YÖNETİCİ ÖZETİ
Bu yazı aydın olduğunu düşünen bir şahsın topluma karşı görevini yerine getirmesi çabasıdır,
bildiğini zannettiği bazı şeyleri tartışılır ve bilinir hala getirme çabasıdır. Bilimsellik iddiası vardır,
biir maddi beklenti yoktur.
Burada yapılmak istenen, yani bu yazının amacı, ya son günlerin sınavda, biraz da kopya
verilen bir sınavda, huzur içerisinde geçiştirilebilmeleri için Kuran ve beşere daha önce
bildirilmiş bir dizi söylevin doğru olduklarının ortaya konması ve küresel bazda
kabullendirilmesine yönelik girişimlere geçişin sağlanması; ya da/eğer, bu yönde küresel
ölçekli çabalar sonuc vermekten uzak kalırlarsa bu ağır günlere ülke bazında hazırlanma
edimlerinin neler olabileceklerinin saptanabilmesi/sıralanabilmesidir. Her ikisi de atıl kalırsa,
tırnağı olan başını kaşısın modu doğru olur
Dünya’nın gidişatı irdelenmiş, bu bağlamda diğer toplumlara da bir ileti gönderilerek ortak paydaya
gelme çabası gösterilmesi ve aksi durumda ülkenin kendi yolunda kendi kendine yapmasının yararlı
olacağı edimler aktarılmışlardır.
Giriş bölümü gerekçelendirmedir.
1. Bölümde ülkemizin buraya geliş yolu irdelenmiş/değerlendirilmiştir.
2. Bölümde bir durum çözümlemesi için çaba harcanmış, yararlı olacağı düşünülen bir din-bilim
sentezi denenmiştir.
Burada özellikle Urfa yöresinin Göbeklitepe tapınağının son kullanım devresinde Nuh Tufanı’nın
vuku bulma yeri olması gerektiği savı oldukça sağlam dedillerle savunulmuştur.
Keza harmonik osilatör yapılı, çok daha küçük parçacıkların oluşturduğu, elementer tanecikler fikri
orijinal ve yazara aittir.
3. Bölüm ülke yalnız başına yol almak durumunda kalırsa nerelere yönelebileceğine ilişkindir.
Doğrusu hedef kitlenin bu yazıyı gereğince değerlendirmeyeceğine ilişkin peşin söylemler olumsuz
geri besleme oluşturmuşlardır, umarım olumsuz etkilerine rağmen haklı çıkmazlar.

0. GİRİŞ
Dede Korkut hikayelerinden Dirse Han Oğlu Boğaç Han öyküsünde Boğaç Han esir babasını
kurtarmak istediğinde baba onun savaşmadan dönmesi için bir girişimde bulunur. Boğaç Han’ın
yanıtı ilginçtir ve de doğrudur; savaş zamanı geldiğinde ondan kaçmak olası değildir. Kan akması
hoş değildir, istenmez ama akacak kan da damarda durmaz.
“Boynu uzun büyük cins atlar senin gider
Benim de içinde bineğim var
Bırakmam yok kırk namerde
Develerde kızıl deve senin gider
Benim de içinde yük taşıyıcım var
Bırakmam yok kırk namerde
Ağıllarda on bin koyun senin gider
Benim de içinde etliğim var
Bırakmam yok kırk namerde
Ak yüzlü ela gözlü gelin senin gider
Benim de içinde nişanlım var
Bırakmam yok kırk namerde
Altın başlı otağlar senin gider
Benim de içinde odam var
Bırakmam yok kırk namerde
Ak sakallı ihtiyarlar senin gider ise
Benim de içinde bir aklı şaşmış
Şuuru yitmiş ihtiyar babam var
Bırakmam yok kırk namerde”

Bu söylemin bir benzerine Kurtuluş Savaşı da tanık olmuştur: “Böyle bir milet esir olmaktansa
ölsün daha iyi, öyle ise ya istiklal ya ölüm.”
Bugün sıcak savaş zamanı değildir ama ekonomik savaş tüm hızıyla sürmektedir. Bizim millet
olarak bu savaşı algıladığımız ve gereğini yaptığımızdan söz etmek ise zordur. Söylenecek söz
milletçe bir aymazlık içerisinde olduğumuzdur; bu biraz da kendimize has muharebe alanı
bulamayışımızdandır, ekonomik savaşın muharebeleri bizim göremediğimiz tepelerde,
algılayamadığımız yöntemlerle gerçekleşmektedirler. Diğer taraftan yöneticilerimiz bizi uyarmak
yerine sus payı veriyor iseler bu biraz da bizim isteğimizdir. Sonuçta bilerek ya da bilmeyerek bu
savaştan kaçıyoruz.
Ne yönde koşullandığımızı, ne derece propagandadan etkilendiğiizi gösterir örnek bir algı, bir
önemli basın kuruluşunun bir köşesinde yayınlanmış örnek bir yerli algı, şudur:
https://www.facebook.com/aysel.ozer.94617/posts/10156322310637617?__tn__=K-R
ve
görülmektedir ki vatanı sevmek ile onu tanımak eşdeğer tutulmuşlardır, onun için her alanda
savaşmağa ilişkin söz de ima da yoktur; nerde kaldı ki bu savaşın nasıl yapılacağına değinilsin!
Durumu algılayanlar da yapılacak pek bir şey yok, boşu boşuna kargaşa çıkartmasak daha doğru der
gibidirler. Savaş var iken kargaşanın olmaması ise düşünülemez. Süregelen/süregiden savaşın
üzerimizde artık açıkça algılanabilir sonuçları şunlar olmuştur:
•
•

Kronik cari açık son yılların neoliberalist akımına da kapılınca çığ gibi büyümüş, toplam dış
borç artık ödenemez düzeyler olarak nitelenebilir 550 milyar $ düzeyine çıkmıştır.
Eğitim sistemimiz değişik rüzgarların savurduğu bir yaprak gibi bir o yana bir bu yana
giderek sonuçta düşünen insan yetiştiremez, devlet elinden ziyade özel kesim eline geçmesi
dilenen bir arakesit elemanı yetiştirme sistemine dönüşmüştür.

•

Eğitim sisteminin son ucu olan Ar-Ge personeli yetiştirme durumu ortadan kalkmıştır.
Bunda sistem kadar sitemin eleman verdiği üniversiteler ve araştırma enstitüleri gibi
kurumların savunma sanayiine yönelik ve taklit, araştırmadan ziyade geliştirmeye mahkum
edilmiş, olmasının da etkisi vardır.
Ordu lagvedilmemiş ama kazancına yönelik hizmet verebilecek yapı kazanmıştır.
Gerektiğinde, müşteri var ise, büyüyebilir; nüve artık ülke gereksinimleri için yeterliliği
sorgulanabilir durumdadır.

•

•

Çok uzun süreler kötü yönetilmiş
arpalık yapılı devlet işletmeleri, kamu
iktisadi girişimleri, özelleştirilmişlerdir.
• Bunların rekabet edemez nitelikli
olanları
kabuk
değiştirmişlerdir,
başkalaşıma uğramışlardır.
• Kooperatif girişimcilik ruhu, gerek
kişiler gerekse kurumlar dikkate
alındıklarında, öldürülmüştür; sahiplik
artmalı ki sahiplenme artabilisin gerçeği
göz ardı edilmektedir.
• Sermaye
yönlendirilmesi
ekonomi
piyasası gerçeklerine göre değil, siyasi
kazanç sağlama olasılığı yüksek alanlara
siyasilerin doğrudan müdahalesi ile
yapılır yapı kazanmıştır.
• Ülkenin insan, toprak, bor, toryum,
mermer vb. kaynaklarının küresel
piyasaların kestirilmiş gereksinimleri
doğrultusunda ülke insanı tarafından
etkin kullanımına yönelik araç, gereç ve
politikalar geliştirilememişlerdir ve
kaynaklar yabanıcı kapital/girişim eline
bırakılmışlardır.
Saptanmış bu manzara öztürkçe olarak devlet etkinlik kaybetmiş, millet neredeyse esir olmuştur
şeklinde ifade edilebilir. Bu durumdan kurtulmaya yönelik 2. Cumhuriyet vb. bazı girişimler
olmuşlarsa da yaşam kazanmadan erken doğmuş ya da hiç doğmamış olarak terk-i dünya
etmişlerdir; bu millet ile bir kurtuluş programı devreye alınması oldukça zordur. Millet aymazlık
içinde, bir ev + bir araba peşinde, “izindeyiz” gereği güney kıyılarında tatildedir. Amerikalı yemekte
ve tatilde iş konuşurken, bizim millet işte olduğunda bile yemek ve tatil konuşmaktadır. Facebook
iletileri de durumu oldukça güzel yansıtmaktadırlar.
Bazılarımızın da umudu denizler durulmaz
dalgalanmadan, yukarı çıkılmaz dibe vurmadan
düşüncesi ile dibe vuruşun beklenmesidir. Dibe
vurmanın gürültüsü yok ise kişi ya da devlet ve
hatta tüm dünya çektiği acılar bazında dibe
vurmuşluğundan emin olamayabilir ama bence
Dünya vurmak üzere, Türkiye vurdu bile. Bu
duruma yönelik bir iletinin adresini vermekle
yetinmek doğru olur:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2649928771708547&set=a.406265982741
515&type=3&theater

