Fikir Kırıntıları - 1

Fikir Kırıntıları - 1
1

Fikir Kırıntıları - 1

Bu kitap Derin Düşünce Fikir
Platformu’nun okurlarına
armağanıdır.
www.derindusunce.org

2

Fikir Kırıntıları - 1

3

Fikir Kırıntıları - 1

İçindekiler

Önsöz ....................................................................................................................................................... 5
Millî eğitim.................................................................................................................................................. 6
Türk Solu .................................................................................................................................................. 10
Üniversite ahlâkı ........................................................................................................................................ 13
24 Kasım öğretmenler günü ........................................................................................................................ 16
Savaş, Cihad ve Şehadet .............................................................................................................................. 18
Rusya ...................................................................................................................................................... 22
Küresel ısınma ........................................................................................................................................... 24
Güçler ayrılığı ............................................................................................................................................ 27
Zaman ..................................................................................................................................................... 28
Solcu, sosyalist, komünist ............................................................................................................................ 31
Ekonomik Kriz ........................................................................................................................................... 36
Milliyetçilik ve Irkçılık ................................................................................................................................... 42
Petro-dolar ............................................................................................................................................... 46
Ölüm Korkusu ........................................................................................................................................... 51
Akademisyen ............................................................................................................................................ 55
Gladio-Stay Behind .................................................................................................................................... 58
Büyük Devlet ............................................................................................................................................ 63

4

Fikir Kırıntıları - 1

Önsöz
140 karakterle derdini anlatabilenlerden misiniz? Kısa mesajlar, FaceBook’taki özlü sözler, Twitter’da
kısaltıldıkça sloganlaşan fikirler… Tabi insanlar sözü uzatmanın yeni yollarını buldular: Video, caps, …
Ancak kısa söz her zaman derinlikten mahrum olmakla eş anlamlı değil. Az sözle çok ama çok derin
mânâlar da aktarılabilir. Başta ayetler ve hadisler hatta hikmet kitapları bunu ispat etmiyor mu?
İslâm alimleri gibi Batılı filozoflar da kısa sözü sevmişler ve övmüşler. Bunu kâh bilginin kâh bilgeliğin
alâmeti saymışlar. Leibnitz’in Monadoloji’si, Kierkegaard’ın Felsefî Kırıntıları, Kafka’nın Aforizmalar’ı…
Bazen de tabiatı icabı hiyerarşik bir yapı kabul etmeyen fikirler “aforizmalar” başlığıyla kısa kısa
yazılmış. Wittgenstein’ın “Kesinlik Üzerine” adlı kitabı bunlardan biri. Kendisinin de söylediği gibi bu
harika kitaba ortasından veya sonundan başlanabilir, hiçbir şey değişmiyor. Friedrich Nietzsche’nin
veya Cemil Meriç’in de yok mu fikir kırıntıları? Neticede kısa söz mânâya engel değil hatta bazen tam
tersi. Meselâ ehl-i tarik “sözün tamamı lafı anlamayana söylenir” buyurmuşlar. Peki nasıl oluyor?
”Doğru” dizilmiş 4-5 kelime yüzlerce sayfada anlatılamayanları anlatıveriyor bir çırpıda. Meselâ
“Nefsini bilen RABB’ini (/rabbini, “rabb” edindiği şeyi) bilir” hadisi yahut Mesnevî’den, Hikem-i
Ataiyye’den birkaç satır… Zannediyorum kısa sözün hikmeti dışarıdan aktarılan, alimden cahile verilen
yeni bir şey değil. Mesele ârifin irfanıyla agâh olunması; dinleyende bilkuvve (potansiyel) olarak
bulunan güzelliklerin uyandırılması, bilfiil (aktif) hale geçirilmesi. Bunun için “dinleyen anlatandan ârif
olsa gerek” buyurmuş büyükler.
Twitter tecrübesi de bu bakımdan ilginç. İnsanlar ateşli siyasî tartışmalarda sözü en kısa, en öz
biçimde söylemeye çalışırken gereksiz detayları silip 140 karaktere sığdırmaya çalışıyor. Bu şüphesiz
zekâ geliştirici bir faaliyet. Ben’im söylemek istediklerim değil Sen’in bunu nasıl anlayacağın daha
önemli çünkü dinleme/okuma vakti kısıtlı.
Diğer yandan biz modernler tuhaf bir çağda yaşıyoruz. 20ci yüzyılda vakit kazanmak için icad edilen
makineler sayesinde öyle çok boş zamanımız oldu ki 21ci yüzyılda o zamanı (can sıkıntısını) öldürecek
icadlar yapmak zorunda kaldık: Hızlı giden trende sıkılmamak için elektronik oyun, işten eve hızlı
gelen sıkılmasın diye TV dizileri…
Yürüyen merdivenlerde yürüyerek kazandığı vakti ve fazla kiloları yakmak için spor salonuna giden bir
insanın hikmetli sözlerle karşılaşma ihtimali en yüksek olan yer yine şüphesiz sanal mekân. Biz de
Twitter’da paylaştığımız kısa mesajları konularına göre tasnif edip kitaplaştırdık, ilginize sunduk.
Eğitimden Türk soluna, ekonomik krizlerden petrol savaşlarına, ölüm korkusundan küresel ısınmaya
kadar çok farklı konularda aforizmalar… Konuları derinleştirmek isteyenler için ise makaleler ve
kitaplar da tavsiye ettik.
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Millî eğitim















Kültür-Sanat sahasını boş bırakmanın bedeli düşmanların
kültürünü yaşamaktır. Kelimelerini kaybeden halklar
özgürlüğün hayalini bile kuramaz.
Türkiye Müslümanları ne yazık ki kültür-sanat-felsefe
sahasını uzun müddet boş bıraktılar. Hâlâ eski solcu-taze
liberaller bu meydanda at koşturuyor.
TRT kanalları bile CNN kelimeleriyle konuşuyor : « İslamcı
terörist … » Kendi kavramlarını üretemeyen bir Türkiye
nasıl özgürleşir ?
Kültür-Sanat-Felsefe sahasında Batı’yı reddetmek en az Batı hayranlığı kadar aptalca.
Ancak bize sunulan/dayatılan şeylere Müslümanca bakmalıyız.
Sözüm ona objektif olmak adına her resime, heykele, felsefî tasavvura eşit mesafede
duramayız. Hümanizm, pozitivizm ve liberalizm de objektif değildir.
Batı kendi tarihi ve iç dinamikleri doğrultusunda kendi kavramlarını oluşturuyor. Biz
kendimizi anlatmak/sevdirmek zorunda değiliz.
Hemen hiç bir lisan öğrencisi doğru dürüst Türkçe okuyup yazamıyorken 6 sene
İngilizce öğrenmesi (ki olmuyor) ne büyük aptallık.
Orta zekâlı bir insan 800 saatte İngilizce öğrenebilir yani 6-8 ay boyunca günde 4 saat
çalışarak. Neden çocuklara 6 sene işkence yapılıyor ?
Gerçekte kaç insan orta-lise sırasında öğrendiği yabancı dili kullanır? Hiç kimse.
Gerçekten lisan gerekince kursa gidilir çünkü okul yetersiz.
Boğaziçi veya ODTÜ’ye gelirsiniz, hazırlık okursunuz ve orta öğretimde hiç ingilizce
öğrenmemiş olduğunuzu fark edersiniz.
İngilizce öğrenerek güya dünyaya açılan çocukların kaç tanesi dünya ekonomisi yahut
G20 hakkında 3 cümle kurabilir?
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Tarih, coğrafya, inkılap tarihi, bol bol bayrak ve vatan şiiri… 1930 model faşist yöntemle
yetişen gençler PKK’lı olmadı mı?
Atatürk putlarına zorla taptırılan CHP’li kuşak iki sene önce Kürt düşmanıyken bugün
PKK sempatizanı değil mi?
Demek ki kemalist dogmalarla yetiştirdiğimiz çocuklarımız kendi tutarsızlıklarından
rahatsız olmayacak şekilde salaklaştırılıyor.
Evde baba otoritesi, okulda öğretmen zulmü, askerde çavuştan ana avrat küfür,
fabrikada müdür hakkını yesin. Faşizme yatkın insan üretiyoruz.
Sürekli ezilen, zulme susmayı öğrenen ve alttakini ezmek için yukarı çıkma sırasını
bekleyen bürokratlar da bu sistemin çocuğu.
Beton ve çeliğe verdiğimiz önemi insana vermiyoruz. “Vizyon eksik” derken
kastettiğimiz budur.
Haksız yere kızdığınızda çocuk bile farklı ağlar; isterse 2 yaşında olsun. Adaleti, zulmü
nasıl biliyor?
Genel kültürü zayıf, işini sevmeyen, talebeyi hor gören bir öğretmeni çocuklar fark
etmiyor mu sanıyorsunuz?
Hak etmediği halde iş ve otorite sahibi olan öğretmenlerin okulu Türk çocuğunun
yalakalık ve torpille tanıştığı yerdir.
Karşılıklı 15 dakika oturup çay içmekten bile hoşlanmayacağınız bir kadının/adamın
sizin çocuğunuzla 1 sene geçirmesini nasıl kabul edersiniz?
Okulun son günü matematik kitabını yakan çocukları deli mi sanıyorsunuz? Dersi
sevdiremeyen öğretmenlerin verdiği zarar büyük.
Matematik öğretmenlerinin çoğu matematiği iyi bildiklerini göstermekle matematik
öğretmek arasındaki farkı bilmezler.
Türkiye icad etmekte geri bir ülkedir. Gençlerimiz kavramsallaştırma ve tasarımda
zayıftır. Çünkü ülke temel bilimlerde geridir.
Türkiye’nin temel bilimlerde geri kalma sebebi parasızlık değildir. Bu dallardaki
öğretmenlerin isteksizliğidir. Hiçbir şey yapamayan “bilim yapar”
Nasıl savcılarımız vazifelerinin adaleti değil rejimi korumak olduğunu sanıyorlarsa
öğretmenler de kullanışlı aptallar yetiştiriyor.
Kemalist sistemin çelişkilerini ve şizofrenik baskısını fark etmeyen bir öğretmenin
kendisine “öğretmen” demeye hakkı yok.
Sınıfta kurulan baskı ve gayri meşru hiyerarşi bütün toplumu zehirliyor. Öğretmenleri
düzeltmeden hiçbir şeyi düzeltemeyiz.
Ulus-devlet millî eğitimin ürettiği kullanışlı aptalları seviyor olabilir. Ama düşünmekten
aciz bu çocuklar terör örgütleri için de kullanışlı.
Kemalist eğitim anlayışıyla Hitler, Stalin ve Mussolini’nin okuldan beklediklerini
karşılaştırın. Şaşıracaksınız.
1930 model faşizm bitti ama kapitalizm de kullanışlı aptal istiyor. Sorgulamadan yiyip
içen tüketim kuklaları.
AVM’lerden dışarı çıkamayan marka düşkünü gençleri yetiştiren yine bizim
öğretmenlerimiz.
Neticede Kemalist eğitim sistemimiz çocukları tektipleştiriyor ve bu kullanışlı aptallar
kapitalizmin cephanesidir.
Devletin görevi dindar ya da kindar gençlik yetiştirmek değil nefsine hakim olacak
insanlar yetiştirmektir.
Kemalist dogmalar kadar İslâmcı, sosyalist, hümanist, pozitivist takıntılar da zararlı.
İyi, güzel ve doğruyu “bilen” öğretmenin “boş tahta” gibi gelen çocuklara eğitim
“vermesi” saçmadır.
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İyi, güzel ve doğru zaten her çocuğun kalbinde var. Bunları uyandırmak, ortaya
çıkarmak yeterli.
Ama her çocukta ayrı bir güzelliğin saklı olduğunu bilecek ve buna hürmet edecek iyi,
güzel ve adil öğretmenler az.
Okullarımız birer Kemalist çamaşırhane olmaktan kurtarılmalıdır.
Üniversitelerimiz birer yüksek lise, birer meslek kursu gibi çalışmakta. Üniversite yeniden
tarif edilmeli.
Öğretmenler beyinlere kemalist format atma teknisyeni olmaktan kurtarılmalı.
Gereksiz şeyleri almak için borçlanan ve borç ödemek için sevmediği işte çalışan köleler
Kemalist eğitimin çocukları.
Her şeye üzülen ama hiçbir şeyle tam olarak ilgilenemeyen « aktivistler » eğitim sisteminin
başarısızlığıdır.
Seçme sınavları yüzünden paylaşmayı ve dayanışmayı değil yarışmayı öğrenen çocuklarımız
bencilleşiyor… Ve biz masumuz öyle mi?
Çoktan seçmeli sorularla formatlanan beyinler süpermarkette en ucuz salçayı seçmeyi
öğreniyor. Ya iyiyle kötüyü ayırd etmek?
Yırtık mini eteğiyle Ata’sına tapınmaya giden bu zavallılar uzaydan gelmedi. Bizim
öğretmenlerimizin başarısı bu!
Çocuklarımız hür ve sorumlu insanlar gibi yetişmeli. Bir kovandaki işçi arılar yahut karınca
sürüsü gibi değil.
Şekilcilik ve yüzeysellik de eğitim sistemimizden kaynaklanıyor. Faşist gösterileri vatan
sevgisi sanıyoruz.
Okullarda çocuklara zorla öğretilen resmî ideoloji bir beyin yıkama deterjanıdır. Bu zihinlere
yapılan bir tecavüzdür.
Bilen ve öğreten değil hisseden ve hissettiren öğretmenlere ihtiyacımız var. İnsan eğitimi
robot üretimi değildir.
Çocukların farklarını, iç zenginliklerini hiçe sayan tektipleştirici eğitim sistemi Kemalist
faşizmin mirasıdır.
Öğretmenlerimizin “eğitim” zannettiği şey özünde bir şartlandırma. Bu etkiye şu tepkiyi
ver… çocuklar eğitilmiyor, programlanıyor.
Millî eğitim kurumu çocukların beynine tecavüz merkezi olmaktan kurtarılmalı. Çocukları
rahat bırakın.
Kemalizm mağduru beyinler tarihî ve siyasî olayları dar pencerelerden okuyorlar: Onlar
Ermeni, bunlar Hristiyan…
Kemalist millî eğitim hemen herkesi sakat bırakan bir beyin ameliyatı. Çocuklara bunu
yapmaya hakkımız yok!
15 sene okuduktan sonra hayata atılınca bildiklerini unutmak ve hayatı öğrenmek
gerekiyorsa millî eğitim gereksiz değil zararlı demektir.
Adalet duygusunu, paylaşmanın bereketini kutsal metinlerden değil açan bir gelincikten
okumayı öğrenmeyecekse bırakın o çocuk “cahil” kalsın.

… Bu konuda Derin Lügat maddesi…





Millî eğitim / Éducation nationale / التعليم الوطني
Ulus-devlet / Etat-Nation / الدولة القومية
Çağdaş / Modern / Contemporary / » معاصر
Bilgi toplumu / Information society / » مجتمع المعلومات
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Vicdan / Conscious / Conscience / » ضمير
Kapitalizm / Capitalism / капитализм / » رأسمالية
Akıl / Zekâ / Reason / Intelligence / » العقل
Fıtrî / Evrensel / Universal/ » فطري
Medeniyet / Şehir / Cité / Civilisation /  الحضارة/ » المدنية
İnsan / Birey / Kul / Homo Economicus / » إنساني

… Eğitim konulu makalelerden …






















Lisansüstü’nün altında kalan gençlik… (Mehmet Salih Demir)
Benim adıma eğitme! (Ufuk Coşkun)
Evrim Teorisi Okullarda Öğretilmeli mi?(Mehmet Yılmaz)
Kan Sevgisini Öğretmek…(Cemile Bayraktar)
100 Temel Eser, Eğitim ve İdeoloji (Alper Gürkan)
İletişim Fakültesinde yumurta atmak (İbrahim Becer)
Okulda zorbalık ve intihar ilişkisi(Mauren Healy)
İki Mustafa (Cemile Bayraktar)
19 Mayıs Militarizmi (Ufuk Coşkun)
Eğitim mi şart, Okul mu?(T. Suat Demren)
Topluiğne, Cop ve Bıyık (Takunyalı Topluiğne)
Aileni mi seversin devletini mi? İmam-Hatipli Bireyin dramı(Okan Arslan)
Dil bir oyuncak mıdır?(T. Suat Demren)
Millî Eğitim, Millî Beyin Yıkama, Millî Endoktrinasyon (Ufuk Coşkun)
Öğrenci değil eğitim kurumu sınıfta kaldı (Cemile Bayraktar)
Zihinler Artık Fikir Mezarlığı Olmasın (Fatma Kopuz)
Nefret Suçları ve Eğitimin Rolü(Ufuk Coşkun)
24 Kasım Öğretmenler Bayramı : Bir 12 Eylül icadı!(Bilal Sambur)
Zihne tecavüz mü millî eğitim mi?(Haki Demir)
Zayıflamak istiyorsan daha çok yemelisin(Mehmet Yılmaz)
Atam’ın Öğretmenleri (Ece Arı)

9

Fikir Kırıntıları - 1

Türk Solu
1. 1 Mayıs 1977 olayları nedeniyle Türk solcuları
Taksim Meydanı’nı “kutsal” sayar. O gün
doğanlar bugün 37 yaşında. Hala kocaman
bebecikler.
2. Türk solu fikri senede bir gün Taksim’de
toplanıp tepişme düzeyindedir, devrim yapmış
gibi sevinir ve polisten dayak yiyip mutlu
olurlar.
3. Türk solu 1 mayıslarda neyi kutlar ve
kutsallaştırır? 100 seneden beri hep ahlayıp
vahlama, hep ağlayıp zırlamasını ve
mağduriyetini mi?
4. Türk solu 1960’larda gücünün
« zirvesindeyken » bile %3 oyu zor alırdı.
5. Türk işçisinin kimliği « proleter veya ezilen »
değildir. Ya Türk ya da Müslümandır. Belki
Kastamonulu veya Alevî olabilir.
6. Türk solcuları, “21ci yüzyılın solu nasıl olmalıdır,
nasıl olabilir” sorusuna bir tek gün bile kafa yormuş mudur?
7. Türk solcuları kendilerini tarif edemez ve Türkiye’nin sorunlarına çare aramazlar. Batı
solu ne yaparsa onlar “ithal” ederler.
8. Türk solu “Türkiye’nin solunun ne gibi özellikleri, diğer ülkelerden ne gibi farkları
olmalıdır” diye düşünebilmiş midir? Hayır.
9. Kemalist olmayan bir sol neden yok? Faşizmden yakasını kurtaramayan kurtlanmış abiler
mi engel oluyor?
10. Bürokrasiye, ceberrut devlete, Atatürk’e, İnönü’ye tapanlar alafranga solu anlayabilir
mi?
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Fikir Kırıntıları - 1

11. Kemalizmin dayattığı faşist idare altında, sefalet içinde inim inim inleyen halkın
yoksullukta eşitlik istemediğini anlamıyorlar.
12. Köylünün, işçinin cumhuriyet tarihinde ilk defa uçağa binebildiği bir iktidarı devirmeye
çalışan solcular proleterya dostu olabilir mi?
13. Grev gibi güçlü ve çok önemli bir silahı, sırf hükümete zarar vermek amacıyla yerli yersiz
kullanmanın saçmalığının farkında mı Türk solcuları?
14. Bizim olmayan yerli solcular Sovyetler Birliği’nin tam 23 yıl önce yıkıldığını biliyorlar mı?
15. Solcularımızın bilmediği bir başka gerçek: İşçi sınıfının oyunu AKP’ye veriyor ve
“kapitalist kalkınma” onlara ters gelmiyor.
16. Nişantaşı’nda, Bebek’te, Caddebostan’da oturan zengin çocuğu Türk solcusu Türkiye’de
on iki yıldır nasıl bir devrim yaşandığını hissedemiyor.
17. Çevrecilik, hayvan hakları, kadına şiddete son gibi kavramların proleterya değil burjuva
kavramları olduğunu da anlamaz Türk solu.
1789 ile 1930 arasında bir yerde sıkışıp kalmış olan Türk solu ne iktidar olabilir ne de
muhalefet.
… Türk Solu, gerçek sol ve sosyalizm üzerine kitap okumak için…

