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Önsöz 

Dünyada gerçekten kıymeti olan şey emek ve hammaddedir. Savaşlar, emeğin ve hammaddenin 

fiyatını ödemek istemeyen, ütelik kendine “uygar” diyenler tarafından çıkartılıyor. Mali, Gana ve 

Fildişi Sahilleri’nde köle çocuk çalıştıran Avrupa ve ABD firmaları, hem o ülkenin kakaosunu hem de 

çocukların emeğini çalmıyor mu?  

Bolivya’nın lityumunu çalan “uygarlar” da hammadde peşinde. Zira çok iyi biliyorlar ki, arkasında 

altın, kakao veya lityum olmadan bastıkları paraların hiçbir değeri yok. Alın teriyle sulanmamış 

ekranlardaki borsa endekslerinin yenmeyeceğini bizden çok daha iyi biliyorlar. Ama onlar eşkiyalığı 

tercih ettiler. Denizlere hakim olmayı, çalışıp üretmekten üstün tuttular. İslâm coğrafyasında sürüp 

giden petrol savaşları deniz yollarından ayrı düşünülebilir mi? Sudan petrolünü Çin’e taşıyan yol 

Yemen ve Malaka boğazından geçiyor. İran ve Arap petrolünü Avrupa’ya taşıyan yol ise Mısır’daki 

Süveyş kanalından. Akdenizi’in Atlantik kapısı olan Cebelitarık ve Pasifik’i Altantik’e bağlayan Panama 

da aynı “uygarların kontrolünde. Bütün deniz yollarını kontrol eden bu ülkeler hem Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi’nde veto hakkına sahipler hem de dünyadaki silahların %90’ını üretip satıyorlar. Ve 

aynı ülkeler sürekli dünya barışı ve özgürlük için çalıştıklarını söylüyorlar … Yersen! 

Kendisini dünyanın mâliki gibi gören “uygarlığın” önüne çıkan liderler öldürülüyor, ülkeler işgal 

ediliyor, hükümetler darbe ile, halklar ise terörle “terbiye” ediliyor.  

Evet… Bu konulara odaklanan Fikir Kırıntıları serisinin 4cü kitabını ilginize sunuyoruz. Konu başlıkları 

şöyle: 

 

Bazı çocuklar çikolatadan nefret eder! 

Lityum savaşları başladı! 

Savaşsızlık, barış değildir! 

Bilimsellik aklın emaresidir; bilimcilik ise akılsızlığın! 

Denizlere hâkim olanlar nasıl dünyaya hâkim oldular? 

Modern savaşlarda neden insan değersizleşiyor? 

Teröre karşı sıradan vatandaşların yapabilecekleri 3 şey 
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Bazı çocuklar çikolatadan nefret eder! 
 

 Bütün çocuklar çikolata sever mi? Büyük markalar kârlarını 
arttırmak için çocukları köle olarak çalıştırıyor. 

 Büyük firmalar güya “sorumlu” üretimi destekliyor ama 
gerçekte üreticiye öyle bir fiyat baskısı uyguluyorlar ki kölelik 
tek çare(!) 

 Çikolata üreticileri 100 milyar $ civarında bir pazarı 
paylaşıyor. 2 milyondan fazla çocuk, bazen ailelerinden 
çalınarak köle yapılıyor. 

 Çikolata için köle yapılan çocuklar, boylarından büyük tarım 
araçları ve pala gibi tehlikeli aletler kullanmak zorunda. Tabi 
okul vs imkânsız. 

 Kanunların çikolata köleliğine engel olması zor. Zira bu sistem 
çocuklardan başka kimseye zarar vermiyor. Avrupa ve ABD 
memnun. 

 Ayrıca milyarlarca dolar kâr eden küresel firmaların lobi (=rüşvet) kapasitesi çok yüksek. 
Zaten İsviçre veya Almanya fazla kızdırırsa Fransa’ya giderler. 

 Çözüm? Tüketicinin (varsa) vicdanı olabilir. Avrupa’da üretilen çikolataları ve ithal kakao (ve 
yağı) ile üretilen yerli markaları yemek zorunda değiliz. 

 Biz iyiyiz de dünya mı kötü? Yoksa bencillik ve umursamazlığımız, çikolata köleliğinde mi 
tecessüm ediyor? https://www.youtube.com/watch?v=p8j2l-3TxTg 

 Dünya altın rezervlerinin %6’sına sahip olan Mali’de 15.000 çocuk köle var. Batı destekli 
hırsızların yönettiği ülkeler daima böyledir. 