1. GÜNE (STATUS QUO’YA) GELİŞ
1.1 Ülkemizin Öyküsü
Oldukça ağır koşullarda bir dizi düşmana karşı savaş vermiş bir milletin kurduğu yeni bir devletin
tanınması da, yani samimiyetle/sahtecilik söz konusu olmaksızın tanınması da, başarılı olması da
zor olur; doğal olarak çok az kimse işgalci gözüyle gördüğü bir milletin işgal ettiğini düşündükleri
coğtrafyada devlet kurmasını samimiyetle isteyebilir. Lord Curzon bu yeni devletten beklentilerini
daha başlangıçta, Lozan sırasında, İnönü’ye aktarmıştır. Geliş sürecini şu paragraflarla özetlemek
düşünülebilir:
•

•

•

•

•

•

Lider çok önemlidir, dengeli, akılcı ve yerinde davranmanın sağlanması onun
denetimindedir; bu özellikleri her şeyden önce kendisi taşımalıdır. İlk 3 lidere göz
atıldığında M. Kemal’in bu ölçütleri yeterince taşıdığı, İnönü’nün çekingen, Bayar’ın ise
atak davrandığı gözlemlenebilir. Ölçülü orta yol bizi 10 yıl kadar başarılı bir süre büyüttü.
Daha henüz 1934 yılında üst katlarda bir ayrışma oldu, bizi zayıflattı, akılcı dış ticaretin
oldukça dışına itti.
Geniş bir coğrafyada düşük nüfusla
rehavete kapılmak kolaydı, bunu
sürtünmesizce
gıyabiden
vicahiye
dönüştürdük. Gerçekten bir üretim gücü
kurmanın zorlukları bizleri kolaya
yöneltti.
Yanlış başladık, rekabetçi olabileceğimiz
alanlarda
çalışmak
ve
dışsatım
düşünmek yerine ithal ikamesini, yani
sonuçta
hiç
dışalım
yapmamayı
düşündük. Bu biraz da yıllar boyu sıcak
savaş sürdürmemizden kaynaklanmış
olabilir ama bu tabanda sürekli cari açık
verdik.
Sac ve hatta araba yapmadan uçak
yapmayı denedik, merdivenin 3.
basamağında
durmanın
zorluğunu
deneyimleyince hibe ve dış yardımlara
yöneldik. Bu içerideki akılcı alanımızı
daha da kısıtladı.
Üniversitelerimiz rekabetçi bilim ve
teknoloji geliştirme ortamları değil, elit
orta sınıf için arpalıklar olarak geliştiler;
araştırma-geliştirme enstütülerimiz geç
başlayarak aynı yolu seçtiler ve sanayici
biraz da zaman baskısı altında turn-key
üretim tesislerini yeğledi. Bunda eskimiş
teknolojilerin
ederlerinin
göreli
düşüklüğü de rol oynadı ve uluslar arası
pazarlarda taklit-ucuz emek-bonzai
üretimle düşük fiyat ve yeniliklerle
rekabetçi olamadık. Olan kısıtlı sermaye
birikimimizin başka şansı da yoktu.

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

Yıllar boyu savaşmış bir halkın eğitim ve öğretimde eksiği olması doğaldı. Bunu Köy
Enstitüleri ile oldukça ekonomik olarak kapamaya çalıştık ama köy kökenli aydın ile kent
kökenli sermaya sınıfı çabuk anlaşmazlığa düştüler.
Devletleri yaşatıp yücelten özellikler onlar tarafından sahiplenip özenle uygulanan eğitim,
adalet, sağlık ve tabii savunma politikalarıdır; bunların sağlıkla uygulanmalarında başarılı
olamadık. Benden bize geçemedik, ben ve benim olanlar biz ve bizim olanlar karşısında
adalet ökçülerinin çok dışında yeğlendiler.
Özellikle Almanya’dan 5 seneden eski teknolojilerin transferi yönünde yardım gördük ve bu
teknik lise eğitim/öğretimini zorunlu kıldı. Ücret politikası üniversite öğrenimine
yönlendirici olunca bu alanda da sıkıntılar yaşadık.
Emek ve sermaye çok erken paylaşım kavgasına düştüler, Japonya benzeri ileri görüşlü bir
konsensus oluşturamadık.
Eğitim sistemimiz medreselerde doğal olan ezbercilikten tam da kurtulamadı. Oldu oldu
başından beri biraz da taklitçi oldu, koşullarımıza uygun uyarlamalar düşünemedik.
Aydının toplumu gerçek anlamda sahiplenmemesi çoğu yerde kendini gösterdi, bir anlamda
sahiplenen solcular oldular ancak onlar da hiç yönetimi ele geçiremediler, Dünya konjuktürü
bunun için uygun değildi. Yönetimi ele geçirseler de sahiplenmeyi sürdürmeyi ve başarıyı
elde etmeyi sitemik olarak oluşturmaları kolay olmayacaktı.
Yad ülkelere işçi olarak eğitmeksizin gönderdiğimiz insanlarımız tüm aşağılanmalara karşın
tutunma mücadelesi verirken ülkelerini de ihmal etmediler ancak bize yönlendirdikleri
kazançlarını/alın terlerini hovardaca harcadık. Şirket kurduklarında ilk işimiz onları
kurdukları şiketten dışlamak oldu.
Analitik düşünmede zorlanan, arif
olduğu savlanan, daha çok global
düşünmeyi yeğleyen ilginç bir nüfus
yapımız vardır. Sağdaki şekilde OECD
tarafından saptanan zor anlarlığını dil
cambazlığı ile dengelemeye çaba harcar.
Eşref dediği üzere “Sorulsa hace-i dana
Selanik nerdedir bilmez, Bilir amma kaç
tüy vardır Cebrail’in kanadında.”
durumunun yansımaları oldu.
Yurt dışına seçerek gönderdiğimiz
insanlarımız
hep
kıskançlıkla
karşılaştılar ve kabullenilmediler, çarıklı
erkan-ı harp bencilliğinden fedakarlık
yapmadı.
Görevle gönderdiklerimiz başarısız
olduklarında
toplumdan
kabul
görmeseler bile ailelerinden gördüler,
bunu zamanla toplum da kabullendi.

Profesyonelliğin anlamı bizim sözlüğümüzde karşılık bulmadı, vakti zamanında çiftliklerin
nüfusa yetersizliği karşısında işini her şeyden çok önemseyen bir Batı Avrupalı iş mi eğlence
mi sorusunu önce iş olarak yanıtlarken bizim insanlarımız iş nasılsa bulunur, yemek ve
eğlenceyi kaçırma dediler.

1.2 Küremizin Gelişmişlerinin Öyküsü
Küresel perspektifin görüntüsü de öyle çok iyi olmadı.
• Olaylara suyun dışından bakan insanlar
usul usul Dünya’nın 1900 lerin başından
ortalarına kadar sürdürdüğü büyümenin
zor olduğunu görmeye başladılar, gerek
bu öncü insanların adları, gerekse
yaptıkları çalışmalar şu kaynakta oldukça
tatminkar şekilde anlatılmaktadır: https://
theeasiestpersontofool.blogspot.com/201
6/09/the-club-of-rome-and-systemdynamics.html
• Büyümenin Sınırları adlı 30 dilde 30
milyon satmış çevre korunmasını öneren
rapor-kitabın
çevrecilerce
kabulu
kendiliğinden olmuş ancak politikacılar
ve
ekonomistler
kabule
pek
yanaşmamışlar, bilimin çıkabilecek tüm
sorunların üstesinden geleceği savına
tutunmayı yeğlemişlerdir.
• Yukarıda söz edilen kitapçığın başına gelenler http://donellameadows.org/archives/the-clubof-rome-and-sustainable-development/ içerisinden izlenebilirler.
1.3 Gelişmişler Tıkanmasının Bize Etkileri
Kıblemiz yön değiştirip Batı’ya yöneldi ama bir aldanışın peşine kapılmış olan Batı sonuçta
çabalarının pek de ereğine ulaşamayacağını saptayınca doğal olarak korumacılığı yeğledi. Süreç ve
sonuçları şöyle özetlenebilirler:
• Bizim açımızdan bakıldığında ise 1972 yılında Büyümenin Sınırları/The Limits to Growth
yayınlandı ve gerçekte bu yayın tarihin akışını önemli ölçüde değiştirdi. Bu gurup değişim
nedenlerinden açıkça söz edilmeksizin el altından yapıldı.
1. Birleşmiş Milletler bünyesinde az gelişmişlere yardım Genel Kurul kararına bağlandı.
2. BM Türkiye Delegesi İlhan Lütem bu kararın ayaza yüz tutan hava kaynaklı olduğunu
çabuk idrak etti ve 1983 dolayında Milliyet Gazetesinde bir seri yazı ile Milli Mutabakat
Hükümeti önerdi.
3. Beş seneden eski teknolojileri az gelişmişlere verip onların iç pazarının büyümesine yol
açmayı politika olarak uygulayan büyük firmalar bu politikalarını değiştirdiler. Bir dizi
az gelişmişi devre dışı bırakıp, tasarımın kendi ellerinde kalmasını ama üretimin Çin'e
yönlenmesini yeğlediler.
4. Üçüncü Dalga olarak adlandırılan ve gelişmişler kendi refah düzeylerini korusunlar tezi
ağırlık kazandı ve şahinler-güvercinler ortaya çıkmaya başladılar. Güvercinlerin az
gelişmişlere yaklaşımı doğal olarak şahinlerden çok farklıydı.
• Her şeye rağmen tüketim düşmeye yönelince neoliberal akım olarak adlandırılan
borçlandırma politikaları devreye konuldular. Bunlar çerçevesinde teknoloji transferi değil
faizli para akışı gündemde idi. Teknoloji transferi bir yana az gelişmişlerin Ar-Ge
edimlerine girmesine aktif ve pasif kısıtlar konuldu. NETAŞ, TELETAŞ vb. firmalarda ArGe satın alanın ülkesine yönelsin denirken, TÜBİTAK vb. leri daha çok taklit içeren
savunma sanayii çalışmalarına yönlendirildiler.