Sosyalizm İslam’a uyar mı? (Tartışma)
Bir yanda zekât üzerinden eşitlikçi bir İslâm yorumu yapan anti-kapitalist
Müslümanlar. Diğer tarafta bir türlü iktidar olamayan, sosyalizmi bilmeyen,
kemalizmi demokrasi zanneden devletçi, hatta darbe yanlısı bir Türk solu.
Türk solu geçmişiyle yüzleşemekten korkuyor. Solcunun solcuyu katlettiği 1
Mayıs 1977 bir tabu. Deniz Gezmiş’in ulusalcı duruşunu da eleştiremiyorlar.
Evet… Türk solcuları iktidara yürümek için bir koltuk değneğine muhtaçlar. Peki
ya İslâm? Sosyalizm İslâm’a ne kazandırabilir? Sosyalist devletlerin
Müslümanlara yaptığı onca eziyetten sonra Müslümanlar sosyalizm ile ittifak
yapabilir mi? Derin Düşünce okurları tartıştılar, biz de kitaplaştırdık. Buradan indirebilirsiniz.
Türk solu iktidar olur mu?
Kendini « sol » olarak tarif eden hareketler hiç olmadıkları kadar zayıf ve
bölünmüş bir tablo çiziyorlar bugün. Türk Solu Dergisi’nin ırkçı söylemlerinden
CHP’nin darbe çağrılarına uzanan bir kafa karışıklığı hakim. Muhalefet
boşluğunun müzmin bir hastalığa dönüştüğü şu dönemde Türk solu bu boşluğa
talip olabilir mi? Daha önce Dikkat Kitap kategorisinde
yayınladığımız Pozitivizm Eleştirisi gibi bu kitap da Türkiye’deki sola tarafsız
bakan bir çalışma. İyimser görüşler kadar geçmişe dönük ağır eleştiriler de var. İlginize sunduğumuz
82 sayfalık bu kitap Türkiye’deki “sol” grupların sorgulamalarına, projelerine ışık tutmak amacıyla
derlenmiş makalelerden oluşuyor. Kitabı buradan indirebilir ve paylaşabilirsiniz. Ele alınan başlıca
konular: Solda özgürlükçü hareketler, 68 Kuşağı, Devrimci sol, Kemalizm, ulusalcı sol akımlar, Sol ve
İslâm, Cumhuriyet Gazetesi.
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Derin MAЯҖ
Etrafınızda “ben solcuyum” diyen kaç kişi var? Birgün Ya da Cumhuriyet Gazetesi,
Türk Solu Dergisi okuyan? Yürüyüşlerde Marx, Lenin, Deniz Gezmiş ve Atatürk
posterlerini yanyana taşıyan kişileri tanıyor musunuz? İşçi sendikalarında aktif rol
oynayan dostlarınız var mı? Bu insanlar hasretle beklediğimiz sol muhalefeti
kuramadılar bir türlü. Neden?
Marxist ve Marxçı (Marx’a dair ama marxist olmayan) miras ile yüzleşmedi Türk solcuları. Oysa Marx
anlaşılmadan hiç bir sol projenin anlaşılmasına da imkân yok. Leninist, Stalinist, Maoist… Hatta Kuzey
Avrupa’nın sosyal demokrat modellerini de çözemezsiniz. Marx’ın bıraktığı yerden devam edenleri
anlamak için de gerekli bu okuma; dünya soluna bugünkü şeklini veren düşünürleri anlamak için: Rosa
Luxemburg, Ernst Thälmann, Georg Lukács, Max Adler, Karl Renner, Otto Bauer, Walter Benjamin,
Jürgen Habermas,… Buradan indirebilirsiniz.
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Üniversite ahlâkı

















Çoğu meslekte ahlâksızlık hemen görünür.
Mühendisin binası çöker, bozuk musluk akar.
Ama üniversite hocası ahlâksız ise gelecek
kuşaklar öder.
Üniversitelerimiz idârî ve ahlâkî çöküş içindedir.
Ama bunun bedelini rektörler, dekanlar ve
hocalar değil talebeler ve millet ödeyecektir.
Hz. Peygamber (s.a.)’in hadîsleri ve Kur’ân’ın
âyetleri İslâm’a Göre İlim Ahlâkı hakkında
hârikulâde bir doktrin içermektedirler.
İslâm’ın temelinde, toplumun bugünkü ilmî
hayatı ve ilim adamları hakkında göstereceği pek çok ahlâkî îkaz bulunmaktadır.
Üniversitelerimizde çalıntı eserlerle doktora yapanlar fink atmaktadır.
Üniversitelerimizin bir çok fakültesinde master tezi bile addedilemeyecek kadar vasıfsız
tezlerin doktora tezi olarak kabûl edildiğini görüyoruz.
Üniversite rektörlerinin bile intihâle başvuruyorlar yâni başkalarının ilmî eserlerini kendi
eserleri imiş gibi gösteriyorlar.
Üniversitelerimizde siyâsî ideolojilerin resmî baskı, nifâk ve ayırımcılık aracı olarak
kullanılıyor.
Hür düşünce ve araştırmanın yuvası olması gerekirken üniversitelerimizde dayatmacı, asabî
ve yobazca sürdürülen ideolojik bir siyâset ve yönetim tarzı egemendir.
Türkiye’nin kokuşmuş üniversite ortamında ahlâk, edeb ve deontoloji meselesi herkesi
ilgilendirmeli ve buna mutlaka kanûnî çâre bulunmalıdır.
Bilim ahlâkının adresi bizim için ancak ve ancak İslâm olabilir. Şu halde ayet ve hadislere
bakalım: “Âlimin sermâyesi kibri terk etmektir”.
“Bilgisiyle öğünen kişiye düşman olun […] Gösterişin azı bile şirktir”.(Hadis)
“İlim ve ilme lâzım olan vekārı öğreniniz” (Hadis)
13
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Bilim adamlığı ve üniversite hocalığı kibirli olmamak fakat bu hocalığın vekārını da tevâzu ile
izhâr edebilmek edebi olmalıdır.
Hocalık ve talebelik ilim öğrendiği hocalarına karşı da, kendisinden ilim öğrenen
öğrencilerine karşı da saygılı ve alçak gönüllü olmak, cebbâr davranmamak edebi olmalıdır.

“Üniversite Hocalığı” öğrencilerine, meslekdaşlarına, hocalarına ve diğer kimselere verilen her türlü
sözün, yapılan her türlü vaadin dosdoğru tutulması, aslā ikiyüzlü davranılmaması sorumluluğunu
idrâk etmek edebi olmalıdır. Zira âyetlerde şöyle buyurulur:






“… Kim ki verdiği sözü dosdoğru tutar da sakınırsa, bilsin ki Allāh sakınanları sever” (III/76).
“Ey îmân edenler verdiğiniz sözü tutun …” (V/l).
“Ancak aklını isâbet ve dirâyetle kullananlardır ki (yâni ulü-l elbâb’dır ki) Allāh’a verdikleri
sözü yerine getirirler ve onlar anlaşma ve sözleşmelerini nakzetmezler (bozmazlar)”
(XIII/20).
“… Verdiğiniz sözleri tutun! Şüphe yok ki sizler verdiğiniz sözlerden sorumlusunuz”
(XVII/34).

“Üniversite Hocalığı”, bildiğini ehline öğretmek ve öğretirken de kolaylaştırmak edebi
olmalıdır. Çünkü bu konudaki hadisler çok açıktır:


“Söylenmeyen, belletilmeyen bilgi: yoksullara harcanmıyan, kimseye faydası dokunmayan
defîneye benzer.”
 “Kimsecikler bir bilgiyi yaymaktan daha üstün bir sadaka veremez.”
 “Bilginin âfeti unutmaktır. Ehil olmayana bilgi öğretmek ise bilgiyi yitirmektir.”
 “… Ehil olmayana bir şey öğreten mücevherleri, incileri ve altınları domuzlarını boynuna
takan kişiye benzer.”
 “Bildiğinizi öğretin! Öğretirken kolaylaştırın, güçleştirmeyin! Müjdeleyin! Nefret verip
kaçırmayın! Ve biriniz kızdı mı sussun!”
 “Kim bir bilgi belletse, onunla amel edenin ecri (sevâbı) eksilmemek şartıyla, bir ecir de
öğretenedir.”
Bilim adamı ve/veya üniversite hocası olmak üretken ve çalışkan olmayı da gerektirir. Bilim
insanları gelecek kuşakların istifade edeceği eserler bırakmalıdır. Yani “Üniversite Hocalığı”, ilmini
yaymak ve kitaplaştırmak edebi olmalıdır. Hadislerde bu meseleye bakış da şöyledir:


“Bilginlerin gayreti, himmeti bildiklerini zabtetmektir; aklı az olanların uğraştıkları şey ise
rivâyet edip durmaktır.”
 “Bilgiyi gizleyene her şey, hattâ denizdeki balık ile havadaki kuş bile lânet okur.”
 “Yazıklar olsun bilmeyene! Yazıklar olsun bilip de bildiğini zabt etmeyene!”
 “Kimsecikler bir bilgiyi yaymaktan daha üstün bir sadaka veremez.”
 “(O hâlde) bilgiyi yazın da yitirmeyin!”
 “İlmini kendine saklayıp gizleyene Allāh ateşten gem vurur.”
 “Bilgiyi şeref ehlinden sorun, onlardan öğrenin! Onlarda bilgi varsa yazın! Çünkü onlar yalan
söylemezler.”
 “İnsanın kendisinden sonra bıraktığı hayrlı şeyler üçtür: kendisine dua eden temiz ve iyi
evlât, ecri dâimâ gelip duran dâimî sadaka ve kendisinden sonra halkın faydalandığı bilgi.”
 “İlmini, bilmeyene öğretmeyen âlime yazıklar olsun!”
“Üniversite Hocalığı”, ilmini sürekli arttırmanın kendisine farz olduğu husûsunda idrâk ve irâde
sâhibi olmak edebi olmalıdır. Çünkü Efendimiz (S.A.V.) şöyle buyurmuştur:
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“Her ilim sâhibi ilme açtır.”
“Âdemoğlullarının nefsi bilgi elde etmeğe uğraşmada hep gençtir.”
“İlim elde etmeğe çalışmak dîne ne güzel bir yardımdır.”
“Bilgisizler arasında bilgi elde etmeğe uğraşan, ölüler arasındaki diriye benzer.”
“İlim elde etmek her Müslümana farzdır…”
“Güzel güzel sormak ilim elde etmenin yarısıdır.”
“İlim definelerdir. O definelerin anahtarları da sorudur. Sorun! Allāh rahmet etsin size!
Çünkü soruda dört kişiye ecir vardır: sorana, öğretene, dinleyene ve bunları sevene.”
“Çin’de bile olsa, bilgiyi arayın; gidin elde edin! Çünkü ilim sâhibi olmak her Müslümana
farzdır. Şüphe yok ki melekler aradığı dilediği şeyden râzî olduklarından dolayı ilim sâhibi
olmak isteyenin üstüne kanatlarını gererler.”
“(Onun için) Hangi kaptan çıkarsa çıksın, iyi-kötü kimde bulunursa bulunsun, hikmeti
almağa bakınız.”

“Üniversite Hocalığı” 1) Devlet erkânının peşlerinden koşmamak; 2) Devlet erkânıyla görüşmek
zorunlu ise de gerçeği çekinmeden söylemek ve 3) tabasbus etmemek edebi olmalıdır. Çünkü
Cenâb-ı Peygamber:



“Tamah âlimlerin kalplerinden hikmeti giderir.
“Âlimler emîrlerle (buyruk sâhibleriyle) düşüp-kalkmadıkça, dünyâya dalmadıkça emîn
kimselerdir. Fakat bunlarla düşüp-kalkar ve dünyâya dalarlarsa peygamberlere hıyânette
bulunmuş olurlar; o vakit çekinin onlardan!”
 “Halkın içinde Allāh’ın en sevmediği kişi emîrleri (buyruk sâhiblerini) ziyâret eden âlimdir.”
 “Bir âlimi bir emîr (buyruk sâhibi) ile fazlaca düşer-kalkar gördün mü bil ki o, hırsızın
biridir.”
 “Âlimlerin fenâsı emîrlerin ayağına gidenler; emîrlerin iyisi de âlimleri ziyâret edenlerdir.”
 “Kim çağırıldığı zaman (gördüğüne, bildiğine) şâhitlik etmez ise yalan yere şâhitlik etmiş
gibidir.”
 “Yalancı şâhide (ise) Allāh, daha adımlarını atmadan Cehennemi vâcib kılar.”
 “Zâlimler ve onlara yârdım edenler Cehennemdedir.”
demekte, ve âyette de:
“Gerçeğin üzerine bâtıl elbisesini giydirmeyin! Ve bildiğiniz hâlde gerçeği saklamayın!” (II/42)
diye beyân olunmaktadır.
“Üniversite Hocalığı”, asıl zenginliğinin ilmi olduğunu idrâk etmek edebi olmalıdır. Çünkü
hadîslerde:


“Ümmetimin hayırlıları âlimlerdir; âlimlerin hayırlı¬ları da merhametli olanlardır. Bilin ki
Allāh, bilgisi¬zin bir tek suçunu bağışlamadan önce bilgin kişinin kırk suçunu bağışlar…”
 “Bir an bilgiyle meşgūl olmak, bir an kitaba yazıya bakmak altmış yıl ibâdetten hayırlıdır.”
 “Bilgisinden halkın istifâde ettiği bir tek âlim ibâdet edip duran bin kimseden daha
hayırlıdır.”
denilmektedir.

Kaynak : http://www.ozemre.com/%C3%BCniversite-hocali%C4%9Fi-bir-edebdir
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24 Kasım öğretmenler günü
o

o

o

o
o

o
o

Bugün 24 kasım öğretmenler günü.
“Kutsal meslek” zırvalarıyla kafamızı
ütülemek yerine öğretmenler biraz
özeleştiri yapabilir mi?
Cumhuriyetin ilânından beri Kürtlere
Kürtçe yasaklandı, terörden anamız
ağladı, tesettürlü kızlara okul yasaklandı.
Öğretmenler ne yaptı?
Kemalizmin temel ilkeleri olan ırkçılık ve
İslâm düşmanlığı okulda öğretilir. “Ben
bu zırvayı öğretmem” diyen
öğretmenlerin ellerinden öperim.
Atatürk heykelleri önünde putperest ayinleri çocuklara zorla yaptıran öğretmenin
nesi kutsal? Direnen varsa elini bırakıp ayağını öpeyim.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Mahmut Esat Bozkurt adına toplantı
salonu var. Eğitim mi bu? (“… Türk, bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir.
Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma
hakkı, köle olma hakkı. dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler!
…”M.E.Bozkurt)
Türkiye’de ortalama kişi başı TV’ye ayrılan süre günde 4 saat, kitaba ise 10
saniye. Kendini “kutsal” ilân eden öğretmenlerin hiç mi suçu yok?
“Bunu oku ezberle, bilemezsen ceza” diyerek çocukların kitaptan nefret etmesine
sebep oluyorsunuz. Hiç mi düşünmez öğretmenler?
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Zengin, fakir, Kürd, Türk, deniz kıyısı dağ başı fark etmiyor.
Türkiye kitap okumuyor. Öğretmenler nerede?
Maaşın azlığından yakınır, atama beğenmez, öğrenci
beğenmez… Hiç öğretmenlerin kemalizm denen Türk
faşizminden yakındığını gördünüz mü?
Öğretmenlerin maaşını %25 indirsek hepsi sokağa dökülür. Ama
Kürtçenin yasaklanmasına aynı tepki verilmedi. Riyakârlık değil
mi bu?
Sabahtan akşama kadar vatan şiiri, vatan sevgisi
dayatıyorsunuz. Bu kadar gülenist, bu kadar PKK’lı hangi tarlada
yetişiyor?
“1ci Dünya savaşında yenilmedik ama yenik sayıldık” gibi bir
zırvayı soktuğunuz beyinden bir daha hayır gelmiyor. HAYIR!
Gelmiyor.
Büyük dehaları, âlimleri geçtik. Neden bir Bergson, bir Derrida
yetişmiyor bu memlekette? Kutsallığı kendinden menkul eğitim ordusu izinde mi?
Gelin bu 24 kasım riyakârlığı terk edelim ve sorgulayalım: Türkiye öğretmenleri
çocuklarımıza Atatürk’e tapınmak dışında ne öğretiyor?
Kan, soy, ırk, kavim taassubu okullarda öğretilen tek saçmalık değil. Evrim “teorisinden”
batı hayranlığına kadar her pislik var.
İletişim Fakültesinde yumurta atarak İletişim kuran aptallar hangi ögretmenin
eseri? http://www.derindusunce.org/2011/12/10/iletisim-fakultesinde-yumurta-atmak/
Öğretmenler para için bu mesleği seçtilerse kutsallık iddiasını terk etsinler. « Kemalizmin
papağanıyız » desinler. Ya da faşizme dirensinler.
Öğretmenler! 19cu asırdan kalma pozitivizm ile genç akılları hadım ediyorsunuz. Yazıktır,
günahtır, zulümdür.
Gezi olayları sırasında gençler milletin dükkânını yaktı, arabasını devirdi. Acaba “kutsal
meslek” mensupları neden basına açık bir özeleştiri yapmadılar?
Eğer “kutsal” öğretmenlerimiz direnebilseydi İmam hatiplilere yapılan eziyet bu kadar
büyük ve uzun süreli olabilir miydi?
İmamlık kutsal mıdır? Bir itfaiyeci, musluk tamircisi yahut lağımcı neden daha az kutsal
olsun? Öğretmenlerin kutsanması faşizmdir.
Ne zaman Türkiye ilerleyecek olsa hep eğitimciler önüne dikiliyor. Kürtçe yasağı kalkarken
de hükümeti Ânıtkabir’e gidip Atatürk’ün cesedine şikyet ettiler.
Millî eğitim adına yapılan bir çok iş halkına güvenmeyen devlet izlenimi veriyor. 1000 temel
eser de bunlardan biri.http://tinyurl.com/psn42mh
19 mayıslarda yapılan militarist törenler Nazi gençliği hazırlayan faşist bir idareyi
hatırlatıyor. (19 Mayıs Militarizmi)
Nefret suçlarıyla mücadele etmesi gereken Millî Eğitim bizzat nefret suçlarının vektörüdür.
(Nefret Suçları ve Eğitimin Rolü)
Türk milleti alfabesi değiştirilmek suretiyle 1000 yıllık tarihi silinmiş bir millettir. Bu felâketi
okullarda bando mızıka kutlayan öğretmen vatan sevgisini sorgulamalıdır.
Kemalizm zekâ gerileten bir dogmadır. Çocuklarımıza bunu yapmaya kimsenin hakkı yok.
Bir sene önce “Kürt” kelimesine bile tahammül edemeyen Kemalistler PKK’yı savunmaya
başladı. Kullanışlı aptal fabrikası olan okullarımız sorgulanmalı.
Ana okulundan üniversiteye kadar eğitim sistemimiz çoktan ölmüş ve içi samanla
doldurulmuş bir hayvana benziyor. Çirkin, faydasız, işlevsiz ve masraflı.
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Savaş, Cihad ve Şehadet
