 Belçikalılar, Kongo’da yeterince(!) kakao ve kauçuk toplamayan babaların çocuklarının 
ellerini kesiyordu. Bugün de Mali, Gana ve Fildişi Sahilleri’nde köle çocuk çalıştıran Avrupa 
ve ABD firmaları bunların torunlarıdır. 
 

 

http://www.derindusunce.org/2017/04/10/bazi-cocuklar-cikolatadan-nefret-eder/
https://www.youtube.com/watch?v=p8j2l-3TxTg
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2017/04/cikolata-kolelik-1ab.jpg
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2017/04/cukulata-kole-cocuklar.jpg
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Lityum savaşları başladı! 
 

 Lityum, cep telefonundan bilgisayara ve elektrikli 
arabalara kadar her yerde kullanımı hızla artan bir 
metal. 

 Lityum için darbe ve savaş siparişi başladı. Çünkü 
dünyanın hafif metali: 0,5 g/cm3. (Uçak gövdesinde 
kullanılan alüminyum bile 2.7 g/cm3) ve pil yapımı 
için çok kullanışlı vasıfları haiz. 

 Tesla firması (Elon Musk, NASDAQ: TSLA) güneş 
enerjisiyle doldurulan ve sürekli elektrik sağlayan 
sistem için 40.000 sipariş almış. 

 Lityum fiyatı 1998’den beri %250 arttı. Dünyanın en 
büyük rezervleri Bolivya, Şili ve Arjantin’de. 
Şili’dekiler Pinochet’nin damadına ait! 

 Elektrikli araba satışları arttıkça lityum talebinde yeni 
patlamalar olacak gibi. HES ve RES artışı da ülkeleri 
lityum bağımlısı yapacak. (Bkz. Rüzgâr ve güneş 
enerjisi sürdürülebilir/yenilenebilir değil çünkü… ») 

 Lityum, yanıcı olduğu kadar yakıcı. Lityum savaşları başladı bile. Neden? 
 Bolivya 2008’den beri isyan ve ayrılıkçı hareketlerle karıştırıldı. ABD şirketleri, lityum 

satışından önemli döviz girdisi olan bu ülkeyi yağmalamak istiyor. 
 Neden Bolivya? Hem rezervler çok büyük hem de üretim maliyeti çok düşük. 
 Netice ne olur? Şili’deki bakır için Salvador Allende’yi deviren güç, binlerce insanı 

öldürmekten çekinmemişti. Durum yine aynı. 
 Allende, dünya bakır rezervinin %30’unu teşkil eden madenleri kamulaştırdı. ABD, 15 

temmuz tipi bir darbe yaptı ve demokrasi(!) götürdü: Başkan öldürme, meclis bombalama, 
tank yürütme. 

 Fetullah başaralı olsaydı, Pinochet ve Sissi gibi gelip sömürge valisi olacaktı. Sonra “ilerici 
diktatör” filan… reklâm ve prestij. Yani her zamanki gibi: 
o Her başarılı diktatörün arkasında bir Batı ülkesi vardır! 
o Diktatör / Dictator / δικτάτορας / دكتاتور 

http://www.derindusunce.org/2017/04/03/lityum-savaslari-basladi/
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/2013/07/08/her-basarili-diktatorun-arkasinda-bir-bati-ulkesi-vardir/
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/wp-content/uploads/2017/04/lityum-fiyati.png
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Jeopolitik üzerine tavsiye makale: 

1. Jeopolitiğe Giriş / Philippe Moreau Defarges (1) » 

2. Jeopolitiğe Giriş / Philippe Moreau Defarges (2) » 

3. Savaşta deniz araç mıdır yoksa amaç mı? » 

4. Sermaye – Savaş – Ticaret üçgeni ve Okyanuslar » 

5. Mahan’ın “Sea Power” tezi taktik mi yoksa stratejik mi? » 

6. Okyanus jeopolitiğinde sabitler ve yeni kartlar » 
 

Savaş üzerine tavsiye makale: 

1. Strateji ve Siyaset » 

2. Strateji, Taktik ve İnsan » 

3. Taktik ve Nefsanî Baskılar » 

4. Cesaret » 

5. Savaşta aklın önemi ve sınırları » 

6. Savaş bilimsel değil insanî bir faaliyettir » 

7. Savaş Teorisinde Yöntem » 
 

  

