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Fakülteler MÜHENDİS DOKTOR Diploması Vermeyecek 

 

1990’dan Sonra Verilmiş Olanlar da Geri Alınacak 

Bilmeyenler için anımsatarak başlayalım, YÖK kararıyla 2005-2006 öğrenim yılından itibaren 

diplomalardan unvan kaldırılmıştır. 

Bugün 17 Mayıs 2006, Gıda Mühendisleri Odasının Ankara’da düzenlemiş olduğu 10. kuruluş 

yılı paneline katıldım. İlk oturum diplomalardan unvanların kaldırılmasını içeriyordu. Gözlemlerimi 

aktaracağım, önemli notlarım var. İlk aklıma gelenlerle başlayayım. 

Salonda 35-40 kişi dinleyici ancak vardı; panelin hafta içi mesai saatlerinde yapılmasının 

nedenini sordum, yanıt veren olmadı. Benim kızım gıda mühendisidir, onun annesi olarak geldiğimi ve 

sorularım olduğunu söyledim. 

Ankara’daki üniversitelerin gıda bölümlerinden gelen hemen hiç öğrenci yoktu, ki Ankara 

Üniversitesine bağlı Gıda Mühendisliği bölüm başkanı Prof.Aziz Ekşi panelde konuşmacıydı ve 

salonda kendi bölümünden öğrenci veya akademik personel bile yoktu, ne hazin. Konudan yeni 

haberdar olduğunu söylemesi bir başka hazin durumdu. Şunu söyledi; “AB bir karar alıyor bize 

uygulayın diyor.”  

Diğer mühendis odalarının yönetim kurullarından gelenler çoğunluğu teşkil ediyordu. Onlar da 

taraflı gelenlerdi, eleştiren bile çıkmadı. Ancak İzmir’den bir genç vardı, TMMOB İzmir öğrenci 

temsilcisi Uğur Toprak, en can alıcı soruları o sordu, sanırım İzmir panelinden konuyu bilerek 

gelmişti. Örneğin; iş deneyimi denilen sürede sosyal güvence nedir, işveren kesintili çalıştırırsa, son 

ayında işten çıkartır ve siciline kötü yazarsa ne olacak? 

AB sözcüsü olarak gelen bir kişi vardı, o da mühendis bile değildi; Eskişehir Anadolu 

Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesinden Burak Kaptan. AB’nin tam donanımlı elemanı olarak 

oradaydı. Çok ilginçtir, bu genç adam, görsel sunumla AB’nin fakültelerden ve mühendis odalarından 

istediği her şeyi basamaklandırarak anlatacak kadar donanımlı geliyor, fakat bölüm başkanı 

konumunda profesörler bu kararlarla o anda orada karşılaşıyor?!  

Yani, profesörlere kumpas kurulmuş gibi, işlevleri sona erdirilirken fikirleri bile alınmıyor, 

piyasaya göre eğitim-bilim(!) sisteminde profesörün işlevinin bitirildiğinin göstergesi bu, asıl olay bu. 

“Artık eğitim yok, paraya dönüştürülebilir bilgi var” söylemleri de bundandır. Fakültelerden 

fonksiyonel derslerin kaldırılması, programın teknik lise seviyesinde sanayide çırak olarak iş 

bulabilecekleri düzeyde çivi-çekiç kullanma derslerine indirilmesi bir sonraki adım olacaktır. 

Bu durum bizim ilköğretimde de yaşadığımız bir durum olduğundan iyi biliyorum, formalite 

icabı dinleyici toplanıyor, herkes kendisi de konuya katkıda bulunacak zannediyor, kendileri 

önemsenmiş de çağırılmış konumundayken hoooop bir ağzı laf yapan bir slayt gösterimle donatılmış 

uzman kürsüde “işte böyle yapacaksınız diye” direktifleri sıralıyor,  sonra haydi güle güle… 

SPAN Eğitim Danışmanlık şirketinin hazırladığı  “bilinç oluşturma” dedikleri yani yapılacak 

işlerin tepkisiz hazırlıksız gruplara aktarıldığı bu tür toplantılarda bunu hep yapıyorlar. (Dünya 

Bankasından gelen SPAN Şirketinin uzmanları: Paul Vermoulen, Johan Gademan, Teo Savelkouls, 

Marjan Vernooy.) 

Burak Kaptan, Sokrates programıyla bağını da kurdu, ancak benim bildiğim bir şeyi 

söylemedi; “Sokrates programının amacı ulusal müfredatları kırmaktır.” Bunu ona anımsattım, güldü. 

AB kendi içinde bile tek programa sahip değildir. Tüm AB ülkelerinde müfredatlar Dünya Ticaret 

Örgütü istemlerine göre piyasaya hizmet edecek şekilde düzenlenmektedir. Küreselleşmenin tasarımcı 

mühendise ihtiyacı yok yani, “benden al sen üretme” diyen ABD’nin önereceği fakülte işte budur.  

AB sözcüsü Burak Kaptan’a göre: 



1-Mezuniyet diplomasının yanında diploma eki bulunacak. Bu ekte aldığı dersler ve her bir 

dersle ilgili puanlar yer alacak. 

2- Diploma ve ekiyle birlikte kişi gidip meslek odasına kayıtta bulunacak. Bundan sonraki 

SİCİLİNİ meslek odası tutacak . (Henüz işi yoktur, dikkat ediniz. M.M.) 