Devletlerin dostu ya da düşmanı yoktur, çıkarları
vardır.
Tüpgazı çakmakla kontrol etmemiz cesur değil
salak olduğumuzu gösterir. Bu kalitede bir asker
düşmanı değil arkadaşlarını havaya uçurur.
Şehid olmuş Boşnakların, Çeçenlerin cesur
sözlerini paylaşıyorsun. “Ölümden korkmam”
diyorsun. Ama onlar namaz kılıyordu, sen
kılmıyorsun.
Amerikan dolarıyla damla damla ithal ettiğin petrolle gram gram savaş yaparsan bu Cihad
değil taşeronluk olur. ABD’nin “dur” dediği yerde durursun.
Kendi silahını yapabilmek zordur ama onu düşman kadar hızlı ve çok sayıda üretebilmek,
çatışma bölgesine gönderebilmek daha zordur.
“Savaş tankla füzeyle değil imanla kazanılır” diyen düdük makarnaları en son ne zaman
sabah namazını cemaatle kıldılar?
Tehlikenin farkında mısınız? Rus uçağı vurulduğundan beri Avrupa ve ABD’deki Siyonist
medya Erdoğan’a övgüler yağdırıyor.
Daha düne kadar “Erdoğan diktatördür, devrilmelidir” diyen Batı medyası “Erdoğan Putin’e
ders verdi” manşetleri atıyor. Piyon olmayın, vezir olun.
Rus pilota ağıt yakan Moskova amigoları ve “vur vur” diyen ABD amigoları dışında gazeteci
yok mu bu memlekette?
Türk-Rus gerginliği başladığından beri Tel Aviv’de, New York’ta, Ukrayna’da bütün
Siyonistler zil takıp oynuyor. Kim kazandı, kim kaybetti? Gerisini siz düşünün.
ABD “Rusya ile Türkiye arasında bir mesele” diyor. Irak’ı Kuveyt’e saldırtmak için ABD aynı
yöntemi kullanmıştı. “Petrolünüzü çalıyor, saldırın, biz karışmayız” demişti.
Rusya’da Putin’e sadık ekiplerin içinde Türkçeyi anadili gibi konuşan yüzbinlerce insan var.
Ama Moskova’da görev yapanlar dahil doğru dürüst Rusça bilen 10 tane Türk diplomat yok.
Savaş hazırlık ister. Ecdad ile övünmek kolay, emanetine, hatırasına lâyık olmak zor. Fatih 2
sene hazırlık yapmış İstanbul’u almak için.
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Savaştan evvel zırh giyen, tedbir için tepelere okçu yerleştiren Efendimiz S.A.V.’in “tüpgazı
çakmakla kontrol ederiz” diye övünen ümmetiyiz.
Araba kullanırken kendi karısı, anası, babası çocukları dahil herkesin hayatını tehlikeye atan
öküz tank kullanırsa ne olur?
Rusya’dan korkmayız, “gaz kaçağını çakmakla bulan milletiz” diyen öküz cephane nöbeti
tutacak. Düşmana zaten gerek yok ki.
Rusya ve Rus kültürü hakkındaki derinliği fahişeler ve bavul ticaretiyle sınırlı olan adam
Hergün TV’de jeopolitik analiz yapıyor.
“Göklerde ordumuz var” diyor, kendini Sahabe’den sayıyor ama sabah namazına
kalkamıyor.
Çanakkale’den dem vuruyorsun ama onlar düşmana su veriyor, ölüsünü gömüyordu. Sen
Rusun, Yahudinin, PKK’nın ölüsüne “leş” diyorsun.
Gadabını cihad, cahilliğini cesaret zanneden adamdan ne şehid olur ne de gazi. Cihad
yapamaz, savaşa gider ancak.
5 vakit namaz tesbihatıyla beraber günde 1 saat. Sen 4 saat TV seyrediyorsun. Şehitlik
şuuru olmadan nasıl şehid olacaksın?
Osmanlı’da ordu şeyhleri vardı, savaşa askerle beraber giderlerdi. Bizim ordumuzda düne
kadar namaz kılanı fişliyorlardı. Savunma bakanlığı bürokrasisi İslâm düşmanı
Kemalistlerden temizlendi mi?
Gezi parkında ve Gülen ihanetinde gördük ki medya, muhalefet, iş dünyası vatan haini dolu.
Bir savaşa girsek bunlar nasıl sırtımızı dayarız?
“ALLAH yolunda savaşıyorum” demekle mücahid olamazsın. Cihad şartlarını bilmezsen gazi
olduğunu sanırken katil olursun.
Şehadet sanıp cahiliyye ölümüne koşma. Öfkeyle savaşan şehid olmaz. Kan, soy, ırk, yahut
mal ve şeref için savaşan şehid olmaz.
Sultan-ı Muhabbet mülkünde ortak istemez. “Hem ALLAH için savaşırım hem de ırkım,
şerefim için” deme. Şehadetin kendine has ilmi var. Öğren.
Mübarek yüzüne tüküren müşriki affedip hidayetine vesile olan Hz Ali (kv) gibi sen de
savaşta nefsine hâkim olabilecek misin? Trafikte nefsine hâkim olabiliyor musun?
Sabah namazına kalkamayan bir adamın cihad ve şehadet kelimelerini telaffuz dahi etmesi
ayıptır.
Cesaret kelimesinin anlamını bilmiyoruz. Hürriyet’in “cesur bikini” haberleri yüzünden bu
kelimeyi kaybettik. Çakmakla gaz kaçağı arayan aptalı cesur sanıyoruz.
Ne zaman savaş ihtimali belirse Çanakkale’den Kıbrıs’a, Niğbolu’dan Kudüs’e eskileri
konuşuyoruz. Onlar konuşmadılar, gerçekten cihad ettiler.
Yeni bir cep telefonu almak için Türkiye insanları 6 ayda bir 20 milyar dolar harcıyor.
Somali’de açlığa son vermek için yeterli bir para bu.
AVM’lerde çok vakit ve para harcıyoruz. Dünyayı bu kadar çok severken nasıl şehid
olabiliriz? Düşmanımız Ruslar değil dünya sevgisi ve ölüm korkusudur.
Şehid gibi yaşamayan bir insanın şehid gibi ölmesi mümkün mü? Hayatında “içerideki”
imana şahid olmuyorsa savaştaki ölümüyle neyin şahidi?
Yeni araba için ayırdığınız parayı tasadduk edin. Şehid olmanın ne kadar zor olduğunu
göreceksiniz. Parasını veremeyen canını nasıl verir?
“Vur de vuralım, öl de ölelim” diye bağıranlar ezik, aşağılık kompleksi içindeki insanlar.
Firavun olamadıkları için nihilist olmuşlar.
“Vur de vuralım, öl de ölelim” demek kibir alâmeti. BEN’lik iddiası. BEN’im canim çok
kıymetli ve özel, sana vererek büyüklük gösteriyorum!
Sevdiği(!) kız başkasıyla evlendi diye hem kızı hem de kocasını öldüren firavuncuk aslında
nefsine aşık. Bizim sahte mücahidlerimiz de öyle.
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Namazsızların şehid olma ihtimali var mı? Güzide sahabeler şehid olduğunda bile Efendimiz
SAV beddua etmemiş. Ama namaza engel olanlara etmiş.
Uzaktan kumandası Moskova’da olan gazeteciler Hükümet’e çakıyor. Uzaktan kumandası
Tel Aviv’de olanlar da “vur vur” diyor. Sıkıntı büyük.
İngilizce ve Fransızca medyada Erdoğan hayranlığı: Gezi sırasında en ağır hakaretleri
yağdıranlar neredeyse “Moskova’ya girin” diyecekler.
“Füze ve tanka gerek yok, imanımız var” diyen geri zekâlıları dinlemeyin. Savaşların sonucu
önceden yazılır sonra sahneye konur.
Ürdün, Irak, Kuveyt, Suriye’yi çizen Sykes-Picot Anlaşması İngilizlerin Kut’ül Ammare’de
Osmanlı’ya yenilmesinden 17 gün sonra yapıldı.
Sykes-Picot imzalandığında (16 Mayıs 1916) Osmanlı resmen ve fiilen ayaktaydı, muharebe
kazanıyordu. Mondros’a iki yıl vardı. (30 Ekim 1918)
İngiliz parlementosu Kraliyet donanmasını kömürden petrole geçirdiğinde (1909) dünya
petrolü Osmanlı’nın elindeydi ve Londra’nın 1 damla petrolü yoktu.
Daha 1ci dünya savaşı çıkmadan Osmanlı’daki petrolü almayı planlayan İngiliz elbette
savaşın neticesini askerlere bırakmamıştı.
Osmanlı’yı yıkmak ve petrole el koymak masada konuşuldu. Senaryo yazıldı ve askerler
oynadılar bu filmi.
Bu yüzden “ölürüz, öldürürüz, şehid oluruz” diye bağıran, savaşarak tarihi
değiştirebileceğini zannedenlerin ne kadar salak olduğunu lütfen anlayınız.
19cu asırdan itibaren savaşın zemini değişti: Savaş yapılmadan neticesi hesaplanıyor ve
ganimetler pazarlık ediliyor.
Elbette askerî güç, stratejik üsler, vs önemli ama bunlar genelde kullanmak için değil
göstermek (caydırmak) için.
Endüstrileşmeyle beraber “kahraman asker” tarihe karıştı. Rusya’yı Afganistan’da
“moujaheddeen” ya da Taliban değil stinger füzeleri yendi.
Askerî caydırma oyununda en önemli kartlar şunlar: GÜÇLÜ silahları üretmek, bunları ÇOK
ve HIZLI üretmek, çatışma noktasına HIZLA taşımak.
… Tabi kendi petrolünüz yoksa bütün bu kartların hiçbir değeri yok. Olsaydı Japonya ve
Almanya 2ci dünya savaşında yenilmezdi.
2ci dünya savaşı boyunca, özellikle ilk 4 yıl Almanların ve Japonların silahları ABD, ING
ekibinden üstündü. Bir kaçını saymak gerekirse..
Japon uçakları hem motor hem de aerodinamik olarak USA-UK uçaklarından üstündü. Savaş
bitene kadar da devam etti bu.
2ci Dünya savaşında Japonların uçak gemileri de vardı. Pasifik okyanusunu ABD’ye zehir
ettiler.
Japon teknolojisi ABD’den üstündü. ABD uçak savarları kıvrak Japon uçaklarını vuramıyordu
çünkü motorları çok üstündü.
Japon uçakları ABD gemilerine 600 km/h hızla dalıyordu. Beyaz ırkın “sarı köpeklere”
yenilmesi an meselesiydi.
Askerleri daha cesur ve organize, teknolojisi daha üstün olan Japonya’nın yenilme sebebi
petrol yetersizliğidir.
Almanlar için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Alman tanklarının kalitesini Amerikan mühendisleri
hayal bile edemezdi.
Savaşın sonunda, Normandiya çıkarmasında bile Alman tankları motor ve zırh kalitesi
olarak ABD tanklarından üstündü.
Almanlar neden yenildi peki? Yeterince petrolleri olmadığı için. Hitler’e “deli” derler ama
saldırdığı her noktada petrol kuyusu vardı:
Fransa’da petrol rezervleri vardı ve Hitler ele geçirdi. Romanya, Avusturya, Rusya ve Kuzey
Afrika’da Hitler’in girdiği her yerde petrol vardı.
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Petrol makinelerin gıdasıdır. Türkiye gibi petrol ithal eden ülkeler satanların müsadesi
olmadan savaşamazlar. Piyon olmayın, vezir olun derken bunu kastediyoruz.
Erdoğan radar, uydu ve füze gibi kritik silahları bizim yapmamızı istedi ve başardı. Çok
doğru bir karar. Ama hâlâ petrolümüz yok.
AKP yanlısı veya karşıtı olup “Türkiye büyük ülkedir, şunu yapsın, bunu yapsın” siye palavra
sıkan amigoları dinlemeyin. Kitap okumazlar, yabancı lisan bilmezler.
Çin, Rusya, ABD arasında karmaşık bir enerji savaşı var. FR ve UK bile piyon durumunda.
Gerisini siz hesab edin.

Daha önce de tavsiye ettiğimiz enerji, çevre, jeopolitik konulu makalelerin tam listesi şöyle:
1. Yenibaşlayanlar için enerji (1)
2. Yenibaşlayanlar için enerji (2)
3. 2ci DünyaSavaşı petrol yüzünden mi çıktı?
4. Rüzgârnükleer enerjinin yerini tutabilir mi?
5. Arakan’ıboşaltın, gaz ve petrol geçecek
6. Bağımsızbir Uygur devleti hayali kuranlar yeni katliamlaraçanaktutuyorlar
7. Küresel ısınma çok iyi bir şeydir »
8. Küresel ısınma bitti… İkinci dalga geliyor! »





Başrol oyuncusu olmadığımız bir savaşta kör kurşunlar uçuşuyor. Müslüman kisvesiyle terör
yapıp savaşa bahane üreten tipler var.
Fitne zamanıdır, itidal üzre olun. Piyon olmayın, vezir olun. Alet olmayın, agâh olun.
Türkmenler yahut Müslümanlar zulüm görüyor diye yakınanların bir kısmı Tel Aviv bir kısmı
da Moskova amigosu. Dikkat!
Türkiye’nin ordusu, polisi, istihbaratı, diplomatları gerektiğinde kurumsal tepki verir.
Sokaklara dökülerek Ümmet’e hizmet edemezsiniz.
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Karşılıklı hava sahasını kapatma durumunda
Türkiye’nin Rusya’ya vereceği zarar
Ruslarınkinden çok daha büyük.
Moskova ve St Petersburg gibi şehirlerin batıda
olması sebebiyle Rusya Türkiye hava sahasına
muhtaç. Tersi doğru değil.
Rusya Türkiye’den fazla kendisine zarar
verecek ambargolar uyguluyor, tipik Rus
tepkisi. Rusya rasyonalist değildir.
Rusya ambargo, hava sahası gibi restleşme
durumlarında kendi kâr/zararını düşünmez,
azamî can yakmaya bakar.
Çarlık dönemi dahil Rusya tarihine
baktığımızda müttefiklerini er ya da geç
yuttuğuna tanık oluruz.
Zihin yapısı itibariyle Ruslar ifrad ve tefrid
dışında yaşayamazlar. Bu yüzden hiç kimsenin sinirleri Ruslarla ittifak edebilecek kadar
sağlam değildir.
Bu yüzden Rus tarihinde gördüğümüz kazanç ve kayıpları başka hiçbir ülkenin tarihinde
göremeyiz.
Onlarla ticarî, siyasî ve askerî işbirliği yapılabilir ama Ruslara asla arkanızı dönmeyin, pişman
olursunuz.
Ruslarla kurduğunuz ilişki Fransız veya Almanlar gibi karşılıklı çıkar ilişkisi olamaz. Her
zaman onlardan önce davranmaya hazır olun.
Avrasya’nın hasta adamı: İhracat gelirlerinin %80’i petrol+gaz olan Rusya Suudlerin OPEC
kaprisleri ve FED’in $ kıskacı içinde.
ABD’nin Suud ortaklarıyla kurduğu Çeçen ve Afgan tuzaklarına düşen Rusya’nın Ukrayna’da
daha zeki olması gerekmez miydi?
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Çakmakla gaz kaçağı arayan Türklerin lümpenliği Rus ruleti oynayan Ruslar için etkileyici
değildir.
Türkler gibi Ruslar için de kurallar çiğnenmek için vardır.
Ruslar Batı’nın modern devlet kalıbına bir türlü giremeyen köylülerdir. Ticarî ve siyasî
tepkileri Batı klişeleriyle öngörülemez.
Rusların Hristiyanlıkla kurdukları münasebet de tuhaftır. Ruslar kiliseyi ve ilkelerini
sevmezler ama dindar görünmekten çok hoşlanırlar.
Vladimir Putin işte bu aşırılıklar ve riyakârlıklar diyarını en güzel temsil eden devlet
memurudur. Çar gibi görünür ama emir eridir.
Bütçe sıkıntısı sebebiyle Rus hava kuvvetlerinin zayıfladığı bir gerçek. Ancak elektronik
savaş ve yer savunmasında ABD’yi geçtiler.
Komünizmin çöktüğü 1980’lerden bu yana Rus ordusu kendini yeniledi. Ateş gücü ve
manevra kabiliyeti yüksektir.
Ancak Rus ordusunda halen devam etmekte olan en büyük sıkıntı kara, hava ve deniz
birlikleri arasındaki koordinasyondur.
Özel amaçla kurulmuş çok birlik var, birbirlerini tanımıyorlar ve güvenmiyorlar. Komutanlar
da ekip çalışmasını sevmiyor.
Ermenistan’da olduğu gibi “uzakta” görev yapan Rus birliklerinin disiplinsiz oluşu büyük
sıkıntı.
Rusya’nın ordusu mu var yoksa ordunun Rusya’sı mı? Bu belli değil. Derin devlet herkese
şantaj yapıyor.
Rus ordusu içinde genç erlere kötü muamele, işkence ve tecavüz suçları “münferit vak’a”
seviyesinin çok üzerinde.
Putin’in ordudaki “örümcek kafaları” temizleme reformu başarısız oldu. Tıpkı Obama’nın
sağlık reformu gibi bürokrasi engelledi.
Çeçenistan ve Afganistan’da ağır yenilgiye uğrayan Rus savaş makinesinin kalitesi Moskova
kulislerinde hararetle eleştiriliyor.
Ancak askerî birimlerin eşgüdümündeki zayıflıktan daha kötüsü ordu-diplomasi
koordinasyonundaki zayıflık.
Meselâ Gürcistan’ın işgali sırasında Moskova haklı olduğu noktalarda bile yalnız kaldı.
NATO’nun saldırganlığını dünyaya anlatamadı.
Askerî bir dev ama diplomatik bir cüce olan Rusya’nın bu beceriksizliği Sırbistan ve
Ukrayna’da da ayağına bağ oldu.
Rusya gerek deniz yolları gerekse hava sahası bakımından dezavantajlı bir durumda.
Uluslararası ittifaklarda ise hem kendi hatalarından hem de NATO saldırganlığından dolayı
yalnız kalıyor.
Putin’in Ukrayna’da soğuk savaş döneminden kalma sert yöntemlere “modern” makyaj
yapmasının temel sebebi kibir olmalı.
Ukrayna, Suriye, Baltık cepheleriyle deniz çıkışları ve hava sahası giderek daralan Rusya’nın
saldırganlaşması öngörülebilirdi.
Rusların Sovyet reflekslerine devam etmesi ve “dantelli diplomasinden” bu kadar uzak
oluşları aslında büyük zayıflık.
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#COP21 Paris’te toplanıyor. Yine kravatlı adamlar
ve döpiyesli kadınlar hiç bir çözüm üretmeden
yiyip içecek ve birbirlerini alkışlayacaklar.
Çözüm üretmeyecekler çünkü ortada bir problem
yok. Daha doğrusu kirlilik ve küresel ısınma
onların suçu ama problem fakirlerin.
Hatta denilebilir ki G20 ülkeleri ve Batı Avrupa’nın
geri kalan kısmı muhtemel bir ısınmadan çok ama
çok kârlı çıkacaklar. Neden ?
Çünkü Kuzey kutbuna yakın deniz yollarının
açılması halihazırda zengin olanları daha da zengin
edecek.
Tokyo, Paris, Londra, New York, Los Angeles, Şangay, Hong Kong gibi önemli limanların
arasında ticaret kısalacak ve haliyle ucuzlaşacak.
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Fakat Kanada ve Rusya özellikle kazançlı çıkacak. Zira soğuk yüzünden kullanamadıkları
yeraltı zenginliklerini işletecekler.
Küresel ısınmayı yavaşlatmak veya durdurmak zengin ülkelerin işine gelmez. Bu sebeple
samimi değiller.
Birçok maden için dünya rezervlerinin üçte birinin Kuzey kutbu civarında bulunduğunu
söyleyebiliriz.
… Küresel ısınma “sayesinde” açılan kuzey yolu buradaki petrol ve doğal gazi da erişime
açacak. Tabi yeni çevre felaketleri de gelebilir.
Gerçek şu ki #COP21’de toplanan zenginler için ne doğanın ne de oradaki geleneksel yaşam
biçimlerinin bir değeri yok.
Kanada, Rusya, ABD, Danimarka ve Norveç kıyılarında milyarlarca varil petrol ve milyarlarca
metreküp doğal gaz var.
Küresel ısınma “sayesinde” 12 ay buzla kalan alanlar sürekli azalıyor. Bazı aylarda Sibirya ve
Kuzey Kanada tamamen açık artık.
Kuzey buz denizinin ulaşıma ve petrol üretimine açılmış olması da küresel ısınmayı
hızlandıracak faktörlerden.
Küresel enerji ihtiyacı 2030’da %50 artacak ve bilinen petrol rezervlerin %14’ü ve doğal
gazin %30’u kuzey kutbu çevresinde.
Küresel ısınma sadece Kuzey kutbunu ve oradaki ülkelerin sorunu değil. Yüksek dağlardaki
buzullar inceliyor. Sel, toprak kayması sıklaşıyor.
Küresel ısınma yüzünden sel, toprak kayması sıklaşıyor. Fakir ülkelerde ve özellikle de
Müslümanların yaşadığı bölgelerde hayatta kalmak dahi zorlaşabilir.
Müslümanların ve özelde Türklerin ilgisiz kaldığı çevre felâketleri tarihte görülmemiş
mülteci akınlarına sebep olabilir.
Bangladeş, Güney Sahra ve Pakistan gibi bir çok bölgede Müslümanlar ağır risk altında.
Küresel ısınma artık bir problem olmaktan çıktı çünkü çaresi yok. Yaşanacak. Sadece
sonuçlarına karşı tedbir alınabilir.
Yeni enerji kaynakları eskilerin yerini tutmuyor, onlara ekleniyor. CO2 çıkaran odun, kömür,
petrol ve gaza ihtiyacımız artıyor.
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Dünyada hâlâ elektriğin önemli bir kısmı kömürle üretilir. Çin mali güneş panosu ve ABD
mali rüzgâr santrali dahil!
Kömür nedense gazetelerde hiç konuşulmaz ama enerjideki payı nükleerin çok önünde.
Güneş ve rüzgâr ise önemsiz ama manşetten inmez.
Kyoto ve COP gibi inisyatifler samimi değil zira ABD ve Çin’de elektriğin %50’si kömürden
gelir.
Yaşam tarzımızı değiştirmedikçe değil küresel ısınma, CO2 emisyonundaki artış bile
yavaşlatılamaz. Umutlanmayın, değişmeyecek.
Petrolü olmayan Pekin’e “kömür yakma” demek ne kadar mantıklıysa COP ve Kyoto o kadar
samimi.