http://www.derindusunce.org/2016/10/08/jeopolitige-giris-philippe-moreau-defarges-1/
http://www.derindusunce.org/2016/10/12/jeopolitige-giris-philippe-moreau-defarges-2/
http://www.derindusunce.org/2017/01/19/savasta-deniz-arac-midir-yoksa-amac-mi/
http://www.derindusunce.org/2017/02/06/sermaye-savas-ticaret-ucgeni-ve-okyanuslar/
http://www.derindusunce.org/2017/02/10/mahanin-sea-power-tezi-taktik-mi-yoksa-stratejik-mi/
http://www.derindusunce.org/2017/02/20/okyanus-jeopolitiginde-sabitler-yeni-kartlar/
http://www.derindusunce.org/2016/10/21/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-1/
http://www.derindusunce.org/2016/10/23/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-2-2/
http://www.derindusunce.org/2016/12/02/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-3-2/
http://www.derindusunce.org/2016/12/08/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-4-cesaret-ve-kararlilik/
http://www.derindusunce.org/2017/01/13/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-5-savasta-aklin-onemi-ve-sinirlari/
http://www.derindusunce.org/2017/01/14/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-6-savas-bilimsel-degil-insani-bir-faaliyettir/
http://www.derindusunce.org/2017/03/25/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-7-savas-teorisinde-yontem/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2017/04/bati-diktator-lityum.jpg
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Savaşsızlık, barış değildir! 
 

 “Savaşlar olmasın, çocuklar ölmesin” demekle 
olmuyor. Savaş insanlık dışı değil, tam tersi, 
göbeğinin ortası! 

 Savaşın sebebi nedir? İnsanlar birbirlerine 5 
sebepten verirler: 

1. Muhabbet 

2. Merhamet 

3. Adalet 

4. Ticaret 

5. Şiddet 
 Eğer ilk 4 zeminde buluşamadıysak savaş olur. 

(Bkz. Fikrî zemini) 
 Yani savaş bir anormallik, bir arıza 

değildir; insan normu dikkate alınırsa gayet normal 
bir faaliyettir. Savaşın yanlış anlaşılmasının sebebi 
diğer içtimaî bilimlerden kopuk düşünülmesi. 

 İnsanlar ele geçirmek istedikleri şey için “ötekini” öldürmeyi Habil-Kabil’den beri biliyorlar. 
Ama teknik ve organizasyon değişiyor. 

 Savaşı ekonomiden, iklim, psikoloji, sosyoloji veya inançtan ayrı tasavvur edemeyiz. Savaş 
ve insan birbirinden ayrılamaz. 

 Barış dönemi zannettiğimiz zamanlar gerçekte ateşkestir. Savaşsızlık, barış değildir. Ortak 
manevî değer olmadan barış olur mu? 

 Bugün dünyada savaşmayan devletler bu ateşkes durumunu menfaat icabı sürdürmek 
isterler. Savaş, ateşkesten daha kârlı olunca kaçınılmaz olur. 

 Menfaatperest insanların barış yapması imkânsızdır. Barış / Sulh / Peace / Paix / صلح / سالم 
 Savaşın başlamasına sebep olan şey yani politika savaşın dışındadır. Savaş, politik bir 

araçtır, amaç değildir. Savaş, evvelâ fikirdir, sözdür. 
 Ancak savaşın politik ve içtimaî sabitleri olduğu gibi teknik ilerlemeyle gelen değişkenleri de 

vardır. Silahların gücü ve menzili gibi. 
 Mızrakla, kılıç veya ok atarak, gözlerinin önündeki bir düşmanı öldüren asker, vicdanen ne 

yaptığının farkındadır ama… 
 Birkaç kilometre uzaktaki binaya roket atan asker öldüreceği insanların çocuk mu yoksa 

savaşan düşmanlar mı olduğunu bilemez. 

http://www.derindusunce.org/2017/03/21/savassizlik-baris-degildir/
http://www.derindusunce.org/2016/04/10/gelecek-zamanin-hikayesidir-vakif-2/
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/
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 Terörle “savaş” ise sıkıntılı bir mesele. Kimdir terörist? Radardaki kırmızı noktaları “terörist” 
diye yargılamak askerin görevi midir? 

 Deniz ticaret yollarının kontrol eden ülke/şirketler otomatik olarak askerî sevkiyat yollarını 
da kontrol ediyor demektir. 

 Savaşı kahramanlık ve kılıç-kalkandan ibaret zannetmek de büyük gaflet. Savaş 
ekonomisinde petrolün yeri çok ama çok büyük. 

 1980-1988 İran ve Irak arasındaki savaşın hasılatı 1 milyon ölü,150 milyar dolar hasar ve 
Batılı silah satıcılarının devasa kârları oldu. 

 Savaşın, soğuk ve stratejik veçhelerine duygusal yaklaşanlar daima hata yapar: Libya: 
Kâfirin silahıyla mücahid olunur mu? 