•

•

Neoliberal politikalarçerçevesinde bizde
AKP yönetime geldi. Bu çerçevede
ülkemize iyi de para giriş yaptı. 1990’
larda başlayan bu akımın 2002’ den
başlayarak bize para akıtmasının bir
stratejik anlaşma gereği olması pek de
uzak
bir
olasılık
olarak
değerlendirilemez. Bu çerçevede bu
anlaşma, anlaşmayı yapan her iki tarafın
da vatan sevgisinden şüphe edilemeyişi
bazında taktik adımların son şeklini
zaman içerisinde belirleyeceği bir
stratejik anlaşma olarak düşünülebilir.
Bu durum söz edilen sn. Erdoğan - sn.
Yazıcıoğlu konuşmasınca da doğrulanır
görülmektedir.
Keza sn. Erbakan’ın sn. Erdoğan ile
geçen yılları sonucu onu tanıması
durumunu da göze alıp bir miktar zaafın
olası katkılarını da değerlendirmeye
çalışmak doğru olur. Gerçek ölçüt
hizmet
süresi
sonundaki
ülke
kazanımları olacaklardır.

•

BOP vb. planlar ile Ortadoğu üzerine çöküldü. Bu çöküşün ağırlığının sn. Erdoğan
tarafından hangi ölçüde bizim lehimize değiştirildiğini kestirmek olanaksız; sürdürülen
politikalar Güney Doğu Anadolu’nun BOP çerçevesinde sınır değitirecek topraklar arasında
mı dışında mı olacağını henüz kesinlikle gösteremediler.. Başlangıçta petrol kaynaklı olduğu
düşünülen bu BOP çerçeveli edimlerin ardındaki inanç etkeni de zaman içerisinde görüldü.
Bu durumu da Dr. Ramazan Kurtoğlu’nun hemen ardıl olarak verilen bağlantıda görülebilir
kitabından
izlemek
doğru
olur:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2618602211507870&set=a.406265982741515&type=3&theater

•

https://www.mail.com/int/scitech/news/
9320418-un-climate-report-change-land-useto-avoid-hungry.html?fbclid=IwAR09Dz_jlQtQOdFrL4xOShhR33ZwNfK_B5W5LE0sftl1h3NGpmUgbsPEU
bağlantısının da oldukça ılımlı birşekilde dile
getirdiği üzere Küresel Isınmanın görülen
ürkütücü dişleri hemen her bireyin
ürpermesine ve kıyamete mi gidiliyor
sorusunu sormasına neden oldu ve olmakta;
yani ülkemiz de zorda küremiz
de zorda.
Yazarın bir Facebook iletisinin aktardığı üzere
Dünya üzerinde insanların oldukça önemli bir
kısmı kıyameti bekliyorlar. Bu beklenti 2012
yılında 20 ülkede yapılan bir anket çalışması
sonucuna göre insanların %15’i tarafından
belirtilmiş. Amerika, İngiltere, Kanada ve

Avustralyalılar ise yaşamın yüz yıl içerisinde sonlanma olasılığının %50 ve daha büyük
olduğunu düşündüklerini belirtmişler.
2. DURUM ÇÖZÜMLEMESİ
Gerek küresel gerekse yerel zorluklar her bireyin içerisinde bulunduğumuz durumu doğru
algılayabilmeye yönelik bir çözümleme yapmasını gerektirir görünmektedir. Bu çözümleme için
olası konu başlıkları belirleyerek bu tabanda yürümek de doğru olur.
2.1 KIYAMET
Evren-zaman içerisinde akan olayların önceden belirlenmiş ve planlı mı yoksa rastsal mı oldukları
konusunda insanların uzlaşarak verdikleri tek bir yanıt yoktur; kimi planlı der, kimi rastsal. Bazıları
da belli oranda düzenli/planlı, belli oranda rastsal diyebilirler. Burada sağlıklı karar vermek için göz
atılması gereken yerlerden biri geçmişten geleceğe/bugüne ilişkin söylemlere ilişkin sayfalardırlar.
Bunların gerçekleşmiş-gerçekleşmekte- gerçeklenebilir olmaları bu söylemlerin doğruluğu ve
bunları söyleyenlerin naklettikleri Planlayıcının/Yaratıcının gerçekliği hakkında fikir edinilebilecek
tek kıstasdır. Başka yollu bir çözümleme anlamsız olur.
Hemen hemen benzer öngörümler aktaran kutsal kitapların kıyamet öncesi günler için öngördükleri
deprem, yanardağ patlaması ve aşırı iklim olaylarının vb.lerinin giderek daha sık rastlanmaları
olaylar planlıdır ya da çok geniş ölçüde planlıdır diyenlerin haklılığına ya da en azından haklı
olabileceklerine delildir. Bunun arkası da vardır.
İslam eskatolojisinin öngörümleri genelde kıyametin küçük alametleri ve büyük alametleri olarak
nitelenen iki gurupta toplanır; küçük alametlerin neredeyse tamamının gerçekleştiği konusunda
geniş uzlaşı söz konusudur.
Büyük alametler net söylemler değildirler, bu bağlamda örneğin belli yorumlar çerçevesinde
Deccal’ın çoktan çıkmış olduğu da söylenebilir, henüz çıkmamış olduğu da. Tün Dünya’nın
bireycilikle ve tüketim destekleyiciliği ile başarı kazanan Batı’dan etkilenerek aynı yapıya, en
azından tüketim detekleyiciliği bazında benzer yapıya yönelmesini Batı kültürünün Dünya’ya
hakim olmasını Güneşin Batı’dan doğuşu olarak yorumlamak da olasıdır, bu yorumu
kabullenmemek de.
Büyük alametler gurubunun içeriği de net değildir, örneğin Mehdi+Hz. İsa’nın yeniden gelişi
konusunu bunlar arasında görenler de vardır, görmeyenler de. Mehdi inancı kaynak olarak
Museviliğe, Hz. İsa’nın dönüşü Hristiyanlığa gider. Kuran içerisinde her ikisinin de bu kapsamda
yeralmadığı bir gerçek olmasına ve Al-i İmran suresinin 55. ayeti kapsamında Hz. İsa’nı yeniden
döneceğinin oldukça dışlanmasına rağmen bazı islam kaynakları her ikisini birden savlarlar.
Mehdi konusu önemlidir çünkü bu bazda çok etkin
çalışmalar yapan gurupların varlığı gerek Ramazan
Kurtoğlu, gerekse Henry Makov ve Wolfgang Eggert
gibi akademik kariyer sahibi insanlar tarafından
vurgulanmaktadır. Soldaki resimde görülen zevat ve
ABD başkalları ile yahudi hahamlar arasında
gözlenen trafiği ve Amerika Birleşik Devletlerinin
Dünya petrol kaynaklarının en büyük oranını
barındıran Venezuella gibi bir ülkeyi bırakıp, Orta
Doğu’ya çöreklenmesini başka türlü açıklamak
oldukça zor olur.
Mehdi beklentisinin esas nedeni İslamda Allah’ın
nurunu tamamlayacağı ayetine dayalıdır. Bu nurun
Kuran ile tamamlandığı ve Kuran’ın tam olarak
anlaşılması ile tamamlanmanın da açıkça görüleceği
düşünülebilir.