Küresel ısınma üzerine okumak için :Küresel ısınma çok iyi bir şeydir
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Güçlerin ayrılığı diye bir şey yok aslında demokrasi
fantezisi.
Gücün doğası gereği vesayet eden biri olacak olmak
zorunda.
Çünkü inisiyatifi eline alan diğer alternatif güçleri
tekeline alma eğiliminde.
Güçleri dağıtmaya kalkarsan birinden bir adım önde olan
bürokrat diğerleri üzerinde baskı kurmaya başlıyor ve
bürokratik bir elit oluşuyor.
Askerin mesela eli güçlüyse gücün dağıldığı diğer
kurumları eziyor. İstihbaratın eli güçlüyse devletin içine
devlet kuruyor Ergenekon vs
Sermaye güçlüyse diğer güçleri satın alıyor. Güçlerin
ayrılığı oksimoron bir kavram.
Belki güç sahiplerinin organize olamaması ve bunların arasındaki mücadelenin kazananı
olmayacak şekilde sürmesi düşünülebilir ki bu halk için en kötüsü.
Devlet organları organize olamadığı zaman mobilizasyon gücünü kaybediyor geriye
insanları mobilize edebilen tek bir şey kalıyor PARA.
Milyonlar her sabah saat 8:30’da fotokopi çekmek için uyanabiliyor mesela. Devlet bir
sebeple bu gün herkes erken kalkacak dese ne olur?
Devlet “hep beraber zorunlu sabah namazı kılacağız” dese millet isyan eder: özgürlük
anayasal haklar ıvır zıvır.
Demokrasi, mutlak krallık ya da teokrasi… Bütün rejimler eninde sonunda oligarşiye
dönüşüyor.
Zira medya, sermaye, asker, bürokrat bir şekilde çıkar birliği ediyorlar ama BİR’leşmeden,
TEK’lesmeden, birbirlerine karışmadan. Bunların alt kümelerinde takımlar kuruluyor
Hâkim oligarşiyle aday oligarşiler çatışıyor, ittifaklar kurulup bozuluyor. Bu arada
Hava durumuna göre halkı yanına almak isteyen “demokrasi” denen bir hayaleti savunuyor.
Demokrasi halkın kendi kendini yönettiğini zannedip oligarşiyi rahat bırakması için icad
edilmiş bir müsameredir.

Kaynaklar ve makaleler
1. Demokrasinin en büyük düşmanı halktır!
2. Yanlış hayatlar doğru yaşanamaz…
3. Gösteri Toplumu / Guy Debord
4. Amerika’da Demokrasi / Alexis de Tocqueville(1)
5. Amerika’da Demokrasi / Alexis de Tocqueville(2)
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Varlıkların sürekli değişim halinde olması onlara kalıcı bir hüviyet vermemize engel.
Canlı ya da cansız her varlık değişmekte. « Var » olmak değişmekten ibaret. Varlıkların
hüviyeti ise bir fikir sadece.
Fiillere verdiğimiz isimlerin mânâsı da bizde saklı. Mutlak olarak fiillerde değil.
Saniyede 2000 hücresi ölen bir insan “Ben” derken neyi/kimi kastediyor? 50 yaşındaki bir
adamın en yaşlı hücresi 15 yıllık.
Kendi varlığını, hüviyetini ispat edemeyen bir insanın bir tanrı ispatına girişmesi ya da Big
Bang, evrim konuşması saçma değil mi?
Varlık iddiasında olduğumuz, yaşadığımız “an” gerçekte yok. Hatırlanan geçmişle beklenen
gelecek arasında bir sınırdır “an”.
Konuştuğumuz cümlenin ortasına geldiğimizde söylediklerimiz “geçmiş” oluyor. Yani “an”
ufuk gibi sanal ve indî bir mevhum. Gerekli bir vehim.
An bir vehim ise vehmedilen anların toplamı olan zaman nasıl gerçek olsun? Saatin ölçtüğü
zaman değil sadece bir
tekabüliyet.
Saatin tik-takları kâinatı, hayatı içine alan bir zamanı göstermiyor. Sadece bize geçiyormuş
gibi gelen anlar ile tik-taklar tekabül ediyorlar.
Bu sebeple bozuk hatta kırık, paslanmakta olan bir saat zamanın geçişini daha iyi gösterir.
Kant ve Descartes varlıkları içine alan ama olaylara dahil olmayan iki şeyi MUTLAK
sanıyorlardı: zaman ve mekân.
Oysa ikilik yoktur; zaman ve MeKâN tek bir şeydir; bu hayata, ölüme, doğruya ve yanlışa
iMKâN veren bir aynadır.
Zaman üzerine konuşmak, tarif etmek vs zordur çünkü insan aklı zamanı tarif etmek için
zamanın dışında, sabit bir hüviyet arar… yoktur.
Zaman kendi başına var olabilen bir şey değildir, bir kudret tecellisidir.
BEN’lik dahil herşeyimiz değişirken Zaman’ı nasıl tarif edebiliriz?
“Zamanda yolculuk” bir vehim, ismi dahi çelişki. Zira zaman görünmez yaşanır.
Yaşamakta olduğumuz şimdiki an bir mekân değil ki yol gibi üzerinde veya tünel gibi içinde
yolculuk edelim.
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Zaman kelimesini mekânlaştıran “–da” takısını koyan biziz; üzerinde yolculuk yapmayı
vehmeden de biziz.
Denizde yolculuk, Avrupa’da yolculuk, uzayda yolculuk…
Batı lisanlarında da bu lisan bozukluğu var. Meselâ Fransızlar zamanın “içinde” seyahat
etmekten bahsederler:Voyage dans le temps.
BEN’lik, zaman, mekân, sebep-sonuç ilişkileri birer vehim perdesi. Hakikat ışığının
şiddetinden gözleri (akılları) korur.

… Ölüm, hayat ve zaman hakkında kitap okumak için…
Ölümden Bahseden Kitap
Çocuklarımıza Ölüm’den daha çok bahsetsek ne olur? Meselâ evde
besledikleri hayvanların, saksıdaki çiçeklerin ölümü üzerine yorum yapmalarını
istesek? Mezarlık ziyaretleri yapsak onlarla birlikte ve sonra ne
düşündüklerini, ne hissettiklerini sorsak? Çocuklara ölümden bahsetsek belki
daha güzel bir dünya kurulur bizden sonra. Çünkü bugün Ölüm’ü TV’den
öğrenmek zorunda kalıyor çocuklar. Gerçekten bir “problem” olan ve çözüm
bekleyen kazalar, hastalıklar… Çocuklar ölüm sebepleriyle Ölüm’ün hakikatini
ayırd edemiyorlar. Küçülen ailelerden uzaklaşan dedeler ve nineler de bizden
“uzakta” ölüyor: Kendi evlerinde, hastahane ya da bakımevlerinde.
Doğumlarına tanık olamayan çocuklar bir gün ölme “sırasının” onlara da
geleceğini anlayamıyor. Ölümü bekleyen modern insan idam mahkûmu
değilse eğer, kısa çöpü çekmekten korkan biri gibi. İstenmeyen bir “büyük ikramiye” ölüm… Bu kitap
Ölümden bahsediyor. Ölüm denen o“konuşmayan nasihatçıdan”, o karanlık ışıktan. Kendisini
göremediğimiz ama sayesinde hayatımızın karanlık yarısını gördüğümüz ölümün ışığı. Buradan
indirebilirsiniz.
Zaman Nedir?
“Zaman nedir? Kimse sormazsa ne olduğunu biliyorum. Ama birisine
açıklamaya kalkarsam artık bilmiyorum… Eminim ki geçip gitmiş olmasa
“geçmiş” zaman olmayacak. Bir şey gelecek olmasagelecek zaman da
olmayacak. Peki nasıl oluyor da geçmiş ve gelecek var olabiliyor? Geçmiş
artık yok. Gelecek ise henüz gelmedi. Şimdiki zaman sürekli var
ise sonsuzluk olmaz mı? İyi ama şimdiki zaman var olabilmek için geçmişe
karışması gerekiyorsa mevcudiyetini yok oluşuna muhtaç olan
bir Şimdi‘ninVARlığından nasıl bahsedilebilir? Demek ki zaman yokluğa
meylettiği ölçüde var olan şeydir.” (Aziz Augustinus, 354-430)
Zaman nedir? İnsan düşüncesinin en çok zorlandığı sorulardan biri bu. Zira Zaman’ın olmadığı bir yer,
an, olay düşünmek imkânsız. “Hiç bir şey olmuyor şu an” derken bile zamansal bir cetvele ihtiyaç var.
Saniyeler tık tık ilerleyecek ki “yaprak bile kıpırdamıyor” cümlesinin bir anlamı olsun. Zaman’ı
anlamadan Yaşam, Hareket, Özgürlük kavramlar üzerine düşünmek de imkânsız.
Derin Göz isimli kitabımızda özellikle ünlü ressam Edward Hopper’dan bahsederken modern yaşamın
özellikle de Sanat’ın biz insanlara Zaman’ı düşünmek için yeni kapılar açtığından bahsetmiştik. Derin
İnsan adlı kitabımızın Korku Matkabı bölümünde de Korku-Zaman ilişkisinden ve Sinema Sanat’ından
istifade ederek Zaman’ın NE’liğini bir parçacık sorgulamıştık. Kelimelerin ve mantığın gücünün
yetmediği sınırlarda yine Sanat’tan istifade ettik : Sinema, Resim ve Fotoğraf sanatı imdadımıza koştu.
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Ama felsefeyi dışlamadık. Zaman hakkında çok isabetli tahliller yapmış olan Kant, Bergson, Heidegger,
Hegel, Husserl’den çok önce belki ilk defa Aristoteles (MÖ 300′ler) ile başlamış sorgulamalar var.
1800ler ve 1900lerdeki fikirler haliyle teknolojik ilerlemelerden ve yeni kurulan
endüstriyel toplumdan istifade eden ama aynı zamanda bunların altında ezilen bir kuşağın
ürettikleri. Bilim ve teknoloji ile zaman arasındaki ilişkiye gelince elbette Newton’dan Einstein’a ve
Kuantum mekaniğine kadar uzayan, epistemolojiden fizik teorilerine kadar dallanıp budaklanan
sorgulamalar söz konusu.
Peki bilimsel, objektif, tik-tak zamandan başka, daha insanî, sübjektif ya da bütün bunların üstünde,
dışında MUTLAK bir Zaman kavramından bahsedilebilir mi? Zaman sadece bir çerçeve, aklı sınırlayan
bir tür “yokluk” mudur? YoksaDerin İnsan ve Zaman’ın eklemlendiği bir Derin Zaman boyutu var
mıdır? Tam da bu noktada Delâilü’l-İ’câz, Mesnevî, Makasıt-ül Felasife , Telhis-u Kitab’in
Nefs ve Fütuhat-ı Mekiyye gibi eserler Zaman-İnsan ilişkisine bambaşka perspektifler açıyor. Zaman
konusunu bütün derinliğiyle anlayabilir miyiz? Zaman’ın kitabını buradan indirebilirsiniz.
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Solcu, sosyalist, komünist

o
o
o
o
o
o
o
o

Türk solcularının çoğu Karl Marx’ı Rus zannederler. Değildir, Almandır.
Marx hayatında hiç çalışmadı. Zengin burjuva karısının parasını yedi. Türk
solcularının zengin çocuğu olması bundandır belki.
Karl Marx bütün sülale haham yetiştirmiş Yahudi bir ailenin çocuğu.
Türkiye’de solcular işçi sınıfından, Marx, Lenin, Stalin’den bahsedip dururlar ama
bu adamların yazdıklarını okumazlar.
Solcularımız 100 yıldır uykudalar, gerçek dünya ile hayallerindeki dünya arasında
uçurum var. Uyanma vaktidir.
“Solcuyum” diyen herkesin Marx’ın ve takipçilerinin yazdıklarını okuması gerekir.
1844 Elyazmaları‘nı, Feuerbach Üzerine Tezler‘i, Alman İdeolojisi‘ni, Felsefenin
Sefaleti‘ni, Komünist Manifesto‘yu ve tabi ki Kapital’i.
Türkü barlarda her gece ütopik işçi cennetleri kuruyorlar ama Komünizm adına
yapılan yanlışlarla yüzleşmedi solcularımız.
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Elbette komünizmi yanlış anlamış/uygulamış ülkeler olabilir. Ama bunu söylemek
için de komünizmi bilmek gerekir.
“Mücadeleden” bahsedenlerin çoğu bir işte çalışmıyor. Dünyada fakirler,
Türkiye’de ise zengin çocukları solcu oluyor.
Hem Türkiye hem de Avrupa’da kendisine komünist, sosyalist, Leninist, Stalinist,
Maoist diyen ve birbiriyle çelişen insanlar var.
Komünizmi kuran ve/veya ilk uygulayanlar çok kitap okuyan, bilgili ve zeki
adamlardı. Bilgiye, öğrenmeye değer veriyorlardı.
Bugünkü solcular ise cahil, aptal ve kıro. Lümpenleşme tavan.
Marx’ın Kapital’ı yazdığı yıllardan bu yana dünya çok değişti. Yeni sorunları
çözmek için onun tezlerine dayanan çok düşünür var.
« Ben solcuyum » diyen bir insanın bunları bilmemesi düşünülemez : Rosa
Luxemburg, Ernst Thälmann, Georg Lukács, Max Adler, Karl Renner, Otto Bauer,
Walter Benjamin, Jürgen Habermas,…
Molotof kokteyli yerine Türk solcuları Marx’ın anahtar kelimelerini öğrenmelidir.
Meselâ « Verdinglichung » yani şeyleştirme.
Marx’ın kapitalizme itiraz etme sebeplerinden biri buydu. O zaman olduğu gibi
bugün de haklıdırVerdinglichung konusunda.
Kapital güzel bir kitaptır, özellikle birinci cilt. Sadece solculara değil
Müslümanlara da tavsiye ederim.
Marx’ı anlamak için 2ci anahtar: İnsan’ın kendine yabancılaşması (Entremdung /
Entäusserung) Marx’ın Hegel’den devşirdiği bir kavram.
İşçilere yeryüzü cenneti vaad eden komünistler 1917 devriminden hemen sonra
kendi yandaşlarını öldürmeye başladılar. Neden?
1950’lerde ve 60’larda da komünist ülkeler işçilerin tünel kazıp kaçtığı açık hava
hapishaneleriydi.
İnsanlar komünizmden kaçmak için her yolu denedi. Engellemek için sınıra konan
askerler bile kaçtı komünizmden.
Komünistler devlet eliyle, devasa, soğuk bir bürokrasiyle herkesi iyi, güzel ve
doğru yapmaya çalışıyordu. Sonuç katliamdı.
Kendi ideolojisini din gibi dayatan komünizm rekabet istemiyordu. Camiler yıkıldı,
imamlar ve alimler asıldı. Müslümanlar büyük eziyet gördü.
Çökmek üzereyken bile Afganistan’a saldırıp çoluk çocuk katleden komünist
Rusya’ya ve sosyalizme bir Müslüman nasıl bakmalı?
Türkiyeli solcuların alerjik olduğu bir konu da Holodomor. 1921’de Ukrayna’da
insanlar açlıktan birbirini yedi.
“Kıtlık neticesinde aileler bölündü. Polis teşkilâtı GPU’nun belgelerine göre aileler
en zayıf üyelerini ya da gelinlerini yediler. Yetişkinler çocuklarını öldürüp yemeye
başladı. 2500 civarında insan yamyamlıktan tutuklandı ama gerçek rakam bunun
çok üzerindeydi.” (Timothy Snyder, Bloodlands)
Neden oldu Holodomor ? Rusların « kolkoz » (колхо́ з) dedikleri sisteme direnen
köylülerin tohumları ellerinden alındı.
1921:Komünist tarım politikası açlık getirdi,deliren insanlar çocuklarını yedi.
Binlercesi yamyamlıktan hapse girdi.
Komünizm özünde “bizim” kemalizme benzer. Yaptıkları zulmü yoğun
propaganda ile uzun müddet örttüler.
Komünist Rusya’nın uydu ülkeleri vardı. İtaat etmeyen halk tankla ezilirdi. Bunu
1920’lerde Ukrayna ve Gürcistan yaşadı.
1950’lerde Macaristan ve (eski)Çekoslovakya’da grev yapan işçilerin üzerine Kızıl
Ordu tankları gönderildi.
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o

Gezi parkı çapulcuları taklit ettikleri şeyin solcu değil anti-solcu olduğunu hâlâ
bilmiyorlar. Ne kadar cahiller.
o Türkiye’de “sol” oyların Etiler’den, Bağdat Caddesi’nden ve Boğaz’daki yalılardan
çıkması tesadüf mü?
o Komünizm vahşi kapitalizmden farksızdır ama Marxizm, Maoizm, Stalinizm ve
Leninizm… Solcuların teorik kavgaları bitmez.
o Komünistler kıtlık dönemlerinde kişi başına düşen gıda stoğunu arttırmak için
gıdayı çoğaltmak yerine insanları azalttılar.
o Stalin zamanında siyasetle, isyanla hiçbir ilgisi olmayan milyonlarca insan
öldürüldü. Stalin şüphesiz Hitlerden fazla öldürdü.
o Ekim devriminden çöküşüne kadar komünizm sanatçıları ve fikir adamlarını baskı
altında tuttu.
o Her fikir eseri komünizme “uygun” olmalıydı. Rejime muhalif onbinlerce insan
toplama kamplarında “kaybedildi”
o Tayyip Erdoğan’a “diktatör” diyen solcuların Komünist Rusya’daki sansürü
anlaması imkânsız.
o Komünist ülkelerde milli tören esnasında surat asanlar fişleniyor ve törenden
sonra tutuklanıyordu. Yüz ifadeniz bile size ait değildi. Yüzler devletin malıydı.
o Tıpkı Kemalistler gibi komünistler de tarihi sildiler, geçmişi kötüleyen, komünizme
uygun bir tarih yazdılar.
o Kemalizm ile komünizm arasındaki bir diğer ortak yön korku. Bürokrasi korku ve
nefretle ayakta duruyordu.
o ABD, UK ve Fransa Stalin’in milyonları katlettiğini biliyordu ama Rusya onlara
lazımdı, daima destek oldular.
o Bugün de Molotof kokteyli atarak, ev, dükkân yakarak barış getireceğine inanan
solcular var.
 Solcu ya da sosyalist, kollektivist düşüncedeki insanların anlamadığı temel mesele şu:
İyilik siyaset ile garanti edilemez. Bilim de yapamaz bunu. Nihaî karar ve eylem yine de
İnsan’dadır. Tek tek insanlarda, her bir insanda…Soljenitsin’in dediği gibi:
“Ah keşke her şey o kadar basit olsaydı. Bütün kötülükleri içi kararmış birileri yapsaydı ve bütün
mesele onları bulup yok etmekten ibaret olsaydı. Ne var ki İyi ile Kötü arasındaki çizgi her insanın
kalbinden geçiyor. Kim kendi kalbinin bir parçasını yok etmek ister?”


