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İsrail Entropi İçinde:Demografik Yapı -2 
Doç. Dr. Fahri Erenel 
 
Devlet terörünün uygulayıcısı İsrail ile planlayıcısı ABD, Filistinlilere yeteri kadar 
ders verdiklerini düşündüklerinden ateşkes ilan etmeye karar 
verdiler.Lütfettiler.Söylemleri yaptıklarından daha da vahim.Böyle bir süreç 
içinde çocukların ve kadınların yaşamlarını yitirmelerinin normal olarak 
karşılanması gerektiğini,esas olanın İsrail halkının güvenliği olduğunu 
belirtmeleri asla son olamayacaktır.İsrail’in saldırıları devam edecektir.İsrail’in 
daha önce defalarca söylediğimiz gibi Ermenistan’dan farkı yok.Ermenistan 
arkasına kimi zaman ABD’yi,kimi zaman Rusya’yı alarak Azerbaycan’da 
katliamlarını aralıksız sürdürdü.Ne zaman Rusya,Azerbaycan’a müdahale 
etse,hemen yanı başlarında fırsatçı Ermenileri gördük.1920’de gördük,1990’lı 
yıllarda gördük,1994 Hocalı katliamında gördük. 
 
İsrail ve Ermenistan aynı yumurta ikizleri gibiler.Yanlız kaldıklarında  ne 
yapacaklarını bilemiyorlar.Hemen arkalarına bakıyorlar.İplerin kimin elinde 
olduğunu ve sahiplerinin onları gösterilerde kullanıp kullanmayacaklarını önce 
öğrenmeye çalışıyorlar.Sonra sahneye çıkıyorlar.Ermenistan,Dağlık Karabağ’da 
nasıl olsa arkamda Rusya var diyerek Azerbaycan’a saldırmaya kalktı.Ancak, bu 
kez Rusya Azerbaycan’a müdahale etmeyince nasıl çarpıldığını gördü.İsrail’de 
içinde düştüğü uçurumdan çıkmaya çalışıyor. 
 
Önceki yazımda İsrail’in operasyon nedenlerinin öncelikle temiz su ihtiyacını 
sürdürülebilir bir şekilde karşılamak olduğunu vurgulamıştım.Tevrat’ta;su,petrol 
ve kutsal toprakların İsrail için önemi belirtilmektedir.Olaya su boyutundan 
baktığımızda bu konuda kitaplar,raporlar ve çok sayıda belgeye ulaşabiliyoruz.Bu 
kitaplardan biri,Arkam Zubi tarafından yazılmış olan “Yahudilerin Arap Suları 
Üzerinde ki Mücadeleleri.Eski Bir Tevrat Rüyası ve Bunu Gerçekleştirme Çabaları 
“ adını taşımaktadır.Zubi kitabında Arap sularının feth edilmesini dini bir görev 
olarak görmektedir.Su İsrail için herşeydir.Su varsa İsrail siyonist çalışmalarına 
devam edecek,yeni göçlerle genişlemesini tamamlayabilecek ve nüfusunu 
arttırabilecektir. 
 
Halen Filistin ve Arapların nufuslarının 4 kat artışına karşılık İsrail’in nüfus artış 
hızı 2 kat seviyesindedir.Kısa bir zaman sonra İsrailli Yahudiler azınlık durumuna 
düşeceklerdir.2000’li yılların başında yılda ortalama 200 bin olan yahudi göçü 
günümüzde 40 binler seviyesine inmiştir.Bu sayılar gelecek için İsrail’i 
korkutmaktadır.Aynı zamanda doğurganlık oranı da giderek düştüğü için 
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gelecekte güvenlik sorunlar da yaşamaya başlayacaktır.Bunu gördüğü için başta 
Çin olmak üzere diğer ülke varandaşlarına  kapılarını açmaya başlamıştır. 
 
Zubi’nin kitabında sözünü ettiği petrol ise İsrail saldırganlığın ikinci köşe taşını 
oluşturmaktadır.Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı “ Filistin Halkı 
İçin İşgalin Ekonomik Maliyeti “başlıklı raporda Batı Şeria ile Gazze Şeridinde 
büyük miktarda doğal gaz ile petrol olduğunu açıklamıştır.Dünya Bankasının 
2013 yılında yayımladığı raporunda ise Batı Şeria’da ki madencilik üretiminin 
potansiyel değerinin yılda 900 milyon dolar olduğu tahmin edildiği bilgisi yer 
almaktadır.İsrail bu kaynakların kullanımına izin vermediği için Filistin’in kaybı 
milyar dolarları bulmakta,bu zenginlikleri İsrail firmaları yağmalamaktadır.En 
verimli taş madenciliği bölgeleri de İsrail işgali altındadır.İsrail,kendisine ait 
olmayan bu kaynakları işletirken uluslararası sermayeyi’de kullandığı için diğer 
ülkelerin sesleri çıkmamakta,Filistin toprakları yağmalanmaya devam 
edilmektedir. 
Kısacası,İsrail için kutsal topraklar sadece yaptıkları katliamların ve yağmaların 
maskesini oluşturmaktadır.İsrail için varsa yoksa öncelik su ve paradır.Konu bir 
din savaşı değildir. 
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Türkiye’de Ana Mesele 
Prof. Dr. Anıl Çeçen-Ankara Kalesi :296     
 
Türkiye Cumhuriyeti bir Türk devletidir ve Türklüğün ana vatanı olarak kabül 
edilmiştir. Osmanlı sonrası dönemde  bir ulus devlet kurulması için karar 
alındığında,ortada çok gelişmiş bir ulusal yapı bulunmuyordu. Üç kıta arasında 
yer alan merkezi bir konumda bulunan Anadolu yarımadası ,yedi yüz yıl Osmanlı 
imparatorluğunun merkezi  toprakları olarak  hizmet vermiş olan Anadolu 
toprakları ,daha sonraki aşamada bir ulus devletin merkezi alanı olarak önemli 
bir misyonu  yerine getiriyordu .Daha önceki dönemlerde Roma, Bizans ve 
Selçuklu İmparatorlukları zamanında da benzeri bir misyonu yerine getiren  
Anadolu  yarımadası ,bugünün koşullarında eski imparatorluk mirası bir yükü 
üstlenirken, gene benzeri bir işlevi yerine getiriyordu .Dünyanın ortasında yer 
alan  merkezi coğrafya ,sürekli olarak imparatorlukların yayıldığı bir alan 
olmasına rağmen ,çevresinde yer alan bölgelerin öne çıkardığı bir nüfus sorunu 
ile  karşı karşıya kalmıştır .Eskiden büyük  devletler ve imparatorluklar merkezi 
alanda yayılırken ,daha sonraki dönemde ulusların tarih sahnesine çıkması ile 
birlikte  içine  girilen ulus devletler çağında da ,Anadolu yarımadasının sahip 
olduğu milli sınırlar içerisinde bir ulus devlet olarak  Türkiye Cumhuriyeti tarih 
sahnesine çıkıyordu . 
 
