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Önsöz 

Kimilerine göre Donald Trump seçimi sosyal medya sayesinde kazandı. Hilary Clinton ve CNN, FOX gibi 

kanallar sürekli sosyal medyadan yayılan “yalana haberlerden” (fake news) yakınıyorlar. Belki de 

yalan haberden değil yalan tekelini kaybetmekten rahatsız oldular? Gerçek ne olursa olsun teknoloji 

eskiden bir oligarşiye ait olan medya gücünü, en azından kısmen sıradan insanların eline verdi. Sosyal 

medya ırkçılık, yalan haber ve hakaretin yayılması için uygun bir zemin olsa da “haber” ve “bilgi” ve 

bunlara ait yorumları herkesin erişebileceği bir noktaya getirmesi açısından ilginç. 

Fikir Kırıntıları-3 Derin Düşünce’nin sosyal medyada paylaştığı mesajları kitaplaştıran bir çalışma. 

Yayına girdiği günden beri Fikir Kırıntıları-1 ve Fikir Kırıntıları-2’nin gördüğü ilgi bize yine cesaret ve 

güç verdi. Tabi her zamanki gibi konuları derinleştirmek isteyenler için makale ve kitap da tavsiye 

ettik. Fikir Kırıntıları-3’nin sorguladığı meseleler şunlar: 

1. Sanayi devrimi gerçekten bir devrim midir? 

2. Bürokrasi neden liberalizmin bekçi köpeği oldu? 

3. İngiliz fitnesi neden birmiyor? 

4. Bilim adamlarının en zayıf noktası nedir? 

5. Rüzgâr ve güneş enerjisi gerçekten çevre dostu mu yoksa bu bir şehir efsanesi mi? 

6. Rönesans resim sanatını nasıl öldürdü? 

7. Rusya’nın komünist olması neden İngilizler’e yaradı? 

8. Hangi komplo teorisi gerçek? 

9. Cemaat ve tarikatlerden korkmak gerkir mi? 

10. ABD neden daha çok savaş çıkarmak zorunda? 

11. 15 Temmuz darbecileri yine saldırır mı? 

12. Darbecilerle mücadele etmek için idam mı lâzım yoksa adalet mi? 

13. ABD’de Türkiye’deki gibi bir darbe olur mu? 

14. Darbeye direnmek neden önemlidir? Direnmezsek ne olur? » 

15. Batılı siyasetçiler neden giderek aptallaşıyor? » 

16. Milyonlarca insanı açlıktan öldürecek bir “oyun” kime ne kazandırabilir? 

17. Bürokrasi ve piyasa insanları nasıl etkiler? 

18. Türkiyeli patronlar neden zamanlarını yönetemiyor? 

19. Savaşta Cesaret ve Aptallık arasındaki fark nedir? 

20. Mucizelere şaşırmak gerekir mi? 

21. Dinsiz felsefe olur mu? 

22. Liberal totalitarizm olur mu? 

23. Dünya kamuoyuna ve insanlığın vicdanına neden güvenemiyoruz? 

24. Fransa hakkında söylenen yalanlar ve gizlenen gerçekler nelerdir? 

25. ABD demokrasisi için gerçek tehlike terör müdür yoksa terör korkusu mu? 

 

http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/01/Fikir-kirintilari-1.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/05/Fikir-kirintilari-2.pdf
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Sanayi devrimini kim devirdi? (O. Tan Haskol) 
 

 Sanayi devrimi diye bir şey yoktur. Zira “devrim” hızlı başlayıp 

hızlı biten sosyal olaylar için kullanılan bir kavram. 

 Sanayi devrimi diye tarihte okutulan şey 2-3 yüzyıllık sürede, 
ani değil adım adım gelişen bir sosyo-ekonomik dönüşüm. 

 Buharın gücüyle işleyen makineler James Watt’tan öncede 

daha verimsiz versiyonlarıyla biliniyor ama bunu faydaya 
devşirecek ne lojistik ne de hammadde akışı var. 

 Kıtaların “keşfinden” sonra İngiltere ve Atlantik’e kıyısı olan 

diğer devletlere muazzam bir hammadde akışı var. Bu 2 
yüzyıllık bir süreç ve sanayi devriminin asıl itici gücü de bu. 

 Bununla da bitmiyor. Sanayi devriminin İngiltere’de 

gerçekleşmesi tesadüf değil çünkü buhar gücü fosil yakıtlara, 
başta kömüre bağlı. 

 İngiltere’deki zengin kömür yatakları buhar gücünün etkin 
kullanılması için gerekli bir diğer faktör. 

 Ayrıca nehirlerin lojistiği kolaylaştırması özellikle hammadde 

lojistiğinde kullanılması da diğer bir mesele. 

 Böyle sanayi devrimine sebep olan 5 tane faktör yazsak buharlı makine ilk beşe girmez. 

 Velhasıl sanayi DEVRİMİ bu üç yüzyıllık ticari ritmin bir sonucudur. Yani bir devrim falan 
değildir! 

  

http://www.derindusunce.org/2016/12/07/sanayi-devrimini-kim-devirdi/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/12/sanayi-devrimi.jpg
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Eskiden liberalizme düşman olan bürokrasi nasıl onun 

bekçi köpeği oldu? (O. Tan Haskol) 
 

1-Liberalizmin iddia ettiği gibi “serbest ticaret” diye bir 
mevhum asla var olmadı. 

2-Ticaret tarihte her zaman iktidarların kontrolünde ve 
onları ayrıcalıklı kılacak imtiyazlar çerçevesinde yapıldı. 

3-Bu iktidar odakları zaman zaman değişti, değişirken 
de ticari kontrolü ele geçirebilecekleri doktrinler inşa 
ettiler. 

4-Ve propagandalarını da bu doktrinler üzerine 
yoğunlaştırdılar. 

5-“Serbest ticaret”, “sınırlı devlet” gibi argümanlarda 
17-18yy.’da sömürge limanlarıyla yükselen Avrupa 
burjuvasının sesiydi. 

6-Ticaret üzerinde imtiyazları bulunan hanedanları ya da merkezi bürokrasiyi bu işin dışına atmak 
istediler. 

7-Ve dediler ki “Devlet” bu işlerden uzak dursun. Piyasa olması gereken bir ticari ritimle tüccarlar 
arasında işlesin. 

8- “Devletin” bizden aldığı vergi minimum olsun ve ticarete ilişkin nüfuzu da kısıtlı olsun. 

9-Böylece merkez bürokrasi kıtalararası karlı alışverişlerden el çektirildi ve ticari kontrol adım adım 
burjuvaya geçti. 

10-Dönüşümün ardından bu kez aynı burjuva merkez bürokrasiyi başkalarının ticarete nüfuz 
etmesini engelleyecek şekilde donattı. 

11-Endüstriyel regülasyonları engelledi ve küçük sermaye sahiplerinin sisteme giriş çıkışını kapattı. 

12-Eskiden düşman olan bürokrasi artık onun bekçi köpeği oldu. Yeni kanunlar ve 
düzenlemeler sürekli imtiyazları arttırdı. 

13- Bu gün dünyanın en önemli lojistik enerji kaynağı petrol serbest olarak alınıp satılamaz. 

14- Amerikan bankalarının vesayetinde Amerikan bankalarından alınan garanti mektupları ya da 
açılan akreditiflerle alınıp satılabilir. 

15-Tıpkı ortaçağda baharat ya da ipek gibi karlı ürünlerin Venedik, Ceneviz ya da Osmanlı 
kontrolünde alınıp satılması gibi. 

16-Sistem aynı sistem sadece hanedanın adı değişik. Bu yüzden serbest ticaret diye bir şey yoktur. 
Tarihte de hiç varolmadı. 

  

  
  

http://www.derindusunce.org/2016/12/05/eskiden-liberalizme-dusman-olan-burokrasi-nasil-onun-bekci-kopegi-oldu/
http://www.derindusunce.org/2016/12/05/eskiden-liberalizme-dusman-olan-burokrasi-nasil-onun-bekci-kopegi-oldu/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/12/liberalizm.jpg
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Neden İngiliz fitnesinden kurtulamıyoruz? 
 

 İngilizler iyi savaşamadıkları için halkları birbirine 
düşürmek suretiyle kolay zaferler elde ederler. 

 İngilizler dünyanın her yerinde kan döktüler, milyonları 

aç bırakarak öldürdüler, ülkeleri ve halkları böldüler. 
Toplama kampı ve kimyasal silah da ingiliz icadı bir 
zulümdür. 

 Bugün dahi devam etmekte olan savaşların bir çoğu 

İngilizlerin ektiği kin tohumlarının zehirli meyvesidir. 

 Dünyaya hakim oluşlarının sebebi teknoloji yahut para 
değil bu sinsilikleridir. Peki neden diğer insanlar buna 

direnemez? İngilizler neden bu kadar kolay fitne 
çıkarabiliyor? Halklar buna neden direnemiyor? 

 Hemen her insanın manevi mihenk noktaları vardır. 
Fakat olağanüstü baskı altında insanların çoğu 

insanlıktan istifa ederler. 

 Olağanüstü baskı ailesinin öldürülmesi veya işkence 
olabileceği gibi çok büyük miktarda teklif edilen rüşvet 
de olabilir. 

 Bir halkın köleleştirilmesi için bu manevi mihenk 
noktalarının terk eTTirilmesi gerekir. Kimliksiz kalan halk 
işgalciye teslim olur. 

 İngiliz işgal ettiği her ülkede evvela maneviyatı yıkar: 

Din adamlarını rezil etmek ve mabetleri yıkmak bu 
planın parçasıdır. 

 İnsanların maneviyatını yıkmak onları zincire vurmaktan 

daha kolaydır. İnançları ve ahireti elinden alınmış insan 
hayvan gibidir. 

 Zincire vurulan köle daima özgür günlerini ve vatanını 

özler. Ama kölenin vatanını hor görmesini sağlarsanız 
size minnettar olur. 

 Kölenin korkmasını sağlamak için sürekli zincir ve kırbaç 
gerekir. Ama efendisine hayran olan bir köle ona 

müteşekkir kalır. 

 Kölenin bu şekilde hayran olmasını sağlamak için özgür 
günlerini ve vatanını kötülemek gerekir. Böylece köle 
şükretmeye başlar. 

 Türk’ün alfabe değişikliği ile manevi mihenk noktalarını kaybetmesi, gençliğin ecdadına 
hakaret dahi edebilecek noktaya gelmesi İngiliz’in başarısıdır. 

 Medeniyetimiz, tarihimiz ve maneviyatımız yerle bir edildiği için yas tutmamız gereken 

günlerin bize “bayram” diye kutlatılması zihinlerimizin hâlâ ingiliz işgâli altında olduğunu 
göstermez mi? 

 “Atatürk olmasaydı şöyle kötü olurdu böyle kötü olurdu” sözleri basit bir propaganda 

değildir. İngiliz zincirini sevmemiz içindir. 

 80 yıl önce Osmanlı hanedanını kötülemek için kullanılan sözlerin aynısı bugün Erdoğan’a 
karşı kullanılıyorsa bu bir tesadüf olamaz. 

 İngiliz çıkarlarının Müslüman çıkarlarıyla çatıştığı aşikar. İngilizler açgözlü olmasaydı bile 

bir orta nokta bulunması imkansızdı. 

 Süveyş Kanalı, Cebelitarık ve Malaka boğazları ile Körfez petrolü İngiliz’in dünyaya hakim 

olması için muhakkak gerekli unsurlar. 

 Tam bir İslam Birliği kurulmasa bile bu noktalara hakim olan devletler sadece barış içinde 

yaşasalar Anglo-Saxon hakimiyeti çöker. 

 Serbest ticareti savunduğunu söyleyen Anglo-Saxon mafyası aslında bunun tam tersini 

ister. Ticaret ve enerji kontrolü bir silahtır. 

http://www.derindusunce.org/2016/12/01/dunya-neden-ingiliz-belasindan-kurtulamiyor/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/12/Sans-titre.jpg
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 Anglo-Saxon mafyası ticari-finansal hakimiyetine direnen her ülkeye savaş açmıştır: Çin, 
Güney Afrika ve tabii ki Müslüman ülkeler. 

 Fakat diğer yandan parayı ve savaşı dünyaya dayattığı sistemin barış-özgürlük gibi 

algılanması için de güçlü bir propaganda yapar. 

 Anglo-Saxon mafyasının cebbar gücü Amerikan ordusundan ibaret değildir. Dünya 

Bankası ve IMF de insan kanıyla çalışır. 

 Hükümetler hiçbir faydası olmayan devasa projeler için bu kuruluşlardan borç almaya 
zorlanırlar. Direnirlerse darbe yapılır. 

 Aşırı borçlanma ile ülkeler sözüm ona liberalleşme-ekonomik reform paketleri ile doğal 

zenginliklerini  mafyaya kaptırırlar. 
 
 

 

 

Tavsiye okuma 

 Psikolojik harp ve Hollywood-Pentagon münasebeti» 

 Liberal totalitarizm olur mu? » 

 Petro-dolar sistemi» 

 Yeni PKK ve “Private Security” Aforizmaları » 

 Ekonomistler neden ekonomiden anlamaz? » 

 Dünyanın en büyük terör örgütü: NATO (Gladio-Stay Behind) » 

 Ekonomik Kriz Müsameresi » 

 Fakirler için Hunger Games sezonu başladı! » 

 Liberalizm … Gerçekler ve yalanlar » 

 ABD’de Terör Korkusu Aforizmaları » 

 Darbeciler yine saldırır mı? » 

 Batılı siyasetçiler neden giderek aptallaşıyor? » 

 ABD’de darbe olur mu? » 

 ABD neden daha çok savaş çıkarmak zorunda? » 

 Hangi komplo teorisi gerçek? » 

 Komünist Rusya’yı İngilizler mi kurdu? » 
  

  
  

http://www.derindusunce.org/2016/02/02/hollywood-pentagon-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2016/06/25/liberal-totalitarizm-olur-mu/
http://www.derindusunce.org/2016/01/11/petro-dolar-aforizmalar/
http://www.derindusunce.org/2016/03/13/yeni-pkk-ve-private-security-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2016/04/25/ekonomistlerin-ekonomiden-anlamamas-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2016/01/19/gladio-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2015/12/11/ekonomik-kriz-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2016/07/10/fakirler-icin-hunger-games-sezonu-basladi/
http://www.derindusunce.org/2016/03/02/liberalizm-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2016/05/24/abdde-teror-korkusu-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2016/07/23/darbeciler-yine/
http://www.derindusunce.org/2016/07/15/batili-siyasetciler-neden-giderek-aptallasiyor/
http://www.derindusunce.org/2016/07/18/abdde-darbe-olur-mu/
http://www.derindusunce.org/2016/07/30/abd-neden-daha-cok-savas-cikarmak-zorunda/
http://www.derindusunce.org/2016/08/16/hangi-komplo-teorisi-gercek/
http://www.derindusunce.org/2016/08/25/komunist-rusyayi-ingilizler-mi-kurdu/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/12/ingiliz-fitnesi.jpg
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Bilim adamlarının en zayıf noktası : Matematiksel 

doğrulukla fiziksel gerçekleri karıştırmak 

  

 

 Eşya ile onu keşfetmek için ihdas edilen mücerred (soyut) varlıkların aynı gerçeklik içinde 

akledilmesi matematikle fiziği karıştırmaktır. 

  Keşfedilen varlık ile akledilen soyut rumuzu bir sanmak “ateş” kelimesinin dili ve 

dudakları yakacağını iddia etmek kadar saçma. 

 Farklı mekânlara, kevnî/ontolojik şartlara ait nesnelerin düşüncede ve dilde yanyana 
temsil edilebilmeleri, bu farklı nesneler arasında varlıksal bir geçiş, varlıksal bir 
bütünleşme imkânı veya bir etkileşim sağlamaz. (Ahmed Yüksel Özemre) 

 Matematiksel nesneler ile fiziksel nesneler, kendi mekânlarının imkânları sebebiyle 
birbirlerine “dokunmak” kuvvetinden yoksundur. 

 Matematiksel nesneler ile fiziksel nesnelerin birbirlerine “dokunmaları” mümkün 

olmamakla birlikte, bu nesnelerin tasavvurda ve lisanda meydana gelen temsilleri, aynı 
kabda ve zemînde bulunmaları sebebiyle birbirlerine sadece tasavvurda ve lisanda 
“dokunmak” imkânına sahiptir. 

 Ancak, tasavvurda ve lisanda birbirlerine dokunan bu şeyler artık matematiksel 

nesnelerle fiziksel nesnelerin kendileri değil, tasavvurda ve lisandaki temsilleridir; 
yani fikrî ve lisanî nesnelerdir. 

 Bilim adamlarının lisanî nesnelerle fizikî nesneleri birbirine karıştırması yüzünden bir çok 

yapay tartışma asırlardır sürüp gidiyor. “Zamanda Yolculuk” bunlardan biri. 

 “Zamanda Yolculuk” fikri madde ve enerjinin korunumu kanununa aykırı. Dolayısıyla fizik 
yasalarının zaman içinde değişmezliği ile çatışıyor. 

 1918’de Emmy Noether tarafından Göttingen yayınlanan ve Einstein’in “matematiksel 

düşünce abidesi” diye nitelediği Noether Teoremi bunu cevabı. 