Komünizm koca bir yalandı. Sartre yalan söylediğini itiraf etti. Neden yapmıştı bunu?
Fransız Komünist Partisi’ne göz kırpabilmek için:
“…Jean Paul Sartre 1954 senesinde yaptığı Moskova gezisinin ardından Komünist Rusya’da fikir
özgürlüğünün mükemmel olduğunu ve bu ülkenin hayat standardı bakımından 10 yıl içinde batılı
ülkeleri geride bırakacağını söylemişti.
Aynı Jean Paul Sartre 1975′te yaptığı bir mülakatta ise bilerek yalan söylediğini itiraf etti.
Aslında Stalin’in soykırımları biliniyordu 1950′lerin Fransa’sında. Komünist ülkelerde aydınlara
yapılan baskı ve işkenceler de biliniyordu. Zaten Sartre komünizme verdiği destek yüzünden
Albert Camus gibi aydınlardan ağır eleştiri aldı. Ama 1956′da Komünist Rusya özgürlük isteyen
macarları tanklarla ezene kadar komünizmi desteklemekten vaz geçmedi Sartre…”
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… Türk Solu, gerçek sol ve sosyalizm üzerine kitap okumak için…

Sosyalizm İslam’a uyar mı? (Tartışma)
Bir yanda zekât üzerinden eşitlikçi bir İslâm yorumu yapan anti-kapitalist
Müslümanlar. Diğer tarafta bir türlü iktidar olamayan, sosyalizmi
bilmeyen, kemalizmi demokrasi zanneden devletçi, hatta darbe yanlısı
Türk solu.

bir

Türk solu geçmişiyle yüzleşemekten korkuyor. Solcunun solcuyu
katlettiği 1 Mayıs 1977 bir tabu. Deniz Gezmiş’in ulusalcı duruşunu da
eleştiremiyorlar. Evet… Türk solcuları iktidara yürümek için bir koltuk
değneğine muhtaçlar. Peki ya İslâm? Sosyalizm İslâm’a ne kazandırabilir?
Sosyalist devletlerin Müslümanlara yaptığı onca eziyetten sonra
Müslümanlar sosyalizm ile ittifak yapabilir mi? Derin Düşünce okurları
tartıştılar, biz de kitaplaştırdık. Buradan indirebilirsiniz.
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Türk solu iktidar olur mu?
Kendini « sol » olarak tarif eden hareketler hiç olmadıkları kadar zayıf ve
bölünmüş bir tablo çiziyorlar bugün. Türk Solu Dergisi’nin ırkçı söylemlerinden
CHP’nin darbe çağrılarına uzanan bir kafa karışıklığı hakim. Muhalefet
boşluğunun müzmin bir hastalığa dönüştüğü şu dönemde Türk solu bu boşluğa
talip olabilir mi? Daha önce Dikkat Kitapkategorisinde
yayınladığımız Pozitivizm Eleştirisi gibi bu kitap da Türkiye’deki sola tarafsız
bakan bir çalışma. İyimser görüşler kadar geçmişe dönük ağır eleştiriler de var.
İlginize sunduğumuz 82 sayfalık bu kitap Türkiye’deki “sol” grupların
sorgulamalarına, projelerine ışık tutmak amacıyla derlenmiş makalelerden
oluşuyor. Kitabı buradan indirebilir ve paylaşabilirsiniz. Ele alınan başlıca
konular: Solda özgürlükçü hareketler, 68 Kuşağı, Devrimci sol, Kemalizm, ulusalcı sol akımlar, Sol ve
İslâm, Cumhuriyet Gazetesi.

Derin MAЯҖ
Etrafınızda “ben solcuyum” diyen kaç kişi var? Birgün Ya da Cumhuriyet
Gazetesi, Türk Solu Dergisi okuyan? Yürüyüşlerde Marx, Lenin, Deniz Gezmiş
ve Atatürk posterlerini yanyana taşıyan kişileri tanıyor musunuz? İşçi
sendikalarında aktif rol oynayan dostlarınız var mı? Bu insanlar hasretle
beklediğimiz sol muhalefeti kuramadılar bir türlü. Neden?
Marxist ve Marxçı (Marx’a dair ama marxist olmayan) miras ile yüzleşmedi
Türk solcuları. Oysa Marx anlaşılmadan hiç bir sol projenin anlaşılmasına da
imkân yok. Leninist, Stalinist, Maoist… Hatta Kuzey Avrupa’nın sosyal demokrat modellerini de
çözemezsiniz. Marx’ın bıraktığı yerden devam edenleri anlamak için de gerekli bu okuma; dünya
soluna bugünkü şeklini veren düşünürleri anlamak için: Rosa Luxemburg, Ernst Thälmann, Georg
Lukács, Max Adler, Karl Renner, Otto Bauer, Walter Benjamin, Jürgen Habermas,… Buradan
indirebilirsiniz.
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Ekonomik Kriz





















2008’de baş gösteren ekonomik kriz dünyayı kalıcı
olarak değiştirdi. Bankaların gücü ve ulusdevletlerin çaresizliği teyid edildi.
2008 krizi “uzmanlar” tarafından doğal bir felâket
gibi gösterildi ama gerçekte bu bur adalet krizidir.
Bankalar 2008’den itibaren resmen hukuk üstüdür.
Ulus-devletler ulusal sınırları aşan finansal güçleri
kontrol edemiyorlar. Tam tersi, bankalar devleti
kontrol ediyor.
Atina’da, Roma’da, Brüksel’de, Madrid’de ve
Washington’da artık halkın değil bankaların dediği
oluyor.
2008 krizi Batı’da demokrasinin yerine plütokrasinin
geçtiği yıldır. Yani aldığın oy kadar değil bankadaki
paran kadar konuş.
Eskiden serbest piyasa demokrasiye güç verirdi zira kralın veya ceberut bir devletin halk
üzerindeki tahakkümünü engellerdi.
Ama bugün alıp satma ve yatırım özgürlüğü halkı bankaların kölesi yaptı.
Basit bir ekonomik kriz değil aynı zamanda bir fikir krizi yaşıyoruz. Kendimize, hayata,
insana verdiğimiz kıymet aşınıyor.
Tercihlerimize insanî değerler değil maddî değerler hâkim olduğu için kendi arsızlığımız
altında ezilmeye başladık.
Bu tehlike konusunda kapitalizmin içinde yaşayan filozof ve siyasetçiler 100 yıldır alarm
veriyordu ama kimse dinlemedi.
Thomas Jefferson, George Washington, Max Weber, Hannah Arendt, Karl Marx ve Alexis de
Tocqueville’in eserlerinde ısrarla üzerinde durulan bir mesele bu.
Demokrasi herkese siyasete katılma umudu veriyor ama çok insan kullanabiliyor bu hakkı.
Aldatıcı vaadleri düş kırıklığıyla bitiyor.
Hayatta bir şey olmak, topluma bir şey katmak isteyen için sadece serbest piyasanın
sunduğu zenginleşme imkânı var.
Zenginleşmeye ve para ile daha çok haz almaya odaklanan insanlar bencilleşiyorlar.
Sonunda siyasetten, cemiyetin dertlerinden uzak, oy kullanmaya bile üşenen bir güruh
çıkıyor meydana.
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Evet, batıda demokrasi çökme noktasına geldi ve bu ahlâksız bankacıların ve siyasetçilerin
suçudur. Ama bunu mümkün kılan neydi?
 Batı’da demokrasinin en büyük düşmanı batılı insan modeli oldu. Demokratik ortamın ve
serbest piyasanın ürettiği bencil insan tipi.
 Kendini özel hayatına hapseden, lüks tüketime, tatile, konfora odaklanan batılı insanlar
politikadan uzaklaştılar.
 Bu refah toplumunun bireyleri diğer insanların dertlerine duyarsızlaştı ve para bu süreçte
kutsallaştı.
 Ve bu yüzden özel bankalar ve bankacılar adeta ilahlaşarak devlet hukukunun üstüne
çıkabildiler.
 FED, IMF, Dünya Bankası ve Goldman Sachs gibi kurumları suçlayalım, bu gerekli. Ama
onlara bu gücü veren bizim bencilliğimiz.
 Her ne olursa olsun neticede bankacılarına söz geçiremeyen batı toplumları tıpkı 1980′lerde
ordusuna söz geçiremeyen Türkiye’nin durumuna düştüler.
 Bize yansıtılanın aksine, 2008’de Amerikan emlâk sektöründen başlayan kriz öngörülemez
bir felaket değildi.
 Yapılan düpedüz bir piyasa darbesi idi aslında. Tasarlanmış, planlanmış, yürürlüğe konmuş
bir operasyon.
 Soyguncular Krizi frenleyecek yasal engelleri bir bir kaldırdılar, krizin küreselleşmesini
sağlayacak mekanizmaları yine onlar kurdular.
 Banka bir güçtür ve her güç gibi tehlikelidir. Kötü ellerde çok tehlikeli bir silah olur. Thomas
Jefferson diyor ki:
“…Bankacılık sistemini hukuk çerçevesine sokamadık. Bu zayıflık bir gün gelip anayasal düzeni
yıkabilir. Bugün dahi bir takım ahlâksızlar halkın ekmeğiyle kumar oynamaktalar. Bankacıların bu
arsızlığı gelecek kuşaklara yük olacaktır […] Amerikan halkından önce hiç bir ulusun kaderi para
hırsına ve özel kişilerin hokkabazlığına terk edilmemişti. O kişiler ki ticaret aracı olan paranın dolaşım
miktarını milletin ihtiyaçlarına değil kendi çıkarlarına göre arttırırlar. Bir kâğıt seliyle mülkiyetin cari
fiyatını şişirirler, sonra o mülkiyeti yok pahasına alırlar […] Serbest ticarete ve rekabet kurallarına
aykırı olan bu iş yapıldı ve yine yapılacaktır. Üstelik kanun yapıcıların gözü önünde hatta koruması
altında! Adalet, erdem, ödev bize emrediyor: Bütün memleket yağmalanmadan önce bu hırsızlar
durdurulmalıdır …” (Thomas Jefferson*, özel mektuplar)










ABD’de emlâk krizi patlamadan önce Goldman Sachs müşterilerini bu sektöre girmeleri için
teşvik ediyordu.
Fakat aynı Goldman Sachs “Abacus” adlı bir finansal ürün kanalıyla emlâk sektörünün
çöküşüne oynamaktaydı.
Bir başka deyişle Goldman Sachs emlâk sektörünü kendi eliyle çökertirken müşterilerini
yatırım yapmaya itti.
Ceza miktarı 550 milyon dolarcıktı yani firmanın iki veya üç haftalık kârı kadar. Bu kadar
ufak bir para 2009′da dağıttığı primlerin 50′de biri bile etmiyordu!
Goldman Sachs gibi firmaların dokunulmazlığı nereden geliyor? Tabi ki devlet içindeki
« eski » müdürlerinden.
Sadece ABD değil Avrupa Birliği’nde de bir çok bakan, danışman vs Goldman Sachs’ta
« eskiden » çalışmış.
Maaşı, birikmiş parası olmayan bir sürü garibana ev satıp fiyatları yapay olarak yükselttiler.
Biliyorlardı ödeyemeyeceklerini.
Garibanlar planlandığı gibi ödeyemediler ve sokağa atıldılar. Hâlâ milyonlar otel, parking vb
yerlerde yatıyor. (https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=fbSgzEQJXs8)
Goldman Sachs böyle yapıyordu çünkü para kazandırabildiği müşterilerinden aldığı ücretten
çok daha fazlasını işlemlerden alıyordu.
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Yani küçük oyuncular kazansa da kaybetse de Piyasa’nın dalgalanmasıydı onlara kâr ettiren.
Haliyle yatırımcıların panik ile aşırı iyimserlik hali arasında gidip gelmesi gerekiyordu.
 Aslında 1930 krizinden sonra ABD akıllanmış ve sahtekârları engellemek için Glass-Steagall
Act vb kanunlar çıkarmıştı ama bunlar 1980’den itibaren « deregulation » yoluyla iptal
edildi.
 Özetle ciğer kediye emanet edilmişti. Kedi ciğeri korursa kazanacak, yerse daha çok
kazanacaktı. Obur kedi Goldman Sachs ciğeri sahibiyle beraber yuttu!
 Krize sebep olan bankacıları kurtarmak için Atlantik’in her iki yakasında 700-800 milyar
dolar harcandı. Çünkü ulus-devletler bankaların batmasını göze alamazlardı.
 Peki, bu kurtarma parası kimin cebinden çıktı? Vatandaşların ödediği vergilerden tabi!
 NCFH‘a göre ABD’de her 45 çocuktan biri evsiz. Ülke genelinde bir buçuk milyondan fazla
çocuk otel odalarında, garajlarda, depolarda ve çadırlarda yaşıyor.
 Elbette yatırım, ticaret ve üretimi devlet eline alınca tam bir felâket. Ama ekonomik hayat
hukukun üstüne çıkınca tilkinin kümesteki özgürlüğü oluyor.
 Bu yüzden demokrasiyle liberalizm dost değil düşmandır. Halk iradesiyle sermaye iradesi
bağdaşmaz, çatışır.
”Şahsen liberal bir diktatörü liberal olmayan demokratik bir hükümete tercih ederim” (“Personally I
prefer a liberal dictator to democratic government lacking liberalism.”)
“…Maksadımız asla demokrasiyi fetiş hale getirmek değildir… Demokrasi esas itibariyle, dâhili sulhu
ve ferdi hürriyeti korumak için bir vasıta, faydalı bir usuldür. Bir vasıta olarak da, asla hatadan salim
değildir. Unutmayalım ki, mutlakıyetçi bir idare altında bazı demokrasilerdekinden daha fazla fikir ve
kültür hürriyeti bulunduğu vakidir. ( Hayek, Kölelik Yolu, sf. 114)


Türkiyeli liberallerin ne liberalizmi ne de demokrasiyi anladıklarından emin değilim.
Liberalizm-demokrasi çatışması ABD kadar eski:
Abraham Lincoln, ABD’nin 16cı başkanı:
“Yakın gelecekte ülkemi tehdit edecek bir kriz görüyorum. Büyük şirketlerin tahta oturduğu,
yolsuzluğun iktidara sirayet ettiği, bütün paranın bir azınlıkta toplandığı bir kriz bu ve cumhuriyet
yıkılıyor. Bu kadar büyük bir endişeyi savaşın ortasında bile hissetmemiştim.”
Thomas Jefferson, ABD’nin 3cü başkanı:
“inanıyorum ki bankalar sınırlarımızı tehdit eden ordulardan daha tehlikelidir […] Fonlama adı altında
gelecek kuşakların ödeyeceği harcamaları yapmak büyük çapta istikbal dolandırıcılığından başka bir
şey değildir […] Kâğıt paranın bir değeri yoktur, o paranın hayaletidir, kendisi değildir”