Müslüman ümmetinden ve Osmanlı devletinden uzaklaşmanın başlaması ile  
birlikte  Anadolu halkı yeni bir ulusal gelecek ararken , Müslümanlıkla birlikte bir 
de  Türkleşme dönemi başlamış ve bu doğrultuda  Anadolu yarımadasındaki  yeni 
ulus devletleşme ortaya çağdaş bir ulusal cumhuriyetin çıkışını sağlamıştır. 
Avrupa kıtasında yaşanan Rönesans ve reformların getirdiği yenilikler ,bir  yeni 
oluşum olarak aydınlatma devrimini yaratınca Ortaçağ dönemi geride kalmış ve 
yeni dönemde  bilim ve kültüre dayanan bir yeni yapılanma sayesinde, o 
dönemde dünyayı yöneten Avrupa devletleri  zaman içerisinde  uluslaşmanın 
öncülüğünü yapmışlardır.Orta çağ boyunca küçük küçük şehir devletlerinde 
yaşamaya çalışan insanlık,aydınlanma devrimi sonrasında bilimin ve kültürün 
temellendirdiği  yeni ve yakın çağlara uzanarak  modern çağların ulus devlet 
yapılanmasına doğru bir gidişi gündeme getiriyordu. Etnik ve dini cemaatların 
siyasal aktivizasyonu ile birlikte önce bir kültürel canlanma ve toplumsal yaşama 
geçiş ve daha sonraki aşamada ise, vatan ve soy konularında ortaya çıkan 
bilinçlenme  ile birlikte uluslaşmanın ilk adımları atılıyordu .Osmanlı devletinin 
sürekli savaşlara girmesi  nedeniyle zayıf düşmesi yüzünden kamu düzeni çöküşü 
ile karşı karşıya kalınmıştır.Avrupa kıtasının büyük devletleri merkezi alanda 
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güçlü bir devlet görmek istemedikleri için ,yok etme politikalarını  düzenli olarak 
kullanmışlardır.Özellikle Almanya ve Rusya arasında merkezi alana sahip çıkma 
hedefi doğrultusunda çekişmeler yaşanırken , Osmanlı Devleti sürekli savaşmak 
zorunda kalıyor ve bu süreçte  de bir çok ülke ve bölge imparatorluğun elinden 
çıkarken,bu topraklar üzerinde yaşayan bölge halklarının bir kısmı da kopup 
giden topraklar ile birlikte, Osmanlı hegemonya alanından çıkarak ,yeni ulus 
devletlerin  oluşumu için elverişli ortam yaratıyorlardı.Osmanlı’nın toprak kaybı 
özellikle Balkanlar bölgesinde yeni ve küçük ulus devletçiklerin kurulmasına 
giden yeni bir süreci olayların önüne getiriyordu.Balkanlar’daki milliyetçilik 
rüzgarları Müslümanları ve Yahudileri bu bölgedeki yerleşik düzenlerinden 
uzaklaştırırken,mikro milliyetçilik akımları üzerinden yeni ulus devletler birbiri 
ardı sıra dünya sahnesine çıkıyorlardı . 
 
Hrıstıyanlar ve Müslümanlar arasında giderek artan gerilimler  ve siyasal 
çekişmeler  ortalığı karıştırınca Osmanlı millet sisteminden gelen toplum yapısı 
dağılma noktasına geldi ve Balkanlar’daki etnik azınlıklar Osmanlı 
hegemonyasına karşı çıkarak, küçük küçük ulus devletlerini kurarak  modern 
çağlarda diğer ulus devletler ile rekabet ve çekişme içinde siyasal yapılanmalarını 
tamamlamaya çalıştılar .Balkanlardaki Hrıstıyan uluslar  sahip oldukları dinsel 
birliktelikten giderek ,homojen bir ulus devlet oluşturma yolunda emin adımlarla 
ilerliyorlardı.Önce küçük devletlerini kuranlar daha sonraki aşamada rakip komşu 
devletlere karşı güçlenmek doğrultusunda ,devletlerini büyütmek amacıyla 
komşu devletlere saldırıya geçerek hegemonya kavgasına girişiyorlardı . Din 
üzerinden uluslaşmaya yönelmek ve kendi dini  üzerinden yeni bir ulus yaratma 
girişimlerinde ,bu kez Osmanlı sonrasında kurulan Hrıstıyan küçük devletler  tarih 
sahnesine çıkarak dünyanın jeopolitik merkez bölgesinde  Müslümanlığa karşı 
Hrıstıyanlığın  Avrupa ve Vatikan destekli uzantılarını oluşturarak ,yeni kurulan 
Türk devleti için Hrıstıyanlık dininin geçmişten gelen bir batı baskısı siyasal 
kutuplaşma  yoluyla  kurulmakta olan yeni cumhuriyetin ,Musevilerin kontrolü 
altında bir Türk devleti olmasına giden yolun önü kesilmek 
isteniyordu.İmparatorluğun çöküşü ve  dağılması üzerine Vatikan komutasındaki 
Hrıstıyan dünya, Balkanları bir geçiş köprüsü konumunda kullanarak Anadolu 
yarımadası ile bağlantısını geleceğe dönük bir biçimde korumak istiyordu.  
 
Vatikan merkezli Hrıstıyan  Avrupa gelecekte komşu olacağı ya da daha yakın 
ilişkiler içinde olacağı,Asya kıtasına yönelik olarak genişlemek ve orta dünya 
bölgelerinde  yeni Hrıstıyan küçük devletler  kurarak,bunlar ile bir merkezi bir 
ittifak çatısı altında bir arada olmayı hesaplıyorlardı.Ne var ki ,Balkan savaşları ile 
başlayanHrıstıyan -Musevi çekişmesi daha sonraki aşamada Hrıstıyan- Müslüman 
çekişmesine dönüşerek  Hrıstıyanlık dünyasının Yunanistan üzerinden önce 
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merkezi alana daha sonraları da Asya kıtasına  yayılma planlarını ortadan 
kaldırıyordu . 
 
Balkanlar da ortaya çıkan bu dinler arası çatışma, Balkan savaşları ve daha sonraki 
aşamada da  Çanakkale savaşları ile devam ediyor ve Müslüman nüfusun ağırlıkta 
olduğu eski Osmanlı bölgelerinde Müslüman halk ile Hrıstıyan topluluklar 
arasında bir iç savaş süreci gündeme geliyordu . Osmanlı ahalisi içinde  nüfusun 
dörtte üçe yakın büyük çoğunluğunun Müslüman olması nedeniyle Ermeni ,Rum 
,Bulgar ve Süryaniler gibi Hrıstıyan dinine sahip bulunan topluluklar, Birinci  Cihan 
savaşına doğru yavaş yavaş imparatorluk arazisi sürüklenirken,Osmanlı 
devletinin gayrimüslüm kalıntıları olan Hrıstıyan nüfusun önemli bir kısmı  
Akdeniz limanlarından  gemi ve vapurlara binerek  imparatorluk sahasının dışına 
çıkarak,Avrupa ve Amerika kıtalarındaki boş olan sömürge devletlerinin 
topraklarına giderek yerleşiyorlardı.Böylece Birinci Dünya savaşının başlaması 
üzerine merkezi coğrafyadan batı ülkelerine doğru göç hareketleri artıyordu . 
Hrıstıyanlık dininin bütün dünyaya yayılması hakkındaki Vatikan projesi böylece 
uygulama alanına sokulurken, Osmanlı Hrıstıyanları daha çok Güney Amerika  
ülkelerini yeni yurtları görerek buralara yerleşiyorlardı .  Amerikan kıtasının da 
Avrupa kıtasında olduğu gibi Hrıstıyanlığın birleştirici çatısı altında Vatikan’ın 
hegemonya alanının genişlemesi,Osmanlı Hrıstıyanlarının kıta değiştirerek  
Güney Amerika ülkelerine gitmeleri sayesinde gerçeklik kazanıyordu .İlk  bin yılda 
Avrupa Hrıstıyanlaşırken, ikinci bin yılda Amerika kıtasının Hrıstıyanlaşmasına 
Osmanlı göçmenleri Kuzey ve Güney Amerika kıtalarına  yerleşerek yardımcı 
oluyorlardı. Milat döneminden sonra iki bin yıl devam eden bu kavganın bugünkü 
uzantısında Vatikan’ın Asya kıtasını da  Avrupa gibi bir Hrıstıyan kıtasına 
dönüştürme projesinin ilk adımları o dönemde atılmak istendiği için ,Türkiye’nin  
Trakya ve Ege bölgelerinde yeni Hrıstıyan devletler kurarak buralardan Asya 
kıtasının içlerine doğru bir yayılma hazırlığı göstermişlerdir. Dinler arasındaki bu 
kavga bölge ülkelerini derinden etkilerken, Birinci Dünya savaşı sonrasında 
Osmanlı imparatorluğu dağılırken,Avrupa Musevileri göç ve mübadele yolu ile 
eski  imparatorluk topraklarına yerleşerek,Avrupa kıtasında  iki bin yıl süren din 
kavgasını Orta Doğu bölgesine  taşımışlardır .  
 