3- Meslek odası bundan sonra bu kişinin 5 yıl sürecek olan ECTS tamamlama işlemlerini takip 

edecek. Kişiye, akreditesi onaylı şirketlerde çalışma zorunluluğu var. Oda bu şirketlerle işbirliği içinde 

olacak. Sonunda odanın vereceği mühendislik yapabilir belgesiyle mühendis olunacak! 

4- Meslek kuruluşu unvan tanımlama ve kademeli yetkilendirmede en üst derecede söz sahibi 

konuma getiriliyor. (Neden odaların sustuğu anlaşılmaktadır.) 

Süreç şöyle: 

-12 yıl İlk öğretim. 

-4 yıl üniversite. 

-Meslek kuruluşuna üyelik. 

-Onaylı bir iş yerinden sertifikalı iş deneyimi. (1-3 yıl) 

-ECTS tamamlama. Toplam 5 yıl: (1-3 yıl iş deneyimi) + (2 yıl İngilizce Lisans üstü 

uzmanlık). ECTS;  kredi transferinin adı. 

Bundan sonra eğer yurt dışında çalışacaksa akıl ruh sağlığı yerindedir belgesine kadar şeffaflık 

kriterleri ekleniyor. Bu sürecin tamamı meslek kuruluşunda SİCİL dosyasında dosyalanıyor. 

Bunlara ek olarak 1990’dan sonra verilmiş tüm mühendislik ünvanları da geri alınarak 

yukarıdaki sürece tabi tutulacaklar.  Yani eski diplomalar geri alınıyor. 

Diploma eki etiketi adı verilen uluslararası itibar etiketini şu anda ülkemizden 9 üniversite 

almış durumdaymış. 

Yorum: Üniversitelerin profesörleri piyasadan daha az yetkiye sahip hale geliyor. Yani piyasa 

bilimin önüne geçiriliyor, üniversiteler bilim yuvası olmaktan çıkıyor. Dünya Ticaret Örgütünün isteği 

doğrultusunda Dünya Bankasının finanse ettiği bir model tüm dünya üniversitelerine şu veya bu ad 

altında dayatılmaktadır.  

Toplantıya davet edildikleri halde YÖK adına katılan olmadığı açıklandı. 

Beni bir eğitimci olarak en fazla ilgilendiren bölüm şudur: İnsan ömrünün 35 yılını tüketici 

olmaya ayıran bir sistem insana ve insanlığa saygısı olmayan sistemdir. Bir an önce, tıpkı şu anda tıp 

fakültelerimizde olduğu gibi, son iki yılını kendi öğretim üyelerinin denetiminde kurum içi veya 

dışında staj yaparak, staj süresi mühendislik ve hukuk vb. fakültelerine eklenmeli ve ünvanıyla birlikte 

diplomalar verilmelidir.  

17.5.2006 

 

 

Üniversitelerde Ulusal Direnç Oluşturalım 

 

Mühendis, doktor, eczacı, diş hekimliği, veteriner hekimlik diplomaları kaldırıldı / 

Tezsiz Yüksek Lisans kaldırıldı / Yüksek okullar kapatılıyor / İlahiyat Fakülteleri.. / Müzik, 

resim, beden eğitimi öğretmenlikleri…  

Cumhuriyetimizin kurduğu bilim yuvaları YÖK Dünya Bankası Daire Başkanlığı 

tarafından tek tek kapatılıyor!   

2005’de geçirildiğimiz piyasacı-bireyci eğitim programıyla temel eğitim fiilen 3 yıla inmiş, 

çocuğa verilmesi gereken bilgiler temel oluşturmayacak kadar azalmış durumdadır. 4.sınıftan itibaren 

ders seçmek, talep varsa ders var, çocuk bireydir, isteğe bağlı dersler, içi boş dört yıllık lise, sertifikalı 

diplomalılık, vb derken şimdi üniversitelerin bilimden yoksun ve boş binalar haline getirilmesi süreci 

başlatılmaktadır.  

YÖK Başkanlığı bu doğrultuda kararları arka arkaya üniversitelere göndermeye başlamıştır.  

8.4.2005 tarihli yazıda belirtilen  “diplomalardan ünvanların  kaldırılması” kararıyla birlikte başlayan 

süreçle, bölümler kendi içinde tekrar tekrar parçalanarak, terzilik yerine konfeksiyon işçisi gibi parçacı 

eleman sertifikaları verilecek, fakülteler sanayiye çırak yetiştirme kurumlarına dönüştürülecektir. 

Bütünü algılayabilen, analiz ve sentez yapabilen insan yetiştirme dönemi bitirilmektedir. 

Doktor, mühendis, veteriner, diş hekimi gibi ünvanların yok edildiği diplomalarla gençlerimiz 

kendileri iş yeri açamayacak, ancak başka işlerde eleman olabileceklerdir. Gençlerimizi ulusötesi 



tekellerin acımasızlığına terk etmektir bu, çünkü aynı yabancı baskılarla dışardan doktor mühendis 

getirilmesi kararları dayatılmaktadır.    

Bu değişimden sorumlu olan birim YÖK tür. YÖK Dünya Bankası Dairesince göstermelik 

ihaleyle getirilen yabancı bir şirket olan SPAN Danışmanları Şirketinin yayınlarında değişimin 

gerekçesi olarak “Endüstri toplumu bitti, bilgi toplumuna geçtik”  ifadesi yer almaktadır. Bu ifadenin 

açılımında bilimsel düşünmenin sonu geldi, hazırı kullanacaksınız mantığı vardır. İşte bu mantık 

üniversitelerimizin içini boşaltıp fiilen kapanmaya götürür.  

 Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in çok yakışıksız bir dille  “1967 model araba” diye 

tanımladığı 1968 öğretim programının mimarı olan, o zamanki Talim ve Terbiye Kurulu başkanı  

Zekâi Baloğlu,  2005  programı için “Birey egemenliğine dönüş programıdır” tanımlaması yaptı. Bu 

doğru bir tanımdır ve hatta bu bireyci programla rotamız mağara devrine doğru çevrilmiştir.  

Bize,  “internetten bilgiyi alın, siz üretmeyin” denilmektedir; bu, 1980’lerde öne çıkartılan 

Amerika’dan ithal ezberci test sisteminden bile daha geridir. Bir sonraki adımda,  “isteyen evindeki 

bilgisayardan bilgiyi alsın, biz ona internet üzerinden sınav yapar sertifika veririz” denilecektir, ki, 

örnekleri görülmeye başlanmıştır. Bilinmelidir ki, üretim dışına çekilen insan insanlaşma serüveninden 

geriye dönüş yoluna girer. 

Görünen odur ki; binlerce yılın aydınlanma birikimi çöpe atılmakta, hayatta en hakiki mürşit 

olan “Bilimin Yol Göstericiliği” sona erdirilmektedir.  

Yapılacak bir şey kalmıştır, üniversitelerimizi aydınlanmanın savunma kaleleri haline 

getirmek! Üniversite binalarımızda, yani bilim ve aydınlanma yuvalarında, SEKA ve TEKEL işçisi 

gibi geceleri sabahlara kadar ışıkları yakıp içerde gece gündüz kalmak, derslere böylece devam etmek, 

ulusötesi tekellerin bu programına karşı ULUSAL DİRENÇ NOKTALARI oluşturmak. Ulusal bilim 

kalelerimizi içerden korumaya almak!  

Öğretim üyelerini de işsiz bırakacak olan bu süreci çoğunluğun henüz görmediği ortadadır. 

Onların bu sürecin farkına varmaları için önder kadrolarının örgütlü olmasına ihtiyaç vardır.  

Aydınlanmanın ışığını üniversitelerde yakacak kadrolarımızı ön safta yerlerini almaya davet 

etmek vatandaşlık görevimizdir.   

25.5.2006  

 

 

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e Açık Mektup  

 

Aşağıda Amerika’da araştırma hastanelerinde çalışmakta olan Türk doktorlardan sekizinin 

adını göreceksiniz.  Bu doktorlar buluşlarıyla tıp tarihine geçmişlerdir.   

1.Bu sekiz doktorun fotoğraflarını mezun oldukları lise, ortaokul ve ilkokulun şeref  köşesine 

çerçeveletip asmayı düşünür müydünüz?  

2.Mezun oldukları okulların adlarını bizimle paylaşır mıydınız? 

3.Onları ilk beş yıl okutan sınıf öğretmenlerinin adını açıklar ve kendilerine teşekkür eder 

miydiniz?  

4. Daha önce “Ne yetiştirdiniz ki” diye alay ettiğiniz Türk öğretmenleri adına onlardan özür 

diler miydiniz?  

5. Amerika’da çalışmakta olan diğer doktorlarımızın ad ve sayısını açıklar mısınız?  

6. Onları okuttuğumuz Türk eğitim programını “1968 model araba” diye aşağıladığınızı 

anımsıyor musunuz?   

7. Dünya Bankasının emriyle kaldırdığınız 1968 programının yerine koyduğunuz 2005 

programıyla artık doktor ve mühendis yetiştiremeyeceğimizi biliyor musunuz? 

Sabah gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’in köşesinde isimleri verilmiş olan doktorlarımız:  

 1.Harvard Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, obezite 

  ve şeker hastalığına sebep olan geni  buldu. 

   2.Goethe Üniversitesi cerrahlarından Prof. Dr. Tayfun Aybek, kalp krizini   önceden haber 

veren "çip" geliştirdi. 

   3.Amerikan Nature Dergisi, Türk doktor Murat Digiçaylıoğlu'nun "beyin   kanamasından 

sonra hücrelerin ölmesini önleyen buluşu"nu duyurdu. 

   4.Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde araştırmalarını sürdüren Dr. Hande 

  Özdinler, bugüne kadar işlevi bilinmeyen Prion isimli proteinin beyin  hücrelerinin yenilenmesi 



açısından önemini ortaya koydu. 

   5.Houston Methodist Hastanesi Sindirim Hastalıkları Tıbbi Direktörü Prof. 

  Dr. Atilla Ertan, "ABD'nin en seçkin 10 hekimi" arasına girdi.  

    6.Memphis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semahat Demir, ABD'de 

  Bilim-Sağlık Ödülü'ne layık görüldü. 

   7.Cornell Üniversitesi Kısırlık Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kutluk  

  Oktay, kadınların menopozdan sonra da çocuk sahibi olabilmesini sağlayan 

  bir yöntem geliştirdi. 

   8.Columbia Üniversitesi Kardiyoloji Direktörü Prof. Dr. Mehmet Öz'ün 

yazdığı   "You: The Owners Manuel" isimli kitap, ABD'de piyasaya çıktığı gün Harry  

  Potter ve Da Vinci Şifresi'ni geride bırakarak, 350 bin adet sattı. 

 

   Kendi insanının başarısıyla gurur duymayı bilmeyen yöneticiler yeni nesillere önderlik 

edebilir mi?  