Hristiyanlığa
göre
Hz.
İsa
görevini
tamamlayamamıştır
ve
yeniden
gelerek
tamamlayacaktır. Sağdaki resim kaynağı resimde
görülen Hristiyanlık inancını aktarmaktadır. Bu
inanca göre İsa’ya karşı olan, İsa-Karşıtı/Deccal,
bir tiran, bir yalancı peygamber, bir Yahudi ve başsapkıninançlıdır. Yeni Ahid’e göre bunun
hükümdarlığı Dünya yaşamının/tarihinin sonu
olacaktır. Bundan sonra İsa dönecek, kendinden
menkul peygamberi/kurtarıcıyı öldüecek ve Cennet
yaşamını başlatacaktır.
Hristiyanlıkta İsa ve Allah neredeyse aynı olarak
kabul edildiğinden bu inanışı Mesih-üd Deccal’in
Mehdi tarafından öldürülmesi, ya da Mehdi+İsa
tarafından öldürülmesi ve Dünya yaşamının bunun
ardından kısa sürede sonlanması olarak algılamak
da olasıdır.
Keza bu bağlamda da, yinelenme de olsa, Hz.
Muhammed’in gelişi ile görevin, nurun,
tamamlandığı ve yeniden yorumlanması ile doğru
algılamanın sağlanacağı da düşünülebilir.
Gerek Yahudiliğin Mehdi beklentisini, bir melek indirilmesinin anımda işin bitmesi anlamına
geleceğini savlayan islam çerçevesinde anlamak, gerekse yukarıda verilen İsa beklentisini islama
mantık çerçevesinde uyarlamak zordur; uyarlama yapılmıştır ama mantığını kabullernmek zordur.
Bu konuda bizce mantıki düşünce zinciri şu olmalıdır:
• Dünya yaşamı kişiden daha önce alınan söze kişinin gerçekte uyup uymadığının
sınanmasıdır, indirilen bilgiler genelde “innallahe la yestehyi ...” ayeti çerçevesinde ikircekli
olarak indirilmişlerdir.
• Bu sınav sürdüğü sürece zorlamalı inanca yöneltecek göksel olaylar beklenmemelidir.
Gökten geken bir Mehdi, ya da dinen bir Hz. İsa karşısında hala iman etmemek deliliktir ve
bu tür olaylar oluştuklarında da artık oluşan imanın Kuran’da söz edilen “Firavun imanı”
olacağı ve kabullenilmeyceği anımsanmalıdır.
• Hz.Allah’ın kıyamet öncesi son günlerde ağırlaşan koşulların yumuşatılmalarına yönelik
olarak yaratmış olduğu kullarından birini ya da bir kısmını bu tür girişimlere, insanların
kurtuluşa ermeleri için var olanın açıklanması ve mantıklılığının ispatı girişimlerine,
yönlendirmesi, zayıf bir beklenti de olsa, beklenebilir.
• Külli irade Hz. Allah’ındır, dilerse sınav bitmiştir diyebilir; Hz. İsa dediği üzre biz kullarız,
Malik dilediğini yapar. Ancak böyle bir durumda son yıllarda yaşayan insanlar sınavdan
muaf olmuş olurlar, nasıl değerlendirilecekleri sorusu oluşur. Ek olarak kıyamet için gerekli
olan azmış kullar da toparlandıkları için kıyametin gerekliliği ortadan kalkar. Tabii bu iki
ifadenin de bir şekilde duygusal mantık çerçevesinde halledilmesi, uyuşum ortaya
çıkarılması olasıdır, Külli irade dilediğini yapar.
• Biz kullar olarak da ağır sınav koşullarına dayanamayacağımızı, bunun bizim için 40 vakit
namazdan da zor olacağını belirterek sınavın sonlanması yönünde istek bildirebiliriz. Keza
“vema teşaaüne illa enyeşaallah ...” çerçevesinde son karar mülk sahibinin olur.
Burada yapılmak istenen, yani bu yazının amacı, ya son günlerin sınavda, biraz da kopya
verilen bir sınavda, huzur içerisinde geçiştirilebilmeleri için Kuran ve beşere daha önce
bildirilmiş bir dizi söylevin doğru olduklarının ortaya konması ve küresel bazda
kabullendirilmesine yönelik girişimlere geçişin sağlanması; ya da/eğer, bu yönde küresel
ölçekli çabalar sonuc vermekten uzak kalırlarsa bu ağır günlere ülke bazında hazırlanma

edimlerinin neler olabileceklerinin saptanabilmesi/sıralanabilmesidir. Her ikisi de atıl kalırsa,
tırnağı olan başını kaşısın modu doğru olur. Öte yandan öngörülen kıyamet öngörüldüğü şekilde
olacaktır.
Bu
tezin
savunulması
için
https://www.facebook.com/
photo.php?
fbid=2601737369861021&set=a.406265982741515&type=3&theater kaynağına bakmanın yararı
olur.
Kıyamete ilişkin olarak söz edilen, bazı kaynaklarca sahih, bazılarınca sahih değil olarak nitelenen
“1400’e gelmem, 1500’e kalmam.” hadisi diğer verilerce de desteklenmektedir. Bunu, bu ağır ve
sevimsiz savı iyice/sağlıkla değerlendirebilmek için https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2588601471174611&set=a.406265982741515&type=3&theater iletisine bir göz atmak ve
Büyümenin Sınırları adı ile yayınlanan MIT raporunu dikkate almanın yararı olur. Yaşayanların
önemli bir kısmının beklentilerine ek olarak, ve tabii bu beklentilere dayanak olarak yerküre nüvesi,
tarımsal toprak, denizler, iklim+su, bilimsel simülasyon çalışmaları ve kitabi dinler bu gezegen
2100 yılını aşamaz iletisini hep birlikte ortak göndermektedirler.
2.2 DİN-BİLİM SENTEZİ
Gerek dinlerin ve bilimin, gerekse beşeri eğilim
ve
beklentilerin yakın bir gelecekte olası bir kıyamete giderek
ağırlıkla işaret etmeleri düşünme zamanı gelmiştir
anlamlıdır. Yalnızca ülke insanı değil, küre genelinde
yaşayan
isanların
çoğunluğu
maddi/tinsel
sıkıntı
içerisindedir, sağlıklı bir sentezin yapılamaması durumunda
süreç giderek kaotikleşecek ve içerisinde bulunduğumuz
sınav koşulları ola ki önerilen sabrın sınırlarını bayağı
zorlayacaktır. Tabii bu tür bir yapıcı sentez bir yerde bir
kurtarıcı/mesih işlevi de görecektir ve buna “vema teşaaune
illa enyeşaallah...” gereği önce insanın Rabbinin izni
gerekecektir. İyiniyetle denemek, iyiniyetle girişimlerde
bulunmak kula düşer.

Yukarıdakiler benzeri bir yineleme de olsa, şunların vurgulanarak belirtilmeleri doğru olur: Kara
Güneş kıyameti bir Güneş tutulması sırasında beklerken Hopiler Betelguese’in supernova oluşunun
ardından beklemektedir; Kuran ise hem Güneş tutulması hem supernova olayından söz etmektedir.
Biribirinden bağımsız, aralarında zaman olarak 15000 yıl, mesafe olarak binlerce km. olan
kaynakların aynı şeyleri söylemeleri Hz. İdris ve Hz. Muhammed’in aynı kaynaktan
bilgilendirildiğini aktarmakta ve olayın olasılığını artırmaktadır. Bu bağlamda daha bilimsel olmak
istenildiğinde söylemleri yer-zaman-içerik boyutlarında bir 3 boyutlu uzaya oturtup üzerine örneğin
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2727291340638956&set=a.406265982741515&type=3
&theater içerisinde verilen veri bilimi yömtemlerini uygulamak olasıdır ama çokda zordur, olaylar
uzayında 15000 yılın arasını doldurma olasılığım pek yoktur. Öte yandan, sağduyu da sağduyudur,
çoğu kez kısa yoldan doğru gider.
Eğer kıyamet bu söz edildiği şekilde ve öngörülen, kadim dinlerce öngörülen, zamanda
gerçekleşecek ise söz konusu supernova çoktan, yaklaşık 450-470 yıl önce patlamıştır ve bunun
sonucu gezegenimizin etkilenmesi 2080 dolaylarında başlayacaktır. Bu tür bir kıyamet artık
durdurulamaz, yani gezegen ve üzerinde yaşayanların klasik anlamda kurtarılmaları artık olası
değildir. Bu savın doğruluğu savlanan olay gerçekleşene değin ispatlanamayacaktır ancak
doğruluğunu irdelenmesi ve buna koşut gezegenimizin gerçeklerinin kavranılarak altta kalanın canı
cıksın, gemisini yüzdüren kaptandır yaklaşımının dar mekanda oluşturacağı yıkımın engellenmesi
için çalışılması, daha önce de sözedildiği üzere, bir beşeri görevdir. İrdelemenin en iyi yolu da din