Din kavgası yüzünden Avrupa da kurdurulmayan Yahudi devletinin önce 
Balkanlar’da  sonra Ege bölgesinde kurulması için Musevi lobileri çok baskılar 
uygulamışlar ve en sonunda  Yahudi devleti olarak İsrail yirminci yüzyılın 
ortalarında kurulmuştur.Türkiye Cumhuriyeti tam bu arada bir devlet olarak 
kurulma şansını elde etmiştir. Birinci Dünya Savaşı ile birlikte Rusya’da bir Sovyet 
devrimi gerçekleştirilerek,Rusya’nın kontrolü altında kalan dünyanın beşte bir 
toprak parçaları üzerinde dinsizlik düzeni kabül edilmiş ve bu doğrultuda  bütün 



 7 

camiler ile kliseler kapatılmıştır.Dünyanın kuzey bölgesinde bir dinsizlik düzeni 
kurulurken  ve bu durumun ortaya çıkardığı dinsizlik uygulaması  tüm Asya kıtası 
üzerinde uygulamaya geçirilirken, Sovyetler Birliği ile müstakbel İsrail arasında 
kalan orta bölgede eski Osmanlı toprakları merkeze alınarak bir Türk devleti 
kurulmuştur. Ne var ki , SSCB gibi bir  kocaman imparatorluk Rusya merkezli 
olarak örgütlenirken,İslam dünyasının tam ortasına Avrupa’da kurulamayan İsrail 
devletinin kurulması, Rusya merkezli dinsizlik düzeninin geçerli olduğu Sovyetler 
Birliğinin ,İslam dünyasına karşı oluşturduğu dinsizlik düzeni dengesi arasında 
mümkün olabilmiştir.Hrıstıyan Avrupa ülkeleri kendi ülkelerinde Yahudi devleti 
kurulmasına izin vermezlerken Amerikan Yahudi lobilerinin özellikle Hazar 
lobisinin destekleyerek örgütlediği Sovyetler Birliği gibi bir dev ülke,dinsizlik 
düzeninin temsilcisi olarak büyük İslam coğrafyasını dengeleyerek ,ikinci dünya 
savaşı sonrasında İsrail devletinin Orta Doğu bölgesinde kurulmasının önünü 
açmıştır.Merkezi alanda İsrail kurulmadan önce bir sosyalist imparatorluğun 
oluşturularak büyük İslam potansiyelinin tam ortasında Yahudi devletinin 
kurulması çok zor olmuş ve bu devletin kurulmasından sonra geçen yarım yüzyılı 
aşkın süre merkezi alanı sürekli savaş bölgesine dönüştürmüştür.Dinsizlik 
imparatorluğu İslamın gücünü dengelerken, dünyayı Amerika’dan yöneten 
Musevi lobilerinin destekleri ile ikinci dünya savaşı sonrasında İsrail,Orta Doğu’da 
bağımsız bir devlet olarak kuruluyordu.Birinci Dünya savaşı sonrasında kurulması 
planlanan İsrail devleti ,Edirne’den göç eden Türk asıllı bir Yahudi olan İngiliz 
Başbakanı Churchil’in karşı çıkması yüzünden İsrail kurulamamış ve  savaşı 
kazanan İngiliz Başbakanı Siyonistlerin yoğun çalışmaları sonucunda,genel 
seçimleri kaybederek muhalefete düşmesi yüzünden İsrail’in kurulabilmesi için 
yeni bir yol açılmış ve bu yol insanlığı İkinci Dünya savaşı felaketine 
sürüklemiştir.Siyonistler Hitler gibi  anormal birisini bularak  ve onun üzerinden  
Nazizm’i örgütleyerek  ve  sonunda Almanya ile Sovyetler Birliğini savaştırarak 
kutsal topraklar ilan edilen Filistin bölgesinde Yahudi devletini kurmuşlardır.  
 
Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Sovyetler Birliği dünyanın ikinci büyük gücü 
olarak Asya’nın kuzey bölgesinde egemenliğini sürdürüyor ve bu doğrultuda da 
bölgedeki bütün İslam devletlerini dengeleyerek İsrail devletine karşı bir büyük 
İslam savaşının gündeme gelmesini önlüyordu. Bu çerçevede İsrail devletini ilk 
tanıyan devlet Sovyetler Birliği oluyor ve ABD’nin de hemen tanıdığı İsrail 
oluşumunu tanımak Türkiye’nin önüne  yeni bir görev gibi getiriliyordu . Amerika 
ve Rusya’nın tanıdığı İsrail devletini  Musevi lobilerinin yoğun desteği ve baskıları 
ile Türkiye Cumhuriyeti de tanımak zorunda kalıyordu.İkinci dünya savaşına 
kadar Türkiye bölgedeki İslam devletleri ile olan ilişkilerini ayarlayarak , Sovyetler 
Birliği ve batılı emperyalist devletlere karşı bölgesel savunma ve dayanışma 
ittifakları oluşturmaya çalışırken,İsrail devletinin kuruluşu Amerikan Musevi 
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lobileri aracılığı ile  tamamlanmaya çalışırken ,Türkiye Cumhuriyetinin kurucu 
Cumhurbaşkanı Atatürk bölge devletlerinin karşı çıktığı İsrail yapılanmasına karşı 
uzak duruyor ve batı dünyasından bölgeye transfer edilen bu Siyonist devletin 
dünya barışını tehdit edeceğini görerek de ,bu oluşuma destek vermiyordu 
Merkezi coğrafya İsrail devletinin kurulması doğrultusunda yeniden 
yapılandırılırken,Sovyetler Birliği’nin tam da dünya savaşı sırasında New York 
borsasından gönderilen milyonlarca dolar maddi yardımın,Troçki tarafından 
Moskova’ya gönderilmesi ile Kızıl Ordu kurularak , bütün Rusya ve komşularının 
bir araya  geldiği büyük  ideolojik imparatorluk kurularak  orta dünya alanları 
tümüyle bu büyük yapılanmanın hegemonyasına terk ediliyordu.Solculuk 
görünümünde bir dinsizlik düzeni Müslüman dünyanın tam ortasında farklı 
dinden bir devlet yapılanmasının yerleştirilmesini  daha kolay bir duruma 
getiriyordu. Osmanlı imparatorluğunun yerine, Büyük İsrail Federasyonu planının 
uygulanabilmesi doğrultusunda elverişli bir ortam hazırlanıyordu.Nitekim daha 
sonra ortaya çıkan bir çok gerçek böylesine bir uluslararası planın olduğunu ve 
gelecekte bütün bölge devletlerinin bu emperyalist proje doğrultusunda yeniden  
yapılandırılması gerektiğini  ,bir çok siyasal gelişme ortaya koymuştur. Sovyetler 
Birliğinin kurulması sonrasındaki Orta Doğu konjonktürü  Yahudi devleti olarak 
İsrail’i öne çıkarmış ve bunun sonucunda bölgedeki eski Osmanlı toprakları, 
Avrupa’dan gelen ulus devlet modeli üzerinden İngilizlerin Sevr planı aracılığı ile 
dönüştürülmeye çalışılmıştır.Yüz yıl önce İngiliz planı ile ulus devletleri bölgeye 
taşıyan uluslararası konjonktür ,bugün de Büyük İsrail planı doğrultusunda eyalet 
devletlerini gündeme getirerek var olan devletlerin içinden en az on küçük devlet 
çıkartmak üzere bölge savaşlarını Orta Doğu’da sürdürmektedirler .  
 
