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EĞİTİMİN HARAMİLERİ

  

'Karanlığa alışmışlar, yıldızlardan bile korkuyorlar.' Şimdiye kadar işleyen tüm
sistemler,toplumdan ve milletten özgürlük gibi değerlerin alınması yönünde idare
edilmeye ve yönetilmeye çalışıldı.

  

      

  

Şimdilerde ise bu özgürlük ve değerlerin,sahip olunanların geri verilmesine
çalışılmaktadır.Bunda da iki durum ortaya çıkmaktadır;

  

Birisi;öncekine alışmış ve ondan bir menfaat umanların buna direnmesi.

  

İkincisi ise;birden bire meydana gelen özgürlüklerde su-i istimaller ve ölçüsüzlük
gibibazı arızalar kendisini göstermektedir.

  

Yine de çözüm;bir ölçü çerçevesinde alma yönüne değil verme yönüne gidilmekle
olabilir.Kapatmayla değil,müsbet manada önün açılmasıyla olur.

  

******************

  

Kirli eller ve kirli diller yine devrede.
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Eğitimin önünü tıkayan ve engelleyen harami ve haramzadeler yıllardır bu milletten
gasbettikleri yetmemiş gibi,hala da gasbetmeye devam etmektedirler.

  

Zira zihniyet aynı zihniyet..yapı ve tiney aynı yapı ve tinet.

  

-Bu milletin özgürlüğüne İsmet İnönü ile ipotek konuldu.1960 askeri darbesi ile de
gasbedildi.

  

Bu milletin özgürlüğü yine ordunun içerisindeki kirli cunta ekibinin deşifre dilip,devre
dışı bırakılmasıyla olacaktır.

  

-Bu İmam-Hatip-deki gençlerin âh-ına kalsa,âh-ı tutsa yine yeter.

  

Bu okulların maneviyatı içerisinde barındırması,maneviyat yarasalarını rahatsız
etmektedir.

  

Maneviyatı olmayanın hiç maddiyatı ve maddi gelişimi olur mu?

  

İnançtan mahrum olan bu zihniyet akıldan da mahrumdur.Kısır veüretime kapalı.Bunlar
akıldan da uzaktırlar.

  

Kısırlaşanlar İmam-Hatipleri de kısırlaştırmaya çalışmaktadırlar.

  

İmam-hatipleri kaldırmaya yönelik çabada bulunanlar;İmam öldüren ve İmam-Hatip
yurtlarına saldıranlardan ne farkı vardır?
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Bunlar aynı fabrikanın aynı mamulüdürler.

  

İmam-Hatipler kadar başınıza taş düşsün!!!

  

-Kızların okullara gitmesi için trilyonları harcayan milli eğitimin bu katkısından fazlasını
hiçbir para ödemeden yapmaktadırlar İmam-Hatipler.

  

-Türkiye-nin üniversiteye girişte en başarılı öğrencileri buralardan çıkmakta ve bir çok
başarıya imza atmaktadırlar.

  

-Bu okullardan suç işleyen,suça karışan insanlar çıkmadı.

  

Bu gün dağ eşkiyasıyla aynı noktada buluşanlar,aynı zihniyetin ürünüdürler.

  

Bunlar eğitimin haramileri ve haramzadeleridirler.

  

*****************************

  

-Nizamül mülkün kurduğu nizamiye medreseleri ile başlayan,Fatih-in sekizli sistem olan
Sahn-ı Seman medreseleriyle devam eden medrese eğitimi,İmam Hatiplerle sürdürülmeye
devam etmektedir.Bir farkla ki;

  

İmam Hatib-ler asırlardır devam eden bazen küs bazen kavgalı olan akılla kalbi
barıştırmış,din ile ilmi bir araya getirmiş,kalbini din ilimleriyle aydınlatırken aklını da fen
ilimleriyle aydınlatmakta olan bir kurumdur.
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Bir elinde dünyayı öbür elinde âhireti tutmaktadır.

  

Bir asırdır eğitim hayatımız bir çıkmazın içerisindedir.Kısır döngü içerisinde sürekli
dönmektedir.Denildiği gibi,bizim oğlan bina okur,döner döner yine okur.

  

Bina Arapça bir gramer kitabıdır.Öğrenci döner döner hep aynı şeyi okur.

  

İmam Hatipler eğitimin sigortası,nefes borusu ve çıkış kanalıdır.Keşke bir de haramiler ve
haramzadeler tarafından önleri tıkanmasa.

  

M.Eğitim bakanlığı bir –haydi kızlar okula- kampanyasına trilyonları harcamakta,başarı
ise gayet az.İmam-Hatiplerde ise bu oran kampanyasız yüzde yüzün üzerindedir.

  

Bugün İmam Hatipler İslam ülkelerine bile model okul olmaktadır.

  

Bu okulların önünü değil tıkamak,eğitimin yükselişini sağlamak için diğer okullara model
olmalı,dini dersler arttırılmalı,bu okulların orta kısmı,ilk okul kısmı ve ana sınıfları ile
gelişimi sağlanmalıdır.

  

Aksi takdirde başarısızlıkla beraber terör ve suç oranları da sürekli artar.

  

*Ancak bir iç muhasebe olarak;sürekli yapılan engellemeler bu okulların kalitesini de
düşürdü.Evvelden bu okullara girmek için hatırı sayılan kimseler devreye
konulurken,şimdi köylere giderek rica ila toplanmaya çalışılmaktadır.

  

*Bir zamanlar hep denirdi;’Olsunda çamurdan olsun.’İmam Hatip ve İlâhiyat mensupları
için…Gerçi bu insanların içinde ihmalkâr olan çıksa da menfi insan kolay kolay çıkmaz.
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Bu okullara bir dizayn getirmelidir.Bu öğrencilerin alacağı eğitim sistemi
yükseltilmelidir.Alarak değil de vererek seviyelerinin yükseltilmesine çalışılmalıdır.

  

29-05-2011

  

MEHMET ÖZÇELİK
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