 Fizik kanunlarının bâkî oluşuyla enerjinin korunum kanunu arasında eşdeğerlik olduğunu 

ispat etmiş Emmy Noether. Yani Big Bang veya uzayın genişlemesi gibi uzayı dönüştüren 
ve fizik bilimini ilerleten olaylar aslında ilerlemeyen, değişmeyen, dönüşmeyen, daima 
bâkî kalan fizik kanunları sayesinde gerçek oldular. (Bkz. Bâkî / Eternal / Timeless / 
διαχρονικό / باقي) 

 Zamanda Yolculuk konusu sağlıklı şekilde tartışılmıyor çünkü Zaman’ı yanlış anlıyoruz. 
Geçen değil geçmeyen şeye “Zaman” denir. 

 Einstein’ın Genel Görelilik teorisindeki “zaman” pi sayısı, hipotenüs gibi matematiksel bir 

aygıttır; Zaman’ın kendisi değildir. 

 Konuşma lisanında, matematik formülünde yanyana getirdiği kavramları aynı tür varlık 

zannetmek fizikçilerin çok sık yaptığı ve gazetecilere bulaştırdığı hatadır. 

 Oysa ölçülen büyüklük gözlenen gök cisimlerinden farklıdır. Bu cisimler de aralarındaki 
münasebeti tarif eden formüllere benzemez. 

 Ancak maalesef fizikçiler matematiksel doğrulukla fiziksel gerçeklik arasındaki farkı 

unuturlar. 

 Bugün teorik fiziğin boğuştuğu problemlerin birçoğu epistemoloji bilmeyen fizikçilerin 

ürettiği bu türden sahte problemlerdir. 

http://www.derindusunce.org/2016/11/04/bilim-adamlarinin-zayif-noktasi-matematiksel-dogrulukla-fiziksel-gercekleri-karistirmak/
http://www.derindusunce.org/2016/11/04/bilim-adamlarinin-zayif-noktasi-matematiksel-dogrulukla-fiziksel-gercekleri-karistirmak/
http://www.derindusunce.org/2016/08/03/baki-eternal-timeless-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A/
http://www.derindusunce.org/2016/08/03/baki-eternal-timeless-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%8A/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/11/teori-2.jpg
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Rüzgâr ve güneş enerjisi sürdürülebilir/yenilenebilir 

değil çünkü… 

  

 Rüzgâr ve güneş enerjisi göründüğü kadar çevreci 
ve yenilenebilir değil. 

 Rüzgâr türbinlerinde ve güneş enerjisi panellerinde 

kullanılan nadir elementlerin topraktan çıkarılması 
ve saflaştırılması doğayı kirletir. 

 Büyük bir rüzgâr türbini alternatörü için 600 kg 

neodimyum gerekir. 

 Nadir elementlerin işlenmesi sırasında toprak kirlenir: Ağır metaller, sülfrik asit ve 
radyoaktif elementler toprağa karışır. 

 1 ton nadir metal filizi üretmek için 7-8 ton amonyum sülfat toprağa karışır ve uzun yıllar 
sürecek bir kirlilik başlatır. 

 Çin hükümeti topraksız kalan köylülere yüksek tazminatlar ödüyor ama yeni bir tarla 

veremiyor. 

 Nadir metal üretim şampiyonu Çin’de bu madenlere yakın köylerde radyoaktivite 

normalin 32 katı. (Çernobil’de 15 kat) 

 Çin’de nadir metallerin üretildiği bölgelerde pankreas, akciğer ve kan kanseri %70 daha 

yüksek. 

 Gazeteler enerji konusunda neyi çok konuşuyorsa o önemsizdir (Rüzgâr, Güneş). Neyi az 

konuşuyorsa o önemlidir: Kömür. 

 Güneş ve rüzgâr santrali üretimi başlıca 3 ülkede yapılır: Almanya, ABD ve Çin. Bu 

ülkelerde elektriğin %50’si kömürden gelir. 

 Yani güneş ve rüzgârla elektrik ürettiğinizde gezegeni kurtarmış olmazsınız, çöpleri 
halının altına süpürmüş olursunuz. 

 RES ve GES sürdürülebilir değil çünkü: 

1. Dünyada sınırlı miktarda bulunan nadir metal kullanır, 

2. Üretimleri çevreyi kirletir, 

3. Üretilmeleri için gerekli elektrik kömürden gelir (tükenen ve kirletici) 

4. RES ve GES ile üretilen elektrik yeni RES ve GES üretmeye yetmez. 

Peki neden kimse bunları yazmaz? Çünkü gerçekleri söylemek doğal gaz üreticilerini sinirlendirir. 
Güneşsiz ve rüzgarsız saatleri tazmin edecek olan güç gaz santralleridir. 

  

  

http://www.derindusunce.org/2016/11/03/ruzgar-ve-gunes-enerjisi-surdurulebiliryenilenebilir-degil-cunku/
http://www.derindusunce.org/2016/11/03/ruzgar-ve-gunes-enerjisi-surdurulebiliryenilenebilir-degil-cunku/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/11/ruzgar-gunes-enerjisi.jpg
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Rönesans sanatın ölümüdür 

  

 

 Rönesans sanatın yeniden doğuşu değil ölümüdür. Rönesans taklitçi sanatı, hümanizmi ve 
inançsızlığı insanlığa dayatmıştır. 

 Doğadaki hayvanların, bitki ve manzaraların kötü birer kopyasını çizmek hiç sanat olabilir 

mi? 

 Açlık, öfke, cinsel arzu gibi nefsanî dürtülerden kurtulmadıkça tabiata faydacı gözlerle 

bakarız ve güzelliği göremeyiz. 

 Bir şeyi güzel anlatmak ile Güzel’i anlatmak arasında fark vardır. 

 Rönesans sanatı güzellik ile estetizasyon arasındaki farkı bilmez. 

 Rönesans ile körleşen Batılılar çok çirkin şeyleri güzel anlatarak buna “sanat” derler. 

 Bakmak hayvan ve insanda ortaktır. Ama okumak İnsan’a mahsustur. İnsan gördüklerine 

mânâ verir. 

 Güzel ahlâk ile güzel sanat arasındaki ilişkiyi Batı da biliyordu ama çoktan unuttu. 

 Kendini homo-economicus zanneden insan ahlâksızdır. Çünkü Rönesans ile başlayan 
yıkım modernite ile tamamlandı. 

 Güzel sanat-Güzel ahlâk münasebetini kaybetmeyen İslâm sanatı bu sebeple Batı 

sanatından efdaldir. 

 İslâm’da “güzel” mefhumu asla cazibe ile karıştırılmaz. Bu bakımdan İslâm’da “sanat” 
asla Batı’ın sanatıyla bir olamaz. (Bkz. İslâm Sanatı Aforizmaları) 

 Müslüman için güzel ile uğraşmak, güzellik peşinde koşmak ile güzelleşmek ibadettir. 
Çünkü ahlâkı tekâmül ettirir. 

 Büyük İslâm âlimlerinin bir çoğu sanatla meşgul olmuştur. Bu meşguliyet asla bir eğlence 

zannedilmemelidir. 

 Kâinat’a hayvan gibi bakarak değil Kâinat’ı insan gibi okuyarak sanatçı olunacağını 
Batılılar bile itiraf etmiştir. 

 İnsanoğlu “BENN yaptım” diye böbürlenerek değil kendi benliğini sanat eserinde eriterek 
sanatçı olur. 

 Sanat abdiyettir, kulluktur. Sanat’ın amacı kişiyi Ölüm’e hazırlamaktır. 

 Batı sanatı çirkindir. Çünkü Hakikat’ten uzaklaşan, maneviyat fakiri Batı mânâsız ses ve 
görsellere “sanat” diyor. 

 Taklitçi sanatın kör edici etkisini çok geç fark eden Klee, Kandinsky gibi ressamlar bu 

konuyu çok yazdılar. 

 Rönesans diktasına tepki olarak doğan Batı soyut sanatı hiç bir zaman İslâm sanatının 

manevî derinliğine ulaşamaz. 

http://www.derindusunce.org/2016/09/05/ronesans-sanati-ve-islam-sanati-arasindaki-farklar/
http://www.derindusunce.org/2016/02/04/islam-sanati-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/09/islam-sanati-2.jpg
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 Batı’da soyut resim otorite kabul edilen müze, eleştirmen, müzayede komiseri vb 
mafyamsı bir ruhban sınıf tahakkümü altındadır. 

 Rönesansçı ressamın en büyük tahribatı kendi bakış açısının tanrısal mutlaklığını ilân 

etmek oldu. 

 Rönesans’tan sonra Hristiyan sanatı tebliğ gücünü tamamen kaybetti. Çünkü yalan 

söyleyerek Hakikat’i anlatamazsınız. 

 Konusunu kutsal metinlerden alsa bile taklitçi sanat eserleri putlaşır ve ilham aldıkları 
inançla çatışır. 

 Nasıl rasyonalizm  felsefe sahasından Hristiyanlığı silip attıysa sanattaki dinsizleşmenin 

sebebi de natüralizm oldu. 

 Müslüman sanatçıı tenzih ve teşbih arasında bir denge noktasındadır. Kesret’de Vahdet’i 

ve Vahdet’de de Kesret’i görür (=akleder). 

 İslâm sanatı O’nun eserlerini taklit etmez; Güzel’in tasviri O’nunla kurbiyet için bir duadır. 

 Güzel ahlâk ve Güzel sanat münasebetini anlamak İslâm sanatını anlamak için elzemdir. 
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Komünist Rusya’yı İngilizler mi kurdu? 

  

 

 İngiliz ayak oyunlarıyla devre dışı bırakılan Türkler ve Ruslar Sykes-Picot masasına 

yeniden oturmak üzereler. (Bkz. Büyük Devlet Aforizmaları » ) 

 Çanakkale savaşında durdurulan İngiliz donanması Rus çarına yardıma gidebilseydi rejim 

çökmeyecek ve komünizm kurulmayacaktı ama Ruslar Sykes-Picot (1916) anlaşmasıyla 
İstanbul’u ve Doğu Anadolu’yu alacaklardı. (Haritada sarı bölgeler) 

 Bu alternatif coğrafyada Ruslar İngilizlere yakın bir güce sahip olacaklardı. Zira Bakü 
petrolünü Karadeniz yoluyla veya Fransızlarla anlaşıp Ceyhan üzerinden Akdeniz’e 

ulaştırabilecektiler. Bu ise Britanya’nın petrol tekelinin sonu demekti. 

 Çok tuhaf görünse de bu ihtimal üzerine çalışmak gerek: Çarlık Rusyası’nın çöküşü ve 
komünizmin kurulmasını Britanya kurgulamış ve icra etmiş olabilir. 

 Rusya Sykes-Picot anlaşmasında taraftı ama 1917 devrimiyle diskalifiye oldu. Şimdi 

Rusya ve Türkiye masaya oturacak. 

 Rusya’daki 1917 devrimi Londra için o kadar faydalı oldu ki Troçki, Lenin ve diğer 

devrimcilerin ingiliz ajanı olma ihtimali büyük. (Bkz. Rusya Aforizmaları » ) 

 Komünistler bu konuyu konuşmaktan rahatsız olur ve tarih kitapları pek yazmaz ama 
Troçki ve Lenin devrimden önce Londra’dan büyük destek almıştır. Kapitalist Britanya 
neden komünist devrimi desteklesin? 

 Meselâ Troçki Londra’da Georgy Plekhanov, Vladimir Lenin, Julius Martov vb devrimcilerin 
yer aldığı Iskra dergisi editör grubuna katıldı. 

 Troçki bu dergide “Pero” mahlasıyla yazdı. 1 yıl sonra Londra’da toplanan Rus Sosyal 

Demokrat İşçi Partisi’nin kongresine katıldı. 

 Kapitalist Londra kendi topraklarında komünistlerin yuvalanmasına neden gözümdeöz 
yumdu? 

 İslamcı(?) Humeyni’nin laik Fransa’da, Fethullah Gülen’in ise Amerika’da palazlanması bir 
rastlantı değil. 

 Komünistlerin Moskova’yı ele geçirdikten sonra ilk yaptıkları şey Sykes-Picot 

anlaşmasından ve toprak iddialarından vazgeçmek oldu. 

 komünistlerin yüzünden Rusya ne kaybetti? İstanbul’u ve Doğu Anadolu’yu. 

 Eğer Troçki ve Lenin başarısız olsalardı Rusya istanbul’u ve Doğu Anadolu’yu ele 
geçirecekti. O zaman ne olurdu? 

 Çanakkale savaşı’nı ingizler gerçekten kaybetti mi? Bu nasıl bir zafer ki Osmanlı başkenti 

İstanbul sadece 2 sene sonra ingilizler tarafından işgal edildi. 

 Eğer ingiliz donanması Çanakkale’den geçip Ruslara yardım edebilseydi ne olurdu? 

 Sykes-Picot paylaşımı icabı İstanbul’u kontrol edecek olan Ruslar Akdeniz’e inebilir ve 

Doğu Anadolu üzerinden Bakü petrolünü Doğu Akdeniz’de ulaştırabilirlerdi. 

http://www.derindusunce.org/2016/08/25/komunist-rusyayi-ingilizler-mi-kurdu/
http://www.derindusunce.org/2016/01/25/buyuk-devlet-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2015/11/29/rusya-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/08/Sykes-Picot-anlasmasi.jpg
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 Bakü petrolünün Fransız desteğiyle Anadolu üzerinden (borularla) Doğu Akdeniz’e veya 
Karadeniz + istanbul üzerinden (gemilerle) Avrupa’ya ulaşması Britanya’nın felaketi 
olurdu. Neden? 

 Çünkü Britanya petro-sterlin sistemini kuramazdı ve karşılıksız sterlin basarak 
zenginleşemezdi. 

 Bu sistemin özü petrol arzını sınırlı tutmak ve yapay olarak fiyatı yükseltilen petrol 

sayesinde sterlin talebini desteklemektir. (Bkz. Petro-dolar Sistemi » ) 

 Bildiğiniz gibi Petro -sterlin sistemi 2ci Dünya Savaşı’ndan sonra petro-dolar sistemine 
dönüşmüştür. 

 Komünizm ve kemalizm soslarını bir kenara bırakırsak Atatürk’ün Osmanlı’ya yaptığı 
darbe troçki’nin Çar’a yaptıklarından farksızdır. 

  

  Daha önce de tavsiye ettiğimiz enerji, çevre, jeopolitik konulu makalelerin tam listesi: 

1. Petro-dolar Aforizmaları 

2. Yeni başlayanlar için enerji (1) 

 

3. Yeni başlayanlar için enerji (2) 

4. 2ci Dünya Savaşı petrol yüzünden mi çıktı? 

5. Rüzgâr nükleer enerjinin yerini tutabilir mi? 

6. Arakan’ı boşaltın, gaz ve petrol geçecek 

7. Bağımsız bir Uygur devleti hayali kuranlar yenikatliamlaraçanaktutuyorlar 

8. Küresel ısınma çok iyi bir şeydir » 

9. 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 

  
  

