlerde cemaatın soracakları sorular cevaplandırılır.Ağırlıkla cemaatı da
işin içine çekmek suretiyle sorulu cevaplı bir sohbet sürdürülebilir.
Ancak bu sorular sadece fıkıhla sınırlı olmayıp,imani,hadis ve tefsirlerle de
genişleterek zengin bir ortam kazandırılabilir.
Eskilerde olduğu gibi,bir kısımda tefsir derslerini bir araya gelerek burada
sürdürebilir,bazı kesimlerde dinleyici olarak ders yapan bu cemaata dinleyici olarak
iştirak edebilir.
Din sadece erkeklere gelmemiştir.Erkekler kadar kadınlarda dinden
sorumludurlar.Onlarında eğitilip yetiştirilmesi için camilerde mukabele,sohbet,çocuk
yetiştirme,evlilik ve aile bilgileri verilebilir.
Özellikle çocuklar caminin havasını teneffüs etmelidirler.Onlar için oyun
yerleri,eğitici ve eğlendirici bilgisayar eğitimi gibi hususlarla tutulabilirler.
Camiler çok fonksiyonlu ve aktif aktivitelerin olduğu yerler haline getirilmelidir.
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BAYRAMLAŞMALAR
Herkesin en muzdarib olduğu durum,akrabalarıyla yeteri kadar irtibatı
sağlayamamasıdır.Bayramlar bunların birer vesilesidirler.
Ancak bayramlarda da bunun yetersiz kaldığını özellikle büyük kentlerde
oturanlar görmektedirler.
Bu amaçla akrabalar hiç olmazsa bayramları tam tekmil bir araya gelmek için
büyükçe bir yer veya bir düğün salonu gibi bir yer tutarak o günü değişik etkinliklerle
kutlayabilirler.
Bir araya gelme daha kolay sağlanmış ve herkes birbiriyle görüşmüş olur.Daha
geniş ve samimi bir ortam sağlanmış olur.
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OKULLARDA REHBERLİK
Okullarda rehberliğin belli bir standarda oturtularak aktifleştirilmesi
gerekir.Aile hekimliği gibi,aile rehberliği.Rehberlikte yöntemler belirlenip,tecrübeler
anlatılıp yazılmalıdır.
Büyük bir ümidlerle kurulan rehberlik servisleri maalesef resmiyeti aşıpta bir
türlü öğrencilere ulaşılamamaktadır.
Oysa bu servisin gerekirse belirli saatlerde belirlenen sınıflara girerek öğrencileri
tesbit edip,genel tesbitlerde bulunarak,sonuçta problem olabilecek öğrencilerle diyalog
kurup,öğrenci-öğretmen-rebberci-veli diyaloğunun aktifleştirilmesiyle problemler daha
kısa yoldan çözülmelidir.
Ancak kimse kendisine bir şeylerin dokunmasını,tedirgin olmasını
istemediğinden problemlerden çözülmeden artışla sürmektedir.İçte büyümeye zamanla
dışa aksetmeye başlamaktadır.
Sonuçta buradan çıkan çözümler ve başarılar veya başarısızlıklar birer kaynak
kitap olarak tüm birimlere ulaştırılarak genel bir çözüme gidilmiş olur.

ZARARLI YİYECEK VE İÇECEKLERİ KARŞI KAMPANYA
Halk ne yapıyorsa bilinçsizlikten yapmaktadır.
Evvela zararlı yiyecek ve içeceklere müsaade edilmemelidir.
Sonra bunları boykot ederek satış yapamamaları,dolayısıyla iflas etmeleri
sağlanmalıdır.
Mesela;-Her yıl 1500 bebek 'sigara'dan ölüyor.
-”Türkiyede 30 milyon kişi sigara tiryakisi,7 milyon kişi alkol,5-6 milyon kişi de
ilaç bağımlısı.Türkiyede 2004 yılında yaklaşık 5,5 milyar paket sigara,898 milyon litrede
alkollü içki tüketildi.”
-İçkinin mübah olduğuna inandırdığı bir kadından dolayı hempher;”
Müstemlekeler nâzırı ile vedâlaşdığım zamân bana: (Biz İspanyayı
kâfirlerden[Müslimânları kasdediyor] içki ve zinâ ile aldık. Yine bu iki büyük kuvvet
ile, diğer bütün topraklarımızı da geri alalım), demişdi. Bu sözünde ne kadar haklı
olduğunu şimdi anlıyorum.”
Bu tuzaklardan millet haberdar edilmeli ve bir birlik içerisinde hareket
sağlanmalıdır.
MEHMET ÖZÇELİK