İşte Türkiye Cumhuriyeti iki bin yıllık dinler savaşı Avrupa’dan Asya kıtasına 
taşınırken tam o dönemin ortalarında kurulmuştur. Dinler açısından bir yanı ile 
Hrıstıyan dünyası, diğer yanı ile İslam dünyası ve  üçüncü olarak da Asya kıtasında 
var olan  ülkelerin arka planda yer aldığı kozmopolit dinler dünyası arasında 
sıkışıp kalan Türkiye Cumhuriyeti ,aynı zamanda SSCB gibi dinsizlik rejimi ile  Orta 
Doğu’nun tam ortasında yer alan   bir ülke olarak ,kuruluşu sırasında dinler arası 
diyalog sağlayacak bir laiklik modeli esas alınmıştır.Hrıstıyan Avrupa ile 
Müslüman merkezi bölge arasında kalan bir ülke olarak Türkiye Cumhuriyetinin  
Avrupa’nın yanında Müslüman ülke olarak yer almasını Vatikan ve Avrupa 
ülkeleri uygun görmemiş ve engelleme yapmışlardır.Sınır komşusu olarak İslam 
ülkelerini Balkanlar’da görmek istemeyen Hrıstıyan Avrupalılar 
yüzünden,Türkiye Cumhuriyeti’nin  ilk başta kuruluşu  sırasında laikliği 
zorlamışlar ve bu nedenle de  Türkiye Cumhuriyetinin ilk anayasasında yer alan 
ama sonradan değiştirilen maddelerinde var olan  “Türkiye Cumhuriyetinin dini 
İslam’dır “hükmü kaldırılarak , Türkiye Cumhuriyetinin laiklik yapılanmasının önü 
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açılmıştır. Batı dünyasından gelen bu baskılar Türk devletinin Müslüman devlet 
olmasını önlemiştir.Bu süreçte Musevilik dininin etkileri bir Yahudi devleti olarak 
İsrail’in önünü açarken, Türkiye bu kez doğudan da laiklik talepleri ile karşılaşarak 
İslam coğrafyasının tam ortalarında bir din ve ırk devleti olarak kurulan İsrail 
devletine merkezi coğrafya da bir şemsiye görevi görmüştür.Rusya’da kurulan 
SSCB rejimi  İslam coğrafyasının önünü keserken dinsizlik görüşünün ağırlığı Asya 
ülkelerine taşınıyordu.ABD’nin desteklediği Rusya’daki Sosyalist devrime karşı 
denge olarak İngiltere’nin örgütlediği Çin’deki Maocu dinsizlik 
düzeni,tamamlayıcı bir yapılanma olarak devreye giriyordu.Bu gibi yeni 
oluşumlar cihan savaşı ile başlayan değişimlerin yeni halkaları olarak devreye 
giriyordu.İkinci dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan yeni dengeler,İsrail’in 
kuruluşuna giden yolu açıyor ve bu doğrultuda  yeni gelişmeler birbiri ardı sıra 
öne çıkarak, uluslararası konjonktürün biçimlenmesinde etkin  oluyordu.  
 
Yukarıda açıklanan nedenlerle,Türk devletinin nüfusunun yüzde doksanının 
Müslüman olmasına rağmen devlet kuruluşta İslam devleti olarak 
kurulamıyordu. Bu duruma hem Avrupa,hem Rusya karşı çıkarken, İsrail’de 
Osmanlı vatandaşlığından Orta Doğu Musevilerinin durumunu dikkate 
alarak,Türkiye’nin bir  İslam devleti olmasına karşı çıkıyordu. Dünyanın 
merkezinde bir devlet  kurarken  kurucu öncü kadro çevre ülkelerinden gelen 
büyük baskılarla karşı karşıya kalıyordu.Bu aşamada kurucu önderin 
başkanlığında yapılan özel toplantılarda bir ara Türk devleti kurulurken Türk 
ulusunun da Hrıstıyan olması öneriliyor  ve uzun tartışmalardan sonra Türklerin 
Hrıstıyanlığa geçmesi  çeşitli itirazlar yüzünden kabül edilmiyordu.Kurucu kadro 
Hrıstıyan Batı dünyası ile Müslüman dünya arasında bir orta yol ve denge 
oluşturabilmek üzere laik devlet modelini ana gövde olarak kabül ediyordu . 
Türkiye Cumhuriyeti kuruluşu sırasında sürekli olarak Hrıstıyan Avrupa ile din 
konularında çekişirken, ikinci dünya savaşı sonrasında da yeni kurulan İsrail ile de 
İslam devleti konusunda bir çok tartışmalar ve gerginlikler birbirini izlemiş, Türk 
vatandaşı olarak Türklüğün içinde yer alan bir çok Musevi vatandaş,din 
konularına karışırken ya da tarikatların önderliği  gibi alanlarda rol alarak etkili 
olmaya çalışırken,Türkiye’de din yönetimi alanında bir çok yeni sorun ortaya 
çıkmıştır . Bu sorunlar dini konuları öne çıkarmış ve soğuk savaş sonrası 
dönemde,Türkiye’de açıktan İslamcı partiler kurularak siyaset sahnesinde 
özgürce yer alabilmişler ve zaman içinde toplumu kucaklayıcı bir büyüklüğe 
kavuşarak ,uzun süreli iktidar olma şansını da elde etmişlerdir. Halk kitleleri 
giderek genişleyen Müslüman tabanı temsil eden partileri desteklemeye 
başladıklarında, Cumhuriyetin kurucusu  ve öncüsü olan  Atatürk’ün partisini de  
kitlesel olarak Türkiye’nin gayrimüslim vatandaşları  desteklemeye başlamıştır. 
Bu ayırımın giderek kamplaşmaya dönüşmesi ile birlikte Türkiye son yıllarda 
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içinden çıkılmaz bir sarmala sürüklenerek,dinler arası çekişme alanı haline 
gelmiştir.Dinler arası çekişmelerin tarihte olduğu gibi savaşlara dönüşme ihtimali  
bugün yüksek görünmektedir.  
 
Türklerin ana vatanı olarak kabül edilen Anadolu yarımadasında Türklüğün ve 
Türkçülüğün ana sorunu olarak dinin öne çıktığı görülmektedir. Tarih boyunca 
dinler arası çekişme ve çatışmalar yaşanmış ve bunların uzantıları günümüze 
kadar gelmiştir. Türkiye gibi üç kıtanın tam ortasında yer alan bir ülkenin bu 
dinler ve tarikatlar arasında çekişmelerden fazlasıyla rahatsız oldukları ve bu 
yüzden de uluslaşma süreçlerinin önünün kesildiği ,ya da  dinci kesimler ile laik 
kesimler arasındaki çekişmelerin çatışmalara dönüşerek kamplaşmalara yol 
açtığı anlaşılmaktadır.Rusya’daki Türkler Şaman, Hrıstıyan ya da Musevi dinlerine 
sahipler,Türkiye’deki Müslümanların bir kesimi ise ya Hrıstıyan ya da Musevi 
dinlerine mensup görünüyorlar, bu nedenle de dini kimlikleri ön plana geçtikçe, 
ulusal kimlikleri geri giderek Türklük ile mesafeli bir duruma düşüyorlar .Dinin 
ana belirleyici olduğu yapılanmalar içinde kimlikler ortaçağ dan bu yana dine 
dayalı olarak belirlenmiştir.Ne var ki on sekizinci yüzyılın getirdiği bir yenilik 
olarak ulus devletler öne geçerken,zamanla ulusal kimlikler bunların uzantısı 
biçiminde gerçeklik kazanmışlardı . Dini örgütlenmelerin güçlü olması nedeniyle 
din esaslı cemaatlar ya da tarikatlar uluslaşma akımına karşı çıkarak direnmişler 
ve bu yoldan uluslaşma süreçlerinin önünü kesmeye çaba sarf etmişlerdir . 
 