  

Tavsiye makaleler: 

1. Jeopolitiğe Giriş / Philippe Moreau Defarges (1) » 

2. Jeopolitiğe Giriş / Philippe Moreau Defarges (2) » 

3. Strateji ve Siyaset » 

4. Strateji, Taktik ve İnsan » 

5. Taktik ve Nefsanî Baskılar » 

6. Cesaret » 

7. Savaşta aklın önemi ve sınırları » 

8. Savaş bilimsel değil insanî bir faaliyettir » 

9. Savaşta deniz araç mıdır yoksa amaç mı? » 

10. Sermaye – Savaş – Ticaret üçgeni ve Okyanuslar » 

11. Mahan’ın “Sea Power” tezi taktik mi yoksa stratejik mi? » 

12. Okyanus jeopolitiğinde sabitler ve yeni kartlar » 

13. Avrasya’nın tarih sahnesine geri dönüşü: Heartland ve Halford Mackinder » 

14. Savaş bir soygundur / General Smedley Butler » 
  

  

  

http://www.derindusunce.org/2016/01/11/petro-dolar-aforizmalar/
http://www.derindusunce.org/2016/01/11/petro-dolar-aforizmalar/
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/2016/10/08/jeopolitige-giris-philippe-moreau-defarges-1/
http://www.derindusunce.org/2016/10/12/jeopolitige-giris-philippe-moreau-defarges-2/
http://www.derindusunce.org/2016/10/21/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-1/
http://www.derindusunce.org/2016/10/23/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-2-2/
http://www.derindusunce.org/2016/12/02/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-3-2/
http://www.derindusunce.org/2016/12/08/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-4-cesaret-ve-kararlilik/
http://www.derindusunce.org/2017/01/13/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-5-savasta-aklin-onemi-ve-sinirlari/
http://www.derindusunce.org/2017/01/14/savas-uzerine-carl-von-clausewitz-6-savas-bilimsel-degil-insani-bir-faaliyettir/
http://www.derindusunce.org/2017/01/19/savasta-deniz-arac-midir-yoksa-amac-mi/
http://www.derindusunce.org/2017/02/06/sermaye-savas-ticaret-ucgeni-ve-okyanuslar/
http://www.derindusunce.org/2017/02/10/mahanin-sea-power-tezi-taktik-mi-yoksa-stratejik-mi/
http://www.derindusunce.org/2017/02/20/okyanus-jeopolitiginde-sabitler-yeni-kartlar/
http://www.derindusunce.org/2017/03/12/avrasyanin-tarih-sahnesine-geri-donusu-heartland-ve-halford-mackinder/
http://www.derindusunce.org/2017/03/17/savas-bir-soygundur-general-smedley-butler/
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Bilimsellik aklın emaresidir; bilimcilik ise akılsızlığın! 
 

 Bilimin putlaşması, laboratuardan çıkıp bir ideoloji, 
akıllara giydirilen bir deli gömleği oluşu “pozitivizm” 
denen fikir akımıyla kurumsallaştı. 

 Determinist fizik, kimya, biyoloji yasaları sayesinde 
kazanılan başarılardan etkilenen insanlar, bunu 
sosyolojik tahlillere ve toplum mühendisliğine uyguladı. 

 Pozitivizmin kurucusu Comte gibi Condorcet, Renan gibi 
birçok düşünür Newton’un fizik yasaları gibi tarihsel ve 
sosyal yasalar olduğunu zannetti. 

 Atılan bir topun hızı, ağırlığı vs bilinince düşeceği yer 
tahmin edilebiliyorsa sosyal, ekonomik, tarihsel 
parametrelere bakarak aynı şey neden olmasındı? 

 Marx da bu “tarihsel determinizm” tuzağına düşmüştür. 
İlliyet ve iktiran (ing. concomitance) gibi kavramları determinizm sanmıştır. 

 Auguste Comte halkı bir makine gibi gören tarihsel determinizmden o kadar eminmiş ki 
bugün sosyoloji dediğimiz bilim dalına “sosyal fizik” ismini vermiş! 

 Gerçekte ne insan ne de toplum davranışları matematik formülleriyle hesaplanamaz. Çünkü 
insan özgürdür. Savaş, ekonomi, siyaset asla mekanik olgular değildir. 

 İnsan homo-economicus değildir. Düşünen hayvan, gülen hayvan da değildir. İnsan, hayvan 
değildir. Ama bilimciler anlamaz. 

 İnsan’da hür irade vardır. Ancak olaylar geçip gittikten sonra hatırlanan seçenekler adeta 
katılaşır ve biz hayatı bu seçeneklerden oluşan bir labirent gibi görürüz. Değildir. 