ve bilimin sentezlenmelerinin başarılarak, dinin kaynağının insanın Yaratıcısı olduğunun
gösterilmesidir.
Yapılabilir olan çabadır, sonuç alınır ya da alınmaz ise takdir ...
2.2.1 SENTEZ ÇABASININ SONUÇ VEREBİLİRLİĞİ ve SENTEZ ÇABASI
Din ve bilim o denli uzunca bir süredir anlaşamamışlardır ki artık din-bilim sentezi yapılamaz
ifadesi kemikleşmiş bir kanı olmuştur. Durum kanımızca bu denli kötümser ve umutsuz olmayı
gerektirir olmaktan çok uzaktır, bu sentez yapılabilir. Kuran kutsal kitaplar içerisinde bilimle en
uyumlu olanıdır kanısının genelliğinden ümit/edimle bu senteze el atılabilir ve başarı ile
gerçekleştirilebilir. Sonuç belki gönül istediğinden bir nebze uzak olacaktır, yani hem dini hem
bilimsel doğmalardan biraz tavizle bir ara yol bulunacaktır.
Sentez esas olarak Kuran içerisindeki müteşabih ayetler üzerinden yapılmalıdır ve doğal olarak da
bunlar içerisinden doğruluğu bilimce de kabul edilmesi zorunlu olarak gerekenler yeğlenmelidir. Bu
bağlamda Fussilet 12 açıkça doğrudur. “Biz, yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk.”
demektedir ve yakın sema atmosfer, kandiller/mesabiha da Van Allen Kuşağının plasma parçacıkları
olarak alılandığında, kuşağın atmosferin korunması için zorunlu olduğunu bilenler, doğruluğu
hemen kabul edeceklerdir.
Bu ayete çok benzeyen bir ayet Mülk 5’tir. “Ve andolsun ki biz, en yakın olan dünya göğünü
ışıklarla bezedik , onları şeytanlara atılacak şeyler olarak halkettik ve şeytanlara yakıp kavuran bir
azap hazırladık.” demektedir. Anlam şeytanların en az bir kısmının bu kuşağı geçemeyeceği
olmalıdır ve şeytanlar plasmon yapılı iseler bu da doğrudur. Plasmon yapılı olmaları da doğaldır
çünkü dumansız ateşten, yani plazmadan yaratıldıkları söylenmektedir ve keza insan bedenini
etkileyerek ürperme, sanrı vb. olayları oluşturdukları bilinmektedir. Bu da şeytan denen nesnenin
insan ile dil yoluyla iletişime geçmeyen, titeşmeye hazır olan insanoğlunu titreştiren bir varlık, bir
tetikleyici olması durumunda tutarlıdır, bu tutarlılığı bir beşerin M.S. 600 yılları dolaylarında
oluşturması olanaksızdı.
Bu bağlamda ama bu kapsamın dışında, örneğin şaman ya da kahinin/sihirbazın ya da donanımlı bir
masonun göksel güçlerle iletişim çabasında daha karmaşık tekniklerin söz konusu olabileceklerine
de değinmek doğru olur. Kurana göre bu tür girişimlerin muhatabı şeytan değil, hem
selim/müslüman hem de asi/kasitun yapıları olabilen cinlerdir ve cinler de, İblis dahil olmak üzere,
plasmadan/ateşten yaratılmışlardır. Yapıları plasmon dizesi ya da öbeği şeklinde olabilir çünkü
özellikle bizim yörenin insanı bu yapıların insana musallat olabilir niteliklerini bilir.
İnsan ile bir hibrid oluşturmaları da olasıdır; İdris öğretisini orijinal haline en yakın şekilde saklamış
olmaları olası olan Hopiler, bir ayin sırasında yetkisiz birinin duhulü sonucu “Sirius Kachina” ların
maskelerini atmalarının ardından kıyamet kopacağına inanmaktadırlar. Konu keza Hollywood
tarafından da işlenmiştir ve Kachina sözcüğünün okunuşu “keçine” olup bu okunuş Hopilerin OrtaGüney Asya kökenli olduğunu ve Türklerin de “ecinni” sözcüğünü kullandıklarını anımsayınca
daha fazla anlam kazanmaktadır.
Var olanın konumunun da olması gerekir. Konumun mimarisi merkezi ya da dağınık olabilir ama
konum olmalıdır. İslam, alimlerinin göksel bilgileri yorumlamada aciz kalmaları sonucu Allah
lamekandır düşüncesi çerçevesinde kalmıştır. Bu yaklaşım sağlıklı değildir, çünkü bektaşiye “Yok
diyeceksin ama dilin varıyor.” deme olasılığı vermektedir. Allah bir yandan kendisi hakkında
bilinmeyenlerin söylenmesini yasaklarken bir yandan da konum bildirici ayetler indirmiştir:
Secde-4 Hz. Allah’ın yeri ve gökleri düzenledikten sonra Arş’a çekildiğini söyler. Secde-5 ise Arşın
1000 ışık yılı ötede olduğunu bildirir. Bu tabanda Hz. Muhammed Hz. Allah’ın 1000 yıl uzakta
olduğunu söylemiş, Yahudiler “O zaman dualarımızı nasıl duyabilir?” sorusu yöneltmişler ve
Bakara-186 gelmiştir. Bunlar söz edilen son ayet açıklaması kapsamında İsmailağa Cemaatinin
Ruh-ül Furkan Tefsiri’nde, 1. cildinde, yazılıdırlar.
Mearic-4 meleklerin ve ruhun Allah katına 50000 yılda erişebileceklerini bildirir. Bunun bir anlamı
meleklerin hızının ışık hızının 1/50 si olması, diğer bir anlamı da meleklerin de bu söz edilen

mekana erişebilirlikleridir. Keza “innellezine inde rabbike...” ayeti Hz. Allah’ın bir katı ve bu
konumda yarattığı, kendisine kulluk eden, varlıkların olduğunu bildirir.
Burada gecikmiş de olsa söylenmelidir ki Kuran indiriliş biçimi gereği kısım-bölüm-paragraf-cümle
didaktik yapısı içermez; yinelenmeli ve dağınıktır. Anlaşılması için de tek ayet üzerinde yorumlar
pek de yararlı olmazlar; ilintili ayetlerin tümünü değişik konumlardan derleyip, hepsini birlikte
yorumlamak gerekir. Bakara-186, Secde-5 ve ben insana sah damarından daha yakınım ayetlerinin
birlikte açıklanabilmesi için insan yapısına Hak tarafından ülenen kendi ruhunun, sonuçta yine
Hak’ka dönecek olan ruhun, Allah’ın bir parçası olarak doğru yorumlanması gerekir.
Hz. Allah’ın bir konumu olduğunu ve her yerde hazır-nazır/lamekan olmadığını Cin Suresi’nin son
ayetleri de söylerler: “İlla menirteda min resulin ... ve Liyağleme enkad ebleğu risalati rabbihim ...”
yani

Eğer her yerde ola idi, ek gözleyici koymasına gerek yok idi, doğrudan kendisi gözlerdi
Kuran Yasin Suresi 1. sayfa sonunda “vekülleşeyyin ehseynahü fiimamin mübin” yani her şeyi bir
bilinen yol-göstericide derlemişizdir der. Burada söz edilen “her şey” açıkça kısıtlı anlamdadır ve
insan hayatı ile ilintili her şeyin özetini kapsar.
İnsan bizim anladıüımız anlamda bir proje olarak kavram, geliştirme ve uygulama evrelerinden
geçmiştir. Kavram evresi cennet konumuna oldukça yakın bir ortamda olmalıdır. Bunların ilk 2
evresini Bakara Suresi’nin 4.sayfası ve Araf Suresş’nin ilk sayfası “velekad haleknaküm, sümme
savvernaküm...” ayeti ile anlatır. Uygulama evresi Dünya’da gerçekleşmiştir, ilintili sözcük cealna
ilintili ayet ise Enbiya/30’dur.
Br kaç husus dikkat cekicidir:
• Yaratılışın amacı olarak “kulluk etme”den söz edilir (Zariyat/56). Burada ikinci yaşam
süresi içerisinde edilecek kulluktan pek söz yoktur. Yalnızca Enbiya 16-17 amacın oyun ya
da eğlence olmadığını söyler ama ayrıntı, ahiret için ayrıntı verilmez. Kısacık bir sınav
ardından çok uzun bir ahiret yaşamı, eğer yalnızca birinci yaşamda belli bir dizi kulluk
görevi var ise neredeyse oyun ve eğlenceye dönüşür. Burada “yünebbevül insanü yevme izin
bima kaddeme ve ahhar” çerçevesinde yeni emirler/görevler beklenebilir.
• Tasavvufa göre Allah insanı varlığının bilinmesi için yaratmıştır ama bu Bakara Suresi’nin
4. sayfası ile pek de uyumlu değildir. Melekler biz kulluk ediyoruz dediklerinde Allah siz
benim bildiklerimi bilmezsiniz demiştir. Bilinme ötesinde şeyler söz konusu olmalıdır.
• Gerçekte Big-Bang bir tür Hristiyanlık-Deizm karışımı bilimdir ve bir şekilde Evren'i Allah
yarattı ve ondan sonra da işleyişine pek karışmıyor demektedir.Bu savın iki yanlışı vardır:
1. Gözlem olarak Allah'ın işleyişe karıştığını, söylediklerinin gün be gün çıktığını
görüyoruz.
2. Sonsuz zaman içerisinde ansal iradeli yaratılışı anlamak olası olmaz. Olayda rastsallık
yok ise iradenin çok önceleri işlevsel olması beklenir.
Kuran içerisinde anlatılan yaratılış biçimi de ansal ve iradeli yapıdadır, Allah ile ezelden beri
gelen bir süreç değildir. Böyle bir durum, kulluk ve bilinme amaçlı yaratma için sonsuz süre
beklenmesi pek de akılcı değildir, derinlerde bir şekilde bir rastsallığın olması daha akılcıdır
ve Kuran da bunu aşağıdaki paragraflarda görüleceği üzere doğrular.
İnsan iki kere yaşar diye bir söz vardır. Kuran da Bakara-28’de “ Siz cansız (henüz yok) iken sizi
dirilten (dünyaya getiren) Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine
diriltecektir. En sonunda O'na döndürüleceksiniz. “ emektedir. Burada şunlar dikkat çekicidir:

•

Yoktan yaratmadan söz edilmemektedir, başka yerlerde söz edilen topraktan yaratılma ile zıt
bir nlam yoktur.
• “Sümme yümitiküm” yani sonra sizleri öldürecek ve “sümme yühyiküm” yani sonra yine
diriltecek aktif yapıda dır; buna karşın “sümme ileyhi türceğun” yani sonra ona
döndürüleceksiniz” ise pasif yapılıdır. Bu son döndürülme işleminin iradeliliğini sorgulatır
niteliklidir.
Bu görüşü Rahman Suresi’nin 26 ve 27.
ayetleri de destekler görülmektedir. Bunlara
göre yer yüzünde ne varsa sonunda yok
olacaktır, bunlarla birlikte daha bir çok şey
de yok olacaktır ve yalnızca Rabbimizin
“cephesi/yüzü” baki kalacaktır.
Hiçbir varlık kendi iradesi ile severek yaptığı
nesneleri yine kendi iradesi ile yok etmek
istemeyeceine
göre
bu
yok
oluş
kendiliğindendir ve doğa yasaları gereğidir.
Hz. Allah da Yasin Suresinin son ayetlerinde
belirttiğ üzere, doğa yasalarını son derece iyi
kullanarak çok önemli eserler yaratabilir çok büyük bir güçtür.
Burada söz edilen anlayış açıkça sıfat-ı zatiye ve sıfat-ı subutiye ile çelişmez ve bilime de uygundur.
Hatta azsonra aktaracağımız bizzat Hz. Allah’tan gelen bilime uygundur. Bu anlayışın günün
ortamında geniş kabul görmesi olasıdır, statü-quo bir hal fonksiyonudur kolay dğişmez ama yine de
bu anlayış tedricen kabul görebilir.
Kuran’ın Dünya yaşamı üzerinde söz etiklerini değerlendirdiğimizde de söylemin gerçeklere
uyumlu olduğunu saptarız:
• Dünya üzerinde bedenine göksel bir nesne, bir ruh indirilmiş ilk varlıkları, yani Adem ve
Havva’yı saptayamadık, olayın ne zaman gerçekleştiğin bilemiyoruz.
• İdris ki önemli peygamberlerden biri ve İslamda terzilerin piri olarak bilinir, İdris’in yaşama
yıllarını aşağı yukarı biliyoruz: M.Ö. 14000
dolayları. Buna ilişkin kalıntılar var: Örneğin
MÖ 13000 yılından kalma yerleşim
merkezleri ve işlenmiş taşlar bulduk ve
İdirs/Enoch taş işçiliğinin piri olarak da
bilinir.
• Keza Göbeklitepe taş işçiliğinin M.Ö 9500
dolaylarındavar olduğunun en önemli kanıtı.
• Hopiler Nuh Tufanı’ndan hemen sonra Bering
Boğazı üzerindeki buz adalarından kanolarla
geçerek Amerika’ya ulaşmışlar ve Masonik
yazında söz edilen bir çok şeyi biliyorlar,
neden İdris’ten kaynaklı öğrenmiş olmaları
olmalı.
• Budizm de astral projeksiyon yapmış olan bir
insandan söz edilir, bu İdris olmalı. Göbekli
tepe bize gösteriyor ki Budizm o tarihlerde
var, bir nebze değişikliğe uğramış olmalı ama
var. Bu değişikliği Nuh olayı ile daha da iyi
anlayacağız çünküNuh Suresinde Ved ve Suva adları geçiyor.
• https://www.independent.co.uk/news/world/americas/14000-village-discovered-triquetisland-british-columbia-canada-oldest-settlment-north-america-a7673726.html işaret ediyor
ki M.Ö. 14000 dolaylarında Kanada’da yerleşim yerleri var, eğer söylenenler doğru ise bu
İdris ile hemzaman ya da ondan sonra olmalı.

•

Ve biz gösterdik ki, belli varsayımlar altında gösterdik ki, Masonik yazında İdirs’e verildiği
söylenen
şeyler
Kuran’da
da
söylenmekteler,
söylemler
örtüşüyorlar
https://www.academia.edu/36168674/Considerations_and_Thoughts_on_Science_vs._Intelli
gent_Design? Bu yazıyı yazarken 7. kat göğün Arş-ı Ala olduğu inancı, ya da hemen
ardından durumun böyle olduğu savı altında idik, Arş-Kürsi-Göklerin büyüklükleri üzerinde
Ebu Zer tarafından rivayet edilen hadis, cennetin sonuçta insanların yaşayacağı bir konum
olarak Arş büyüklüğünde olmasının kabullenemez oluşu nedeniyle de, görüşlerimizi
yenilememize neden oldu ve bunları da yine yazıya aktardık.

Nuh ve Nuhun Gemisi olayı:
Gerek bir çok kadim kavimce efsaneye dönüşmüş olarak
normal yazında aktarılan, gerekse kutsal kitapların söz ettiği
bir olaydır. Büyük olasılık abartılarak efsaneleştirilmiştir.
Kuran içerisinde ağırlıklı olarak Nuh Suresinde anlatılır,
dağıtılmış ayetler de mevcuttur. Bizim yorumumuza göre
Kuran Nuh Kavminin başına gelen bir yerel olay olarak
anlatır, küresel olması da pek olası değildir. Ne Dünya
üzerinde tüm canlıların taşınabileceği bir gemi yapılabilir, ne
de Amerika’ya göç başladıkatan sonra tüm insanlığı
kapsayacak bir selden söz edilebilir. Birincsine tahta,
ikincisine Dünya üzerindeki su miktarı yetmez. Öte yandan
Nuh Tufanı’nın göçten sonra olmuş olması lazım, çünkü göç
İdris’ten hemen sonra başlamış.
Kuran anlatsının dikkat çeken yönleri vardır:
• “ve kalu la tezerünne aliheteküm...” denilmekte yani
Vedd, Suva, Yeğus .... gibi ilahlarımızdan vaz
geçmeyiz demekte olan bir kavim vardır. Vedd ve Suva Budizmi çağrıştırmaktadırlar. Bu
durumda da olayın MÖ 4000 gibi tarihlerden sonra olması gerekir düşüncesi ta Göbeklitepe
bulunana değin akılcı idi.
• Nuh “rabbi innehüm asevni ...” demektedir, bu yerleşik düzen ve mal-mülk sahipi olmaya
işaret etmektedir ve keza Göbekli tepe tarih algısını değiştirene değin o devirlerde
yerleşiklik düşünülmüyordu.
Kuran keza geminin tufan sonrası Cudi Dağına oturduğunu aktarmaktadır. Bölgede 2 Cudi dağı
vardır, biri Şırnak dolayında ve 2100 küsür m. yüksekliktedir. Diğeri ise Urfa’nın hemen burnunun
dibindedir ve Urfa 400 m. yükseklikte iken bu dağcık 570 m. dolayındadır. Her iki Cudi için de
Nuhun gemisi buradadır rivayetleri vardır. Bunlar, ki 2. olasılık söz edilecek nedenlerle çok daha
akla yakın, çok daha olasıdır şu iletimizde görülebilirler : https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=2731650923536331&set=a.406265982741515&type=3&theater
Göbeklitepe hakkında bir bilgilendirme yazısı okuyan bir bilim insanının, Urfa’nın etafının dumanlı
dağlar olduğunu da biliyor ise, aklına ilk gelmesi gereken şey Yukarı Mezopotamyada vuku
bulduğu bilinen/nakledilen Nuh Tufanıdır; hiç bir insan topluluğu yıllarca emek vererek yaptığı bir
tapınma yerini kendi elleri ile toprak altına gömmez düşüncesi sağduyudur. Gel gör ki yüksekliği
700 küsür m. dolayında olan tepeye suyun 300-350 m. yükselerek çıkıp da o tepeyi su ile gelen
cürufun doldurmasını açıklamak da olası değildir. Su akacak Aşağı Mezopotamya yerinde o şekilde
dururken orada yukarıda durmaz. Durmasının akılcı bir açıklaması ola idi hemen Urfa Nuh
Tufanının vuku bulduğu yerdir demek kolay olurdu.
Bir taraftan yöre şu özellikleri ile tufan konumu olmanın en olası adayıdır:
• Çanak yapısı su tutmaya elverişlidir.
• Yerleşik düzen ve mal sahipliği anlayışı Yukarı Mezopotamyada çok erken gelişmiştir.
• Bir su baskınında, Nuh’un oğlunun savını haklı çıkaracak, çıkılabilir yüksek yerler vardır.