Üç yüz yıllık  bir geçmişe sahip olan uluslar,dinler kadar tarihi ağırlığa sahip 
olmadıkları için  dinlerle olan   çekişmeli süreçte ulusların  ve ulus devletlerin zayıf 
kaldıkları,buna karşılık dini grupların küresel şirketler tarafından desteklenerek  
ulus devletlerin karşısına çıkarıldıkları anlaşılmaktadır. Bir taraf ta uluslar ve ulus 
devletler ittifakı varken ,bunlara karşılık küreselleşme süreci içinde  emperyal  
şirketler ile tarikatların işbirliği yaparak  ortaya çıktıkları anlaşılmaktadır. Tekelci 
büyük sermayenin dünyayı kendi imparatorluğuna çevirme noktasında, şirketler 
ile devletler kapıştığı için  küresel emperyalizm hem ulusları hem de ulus 
devletleri karşısına alarak yıkmak ve eritmek çabası içindedir. 
 
Anadolu yarımadası üzerinde kurulan Türk devletinin  hem Orta Asya’dan gelen 
bir ulus sorunu hem de Orta Doğu bölgesinden gelen din sorunu bulunuyordu . 
Dünyanın ortasında kurularak çağdaş uygarlığın içinde yer almayı hedefleyen 
Türklerin hem dini hem de dili ve kültürü batının önde gelen ülkelerinden çok 
farklı bir yapıda olduğu içi , Türklerin modernleşme çabaları her zaman için batı 
dünyasının dışında gerçekleşmiş ve batılıların görmezden geldikleri  boşa kürek 
sallanan bir  çabanın sonucu  olarak  değerlendirilmiştir. Hrıstıyan dünya sürekli 
olarak küçümsediği Müslüman ülkelerle Türkiye’yi sürekli olarak karşılaştırmış ve 
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her zaman için , Atatürk Türkiyesi’nin  çabalarını küçümseyen bir yaklaşım içinde 
olmuştur. Hrıstıyanların Müslüman ve Musevi toplulukları Avrupa dışına atması 
yüzünden bir Türk devleti çağdaş bir cumhuriyet  rejimi olarak bile Avrupa 
Birliği’ne üye yapılmamaktadır.Eski Osmanlı eyaletlerinin Hrıstıyan olanları 
Avrupa Birliğine tam üye yapılırken Avrupanın tam ortasında yer alan eski 
Osmanlı eyaletleri olarak Bosna ve Arnavutluk, Müslüman kimlikleri nedeniyle 
dışarıda tutulmakta ama Slovenya ve Hırvatistan gibi Hrıstıyan ama küçük Avrupa 
devletleri Avrupa Birliği’ne tam üye yapılarak tam anlamıyla bir çifte standart 
uygulanmaktadır. Eski imparatorluk coğrafyasının üç kıtaya birden dağılması 
yüzünden, bu kıtalardan gelen yansımalar doğrultusunda farklı yapılanmalar ulus 
devletlerin içinde görülmüş ve bu yüzden de eski imparatorluk döneminde 
olduğu gibi homojen yaklaşımlar geliştirerek bütün bölge ülkelerini bir araya 
getiren birliktelik ya da uluslararası yapılanmalar şimdiye kadar tam olarak 
gerçekleştirilememiştir.  
 
Kırım-Kazan-Kafkasya üçgeni arasında  planlanan ve  öncelikle Rusya’da kurulmak 
istenen Türk devletinin bu bölgede kurulamaması yüzünden,Türkçüler Rusya’dan 
kovularak İstanbul’a geldiklerinde  Türk devletini  Anadolu yarımadası üzerinde 
kuruyorlardı. Rusya’daki Türk topluluklarının bazılarının Hrıstıyan  diğerlerinin de  
Musevi olması yüzünden,kuzey bölgesi Türkleri arasında İslamiyet fazla 
yaygınlaşmamıştı.Osmanlı Devleti’nin Müslüman bir devlet olması yüzünden 
kuzey Türklerinin içindeki Müslümanlar Anadolu’ya gelerek,Türk dünyasında 
İslamın etkilerini daha da güçlendirmeye çaba gösteriyorlardı.Kuzeyden gelen 
Türkler Anadolu’nun Müslümanlığına destek olurlarken, Orta Doğu bölgesinde 
yer alan tarikatlara karşı mesafeli davranarak sahip oldukları Türk kimliğini öne 
çıkararak,Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda yer alıyorlardı.Türk kimliği 
kuzeyli Türkler  arasında ön planda geliyor,dini ya da kültürel diğer alt kimlikler 
ikinci planda bırakılarak  Ruslar’ın sonradan egemen olduğu eski Hazar 
ülkesinde,Türklüğün yeniden tarih sahnesine çıkabilmesi için hazırlıklar 
yürütülüyordu.Rusya’dan gelen Müslümanlar Anadolu topraklarında yaşamaya 
başladıktan sonra bu yarımadayı vatan olarak benimsemişlerdir.Özellikle Rus 
emperyalizmine karşı Tuna boylarında direnen Osmanlı yönetimi sırasında  
Namık Kemal ve benzeri vatansever yazar ve ozanlar, Rus emperyalizmine karşı 
Tuna boylarında uzun süreli bir direnişi örgütleyerek, Rusya’daki Türkçü birikimin  
Balkanlar üzerinden Osmanlı devletine de yansıması için  çaba göstermişler ama 
Balkan bölgesindeki heterojen nüfus yapısı yüzünden , bu   vatanseverlik çıkışı  
Osmanlılardan daha çok Balkan savaşları ile imparatorluktan kopan küçük ulus 
devletler de vatanseverlik ve benzeri ulusalcı yaklaşımlar,Balkanlara Rus 
emperyalizminin girişini önlemiş ama bir Osmanlı milliyetçiliği yaratarak ,Balkan 
topraklarında bir büyük kucaklaşmayı yaratamamıştır.  
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Din farklılığı Balkanların Osmanlı devletinden kopmasının arkasında yatan ana 
meseledir.Namık Kemal yıllarca uğraşmasına rağmen bir vatan şairi olarak Balkan 
Hrıstıyanlarına fazla bir mesaj verememiş ve bu nedenle de Osmanlının çöküşü 
durdurulamayarak hızla dağılma gerçekleşmiştir. Osmanlı milleti yaratılamayınca 
Türk kimliği sonradan Rusya’daki birikim üzerinden imparatorluk ahalisine 
yansıtılmıştır .  
 
Savaşlar aracılığı ile Osmanlı devletinin elinden çıkan bütün ülke ve bölgelerdeki 
ahali merkeze dönerek göçmenler  aracılığı  ile Anadolu yarımadasına gelerek 
yerleşiyordu. Osmanlı bitme noktasına geldiğinde gayrimüslüm topluluklar ülkeyi 
terk ediyorlar ama elden çıkan topraklarda  yaşamını sürdüren Türk toplulukları 
ve Müslüman cemaatlar,Anadolu topraklarına gelerek her kente yerleşiyorlardı. 
Balkan savaşları sonrasında Türkiye’nin elinde sadece doğu Trakya bölgesi 
kalıyordu.Bütün ahalisi Türk asıllı olmasına rağmen batı Trakya’nın da yeni Türk 
devleti çatısı altına girmesini,Balkanlar da yeni kurulmuş olan küçük  Hrıstıyan 
devletlerin büyüme isteği yüzünden Osmanlı dönemi sonrasında,ilk Türk 
Cumhuriyeti’nin kurulduğu Batı Trakya bölgesinin de Türklerle kaynaşmasına izin 
verilmiyor ve bu bölge hiç ilgisi yok iken,Haçlı bir bayrak altında  kurulmuş olan 
Hrıstıyan devleti olarak Yunanistan’a bağlanıyordu. 
 