http://www.derindusunce.org/2016/01/11/petro-dolar-aforizmalar/
http://www.derindusunce.org/2016/01/11/petro-dolar-aforizmalar/
http://www.derindusunce.org/2014/12/16/yeni-baslayanlar-icin-enerji-1/
http://www.derindusunce.org/2014/12/16/yeni-baslayanlar-icin-enerji-1/
http://www.derindusunce.org/2014/12/16/yeni-baslayanlar-icin-enerji-1/
http://www.derindusunce.org/2014/12/16/yeni-baslayanlar-icin-enerji-1/
http://www.derindusunce.org/2014/12/16/yeni-baslayanlar-icin-enerji-1/
http://www.derindusunce.org/2014/12/17/yeni-baslayanlar-icin-enerji-2/
http://www.derindusunce.org/2014/12/17/yeni-baslayanlar-icin-enerji-2/
http://www.derindusunce.org/2014/12/17/yeni-baslayanlar-icin-enerji-2/
http://www.derindusunce.org/2014/12/17/yeni-baslayanlar-icin-enerji-2/
http://www.derindusunce.org/2014/12/17/yeni-baslayanlar-icin-enerji-2/
http://www.derindusunce.org/2014/12/17/yeni-baslayanlar-icin-enerji-2/
http://www.derindusunce.org/2014/06/16/2ci-dunya-savasi-basit-bir-petrol-kavgasi-miydi/
http://www.derindusunce.org/2014/06/16/2ci-dunya-savasi-basit-bir-petrol-kavgasi-miydi/
http://www.derindusunce.org/2014/06/16/2ci-dunya-savasi-basit-bir-petrol-kavgasi-miydi/
http://www.derindusunce.org/2014/06/16/2ci-dunya-savasi-basit-bir-petrol-kavgasi-miydi/
http://www.derindusunce.org/2014/06/16/2ci-dunya-savasi-basit-bir-petrol-kavgasi-miydi/
http://www.derindusunce.org/2014/06/16/2ci-dunya-savasi-basit-bir-petrol-kavgasi-miydi/
http://www.derindusunce.org/2014/06/16/2ci-dunya-savasi-basit-bir-petrol-kavgasi-miydi/
http://www.derindusunce.org/2014/06/16/2ci-dunya-savasi-basit-bir-petrol-kavgasi-miydi/
http://www.derindusunce.org/2007/12/17/ruzgar-nukleer-enerjinin-yerini-tutabilir-mi/
http://www.derindusunce.org/2007/12/17/ruzgar-nukleer-enerjinin-yerini-tutabilir-mi/
http://www.derindusunce.org/2007/12/17/ruzgar-nukleer-enerjinin-yerini-tutabilir-mi/
http://www.derindusunce.org/2007/12/17/ruzgar-nukleer-enerjinin-yerini-tutabilir-mi/
http://www.derindusunce.org/2007/12/17/ruzgar-nukleer-enerjinin-yerini-tutabilir-mi/
http://www.derindusunce.org/2007/12/17/ruzgar-nukleer-enerjinin-yerini-tutabilir-mi/
http://www.derindusunce.org/2015/06/14/arakani-bosaltin-gaz-ve-petrol-gececek/
http://www.derindusunce.org/2015/06/14/arakani-bosaltin-gaz-ve-petrol-gececek/
http://www.derindusunce.org/2015/06/14/arakani-bosaltin-gaz-ve-petrol-gececek/
http://www.derindusunce.org/2015/06/14/arakani-bosaltin-gaz-ve-petrol-gececek/
http://www.derindusunce.org/2015/06/14/arakani-bosaltin-gaz-ve-petrol-gececek/
http://www.derindusunce.org/2015/06/14/arakani-bosaltin-gaz-ve-petrol-gececek/
http://www.derindusunce.org/2015/03/13/bagimsiz-bir-uygur-devleti-hayali-kuranlar-yeni-katliamlara-canak-tutuyorlar/
http://www.derindusunce.org/2015/03/13/bagimsiz-bir-uygur-devleti-hayali-kuranlar-yeni-katliamlara-canak-tutuyorlar/
http://www.derindusunce.org/2015/03/13/bagimsiz-bir-uygur-devleti-hayali-kuranlar-yeni-katliamlara-canak-tutuyorlar/
http://www.derindusunce.org/2015/03/13/bagimsiz-bir-uygur-devleti-hayali-kuranlar-yeni-katliamlara-canak-tutuyorlar/
http://www.derindusunce.org/2015/03/13/bagimsiz-bir-uygur-devleti-hayali-kuranlar-yeni-katliamlara-canak-tutuyorlar/
http://www.derindusunce.org/2015/03/13/bagimsiz-bir-uygur-devleti-hayali-kuranlar-yeni-katliamlara-canak-tutuyorlar/
http://www.derindusunce.org/2015/03/13/bagimsiz-bir-uygur-devleti-hayali-kuranlar-yeni-katliamlara-canak-tutuyorlar/
http://www.derindusunce.org/2015/03/13/bagimsiz-bir-uygur-devleti-hayali-kuranlar-yeni-katliamlara-canak-tutuyorlar/
http://www.derindusunce.org/2015/03/13/bagimsiz-bir-uygur-devleti-hayali-kuranlar-yeni-katliamlara-canak-tutuyorlar/
http://www.derindusunce.org/2015/03/13/bagimsiz-bir-uygur-devleti-hayali-kuranlar-yeni-katliamlara-canak-tutuyorlar/
http://www.derindusunce.org/2007/07/11/kuresel-isinma-cok-iyi-bir-seydir/
http://www.derindusunce.org/2008/04/17/kuresel-isinma-bitti-ikinci-dalga-geliyor/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2011/10/liberalizm_demokrasiyi_susturunca.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2011/10/liberalizm_demokrasiyi_susturunca.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2011/10/liberalizm_demokrasiyi_susturunca.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2012/12/banka-ordudan-tehlikelidir.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2012/12/banka-ordudan-tehlikelidir.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2012/12/banka-ordudan-tehlikelidir.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2012/12/banka-ordudan-tehlikelidir.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2013/07/H%C3%BCk%C3%BCmeti_devirmek.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2013/07/H%C3%BCk%C3%BCmeti_devirmek.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2013/07/H%C3%BCk%C3%BCmeti_devirmek.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2013/07/H%C3%BCk%C3%BCmeti_devirmek.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2013/07/H%C3%BCk%C3%BCmeti_devirmek.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2010/06/liberalizmin_kara_kitabi.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2010/06/liberalizmin_kara_kitabi.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2010/06/liberalizmin_kara_kitabi.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2010/03/liberalizmin_ak_kitabi.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2010/03/liberalizmin_ak_kitabi.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2010/03/liberalizmin_ak_kitabi.pdf
http://www.derindusunce.org/bedava-kitap-indirin/
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Hangi komplo teorisi gerçek? 

  

 

 Gerçek komplo ile komplo teorilerini nasıl ayırd edersiniz? Mantık bunun anahtarı. Yani 

aktörler resmî amaçlarına ters işler yaparlar. 

 Meselâ Türk ordusunun tanklarının Türkleri koruyacak şekilde sınırlarda değil Ankara ve 

İstanbul’da bulunması askerî mantıkla açıklanamaz. 

 Sermaye kâr arar ve riskten kaçar. Bu ekonomik akla ters sermaye hareketleri varsa gizli 

bir güç sermayeyi politik amaçla kullanıyordur 

 Keza ulus-devletler menfaatlerini temsil ettikleri ulusların çıkarına ters işler yaptıklarında 

hangi şirketin kâr ettiğine bakmak gerek. 

 Bu ölçülerle dünyayı okuyalım: Son yıllarda ABD rekabet cazibesi olmayan sektörlerde 
doğrudan yatırım çekiyor. 

 Ağır sıklet ihracat şampiyonları olan Almanya, Fransa ve Japonya başta enerji olmak 

üzere her sahada intihar gibi politikalar izliyorlar 

 Doğu Avrupa ülkeleri enerjide %100 gebe oldukları halde Rusya’yı kışkırtacak NATO 

tatbikatlarına ev sahipliği yapıyor. 

 Batı Avrupa Türkiye’nin dinamik ekonomisinden istifade edecek yerde aptalca kavgalar 
çıkarıp duruyor. 

 Terör mağduru ve ırkçılık tehdidiyle karşı karşıya olan Avrupa Birliği PKK’ya destek 

oluyor, islamofobiye çanak tutuyor 

 Bütün bu “hataları” birbirinden bağımsız aptallıklar gibi okuyabiliriz ama 2ci bir ihtimal 

daha var: 

 Birkaç trilyon dolarlık bu “hataların” belli bir amaç için belli bir merkezden sipariş edilmiş 
olması ihtimali. 

 Neden böyle bir ihtimal var? A) $ rezerv para vasfını kaybediyor; B) Hızlı gelişen 20 
ülkenin dövizi zemin kazanıyor. 

 ABD’nin bu duruma tepkisi? Türkiye, Venezüella, Brezilya ve Ukrayna’da savaş/darbe + 

Pekin’e örtülü petrol ambargosu 

 Ayrıca Atlantik medyası (The Economist, BBC, CNN, …) ve kredi derecelendirme 
kuruluşları prestijlerini riske atarak sürekli aynı yalanları söylüyorlar 

 ABD’nin 2ci dünya savaşı sonrası gücüne yeniden erişmesini isteyen ve ABD’den daha 
güçlü olan bir el sermayeyi buraya kışkışlamaya kararlı. 

 Aynı el Doğu Avrupa’yı Rusya’dan koparmak, Pekin’i ve Türkiye’yi tecrid etmek için de 

operasyonlar sipariş ediyor. 

 Doğru mu değil mi? Bilmiyoruz ama JF Kennedy, Enrico Mattei ve Christophe de 
Margerie’yi kimin öldürüldüğünü biliyoruz. 

 

http://www.derindusunce.org/2016/08/16/hangi-komplo-teorisi-gercek/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/08/komplo-teorisi.jpg
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Cemaat, Tarikat, Nebahat, Hububat, Zerzevat ve Öteki 

Atlar 

  

 FETÖ cemaatlerin varlığından değil yokluğundan doğmuş bir 
problemdir. 

 FETÖ’nün insan avcıları dershane kanalıyla başını 

okşayamadığımız yetimleri, doyuramadığımız fakirleri 
ağlarına düşürdüler. 

 FETÖ ibadet için bir araya gelen cemaatlerin değil dünya 

sevgisi ve ölüm korkusunun tecessüm etmiş halidir. 

 Eğer Kemalizm Osmanlı’nın vakıflarını yıkmasaydı FETÖ 

örgütü asla kurulamazdı. Bu sebeple cemaat tartışmaları 
zeminsizdir: Bkz. Gelecek Zaman’ın hikâyesidir Vakıf 

 Dilim devrildi, altında kaldım. Cemaat ve tarikat tartışması 
Nebahat, zerzevat ve hububat kavgasına döndü. 

 Hayatı boyunca bir tekkeden içeri adım atmamış “uzmanlar” 
tasavvuf ve tarikatlar üzerine konuşuyor. 

 Türk dil kurumunun yaptığı tahribat yetmezmiş gibi bir de FETÖ lisanımızı bozdu: Paralel, 

himmet, hizmet, abi, abla… ve tabi cemaat kelimeleri kirlendi. 

 Başta ibadet olmak üzere Müslümanların her işi cemaatle (FETÖ ile değil) yapmalarını 
emreden ayet ve hadisler aşikâr. 

 Etliye, sütlüye karışmayan, münzevi bir hayat makbul bir hayat değil. İlmî sebeple 
inzivaya çekilen âlimer dahi vakit namazlarını cemaatle kılarlar. 

 Tarikatlar ve cemaatlerin içtimai hayattan tecrid olmasını savunanlar da aldanıyor. Ne 

hizmet ne de zulme direnmek mümkün olmaz. 

 Müslüman uyanıktır, çevresinden mes’uldür; komşusunun sıkıntısından haberdardır. E? 
Cemaat halinde yaşamazsa nasıl bilecek sıkıntıları? 

 Akvaryumun kırmızı balığı gibi cemiyete uzaktan bakan bir Müslüman örgütlü saldırılar 
yahut müşrik istilâsına nasıl direnebilir? 

 Bir terör örgütünün cemaat maskesiyle saldırması bütün cemaatleri kötü/riskli yapar mı? 

Darbeler yüzünden Türk Ordusu’nu da kapatalım mı? 

 Bir katil cesedi buzdolabında sakladı diye buzdolabını yasaklayacak kadar zekâsız 

insanların cemaat/tarikat tartışma ehliyeti yok. 

 Peki cemaat liderine taparcasına, gayrı-meşru şekilde bağlananlar yok mu? Var. Karısına, 
işine, futbola, şarkıcılara tapan yok mu? Var. 

 İnsan bu dünyaya kulluk etmek için gelir. Yaratan’a kulluk etmeyen yaratılmış bir şeye 

kulluk eder. Nefsinin hevesleri veya aklı da olabilir bu. 

 İnsan nefsindeki bozuklukları ait olduğu kuruma isnad edemezsiniz. Her tecavüzcü 

öğretmen için Milli Eğitim’i kapatamazsınız. 

 Trafik kazası oluyor diye karayollarını kapatamazsınız ama kanun ve polisle denetlersiniz. 
FETÖ belası cemaat değil denetim meselesidir. 

 Cemaat/tarikat görüntüsünde sömürü mekanizmaları kurulabiliyorsa çete başları kadar bu 

pisliklere teşne olan üyelerin de suçu var. 

 Birçok insan İslâm’a uymak yerine kendi nefsine uygun İslâmsı bir şey arıyor: Namaz 

kılmasam olmaz mı? Kalbim temiz, kıçım semiz! 

 Cemaat gibi görünüp sömürü yapan, suça teşvik eden örgütleri devlet elbette kapatır. 
Ama herkesin nefsine bir polis koyamayız. 

 Devlet cemaatleri çok iyi denetlemiş olsa suç örgütleri bu defa yoga derneği, doğayı 

sevme bilmemnesi maskesiyle çalışır. 

 FETÖ’nün darbesine benzer saldırıları filan okul mezunları, falan futbol taraftarları da 

yapabilir. Çare denetim ve adalettir. 

  

http://www.derindusunce.org/2016/08/13/cemaat-tarikat-nebahat-hububat-zerzevat-ve-oteki-atlar/
http://www.derindusunce.org/2016/08/13/cemaat-tarikat-nebahat-hububat-zerzevat-ve-oteki-atlar/
http://www.derindusunce.org/2016/04/10/gelecek-zamanin-hikayesidir-vakif-2/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/08/cemaat-tarikat-tartismalari.jpg
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ABD neden daha çok savaş çıkarmak zorunda? 

 

 Biz ırkçı mânâda Amerikan düşmanı değiliz. Amerika 
Türk ve Müslüman düşmanıdır. Arada fark var. 

 Neden ABD bize düşman? (Bkz. Darbeciler yine 

saldırır mı?) 

 Dünyadaki makro-ekonomik göstergelere, 

rezervlere, enerji savaşlarına baktığımızda ABD 
imparatorluğundaki derin çatlakları görüyoruz. 

 1ci dünya savaşı sırasında Britanya’nın Sykes-Picot 

anlaşmasıyla kurduğu Petro-Sterlin sistemini ABD 
gasp etti. 

 2ci dünya savaşı sonunda kurulan Bretton-Woods ve 
sonra Nixon’un altın garantisini iptal etmesiyle 

hüviyet değiştiren petro-dolar tıkanıyor. (Bkz. Petro-
dolar Aforizmaları) 

 Bu tıkanıklığın sebepleri çeşitli ve bu sebeplerin 
aralarındaki ilişkiler karışık. ABD bu sebeplere hükmedemiyor, büyük ihtimalle çökecek. 

 ABD’nin üst aklı bu çöküşü geciktirmek için her geçen gün dünyada daha fazla kan 

dökmek yolunu seçti. 

 ABD büyük bankalar ve kamu borcu yoluyla Japonya, Almanya gibi ihracat şampiyonu 

ülkelere büyük ölçüde hükmedebiliyor. 

 Suudi Arabistan, Norveç, Rusya gibi petrol şampiyonlarının sahip olduğu “Sovereign 
wealth fund” gücünü kendi lehine kullanıyor. 

 Bunun yanında Anglo-Saxon sermayenin borazanları olan uzmancıklar, Ekonomist, 
Bloomberg, Forbes gibi yayınlar da ABD’ye çalışıyor. 

 Kısacası ABD kağıttan bir kaplan değil ama yaralı hatta ağır yaralı bir kaplan. Dünya 

savaşlarıyla kurduğu sömürü makinesi paslandı. 

 Peki söz geçirmekte zorluk çektiği yerler / ülkeler kim? 

 ABD için en büyük sorun hızlı büyüyen ülkeler: Çin, Brezilya, Meksika, Türkiye, 

Hindistan… 

 Bu sebeple ABD elindeki diğer kozları kullanarak bu ülkelerde iç savaş, darbe, komşularla 

kavga çıkarmak istiyor. 

 ABD’nin diğer kozları elbette BM, IMF, NATO, Dünya Bankası. NATO Doğu Avrupa’da 
Rusya’yı kışkırtmak için 30.000 asker koydu. (Bkz.Rusya, Çin ve ABD’nin yeni pokeri: 

Düşük yoğunluklu sürekli savaş ») 

 Yine NATO Afrika’da #Daeş, boko haram gibi örgütleri desteklerken Çin’in güneyindeki 
sınır kavgasını savaşa dönüştürüyor. (Bkz. Arakan’ı boşaltın, gaz ve petrol geçecek ») 

 Dünya Bankası Orta Asya’da Türk devletleri arasında bir su savaşı çıkarmak için 10 yıldır 

baraj finansmanı yapıyor. 

 Doğu Türkistan’daki sorunların büyümesinde yine CIA’nin ve buraya Vahabizmi sokan 
İngilizlerin payı büyük. (Bkz. Bağımsız bir Uygur devleti hayali kuranlar yeni katliamlara 

çanak tutuyorlar ») 

 Fakat internetin geliştirdiği atomize ticaret, Türkiye gibi ülkelerin altyapı yatırımları, 
denizi terk edip karadan taşınan petrol ve gaz ABD’yi boğuyor. (Bkz. Enerji Aforizmaları) 

 Dünyanın en büyük servetleri, en büyük şirketleri, en büyük enerji üreticileri artık Anglo-

Saxon değil Çinli. ABD liderliği kaybetti. 

 Neredeyse 10 yıl önce yazdığımız bir makale: Yeni Patronunuz Çindistanlı Olacak! 

 Tabi meseleleri ABD, Japonya, Çin diye okurken ulusal menfaati olmayan küresel 
sermayedarları saklamış oluyoruz. 

 Etkili ve yetkili aktörlerin bir kısmı “ulusal” etiketler taşısalar bile ulusların menfaatlerine 

aykırı oynarlar.  Meselâ CIA savaş çıkardığında. 

http://www.derindusunce.org/2016/07/30/abd-neden-daha-cok-savas-cikarmak-zorunda/
http://www.derindusunce.org/2016/07/23/darbeciler-yine/
http://www.derindusunce.org/2016/07/23/darbeciler-yine/
http://www.derindusunce.org/2016/01/11/petro-dolar-aforizmalar/
http://www.derindusunce.org/2016/01/11/petro-dolar-aforizmalar/
http://www.derindusunce.org/2015/10/16/rusya-cin-ve-abdnin-yeni-pokeri-dusuk-yogunluklu-surekli-savas/
http://www.derindusunce.org/2015/10/16/rusya-cin-ve-abdnin-yeni-pokeri-dusuk-yogunluklu-surekli-savas/
http://www.derindusunce.org/2015/06/14/arakani-bosaltin-gaz-ve-petrol-gececek/
http://www.derindusunce.org/2015/03/13/bagimsiz-bir-uygur-devleti-hayali-kuranlar-yeni-katliamlara-canak-tutuyorlar/
http://www.derindusunce.org/2015/03/13/bagimsiz-bir-uygur-devleti-hayali-kuranlar-yeni-katliamlara-canak-tutuyorlar/
http://www.derindusunce.org/2016/04/26/enerji-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2007/04/01/yeni-patronunuz-cindistanli-olacak/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/War-USA.jpg
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 CIA Mali’de savaş çıkardığında bu bir Fransız firması tarafından sipariş edilmiş olabilir. 
Hatta silah değil uranyum üreten bir firma! 