Türkiyeli liberaller serbest piyasa ile başıboş piyasa arasındaki farkı da bilmiyorlar.
2008 krizinde kredi derecelendirme kuruluşları da çok önemli bir rol oynadılar. Kısaca yalan
söylediler.
Emlâk krizinin banka krizine dönüşmesinde birinci suçlu bankalar ve kredi derecelendirme
kuruluşları.
Sadece devlet tahvili gibi “MUTLAK” güvenilir yatırım araçlarına verilen “AAA” notu
nedense aşırı riskli emlâk kredisi sigortalarına verilmiş bu sefer. (Bkz. Goldman Sachs,
Abacus, Moody’s ve Fitch)
Bu sebeple liberallerin ekonomi tarihi okumadıklarını ve temel ekonomik kavramları
bilmediklerini düşünüyorum.
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… Liberalizm, demokrasi ve ekonomi üzerine kitap okumak için…
Liberalizm Demokrasiyi Susturunca
Halkın iradesi liberalizm ile çatışırsa ne olur? 2008′de başlayan ekonomik kriz
sürmekte. Eğitim, sağlık ve güvenlik hizmetlerine ayrılan bütçeler kırpılırken batan
bankaları kurtarmak için yüz milyarlarca dolar harcanıyor. Alın terinin finans
kurumlarına peşkeş çekilmesini istemeyenler protesto ediyor. Ama batılı devletler
polis copuyla finans sektörünü savunmaktalar. Ne oldu? Bütün nüfusun binde
birini bile temsil etmeyen bankacıların çıkarları geri kalan %99.99′un önüne nasıl
geçti? Alıp satma, üretip tüketme özgürlüğü nasıl oldu da halkı finans sektörünün
kölesi yaptı? Mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı uğruna halkın iradesi
çiğnenebilir mi? Okuyacağınız kitap demokrasi ile liberalizmin savaşı
üzerinedir. Buradan indirebilirsiniz.
Banka Ordudan Tehlikelidir!
Atina’da, Roma’da, Madrid’de ve Washington’da artık halkın değil bankaların
dediği oluyor. Batı’da demokrasi geriliyor, yeni bir düzen kuruluyor. Alıp satma
özgürlüğü nasıl oldu da halkı bankaların kölesi yaptı?
İnsanî değerlerin değil maddî değerlerin hakim olduğu her toplum kendi arsızlığı
altında ezilmeye mahkûm aslında. Thomas Jefferson, George Washington, Max
Weber, Hannah Arendt, Karl Marx ve Alexis de Tocqueville’in eserlerinde ısrarla
üzerinde durulan bir mesele bu. Zenginleşmeye ve para ile daha çok haz almaya odaklanan insanlar
bencilleşiyorlar. Siyasetten, cemiyetin dertlerinden uzak, oy kullanmaya bile üşenen bir güruh
çıkıyor meydana.
Tam da bu yüzden Batı’da demokrasinin en büyük düşmanı batılı insan modeli oldu. Kendini özel
hayatına hapseden, lüks tüketime, tatile, konfora odaklanan batılı insanlar politikadan uzaklaştılar. Bu
refah toplumunun bireyleri diğer insanların dertlerine duyarsızlaştı. Para bu süreçte kutsallaştı. Yine
bu yüzden bankalar ve bankacılar ilahlaşarak hukukun üstüne çıkabildiler.
İşte bu fikrî zemindir sermayeyi aşırı büyüten, savcıları, hakimleri bile etkisiz hale
getiren. Bankacılarına söz geçiremeyen batı toplumları tıpkı 1980′lerde ordusuna söz geçiremeyen
Türkiye’nin durumuna düştüler… Peki 2008 ekonomik kriz süreci nasıl gelişti? Krizi tetikleyen ve
büyüten ne oldu?
Bize yansıtılanın aksine, 2008’de Amerikan emlâk sektöründen başlayan kriz öngörülemez bir felaket
değildi. Yapılan düpedüz bir piyasa darbesi idi aslında. Tasarlanmış, planlanmış, yürürlüğe konmuş bir
operasyon. Bu operasyonu yöneten insanlar daha 1980’lerde Batı adaletinin üzerine çıkmışlardı.
Krizi frenleyecek yasal engelleri bir bir kaldırdılar, krizin küreselleşmesini sağlayacak mekanizmaları
yine onlar kurdular. Yaklaşık 40-50 kişilik bir ekip. Kriz sürecinden zenginleşerek ve güçlenerek
çıktılar. Banka kurtarma operasyonlarıyla halen zenginleşmekteler.
Elinizdeki 60 sayfalık bu e-kitap Batı’da demokrasinin gerileme sürecini sorguluyor:
1. Demokrasinin zayıf noktaları nelerdir? Bankalar nasıl oldu da halkın iradesini ayaklar
altına alabildiler?
2. “Hukuk devleti” diyerek örnek aldığımız demokratik ülkeler neden bu Piyasa Darbesi‘ne
engel olamadılar?
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3. Askerî darbelerden yakasını kurtaran Türkiye’de hükümet Piyasa Darbesi ile devrilebilir
mi?
Buradan indirebilirsiniz.
Liberalizmin Kara Kitabı
Liberalizm asırlardır bir çok aşamalardan geçmiş, tarihi olaylarla kendisini imtihan
etmiş bir düşünce geleneği. Değişmiş yanları var ama sabitleri de var. Bu sabitlerin
içinde liberalizmin tehlikeli yönleri hatta YIKICI UNSURLARI da var. Bunları ortaya
çıkarmak için “doğru” soruları sormak ve liberal perspektifte kalarak yanıt aramak
gerekiyor… Büyük bir kısmı bu gelenekten olan düşünürlerin fikirlerinden istifade
ederek liberalizmin kusurlarını ele alıyoruz bu kara kitapta: Adam Smith,
Mandeville, John Stuart Mill, Hayek, Friedman, Röpke, Immanuel Kant, Alexis de Tocqville, John
Rawls, Popper, Berlin, Mises, Rothbard ve Türkiye’de Mustafa Akyol, Atilla Yayla, Mustafa Erdoğan…
Liberallere, liberalimsilere ve anti-liberallere duyurulur.Buradan indirebilirsiniz.
Liberalizmin Ak Kitabı
1930 model bir ulus-devletin, bir “devlet babanın” çocuklarıyız. Son
derecede “Millî” bir eğitim gördük, öğrenim değil. Hayatta işimize yarayacak
meslekî bilgileri ya da eleştirel bir bakışı öğrenmedik“millî”okullarda. “Varlığımızı
Türk varlığına armağan etmek” için eğitildik, eğilip büküldük.
Liberallerin dilinden düşmeyen “Bireysel haklar ve özgürlükler” bizim gibi
Kemalist çamaşırhanelerde yıkanmış beyinler için çok yeni. Türkiye’de yaşayan
insanların ulus-devlet boyunduruğundan kurtulmasında önemli bir rol oynuyor
liberaller. Biz de bu kitapta liberalizmin temel tezleriyle uyumlu, bu fikir akımına
doğrudan ya da dolaylı destek veren makaleleri birleştirdik.Buradan indirin.
… Tüketim tutkusu ve kimlik krizleri üzerine kitap okumak için…
Ey Kapitalizm! Kara Sevdam! / Charles Allen Scarboro
Kapitalizm bir kara sevdanın adı. Tutkulu bir aşk hikâyesi… Her gün kalbimizi kıran,
bize hakaretler yağdıran, herkesin içinde rezil eden o sevgiliyi(!) terk edemiyoruz
bir türlü. Alış-veriş merkezleri dolup taşıyor. Kredi kartı borçlarımız şişiyor. Bütün
bu borçları ödemek için daha çok çalışmaya razıyız. Ailemizi, sağlığımızı,
tatillerimizi, ibadetlerimizi feda ediyoruz. Hatta iş “arkadaşlarımızın” ayağını
kaydırmak için planlar yapıyoruz.
Heyecanla satın alıp eve getirdikten sonra bir kenara attığımız ne çok şey var oysa.
Okunmamış kitaplar, seyredilmeyi bekleyen DVDler, modası geçmiş giysiler, eski
cep telefonları… Almak gerek ama kullanmak şart değil. Çünkü karnımızı doyurmak için değil“birisi
olmak” için tüketiyoruz:
“…Üniversitemdeki kapalı kızların çoğu, eşarplarını markası görünecek şekilde bağlıyor. Öğrenciler
kitaplarını Mango çantalarda taşıyor. Bir Coach çanta, etiketi görünmeksizin pek de kıymetli değil.
Ralp Lauren sağ tarafa işlenen küçük bir biniciyle bir servet kazandı. Çorapların bile görülebilir
yerlerine logolar işlenmiş. Neden marka bu kadar önem arzediyor?…”(C.A. Scarboro)
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Ne gariptir ki Türkiye’de hemen her kesimden insanı kolaylıkla birleştirebilen bir slogan
var: “Kapitalizme Hayır!”. İslâmcı, komünist, ülkücü, Kemalist… Yürüyüşler yapıyorlar. Seminerler
düzenliyorlar. “Küresel sermayeye geçit yok!”diye haykırıyorlar. İşçilerin sömürülmesinden
Afrika’daki açlığa, ortadoğudaki petrol savaşlarından dünyanın kirlenmesine kadar her taşın altından
çıkan bir düşman bu. Kapitalizm karşıtı İslâmcıların, komünistlerin, ülkücülerin ve Kemalistlerin
ekonomi tasavvuru nasıldır? Kapalı kapıların ardında puro içen şişman adamlar mı tahayyül
ediyorlar bilmiyorum. Ama bazen kendilerini aldattıklarını düşünüyorum. İyi ile kötü arasında bir
çizgi çekmek, kötüleri “öteki tarafta” bırakmak… O kadar da kolay değil:
“Ah keşke her şey o kadar basit olsaydı. Bütün kötülükleri içi kararmış birileri yapsaydı ve bütün
mesele onları bulup yok etmekten ibaret olsaydı. Ne var kiİyi ileKötü arasındaki çizgi her insanın
kalbinden geçiyor. Kim kendi kalbinin bir parçasını yok etmek ister?” (Soljenitsin)
Okuyacağınız bu kitap insanların para ile, tüketim ile kurdukları ilişkiye ışık tutuyor. Charles Allen
Scarboro’nun Karl Marx ve Max Weber’in fikirlerinden de isitifade ederek hazırladığı özgün bir
çalışma. Scarboro İstanbul’da yaşayan bir Amerikalı. Akademik birikiminin yanı sıra kapitalizmin
anavatanından gelmesi, “içimizde yaşayan bir öteki” olması bu kitaba ayrı bir lezzet katmış
kanaatimce. Modern yaşamın getirdiği “önemsizleşme” hissi ve bunun yol açtığı kimlik ihtiyacını
sorgulayan, klasik ekonomi teorilerini tamamlayan bu çalışmayı Müleyke Barutçu Türkçeye
kazandırdı. Kendisinden Chomsky, Klein ekseninde yeni çalışmalar ve özgün makaleler de okumayı
umuyoruz. Kitabı buradan indirebilirsiniz.
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Milliyetçilik ve Irkçılık

















Biz millet olma hissiyle modern devletin elinde oyuncak
olan milliyetçilik arasındaki farkı bilmiyoruz.
İnsan elbette ait olduğu şehri, halkı hatta ırkı sevebilir.
Hastalıklı olan öteki şehirleri, ırkları, halkları “düşman”
görmek.
Türk olmak ne demek? Bence Türk mutfağı ve
misafirperverliktir. Sence mertliktir. Ötekine göre
kahramanlıktır.
Ama devletler herkese göre değişen bu hissi politik amaçlara alet derler. Millet hissi eskidir
ama ulus Fransız icadıdır.
Bizde olduğu gibi dünyanın her yerinde bayrak gibi semboller nefret pompalamak için
kullanılıyor.
İnsanın kendisini “Türk” ya da “Yunan” hissetmesinde bir sorun yok. Bu hissin objektif bir
kural haline gelmesi saçma.
Irk, kan, soy taassubu aslında insanın insanlıktan istifa etmesi demek. Robotlaşmak,
hayvanlaşmak demek.
Modern kullanımda “milliyetçilik” provokasyona açık. 1977-80 döneminde ülkücü ve
solcular aynı tabancayla vuruldu.
“Milliyetçilik” kelimesiyle “İslâm” milletini kastedenler çok az. Aksini iddia etseler de bir
çoğu Türk ırkçısı.
Ggönlünüze göre Türk olmak yerine başkasının eliyle icad edilen bir Türk kimliğiniz varsa
ona kukla olursunuz.
Kemalist Türk milliyetçiliği kör ve saldırgan olduğu için kendinin kopyası başa bela bir Kürt
ırkçılığı doğurdu.
Yıllarca ezilen Kürdlerin de güdük bir kan/soy/ırk davasına kapılması kaçınılmazdı. Ama bu
büyük ölçüde Türklerin hatası.
Maalesef Müslümanlar kalplerini de camilerini de bu ırkçılık belâsından koruyamadılar.
Eziktiler, guruları okşandı.
Oysa Atatürk bir İslâm düşmanıydı ve ırkçılık virüsünü Müslümanlara zerk etmek planın bir
parçasıydı.
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Müslümanların tamamı olmasa bile önemli bir kısmı
kapıldı bu pisliğe. Masum bir evliliği kirletmek gibiydi
imanını ırk için satmak. (Bkz. Zina da böyle bir şey
işte…)
Her ne kadar bazı uzmancıklar “Türk milliyetçiliği
kültüreldir” dese de bal gibi kafa tasçıdır.
İnanmayanlar Mimar Sinan’ın mezarına baksın.
(Bkz. Mimar Sinan’ın Kayıp Kafatası!)
Başta dediğimiz gibi Türk olmak sorun değil.
Devletin Türk aidiyetini oyuncak etmesi sıkıntı.
Türklük ölçülebilir, objektif bir şey değildir.
(Bkz.Türklüğü ölçmek /Nazan Maksudyan)
İnanması güç ama Türk milliyetçiliğine benzer bir
Amerikan milliyetçiliği var ve bu ülkenin
saldırganlığın sebebi budur. (Bkz. E-kitap : Amerika
Tedavi Edilebilir mi?)
İnsanın kendini bir kabileye, millete ait hissetmesi
insanlık kadar eski. Ama “ulus” takıntısı Fransız
ihtilali kadar yeni.
Kiliseyi çöpe atan modern Fransızlar insanları para
için savaştıramayacaklarını anlayınca ırk taassubunu kullandılar.
“Her Türk asker doğar” zırvası da Fransız icadı. Zorunlu askerliği kabul ettirmek için
uydurmuşlar. Gerçekte her Türk bebek doğar.
5 Eylül 1798’de Jean-Baptiste Jourdan tarafından hazırlanan bir kanuna göre “Bütün
Fransızlar askerdir ve vatanlarını savunmak zorundadırlar” denildi.
Peki neden bu kadar geç geldi milliyetçilik? Zira Endüstri devrimi “sayesinde” 1800’lü
yıllardan itibaren savaşlar da hızla endüstrileşti.
Örneğin Hiram Maxim dakikada 500 mermi atabilen ilk makineli tüfeklerden birini icad etti.
Bu bir tek askerin 100 tüfeğe eşit bir ateş gücüne sahip olması demekti. Bu teknik ilerleme
“sayesinde” acemi bir asker çok sayıda profesyonel askeri öldürebiliyordu.
Patlayıcıların askerî kullanımı yaygınlaştı. Süvari taarruzları gibi ustalık ve kahramanlık
gerektiren manevraların savaşın sonucu üzerindeki etkisi azaldı.
Fabrikalarda hızla ve ucuza üretilebilen silahlar ile sıradan vatandaşları donatmak ve büyük
ordular kurmak çok daha ucuz, kolay ve hızlı bir hal aldı.
Trenin yaygınlaşması sayıca çok büyük orduları şehirlerden savaş alanlarına taşımayı bir
sorun olmaktan çıkardı.
Telgraf sayesinde uzak cephelerde savaşan orduların eşgüdümü, sevk ve idaresi mümkün
oldu.
Kısacası “insan kaynakları” endüstri sayesinde öldürücü bir silaha dönüştürülebiliyordu.
Milliyetçilik bunun için lâzımdı.
Aptallar mı ülkücü oluyor yoksa ülkücü olmak insanı aptallaştırıyor mu? 6 senedir en çok
tehdit ve hakaret Kemalistler ve ülkücülerden.
Türk kanı/soyu/ırkı gerçekte bir cahiliyye davasıdır. İslâm’a aykırıdır. Neden? Birinci olarak
Kur’an akrabalık ilişkilerinin dahi takvanın önüne geçemeyeceğini söylüyor :
o “Nuh seslendi; RABB’im! dedi; oğlum benim ailemdendir, senin sözün elbette
haktır ve sen hakimlerin hakimisin! (RABB’i), ‘Ey Nuh’ dedi, o senin ailenden
değildir. O(nun yaptığı) yaramaz iştir. Bilemediğin şeyi benden isteme. Sana
cahillerden olmamanı öğütlerim” (Hud,11/45-46).
“ALLAH’a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri ya
da akrabaları da olsa, ALLAH’a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini
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görmezsin” (Mücadele, 58/22).
“Ey insanlar, eğer imana karşı küfrü seviyorlarsa, babalarınızı ve kardeşlerinizi
veliler edinmeyin. Sizden kim onları veli edinirse, işte zalimler onlardır” (Tevbe,
9/23).
Hal böyle iken Orta Asya’ya uzanan bir kan bağını bahane ederek, kul hakkı yiyen bir Türk’ü
meselâ dürüst bir Çerkes’ten üstün tutmak mümkün olabilir mi? Kur’an cevap veriyor :
o Muhakkak mü’minler kardeştirler” (el-Hucurât, 49/10).
ALLAH yanında en üstün olanınız en muttaki olanınızdır” (el-Hucurât, 49/13).
… Ve hadisler:
o “İnsanları bir asabiyet için toplanmaya çağıran, bir asabiyet için savaşan ve
asabiyet uğrunda ölen bizden değildir. Bu ölüm cahiliye ölümüdür” (Müslim,
İmare, 57; Nesaî, Tahrinı, 28; İbn Mace, Filen, 7).
o “Ümmetimin helâk olması üç şeyden ileri gelecektir:
“Kaderiye (kaderi inkâr etmek),
Unsuruyet dâvâsı,
Dinî meselelerde gevşeklik etmek.” (Taberanî, Mu’cemüs Sağir, 158)
o “Asabiyet dâvâsına kalkışan, onu yaymaya çalışan, bu dâvâ uğrunda mücadele
eden kimse bizden değildir” (Ebu Davut, Edeb, 121)
o “Kim hevasına uyarak bâtıl yolda cenk eder, kavmiyetçiliğe çağrıda bulunur veya
kavmiyetçiliğin sevkiyle öfke ve tehevvüre kapılırsa cahiliye ölümü üzere ölür.”
(İbni Mace, Fiten, 7)
Bu kadar vatan millet sevgisi olan milliyetçilerimiz nasıl oluyor da ihanet şebekelerine dahil
oluyorlar? MHP’nin ve CHP’nin savrulmaları nedir?
Meselâ solcuların hemen hepsi milliyetçi. Çoğu Türkçü, gerisi Kürtçü. Kendilerini “evrensel”
zanneden ırkçılar!
Aramızdaki hainlerin en fazla ırkçılık yapanlar olması sizi de düşündürmüyor mu?
Senelerce Kürtleri aşağılayan Samanyolu TV’nin bugün PKK avukatı olması tuhaf değil mi?
Deli yavrusunu severken öldürmüş. Ülkücülerin Türkiye’ye verdiği zarar büyük. (Koreli seni
dövüyorum, Çinli sen anla!)
Tekrar söylüyorum, insanların farklı olması güzel. Bizim Türk olmamız kadar “ötekilerin”
Brezilyalı, Rus ya da Arap olması çok güzel. Sorun devletin bunu sömürmesi.
Terk edilmiş bir Ermeni kilisesine gidip mehter marşı çalan MHP’lilerin aklından şüphe
etmek gerekmez miydi?
Türklük hissinin kanunla standartlaştırılması iğrenç bir şey. Makbul vatandaş tarif eden
devletler böyle çıkar ortaya.
Türklük adına böyle aptalca işlerin yapılması da Türklüğe bir saldırı değil midir?
Kürt sorunu, başörtüsü sorunu.. Halkıyla sorunu olan devlet reform edilmeli, halk değil.
(Bkz. Dikkat Kitap: Türkiye’nin Ulus-Devlet Sorunu)
Ulus-devlet modeli Türkiye’ye giydirilmiş bir deli gömleğidir. Sorun halkta değil devletin
« halk » tasavvuru bozuk.
Halkın etnik kimliği devletin tapulu mali değildir. Devlet kimsenin Türklüğüne el koyamaz.
(Bkz. Türk kimliği kime ait? Devlete mi yoksa Türklere mi?)
Herkes Türklüğünü istediği gibi yaşayabillmeli. Hiçbir siyasî örgüt Türklük tarif etme tekelini
elinde tutamaz. Bu Türklüğe ihanettir.
Ulus-devlet modeli Türklüğün gasp edilmesidir. Bu model derinden sorgulanmalı ve acilen
islah edilmelidir.
Irkçılık ve milliyetçilik sorunu millî eğitimden ayrı olarak düşünülemez. Eğitimdeki bütün
ırkçı unsurlar temizlenmeli. (Bkz. Kan Sevgisini Öğretmek…)
Herkes kendi kimliklerini inşa edebilmeli ve istediğinde yıkabilmeli. Türklük okulda verilen
bir şartlandırma olmamalı.
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Irkçılık şirktir. İslâm’dan uzaklaşan Türklerde ve Araplarda ırka tapma başlamış. Bizim CHP
gibi onlarda BAAS var.
Güney Doğu’yu yakıp yıkan Kürt ırkçıları ne kadar da CHP’li dava kardeşlerine benziyorlar.
Devlet eliyle halkı adam etmeye kalkan her devrim katliamla bitmiştir. İran devrimi de bir
felaketti. (Humeyni Lenin’i döver mi? Ulus devlet bölüm III)
Fransızlardan bize bulaşan ulus-devlet hastalığını anlamak için bu makaleyi
okuyunuz : Ulus-devlet Bölüm II: Ulus-devlet ne kadar ulusal?
Türklüğü tekeline alan bir devletin ne büyük zulümler yapabileceğini anlamak için
kemalizmin yaptığı eziyete bakmak yeter.
İç ve dış düşmanlarımızın fanatik Türkçüleri bize karşı kolaylıkla kullanabilme sebebini
biliyor musunuz? (Bkz. O Gün Bebek Nasıl Katil Oldu?)
Dünya bütün insanları doyuracak kadar büyük. Fakat kan, soy, ırk davası güden iki firavuna
Kâinat bile küçüktür. (Bkz. Ya Müslümansın Ya Milliyetçi!)
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Petro-dolar





Petrol sıradan bir emtia olmadığı gibi Amerikan doları da sıradan bir para birimi değildir.
Petrol ticaretinin dolarla yapılması bu paranın değerini yapay olarak yükseltir.
ABD’nin bütün zayıflıklarına rağmen petrolün dolar cinsinden fiyatlanması, doların rezerv
para olmasının en güçlü dayanağıdır.