Böylece Osmanlı topraklarının önemli bir merkezi olan Rumeli bölgesi 
Yunanistan’a verilerek İngiliz himayesinde bir Hrıstıyan yapılanması eski Osmanlı 
alanlarında örgütleniyordu.Yunanlılar din üzerinden milliyetçilik yaparak 
Hrıstıyan dünyasının önde gelen devletlerinin desteğini alırken, Anadolu’ya 
dönerek yerleşen Osmanlı Müslümanları da  yeni dönemde bir milliyetçi çatı 
olarak Türklüğü kabul ederek  ulusal çatı altında bir araya gelmeye çalışıyorlardı. 
Avrupa’daki din çekişmelerinin Osmanlı topraklarına yansıyarak bu ülkenin 
arazisi üzerinde iç savaş senaryolarını devreye soktukları noktadan sonra, 
imparatorluğu yöneten elit kadro  artık çok uluslu ya da dinli kozmopolit yapıların 
birlikte yola devam etmeleri konusunda,umutlarını kaybederek gelecek için 
karamsarlık çizgisine kayıyorlardı.Yüzlerce yıl değişik din ve kültürden insanları 
çatısı altında bir araya getirerek örgütleyen bir imparatorluğun sona erdiğini 
Balkan yenilgisi açıkça ortaya koyuyordu.  
 
 
Çok dinli ve kültürlü bir kozmopolit yapılanmadan çıkarak uluslaşma sürecine 
doğru yol alan Osmanlı Devleti’nin son çare olarak örgütlediği İttihat ve Terakki 
Cemiyeti,Balkan savaşı sonrasında Anadolu yarımadasını kurtarmak üzere 
devreye girerek resmen emperyalist güçlere karşı  mücadeleye başlıyordu. 
Anadolu halkının yanısıra son dönemlerde elden çıkan eski Osmanlı 
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bölgelerinden gelen Müslüman ve Türk gruplar Anadolu’ya yayılarak 
yerleşirken,imparatorluğu ayakta tutmak üzere Türklüğün güçlendirilmesi 
amacıyla Türkçe bütün okullarda zorunlu eğitim dili haline getirilerek,farklı 
dillerde eğitim yapan azınlık okulları kontrol altına alınıyordu.Türkçe eğitimin 
başlatılmasıyla birlikte bütün ülkede bir Türkleştirme süreci başlatılarak ,Türkçe 
eğitim üzerinden  halk kitlelerinin ulusallaşmasına çaba gösteriliyordu . İttihat ve 
Terakki  bu aşamaya kadar benimsemediği Türkçülük akımını ,son noktada kabül 
ederek  geride kalan halkın uluslaşarak  bir var olma  mücadelesini örgütlemeye 
çalışıyordu. Artık gayrimüslimler ile yollar ayrılıyordu .  
 
Osmanlıcılık yaparak Osmanlı milleti yaratmakta çok geciken imparatorluk  
yönetimi , son aşamada varlığını koruyarak yoluna devam etmek için ,Türkçülüğü 
ulusal bir devlet ve toplum düzeni oluşturmak  amacıyla benimsiyordu.Balkan 
savaşları imparatorluğu bitirirken ,burada başlayan savaşın daha sonra Osmanlı 
cephelerine dağılmasıyla birlikte Türkçülük akımı,Türk ulusalcılığı olarak Türk 
kökenli grupları emperyalizme karşı örgütleyerek,Kuvayı Milliye direnişini 
yürütmüştür.Devlet çöktükçe içinde tek sağlam kalmış çekirdeğin Türklük olduğu 
anlaşılınca, mücadele bütünüyle Türklük ve Türkçülük üzerinden yürütülerek , 
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna giden yol açılmıştır . Son aşamaya kadar 
Osmanlıları destekleyen Müslüman  Araplar daha sonra bir İngiliz kışkırtmasıyla 
Türkleri arkadan vurunca,bu kez Türk orduları aynı zamanda Müslüman 
birliklerin arkadan saldırılara geçmeleri gibi ,askeri senaryolarla da uğraşmak 
zorunda kalmışlardır. Misak-Iı Milli andı hazırlanırken Doğu Trakya’da yeni Türk 
devletinin sınırları içine alınarak , Anadolu ve Trakya düzeni kurulmuştur. 
Arapların kopuşundan sonra Anadolu halkı,büyük  bir çoğunlukla  Türkleşerek 
batı emperyalizmine karşı güçlü bir var olma savaşı veriyordu.Bu nedenle Türk 
ulusunun savaş alanında ortaya çıktığını ve bu durumun da yeni Türk devletinin 
kuruluş aşamasında güçlenme sağladığını artık Türkler görmeye başlamıştı. 
Abdülhamit savaş alanlarından geri çekilirken , Doğu Anadolu’da bir Ermeni 
isyanı çıkması ve Ermeniler üzerinden Rusya ve Fransa gibi batılı 
emperyalistlerin,Türklerin elinden Müslüman topraklarını almak üzere yeni  
geliştirilen Hrıstıyan dayanışmasının,Kafkasya ve Hazar bölgelerinde Ermeni 
savaşları  aracılığı ile  sonuca gideceği gibi planlar yüzünden,Doğu Anadolu 
toprakları bir savunma savaşının geçtiği yer olarak öne çıkıyordu. Beş yıl süren 
ulusal kurtuluş savaşı sırasında Ermeni sorunu Suriye’ye tehcir yolu ile çözüme 
kavuşturulmaya çalışılıyordu. Osmanlı yönetimi  katliam yerine tehciri 
uygulayarak daha insancıl bir seçeneğe yöneliyordu.Ermeni meselesi 
Osmanlılara karşı olduğu gibi,yeni Türkiye için de batının uzantısı bir Hrıstıyan 
işgali olarak görülüyordu .Osmanlının eski ahalisi olarak Ermeniler Müslüman 
karşıtlığını öne çıkarırken Türkler belgede yeni bir düzen kurulabilmesi için hem 
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tehcir hem de mübadele antlaşmalarını birlikte uygulayarak,eski dönemi 
bitirmek için çaba göstermişlerdir .  
 