 Bu özgür irade o kadar nettir ki bir tecavüzcünün “ben küçükken bana da şöyle yaparlardı” 
deyip determinizme sığınmasını asla kabul etmeyiz: 
o Şans, Kader, Özgür İrade ve Zaman(1) 
o Şans, Kader, Özgür İrade ve Zaman(2) 
o Şans, Kader, Özgür İrade ve Zaman(3) 

 Gariptir, Marx da kendisini tarihin Newton’u olarak görmüş. Feodalitenin MUTLAKA 
kapitalizme, sonra MUTLAKA sosyalizme dönüşeceğini iddia etmiş. 

 İnsan rasyonel bir varlık değil. Defalarca kahramanlık gösteren bir askerin yarın, yeni bir 
savaşta korkup kaçmayacağını kimse garanti edemez. 

 Olayların sebepleri vardır ama sebepler sonuçları ihtiva eden kutular değildir. 
 Nedensellik, hüviyet ve insan tasavvuru arasındaki münasebeti araştırmak isteyenler için 

bir okuma listesi verelim: 
o Tehâfüt el-Felâsife (Gazzâlî Hazretleri) 
o Quantum Reality, Relativistic Causality, and Closing the Epistemic Circle: Essays in 

Honour of Abner Shimony (The Western Ontario Series in Philosophy of Science) 
o Approaches to Epistemology through Causality (Jude Anderson) 
o Causality and Modern Science (Mario Bunge) 
o Causality: Models, Reasoning, and Inference (Judea Pearl) 
o Theories of Causality: From Antiquity to the Present (John Losee) 
o Fiziksel Realite Meselesine Giriş (Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre) 

http://www.derindusunce.org/2017/03/15/bilimsellik-aklin-emaresidir-bilimcilik-ise-akilsizligin/
http://www.derindusunce.org/2011/01/19/sans-kader-ozgur-irade-ve-zaman1/
http://www.derindusunce.org/2011/01/21/sans-kader-ozgur-irade-ve-zaman2/
http://www.derindusunce.org/2011/01/24/sans-kader-ozgur-irade-ve-zaman3/
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o Kur’an-ı Kerim ve Tabiat ilimleri (Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre) 
o Bilimin Öteki Yüzü (Dr.Yamina B. Mermer- Metin Karabaşoğlu – Senai Demirci) 
o Bilimin Marifetullah Boyutları (Dr.Yamina B. Mermer) 
o A Treatise of Human Nature (İnsanın Doğası Üzerine Bir İnceleme David Hume) 
o An Enquiry Concerning Human Understanding (İnsanın Anlama Yetisi Üzerine Bir 

Soruşturma- David Hume) 
 İnsanların kadere teslim olmayı reddedişleri, geleceği kontrol etme arzuları çok eskidir. 

Bilim, bugün bu hayali destekleyen bir put oldu. 
 Gerçekte “bilim” diye bir şey yok. Fizik, kimya var. Bunların hüviyeti ise sürekli değişiyor. 

1900’lerin başında atomun varlığı tartışılıyordu. 
 Yeni tespit edilen Higgs bozonu, kütle kavramını yok etti. Eski fizikte “var olmak” ile “kütlesi 

olmak” eş anlamlıydı. Yeni fizikte değil! 
 Öyleyse “bilim” nedir? Bilimsel yöntemlerin ve formüllerin tamamı? Yaşayan bilim 

adamlarının ortak fikri? Bilim, bir vehim, putlaşan bir fikirdir. 
 Bilimsellik, aklın emaresidir; bilimcilik ise akılsızlığın! Bilimi putlaştıranlar aklını kullanmayan 

bilim adamları ve takipçi yarı-aydınlardır. 
o Şalgam suyu varsa Tanrı’ya lüzum yoktur 
o Büyük Patlama / Big Bang / Urknall / االنفجار العظيم 
o Tanrı Parçacığı / God Particle / إلها الجسيمات 

o İnovasyon /イノベーション / инновация / التجديد » 
o İlerleme / Terakki / Progrès / ترقی / تقدم » 
o İman / Faith / Foi / Bilgi / Knowledge / اإليمان 
o Evvel / Origin / Beginning / πρώτος / أوال » 
o Bâkî / Eternal / Timeless / διαχρονικό /   

 « باقی
 

  

http://www.derindusunce.org/2010/10/18/salgam-suyu-varsa-tanriya-luzum-yoktur/
http://www.derindusunce.org/2016/11/29/buyuk-patlama-big-bang-urknall-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%86%d9%81%d8%ac%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b8%d9%8a%d9%85/
http://www.derindusunce.org/2016/07/15/tanri-parcacigi-god-particle-%d8%a5%d9%84%d9%87%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b3%d9%8a%d9%85%d8%a7%d8%aa/
http://www.derindusunce.org/2017/02/03/inovasyon-%e3%82%a4%e3%83%8e%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3-%d0%b8%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af/
http://www.derindusunce.org/2017/02/26/ilerleme-terakki-progres-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%85/
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/2016/11/26/evvel-origin-beginning-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%bf%cf%82-%d8%a3%d9%88%d9%84%d8%a7/
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/
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Denizlere hâkim olanlar nasıl dünyaya hâkim oldular? 
 