 Mali: Fransa para etmeyen “değerler” için savaşır mı? 

 Tombuktu’da çocuk öldürmenin Paris’teki faydaları 

 Karaçi rezaletinde (2002) net biçimde görüldüğü gibi Fransa’da bir derin devlet vardır ve 

bu güç halkın değil silah endüstrisinin menfaatini gözetir. 

 Savaşlar özelleşti. Parayı bastıran ulusal ordulardan daha güçlü çeteler kuruyor: Yeni PKK 

ve “Private Security” Aforizmaları 

 Özetle ABD ve kuzey Atlantik çetesi “ulusal güvenlik / terörle mücadele” bahanesiyle yeni 
savaşlara ve darbelere imza atacak. 

 

Tavsiye makale: 

 Türk ordusu neden (artık) darbe yapamıyor? (Darbe Tekniği – Curzio Malaparte) 

 ABD’de Terör Korkusu Aforizmaları » 

 Hollywood-Pentagon Aforizmaları » 

 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 » 

  

  
  

http://www.derindusunce.org/2013/01/15/mali-fransa-para-etmeyen-degerler-icin-savasir-mi/
http://www.derindusunce.org/2013/01/16/tombuktuda-cocuk-oldurmenin-paristeki-faydalari/
http://www.derindusunce.org/2016/03/13/yeni-pkk-ve-private-security-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2016/03/13/yeni-pkk-ve-private-security-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2010/07/26/turk-ordusu-neden-artik-darbe-yapamiyor-darbe-teknigi-curzio-malaparte/
http://www.derindusunce.org/2016/05/24/abdde-teror-korkusu-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2016/02/02/hollywood-pentagon-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2015/01/15/amerikanca-insanca-lugat-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/
http://www.derindusunce.org/2015/05/24/american-way-of-life-tarik-al-hayat-el-emrikiya-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/
http://www.derindusunce.org/2015/06/29/terorist-terrorist-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82-%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%8a/
http://www.derindusunce.org/2015/06/27/diktator-dictator-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b1%cf%82-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/
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Darbeciler yine saldırır mı? 

  

 Gülencileri üzerimize salan küresel güç yine saldıracak, saldırmak zorunda. Neden? Zira 
Türkiye bu güce rahatsızlık veriyor. 

 ABD başkanı Roosevelt (ö.1945) şöyle demişti: Ortadoğu’yu ABD’den daha iyi 
korumalıyız. Çünkü ABD dolarının değeri petrole bağlı. 

 O günden beri 5ci donanma 60 savaş gemisiyle Basra körfezinde. ABD’nin hiçbir noktası, 

başkenti bile böyle korunmuyor. 

 Petrolün çıkarıldığı Ortadoğu ile tüketildiği Avrupa-Çin-Japonya arasındaki deniz yolları 
ABD kontrolünde. 

 

 

 Dünyada sürekli savaş ve gerginlik olduğu müddetçe petrol fiyatı ve haliyle dolar talebi 
artıyor. Petro-dolar Sistemi 

 ABD ayrıca dünyanın en büyük silah satıcısı. Yani insanlar savaştıkça AB birkaç yönden 
kazançlı çıkıyor. Gelelim Türkiye’ye. 

 Ortadoğu’daki petrolün borularla Avrupa’ya, gemilerle diğer ülkelere taşınması için 

Türkiye, Suriye ve İsrail rakip 3 kapı. 

 Bu sebeple Suriye’deki kavga Sünnî-Şii yahut Kürt-Arap-Türkmen filtresinden okunursa 

yanlış olur. Suriye hakkında konuşulmayanlar 

 Türkiye eğer Azerî / Kürt / İran petrolünü boru hatlarıyla Akdeniz’e ve/veya Avrupa’ya 
ulaştırırsa bu ABD’ye atom bombasından fazla zarar verir. 

 Tabi aynı zararı Suriye veya İsrail de verebilir ama İsrail varlığını bu petro-dolar 

makinesine borçlu. Suriye’ye gelince… 

 Dikkat ederseniz Suriye iç savaşı başlamadan önce Tahran Doğu Akdeniz’e Suriye 

üzerinden ulaşmaya çalışıyordu. 

http://www.derindusunce.org/2016/07/23/darbeciler-yine/
http://www.derindusunce.org/2016/01/11/petro-dolar-aforizmalar/
http://www.derindusunce.org/2016/02/14/39165/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/g%C3%BClenciler-petrol-savas-darbe.jpg
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 Yani Suriye’nin iç dinamiklerinde önemli bir değişiklik yoktu, sadece İran petrolünün ABD 
kontrolü dışında dünya pazarına çıkmasıydı mesele. 

 

 Petrolün varil fiyatı 40$ iken dünyadaki satılabilir petrolün tamamı bu karenin içinde. 
Diğer kuyularda üretim pahalı. 

 Bu haritada kırmızı oklarla gösterilen 5 denizin kontrolü ABD için ölüm-kalım meselesi. Bu 

yüzden Türkiye’ye tekrar köpeklerini saldırtacaktır. 

 Çünkü Basra ve İsrail sahilleri ABD kontrolünde. İran boyun eğdi ve doğuya/kuzeye 

petrol boru hattı yapmak zor. 

 Kısacası 30-40$’ın altında bir fiyata petrol üretme imkânı olan tek bir bölge var ve kontrol 
edilemeyen tek kapı Türkiye. 

 Türkiye, Suriye, İsrail veya Lübnan’ın doğudan meselâ Kerkük’ten gelecek petrolü 

serbestçe Akdeniz’e ulaştırması ABD’nin sonu demektir. 

 Suriye iç savaşını tetikleyen şey halkın demokrasi talebi vb değil Kürt/Pers petrolünün 

Akdeniz’e çıkma korkusuydu. 

 Çünkü dünyadaki petrol savaşları daha çok petrol ele geçirmek için değil “sen satma ben 
satayım; çok satma, fiyat düşmesin” savaşıdır. 

 Dünya çok büyük görünebilir ama bu 5 boğaz/kanalı kontrol eden dünya denizlerini, 

ticareti ve savaşları kontrol edebilir. 

 Çin de çok büyük bir petrol ambargosu altında. Arakan ve Doğu Türkistan’daki gerginler 

dinsel değil petrol savaşıdır. 
 

 

http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/petrol-savas.jpg
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/%C3%A7in-petrol-savas.jpg
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 Darbenin başarısız olması birilerini üzdü ve biraz panikletti. WikiLeaks müsameresi ve 
S&P not kırması gibi dandik tepkiler verdiler. 

 Ancak burada durmazlar. Yeni tip köpekler bulup üzerimize saldırtacaklardır. 

 ABD’nin başka ülkelerde yaptıklarına bakarak bundan sonraki hamlesini tahmin etmek 
mümkün. PKK, DAEŞ veya Ermenistan’ı saldırtmak. 

 Türkiye’nin zor duruma düşmesi için kendinden çok küçük bir ordu karşısında rezil 
olmasını isteyebilirler. 

 Bu pis iş için “geleneksel” silahlar dışında şeyler kullanacaklardır. Meselâ zayıflatılmış 

uranyum gibi. 

 Zayıflatılmış uranyum, yapısındaki radyoaktif Uranyum-235 izotoplarının büyük kısmını 
kaybetmiş uranyuma denir. 

 Zayıflatılmış uranyum nükleer santral ve nükleer silah üretiminden ortaya çıkan bir yan 
ürün. 

 Zayıflatılmış uranyumun yoğunluğu çok yüksek olduğundan çeliğe katıldığında 

dayanıklılığı arttırır. Silah yapımında özellikle mermi ve zırhta kullanılır. 

 Zayıflatılmış uranyumla sertleştirilmiş çelik sıradan bir çelikle karşılaştığında delici etkisi 
çok büyük. 

 Zayıflatılmış uranyumun zehirleyici etkisi ve yaydığı radyasyon sebebiyle Irak’ta kullanan 
askerler hastalandılar. 

 Zayıflatılmış uranyumun sebep olduğu su ve toprak kirliliği yüzünden Irak’ta halen sakat 

doğumlar olmakta. Özellikle Felluca’da. 
Daha önce de tavsiye ettiğimiz enerji, çevre, jeopolitik konulu makalelerin tam listesi: 

1. Petro-dolar Aforizmaları 

2. Yeni başlayanlar için enerji (1) 

 

3. Yeni başlayanlar için enerji (2) 

4. 2ci Dünya Savaşı petrol yüzünden mi çıktı? 

5. Rüzgâr nükleer enerjinin yerini tutabilir mi? 

6. Arakan’ı boşaltın, gaz ve petrol geçecek 

7. Bağımsız bir Uygur devleti hayali kuranlaryenikatliamlaraçanaktutuyorlar 

8. Küresel ısınma çok iyi bir şeydir » 

9. 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 

  

http://www.derindusunce.org/2016/01/11/petro-dolar-aforizmalar/
http://www.derindusunce.org/2014/12/16/yeni-baslayanlar-icin-enerji-1/
http://www.derindusunce.org/2014/12/16/yeni-baslayanlar-icin-enerji-1/
http://www.derindusunce.org/2014/12/16/yeni-baslayanlar-icin-enerji-1/
http://www.derindusunce.org/2014/12/16/yeni-baslayanlar-icin-enerji-1/
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Bize idam değil adalet lâzım. 

  

 28 şubat sürecinde idam cezası olsaydı ikna odaları yerine 
idam sehpaları konabilirdi. Bize adalet lâzım, idam değil. 

 Darbeciler için idam istemek oldukça romantik ve bize zarar 

verebilir. Yargıya sızmış olan gülenciler masum insanları 
idama gönderebilir. 

 Türkiye’nin sorunları idamsızlıktan değil adaletsizlikten 

kaynaklanıyor. Casuslar ve teröristler hakim, albay, general 
olabilirken idam olsa ne olur, olmasa ne olur? 

 Gülen çetesi hakim, polis, askerî okul girişlerinde kendi 

adamlarını koydu. Sahte delil üretmek bu kadar kolayken idam neyi çözer? 

 İdam cezasının tartışılması bile Gülen’in Türkiye’ye iadesini sorunlu hale getiriyor. Ama 
bunu anlayabilecek pek insan yok. 

 Darbeyi önlemek büyük bir başarıydı. Türkiye’nin değil dünyanın tarihinde bir benzeri 
yok. Ama adaletsiz bir ülkede idam zulüm getirir. Adalet ile intikam arasında fark vardır. 

 1990’ların OHAL dönemi yargısız infazların bedelini hâlâ ödüyoruz. 

 Tecavüz haberi çıkınca da herkes idam ister. Oysa insanları mal gibi gösteren şiddet ve 
cinsellik dolu yayınlar idam edilse tecavüz çok azalır. 

 İdam isteyenler kötülüğü kendilerine yakıştıramadıkları için yapıyor bunu. Biz iyiyiz de.. 

içimizde sapıklar var. Gerçek böyle değil. 

 Bu kadar açlık varken yediği kebabın fotosunu instagram’da paylaşan da en az açık saçık 

giyinen kadar fuhuş yapmıyor mu? 

 Her kızdığımızda idam istiyoruz çünkü kötülükleri ötekileştirmek işimize geliyor. 
Başkalarının günahları çok büyük, bizimkiler kırıntı! 

 Çalanların kolunu keselim mi? Ne dersiniz? İnternetten izinsiz film, müzik indiren herkesin 

kolu kesilir değil mi? 

 İslâmî gerekçelerle idam isteyenler yanılıyor. İslâm’ın adaletini tesis etmeden had cezaları 

uygulanırsa büyük zulüm olur. Hem de İslâm adına! 

 İslâmî adalet olmadan İslâmî ceza istemek fındığın içini atıp kabuğunu yemek gibi. 
Hakimler sarık sarsın, her mahkemede Kur’an okunsun. Sonra? 

 Devlet eliyle insan öldürülünce adı “cinayet” olmuyor. “Ceza” diyoruz. Yani bir suç var, 

hak edilmiş(?) bir de cezası var. 

 Fakat birini idam edebilmek için suç anında “özgür iradeye sahip” olduğundan emin 

olmalıyız. Yani başka türlü davranma imkânı varken “suçu seçmiş” olmalı. 

 İdam sehpasına gelene kadar olan süreç yani delillerin toplanması vs bizde iyi işlemiyor. 

 Bizim Kemalist hakimlerimiz görevlerinin adalet değil rejimi müdafaa olduğunu sanıyor. 

Şapka giymeyeni idam etmişler. 

 12 eylülde idam edebilmek için Erdal Eren’in yaşını büyüttüler… Mahkeme kararıyla! Bize 

idam değil adalet lâzım. 

 Adaleti zayıf bir devlete adam öldürme yetkisi vermekte sakınca var. Hukuk devleti 
olmayan bir organizasyon benim adıma kimseyi öldürmesin. 

 Tecavüzcüleri idam edelim mi? Peki haksız yere tecavüzle suçlananları aklayacak adalet 

sisteminiz yoksa ne olur? 

  
  

http://www.derindusunce.org/2016/07/19/bize-idam-degil-adalet-lazim/
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ABD’de darbe olur mu? 
 

 

 ABD Gülenci köpekleri üzerimize göndermekle büyük hata 

etti. Evi camdan olan başkasına taş atar mı? Zenci-Beyaz 
kavgası çıkarmak çok kolay. 

 ABD’ye düşmanlık edecek bir devletten bahsetmiyorum. 

Cebine 50 milyon doları koyan ABD’de darbe yapabilir. 

 CIA darbe yaptığı bütün ülkelerde aynı tip patlayıcı vs 
kullanır. Bunlar ucuz ve tedariki kolay ürünler. 

 Darbe öncesi birkaç hafta gıda ve enerji tedarikinde kriz oluşturmak gerekir. Liman, gar, 

trafo vb vurulur. Halk sabırsızlanır: 
“Darbe politik değil teknik bir iştir. Sınırlı bir alanda, devletin  hayatî organlarına dosdoğru ve sert 
bir şekilde vuracak teknisyenler gerekir. Dolayısıyla darbeyi mümkün kılmak sosyal ve politik 
çabalarla olmaz. Organizasyon, taktik ve teknik bilgi ister.” (Troçki) 

 Ses getiren birkaç suikast (gazeteci, şarkıcı, siyasetçi…) ve 

birkaç bombalı saldırı ülkenin YÖNETİLEMEDİĞİ hissi 
uyandırır. 

 Hükümet isterse %60 oyla seçilmiş olsun, evde tencere 

kaynamayınca herkes faşist olur ve bir kurtarıcı beklemeye 
başlar. 

 ABD hükümetine darbe yapmak diğer ülkelerden daha kolay. 

Neden? Bir kere halk devlete güvenmiyor. 

 2ci sebep: Zenciler insan sayılmıyor, zenci öldüren polis ceza bile almıyor. Ülke 
nüfusunun %20si zenciyken hapistekilerin %80’i zenci! 

 3cü sebep: Silahlı fanatik ırkçı gruplar var. White supremacy grupların şiddeti yanında 

işid bile masum sayılır. 

 4cü sebep: Amerikalılar sahte korkularla aldatılmaya yatkın bir halk. Her türlü psikolojik 

harp tuzağına kolayca düşebilirler. 

 5ci sebep: ABD’de hemen herkes silahlı. Vatandaş sayısından fazla ruhsatlı silah var. 

 Kısacası birkaç haftalık gıda/enerji krizi ABD’yi uzun sürecek bir iç savaşa sürükler. Bu 

şartlarda kolayca hükümet darbesi yapılır. 

 

  

http://www.derindusunce.org/2016/07/18/abdde-darbe-olur-mu/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/abd-darbe.jpg
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/abd-darbe-17.jpg
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/abd-darbe-41.jpg
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Tavsiye makale: 

 Türk ordusu neden (artık) darbe yapamıyor? (Darbe Tekniği – Curzio Malaparte) 

 ABD’de Terör Korkusu Aforizmaları » 

 Hollywood-Pentagon Aforizmaları » 

 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 » 

  

Bu konuda e-kitap: 

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. 

  
  

http://www.derindusunce.org/2010/07/26/turk-ordusu-neden-artik-darbe-yapamiyor-darbe-teknigi-curzio-malaparte/
http://www.derindusunce.org/2016/05/24/abdde-teror-korkusu-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2016/02/02/hollywood-pentagon-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2015/01/15/amerikanca-insanca-lugat-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ba%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/
http://www.derindusunce.org/2015/05/24/american-way-of-life-tarik-al-hayat-el-emrikiya-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/
http://www.derindusunce.org/2015/06/29/terorist-terrorist-%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82-%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%d8%a8%d9%8a/
http://www.derindusunce.org/2015/06/27/diktator-dictator-%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%81%ce%b1%cf%82-%d8%af%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%aa%d9%88%d8%b1/
http://www.derindusunce.org/img/abd_tedavi_edilebilir_mi.pdf
http://www.derindusunce.org/img/abd_tedavi_edilebilir_mi.pdf
http://www.derindusunce.org/img/abd_tedavi_edilebilir_mi.pdf
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Darbeye direnmek neden önemlidir? Direnmezsek ne 

olur? 

  

 Nöbetteki genç kardeşlerimiz çatışma olmayan saatlerde yaşlılara 
1980 darbesini sorsunlar. 1977-1980 arasındaki terör dönemini. 

 Kenan Evren komutasında Türk Silahlı Kuvvetleri 12 Eylül 1980 

darbesini yaptığı zaman halkın büyük kısmı sevinmişti. Neden? 