26.5.2006 

 

 

Güzel Sanatlar Fakültesi Bir Yanılsatmadır 

 

Güzel Sanatlar Fakülteleri açılıyor patır patır. Ankara’da Gazi Üniversitesinde de açıldı. 

Bunlar eğitim fakültesine bağlı değildir, mezunları öğretmen olmaz. Eğitim fakültesine bağlı olmayan 

yerden öğretmen çıkmaz! 

Güzel Sanatlar Fakültesi bir TUZAKTIR! Müzik ve resim bölümleri eğitim fakültelerinden 

kopartılıyor!  

MÜZİK ve RESİM EĞİTİMİ BÖLÜMLERİ böyle KAPATILIYOR! 

 Bugünlerde YÖK ve Gazi Üniversitesine bağlı Müzik Böl. öğretim üyeleri oturmuş Güzel 

Sanatlar Fakültesi programları yapmaktadırlar. Anadolu Güzel Sanatlar Liselerindeki öğretmenler de 

kendilerine, yani Güzel Sanatlar Fakültesinin bir alt basamağına program yapmaktadırlar. Programlar 

bitirilmek üzeredir ve hiç biri bu tuzağın farkında değiller 

Yeni programları yapanlar hem de iyi bir şey yaptıklarına inandırıldılar. Oysa, müzik ve 

resim bölümleri eğitim fakültesinden ayrılırsa mezunları öğretmen olamaz!  

Öğretmenlere, öğretmen yetiştirmeyecek bir program yaptırılmaktadır şu anda.  

Müzik bölümü, eğitim fakültesinden kopartılırken Müzik Bilimleri Fakültesi ile  aynı statüye 

getirilmektedir, ki müzik bilimleri mezunları öğretmen olamamaktadır. Hatta öğretmen olabilme 

hakları var diye bilerek Müzik Bilimlerine girenlerin bile mezun olurken bu hak ellerinden aldılar. 

Şimdi o mezunlar yüksek lisans açan bir yer bulursak pedagojik formasyon alalım diye kapı kapı 

dolaşmaktadır. Üstüne oldukça yüksek bir bedel ödemeyi göze alarak, yaş otuzu geçtikten sonra… 

Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları da yarın bir gün Müzik Bilimlerinden mezun olanlar gibi 

öğretmen olmak isterse yüksek  lisans kapılarında bekletilecektir.  

Şimdiden bunu durdurma fırsatı vardır! En azından bu programı hazırlayacak kimse 

bulamamalı YÖK Dünya Bankası Dairesi, bu kadar kolay olmamalı onlar için Mustafa Kemal’in Gazi 

Eğitimini bitirmek! 

Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümünün tüm öğretmenleri bu tuzağın farkında değillerdir. 

Eğitim fakültesinden ayrı bir fakülte olmayı “ana bilim dalı olmaktan kurtuluyoruz, 

büyüyoruz” olarak algılamaktadırlar. Oysa bir yanılsatma içine düşürülmüşlerdir, farkında 

değillerdir; ana statüden, yani öğretmenlikten kopartılmaktadırlar.   

Atatürk’ün öğretmen yetiştirsin diye kurduğu Gazi Eğitim Enstitüsü, bir süre önce 4 yıla 

çıkarken adı fakülte olmuştu, şimdi adı tümden değişip Güzel Sanatlar Fakültesi oluyor ama bu sefer 

mezunları öğretmen olamayacak.  

Bu, dört dörtlük bir tuzaktır;  üç adımda sıfırlanan koca GAZİ EĞİTİM! Sıfırlanan Atatürk’ün 

öğretmen yetiştirme programıdır.  

Yerine konulan ise parası olanın alacağı çalgı kurslarıdır, müzik dersaneciliğidir, asla sanatçı 

yetiştirmek hedefi yoktur, onların deyimleriyle “piyasaya göre eğitim modelidir”, piyasaya çalgı 

öğreticisi yetiştirecektir. Yani ilköğretimde zorunlu müzik dersini yok eden tuzaktır bu.   



Özetle vurulacak son hedefte müzik ve resim dersi vardır. Yani, Güzel Sanatlar Fakültesini 

resim-müzik öğretmenliği bölümünü kaldırıp onun yerine koymak sadece müzik öğretmeni 

yetiştirmenin sonu değil müzik derslerinin de sonudur! 

Ne yazık ki bütün bunlardan daha elim ve daha vahim olmak üzere,  fakültelerimizde 

yönetime gelmiş bulunan öğretim üyeleri gaflet ve dalalet içindedirler!  

Ek: Bu yazıdan bir yıl sonra, 2007 Ağustos ayında, konservatuarların ilk, orta ve lise 

kısımlarının kapatılacağı haberi basında yer aldı. Bu yıl giriş sınavı yapılmaması, yapan okulların 

rektörlükleri hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kendilerine bildirildi. 8 konservatuarın müdürü 

Ankara H.Ü Konservatuarında toplanarak bu karara direnme ve sınavları yapma kararı aldı. MÜZED 

genel başkanı tarafından YÖK’ün ve MEB’nın kararı protesto edildi. 

 (15.6.2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Müfredatımız Kaldırıldı, Birey Müfredatına Geçirildik 

 (Çoklu Zekâ’dan Çoklu Müfredata Geçiş) 

 

Sevgili öğretmen arkadaşlarım, özellikle sizin okumanızı isterim. Ve elbetteki kendi 

çocuklarını da bu ülkede okutacak olan herkesin... 