 Tarihçiler ve strateji teorisyenleri deniz yollarının ve 
okyanusların stratejik önemini uzun yıllar ihmal 
ettiler. 

 Çünkü İngilizler zafer kazanmaktan memnundular ve 
fazla sorgulamadılar. Fransızlar ise daha çok yenildiler 
ve konuşmaktan utandılar. 

 Antik çağlarda ok ve mızrakın kısa menzili sebebiyle 
gemiler yanyana gelir; düşmanın güvertesini ele 
geçirmek için dövüşürlerdi. Uzaktan ateş atarak 
düşman gemiyi yakmak şerefsizlikti. 

 Barutun gelmesi çok şeyi değiştirdi ama küpeşte savaşları devam etti. Yelken ve kürek ana 
“motordu”. 

 Kömür, buhar makineleri ve çelik gövde savaş “sahnesini” büyüttü. Rüzgâr ve kol gücünün 
sınırları kalkmıştı. Düşman görünmez oldu. 

 Çelik gövdeli devasa gemiler kilometrelerce uzaktaki limanları haritadan silebilecek güce 
erişince deniz savaşının jeopolitik boyutu değişti. 

 Askerin savaştaki rolü de dönüştü. Askerin görevi kahramanlık ve dövüş becerisi değil 
endüstriyel bilgi ve ustalık oldu. 

 Bu yüzden deniz savaşlarında teknik ilerleme sebebiyle sabit ve değişkenleri saptamak 
kolay değildir. Yelken, kürek, kömür, petrol… 

 Kara savaşlarını teorileştiren Prusyalı General Carl Von Clausewitz gibi bir amiralin çıkması 
vakit aldı. Bu isim Amerikalı Alfred Thayer Mahan oldu. 
 

 

 Mahan gibi birkaç nadir isim denizlerin önemini gerçekten anlayabilmiştir. Brzezinski ve 
Mackinder bunlardandır. 

 Bu adamların kitaplarında sadece şu veya bu deniz savaşının değil coğrafya ile savaş ve 
ekonomi arasındaki münasebetin analizlerini bulursunuz. 

http://www.derindusunce.org/2017/01/09/denizlere-hakim-olanlar-neden-dunyaya-hakim-oldular/
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2017/01/yaz%C4%B12.jpg
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 Gerçek şu ki artık deniz savaşı kahraman leventlerin değil teknolojinin ve endüstrinin 
savaşıdır. Askerler birbirlerini görmez. 

 1ci ve 2ci dünya savaşlarının endüstriyel vasıflarının üzerine bugün bilgi savaşları eklendi. 
Savaşan birimleri bulma ve saklama savaşı. 

 Bu tarihçilerin önemli saptamalarından bazıları hâlâ da ABD dış politikasına yön verir. Nedir 
bunlar? 

 Deniz yollarına hâkim olan bütün okyanusları limanları kontrol eder. 
 Panama ve Suveyş kanalları, Malakka, Bering ve Cebelitarık boğazları, Yemen ve Basra 

dünya okyanuslarının kapılarıdır. 
 Bu kanallardan milyarlarca $ değerinde ticaret geçer. Mısır’ın bağımsızlığı ABD için 

Washington’un işgalinden daha korkunçtur. 
 Panama, Süveyş ve Malaka’nın kontrolü sayesinde ABD istediği ülkeyi boğabilir. Zira 

dünyadaki petrolün çoğu denizden taşınır. 
 Mısır ve Panama gibi noktalarda ABD karşıtı bir iktidar ABD donanmasının 2’ye bölünmesi 

demektir. 
 ABD süper güç değil hiper güçtür. Dünyanın herhangi bir yerinde çok güçlü bir saldırı 

yapabilir. Donanma bu gücün bel kemiğidir. 
 Okyanusların kontrolü sadece geçiş değil kaynakların kullanımı için de elzemdir: Petrol, 

gaz,… 
 ABD tahakkümünün sürmesi için dünyanın geri kalan kısmı ve özellikle Avrasya ülkeleri 

birbirleriyle savaştırılmalıdır. 
 Muhtemel bir Rus-Alman yahut Rus-Japon işbirliği Amerika’nın bölgedeki hâkimiyetini sona 

erdirmeye yeter. 
 Moskova ve Pekin, onlara düşman ama ABD’ye dost olan kırılgan ülkelerce kuşatılmalıdır: 