YABANCI ADLAR DÜZELTİLSİN
Şairin;Öz vatanında garibsin/Öz vatanında parya-denildiği gibi;yaşadığımız
memlekette bir çok dükkanın üzerinde alakasız bir şekilde yabancı adları
konulmaktadır.Sattıkları ile adları arasında hiç bir münasebet yok.Tıpkı;münasebetsiz
Ali Efendi,misali...
Belediyeler,münasebeti olanlara müsaade etmeli mesela,elektronik eşya satan
kişinin bu adı veya Bilgisayar adını veya sattığı şeye münasib ve de mütenasib bir adı
normal karşılanabilir.
Bizim o kadar kurulması gereken adlarımız var ki,bize yettiği gibi,tüm dünyaya
da varsa marifetimiz ihraç edebiliriz.
Buna bir düzen getirilmesi gerekir.Tam bir boşluk yaşanmaktadır.Körü körüne
bir görenek belası içinde,kimliğini bulamamış genç misali her kimliğe girilmekte,her
şekle sokulmaktadır.Netleşmeyen,belirginleşmeyen,kendini bulamayan bir
kişiliksizlik...Sahte bir özenti.Düşmanlar alış verişte görsün...

Kişiliğin bulunmasına yardımcı olunmalı,buna bir ölçü ve düzen getirilmelidir.
Bugün fransız memleketimize girseydi,bu kadar değişiklik ve bu kadar tahribat
yapamazdı.
Bin küsur yıldır Yunuslarımız Yoris olmadı,şimdi hem iş yerlerimiz hem de
çocuklarımızın isimleri...
Biz mi on-laştık,onlar mı bizleşti?
Prof.Oktay Sinanoğlu'nun feryadı yerinde;Yabancılaşıyoruz...!!!Yani:""Önce
kafaları köleleştirirler, sonra tarım ve sanayi'yi yok ederler, sonunda da topraklarını
alırlar"
Belki de;yabancılar yerlileşiyor..yerleşiyor...

OKULLARDA YAZILILAR KALDIRILSIN
Öğrenci bir veya bir kaç dersten başarısız olabilir.Bu o öğrencinin başarısız veya
başaramaz olduğunu göstermez ve mihenk olamaz.Kabiliyeti başka alanlarda olabilir.
Hem bir bütünlük sağlamak amacıyla,yazılı sınavları bir ve ikinci dönemlerde
birer kere uygulamaya karşı,genel tüm derslerden seviye tesbit sınavı
uygulanarak,öğrenci bu nota ve de öğretmenin değerlendireceği sözlü ve kanaat notuna
göre değerlendirilebilir.
Öğretmen artık sadece sözlü notu versin,yazılı genelde yapılarak değerlendirilsin.
Öğrenci içinde performans esası getirilerek,onun dönem içerisinde -öğrenci tezive dönem sonu için,-bitirme tezi-adı altında yaptığı başarılar ve araştırmaları göz
önünde bulundurularak değerlendirilebilir.
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BELEDİYELERDEN FAKİRLERE EKMEK
Muhtarlar kanalıyla her belde kendi içerisinde madur durumda olan,temel
ihtiyaç olan ekmeği bulamıyacak durumda olanları tesbit edebilirler.
Özellikle bu insanlara günde iki öğün yemek ve temel gıda malzemesi olan un
veya ekmeği evlerine teslim edebilirler.Hem o insanlar mahcub duruma
düşmemiş,izdiham olmamış,fakirler ve muhtaçlar doğru olarak tesbit edilmiş ve yerine
ulaştırılmış olur.
Komşusu aç iken kendisi tok yatan bizden değildir,hakikatını unutmamak
gerekir.
Hz.Ömer belki olunamaz ancak örnek alınabilir.
MEHMET ÖZÇELİK