 Çünkü 1977’de birden başlayan terör gençlerimizi “sağcı-solcu” diye 
bölmüş ve sayısız cinayet işlenmişti. 

 Yıllar sonra anlaşıldı ki sabah ülkücüleri öldüren silah öğleden sonra 
solcuların kahvesini tarıyordu. 

 Tetik çekenler bizim insanımız değil provokatörlermiş. Ama biz 

bunu anladığımızda 12 Eylül darbesi çoktan olup bitmişti bile. 

 12 Eylül darbecileri gençleri doğru dürüst yargılamadan “anarşist” 
diye suçladılar. Hatta çocuk yaştakileri idam etmek için yaşlarını 

büyüttüler. 

 12 Eylül darbecileri insanlara işlemedikleri suçları işkence altında itiraf ettirdiler. 

 12 Eylülde solcu, sağcı, sünnî, alevî herkes darbecilerden işkence ve eziyet gördü: 15 

yaşında işkence gördüm 12 Eylül’de!… Cafer Solgun ile Ülkenin Toprağından Acı Sökmek 

 Seçim kazanamayan solcular darbeye umutla bakıyor. Oysa 12 Eylül solcuları ezip geçti. 

 6-7 Eylülde gayrimüslimlerin dövülmesine, öldürülmesine, mallarının talan edilmesine yol 
açan gazete haberi yalandı. 

 12  Eylül darbesinden sonra ordu mensubu olmayan insanlar askerî 

mahkeme kararıyla askerî cezaevlerine atıldı. Bu hukuksal bir 
anormallikti. 

 12 Eylül darbecileri islâmcı, solcu, ülkücü demeden binlerce insanı 

işkenceyle öldürdü. 

 ABD ordusunun işkence öğretmenleri 12 Eylül darbecilerini 
eğitmişti. Tecavüz, cinsel organa elektrik, şişe sokma yaygındı. 

 Türk solu hiçbir zaman darbeler karşısında dik duramadı. Hor 

gördüğü halkın iradesine saygı göstermeyen Türk solu darbe 
sever: Omurgasızları tanıyalım: Ece Temelkuran, Nuray Mert, Sırrı 
Süreyya Önder, DİSK, TKP, BDP ve ötekiler 

  

 

http://www.derindusunce.org/2016/07/17/darbeye-direnmek-neden-onemlidir-direnmezsek-ne-olur/
http://www.derindusunce.org/2016/07/17/darbeye-direnmek-neden-onemlidir-direnmezsek-ne-olur/
http://www.derindusunce.org/2010/09/11/15-yasinda-iskence-gordum-12-eylulde-cafer-solgun-ile-ulkenin-topragindan-aci-sokmek/
http://www.derindusunce.org/2010/09/11/15-yasinda-iskence-gordum-12-eylulde-cafer-solgun-ile-ulkenin-topragindan-aci-sokmek/
http://www.derindusunce.org/2012/04/05/omurgasizlari-taniyalim-ece-temelkuran-nuray-mert-sirri-sureyya-onder-disk-tkp-bdp-ve-otekiler/
http://www.derindusunce.org/2012/04/05/omurgasizlari-taniyalim-ece-temelkuran-nuray-mert-sirri-sureyya-onder-disk-tkp-bdp-ve-otekiler/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/darbe-4.jpg
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/darbe-2.jpg
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… Darbeler, Kemalcilik ve Atatürkizm üzerine e-kitap… 

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? 

 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. 

  
  

http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2013/07/H%C3%BCk%C3%BCmeti_devirmek.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2013/07/H%C3%BCk%C3%BCmeti_devirmek.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2013/07/H%C3%BCk%C3%BCmeti_devirmek.pdf
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Batılı siyasetçiler neden giderek aptallaşıyor? 

  

 

 Atlantik’in iki yakasında siyaset meydanını işgal eden ırkçı, popülist palyaçolar aslında 

siyasetin bittiğini gösteriyor. Neden? 

 ABD ve Avrupa’da demokrasiye güvenenler azaldı. Halk ya oy vermiyor ya da fanatik, 

acayip tiplerden mucize bekliyor. 

 Çünkü ABD ve Avrupa’da demokrasi hukuk ihtiyacından değil ateşkes ihtiyacından 
doğmuştur. Ekonomi işçilerin kas gücüne muhtaçtı. 

 Atlantik’in iki yakasında kömür ve çelik çok önemliydi. Bugünkü robotlar ve otomasyon 

yoktu. Sermaye yüzbinlerce işçiyi kullanıyordu. 

 Buna karşılık işçiler kömür madenlerini ve demir yollarını kilitleyerek sermayeye şantaj 
yapabiliyordu. 

 Ancak gelişen teknoloji ve kömürün yerini alan petrol işçiye gerek duymayan, insansız bir 
ekonominin önünü açtı. 

 Petrolün çıkartılması, taşınması, rafine edilmesi az insan fakat çok sermaye gerektirir. 

Petrol işçi düşmanı, sermaye dostudur. 

 Bu yüzden Avrupa ve ABD demokrasileri 1960’lardan itibaren oligarşiye dönüştü. 
1980’lerden sonra finans daha da öne geçti. 

 ABD’de başkanlar değişir ama devletin dış politikası, vergi, sağlık, iç güvenlik politikaları 

değişmez. Halkın değil sermayenin çıkarı gözetilir. 

 Avrupa Birliği’nde bir çok yasa halkın istekleri değil sermayenin emirleri doğrultusunda 

yapılır. 

 AB’nin anayasasında dahi sermayenin rantları halkın çıkarlarından çok daha iyi korunur. 

 AB ve ABD’de medya 5-6 endüstri-finans devinin elindedir. Bunların her ülkede 30-40 

kadar ortakları vardır. 

 Eğer AB ve ABD’deki finans/ekonomi bakanlarına ve danışmanlarına bakılırsa hepsinin 

aynı bankadan geldiği de görülür. 

 Özetle ABD ve Avrupa artık demokrasi değil oligarşik bir plütokrasiyle yönetiliyor. Yani 
halk değil zengin bir azınlık yönetiyor ülkeleri. 

 Finans, savunma, ilaç, gıda, medya devlerinin elindeki bu oligarşi halkın ülkeyi yönettiğini 
zannetmesi için bu kukla başkanları kullanıyor. 

 

 

 

http://www.derindusunce.org/2016/07/15/batili-siyasetciler-neden-giderek-aptallasiyor/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/avrupa-populizm.jpg
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Bu konuda tavsiye makaleler: 

1. Demokrasinin en büyük düşmanı halktır! 

2. Bize Demokrasi değil Adalet lâzım 

3. Güçler ayrılığı 

4. Petro-dolar Sistemi  

5. Fakirler için Hunger Games sezonu başladı! 

6. ABD’de Terör Korkusu  

7. American Way of Life / tarik-al hayat el emrikiya / طريقة الحياة األمريكية 

8. Dikkat Kitap: Banka Ordudan Tehlikelidir 

9. Sistem bozuk değildir, bozuk artık sistemdir! 

10. Ekonomik Kriz Aforizmaları 

11. Dikkat Kitap: Liberalizm Demokrasiyi Susturunca 

12. Ekonomistler neden ekonomiden anlamaz? 
  

Bu konuda tavsiye kitaplar: 

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. 

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. 

 

 

http://www.derindusunce.org/2012/11/15/demokrasinin-en-buyuk-dusmani-halktir/
http://www.derindusunce.org/2012/12/04/bize-demokrasi-degil-adalet-lazim/
http://www.derindusunce.org/2015/12/03/gucler-ayriligi-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2016/01/11/petro-dolar-aforizmalar/
http://www.derindusunce.org/2016/07/10/fakirler-icin-hunger-games-sezonu-basladi/
http://www.derindusunce.org/2016/05/24/abdde-teror-korkusu-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2015/05/24/american-way-of-life-tarik-al-hayat-el-emrikiya-%d8%b7%d8%b1%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%8a%d8%a7%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%b1%d9%8a%d9%83%d9%8a%d8%a9/
http://www.derindusunce.org/2012/12/06/dikkat-kitap-banka-ordudan-tehlikelidir/
http://www.derindusunce.org/2013/07/02/sistem-bozuk-degildir-bozuk-artik-sistemdir/
http://www.derindusunce.org/2015/12/11/ekonomik-kriz-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2011/10/08/dikkat-kitapliberalizm-demokrasiyi-susturunca/
http://www.derindusunce.org/2016/04/25/ekonomistlerin-ekonomiden-anlamamas-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2011/10/liberalizm_demokrasiyi_susturunca.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2011/10/liberalizm_demokrasiyi_susturunca.pdf
http://www.derindusunce.org/img/marx.pdf
http://www.derindusunce.org/img/marx.pdf
http://www.derindusunce.org/img/marx.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2011/10/liberalizm_demokrasiyi_susturunca.pdf
http://www.derindusunce.org/img/marx.pdf
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Banka Ordudan Tehlikelidir! 

(Son güncelleme: İkinci sürüm, 27 Ekim 2013) 

Bankacılarına söz geçiremeyen batı ülkeleri tıpkı 1980′lerde ordusuna söz 
geçiremeyen Türkiye’nin durumuna düştüler. Zira 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. Elinizdeki 60 sayfalık bu e-kitap Batı’da demokrasinin 
gerileme sürecini sorguluyor: Demokrasinin zayıf noktaları 
nelerdir? Bankalar nasıl oldu da halkın iradesini ayaklar altına alabildiler? 

“Hukuk devleti” diyerek örnek aldığımız demokratik ülkeler neden bu Piyasa 
Darbesi‘ne engel olamadılar? Askerî darbelerden yakasını kurtaran 
Türkiye’de hükümet Piyasa Darbesi ile devrilebilir mi?  Buradan 
indirebilirsiniz. 

  

  
  

http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2012/12/banka-ordudan-tehlikelidir.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2012/12/banka-ordudan-tehlikelidir.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2012/12/banka-ordudan-tehlikelidir.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2012/12/banka-ordudan-tehlikelidir.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2012/12/banka-ordudan-tehlikelidir.pdf
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Savaşta Cesaret ve Aptallık 

  

 Gafil tehlikenin farkında olmadığı için kendini ve mes’ul 

olduğu insanları ölüme atar. Cesur ise ne uğruna neyi, 
kimi feda ettiğinin şuuruyla hareket eder. 

 Cesur kişi felâket hallerinde çözüm üretir, şuurlu risk 
alır. Gafilin kendisi bizzat felâkettir. Barışta ölüm ve 

yaralanmalara, maddî hasara sebep olur; savaşta ise 
gafiller en önemli yenilgi sebebidir. 

 Savaşta gösterilen cesaret tehlikenin frenleyici etkisini 

azaltan bir denge unsuru değil kendine has bir güçtür. 

(Bkz. Taktik ve Strateji) 

 Türkiye’de cesaret ve gaflet karıştırılıyor. Şüpheli 
pakete tekme atan, gaz kaçağını çakmakla kontrol 
eden salaktır, cesur değil. 

 Gafil nefsine çalışır; “korkak” demesinler diye ileri 

atılır; her an korkup kaçabilir. Cesur insan aklının 
gösterdiği hedefe giderken risklere katlanır. 

 Cesur insan adalet tesis edilince savaşmayı bırakır. 

Nefsine çalışan gafil güçlü durumdaysa intikam peşine düşer. Çocukları, kadınları, esirleri 
de öldürür. 

 Maçta, trafikte, evde kolaylıkla öfkelenen ve her öfkeyi cihad zanneden Türk erkeği agâh 

olmadığı müddetçe piyon olmaya mahkûmdur. (Bkz. Kâfirin silahıyla mücahid olunur 
mu?) 

 Eğer Türkler birgün gerçekten her durumda cesaret gösterebilen cesur bir millet olursa 
hapishane, avukat ve dava sayısının azalmasından anlarız. 

 Eğer cesaret Türklerin genetik/fıtrî bir özelliği olsaydı haksızlık karşısında menfaatlerini 
feda edebilecek cesareti de gösterirlerdi. (Bkz. Barış / Sulh / Peace / Paix / صلح / سالم) 

 Bizim ülkemizde cesaret kelimesinin anlamı bilinmiyor. “Türkler cesur millettir” şeklindeki 
önyargı körleştirici bir kibir alametidir. (Bkz. Savaş, Cihad ve Şehadet) 

 Mes’uliyet olmadan cesaret olmaz. Sonunu düşünmeden hayvan gibi ileri atılmak 

gadaptır. Cesaret aklın emaresidir. (Bkz. Ben büyüyünce insan-ı kâmil olucam!) 
 

 

(Savaş Üzerine, Carl von Clausewitz) 

http://www.derindusunce.org/2016/07/06/savasta-cesaret-ve-aptallik/
http://www.derindusunce.org/2016/05/10/taktik-ve-strateji-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2011/04/22/libya-kafirin-silahiyla-mucahid-olunur-mu/
http://www.derindusunce.org/2011/04/22/libya-kafirin-silahiyla-mucahid-olunur-mu/
http://www.derindusunce.org/2016/05/13/baris-sulh-peace-paix-%d8%b5%d9%84%d8%ad-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85/
http://www.derindusunce.org/2015/11/26/savas-ve-cihad-ve-sehadet-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/2012/07/10/ben-buyuyunce-insan-i-kamil-olucam/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/cesaret-1.jpg
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/cesaret-x.jpg
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 Cesaret hissi nefsin oyunlarından ve halkın tasallutundan gayrı tasavvur edilemez. Gadap 
hayvanî, cesaret insanîdir. 

 

(Savaş Üzerine, Carl von Clausewitz) 

 Savaşa hoplaya zıplaya giden nice genç patlayan ilk bombada üzerlerine işerler ve kopan 

bir kol görünce delirirler. (Bkz. Ölüm Korkusu)  
 

 

 

(Savaş Üzerine, Carl von Clausewitz) 

http://www.derindusunce.org/2016/01/14/olum-korkusu-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/cesaret-81.jpg
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/cesaret-2b.jpg
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/cesaret-2c.jpg
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 Türk medyası cesaret kelimesinin ırzına geçmiştir. Edepsiz bir kadın için “cesur bikini 
giydi” diyen karanlık aydınlar başımızın belâsıdır. (Bkz. Gazetecilik Neden Dibe Vurdu?) 

 Savaştaki yoğun tehdit nefsin öl-ME-me arzusunu tetikler. Şeref, vatan cesaret vb silinir. 

Çoğu asker hayvanlar gibi sadece öl-ME-mek ister. 

 Sadece çok iyi askerler savaş anında cesaret gösterebilirler. Korkmuş bir hayvan gibi 

kaçmak yahut bir deliğe saklanmak çok cazip gelebilir. 

 Ölmeyi bayılmak zanneden bir nesil yetişti. Dış politikasını beğenmedikleri her ülkeyle 
savaşmak, ölmek, öldürmek istiyorlar. Cesaret değil cehalet! 

 Hayvan ile insan arasına hudut çizen cesaret kelimesinin mânâsı derin. Hollywood – 

Kurtlar Vadisi – Malkoçoğlu üçgeninden kurtarılmalıdır. (Bkz. Hudud / Sınır / граница / 
Frontière / الحدود) 

 “Öl de ölelim, kefenimizle geldik, ya benim olursun ya toprağın…” Bu şiddetli 
ölme/öldürme arzusu ezik milletlere has bir manevî hastalık. 

 Futbol takımı, kız arkadaş, siyasî lider için zırt pırt “ölürüm” diyenin vermek istediği 

mesaj: “BENN çok kıymetliyim, canımı vererek seni şereflendiriyorum” 

 İbret almak için Ölüm’den, kabir sorgusundan ve Ahiret’ten bahsetmek ile sahte cesaret 

gösterisi için kendi ölümünden bahsetmek farklıdır. (Bkz. Ölümden Bahseden Kitap) 
  

  
 
  

http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2010/09/basin_medya.pdf
http://www.derindusunce.org/2015/12/14/hudud-sinir-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-frontiere-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af/
http://www.derindusunce.org/2015/12/14/hudud-sinir-%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0-frontiere-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af/
http://www.derindusunce.org/img/olumden_bahseden_kitap.pdf
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Fakirler için Hunger Games sezonu başladı! 

  

 

 Mısır, buğday, pirinç fiyatlarında yapay oynamalar var. Mevsimlik iniş çıkışla, arz-taleple 

açıklanamayacak acayiplikler: 2012’dan bu yana Mısır fiyatı düşüyor 850$’dan 355$’a 
geriledi. 

 Gerçek mısırla kağıt / ekran üstündeki mısır arasındaki fark 50-70 kat. Herkes “verin 

mısırımı” dese 50 dünya lazım! 

 Mısır gibi bazı tahılların ABD tarafından aşırı ucuza satılması alternatif tahıl üreticilerini 
boğarken ithalatçıları ABD’ye bağımlı yapacak. 

 Hızlı bir fiyat yükselişi ise Çin, Hindistan ve Afrika’nın %50’si için açlık demek. 

 Aile bütçesinin %70’ini gıdaya harcayan milyonlar var. Diğer yandan gıdasının %100’e 
yakın kısmını ithal eden bir çok ülke… 

 Milyonlarca insanı aç bırakacak bir gıda operasyonu başlamış görünüyor. Brezilya ayağı 
bu: Brazil Soybean Producer Files for Bankruptcy as Debt Talks Fail 
 

 

(Tam boy görmek için tıklayınız) 

 Maalesef borsacıların başlatacağı açlık tehdidi altında 400 milyon civarında insan var ve 
çoğu Müslüman. 

 Petrole hakim olan devletleri köle yapar; gıdaya hakim olan insanları. Monsanto’nun 

BlackWater’i satın alması rastlantı değil. 