Öte yandan bir tapınağın 20 dönüm arazisinin 4-5 m. derinlikte toprak ile doldurulması yaklaşık 1
milyon adamxgün gerektirir ve bunun neden yapıldığını açıklamak zordur. Keza su 300 m üzerine
çıkmadı ise, Cudi durumunda 150 m. yükselmelidir ve bunun da açıklanması zordur.
Toprak doldurulmasının nedeni ile ilintili olası bir açıklama https://www.academia.edu/16164521/
A_Trial_to_Explain_Why_of_Debris_on_G%C3%B6beklitepe içerisinde yapılmıştır. Burada söz
edilen neden tapınağın hatalı bir tapınma yeri olduğunu geçirdikleri ağır bir cezadan anlayan kazayı
atlatmışların, olayın yinelenmemesi için büyük emeklerle tapınağın üstünü örtmeleridir. Bu yazı
kaleme alındıktan sonra da New Scientist tapınakta Sirius tapınması olduğunu aktaran bir yazı
yayınlamıştır, sav doğruya benzemektedir.
Neden yalnızca üstünün örtülmesi ile yetinildiğini ise sonradan yaşayacaklar için bir ibret-i alem
olarak düşünmek olasıdır ama o yörede, buzulların erime devresinde bile suyun 150 m.
yükselmesini açıklamak kolay değildir; ek olarak 30-40 km. Yol almak için sal ya da geminin
günlerce su üzerinde kalmasının açıklanması da gerekir. Şöyle bir düşünce akılcı olabilir:
Yalnızca söz edilen Cudi Dağı/Tepesi’nin sağındaki koyu renkli bölgede suyun dışarı akmadığı
varsayımı ile 150 m. yükselmesi için 50000x20000x150=150000000 m^3 su gerekir. Su belki 1
m^3/saat yükselse 150 saat sürekli yağmur yağmalı ve bu buzul erimesi ile desteklenmelidir. %50
dışarı akış/kaçış söz konusu olursa süre 300 saat yani 12.5 gün, yani yaklaşık 2 hafta ağır yağmur
yağmalıdır. Daha önce söz edilen bir başka husus da su hala akarken geminin yörede oyalanmasıdır.
Tüm bunların açıklanması için çok karmaşık bir dizi ardışık olayın aynı anlarda vuku bulması
olasılığını denemek gerekir.
Tufan olayının bir çok kadim kavmin efsanelerinde yer alması konunun gerçek olduğu savını
güçlendirmiş, buna koşut yapılan bilimsel olası açıklamalarda tsunami olasılıkları da
değerlendirilmişlerdir (“deluge in mesopotamia and tsunami” başlıklı Google taraması).
Tsunamilerin Yukarı Mezopotamya gibi denizden 400-500 km uzak bir bölgede suyun 150 m ya da
2000 m. yükselmesini ve bunun günlerce sürmesini savlamak kolay değildir. Söz ettiğimiz daha
akılcı olan karmaşık olaylar dizisi şunlardan oluşabilir:
• Devir buzul erime evresinin sonlarıdır, Fırat üstteki resimden de görüleceği üzre Urfa’dan
geçen yatağını değiştirmiş ve biraz sola kayarak Urfanın altından geçer olmuştur ya da
olmak üzeredir.
• Ara evrede her iki yataktan da su akmaktadır, Urfa havzasına yağan sıkı yağmurun yanında
üst yatakta da buzul erimesinin ek katkı sağladığı Fırat suları gelmektedir.
• Buzul erimesinden kaynaklı yatak değişimi alt yataktan da su geçmesine olanak vermiştir ve
her iki yataktan gelen sular çatakta birleşmektedirler, sıkı su geldiğinde de bir karmaşa
yaşanmakta, alt yataktan gelen sular üst yatağa doğru ters yönde bir miktar ilerleme
sğlamaktadırlar.
• Her iki yataktan da gelen erimemiş buz kütleleri çatağın altını tıkamışlardır.
Tüm bunların bir kombinasyonundan kaynaklı olarak yağan ağır yağmur ve üst yatak+alt yataktan
gelen sular Urfa çanağında bir yükselmeye neden olabilir. Bu yükselme tepelerden aşağı gelen
sularla Nuh’un oğlu vb. lerinin tepelere tırmanmasını olanaksız kıldığı gibi, yalnızca yavaş, çok
yavaş akımlı yükselme olduğu için sal ya da geminin çanak üzerinde oyalanıp sonuçta 560 m dolayı
rakımlı Cudi Dağı ya da tepesine otrurmuş olmasına neden olabilir. Tüm rivayetler ve
Göbeklitepenin sağladığı deliller ışığında en akılcı açıklama belki ek delillerle bir nebze modifiye
edilecek olan bu tür bir açıklamadır ve Kuran’ın doğruluğunu tasdik eder.
Hermes, Zerdüşt ve Harut-Marut
Harut-Marut konusunda Kuran anlatısına sadık kalmak doğru olur, başka efsane kalıntılarını da göz
önüne alan bir yapıt Academia.edu’da örneğin “Harut and Marut in The Book of Watchers and
Jubilees” olarak verilebilir. Tüm bu efsaneleri göz önüne alarak konuyu başka yerlerde işledik ve
sayfa sayısı oldukça yükselen bu yazıyı elden geldiğince kısa tutmak zorunluluğu algılıyoruz.
(yazımızın ref.’ı : https://www.academia.edu/29020794/D%C3%9CNYAYI_Y%C3%96NETEN_G
%C3%9C%C3%87_II)

Masonik tahminlere göre bu tür (masonik) çalışmaların kaynağı aynı kişi olarak düşünülen İdris ve
Hermes’e gider, ancak bunların aynı kişi olmaları da pek olası deildir; Book of Enoch (Enoch
Kitabı) ve Book of Hermes (Hermes Kitabı) farklı kitaplardır. Hermes “Trismegistus” yani 3 defa
bilgedir. Gerek taş kesme işlemi, gerekse cinlerle temas kurma işlemi açısından bakıldığında
masonik tarih İdrise’e kadar gider, bulgular buna işaret etmektedir. Yukarı Mezopotamyadaki kadim
yerleşim yerlerinde gerek Göbeklitepede, gerekse daha öncekilerde kesilmiş taşlar gözlenmişlerdir.
Keza cinlerle temas kurma becerisi de Göbeklitepe öncesi için söz konusu olmalıdır, aksi halde
İdris’e bildirilen Orion kuşak yıldızları arasındaki 1000 küsür ışık yılı uzaklıktaki konumun 8 küsür
ışık yılına taşınarak Sirius’a dönüşmesi zor olurdu, bir dizi başka aday varken şaşırıldığında hep
yakalanan Sirius zorca söz konusu olabilirdi.
Masonik tarihin gerçek başlangıcı olan M.Ö. 4713
dolayında ise 1. Zerdüşt’ün Babil dolaylarında
olduğunun
rivayeti
bulunmaktadır.
Babil
adı
Babylon/Babylom kökenlidir ve kökeni İlim Kapısı
(Bab-ı İlm) ya da Tanrılar Kapısı (Bab-ı Eohim)
anlamlıdır. Büyünün, geometrinin ve tıbbın temellerinin
ve yazının izlerinin bu tarih ve yöreye doğru
sürdürülmesi gerekliliği açıktır.
Bilimlerin temeli ve maddenin yapısı insana
öğretilmiştir. Şu an elde bulunan Hermes Kitabı bu
konuda bazı işaretler içerir, orijinali elde yok, ya da
nerede olduğu belli değil, çok daha fazlasını içeriyor
olmalı. Delil isteyenlere 2 tane sunulabilir, ve fazlası da
vardır mutlaka.
• Demokrit’in atom kuramı birinci delildir. Demokrit, Epikür vb. konu üzerinde çalışan Yunan
felsefecileri istimi buradan almışa benzemektedirler. Benzer diğer kaynak vermeden
üzerinde ek emek verip kendilerine mal ettikleri geoetri, trigonometri, tıp vb. alanlardaki
çalışmalaına ilişkin Akad kökenli tabletler bulunmuşlardır ve buradaki sava da bu şekilde
izin verilmiştir. Gerçek bölünmez parça tektir, her madde için ayrı değildir.
• Esoterizm ile de oldukça ilgilenmiş olan Newton küreleri uzayda bitişik olarak dizme sorunu
ile ilgilenmiş (çözüm bulamamış), Bacon ise mikrodünyanın karmaşıklığını sezerek denel
bazlı bilimi önermiştir. Sonradan da konuyu daraltıp olayın görüntüsünü açıklamak için
yeterli modeller yeğlenmişlerdir ama gerek Newton, gerekse Bacon orijinal Book of
Hermesi görmüş olabilirler.
Güncel modelde bir elektron başka birini kendi boyutu katar iterken tüm enerjisini kaybetmektedir
ve buna rağmen de binlerce başka elektronu sonsuza kadar itme becerisi vardır. Burada bir
dinlenme ve bir yenilenme olayının olmasının gerekliliği bize çok önceleri tek parçacıktan, tek
parçacık öbeklerinden harmonik osilatörler yaparak parçacık fiziği modali oluşturmaya itmiş, belli
ölçüde başarı da sağlanmıştır. Daha üst düzey başarı için hesaplama becerisi şimdilik
bilgisayarlarımızda yoktur, korkarız zaman da yoktur, ancak insana 5 bin yıl önce söylenenin doğru
olduğu görülmektedir.
Nemrut
Gerek Harut-Marut gerekse Nemrut konularında Kuran ile bir çelişme gözlenememektedir. Kuran
tarih ve yer vermemiştir ama Nemrut’un Akad kralı Naram-Sin olduğu düşünülmetedir. (Ref.’a
bakılabilir: https://www.academia.edu/30377092/DUNYAYI_YONETEN_GUC_III )
Burada öönemli olan kişinin mason olması, tanrılık idiası ve bunu en büyük avcı benim diyerek
yapması, masonlukta değişiklikler yapmış olması ve İbrahim ile uğraşından çok kısa süre sonra
Akad’ın yağış eksikliğine bağlı kıtlık nedeniyle Mısır’a göç vererek akabinde yıkılmasıdır.