Dolar dışında bir parayla veya takasla petrol ticareti yapmaya kalkan ülkeler “terörist” ilân
edilir; darbe ve işgâl dâhil her yol denenir.
Uzun yıllar ABD’nin “dost ve müttefiki” olan Saddam ve Kaddafi’nin bir gecede “terörist”
olması da petrolle ilgilidir.
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Çünkü petrolün fiyatı yapay krizler ve savaşlarla yükseltilir. Ham petrolün varili 1972’de
1,90$, 1981’de 34$ ve 2008’de 140$ oldu.
Bu yüzden petrol fiyatındaki oynamalar kesinlikle üretim maliyeti veya rezervlerin
tükenmesiyle açıklanamaz.
Zaten petrol rezervlerinin bitmek üzere olduğu da koca bir yalandır. Sürekli yeni kaynaklar
bulunuyor ve eski kuyuların sadece %33’ü kullanıldı.
Ancak petrol satışlarından biriken milyarlarca doların Arap ülkelerine veya Venezuella’ya
bırakılması ABD’nin sonu olurdu. Peki ABD ne yaptı?
ABD başka ülkelerin petrol gelirlerini gasp etmek
için silah ve altın ticaretiyle eklemlenen bir makine
icad etti. Buna direnen her ülkeye savaş açıyor.
Fakat bu cinayet makinesinin nasıl çalıştığını
anlamak için uluslararası para sistemini biraz
anlamak gerek.
2ci savaşın galibi ABD 1944’te yapılan BrettonWoods konferansında yeni bir ekonomik sistemi
(altın garantili doları) dünyaya dayattı.
15 ağustos 1971’de ABD başkanı Nixon bu sisteme son verdi. İsyan eden ülkelere “dolar
bizim paramız ama sizin probleminiz” dediler. (Bilirsin biz lazuk, biraz da oyunbazuk, attık
size bir kazuk!Başkan Nixon 15 ağustos 1971’de doların altına çevirilebilirliğini askıya aldım
diyor. https://www.youtube.com/watch?time_continue=52&v=rcnhF09QN78)
1973’te Suudi Arabistan’dan alınan bütün petrolün Amerikan dolarıyla ödenmesi resmileşti.
1975’te ise OPEC ülkeleri “koruma” ve silah yardımı karşılığında SADECE Amerikan dolarıyla
petrol satma kararı aldılar.
Bütün bu tedbirler olmasa dış borcu GSMH’dan
yüksek olan Amerika’nın para birimi ancak tuvalet
kâğıdı kadar değerli olabilir.
Dolar kıskacından çıkmaya yeltenen ülkeler başkan
Bush dönemide “axis of evil” (şeytan ekseni) diye
fişlendi: Irak, Kuzey Kore, Suriye, Venezüella, İran…
ABD’nin doları dünyaya dayattığı Bretton-Woods
(1944) konferansında IMF, Dünya Bankası ve GATT’ın
da temelleri atılmıştır.
IMF ve Dünya Bankası “yardım ettiği” her ülkede
hukuk devletini geriletmiş, sefaleti ve savaşları arttırmıştır.
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GATT ise daha sonra WTO ve nihayet TPP olarak karşımıza çıktı. GATT/WTO/TPP doğayı, işçi
haklarını ve hukuku ticarî mal derekesine düşüren bir anlaşmalar silsilesidir.
Devletler para sıkıntısını çözmek için 3 şey yapabilir:
o Harcamaları kısmak,
o Vergileri arttırmak,
o Borç almak
Ama ABD için 1 yol daha var: Karşılıksız para basmak.
Normalde para basmak enflasyonu arttırır ama petrol yüzünden dolara olan talep o kadar
yüksek ki ABD hiç bir ekonomik değer üretmeden dünyayı soyabiliyor.
Doların altına endeksli olduğu yıllardan beri ihracat yapan devletlerin de $ rezervi trilyonları
buluyor. Doların düşmesi Çin, Almanya, Japonya gibi ihracat şampiyonlarına zarar verdiği
için ABD para basarak bunlara şantaj yapıyor.
Amerika’da doların emisyon hacmine karar veren bir merkez bankası yoktur. FED özel
bankalardan oluşan bir karteldir.
FED’in hesapları ABD hükümetince kontrol edilemez ve kartel kimseye hesap vermez.



Amerika’da doların emisyon hacmini ölçmeye yarayan finansal göstergelerin yayınlanması
2006’da durduruldu. 2008’de kriz patladı.
 Finansal güçlerin hukuk devleti ve demokrasiyi yok etmesi üzerine iki kitap:
o Banka Ordudan Tehlikelidir!
o Liberalizm Demokrasiyi Susturunca
Rusya’nın altın rezervlerindeki düzenli artış ileride rublenin rezerv para olarak dolara alternatif
olmasına sebep olabilir.
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Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar emtianın bolluğu veya üretim maliyetleriyle değil ancak
manipülasyonla açıklanabilir.

Amerikan halkı aptal mı? Neden sorgulamıyor? 1983’te 50 firma ABD medyasının %90’ını teşkil
ediyordu. Bugün ise sadece 6 medya devi.
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Ölüm Korkusu























Bir gün 24 saat değil: 8 saatlik uyku, iş, okul, yemek, duş vs
mecburi faaliyetleri sayarsanız özgürce yaşadığınız 3-4 saatiniz var
sadece.
Eviniz uzaksa günde 2-3 saatinizi yolda harcıyorsunuz. Ailenizle
olmak, kitap okumak ve ölüme hazırlanmak için günde sadece 1
saatiniz var.
Bir futbol maçı 1,5 saat sürüyor. Sünnetleri ve tesbihat ile bir
günlük namaz ise 1 saat. Özgürlüğünüzü yaşamak için tek bir saat.
Her gün insanca (=özgürce) yaşamak için en fazla 4 saatimiz
olmasına rağmen bu süreyi televizyon seyrederek israf etmemiz
büyük kayıp.
TV’de “Haberleri” seyredip haber almak isterken kendi hayatımızı
ıskalıyoruz. Çünkü ne kadar çok seyredersek o kadar az yaşıyoruz.
Bizi izlemeye devam edin.. Başbakandan tokat gibi cevap… O
sanatçıdan ŞOK tepki.. Başkalarının dedikodusu dışında ne var
TV’de?
Evet, Türk halkının günde ortalama 4 saat TV seyretmesinin gerçek sebebi kalplerdeki ölüm
korkusudur.
Çünkü öleceğini unutmak isteyen insanlar başkalarının hayatlarını yaşamaya heveslidir.
Pascal’ın dediği gibi “eğlence ciddî bir iştir”
Dikkat edin; Türk halkı birçok ülkedekinden daha hızlı ve tehlikeli araba kullanır. Neden?
Çünkü kurallara uymak sabır ve teslimiyet gerektirir.
Tıkalı trafikte insan geçen zamanı (yaklaşan ölümü) idrak
eder… ve tabi kendindeki emanetin (=ruhun) bâkî
olduğununu.
Ama çoğu insan bu idrake hazırlıksız yakalanmıştır. Ne
yani? Ben de mi öleceğim? Evet, insanlar ölür, herkes ölür
ama BEN herkes değilim!
Bu yüzden trafikte sıkışan insan aniden bir yakını ölmüş gibi
davranır: Öfke yahut aşırı konuşma: Hepsi belediyenin
yahut kadınların suçudur!
Trafikteki insanların öfkesi, oburluğu ve aşırı gevezeliği aslında Ölüm fikrinden kaynaklanan
boşluğu doldurmak içindir…
Yine bu yüzden yol açık olunca şoförler hatalı sollama ve hız yaparlar. Zira 100 km sabit
hızla varmayı beklemek ölümü hatırlatır onlara…
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Evet, acı gerçek: Türk milleti ölümden korkuyor. Ecdadımız gibi değiliz. Onlar ahşap ve tek
katlı evlerde yaşıyorlardı. Biz devasa rezidanslarda…
Toplum olarak ölümle sağlıklı ilişki kuramıyoruz. Bu yüzden başkalarının hayatlarını
yaşamaya çalışıyoruz.
Zaten başkalarının oynadığı futbolu, başkalarının yaşadığı aşkları, başkalarının savaşlarını
seyretmemiz de bunu göstermiyor mu?
Futbol oynamıyor, aşık olmuyor ve savaşmıyoruz… sadece SEYRediyoruz.
Çünkü limandan çıkar çıkmaz fırtınaya tutulan gemiler gibiyiz. Çok SEYRettik ama hiç
seyahat etmedik…(Seneca’nın dediği gibi)
80 yaşında bebekler gibi çoğumuz: Günde 4 saat TV seyrederek ömür tükettiler ama
YAŞAMADILAR. Onlara bebek mezarı yapmalıyız.
Modern kent yaşamı ölüleri ve ölümleri halledilmesi gereken bir sorunmuş gibi göz
önünden uzaklaştırdı.
Devlet dairelerinde pasaport, ikâmetgâh gibi sıradanlaşan, prosedürleşen birer “masa” artık
doğum ve ölüm.
Sertifikalaşan, seri numaralaşan Hayat’ı (=Ölüm’ü) düşünmek ne zor!
Ölüm’ü düşünmeyen insanlar topluluğu kendine haz verecek her şeyi hemen istiyor.
Açgözlülük ve acelecilik zannediyorum bu yüzden bir ideoloji haline geldi.
Totaliter rejimlerde Stalin’i, Atatürk’ü ya da Hitler’i sevmek mecburi. Bugün biyolojik
yaşamı sevmek ve Ölüm’ü unutmak mecburiyeti var!
Hastahane hayat “sahnesine” girip çıkılan kapı gibi: Ölüm gözden ırak, gönülden ırak…
Hastahanelerde doğduğumuz gibi yine orada ölüyoruz.
J.Kerouac:”Konuşulmaya değer tek mevzu Ölüm. Zira orası vehimin ve hataların bittiği yer.
Ölüm adına ‘hayat’ dediğimiz madalyonun öteki yüzü”
Peki insanları korkutan nedir? Sadece sevileni
yitirmek, özlem/hasret gibi bir boşluk mudur?
Yoksa… ? Ruhun ölçülmez, bölünmez sonsuzluğu ile
onun zarfı, kutusu olan beden arasındaki uçurum
mudur bizi korkutan?
Deliler ve sanatçılar aslında o kadar da deli değildir,
sadece bize perdeli olan bazı şeyler onlara
gösterilmiştir. Örümcek korkusu ya da işsizlik
korkusuna benzemeyen, objesi olmayan bir korkuyla
tanışır insan bazen. Baş harfi büyük yazılmaz üzere
Sayın Korku bir matkap gibi gerkçeklerden örülü
duvarı deler, Hakikat’in ışığı gözleri kamaştırır. (Bkz.
korku matkabı bahsi, Derin İnsan kitabı)
İntihar? Kendilerini öldüren insanların bu fiilde
aradıkları ölüm değil belki de, dayanılmaz hale gelen
bir ızdırabı öldürmek istiyorlar…
İntihar edenlerin geride bıraktıkları kâh uzun kâh
kısacık mesajlardan çıkan sonuç bu..
Çünkü intihar umutsuzluk değildir, her insan eylemi gibi umut yüklüdür! Öldükten sonra
her şeyin daha iyi (=daha az kötü) olacağı umudu.
Ne çok insan var “kendi kaderini yazma” vehmiyle yaşıyor. İnsan tabiatından gelen bir
özellik bu.
Kendimiz ve sevdiklerimiz için herşeyi kontrol edebileceğimizi zannetmek aslında çok ağır
bir yük değil mi?
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İnternet kafelerde gençlerin konuşmalarına dikkat ettiniz mi? “Ooolum 7 kere öldürdün lan
beni, 2 canım kaldı” Oyunlardaki sanal ölüm ve medyanın show-laştırdığı ölümler günlük
hayatı dolduruyor.
Ölümü unutmak için gösterilen büyük çaba, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşama arzusu gösteren
insanlar her yerde. Eğlence programları, şenlikler…
İnsanlarda yaşama sancısı gittikçe artıyor ve aklın işlemesine engel olacak bir seviyeye
geliyor.
İnsanlar sevdikleri birinin ölümü ile karşılaştıklarında delirme noktasına geliyorlar: Doktora
saldırıyorlar meselâ.
Polislere ve adlî tıp uzmanlarına göre suç örgütlerince işlenen cinayetler de değişti. Eskiye
kıyasla gençler arasındaki hesaplaşma cinayetleri çok arttı.
İnsanlar mihenk noktalarını kaybediyorlar. Ticaret ve tüketim giderek hızlanmakta,
insanların beklentileri de öyle.
Her şeyi hemen isteyen bu toplum için ne Şimdi’den
başka zaman var ne de ölümü düşünmeye vakit.
Bir asırdır küskünüz ölüme. Hayatın anlamını,
varoluşumuzu sorgulama imkânını da kaybettik.
Modern bireyler için tek önemli olan şey yaşamın gücüne
nüfuz etmek ve sınırsız bir iyimserlik içinde olmak.
Sonlu / ölümlü olduğumuz fikri yerine sınırsız haz alma
fikrini koyduk.
Bulaşıcı bir hastalık gibi ölülerden kaçıyor artık
insanlar. “Onu iyi hatırlamak istiyorum” bahanesiyle ölen
kişiyi görmek istemiyorlar.
Kendi hayat hikâyemizin başrol oyuncusu olan “Ben”
figüranların ölmesine şaşırmıyor. İnsanlar ölür. Herkes ölür. Ama “Ben” herkes değil ki! Özel
biri o!
Hayattaki hiç bir şey ölüm kadar kesin olmadığı halde inanmak neden bu kadar güç?
Herkesin bildiği fakat inanmadığı bir şey varsa o da ölümdür. Olacağı her şeyden daha kesin
ama inanmıyoruz.
Normal bilgilerin aksine benim ölümüm kesin bir bilgiyse bile bu yaşamsal bilgilerden değil.
Zannediyorum bizzat tecrübe ettiğimiz Ruhun ölümsüzlüğü dünyevî mânâda bitmez
tükenmez bir süreye tekabül etmiyor. Ruh’un ölümsüzlüğü Ruh’un zaman-dışı oluşuna
işaret ediyor. Zaman dışı derken… Dünyevî zamanların dışında ama ilâhî bir zaman
tarafından iHaTa edilen bir MuHiT içinde… (Bkz. Derin Zaman Kitabı) Ölüm’ü akletmek
“Zaman dışı” olma halini de tecrübe etme imkânı veriyor. Empirik olmayan, sayılmayan,
ölçülmeyen ve bu dünyadan olmayan Ölüm bize hem bu dünya hem de Ahiret üzerine bilgi
veren bir kitap gibi.
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Akademisyen



















Sırf bir üniversiteye kayıtlı oldukları için kendilerine
“akademisyen” diyen düdük makarnaları bu
kurumları da kirletmekteler.
Tez hocaları ev taşırken öğrencilerini hamal gibi
kullanıyor ve badana bile yaptırıyor. Terörden evvel
bunları konuşalım.
Subayların ordu evindeki erlere yaptığı gibi
üniversitelerdeki tez hocaları da öğrencilerini
kullanıyor. Kendi çocuklarına özel ders verdiren bile
var.
İlietişim fakültesi öğrencileri bile iletişim kurmayı
bilmiyor, muhaliflerine yumurta atıyor.
Üniversitelerimiz insan değil eşek
yetiştiriyor.( İletişim Fakültesinde yumurta atmak)
Master tezi bile olamayacak müsveddelerle doktora
yapılan üniversitelerimizin çoğu gerçekte bilim değil
meslek öğretilen yüksek liselerdir.
Türkiye temel bilimlerde zayıftır ve bu sebeple icad kabiliyeti olan mühendis değil uygulama
bilen teknisyen yetiştirir.
Elbette kendi köşesinde çalışıp ilerleyen kahraman ve özverili bilim adamlarımız var ama
bunlar genelde yalnız bırakılırlar.
Nobel ödüllü Türklerin büyük çoğunluğunun Türkiye’den değil yurtdışındaki
üniversitelerden gelmesi ne kadar düşündürücü.
Nobel ödülleri veya “science citation index” gibi göstergelerin yani sıra uluslararası patent
vs de akademisyenlerimizin tembelliğini gösterir.
Peki bilimle uğraşmıyor da ne yapıyor bu akademisyenler? Genelde siyasetle ve birbirlerinin
ayağını kaydırmakla meşguller.
Basit bir mescit talebini siyasî kriz haline getiren hatta şiddete kapı açan rektörlerimiz insan
değil eşektir. (eşekleri tenzih ederim)
Bireysel haklar ve Özgürlükler dersi veren bir hocanın RAMAZANDA oruç tutan doktora
öğrencisine zorla rakı içirdiğine şahid olduk.
Her gün TV’de boy gösteren azınlık hakları ve anayasa uzmanı bir profesörün Fransa’da iki
Müslüman kıza zorla domuz yedirmeye çalıştığına şahidiz.
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Akademisyenler imkânsızlıktan yakınır durur ama sorun parasızlık değil
ahlâksızlıktır: Üniversite ahlâkı
Kürtçe yasağı, gayrimüslimlerin hakları, tesettür yasağı ve namazın engellenmesi gibi
konularda üniversitelerimiz çözüm değil sorun üretmekteler.
Barış sürecine destek ol-MA-yan akademisyenlerin terörle mücadeleye KÖSTEK olması ne
acıdır.
Batıda üniversiteler yobazlığın, bağnazlığın, dogmacı dayatmaların karşısında dururlar.
Bizde ise üniversite şiddet yanlışı yobazların yuvasıdır.
Kapısına bağlanan bir eşeğin 4 sene sonra diplomayla geri alınabildiği üniversitelerimiz
vardır. Sırf yaz okulu açıp para kazanmak için olmadık adilikler yapılıyor.
Öğrencisini sağmal inek gibi gören, azamî para çarpma peşinde olan ahlâksız ticarethaneler
sorgulanmalıdır.

… Bu konuda Derin Lügat maddesi…











Millî eğitim / Éducation nationale / التعليم الوطني
Ulus-devlet / Etat-Nation / الدولة القومية
Çağdaş / Modern / Contemporary / » معاصر
Bilgi toplumu / Information society / » مجتمع المعلومات
Vicdan / Conscious / Conscience / » ضمير
Kapitalizm / Capitalism / капитализм / » رأسمالية
Akıl / Zekâ / Reason / Intelligence / » العقل
Fıtrî / Evrensel / Universal/ » فطري
Medeniyet / Şehir / Cité / Civilisation /  الحضارة/ » المدنية
İnsan / Birey / Kul / Homo Economicus / » إنساني

… Eğitim konulu makalelerden …



Lisansüstü’nün altında kalan gençlik… (Mehmet Salih Demir)
Benim adıma eğitme! (Ufuk Coşkun)
56

Fikir Kırıntıları - 1





















Evrim Teorisi Okullarda Öğretilmeli mi?(Mehmet Yılmaz)
Kan Sevgisini Öğretmek…(Cemile Bayraktar)
100 Temel Eser, Eğitim ve İdeoloji (Alper Gürkan)
İletişim Fakültesinde yumurta atmak (İbrahim Becer)
Okulda zorbalık ve intihar ilişkisi(Mauren Healy)
İki Mustafa (Cemile Bayraktar)
19 Mayıs Militarizmi (Ufuk Coşkun)
Eğitim mi şart, Okul mu?(T. Suat Demren)
Topluiğne, Cop ve Bıyık (Takunyalı Topluiğne)
Aileni mi seversin devletini mi? İmam-Hatipli Bireyin dramı(Okan Arslan)
Dil bir oyuncak mıdır?(T. Suat Demren)
Millî Eğitim, Millî Beyin Yıkama, Millî Endoktrinasyon (Ufuk Coşkun)
Öğrenci değil eğitim kurumu sınıfta kaldı (Cemile Bayraktar)
Zihinler Artık Fikir Mezarlığı Olmasın (Fatma Kopuz)
Nefret Suçları ve Eğitimin Rolü(Ufuk Coşkun)
24 Kasım Öğretmenler Bayramı : Bir 12 Eylül icadı!(Bilal Sambur)
Zihne tecavüz mü millî eğitim mi?(Haki Demir)
Zayıflamak istiyorsan daha çok yemelisin(Mehmet Yılmaz)
Atam’ın Öğretmenleri (Ece Arı)

… Bilim üzerine tavsiye okuma …
Makale






Sebep-Sonuç / Nedensellik / İlliyet / Causality (Derin Lügat Maddesi)
Tümevarım, Nedensellik ilkesi ve Bilim’in Putlaşma sebepleri
Şans, Kader, Özgür İrade ve Zaman(3)
Korku matkabı zekâ duvarını deler mi?
Şerhu Esmâillâhi’l-Hüsnâ (Sadreddin Konevî Hazretleri)
Sitede yayınlanmış kitap alıntıları
1. Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein
2. Aranağmeler / Søren Kierkegaard
3. Marx, Bilim, Ateizm ve Adalet (Caner Taslaman)
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Gladio-Stay Behind
