 2014 senesinde alarm ziline basmıştık. Felâket adım adım geliyor: Gülen’den sonraki 

darbe ne olacak? 

 Mısır fiyatında 4-5 sene sürecek bir ucuzluk ikame yoluyla diğer tahıllara sirayet eder. 
Ekmeğe mısır unu katılır, pirincin yerini almaya başlar… 

http://www.derindusunce.org/2016/07/10/fakirler-icin-hunger-games-sezonu-basladi/
http://washpost.bloomberg.com/Story?docId=1376-O83H7TSYF01W01-12C0GLU6KMAUFTNIO58E2KJI4J
http://www.derindusunce.org/2014/01/25/gulenden-sonraki-darbe-ne-olacak/
http://www.derindusunce.org/2014/01/25/gulenden-sonraki-darbe-ne-olacak/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/etanol-bio-aclik-gida.jpg
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/etanol-bio-aclik-gida-2.jpg
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 Mısır hayvan yeminde de uzun süredir kullanılıyor. ABD tek başına dünyayı besleyecek 
kadar mısır üretebilir. Yani et de ABD mısırına gebe olur. 

 ABD’de otomobil yakıtı olarak bio etanol kullanılıyor ve bu genellikle mısırdan üretiliyor. 

Gıda amaçlı tarım arazilerinin azalmasına yol açan bir durum. 

 Yenmeyeceği için etanol amaçlı dikilen mısırın genleriyle oynamak serbest. Tabi polen 

yoluyla yenecek mısırı da kirletiyor. 

 Yenecek mısırın yenmeyecek ve geni bozulmuş mısırla kirletilmesi kalıcı bir kirlenme. 
Avrupa’da lobi yoluyla yasal engeller kaldırıldı. 

 Bütün bu sebeplerden dolayı çok yakında ekmek SADECE zenginlerin yiyebileceği bir 

madde haline gelecek. 

 Çevrecilik adına gıda yerine yakıt üretmek gerçekte aptalca. Etanol çok pahalı. Devlet 

sübvansiyonuyla ayakta duruyor. 

 Bunun tek istisnası Brezilya. Çünkü şeker kamışı posası zaten şeker için üretiliyor ve bu 

posadan etanol yapıyorlar. 

 Ama mısırdan etanol yapanlar normalde açlık çekmeyecek halkları açlığa mahkûm ediyor. 

Tam cinayet! 
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Zamana Yenik Düşen Patronlarımız… 
 

 Türkiye’nin patronlarında ciddî bir organizasyon eksikliği 

var ve bunun yükü çalışanların omzuna biniyor. Geç 
saatler ve hafta sonları… 

 Gününü, haftasını, ayını planlamaktan aciz patronlar her 

işi son ana bırakıyor. Her iş acile dönüyor, geç ve kalitesiz 
bitiriliyor. 

 Türk patronların zamanı idare etmekten aciz oluşları 

sadece çalışanlar için değil müşteriler ve taşeronlar için de 
bir kayıp. 

 Fakat Türkiye’de işçi hakkı yemek çok kolay olduğu için 
herkes biriken işi ve “suçu” bir alta geçiriyor. 

 Neticede patronların tembelliğini ve aptallığını önce 
yakınındakiler sonra taşeronun vasıfsız işçileri ödüyor. 

 Türkiye’deki ticarî firmalara baktığınızda Avrupa’nın iki 

misli çalıştıklarını görürsünüz. Ama verim ve kalite 
Avrupa’ya eşit veya altında. Neden? 

 Türkler Avrupalıların iki misli çalışarak daha az ve kalitesiz 

üretiyorsa iki sebep olabilir: Türkler beceriksiz veya Türk patronlar beceriksiz. 

 Türk fabrikaları, robotlar, yazılımlar ve yöntemler bile Batı’ın kopyası. Ama yöneticilerimiz 
FULL oryantal! 

 Türkiye’de çalışanlarına “ben sizin babanızım” diyen patron var! Tam psikopat! Babamsan 

harçlık ver de elini öpeyim! 

 Biz bunları Türk patronlara söylediğimizde “Burası Türkiye… siz Fransa’da yaşadığınız 

için…” diye başlıyorlar. Kul hakkı yemenin adı bu. 

 Herşeyi son anda yapan acilci patronlar proje ile istek arasındaki farkı bilmiyor. Bir şey 
istemenin Türkiye’deki adı “bir projem var” 

 “Proje” dediğinde 6 soruya cevabın olmalı: 

1. Kim yapacak? 

2. Ne yapacak? 

3. Ne zaman yapacak? 

4. Kaça yapacak? 

5. Kim ödeyecek? 

6. Ne zaman ödeyecek? 

 “Kervan yolda düzülür, işler ters giderse işçileri kırbaçlayıp gece gündüz koştururum” 

diyen patron hem zalim hem de güdük kalmaya mahkûm. 

 Hizmet değil de bina yahut makine, giysi vb üretseniz bile tasarım, hazırlık ve bilgi 
sistemlerinin üretime katkısı muazzam. Oysa bilgi, tasarım ve hazırlıktaki aksamalar değil 
kırbaçla, giyotinle bile yakalanmaz. 

 Türkiye’de elbette iyi çalışan firmalar var ama iş kültürü genelde bozuk. Partnerleriniz 

ajanda kullanmayı bilmiyorsa sizi yavaşlatır. 

 Öncelikleri yönetmeyi bilmeyen patron köprüde kaza yapıp bütün şehri tıkayan geri zekâlı 

gibidir. Hatası ona küçük görünür ama … 

 Türkiye’deki işletmelerin ciro, finansal güç, müşteri sayısı vb her sahada küçük kalması 
şaşırtıcı değil. Acilci patronlarla bu kadar oluyor. 

  

  
  

http://www.derindusunce.org/2016/07/07/zamana-yenik-dusen-patronlarimiz/
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Mucizelere şaşırmak gerekir mi? 

  

 İnsanlar nedense küçük mucizelere bakmaktan büyükleri 
görmüyorlar. 

 İlahiyatçılar saatlerce ebabil kuşlarının attığı “pişmiş” 

taşlara, Kızıl denizin yarılmasına bilimsel zemin arıyor. Bu 
arayış büyük cahillik. 

 Kâinat’ı yarattığına iman ettiği, ilmi yaratan, sebepleri 

yaratan, herşeye gücü yeten ALLAH’ın mucizesinden 
şüphe edenin ya aklı ya da imanı yoktur. (Bkz. İman / 
Faith / Foi / Bilgi / Knowledge / اإليمان) 

 Çünkü ALLAH’ın kendi yarattığı sebeplere haşa mahkûm 
olacağı zanneden bir adama ne ilahiyatçı denir ne de 
adam denir. 

 Fakat nedensellik ile ilgili bu küçük mucizeler 
konuşulurken esas büyük mucizeler gözden kaçıyor. Belki 
de nadir olmadıkları için. (Bkz. Sebep-Sonuç / Nedensellik 
/ İlliyet / Causality / العالقة السببية) 

 Meselâ gökyüzündeki yıldızlar, gökkuşağı veya ateş böcekleri 1000 yıl arayla görünselerdi 

görenler görmeyenlere ballandıra ballandıra anlatacaktı. 

 Büyük ihtimalle torunlar dedelere inanmayacak, “amma da atıyorsun” diyecekti. Nadir 

olmayan şeylerdeki mucizeyi görmüyoruz. 

 Bir bebeğin doğumu, ilk güldüğü, “anne” dediği, ilk yürüdüğü andaki heyecan muhteşem. 

Ama her gün milyonlarca bebek yapar bunu ve gazetelere manşet olmaz. (ünlülerin 
çocukları hariç). 

 Bir de olaya tersinden bakalım. Sıradan bir insan ellerini ikiye açınca deniz bölünsün ve 

arabaların geçeceği bir yol açılsın. Ne yaparız? 

 

 İlk haftalarda adama herkes peygamber filan der. Evlenemeyen, çocuğu olmayan 

kapısında sıra olur. Ama çabucak suyu çıkar işin. Nasıl? 

 Kollarını açarak denizi bölen adama Köprü trafiğini hafifletmesi için kadro verirler. Bu defa 

denizciler şikâyet etmeye başlar. 

 Yani mucize ne kadar garip olursa olsun tekrar ettikçe sıradanlaşır ve alışırız. 

 Neticede aklı aCiZ bırakan muCiZelere bakışımız bilgi seviyemize, alışkanlıklarımıza göre 

değişir. 

 Mucizenin büyüğü yokluğuna kıyasla bir şeyin var olabilmesidir. Özellikle de sevgi, 
güzellik, adalet gibi duyguların varlığı. 

 Bilimle açıklanamayan olaylara şaşırırsınız. Ama bunu hayvan da yapabilir. Oysa insana 
mahsus bir hayret vardır. Şaşkınlık hayvan içindir. İnsan ise hayret eder. (Bkz. Hayret / 
Θαυμάζειν / coincidentia oppositorum / صدفة من المتضادات) 

http://www.derindusunce.org/2016/07/04/mucizelere-sasirmak-gerekir-mi/
http://www.derindusunce.org/2015/05/05/iman-faith-foi-bilgi-knowledge-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://www.derindusunce.org/2015/05/05/iman-faith-foi-bilgi-knowledge-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://www.derindusunce.org/2013/11/06/sebep-sonuc-nedensellik-illiyet-causality/
http://www.derindusunce.org/2013/11/06/sebep-sonuc-nedensellik-illiyet-causality/
http://www.derindusunce.org/2015/01/23/hayret-%ce%b8%ce%b1%cf%85%ce%bc%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9%ce%bd-coincidentia-oppositorum/
http://www.derindusunce.org/2015/01/23/hayret-%ce%b8%ce%b1%cf%85%ce%bc%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9%ce%bd-coincidentia-oppositorum/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/mucize-hayret-iman.jpg
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Tavsiye okuma 

Makale 

 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) 
 

E-kitap 

 Maymunist imanla nereye kadar? 

 Modern Bir Put: Bilim 

 Bir pozitivizm eleştirisi 
 

 Kitap 

1. Tehâfüt el-Felâsife (Gazzâlî Hazretleri) 

2. Quantum Reality, Relativistic Causality, and Closing the Epistemic Circle: Essays in 

Honour of Abner Shimony (The Western Ontario Series in Philosophy of Science) 

3. Approaches to Epistemology through Causality (Jude Anderson) 

4. Causality and Modern Science (Mario Bunge) 

5. Causality: Models, Reasoning, and Inference (Judea Pearl) 

6. Theories of Causality: From Antiquity to the Present (John Losee) 

7. Fiziksel Realite Meselesine Giriş (Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre) 

8. Kur’an-ı Kerim ve Tabiat ilimleri (Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre) 

9. Bilimin Öteki Yüzü (Dr.Yamina B. Mermer- Metin Karabaşoğlu – Senai Demirci) 

10. Bilimin Marifetullah Boyutları (Dr.Yamina B. Mermer) 

11. A Treatise of Human Nature (İnsanın Doğası Üzerine Bir İnceleme David Hume) 

12. An Enquiry Concerning Human Understanding (İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir 

Soruşturma- David Hume) 
  

  
  

http://www.derindusunce.org/2012/08/27/tumevarim-nedensellik-ilkesi-ve-bilimin-putlasma-sebepleri/
http://www.derindusunce.org/2011/01/24/sans-kader-ozgur-irade-ve-zaman3/
http://www.derindusunce.org/2010/01/09/korku-matkabi-zeka-duvarini-deler-mi/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.derindusunce.org%2F2012%2F01%2F25%2Fserhu-esmaillahil-husna-sadreddin-konevi-hazretleri%2F&ei=S6F5UtanMcuV0QWIjYDgAg&usg=AFQjCNGp6CAtZt0J3S_GC8kePgB9WC70ig&sig2=wWY1siXEw6P_tGZ0WaDPXw
http://www.derindusunce.org/2012/11/05/tractatus-logico-philosophicus-ludwig-wittgenstein/
http://www.derindusunce.org/2013/02/18/aranagmeler-soren-kierkegaard/
http://www.derindusunce.org/2013/03/31/marx-bilim-ateizm-ve-adalet/
http://www.derindusunce.org/2010/06/02/dikkat-kitap-maymunist-imanla-nereye-kadar/
http://www.derindusunce.org/2011/12/16/dikkat-kitap-modern-bir-put-bilim/
http://www.derindusunce.org/img/pozitivizm_derin_dusunce_org.pdf
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ABD’de Terör Korkusu Aforizmaları 

  

 

 Amerika Birleşik Devletleri’nde polis tarafından öldürülme ihtimaliniz bir terörist 

tarafından öldürülme ihtimalinizin 55 katıdır. 

 Amerika’da polis her yıl ortalama 930 insan öldürür ama FBI çeşitli bahanelerle bunların 
%60’ını istatistiklere almaz. 

 11 eylül saldırısından sonra bütün dünyada terörden ölen Amerikalı sayısı 25 iken birbirini 

silahla öldüren Amerikalı sayısı 100.000’den fazladır. 

 Doktorların yanlış yazdığı ilaçlar, trafik kazaları, şişmanlık gibi sebepler terörden binlerce 

kat fazla Amerikalıyı öldürmekte. 

 Yılda 40.000 civarında Amerikalı intihar eder. Irak gibi savaş bölgelerinde dahi intihardan 
ölen Amerikalıların sayısı savaşarak ölenlerden fazladır. 

 Bir Amerikalının kendi kendisini öldürme ihtimali teröristler tarafından öldürülme 

ihtimalinin 2075 katıdır. 

 Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ölen Amerikalı sayısı terörden ölenlerin 500 katı. 

 Çatıdan düşerek yahut direksiyonda mesaj gönderirken kaza yaparak ölen Amerikalı 
sayısı terörden ölenlerin 700 katı. 

 Terörü engellemek için(?) harcanan birkaç trilyon dolar ev kazası önlemek için 

harcansaydı ABD yüzbinlerce insanın hayatını kurtarabilirdi. 

 Terörü engellemek için(?) yapılan Irak ve Afganistan’ın işgali sırasında 6.000 Amerikalı 

öldü. 

 2007’de New York belediye başkanı olan Michael Bloomberg’e göre yıldırım düşmesinden 
ölme ihtimali terörden çok daha yüksekti. 

 Space Science Institute’dan Alan W. Harris’e göre terörden ölme ihtimali bir göktaşıyla 

vurulma ihtimali kadar. http://politicalscience.osu.edu/faculty/jmueller/HARRIS.PDF 
 

 

http://www.derindusunce.org/2016/05/24/abdde-teror-korkusu-aforizmalari/
http://politicalscience.osu.edu/faculty/jmueller/HARRIS.PDF
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/05/teror-korkusu-islamofobi-abd.jpg
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/05/Fear-of-terrorism.jpg
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Dinsiz felsefe olur mu? 

  

 Kelâm ve tefekkürün iman odaklı, felsefenin ise laik/ 

seküler bir düşünme çabası olduğunu zannedenler 
yanılıyor. 

 Felsefenin din düşmanı/ dine alternatif zannedilmesi 

19cu asırdan kalma bir yanılgı. Gerçek böyle değil. 

 Kaldı ki her felsefî çaba peşinen bir Tanrı’nın 
(/tanrıların) yokluğuna iman edecekse bu öncül de bir 
iman, bir akaid olurdu. 

 Felsefî çalışmaların kutsal metinlerden tecrid edilerek 
yapılması yanlıştır. Aksi takdirde Batı felsefesinin 
%80’ini çöpe atmak gerekir. Neden? 

 Batılı filozofların çoğu ya sırtlarını vahiyy ile gelen 

bilgilere dayamışlar yahut da bu metinlere şerh ve/veya 
reddiye yazmışlardır. Meselâ? 

 Meselâ: Kierkegaard (Endişe, ya.. ya…), Spinoza 

(Tractatus Theologico-Politicus) , Locke (A Letter 
Concerning Toleration) 

 Hatta Kierkegaard’dan etkilenen Heidegger’in Sein und 

Zeit ile Tanrı’sız bir kutsal kitap denemesi yaptığı 
söylenebilir: (Bkz. Korku matkabı zekâ duvarını deler 
mi?) 

 Bir başka örnek ise ateist Sartre’ın L’Etre et le Néant’da 

Tanrı kaynaklı adalete alternatif insan kaynaklı hümanist bir adalet aramasıdır: Dikkat 
Kitap: Yokluk var mıdır? / Kaliteli Ateizm 

 Neticede Batılı filozofların çoğu doğrudan, bir kısmı da tersinden endeksli olmak üzere 
vahiyy odaklıdır. 

 Immanuel Kant Yargı Gücünün Eleştirisi’nde güzel ahlâk ve güzel sanat münasebetini 
sorgularken yine yaratılışı ve fıtratı bir öncül olarak kabul eder. (Bkz. Dikkat Kitap: Sanat 
Yoluyla Hakikat Bulunur mu?) 

 Kendilerini ateist/ agnostik olarak tanımlasalar da Batılı filozofların jüdeo-kretiyen bir fikir 

zemininde yaşadıkları aşikâr. 

 Bu bağlamda Foucault gibi 20ci asır Batı filozofları da İncil’in arka bahçesinde oynamayı 

sürdürmüşler. Meselâ: 
o Görünmeden görenin iktidarı: Big Brother, Panoptikon ve Foucault 
o Çifte Cinayet: Tanrı’nın Ölümünden İnsanın Ölümüne 
o Bilginin Arkeolojisi / Michel Foucault 
o Aydınlanmanın Şantajı ve Foucault 

 Dinsiz felsefe yapılabileceğini sananlar elbette Eski Yunan’daki manevî mihenk noktalarını 

da görmezden geliyorlar. 