  

Her an psikolojik bir savaşın içindeyiz, bu savaş bizi körleştirme, batının sahte kavramlarını 

beynimize kodlama bombardımanıdır.  

 Ürettikleri pazarlama kavramlarını beynimize nasıl yerleştirdiklerine çok açık bir örnek vereceğim; 

"EZBERCİ EĞİTİM' den kurtulalım".  

Sanki gerçekten eğitim sistemimiz böyleymiş gibi herkesin beynine bu kodlandı.  

"HAYIR bu bir tuzaktır" dediğimde inanın tanınmış eğitimciler bile bana "Ezberci değil mi yani?" 

diye alaylı bakıyordu.  

Oysa bu bir algılama çarpıklığı yaratma kavramıydı. 1962 sosyal anayasamızın toplumcu 

bakışıyla hazırlanmış dünyanın sayılı müfredatlarından olan SOSYAL MÜFREDATIMIZ yerle bir 

edildi, yerine BİREY MÜFREDATI getirildi. Ulus birliğimizi sağlayan "eğitimde birliğimiz" bitirildi, 

çocuk sayısı kadar çeşitteki "çoklu müfredat" dönemi geldi.   

Kaçımız gördük, farkettik?  

  

YAZIN BÜYÜK HARFLERLE: 

  

EĞİTİM SİSTEMİMİZ SOSYAL MÜFREDATTAN BİREY MÜFREDATINA İNDİRİLDİ. 



   

TARİH: EYLÜL 2005 

  

BAŞBAKAN: R.T. ERDOĞAN 

  

CUMHURBAŞKANI: A. NECDET SEZER 

  

MİLLİ EĞİTİM BAKANI: HÜSEYİN ÇELİK 

  

TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANI: ZİYA SELÇUK 

  

YÖK EĞİTİM-ÖĞRETİM DAİRESİ BAŞKANI: İSA EŞME 

  

YÖK DÜNYA BANKASI YETKİLİSİ: SPAN Danışmanlık Şti. (Teo Savelkouls, Marjan 

Vernooy, Johan Gademan, Paul Vermoulen) 

  

Eğer mümkünse, 24 Haziran 2004'de sabah saat 10.00 da TRT 4'de canlı  yayınlanmış olan, 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Ziya Selçuk'un konuşmasını temin edip,  izleyiniz ve ekranı 

durdurarak her bir cümlesini Erol Manisalı, Alpaslan Işıklı gibi hocalarımıza analiz ettiriniz. 

"Bırakınız yapsınlar dönemi bitti, artık eğitimi piyasa belirleyecek, çocuk dilediği dersleri alacak... "  

Hani ezberci eğitimi değiştiriyorlardı?  

  Bu sürecin doğal parçasıdır müzik derslerinin toplu ders olmaktan çıkartılıp yerine bireysel 

çalgı dersi olarak seçmeli hale getirilmesi ve isteyenin piyasada özel derslerle sertifika karşılığında bu 

dersi alabileceği.  (Müzik okullarının yerine Maria Rita Epik Kurslarından seviye tespitlerin yapılması 

da geliyor, uygulamaları başlamıştır.)  

  Demek istediğimi anladınız.  

Bana alayla karşılık veren arkadaşlarım, bu NEO LİBERALİZM denilen vahşi kapitalizmin 

nasıl işletildiğini biraz  öğrenmeye çalışır mısınız?  

6.10.2006 

 

  

 

“SINAVSIZ ÜNİVERSİTE" TUZAĞI; 5544 Sayılı Yasa  

 

5544 Sayılı “Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu”; “İŞE GİRERKEN SINAV YASASI”  

ONAYLANDI BİLE! 

LAİK SOSYAL HUKUK devleti olan  Cumhuriyetimizin ruhuna uygun olarak bugüne kadar 

Cumhuriyet nesilleri yetiştirmiş olan SOSYAL MÜFREDATIMIZ kaldırıldı, yerine BİREY 

MÜFREDATI GETİRİLDİ.  

Tarihe not düşelim: EYLÜL 2005, Başbakan: R.T.Erdoğan. ME Bakanı:Hüseyin Çelik, TTK 

Başkanı: Ziya Selçuk, YÖK Başkanı: Erdoğan Teziç, YÖK Eğitim –Öğretim Dairesi: İsa Eşme, YÖK 

Dünya Bankası Dairesi; SPAN Danışmanlık şirketi 

Cumhuriyeti anlayan ve yaşatmak isteyen nesiller yetiştirme hedefimiz ortadan kaldırılmıştır. 

Bu müfredat bir karşı devrim müfredatıdır. 

 Karşı devrimciler  “Ezberci Eğitime Son” sloganını bir silah olarak kullandılar. “Çoklu zeka” 

palavrasını söyleye söyleye “çoklu müfredat” getirdiler, eğitimde  birliğimizi parçaladılar.  

Şimdi (2006) karşı devrimciler, sınav sistemini değiştirmek üzere kolları sıvamış, devlet 

üniversitelerini yok etmenin hazırlığındadırlar.  

Karşı devrimcilerin yeni söylemi; SINAV SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLSİN!   

Bu amaca yönelik medyada “bilinç oluşturma /kamuoyunu hazırlama” oturumları 

düzenlenmektedir.  

Sınavlar kaldırılıp sadece parası olan gencin istediği dersi üniversitede okuma yolu açılacak. 