Kore, Tayland, Türkiye, İran… 
 Bu kırılgan ülkelerin ABD’ye daima muhtaç olması için limansız veya petrolsüz bırakılması 

gerekir. Ve birbirleriyle savaştırılmalıdır. 
 Rusya ve Çin’in okyanuslara erişmesini engellemek için kullanılan çevre ülkelerin asker ve 

polisi Amerika’da eğitilmelidir. 
 Petrol üreten çevre ülkeler petrolü kullanan çevre ülkelerden denizle ayrılmalı, petrol boru 

hatları terör ve darbe ile engellenmelidir. 
 Avrasya’da petrol boru hattı ve demiryolu gibi kara ticaretini geliştirecek her yenilik ABD 

donanmasının etkisini azaltır. 
 Avrasya’daki petrol boru hatları ve demiryolları IŞİD gibi terör örgütleriyle engellenmelidir. 
 Petrolsüz zenginler olan Japonya, Avrupa ve Çin dış ticaret fazlasını Amerikan doları 

cinsinden biriktirmelidir. 
 Eğer bu petrolsüz zenginler rezervde € gibi bir paraya kayarsa Yunanistan krizi gibi 

kâbuslarla korkutulmalıdır. 
 Avrasya ülkeleri $ dışında bir parayla ticaret yaparsa darbe, iç savaş ve terör gibi her 

yöntem kullanılarak bu engellenmelidir. 
 

Tavsiye kitap 

27 mart 2016 pazar günü düzenlediğimiz “Savaş meydanda değil masada kazanılır” konulu sunum 
esnasında kullandığımız harita ve belgeleri 88 sayfalık bir PDF formatında paylaştık. Buradan 
indirebilirsiniz. Daha önce de tavsiye ettiğimiz enerji, çevre, jeopolitik konulu makalelerin tam listesi 
şöyle: 

http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/04/demokrasi-komur-petrol-v8.pdf
http://www.derindusunce.org/wp-content/uploads/2016/04/demokrasi-komur-petrol-v8.pdf
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1. Yeni başlayanlar için enerji (1) 

 

2. Yeni başlayanlar için enerji (2) 

3. 2ci Dünya Savaşı petrol yüzünden mi çıktı? 

4. Rüzgâr nükleer enerjinin yerini tutabilir mi? 

5. Arakan’ı boşaltın, gaz ve petrol geçecek 

6. Bağımsız bir Uygur devleti hayali kuranlar yenikatliamlaraçanaktutuyorlar 

7. Küresel ısınma çok iyi bir şeydir » 

8. Küresel ısınma bitti… İkinci dalga geliyor! » 
 

Ekonomik krizler, terör ve darbelerle ilgili tavsiye edilen kitaplar da buradan indirilebilir: 

 

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

 

 

  

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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Modern savaşlarda neden insan değersizleşiyor? 
 

 Savaş tarihi hakkı ile incelenmiyor. Teknoloji, 
ticaret, endüstri ve askeri strateji ayrı kişilerce 
öğrenildiğinden dünyayı anlamamız zor. 

 Meselâ kara savaşına destek veren yelkenli 
kayıklardan okyanusları hakim olan uçak 
gemilerine kadar bahriyenin sabitleri ve 
değişkenleri nelerdir? 

 Savaş gemilerinin kömürden mazota geçmesi 
jeopolitik satranç kurallarını tamamen 
değiştirdi. Mazot gemilerin menzilini 3-4 kat 
arttırdı. 

 Kömürle çalışan gemiler yakıt alabilecekleri limanlara çok sık uğramak zorundaydı; kömür 
atmak için işgücü gerekliydi ve kömür tozu patlıyordu. 

 Teknolojik ilerleme öncesi savaş profesyoneldi. Göz göze savaşmak için cesaret, beceri, 
bireysel güç ve uzun süreli eğitim gerekliydi. 

 Oysa makineli tüfek ve el bombası gibi icadlar sıradan insanların bile yüzlerce düşmanı 
öldürmesine imkân verdi. İşçi-köylü ile tecrübeli asker arasında fark çok azaldı. 

 1ci dünya savaşından itibaren “asker” dediğimiz insanların bir kısmı düşmanı görmeyen, 
ellerine silah bile almayan askerî işçiler. 