ÇOCUKLARA BAYRAM HARÇLIĞI
Herkes çocukların sevindirilmesi konusunda müttefiktir.Bu sevindirme her
şekilde olduğu gibi,özellikle bayramlarda farklı ve unutulmaz olur.
Bu sebebten dolayı;devlet ve de belediyeler nezdinde,her bayram günü 10
yaşından küçük olan çocuklara bayram harçlığı veya giyecek almak yoluyla bu çocuklar
sevindirilmiş,baba gözüyle görülen devlet veya belediyeler bu vesile ile babalıklarını ve
sorumluluklarını bir nebze de olsa yerine getirmiş,hayırlı bir işde bulunmuş olurlar.
Özellikle bu çocuklar içerisinde muhtaç durumda olanlar belediyeler tarafından
seçilmeli,ihtiyaçları giderilmelidir.
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FUHUŞ YAPAN VE YAPTIRAN-UYUŞTURUCU PAZARLAYANLAR TEŞHİR
EDİLEMLİ
Yapmalarını engellemek,yaptıracağı kişileri uyarıp dikkat çekmek için;fuhuş
yapan ve yaptıran,vergi kaçıranlar,uyuşturucu pazarlayanlar,hırsızlık
yapanlar"Yüzsüzler"olarak kamu oyuna teşhir edilmelidirler.
Kötülük yapanların yaptıklarının yanlarına kar kalması,onları daha da
şevklendirmekte,artışa sebeb olmaktadır.
Aç canavara karşı gösterilecek sevgi ve yumuşama onun iştahını açacak ve dönüb
bir de diş kirasını isteyecektir.
Yetmiş milyon yetmiş kişiye feda edilmemelidir.
MEHMET ÖZÇELİK

EZAN DUASI VE SALÂTEN TÜNCİNA

Namazlardaki tesbihatlar namazın çekirdeği durumundadır.Kılmış olduğumuz
namazların sünnete daha da uygun olabilmesi için özellikle şunlara da riayet edilmesi
gerekir:
Neler daha yapılmalıdır;
-Ezan okunurken ezan duası okunmalı.(Ve ene eşhedü enlâ ilâhe illallâhu
vahdehûla şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlüh ve radeytü billâhi
rabben ve bil İslami dinen ve bi Muhammedin Sallallahu Aleyhi ve Selemle Rasulen
Nebiyya.)

-Ezandan sonra ezan duası okunmalı.(Allahümme rabbe hâzihid da’vetittâmmeti vessalâtil kâimeti âti Seyyidina Muhammedenil vesîlete vel fadîlete veddereceter refîatel âliyeti.-ilahi-veb’ashu makâmen mahmûdenillezî vaadtehu inneke lâ
tuhliful mîâd.)

-Farz namazlardan sonra Salaten Tüncina okunmalı.
(Allâhümme sâlli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed.
Salâten tuncînâ bihâ min cemîil ahvâli ve'l-âfât. Ve takdîlenâ bihâ cemiâ'l-hâcât. Ve
tutahhirunâ bihâ min cemî'ıs-seyyiât. Ve terfeunâ bihâ indeke â’led-deracât. Ve

tübelliğunâ bihâ aksa'l-gâyât. Min cemî'il-hayrâti fi'l-hâyâti ve ba’de'l-memât. Âmin yâ
mücib'ed-deavât, ve'l-hamdü lillâhi rabb'il-âlemin.)

-Duadan sonra 33 defa -Lâ ilâhe illallah- tesbihi çekilmeli.

-Özellikle camilerde toplu olarak ezan duası ve farzlardan sonra Salaten Tüncina
duası yapılmalıdır.
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GENELEVLERİNDEKİ KADINLAR KURTARILMALI
Kadın erkek eşitliği ve kadın hakları diye yırtınanların kulakları
patlasın,gelsinlerde bu ayıba bir çözüm bulsunlar.
Bu kadınları buralarda harcayanları Allah her iki alemde de rezil,perişan ve
kahretsin.
Bu kadınlar mecburiyetten veya kendilerine ömür boyu ödeyemeyecekleri
imzalatılan senedlerden dolayı burada kaldıklarını söylemektedirler.
Bunlar bu milletin ve bu devletin namusudurlar.Her ikisi de namusunu
kaybetmiş durumdadırlar,çözüm üretmeyenlerce...
Genelde devlet,özelde belediyeler,katılımda millet el ele vererek bu ayıblarını,bu
namuslarını kurtarabilirler.
Bir kadın ne kadar da berbad olursa olsun,burada hayatını sürdürmekten
memnun değildir.Bir kocanın kahrını çekmeyen,ne idüğü belirsiz sayısızca insanın
menfur kahrını hiç çekemez!
Bir zamanlar ermeni asıllı genel evleri kraliçesi denilen Manukyan,vergi
rekortmeniydi.
İşte bir milletin kapanmaz yarası,silinmez büyükçe bir lekesi.
-Namussuz- lekesi en ağır bir lekedir.
Belkide herşeyden önce ilk el atılması gereken projelerdendir.
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