 Felsefenin seküler/ laik bir disiplin olduğunu söylemek için Eflatun, Sokrates ve Plotinus’u 

da çöpe atmak gerekiyor. 

 Dinsiz felsefe iddiası saçmadır, yanlıştır. Vahiyy ile gelen bilgi ile ampirik, deneysel bilgi 
birbirinden ayrılamaz. 

http://www.derindusunce.org/2016/06/27/dinsiz-felsefe-olur-mu/
http://www.derindusunce.org/2010/01/09/korku-matkabi-zeka-duvarini-deler-mi/
http://www.derindusunce.org/2010/01/09/korku-matkabi-zeka-duvarini-deler-mi/
http://www.derindusunce.org/2012/05/08/dikkat-kitap-yokluk-var-midir-kaliteli-ateizm/
http://www.derindusunce.org/2012/05/08/dikkat-kitap-yokluk-var-midir-kaliteli-ateizm/
http://www.derindusunce.org/2012/06/29/dikkat-kitap-sanat-yoluyla-hakikat-bulunur-mu/
http://www.derindusunce.org/2012/06/29/dikkat-kitap-sanat-yoluyla-hakikat-bulunur-mu/
http://www.derindusunce.org/2015/10/12/gorunmeden-gorenin-iktidari-big-brother-panoptikon-ve-foucault/
http://www.derindusunce.org/2008/11/04/cifte-cinayet-tanrinin-olumunden-insanin-olumune/
http://www.derindusunce.org/2016/04/12/bilginin-arkeolojisi-michel-foucault-9/
http://www.derindusunce.org/2008/10/21/aydinlanmanin-santaji-ve-foucault/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/06/dinsiz-felsefe.jpg
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 İman ve bilgi aynı hakikatin iki veçhesidir. (Bkz. İman / Faith / Foi / Bilgi / Knowledge / 
 (اإليمان

 Dinsiz felsefe yanılgısı öyle derin ki Aurelius Augustinius’tan Hannah Arendt’e kadar bütün 
Batı felsefesini yok sayıyor. 

 Zira fiilen tatbik etmeseler de Arendt ve Freud gibi Yahudi kökenli bir çok düşünür de 
Tevrat ve İncil’e göre duruş belirler. 

 Ruhun aslî vatanını özlemesini, insanın dünya üzerinde hiç hiçbir yerde kendini evinde 

hissetMemesini sorgulayan Sigmund Freud ibretliktir. (Bkz. Dikkat Kitap: Gurbetçi Freud 
ve “Das Unheimliche”) 

 Manevî yani ağır basan son birkaç filozofu daha çöpe attık mı felsefe tamamen dinsiz olur 

ama filozof da kalmaz elimizde:  Bergson (Manevî Enerji) Félix Ravaisson (Alışkanlık 
Üzerine), Gaston Bachelard (Ateşin Psikanalizi): 
o Manevî Enerji – Energie Spirituelle (Henri Bergson) 
o Sanat’ın amacı ve Henri Bergson: Sanat’ta Ayrıntı(9) 

  

  
  

http://www.derindusunce.org/2015/05/05/iman-faith-foi-bilgi-knowledge-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://www.derindusunce.org/2015/05/05/iman-faith-foi-bilgi-knowledge-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%8a%d9%85%d8%a7%d9%86/
http://www.derindusunce.org/2014/01/12/dikkat-kitap-gurbetci-freud-ve-das-unheimliche/
http://www.derindusunce.org/2014/01/12/dikkat-kitap-gurbetci-freud-ve-das-unheimliche/
http://www.derindusunce.org/2010/09/16/manevi-enerji-energie-spirituelle-henri-bergson/
http://www.derindusunce.org/2010/05/10/sanatin-amaci-ve-henri-bergson-sanatta-ayrinti9/
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Liberal totalitarizm olur mu? 

  

 ABD’ye başka ülkelerde yaptığı zulüm için kızıyoruz ama 
“içeride” durum çok kötü. Günde 20 ABD askeri intihar 
ediyor. 

 1000 kişiye düşen mahkûm, polis şiddeti, uyuşturucu, anti-

depresan… Hepsinde ABD UZAKTAN dünya birincisi. 

 Bir günde silahla öldürülen çocuk sayısı 10’un üzerinde. 

Polisin vurduğu insan sayısını FBI saklıyor. (Bkz. ABD’de 
Terör Korkusu Aforizmaları ») 

 Bir Amerikalı için ABD’de yaşamak Irak veya Afganistan’da 

yaşamaktan daha tehlikeli. Bu yüzden bizim eleştirilerimizi 
anlamıyorlar. So what? 

 “American Dream” filmlerde gördüğümüz mangal yapan, 
çim kesen babalar, köpekle oynayan çocuklar, neşeli 

anneler gerçekte yok.(Bkz. American Way of Life / tarik-al 
hayat el emrikiya / طريقة الحياة األمريكية) 

 Amerikalılar cahil ve korku içinde yaşayan insanlar; aşırı 

şişmanlar, evlerine taksitle nükleer sığınak yaptıracak kadar 
da saflar. 

 Eh nasıl oluyor da aya gidiyorlar? ABD’yi yöneten bir elit 

var. Elit okullardan mezun bir azınlık %20’si okuma 
bilmeyen bir halk üzerine hakim. 

 Elitlerle halk arasındaki uçurum öyle büyük ki konuştukları 

lisan koyunların düşünmesini engelleyecek şekilde 
dönüştürülüyor.(Bkz. Amerikanca / American Language / اللغة األمريكية) 

 Finans, silah, medya, ilaç ve gıda devlerinden oluşan Oligarşi önce ABD’yi ele geçirdi. İlk 

köleleşen ABD halkı oldu. 

 İngiliz kapitalizminin önce İngilizleri köleleştirmesi, ardından dünyaya yayılması gibi ABD 
kapitalistleri de bu yolu izledi. 

 Ancak endüstriyel kapitalizm finansal bir süper-burjuva doğurdu ve “paranın efendileri” 
endüstri kapitalistleri için de bir tehdit oldu. 

 Spekülatif kârların cazibesiyle aynı borsada yarışan endüstri patronları elbette 

kaybetmeye mahkûmdu. Endüstri tehdit altında. 

 Thomas Jefferson’dan Roosevelt’e kadar her başkana yaka silktiren, Kennedy’yi vuran 

oligarşi 1980’de ve 2008’de iki kez kabuk değiştirdi. 

 1980 önemli bir yıl. Glass–Steagall act’ın iptali gibi birçok “deregulation” yapıldı yani 
bankalar kanun üstü özneler haline getirildi. (Bkz. Dikkat Kitap: Banka Ordudan 
Tehlikelidir) 

 1980’e kadar kanunları çiğnemek için rüşvet verilir, kadın veya uyuşturucuyla şantaj 
yapılırdı. 1980’den sonra kanunlar esnetildiği için bunlar gereksiz. (Bkz. Sistem bozuk 
değildir, bozuk artık sistemdir!) 

 2008 krizi ise 1980’de hazırlanan kanunsuz ekonominin meyvesidir. 2008 bir kaza yahut 

doğal felâket değildir. Kârlı bir operasyondur. (Bkz. Ekonomik Kriz Aforizmaları) 

 Bir başka yolla söylersek: Eskiden dükkân soymak için silah, maske gerekiyordu. Ama 

yeni bir kanun “şu koşullarda soygun yasaldır” derse? 

 Avrupa Komisyonu başkanı Juncker’in “Avrupa antlaşmalarına aykırı bir demokratik tercih 
olamaz” sözü finansal oligarşinin resmî ilânıdır. 

 Kuzey Atlantik’in iki yakasında demokrasi dönemi kapanmış, oligarşi dönemi 

başlamıştır.  (Bkz. Dikkat Kitap: Liberalizm Demokrasiyi Susturunca…) 

 Ekonomi veya endüstriyle sınırlı kalması gerekiyormuş gibi görünen bu gelişmeler 

Türkiye’yi hatta her birimizin can güvenliğini etkiliyor. 
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 Özgürlüğü çağrıştıran “liberalizm” kelimesi uygulamada sermayenin serbestçe herkesi, 
her şeyi sömürme özgürlüğü demektir. (Bkz. Dikkat Kitap: Liberalizmin Kara Kitabı) 

 “Serbest piyasa” serbest değil. Yazı gelirse ben kazanıyorum, tura gelirse sen 

kaybediyorsun. Biz buna “liberal ekonomi” diyoruz. (Bkz. Liberalizm aforizmaları) 

 Ortada büyük bir kavram karmaşası var. Tilkinin kümesteki serbestliğine “özgürlük” 

diyorlar. 

 Müslümanlar kâfirlerin ve müşriklerin “özgürlük” tarifini kabul ettikçe özgür 
olamayacaklar. (Bkz. Özgürlük / Hürriyet / Serbestlik / Liberty / Freedom / الحرية) 

 Maalesef ekonomiyle hukuk, psikoloji ve siyasetin kesişim noktasındaki bu meseleyi 
ekonomistlerimiz anlamıyor. 

 Çünkü ekonomistlerimiz çok yönlü düşünmeye ve ekonomi dışındaki disiplinlere aşina 
değiller. 

 Daha da acısı ekonomistlerimiz ekonomiden anlamıyorlar! (Bkz. Ekonomistler neden 

ekonomiden anlamaz?) 

 2008 krizinden sonra uzun uzun “teknik” analizler yapan ekonomistlerimize acıyarak 
baktım. 100 yıl önce liberallerin yazdıklarını okumamışlardı. 

 2008 krizini kolektif bir hata gibi anlatan ekonomistlerimiz milli maç kaybedince halkı 
suçlayan Fatih Terim kadar acınacak haldelerdi. 

 2008 krizi bal gibi de hukukî bir problemdi ama bunu hiçbir ekonomist açıkça ifade 

edemedi. (Bkz. Ekonomik Kriz Aforizmaları) 

 Ekonomik aktörlerin siyaset üzerine tahakküm kurması 1600’lerin Avrupasında bile 

rastlanan bir durum. Bu siyasî ve hukukî bir mesele. 

 Bugünkü liberal totalitarizm ise demokrasiyle ve güçler ayrılığı mitolojisiyle birlikte 
değerlendirilmeli. (Bkz. Güçler ayrılığı Aforizmaları) 

 Özelde ekonomistlerimiz ve genelde akademisyenlerimiz atgözlüklerini çıkarmalıdır. Enerji 

ve gıda konusunu daha iyi öğrenmelidirler. 

 Hem bugün hem de yakın gelecekte can güvenliğimiz bu konuları araştırıp öğrenmemize 

bağlı. (Petro-dolar Aforizmaları) 

 Dünyada birçok ülke temel gıdaları ithal ediyor. Bu ülkelerde yaşayanların hane 
bütçelerinde ise gıda %60! 

 Bu insanlar en ufak fiyat oynaması yahut iklim değişikliğinde aç kalacaklar. 

 400 milyon insanı açlıkla tehdit eden 6-7 tane firma var! (Bkz. Gülen’den sonraki darbe 
ne olacak?) 
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Dünya kamuoyu karşılıksız para gibidir 

  

 
 

 Dünya kupasında atılan bir golün Irak’ta ölen 500.000 çocuktan daha fazla konuşulduğu 

bir dünyada  dünya kamuoyundan bahsedebilir miyiz? Bkz. Gündem Zehirlenmesi  

 İnsanlar seçimde ver(mey)ecekleri oylarla hükümete veya boykot/bağış yoluyla 
şirketlere, STK’lara baskı yapabilir mi? 

 Dünyadaki hayatı nükleer savaş veya çevre felâketleriyle yok etme kapasitesi dışında 
insanları birleştirecek ne var? Bkz. Dünya Vatandaşı 

 Dünyada 3000 civarında lisan ve lehçe var. 

Lisan, inanç, gelir seviyesi, iklim… Herşeyimiz 
farklı. Tek ortak yanımız gezegeni kirletme 
kapasitemiz. 

 Sen Peru’daki sel baskınıyla ne kadar 

ilgileniyorsan Peru’daki köylü de senin Ermeni 
meselenle o kadar ilgilenir. “Dünya kamuoyu” 

zırvadır. 

 “Dünya kamuoyu” tıpkı Noel Baba gibi bir 

vehimdir. 2 milyar insanın içecek suyu yok ve 
karnı her gün doymuyor. Bir de senle mi uğraşacak? 

 “Dünya şunu konuşuyor” denildiğinde Rupert Murdoch gibi 20 medya imparatorunun 

attığı manşet demektir. O da G20’de yaşayan 200 milyon zengin. 

 Bütün ABD medyası 6 şirketin elinde. “New York’ta karnı ağrıyan bir kedi Suriye’deki 
50.000 çocuktan daha önemli derlerse öyle olur. 

 Kamuoyu” dediğimiz fikir aslında 2-3 kişinin fikridir. Gerisi koyundur. Her zaman haklı 

çıkma sanatı / Arthur Schopenauer 

 ABD’de evdeki silahla, Fransa’da alkolle ölme ihtimali terörden ölme ihtimalinden çok 

daha yüksek ama savunma bütçeleri tam tersi. Neden? 

 G20 ülkeleri de dâhil hemen her yerde medya gerçeği aktarmıyor, kendi gerçeklerini 
üretiyor! Bu sebeple “kamuoyu” tam bir illüzyon. 

 ABD’de ve AB’de ekonomik krizle en az 700 

milyar $ çalan bankaları “kurtarmak” için 1 
trilyon $ kamu parası harcandı. Nerede 
kamuoyu? Bkz. Özel banka isen kârlar senin, 
zarar halkındır 

 Gerçek şu ki siyasete katil(a)mayan zenginler 
değil dünyayı, kendi ülkelerini bile 
düşünmüyorlar. Bkz. Demokrasinin en büyük 
düşmanı halktır! 

 “Dünya kamuoyu” denebilecek, oy veren, para 
gücü olan vs topluluk aslında 200 milyonu 
geçmez. Zengin ülkelerde fakirler de gazete okumuyor. Bkz. Amerika’da Demokrasi / 
Alexis de Tocqueville 

 Sonuçta fakirler açlıktan, zenginler de tokluktan dolayı dünya işleriyle ilgilenmiyor. 
“Dünya kamuoyu” (şimdilik) yok. Bkz. Para dünya malından kıymetlidir 

 1950’lerde halkın fikri siyaset üzerine asgarî bir etki yapabiliyordu. Vietnam savaşı gibi 

olaylarda gördük bunu. Ancak şimdi durum farklı. 
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 1950’lerde fabrika otomasyonu, robot vs çok azdı ve kömür, demiryolu gibi emek yoğun 
sanayinin payı büyüktü. Birkaç sendika bir ülkeyi kilitleyebiliyordu. Oysa bugün petrolün 
payı %10’dan %40’a çıktı. Yani sermaye ve teknoloji emeği yendi. Bkz. Petro-dolar 

Aforizmaları 

 İnsansız bir ekonomiye geçerken insansız bir demokrasiye(!) geçmek de kaçınılmaz. 

 İnsan emeğinin enerji, finans, bilgi-işlem ve teknolojiyle gereksiz hale geldiği yeni sistem 
şüphesiz bir oligarşi olacak. Bkz. Bilgi toplumu / Information society / مجتمع المعلومات 
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Fransa Aforizmaları 

  

 Fransa 640.679 km² yüzey ile Türkiye’den biraz küçük, 66 
milyon nüfusu bize yakın, 2,8 trilyon $ GSYİH ile Türkiye’nin 
3.5 katı zengin. 

 Fransa sömürmeye devam ettiği “eski” sömürgelerinden altın, 
uranyum, petrol ve doğal gaz çalmaya devam ettiği için 

zengindir. 

 Elektriğinin %75’i nükleer enerjiden gelir, bu skorda dünya 

birincisidir. MW kurulu güç olarak ABD öndedir ama toplam 
ABD enerjisinde bu oran %20. 

 Nükleer kaynaklı elektrik sayesinde Fransa petrol bağımlılığını 

azaltmıştır ama petrol tedarikinde sürekli bir aksamaya 
tahammülü yoktur. 

 Britanya gibi bir sömürge imparatorluğunun mirasçısı olması 

Fransa’ya bazı avantajlar verir. Askerî üslerinin yaygınlığı 
gibi. 

 Fransa’ya binlerce km uzakta ufacık adalar üzerine kurulu 
üsler ve uçak gemileri sayesinde Fransa’nın askerî manevra kabiliyeti yüksektir. 

 Askerî teknolojilerdeki seviyesi ve üslerin yaygınlığı + Afrika’daki etkisi dikkate alınırsa 
Fransa’nın BM’deki 5 vetocudan biri olması daha iyi anlaşılır. 

 Fransa son günlerdeki grev ve polis şiddetiyle Türkiye’nin gündemine girdi. ASALA ve 

PKK’ya verdiği destek sebebiyle Türkler “oh olsun” diyor. 

 Hollande ve Valls hiç kuşkusuz son 50 yılın en kötü 

siyasetçileri olarak tarihe geçecekler. Fransa’yı hazır 
olmadığı bir reforma soktular. 

 Meclisten geçirmeye çalıştıkları yeni çalışma kanunu adeta 
köleliği yasal hale getiriyor, işçilerin son 50 yılda kazandığı 
hakları iptal ediyor. 

 2ci Dünya savaşından sonra başa geçen de Gaulle 
kusurlarına ve zalimliğine rağmen (en azından) Fransa’ya 
faydası olmuş bir adamdı. 