Diploma değil ders başına sertifika alınacak fakülteden. Çünkü yeni onaylanan 5544 sayılı yasanın 

gereğince böyle olmak durumundadır 



9 Ekim 2006 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmış olan “5544 sayılı Mesleki 

Yeterlilik Kurumu Kanunu” üniversite sonrasını düzenleyen kanundur. Bu yasayla, üniversitelerin 

meslek diploması veren kurum olmasının önü kapatıldı, diplomalar fiilen kaldırıldı. YÖK bu yasanın 

hazırlayıcısıdır.  

Bu kurum YÖK’ün de üzerindedir. Yasada diyor ki;  “…Eğitim ve öğretim kurumlarını ve 

programlarını akredite edecek kurumları da Mesleki Yeterlilik Kurumu belirleyecek” Bu, YÖK’ün bir 

süre sonra kendini feshedeceği anlamına gelir. 

Yasada diyor ki;  “Kurumun yönetim kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli 

Eğitim Bakanlığı, YÖK, kamu kurumu, işçi sendikaları konfederasyonları, işveren sendikaları 

konfederasyonları temsilcilerinden oluşur.”   

Üniversite mezunlarına işe alınırken Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav yapılmasını 

öngörüyor yasa. Aslında şunu söylüyor bu yasa, “üniversiteye sınavsız gir, aldığın her ders için ayrıca 

para öde, mezun olduktan sonra işe girerken sınava gir.” 

Hiç anlamı yokken öğretmenlere böyle bir sınav yapılıyordu, değil mi? Demek ki uygulama 

örnekleri başlatılmıştı. Bundan sonra hukuk mezunları da sınav olacak, ve diğer tüm meslekler de… 

(Mühendis, doktor, diş hekimliği, eczacı diplomaları 2005-2006 ders yılından itibaren YÖK kararıyla 

kaldırıldı, ve  gençlerimiz sektörün acımasızlığına itildi..)  

5544 sayılı yasanın son paragrafında şöyle diyor: 

“Açılacak sınavlarda başarı gösterenlere, kurum tarafından onaylanmış mesleki yeterlilik 

düzeyini gösteren belge veya sertifika verilecek. 

Kurum hizmetleri için… yönetim kurulunun onayıyla yürürlüğe konulacak yönetmelik 

esaslarına göre, yabancı uzmanlar istihdam edilebilecek” 

Bu paragraftan şunu anlamak mümkün; işe alınma sınavlarında yabancılar görev yapabilecek. 

Yani, kimin işe alınacağına yabancılar karar verebilecek. (Daha önceki yasalarla yabancı mühendis 

doktor vb çalıştırmanın önü açılmıştı.) Bu, kendi çocuklarımızın onca yıl üstüne para vererek 

okuduğu üniversitelerden sonra da işe alınmayacakları demektir. 

EZBERCİ EĞİTİME SON tuzağından SINAV SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLSİN tuzağına 

geldik. 

Tıpkı 1915’de iki ateş arasında, doğudan kışkırtılmış Ermeni çetelerin isyanı, batıdan 

kapitalist devletlerin işgali altında olduğumuz gibi, bugün de aynı batı, bir yandan Ermeni soykırım 

yasaları ile dışardan, diğer yandan sosyal devletimizi ortadan kaldıran yasalarla içerden, eşzamanlı 

olarak bizi sıkıştırmaktadır! Varlığımızı ona bağlı olduğumuz Laik-Sosyal-Hukuk devletimizin en 

sağlam ayağı çökertilmektedir; biri olmazsa diğerleri kendiliğinden yaşayamaz. 

Sosyal devletimizi bitiren bu yasaları hazırlayanların adını tarihe not düşelim: 

YÖK Başkanı: Erdoğan Teziç 

YÖK Eğitim-Öğretim Daire bşk: İsa Eşme  

YÖK Dünya Bankası Dairesi: SPAN şti. (T.Savelkous, M.Vernooy, P.Vermeulen, J.Gademan) 

Başbakan: R.Tayyip Erdoğan 

Milli Eğitim Bakanı: Hüseyin Çelik 

TTK Başkanı: İrfan Erdoğan 

Aymazlık içinde olanları eklememi ister miydiniz?  

Ek:  

9.10.2006,  

A.Ajansı:Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, "Mesleki Yeterlilik Kurumu 

Kanunu"nu onayladı.  
 

 Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik 

Kurumu Kanunu'nun yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderildiği bildirildi. 

 

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU 

  

Kanuna göre, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda 

ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve 

sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve 

işletmek üzere "Mesleki Yeterlilik Kurumu" kurulacak.  



Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri 

ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan 

meslekler, bu kanun kapsamı dışında tutulacak.  

Kurumda; Meslek Standartları Daire Başkanlığı, Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanlığı, İdari ve 

Mali İşler Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği oluşturulacak. 

Kurum, ulusal mesleki yeterlilik sistemiyle ilgili yıllık gelişme planlarını hazırlayacak, geliştirecek, 

uygulayacak veya uygulattıracak, denetleyecek, standartları belirlenecek meslekleri ve bu standartları 

hazırlayacak kurum ve kuruluşları tespit edecek.  

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yükseköğretim Kanununa tabi teknik ve mesleki eğitim veren yüksek 

öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretim yapılabilmesi için 

Yükseköğretim Kurulu ile orta öğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim veren öğretim 

kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretim yapılabilmesi için de Milli Eğitim 

Bakanlığı ile işbirliği yapacak.  

Teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterlilik esasları ile ulusal mesleki yeterlilikler alanındaki eğitim 

ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları da Mesleki Yeterlilik Kurumu 

belirleyecek.  

Kurum, sınav ve belgelendirme sistemi kapsamında yeterliliği belgelendirecek yetkilendirilmiş 

kurumları belirleyecek ve sınavlarda başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlayacak; Türkiye'de 

çalışmak isteyen yabancıların sahip oldukları mesleki yeterlilik sertifikalarının doğruluğunu 

belirleyecek; ulusal mesleki yeterlilik standartlarının teknolojideki gelişmelere uygun geliştirilmesini, 

yeterlilik standartlarının yükseltilmesini, uluslararası alanda tanınmalarını sağlayacak.  

Mesleki alan ve sektörler arasındaki yatay ve dikey geçişler için gerekli yeterliliklerin belirlenmesi; 

diğer ülkelerdeki benzer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması; hizmet satın alımı, projelerin 

geliştirilmesi ile eğitim, araştırma, konferans, seminer ve yayın faaliyetlerinde bulunmak da kurumun 

görevleri arasında yer alacak.  

Kurumun genel kurulunda, çeşitli bakanlıklardan üyelerin yanı sıra üniversitelerden, YÖK tarafından 

belirlenecek 3 öğretim üyesi ile çeşitli kurum, konfederasyon, oda ve sendikaların temsilcileri görev 

yapacak. 

Kurumun yönetim kurulu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, kamu 

kurumu, işçi sendikaları konfederasyonları, işveren sendikaları konfederasyonları temsilcilerinden 

oluşacak.  

Yasaya göre, kurum tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlarca hazırlanan meslek 

standartlarının, ulusal meslek standardı olarak kabul edilebilmesi için gerekli incelemeyi yaparak, 

yönetim kurulunun onayına sunmak üzere sektör komiteleri kurulacak.  

Sektör komiteleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yükseköğretim 

Kurulu, meslekle ilgili diğer bakanlıklar, işçi ve işveren kuruluşları, meslek üst kuruluşları ve 

kurumun birer temsilcisinden oluşacak. Çalışmalara, üniversitelerin ilgili bölümlerinden öğretim 

üyeleri de danışman olarak davet edilebilecek.  

Mesleki yeterlilik düzeyinin, kurum tarafından yetkilendirilecek personel belgelendirme kurum ve 

kuruluşları tarafından yapılacak sınavla belirlenmesi öngörülüyor. Sınavlarla ilgili esas ve usuller ile 

teorik sınavdan muaf tutulacak meslekler ve kişiler, kurum tarafından çıkarılacak yönetmelikle 

belirlenecek.  



Açılacak sınavlarda başarı gösterenlere, kurum tarafından onaylanmış mesleki yeterlilik düzeyini 

gösteren belge veya sertifika verilecek. Kurum hizmetleri, iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam 

edilen uzman yardımcısı, uzman ve diğer personel tarafından yürütülecek. Yönetim kurulunun 

onayıyla yürürlüğe konulacak yönetmelik esaslarına göre, yabancı uzmanlar istihdam edilebilecek.  

Not: Bugün liberal aşıklardan YÖK sözcüsü İsa Eşme Ulusal Eğitim Derneğinde saat 14.00 de 

saz çalacak. Duyurulur. Yer: Ankara, Kızılay, SSK İşhanı, 8.kat.  

9.10.006 

 

 

EĞİTİMDE BİRLİĞİN ve SOSYAL DEVLETİN BİTİRİLİŞİNİ SEYREDİYORUZ! 

 

Eğitimde 2. Kaos yada 2.Yalan Bombardımanı Dönemi Başladı   

(Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı İrfan Erdoğan’ın 21 Ekim 2006 tarihinde 

Ankara’da    Ulusal Eğitim Derneğinde yaptığı  konuşma üzerine)   

 

İrfan Erdoğan kimdir: 1960 Mersin doğumlu. Bandırma ve Edirne’de ortaöğrenimini yatılı 

okudu. 1985’de Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimlerini bitirdi. New York Columbia üniversitesinde 

MEB bursuyla 7 yılda “Eğitim Ekonomisi ve Eğitim Yönetimi üzerine uzmanlık ve doktora tezi 

hazırladı . Şerif Mardin’in “Genç Osmanlıların Doğuşu” adlı kitabını Türkçe’ye  çevirdi.  

İstanbul Üniversitesi’nde, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesinin kurucu dekanlığını yaptı. 13 

Mayıs 2006’da  Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına getirildi.  

 

Mayıs 2006 da TTK başkanlığından kendi isteğiyle ayrılan Ziya Selçuk ile onun yerine 

başkanlığa getirilen İrfan Erdoğan arasında her hangi bir görüş farkı yoktur. İkisi de aynı AKP 

hükümeti ve aynı YÖK yöneticileri döneminde görev almıştır ve ne hükümetle ne de YÖK Dünya 

Bankası Dairesiyle (SPAN şirketiyle) aralarında herhangi bir sürtüşme olmamıştır. Ziya Selçuk ile 

İrfan Erdoğan’a verilen görev özünde aynıdır.  