3. SENTEZ OLUŞTURMANIN BAŞARISIZLIĞI ya da KABULLENİLMEMESİ
İnsanın hem fikir değiştirmesi hem de benim dediğinden değiştirdiği fikirlerine koşut olarak vaz
geçmesi zordur, hal fonksiyonları (state functions) genelde yavaş değişirler. Günün kaotiğe yönelen
yapısında çevre hal fonksiyonları çabuk da değişseler insan eski insandır.
Ülkemiz 550 milyar $ gibi öenemez düzeyde birborç yükü altındadır. Küresel durum da biz
benzeridir, borç yükü 75 trilyon $ dolayı olup, ödenemez niteliklidir. Bu tutarın ödenemezliğini
borç veren zevat da keskin zekaları çerçevesinde önceden görebilir oldukları için borcu 2 nedenle
vermiş olabilirler:
• Verilen borç kağıt paradır kasada tutulmasının anlamı yoktur, koşutunda gönderilen mal da
üretim fazlasıdır, elde tutulmasının anlamı yoktur.
• Goethe’ye göre kağıt para bir şeytani tuzaktır, varsıllığın azdırıcılığı bilindiğinden sonucu da
kestirmek zor olmaz. Bor çveren zevat bilerek ya da bilmeyerek bu yola yönelmiş ya da
yöneltilmişlerdir.
Bu borcun hesabının er ya da geç sorulması olasılığı bunun olabildiğince ödenmesi yolunu
göstermektedir.
Ek olarak kronik cari açığımız özellikle enerji bağımlılığından kaynaklı olarak sürmektedir. Dövize,
bunun içinden yurt dığına mal ve/veya hizmet satımına gereksinimimiz vardır. Görülebilir olanaklar
2 başlıkta kategorize edilebilirler:
• Mal Üretimi: Orijial üretim ya da off-shoring şeklinde olabilir.
• Hizmet Üretimi: Orijinal üretim ya da out-sourcing şeklinde olabilir.
Avantajımız işçiliğimizin oldukça ucuz olması, dezavantajımız kalite sorunu ve çeşitlilik/yeterlilik
eksikliğidir. Bu koşullarda yeni yatırım yapmamız da zordur, çekmemiz de çünkü ölçek oldukça
büyüktür. Yılda 100 milyar $ paraya, bunun için 1 trilyon $’lık dış satıma, bunun için de tüm
cumhuriyet tarihinde yaptığımız yatırım toplamı kadar yatırıma gereksinmemiz vardır.
3.1 ALAN ÖNERİLERİ
Yatırım tutarının büyüklüğü ve küresel ortamda üretim fazlasının varlığı/gerçekliği karşısında
aşağıdaki öneriler yeğlenmişlerdir. Öneriler için sarf/demirbaş malzemesi gereksinimi yalnızca
bilgisayardır ve elde atıl duran mebzul miktarda vardır. Ek gereksinse teşvik, koordinasyon ve
özveri ile çalışacak kalliteli emektir.
3.1.1 KÜRESEL OTİZM SAĞALTIM MERKEZİ
Amerika’da her 60 kişiden birinin otizm hastası
olduğu, toplan otizmli sayısının 3.5 milyon olduğu ve
Dünya üzerinde yaşayan insanların 1/100’ünün otizmli
olduğu
aktarılmaktadır
(https://www.autismsociety.org/what-is/facts-and-statistics/ ).
Otizm yaşam boyu sağaltım isteyen bir hastalık olarak
bildirilmekte, bir otizm hastasının Amerika’ya
sağaltım maliyetinin 1milyon $ üzerinde olduğu da ek
bilgiler arasındadır. Keza erken tanınan otizmin daha
kolay sağaltıldığı bilinmektedir.
Bu tür hastalarda doğal beslenme, oyun vb. etkenler
olumlu etki yapmaktadır. Ülkemiz outsorcing yaparak
bir otizm sağaltım merkezi olmayı hedefleyebilir ve
örneğin 1 hastanın 1 yıılık bakım ve sağaltımı için 10 000 $ fiyat koyabilir. Bu durumda yıllık
kazanç 10 milyar $ olur ve iyi kazançtır.

Örneğin Trakya’nın en az 100 000 otizm hastasının bakım ve sağaltımı için gerekli alt yapıyı
kurması hiç de zor olmaz.
3.1.2 NİCEMSEL/KUANTİTATİF SAĞALTIM

Sağaltım pek büyük olasılıkla Harut-Marut’tan kalma kadim bir sanattır, giderek bir bilim olmaya
doğru da yönelmiştir. İlke olarak hekimin hastayı önce muayene ederek belli önerilerde bulunması
ve ardından da gözleyerek gerekli değişikliklerle süreci sürdürmesi esasına dayanır. Başarı hekimin
deneyimi ve eğer operasyon söz konusu değilse kullanılan ilaçların kalitesi ile orantılı olarak artar.
İlaçlar da denekler üzerinde deneme ve gösterdikleri sağaltım başarısı ile devreye alınırlar.
https://dusunbil.com/modern-zamanlarda-hastalanmak/?
fbclid=IwAR3PzVfQ0d3nk6d9kxS_gCH2YbE6JLhtgowWPFYw1V36UBD5RIaMiX3OlE4
içerisinden bir kesme dikkat çekicidir:
“Bauman için insan olmak, içinde belirsizliği taşıyan bir durumdur ve ancak insan bu belirsizlikle
var olabildiği, yaşamın olasılıklarını kabul ettiği sürece insan kalabilir ve ötekiyle insanî bir ilişkide,
iletişimde bulunabilir. Hastalık ve tıp alanında ise bu belirsizlik her zaman anlaşılır seviyeye
getirilip bir tanım oluşturulmaya çalışılıyor. Bu durum sağlığın yeri geldiğinde piyasalaşması için
yeri geldiğinde ise hâkim çıkarlar için tanımlanmış olabiliyor.
Tıbbî testler, reçeteler, tedavi yöntemleri gibi “rasyonel” yöntemler ise kişinin müphemlikten
uzaklaştırılması ve sağlam katı bir yere konması sağlamaktadır. Modernliğin katı yönü, birey ve
toplum üzerinde uyguladığı baskı, rasyonellik vurgusuyla özetlenebilir. Tıp biliminin öncülüğünde
bir proje olarak görünen modernlik, reçeteler, tedaviler bir düzenleme girişimidir. Öyle ki
düzenlenemeyen, tanımlanamayan, kontrol altına alınamayan her şey, modernlik tarafından yabancı,
öteki, ayrık otu, hasta olarak tanımlanır (Bauman, 2011, s. 81).”
Keza şu etkenlerin göz önüne alınmaları yararlı olur:
• Son yıllarda genetik araştırmalar çok ilerlemiş olmalarına rağmen henüz genetik ve belli
hastalıklara yatkınlık konusu yeterince irdelenmiş ve belli sonuçlara bağlanmış değildir
(https://ghr.nlm.nih.gov/primer/mutationsanddisorders/predisposition ) .
• İnsan bedeninin bir bilimsel matematik ağırlıklı modeli yoktur.
• Otoimmune hastalıklar, alerjiler vb. bir dizi sağaltılamayan, palyatif önlemlerle geçiştirilen
hastalıklar giderek artmaktadırlar.

•

Sağaltım sırasında elde edilen bir dizi ölçüm sonuçlarının değerlendirilmeleri bu açıdan
yapılmamaktadır.
Bu tür çalışmaların bir tıp veri tabanı kurularak yapılmaları, bedenin sistemlerinin ayrı ayrıdan
başlayarak bütünsel modellenmesi ve system dynamics+ tensör analizi gibi matemetik konuların
uygulamada yer almalarının denemesi yararlı olacaktır.
Buradan çıkacak sonuçların gizli kalması ve Google banzeri bir site ile tüm Dünya hekimlerine ve
belli düzeye ulaşmış hastalara snulması kazanç sağlayacaktır. Son yıllarda gerek bilişime gerekse
tebabete yönelen son derece kaliteli öğrencilerimizin bu konuda başarılı olmaları olasıdır.
3.1.3 Tıbbi Alet İmalatı
Bu konuda çalışan firmalarımız giderek işten el çekmişlerdir. Bir kriz durumunda hekimlerimiz
arasında örneğin el ile karaciğer muayenesi yapmayı bilen de pek kalmamıştır.