Din meselesi Türkiye’nin olduğu gibi bütün devletlerin de önde gelen 
meselesidir.Dünya tarihine bakıldığında önce Museviler, sonra Hrıstıyanlar ve 
son olarak da Müslümanlar öne çıkarak kendi din anlayışları çizgisinde  dünyadaki 
olayları ve gelişmeleri kontrol etmeye çalışmışlardır. Hrıstıyanlar ve Müslümanlar 
bütün dünya ülkelerinde çekişirken, Museviler merkezden her iki dinsel tabanı 
da tarikatlar ve siyasal örgütler aracılığı ile  yönlendirerek evrensel bir düzeni 
hedeflemişlerdir.Dünyayı yönettiği öne sürülen İllimünati isimli gizli dünya 
devletinin bir yöneticisi,birinci dünya savaşının imparatorlukları ortadan 
kaldırdığını, ikinci dünya savaşının ise İsrail devletini kurduğunu  ve gelmekte 
olan üçüncü dünya savaşının da dinleri ortadan kaldıracağını açıkça yazmıştır. 
Şimdi durduk yerde bir cihan savaşının olamayacağını , ancak böyle bir savaş için 
ortamı hazırlayacak olayların çıkartılmasıyla birlikte, insanlığın savaşlar çıkmazına 
saplanıp kalacağını artık herkes görebilmektedir. İslam aleminin Ramazan 
bayramı gecesinde İsrail’in Müslümanların kutsal yeri olarak Mescid-i Aksa 
Camisi’nin bombalaması , bir üçüncü dünya savaşı çıkartabilecek nitelik taşıyan 
bir büyük saldırıdır. Olay gecesi sonrasında ortaya çıkan çatışmalar bir haftaya 
yakın bir süredir devam etmekte ve üçüncü dünya savaşı senaryolarını akıllara 
getirmektedir. Dinler arası savaş gene Müslümanlar ile Hrıstıyanlar arasında 
olacak ve böylece yüz yılda kurulabilen, küçük İsrail devleti Büyük İsrail 
Federasyonuna dönüştürülerek,Büyük İsrail hayalleri ile oyalanacak din 
savaşçıları kutsal toprakların ve ırmakların yer aldığı merkezi alanda üçüncü bir 
büyük savaşa yönlendirileceklerdir. Son dönemdeki gelişmelere bakıldığında  
Orta Doğu ile birlikte Balkanlar’da yeni çatışma ortamı olarak devreye 
girmektedir.Hrıstıyan Avrupa ile Müslüman Orta Doğu karşı karşıya gelerek 
savaşırsa,o zaman dünyanın bütün merkezi alanı sonunda Yahudilere kalır. 
Böylesine projelerde din gene ana sorun olarak öne çıkarılırsa, o zaman  kıyamet 
senaryolarına yaklaşıldığı anlaşılmaktadır. Günümüzde Türkiye’nin ana meselesi 
din sorunudur ve bu sorun  ancak ulusal kimliklerle aşılabilmelidir. 
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Eğitimin harika bir eleştirisi… 
Sadık Gültekin-Eğitim Bilimci 
https://www.ntv.com.tr/yazarlar/sadik-gultekin/egitimin-harika-bir-elestirisi, 
 
Müthiş bir oyunculuk… 
 
Harikulade bir eleştiri… 
 
Richard Williams, eğitim sistemini dava ediyor... 
Okulu, yaratıcılığı ve özgünlüğü öldürmekle ve eğitimi kötüye kullanmakla 
suçlayan Williams, eğitim sistemini yerden yere vuruyor… 
 
200’e yakın üniversitemiz ve bu üniversitelerin eğitim fakülteleri ve iletişim 
fakülteleri var, ortaya şöyle bir eleştiri koyamıyorlar. 
 
Dilimde tüy bitmesine rağmen, hiçbir üniversiteye bu konuları ele alan bir film 
çektiremedim… 
 
Bu kadar dizi çekiliyor, bu kadar yönetmen, sözüm ona bu kadar oyuncu var, 
hiçbiri bu başarıyı yakalayamaz! 
 
Böylesine önemli bir konuyu, eleştirel bir şekilde işleyecek bir mantığa sahip 
değiliz!  
Unutmadan bir noktaya daha değinmek istiyorum; keşke böyle bir Milli Eğitim 
Bakanımız olsa, ne dersiniz? 
 
*** 
Albert Einstein, bir keresinde demişti ki: 
 
“Aslında herkes bir dahidir.” 
“Ama siz kalkıp bir balığı, ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız, tüm 
hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir!” 
 
Mahkeme salonu… 
 
Değerli Jüri Üyeleri! 
Bugün sanık koltuğunda günümüz eğitim sistemi var… 
Geldiğiniz için teşekkür ederiz… 
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Sadece balığı ağaca tırmanmaya zorlamakla kalmıyorlar, ayrıca balığı aşağıya 
indiriyorlar, üstüne de onlarca kilometre koşturuyorlar… 
 
Söyle bana Okul… 
 
Yaptığın şeylerden gurur duyuyor musun? 
 
Milyonlarca insanı robotlaştırmak… 
 
Bunu eğlenceli mi buluyorsun? 
 
Kendisini kavanozdaki balık gibi hisseden ne kadar fazla öğrencinin olduğunun 
farkında mısın? 
 
Sınıfta akıntıya karşı yüzmeye çalışıp, yeteneklerini hiç keşfedemeyerek, aptal 
olduklarını düşünen ve faydasız olduklarına inanan… 
 
Artık zamanı geldi… 
 
Daha fazla bahaneye gerek yok! 
 
Okul’un ayağa kalkmasını istiyorum ve onu yaratıcılığı ve özgürlüğü öldürmekle 
ve eğitimi kötüye kullanmaktan ötürü suçluyorum! 
 
Bu eskiden kalma kuruluş, olması gerekenden fazla yaşadı… 
Sayın Yargıç… 
 
Böylelikle açılış beyanımı tamamlamış bulunuyorum… 
 
Kanıtımı sunmama izin verirseniz, iddiamı kanıtlayabilirim… 
 
Yargıç: Devam edin… 
 
Avukat, mahkeme salonunda bulunan ayaklı panodaki fotoğrafı işaret eder… 
 
Birinci örneğim: İşte, günümüze ait modern akıllı bir telefon. Tanıdınız, değil 
mi? 
 
Bu da 150 yıl öncesine ait ankesörlü bir telefon… 
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Çok fark var, değil mi? 
 
Devam ediyorum… 
 
Bu da günümüze ait modern bir araba… 
 
Sayfayı çevirir… 
Şimdi 150 yıl öncesine ait atla çekilen bir araba görüyorsunuz… 
 
Çok fark var, değil mi? 
 
O zaman bir de buna bakalım… 
 
İşte, bu da günümüzdeki bir sınıf ortamı… 
 
(Ders anlatan öğretmen, dinleyen ve parmak kaldıran öğrenciler…) 
 
Bu da 150 yıl önce var olan bir sınıf ortamı… 
 
(Ders anlatan öğretmen, dinleyen ve parmak kaldıran öğrenciler…) 
 
Çok utanılası bir şey, değil mi? 
 
Abartısız, yüzyılı aşkın bir süredir, hiçbir şey değişmedi! 
 
Siz, öğrencileri gelecek için hazırladığınızı mı iddia ediyorsunuz? 
 
Fakat böyle kanıtlar varken, size sormak zorundayım: 
 
Siz, öğrencileri gelecek için mi hazırlıyorsunuz, yoksa geçmiş için mi? 
Sizin geçmişinizi araştırdım ve kayıtlara göre siz, insanları sadece fabrikalarda 
çalışmaya yönelik eğitiyorsunuz… 
 
Bu da öğrencileri sıralı sisteme göre yerleştirdiğinizi gösteriyor… 
 
Tertipli ve güzel bir şekilde oturup, söyleyecek bir şeyi olduğunda elini 
kaldırmasını tembihleyip, kısa bir arada da yemek yemesine müsaade edip 
sonra da günde 8 saat boyunca ne düşünmeleri gerektiğini söylüyorsunuz. 
 
Ha… Bir de onları ‘A’ alabilmeleri için yarıştırıyorsunuz… 



 18 

 
‘A’ harfi, ürün kalitesi ölçmesinde de kullanılıyor… 
 
‘A’ sınıfı bir et… 
 
Eskiden şartların farklı olduğunu anlıyorum… 
 
Hepimizin bir geçmişi var… 
 
Ben de bir Ghandi değilim… 
 
Fakat artık robotlaşmış zombiler yetiştirmeye ihtiyacımız yok… 
 
Dünya artık ilerledi… 
 
Şimdi yaratıcı, yenilikçi, eleştirel ve bağımsız olarak düşünebilen ve birbiriyle 
bağlantı kurabilen insanlara ihtiyacımız var… 
 
Bütün bilim insanları, herhengi iki beynin birbiriyle aynı olmadığını 
söyleyecektir… 
 
İki ya da daha fazla çocuğu olan her ebeveyn de bu iddiayı doğrulayacaktır… 
 
Şimdi, lütfen açıklayabilir misiniz? 
 