 Savaşın bu şekilde endüstrileşmesinin birkaç sonucu oldu: Bir kere öldüren ile ölen arasında 
mesafe arttı: Ben yapmadım, makine yaptı. 

 Bugün dakikada 600 mermi atan orta kalite makineli tüfeklerle korkak/ beceriksiz/ tâlimsiz 
bir asker, hatta bir çocuk bile yüzlerce iyi savaşçıyı öldürebilir. 

 Yani savaş kahraman askerlerin vuruştuğu değil endüstriyel güçlerin yarıştığı bir saha. 
Teknoloji, lojistik ve para zaferi belirliyor. 

 Endüstrileşen ve bugün artık robotlaşan savaşlarda insan hayatının daha da değersizleşmesi 
kaçınılmaz. İnsan bazen bir mühimmat bile değil. 

 Çölde savaşan ordular için su neyse bugün petrol aynı değerde. Atların ve insanların yerini 
makinelerin aldığı modern savaşların sabiti petroldür. 

 

  

http://www.derindusunce.org/2016/12/16/modern-savaslarda-neden-insan-degersizlesiyor/
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Teröre karşı sıradan vatandaşların yapabilecekleri 3 şey… 
 

  

 Öncelikle terörün amacının bizi öldürmek değil korkutmak olduğunu bilelim. 
 Trafik kazaları, alkol, uyuşturucu binlerce insan öldürür ama terör kadar korkutmaz çünkü 

“bunlar bana olmaz” deriz. Terör herkesi vurabilir. 
 Polis, asker ve istihbarat görevini yapar ama biz sıradan insanlar nerede durmalıyız? 
 Düşman orduları öldürmek, yıkmak ve ele geçirmek için vurur. Terörün amacıysa korku 

yoluyla nefreti arttırmak. 
 Demek ki Türk nefreti, Kürt nefreti, Ermeni, Alevi, Suriyeli vb zümreleri hedef alan 

düşmanca sözler teröre hizmet eder. 
 Her terör saldırısından sonra “filanca yetkili istifa etsin” tarzı kışkırtmalar da artar. Bunlar 

da terörün hizmetçisidir. 
 Avrupa Birliği, NATO, OECD gibi kuruluşların merkezlerinin bulunduğu Brüksel, Paris vb 

şehirler dahi terörden korunamıyor. 
 Bu sebeple bir şehirde meydana gelen saldırılar o şehrin polislerinin, istihbaratının vs 

beceriksiz olduğunu göstermez. 
 Özellikle EYP bombaların hammaddeleri her yerde bulunabilen, farklı işler için kullanılan 

türden şeyler ve yasaklanması imkânsız. 
 Fakat terörün önündeki en büyük engel birçok ülkenin bazı örgütlere “faydalı terörist” 

gözüyle bakması. 
 Avrupa ve ABD’nin ikiyüzlülüğüyle mücadele etmesi gereken diplomatlar ve istihbarat 

görevini yapar. Biz sıradan vatandaşlar ne yapalım? 
 Terör eylemlerinde maşa olarak kullanılan psikopatlar dağılmış ailelerin, aşırı fakirlik veya 

şiddetin çocuklarıdır. 
 Ayrıca bir toplumda azınlıkları hedef alan nefret söylemi çoğalırsa teröristler o zümrelerden 

kolaylıkla adam devşirebilir. 
 Fransa’da Charlie Hebdo ve Bataclan (100’den fazla ölü) “İslâmcı” terör eylemlerini yapan 

gençler sokağa atılmış alkoliklerdi. 
 Özetlersek… Fakirliğe, sefalete, ırkçılığa karşı direndikçe terör örgütlerinin önünü tıkarız. 
 Önemli bir tedbir de insanların bilgilenmesidir. Terör maşasını kullananlar medya yoluyla 

yalan haber yayarlar ve cahilleri güderler. 
 Sadece gazete ve TV’den bilgi alan insanlar kolaylıkla koyun gibi güdülebilir. Vatana hizmet 

ettiklerini sanarak ihanet edebilirler. 
 Terör yoluyla zenginleşen güçler 200 yıla yakın bir süredir dünyanın her yerinde aynı 

taktikleri kullanır. Araştırıp okumak gereklidir. 
 Bilginin, araştırma ve sorgulamanın yaygınlaştığı toplumları paniğe sürüklemek zordur. 

Korksalar bile çare üretirler. 
 Yani sıradan vatandaşların teröre karşı yapabilecekleri 3 şey ırkçılık, cahillik ve sefaletle 

mücadele etmektir. 

http://www.derindusunce.org/2016/12/12/terore-karsi-siradan-vatandaslarin-yapabilecekleri-3-sey/