Soğuk savaş sırasında komünist Rusya’nın
Avrupa’yı işgal etme ihtimaline karşı NATO
binlerce milise ayaklanma taktikleri öğretti.
Bütün Avrupa’yı kapsayan ve “Stay Behind”
(cephe gerisinde kal) isim bu gizli ordu İtalya’daki
ismiyle ünlendi: Gladio.
ABD subayları Alman, Fransız, Türk, … her
ülkeden seçilen gruplara o ülkelere haber
vermeksizin terör ve gerilla savaşı taktikleri
öğretti.
Düzenli ordulara karşı çok etkili olan bu taktikler
bomba ve sığınak yapımından işkenceye kadar uzanır.
Bütün bunlar gizli kalmalıydı: ne Gladio ne de Stay Behind ismen dahi bilinmeyecekti. Ama
öyle olmadı. Neden?
Çünkü Amerikan güdümlü milisler sosyalist partilerin seçilmesini engellemekten
uyuşturucuya kadar her işe bulaştı.
İtalya’da Aldo Moro cinayeti, Lüxemburg’da yüzme havuzuna bombalı saldırı… NATO
Avrupa’da sol adına terör estirdi.
Lüxemburg’da çok sayıda bombalı saldırı “faili meçhul” kalmıştı. Bunları araştıran Ulla
Jeplke NATO-Terör bağını keşfetti.
Komünist Rusya hiçbir zaman Avrupa’yı işgal etmedi ama bazı iş adamları sevmedikleri
hükümetlere karşı Gladio’yu kullandılar.
Meselâ seçimlerden hemen önce tren garlarında vs bomba patlatarak hükümeti suçlamak,
muhalefete koz vermek cazipti.
Maaşını ABD’den alan, ülkedeki askerin, polisin, yargının bile haberi olmayan Gladio
çeteleri hiç kimseye hesap vermiyordu.
1980’de OktoberFast sırasında patlatılan bomba Maşa olarak kullanılan Neo-Nazi gençle
beraber 11 kişiyi öldürdü.
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Türkçü, Kürtçü, “islâmcı” bir çok terör örgütü Gladio için çalışır ama Amerika’ya
direndiklerini zannederler.
Neo-Nazileri, PKK’yı ve Ülkücüleri severler çünkü Gladio’nun amacı bir yeri ele geçirmek
değil fanatik unsurları çatıştırıp bölgeyi destabilize etmektir.
Bir terör eylemini yapanın Gladio olup olmadığını anlamanın en kolay yolu soruşturmaya
bakmaktır. İlerlemiyorsa katil Gladio’dur.
Gladio Belçika’da solun güçlenmesini engellemek için 1982-1985 arasında “sol terör”
estirdi: 30 ölü. Elbette saldırılar false flag’dı, solcular masumdu.
İtalya, Belçika, Lüksemburg, Fransa, Almanya… 1949-1990 bütün “solcu terör” saldırıları
hâlâ faili meçhuldür.
Macaristan ve Çekoslovakya’daki işçi isyanlarının Rus tanklarıyla ezilmesi Gladio terör
örgütünün elini güçlendirdi.
Fransızlardan gizli olarak Fransa içinde Londra güdümünde gizli bir ordu kurulmuştu; ismi
Mavi Plan. 1947’de ortaya çıktı.
Bundan sonra Fransızlar kendi kontrollerinde gizli bir ordu kurdular; her türlü yasal
denetimden uzak devlet içinde devletti bu.
Fransız gizli ordusu da sabotaj, propaganda ve asimetrik savaş teknikleri (terör, gerilla..)
geliştiriyordu.
Alman’yadaki Gladio (Stay Behind) için ise eski Nazi subayları kullanıldı: Fanatik komünizm
düşmanı, organize ve savaşa yatkınlardı.
Gladio Türkiye’nin ve Avrupa’nın her yerine silahlar gömmüştü.
Rus işgalinde kullanılacak olan bu silahlar polis kayıtlarında bulunmadığından teröristler ve
mafya için de çok cazipti.
Darbe ortamını hazırlayan 1977-1980 terörü ve bugünkü PKK terörünün Gladio’dan istifade
etmesini engelleyecek hiçbir şey yok.
21 nisan 1961’de Fransız ordusunun 4 generali dönemin cumhurbaşkanı de Gaulle’e karşı
bir darbe girişiminde bulundu. Darbenin arkasında Gladio desteği vardı.
Neden ABD « dost ve müttefik » Fransa’yı karıştırmak istedi ? Charles de Gaulle
ABD’yi üzecek ne yapmış olabilir? Sayalım :
o de Gaulle ABD’de bulunan altın rezervlerinin Fransa’ya geri gönderilmesini
sağladı; ulusal para birimini güçlendirdi.
o Meksika gibi Güney Amerika’nın kilit ülkeleriyle ABD’den bağımsız bir diplomasi
kurdu.
o Fransa’nın kendi nükleer silahını yapabilmesi için diretti ve başardı.
o NATO’dan çıkarak ABD’nin Avrupa üzerindeki askerî kontrolünü zayıflattı.
o Washington’un dayattığı “öcü komünizm” paranoyasına direndi, Rusya ile barış
görüşmeleri başlattı.
o Londra’nın Avrupa Birliği’ne girmesini engelledi.
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o
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o
o
o

Vietnam savaşının bir felâket olacağını, ABD’nin rezil olacağını açıkça ve defalarca
söyledi.
Nixon’dan 7 sene önce Mao’nun kurduğu Komünist Çin’i resmen tanıdı.
Québec bölgesinin bağımsızlığını savunarak Kanada’daki ABD tahakkümüne
meydan okudu.
Nutuk ve eylemleriyle İsrail’i rahatsız etti.
CIA de Gaulle’ü devirmek için kuzeydeki madenci grevlerini destekledi; dergi,
yayınevi, film vb yoluyla karşı propaganda yaptı. Gazeteci, milletvekili ve bakan
kiraladı.
CIA operasyonlarıyla Fransız çapulcular 68 olaylarını başlattı ve de Gaulle
uzaklaştırıldı.
de Gaulle’den sonra iktidara gelenler sadık sömürge valileri oldular. Fransa bir
daha asla Washington’dan bağımsız dış politika gütmedi.
Fransa’nın enerji altyapısı kömürden petrole kaydırıldı. Ülkenin petrole ve dolara
bağımlı olması sağlandı.
Zaman zaman ABD politikasına küçük itirazlar olduysa da bunlar “banliyö
ayaklanması” ve “Charlie Hebdo” saldırısı gibi operasyonlarla düzeltildi. (Bkz.
Paris’in o tarihlerde yaptığı diplomatik “sapmalar”)

Bu konudaki Derin Lügat maddeleri:





Amerikanca / American Language / » اللغة األمريكية
American Way of Life / tarik-al hayat el emrikiya / طريقة الحياة األمريكية
Terörist / terrorist / террорист / » ارهابي
Diktatör / Dictator / δικτάτορας / » دكتاتور
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… Amerikan Saldırganlığı ve darbeler üzerine kitap okumak için …
Amerika Tedavi Edilebilir mi?
Bayrak yakmanın ve Amerikan/İsrail mallarını protesto etmenin dışında bir
şeyler yapmak gerektiğini düşünenler için yapılmış bu çalışmayı ilginize
sunuyoruz. ABD desteği son bulmadan Ortadoğu’nun psikopatı İsrail’in
saldırganlığı bitmeyecek ve Ortadoğu’ya huzur gelmeyecek gibi görünüyor.
Vietnam’da ve Latin Amerika’da yaşanan katliamlar Ortadoğu’da devam
ediyor. Ancak ne askerî ne de ekonomik olarak bu iki ülkeye üstünlük
sağlayamayan insanlar Afganistan’da, Filistin’de, Irak’ta ABD bombaları altında
can vermeye devam ediyorlar. Barışçı yollarla bir şeyler yapmaya
niyetli, “yangına gagasıyla su taşıyanlar” ise Amerikan kamuoyunu uyarma çabasında. Fakat ne
yanmış yıkılmış okullar, ne de kolları bacakları kopmuş bebek fotoğrafları Amerikalıların vicdanını
uyandıramadı.
Amerikalılar neden bu kadar gaddar? Dünyanın geri kalan kısmında yaşayan insanlara karşı niçin bu
denli acımasız?
Amerikan’ın bu saldırganlığı sıradan Amerikalılara da büyük zarar veriyor aslında. Sadece Irak’ın işgali
için harcanan yüz milyarlarca dolar ile ülkelerini baştan yapabilir, zengin-fakir demeden herkese
yüksek kaliteli sağlık ve eğitim hizmeti götürebilirlerdi. Oysa milyonlarca Amerikalı sefalet içinde
yaşıyor. Kimi ekonomik kriz yüzünden kimi Katrina kasırgası gibi bir doğal felaketlerden dolayı evini,
işini kaybetti. Devlet ise bu insanları yüz üstü bıraktı. Neden? Bu 37 sayfalık kitap klişelerin ötesinde
bir bakış açısı öneriyor. Buradan indirebilirsiniz.

Hükümeti devirmek isteyen birileri mi var?
4 Türk bankası çalışanlarını sömürmek, tüketiciyi kandırmak ve haksız
rekabetten dolayı çok ağır cezalar yediler. Hemen ardından Türkiye tarihin en
büyük anti-kapitalist ayaklanmasını yaşadık. Göstericiler “Sosyalist
Türkiye” ve “yaşasın devrim” sloganları atarak orak-çekiçli pankartlar, Deniz
Gezmiş posterleri taşıdılar. Tuhaf olan ise bazı bankaların ve holdinglerin bu
ayaklanmaya destek olmasıydı. Anti-kapitalist göstericiler 20 gün boyunca
İstanbul’un en lüks otellerinden birinde bedava kaldılar. Tuhaflıklar bununla
da bitmedi. CNN, BBC, Reuters ve daha bir çok medya kuruluşu bir kaç sene
önce, üstelik yabancı ülkelerde çekilmiş yaralı ve ölülerin fotoğraflarını
“Türkiye” diyerek servis etti. Tayyip Erdoğan’a destek için toplanan AKP’lilerin
fotoğrafı CNN tarafından kazayla(?) “Ayaklanmış Protestocular” olarak
yayınlandı.
Dünyada da tuhaf şeyler oldu:



Türkiye ile neredeyse aynı anda Brezilya’da bir halk(?) ayaklanması başladı.
Georges Soros’a ait ekonomi gazeteleri Çin ekonomisi hakkında aşırı kötümser haberler
yaydılar.
“Kazalar” bu kadar çoğalınca insanlar ister istemez bazı şeyleri sorguluyor:


Türk bankaları neden sermaye düşmanı, anti-kapitalist bir ayaklanmaya destek oldu?
61

Fikir Kırıntıları - 1



Acaba 2008 krizinden sonra kan kaybeden ABD ve Avrupa kaçan sermayeyi geri çekmeye
mi çalışıyor?
 Brezilya, Çin ve Türkiye Avrupa ve ABD’deki yatırımları çekmenin cezasını mı ödüyor?
Elinizdeki kitap bu sorulara ve darbe iddialarına cevap arıyor. Buradan indirebilirsiniz.

Daha önce de tavsiye ettiğimiz enerji, çevre, jeopolitik konulu makalelerin tam listesi şöyle:
1. Yeni başlayanlar için enerji (1)
2. Yeni başlayanlar için enerji (2)
3. 2ci Dünya Savaşı petrol yüzünden mi çıktı?
4. Rüzgâr nükleer enerjinin yerini tutabilir mi?
5. Arakan’ı boşaltın, gaz ve petrol geçecek
6. Bağımsız bir Uygur devleti hayali kuranlar yenikatliamlaraçanaktutuyorlar
7. Küresel ısınma çok iyi bir şeydir »
8. Küresel ısınma bitti… İkinci dalga geliyor! »
Ekonomik krizler, terör ve darbelerle ilgili tavsiye edilen kitaplar da buradan indirilebilir:







Liberalizm Demokrasiyi Susturunca
Banka Ordudan Tehlikelidir!
Hükümeti devirmek isteyen birileri mi var?
Liberalizmin Kara Kitabı
Liberalizmin Ak Kitabı

62

Fikir Kırıntıları - 1

Büyük Devlet





















Adam isyan ediyor: “Sınırımızın dibinde Türkmenler

katlediliyor; büyük devlet buna izin verir mi?” Evlâdım
senin büyük devletin Osmanlıydı. Yıkıldı.
Osmanlı toprağındaki her katliamda ilk defa
oluyormuş gibi zıplayanlara hayret ediyorum. Bosna,
Libya, Cezayir, Filistin, Suriye… Zulüm 24 saat önce
başlamadı. Zulüm 100 yaşında.
Osmanlı yıkıldı ve hepimiz enkaz altında kaldık;
Türkmenlere, Boşnaklara “soydaş” vs deme, onlar
senin vatandaşın!
1ci dünya savaşından 5 sene evvel Londra
kontrolünde bir damla petrol yokken adamlar
donanmayı kömürden dizele çevirdiler. Manyak mı
bunlar?
Bosna’ya, Filistin’e, Libya’ya ağlıyorsun ya; Osmanlıyı
yıkan zalimlerin yüzüne tükürmen lazım ama sen her
sabah çocuğunu Atatürk’e tapılan bir okula
yolluyorsun!
“Vatan bölünmez” diye çığlıklar atıyorsun, vatan
paramparça haberin yok: Kudüs’ü, dünya petrolünün
%60’ını ve Süveyş kanalını almışlar elinden.
Türkmenleri bombalamak için İstanbul’dan rahat
rahat geçen Rus gemisine şaşırmıyorsun; bombalar
Kobane’ye, Türkmen Dağı’na düşünce isyan
ediyorsun. Çok cahilsin.
Türkiye büyük devletse şunu yapsın, bunu yapsın… Senin gazetecin Amerikalı “merhaba”
deyince mayışıyor. Büyük devlet olmak için evvelâ büyük millet olmak lâzım.
Sınırlarını Londra çizmiş, sen “vatan bölünmez” diyorsun. Alfabeni değiştiren, Kur’an’ı,
Ezan’ı yasak eden zalimin ölüm yıldönümünde yas tutuyorsun.
Senin vatanın işgal altında. Daha 5-10 sene evveline kadar çocuğunu Kur’an kursuna
gönderemiyordun; karın kızın başörtüyle okula, hastahaneye, mahkemeye giremiyordu.
İngiliz Kudüs’ü almış Yahudiye vermiş, Mekke’yi almış Vahabiye verip Londra saat kulesi
dikmiş. Milletin (=Ümmetin) işgal altında!
Günde 4 saat maç ve dizi seyreden bir halka her şeyi yaptırabilirler. Öz babasını bile
vurdurtabilirler.
Senin kimi sevip kimden nefret edeceğine onlar karar veriyor. Komplo teorisi gibi mi geldi?
çapulculara bak, Kürd düşmanıyken bir gecede PKK’lı olan Kemalistlere bak.
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Türk gazeteleri dışında bilgi kaynağın yoksa amigoların elinde oyuncaksın demektir. Büyük
devlet olmak için büyük millet olmak gerek; kukla millet değil.
Kanlı bebek fotoğrafları, dayak yiyen Filistinli videosu paylaşırken bile düşmanına hizmet
ediyorsun.
Anlayamazsın çünkü cahilsin. Onlar da bunu kullanıyor.
Bugün İran’a çakan İslamcı abilerin daha düne kadar ne Tahran’a ne de Hizbullah’a toz
kondurmazlardı. Ne oldu?
1977 Afganistan işgalinde Rus düşmanı olan İslamcılar 2003’te Irak işgal edilince Amerikan
düşmanı olup Rusya’yı unuttu. Uçak kriziyle fırıldak…
İslâmcılar, ülkücüler, solcular, kemalistler Kıyamet’e kadar böyle fırıldak gibi dönüp
duracaklar. Çünkü içinde yaşadıkları dünyayı anlamıyorlar.
Din, ırk, proleterya, devrim, ulusal sınır, devlet, kapitalizm… kullandıkları kelimelerin gerçek
hayatta karşılığı yok.
Batının kelimeleriyle konuşuyor ve düşünüyor İslâmcılar, ülkücüler, solcular, Kemalistler. 3
asırlık kavgalardan doğmuş ve artık Batının bile terk ettiği mevhumlarla.
Büyük devlet olmak için büyük millet olmak gerek. Ötekilerin meVHuMlarıyla değil kendi
meFHuMlarıyla konuşabilmek gerek.
Cumhuriyet döneminde hemen hiç fikir adamı yetişmemiştir. Kaza mıydı? Alfabeyi
değiştirmek bütün kitapları yakmaktan beterdir.
Petrolü olmayan devletlerin petrolü olanlardan izin almadan savaşamayacağı bir dünyada
yaşıyoruz. Ama insanlar anlamıyor. Neden?
Günde 4 saat TV seyretmekten aptallaşmış. Tarih bilgisi Kahpe Bizans’tan ibaret. Kurtlar
Vadisi’den de jeopolitik öğrendi ya…
“Eskiden vâlî gönderdiğiniz yerlere şimdi sefîr-i kebîr
gönderiyorsunuz”http://www.dunyabizim.com/fethigemuhluoglu/1361/fethigemuhluoglunun-dostlugu.html
Ümmet’in dertlerine bakıp “şunu yapın, bunu yapın” demek kadar büyük bir kibir
düşünemiyorum. Ama neyi yapMAmak gerektiği ortada.
Eskiden vali yolladığımız topraklarda çocuklar öldürülüyor ve biz o yerlere pasaportsuz
giremiyorsak buna sebep olan süreci anlayalım.
Rusya’nın İngiliz çıkarlarına zarar vermesini engellemek için 375 gramlık bir Türkiye kuruldu.
Türkler değil Londra yaptı bunu.
Türkiye eğer 300 gr olursa Ruslar Akdeniz’in doğusuna hakim olur ve Sykes-Picot dengesi
bozulur.
Türkiye eğer 450 gr olursa bu defa Akdeniz’in doğusuna Türkler hakim olur ve hem SykesPicot pastası küçülür hem de Süveyş riske girer.
Türkiye’nin Sykes-Picot pastası’ndan pay alması Türkiye’nin istediği zaman istediği kadar
savaşabilmesi demektir.
Süveyş’in riske girmesi ise Anglo-Saxon hakimiyetini ikiye böler. Domino taşları gibi bütün
dengeler bozulur.
Meselâ petrolün %20’sinin Türk/Kürd/Arap kontrolünde normal bir emtiya gibi alınıp
satılması 1-5$’a düşmesi anlamına gelir.
1970’lerden beri sadece $ karşılığı petrol satan körfez ülkelerinin suni solunumla hayatta
tuttukları dolar yani ABD ölür.
Neden böyle olur? ABD’nin dış borcuna, verimsiz ve bol krizli ekonomisine, silaha yatırıp
öldürdüğü sermayeye bakın. ABD komada olması gereken bir ülkedir.
ABD’yi ayakta tutan temel güçlerden biri, belki de en önemlisi dolara olan suni talep. Başta
petrol olmak üzere dış ticaret.
ABD ancak bu sayede G20 ülkesi gibi yaşayabiliyor. Birkaç kuruşa bastığı 100$’lık banknotu
verip istediğini alıyor.
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ABD içindeki oligarşi (finans+silah+altın+medya) savaş ve ekonomik krizler vasıtasıyla hem
kendi halkını hem de dünyayı haraca kesiyor.
 Komplo teorisi olduğunu düşünenler şuna baksın : 7-8 defa başkan değiştiği halde
değişmeyen danışmanlar hangi şirketlerin ortağı ?
Bu konudaki Aforizmalar:
1. Petro-dolar Aforizmaları »
2. Gladio-Stay Behind Aforizmaları »
3. Ekonomik Kriz Aforizmaları »
Bu konudaki Derin Lügat maddeleri:





Amerikanca / American Language / » اللغة األمريكية
American Way of Life / tarik-al hayat el emrikiya / طريقة الحياة األمريكية
Terörist / terrorist / террорист / » ارهابي
Diktatör / Dictator / δικτάτορας / » دكتاتور
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