Çocuklara neden kurabiye kalıbı ya da lastikli şapka gibi muamele 
gösteriyorsunuz? 
 
Herkese tek beden saçmalığı neden? 
 
Bir doktor bütün hastalarına aynı reçeteyi yazarsa bunun sonuçları feci olur… 
 
Bir sürü insan daha hastalanır… 
Ancak okul sistemine gelince yaşanan tam anlamıyla bu! 
 
Bu, eğitimde yanlış uygulama ve suistimaldir. 
 
20 öğrencinin önünde sadece bir öğretmen… 
 
Herbir öğrencinin farklı karakteristikleri, istekleri, özellikleri ve hayalleri varken, 
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siz hala aynı şeyleri aynı yöntemlerle mi öğretiyorsunuz? 
 
Bu, dehşet verici! 
 
Baylar ve bayanlar, sanık kişi affedilmemeli… 
 
Bu, bugüne kadar işlenen en büyük suç olabilir… 
 
Ayrıca çalışanlarınıza nasıl davrandığınızdan da söz edelim… 
 
Öğretmenler dünyadaki en önemli işi yapıyorlar… 
 
Fakat düşük ücret alıyorlar… 
 
Neden birçok öğrencinin az ilgi gördüğünün sebebi belli… 
 
Dürüst olalım… 
Öğretmenler en az doktorlar kadar para kazanabilmeli… 
 
Çünkü bir doktor kalp ameliyatı yapıp bir çocuğun hayatını kurtarabilir… 
 
Fakat iyi bir öğretmen o çocuğun kalbine erişip, onun doğrulukla yaşamasına 
olanak sağlayabilir… 
 
Öğretmenler birer kahramandır, ama çoğu zaman onlar suçlanır… 
 
Sorun onlarda değil! 
 
Seçme hakkı ve yetki vermeyen bir sistem içinde çalışıyorlar… 
 
Müfredatlar, hayatlarında bir kez bile ders vermemiş politikacılar tarafından 
hazırlanıyor… 
 
Sadece standartlaştırılmış testlere kafayı takmışlar… 
 
Çoktan seçmeli test kağıdına karalanan yuvarlakların başarıyı ölçtüğünü 
sanıyorlar… 
 
Bu saçma! 
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Aslında bu testler kullanılamayacak kadar ilkel, hepsinden vazgeçilmeli… 
 
Sadece benim söylediklerime bakmayın… 
 
Frederick J. Kelley’nin dediklerine bir bakın, çoktan seçmeli testleri bulan kişi… 
 
Onun söylediklerinden alıntı yapıyorum: “Bu testler, kullanılamayacak kadar 
ilkel ve hepsinden vazgeçilmeli!” 
 
Sayın Jüri Üyeleri… 
 
Eğer bu yolda devam edersek, sonucu ölümcül olur… 
 
Okula karşı güvenim yok, ama insanlara güvenim var… 
 
Eğer sağlık sistemini, arabaları ve Facebook sayfalarını düzenleyebiliyorsak, o 
zaman bunun aynısını eğitim sistemi için de yapmak görevimizdir… 
 
Geliştir, değiştir… 
 
Okul ruhunu kaldıralım… 
Her öğrencinin içindeki ruhu canlandırmadıkça, okul ruhu bir işe yaramaz… 
 
Ruhu canlandırmak görevimiz olmalı… 
 
Ortak, herkese aynı eğitim sistemine artık son verilmeli… 
 
Bunun yerine her kalbin ve sınıfın özüne ulaşalım… 
 
Matematik önemli, ama sanattan veya danstan daha fazla değil… 
 
Her yeteneğe eişit fırsat verelim… 
 
Bu, kulağa hayal gibi gelebilir… 
 
Fakat Finlandiya gibi ülkeler etkileyici şeyler yapıyorlar… 
 
Okul zmanları kısaltılmış, öğretmenler yeterli maaş alıyor, ev ödevi diye bir şey 
yok ve birlikte çalışma üzerine odaklanıyorlar, birbirlerine karşı yarışma üzerine 
değil… 
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İşte, bunun sonucunda bayanlar baylar… 
 
Onların eğitim sistemi dünyadaki bütün sistemlerden daha iyi bir performans 
sergiliyor… 
 
Singapur gibi ülkelerde de başarı hızla yükseliyor… 
 
Montessori gibi okullar ve Khan Academy gibi programlar… 
 
Tek bir çözüm yolu yok, o yüzden bu yolda devam edelim… 
 
Öğrenciler şu anda nüfüsun yüzde 20’sini oluşturuyor olabilir, fakat onlar bizim 
geleceğimizin yüzde 100’ü… 
 
 
O zaman onların hayallerine destek verelim… 
 
Başarabileceklerimizin sınırı yok… 
 
Bu, benim inandığım dünya… 
 
Artık balıkların ağaçlara tırmanmaya zorlanmadığı bir dünya… 
 
Söyleyeceklerim bu kadar… 
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Türkiye'de	ortalama	hanehalkı	büyüklüğü	3,3	kişi	oldu.	

 

https://www.trthaber.com/haber/infografik/turkiyede-ortalama-hanehalki		
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23246 
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https://www.aa.com.tr/tr/info/infografik/23213 
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Kitap Tavsiyesi 

 

Başarısız insanlar hayatla mücadele eden insanlardır. Harekete geçmezsen 
aslında başarısız da olmazsın. Mücadele edeceksin, yeri geldiğinde başarısız da 
olacaksın ama bu uzun ve yorucu yolun en sonunda başarıya ulaşacaksın.” 

Başarıyı ölçerken kendimizi kiminle veya hangi ülkelerle kıyaslıyoruz? İçinde 
bulunduğumuz sistem başarıdan ziyade başarısızlığı mı getiriyor? Neden pek çok 
alanda Batı’nın gerisinde kaldık? Türkiye son üç yüzyıldır patinaj mı yapıyor? 
Dünya ekonomisinden aldığımız pay neden değişmiyor? Türkiye’den bir dünya 
markası çıkabilmesi için neler yapılmalı? Yaratıcı sınıf nasıl ortaya çıkar? Hakiki 
aydın kimdir? Gençlerden ne bekleniyor? Neden sık sık beyin göçü yaşanıyor? 

İş dünyasının önde gelen isimlerinden Adnan Dalgakıran, Türkiye’nin gelişmiş 
ülkeler seviyesine ulaşma yolunda üç yüzyıldır sürdürdüğü koşuyu sadece 
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ekonomik bir perspektifle sınırlı kalmadan; eğitimden hukuka, yönetimden 
tarihe ve kültüre kadar vasatlık tuzağına sebep olan bütün faktörlere değinerek 
kapsamlı bir yordamla ele alıyor. Bunun yanı sıra hukuki, yapısal ve sistemsel bazı 
kronik açıklarımızın nasıl verimlilikten ve gelişmeden uzak kalmamıza sebep 
olduğunu grafiklerle, sayılarla gösteriyor ve iş dünyasının, sivil toplumun ve 
devlet kurumlarının son yıllardaki performansını oldukça anlaşılır biçimde ve 
roman akıcılığında analiz ediyor. Dünyada vasatlık tuzağını aşmış ülkelerin neler 
yaptığına ayna tutarak sunduğu pek çok fikir ve çözüm önerisiyle aslında 
Türkiye’yi bir an evvel kendisiyle yüzleşmeye davet ediyor. 

Yüzleşme, tarih boyunca hepimizin bildiği ama bir türlü üzerine kafa yormak 
istemediği gerçeklerle yüzleşmeksizin kurtuluş reçetelerine ihtiyaç duymuş 
ülkesine, ona sevdalı bir zihin tarafından yazılmış derin ve eksiksiz bir rapor… 
 