 De Gaulle neden zalimdi? Madagaskar, Cezayir ve 

Nijerya’da insanlara yapılan zulümleri tetikledi ve/veya 
sürdürdü. 

 Ancak de Gaulle eğitim, savunma, enerji, altyapı, dış 

politika gibi bir çok konuda Fransa’yı güçlendirmiştir. 

 Ancak Fransa’da siyasetçilerin kalitesi 1980’lerden sonra 

hızla düşmeye başladı. Belki de mazlumların ah’ı? 

 Chirac son derecede fırsatçı ve laf ebesiydi. Avrupa Birliği’ni 
iç politikada kullanıp zayıflattı. Ancak Sarkozy daha beter 
çıktı. 

 Sarkozy ile “popülizm” tavan yaptı. Ucuz ırkçı çıkışlarla oy 

arttırmaya çalışırken devraldığı 1500 milyar € kamu 
borcuna 500 milyar daha ekledi! 

 Hollande ve Valls kendilerini savunmak için “enkaz 

devraldık” diyebilirlerdi ama adeta Sarkozy’den bile daha 
kötü olmaya çalışıyorlar. 

 Sadece parti etiketinde kalan “Sosyalist” parti Sarkozy’den 

bile daha kapitalist/vahşi liberal. Fransızlar sosyalist parti 

bürolarını taşlıyor. 

 Fransa’da hükümetin yapmaya çalıştığı şeyin 1980’lerde 

Thatcher’in reformlarına benzetebiliriz. Ama birkaç fark var. 

http://www.derindusunce.org/2016/05/25/fransa-aforizmalari/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/05/Fransa.jpg
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/05/Fransa-polis-2.jpg


Fikir Kırıntıları - 3 

 

47 

 Thatcher zalim ve ahlâksızdı ama zeki bir kadındı. Hollande ve Valls zalim olmakla 
beraber aptallar. 

 Thatcher ekonomiden anlıyor ve sendikaların gücünü biliyordu ama o bile kömür 

madenlerini kapatırken, British Telecom’u özelleştirirken çok zorlandı. Hollande ve Valls 
anlamıyor 

 Falkland savaşı çıkmasaydı (? Yapay olarak çıkartılmasaydı) Thatcher bir daha seçim 

kazanamazdı. İngilizler yuttu ama Fransızlar terör savaşını yutmayabilir. 

 Neticede Fransa hükümeti ülkenin en güçlü sendikalarından biriyle kapışıyor ama “siz 
güçsüzsünüz” diyor. Bilek güreşi uzun sürebilir. 

 İşçi – patron – hükümet kavgalarında enerjinin rolü büyüktür. Kömürün daha önemli 
olduğu yıllarda grev yapan madenciye ateş açılırdı. 

 Ancak aynı zamanda kömürün çıkartılması ve trenle taşınması çok işçi gerektirdiğinden 

işçiler ülkeyi kilitleyip şantaj yapabiliyordu. 

 Marshall yardımıyla şekillenen 2ci dünya savaşı sonrası Avrupa’da petrolün payı büyüdü 
ve bu işçi sendikalarını zayıflattı. Neden? 

 100 ton kömüre eşdeğer petrol için gerekli iş gücü binlerce kat daha az. Petrol tankerleri 
ve boru hatları bir avuç teknisyenle işliyor. 

 Bu sebeple toplam enerjide petrolün payı arttıkça işçi hakları ve demokrasi geriliyor. 

 Tanker, boru hattı, yeni petrol arama, rafineri inşaatı milyarlarca dolar yatırım ve sigorta 
vs gerektirdiği için finans sektörü güçleniyor. 

 Kısacası Fransa özelinde hükümetin hataları çok ama gelecek on yıllarda Avrupa’nın 
tamamında demokrasinin gerilemesini görmek şaşırtıcı olmaz. 

 Peki demokrasi gerilerken yerine ne geçecek? Finans – savunma sanayi – medya – gıda – 

ilaç sektörlerinden oluşan bir oligarşi. 
Fransa ile ilgili birkaç makale: 

 Tombuktu’da çocuk öldürmenin Paris’teki faydaları 

 Mali: Fransa para etmeyen “değerler” için savaşır mı? 

 Fransa artık bir demokrasi değil 

 Uranyum ve Altın için İnsan Öldüren Uygar(!) Batı Geliyor! 
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Bürokrasi ve piyasa insanları akılsız ve vicdansız dişli 

çarklara dönüştürürler 

  

 Katı yöntemlerden daha tehlikeli olan şey o yöntemi 

doğuran koşulları, meşru kılan delilleri bilmeden 
yöntemi ezbere uygulayan yobazlardır. 

 Yöntemi anlamadan körü körüne uygulayan bürokratik 

canlı bunu görev için değil mes’uliyetten kaçmak için 
yapar: 

“… Endüstrileşme ve sermayenin, kuvvetin bir yerde 
toplanmasıyla bürokratikleşme gerçekleşti. Bürokrat 
için insanî ilişkiler değil, yalnızca nesne ilişkileri 
vardır. İnsan bürokrat için bir “vakıa” olur, bir dosya, 
bir resmî evrak numarası. Vatandaş bir koridorda 

bekler, gişeden gişeye koşup durumunu açıklar, 
çabuk bir çare arar. Bürokrat ise ona kendisinin karar 
veremeyeceğini, siması o an orada görünmeyen 
şefinin, üslerinin bakacağını bildirir. Gişenin 

arkasındaki sima silinir. O sadece kudretin maskesidir, belirsiz, değişken. …” (Genç kuşağın 
sorunları / Ernst Fischer) 

 Bürokratik canlı bir dişli çarktır. Broker buğday fiyatıyla oynayıp insanları aç bırakırken 

Bürokratik canlı soykırım organize eder. 

 Gerek bürokrasi gerekse piyasada zalim ve mazlum arasında mesafe uzundur ve suç 
küçük, anlamsız parçalara bölünmüştür. (Bkz. Sistem bozuk değildir, bozuk artık 

sistemdir!) 

 İsrail’de idam edilen “Yahudi kasabı” Eichmann suçunun ne olduğunu anlamamıştı çünkü 
bürokrasi yüzünden suç vardı ama suçlu yoktu: 

“Baskı rejimlerine artık bir yenisi eklendi, belki en müthiş olanı: Bürokrasi. Son derecede 

karmaşık bir bürolar arası sistemin gücü. Ne biri, ne en iyisi, ne küçük bir azınlık ne bir 
çoğunluk… Kimse sorumlu tutulamaz. Bu sisteme “Hiç kimsenin tiranlığı” 
denilebilir.” (Şiddet Üzerine, Hannah Arendt) 

 İnsansız hava araçları da teknolojik bir bürokrasiye dönüştü. Uydular, üretici firma, 
kullanan asker… Herkes azcık(!) suçlu. 

 Eric Fromm’un tabiriyle “özgürlükten kaçış” aslında mes’uliyetten kaçıştır. Bürokrasi bu 

kaçışın kurumsallaşmış halidir. 

 Dünyadaki kötülüğün kaynağı kötüler değil aklını kullanmayanlar. Sorgulamadan emre 

itaat edip kötülere alet olan bürokratik canlılar. (Bkz. Kötülük’ün zıddı İyilik değildir…) 

 Sorunları sıraladığımız vakit çoğu insan “peki çözüm ne?” diyor. Yani “başbakan/devlet ne 
yapmalı?” Vatandaş bizzat çözümün parçası olduğunun farkında değil. (Bkz. Kendini 

İnsanlaştırmak ») 

 Bürokrasi ve piyasanın ortak yanı insanları yetkililere ve yönetim çarklarına dönüştürmesi 
ve bu yolla onları insanlıktan çıkarmasıdır. 

 Sisteme kulluk her totaliter rejimin esasıdır. (Bkz. Hiç kimsenin Tiranlığı: Marx, Arendt ve 

Bürokrasi) 

 Bürokrasi de piyasa gibi bencil insanların yol açtığı bir organizasyon tipi. “Emir kulu” 

memur ALLAH’ın kulu değildir(!) artık. 
 
 

http://www.derindusunce.org/2016/07/08/burokrasi-ve-piyasa-insanlari-akilsiz-ve-vicdansiz-disli-carklara-donustururler/
http://www.derindusunce.org/2016/07/08/burokrasi-ve-piyasa-insanlari-akilsiz-ve-vicdansiz-disli-carklara-donustururler/
http://www.derindusunce.org/2013/07/02/sistem-bozuk-degildir-bozuk-artik-sistemdir/
http://www.derindusunce.org/2013/07/02/sistem-bozuk-degildir-bozuk-artik-sistemdir/
http://www.derindusunce.org/2011/04/05/kotulukun-tersi-iyilik-degildir-marx-arendt-ve-siradan-kotuluk/
http://www.derindusunce.org/2013/11/21/kendini-insanlastirmak/
http://www.derindusunce.org/2013/11/21/kendini-insanlastirmak/
http://www.derindusunce.org/2011/03/27/hic-kimsenin-tiranligi-marx-arendt-ve-burokrasi/
http://www.derindusunce.org/2011/03/27/hic-kimsenin-tiranligi-marx-arendt-ve-burokrasi/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/07/burokrasi.jpg
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 Kemalizm ile başlayan zulmü mümkün ve sürekli kılan temel etken bürokrasi ve 
bürokrasinin çocuklaştırıcı gücüdür: 

“… Mustafa Kemal, Kastamonu’daki konuşmasında ‘Bu serpuşun adına şapka denir’ 

şeklindeki meşhur ilanını yaptıktan hemen sonra […] şu sözleri sarf etmişti: ‘Keskin bir 
gerçek olarak söylüyorum […] İsterseniz bildireyim ki, bu kadar yüksek ve önemli bir 
sonuca ulaşabilmek için gerekirse bazı kurbanlar da verelim. Bunun önemli yoktur. … Şapka 
Kanunu’nun yürürlüğe konma sürecinde ve sonrasında Kayseri, Sivas, Maraş, Rize, Giresun 
ve Erzurum başta olmak üzere […] isyanlar sonucunda binlerce kişi tutuklandı. Tutukluları 
yargılamak üzere ilgili bölgelere gönderilen gezici İstiklal Mahkemeleri, (içlerinde ulemanın 
da bulunduğu) çok sayıda insanı şapka kanununa muhalefet gerekçesiyle idam 
etti.” ( Üç Büyük Devrim, Naşit Hakkı Uluğ) 

 Bürokrasi bu bağlamda devlet  kaynaklı şiddeti kamufle eden bir yapıdır. Eski tiranların 
şiddetini taşıyan unsurlar onların askerleri, zindanları, zicirleriydi. Modern devlette ise bu 

şiddetin taşıyıcısı piyasa ve bürokrasidir, renksiz ve kokusuz: 
 

  “[…]şahsa/hanedana biat etmeye dayanan feodal düzenlerdekinin tersine modern devlet 
makinası, tıpkı endüstriyel bir makine ya da bir fabrika gibi kişisellikten arınmıştır. 
Bürokratik bir mekanizma onu denetlemesini bilen herkesin elinde kolaylıkla çalışabilir. 
Düşman bir ülkeyi işgal ettikten sonra rasyonel düzene sahip bir memurlar 
sistemi pürüzsüz işlemeye devam edebilir. Müdürlerin değiştirilmesi yeterlidir. Kalan 
memur ordusu çalışmaya devam edecektir. Zira bu herkesin çıkarınadır, en başta da 
düşmanın.” (Weber, Sosyoloji Yazıları) 

 Bürokrasi ve piyasa birbirlerine rakip gibi görünürler ama ikisi de insanları akılsız ve 

vicdansız dişli çarklara dönüştürürler: 
“… Ekonomisi büyük ölçüde piyasa güçleriyle belirlenen bir toplumda örneğin, tüm 
ekonomik fiillerin, ayakta kalabilmek için verimliliğe önemli yer vermesi gerekir. Ayrıca 

büyük ve karmaşık bir teknoloji toplumunda, onu oluşturan büyük ölçekli birimlerde de 
(firmalar, kamu kuruluşları, çıkar grupları) genel ilişkilerin yönlendirilmesi gerekiyorsa, 

bunun bir ölçüye kadar bürokratik akılcılık ilkelerine göre yapılması gerekiyor. Dolayısıyla, 
toplumumuzu ister piyasa ekonomisinde olduğu gibi ‘görünmeyen el’in işleyişine bırakalım, 
ister kolektif olarak yönetmeye çalışalım, kendi ahlaki görüşümüze uysun ya da uymasın, 
modern akılcılığın gereklerini bir ölçüye kadar yerine getirmek zorunda kalıyoruz […] 
Atalarımızda var olan, yeryüzüyle ve onun ritmiyle aramızdaki ilişkiyi biz kaybettik. 
Kendimizle ve kendi doğal varlığımızla olan ilişkimizi kaybettik ve bizi hem içimizdeki hem 
de çevremizdeki doğayla aralıksız savaşa mahkûm eden bir tahakküm buyruğu 
yönlendiriyor …” (Modernliğin Sıkıntıları, Charles Taylor) 

 Diktatörlerin şiddetle kurdukları tahakkümü bürokrasi bir tür ticaretle yapar: 
“… [Lider / sistem] bütün mes’uliyeti bizzat üzerine alır. Sistemin üyeleri ve şeften emir 
alan herkesin yaptığı iyi/kötü her şeyin sorumluluğu şefindir. Küçük birimlerde, alt 
seviyelerde görev yapan yöneticilerin her birinde Şef’in şuuru ifade bulur. Küçük şeflerin 

emirleri, kararları, eylemleri sanki Büyük Şef’in iradesinin ete-kemiğe bürünmüş halidir. 
Büyük Şef her yerde hazır ve nazırdır. Vicdanın bütünüyle Büyük Şef’e transfer edilmesi çok 
rahatlatıcıdır. Çünkü kimse yaptıklarından sorumlu tutulamaz, hesap vermek zorunda 
bırakılamaz …” 

 Olgunluk aşamasında bürokrasi ve piyasanın ittifakı kaçınılmazdır. Bu ittifak bir zulüm 
makinesidir: 

” […] Yaşamını komünist rejimin hâkim olduğu bir yerde geçirmiş bir insan olarak, size şunu 
kesin olarak söyleyebilirim: Ortak hukuk ölçüsü olmayan bir toplum korkunç bir toplumdur. 
Ama yegâne ahlâkî dayanağı yasalardan ibaret olan bir toplum da insanoğluna layık bir 
toplum değildir. Yasaların üzerine inşa edilen, daha iyisini amaçlamayan bir toplum, 
insanoğlunun hakikî kapasitesini değerlendiremiyor demektir… Yasaların haklı bulduğu bir 
insandan daha başka bir şeyler talep edilemez. Yasaların onayladığı haklılığı kimse 
sorgulayamaz. Kimse kimseden yasal haklarından ödün vermesini isteyemez, insaf telkin 

edemez. Yasal haklardan isteyerek vazgeçmek, fedakârlık, kendi çıkarlarını düşünmemek 

en basitinden saçma görünür. Gönüllü özveriye hemen hiç rastlanmaz… Yeni bir enerji 
türünün kullanılmasını önlemek üzere lisans haklarını satın alan bir petrol şirketi yasal 
olarak suçsuzdur. Ürünün raf ömrünü uzatmak için içine zehir katan gıda üreticisi de yasal 
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olarak suçsuzdur, çünkü insanlar söz konusu ürünü satın alıp almamakta özgürdürler… 
Günümüz Batı toplumunda iyilik yapmak özgürlüğünün kötülük yapmak özgürlüğü ile bir 
olduğu bir durum sergilenmektedir… Dediğim gibi, hal böyle olunca özgürlüklerin kötülük 
lehine bükülmesi kaçınılmazdır…” 

 İnsanları birer isteme makinesi haline getiren tüketim “felsefesi” 20ci asrın faşist ve 

komünist ideolojilerinden farksız: 
“Markaların çekim güçleri birbirlerini iptal etse de baskın olan ideolojik klişeler her reklamla biraz 
daha güçleniyor. Birer isteme makinesi haline getirilen tüketicilerin insanî değerlerinin yerini 
firmaların çıkarlarına uygun ORTAK (objektif) değerler alıyor.” (Ignacio Ramonet, Propagandes 
silencieuses) 

 Nefsinin arzularını özgürlük zanneden insanlar eski diktatörlerden daha vahşi tiranlara 

köle olacaklar: 

“İdeoloji eleştirel aklı ortadan kaldırarak fanatizme açar kapıyı. Sürekli haklı olmak ve 
geleceğe dönük kehanetlerde bulunmak bu davaya hizmetin birinci şartıdır. İdeoloji 
sayesinde zalim yaptığı zulmü aklar. Hem kendi gözünde hem de etrafındakilerin gözünde. 
Artık zalime eleştiri yapılmaz, lanet okunmaz. Bunun yerine iltifatlar yağar. İdeoloji 
sayesindedir ki Engizisyon mahkemesi sırtını Hristiyanlığa dayamıştır, istilacılar vatan 

sevgisinden dem vururlar, sömürgeciler uygarlık götürdüklerini iddia ederler. Naziler 
zulümlerini ırk uğruna yaparlar, Jakobenlerse eşitlik, kardeşlik ve gelecek kuşakların 
mutluluğu uğruna. […] Eğer bir gün cebbar bir iktidar tarafından köklerimizin sökülmesini 
istemiyorsak herkes kendi kendini frenlemeyi öğrenmeli. İnsanların özgürlüğü 
etrafındakilerin iyiliği için kendini sınırlamaktır. ” (Soljenitsin) 

 