Aralarındaki tek fark, söylemlerinde fark varmış gibi eğitimde yeni bir kaos dönemi 

başlatmaktır. “Kaos”, yalan bombardımanıyla başlatılma özelliği olan bir kavramdır. Bu yalanların asıl 

hedefi eğitimi devletin planlamasından, kontrolünden ve sosyal güvencesinden alıp piyasaya tam 

devretmenin ön adımlarıdır. Halkı piyasa mantığıyla düşündürebilmek, kamuoyunu hazırlamak için 

yalanlara ihtiyacı vardır, halkın kandırılması gerekir, çünkü sonunda çocuğunun eğitimi için elini 

cebine atacak olan odur!  

Örneğin; yakında ardı ardına çıkacak olan kararlara dikkat ediniz; Talim ve Terbiye Kurulu 

kendini lağvedecek olan bir kararı 20 güne kadar çıkaracak; ders kitaplarını hazırlama komisyonları 

tümden kaldırılıyor, çünkü her okul (özel okul) kendi modelini yaratacak (!) olan ders kitaplarını 

kendisi basabilecektir!  

Bu sırada atılan ilk yalan/yanılsatma bombası şudur: 

- “Fen ve Anadolu liseleri kastlaşma yaratıyor, bu okullar Cumhuriyetimizin 

kuruluşuna aykırıdır, kastlaşmaya karşıyız. Veliler ve çocuklarımız sınavlarına hazırlanmaktan 

bitap düşüyor. Onları bu sıkıntıdan kurtarmak lazımdır”.  

Erdoğan’a göre, sadece parası olanın kastlaşma hakkı olmalıdır. Yani halk çocuklarının daha 

iyi eğitiminde yarışarak seçilme yerine, parası olanın yarıştığı, parası en çok olanın en tepede 

kastlaştığı vahşi kapitalizmin ruhuna uygun KASTLAŞMA getiriliyor.  

Yeni yalan/yanılsatma bombalarından biri de “halk” sözcüğüdür, bunu şöyle 

görüyoruz: 

- “Halkın talebi bu yöndedir.”  

Burada halk sözcüğü “özel sektör” yerine geçirilmektedir. Üstelik bu talebi de kendileri 

kamuoyunu bu yönde pompalayarak yaratmaktadırlar; tıpkı reklamlarla bir ürüne yaratılan talep gibi.  

1.kaos döneminin yalan bombardımanı hararetli bir Gardner savunucusu olarak ortaya çıkan 

Ziya Selçuk tarafından Gazi Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olduğu 1990’lı yıllarda başlatıldı.  Bu 

görüşleriyle TTK başkanlığına kadar getirildi. İrfan Erdoğan, “Çoklu zeka kuramı ve öğrenci 

merkezli eğitim yanlıştır” sözüyle, “Z.Selçuk’un söyledikleri yanlıştı, şimdi benim söylediklerim 

doğrudur” diyor.   



Böylece İ.Erdoğan’la birlikte zihinlerde 2. kaos dönemi başladı. Görünürde doğru söylüyor, 

ancak 1. kaosun getirdiği sonuçları telafi etmek için hiçbir önerisi yok; tam tersine o yalanların yıktığı 

müfredatların üzerinde inşa edeceği yeni yapılar önermektedir. Yeni Dünya Düzeninin neoliberal 

eğitim yapılanmasına giderken bu yalanlara ihtiyacı vardır.   

ABD eğitim modelinden kopyalanmış olan bu durum, ABD’nin Irak saldırısıyla benzerlik 

gösterir. Irak’a saldırı gerekçesinin yalan olduğu ortaya çıkmış, ama o yalana dayanarak bombalarla 

parçalanmış Irak üzerinde yeni yapılanmalar devam etmektedir, asla Irak’ın birliği üzerine bir değişme 

yok, üstelik etnik ve dinsel çatışmalar körüklenmektedir. Çünkü, Irak’taki bu kaos ortamı ABD’nin 

istediği durumdur.  

Ziya Selçuk döneminin (eğitimde 1. kaos döneminin) itibarlı “Çoklu Zeka Kuramı”, 

“Öğrenci Merkezli Eğitim” yaklaşımı bütün bilinen eğitimbilim kurallarını yırttı, toz duman etti. Bu 

yönde destekleyici makale yazanlar, tez yapanlar eğitim fakültelerinde tırmandırıldı, ödüllendirildi, 

profesörlük aldı, makam ve itibar sahibi edildi.  

Çok acı bir örnek vereceğim; Eskiden aynı okulda birlikte çalıştığım branş arkadaşım o 

kuramı savunarak, Gardner’den alıntılarla yüksek lisans ve doktora yaptı. Kariyer sahibi oldu, şimdi 

bir fakültede sınıf öğretmenliği bölüm başkanıdır. Kendisine “bu yanlış bir kuramdır, insanın doğasına 

aykırıdır” diye çok anlattım (2002,2003,2004), yazılarımı sürekli ona ulaştırdım. Sonunda 

dostluğumuz birbirimizi kırarak bitti. Bana şunu söyleyebilmişti; “Mahiye abla, siz bu görüşlerinizi 

önce başkalarına kabul ettirin, o zaman ben de sizden alıntı yaparım.” Bir akademisyenden 

duyulabilecek en ağır kendini küçültme ifadesiydi bu benim için.   

Şimdi yeni TTK başkanının “Çoklu Zeka Kuramı yanlıştır” demesiyle birlikte bunun gibi 

nice kariyer yapmış akademisyen hangi duruma düşürülmüş oldu? Bunların eğitiminden geçmiş 

binlerce mezun şu anda öğretmendirler, kendilerinin ve mezunlarının beyinlerindeki bu kaosu nasıl 

telafi edecekler?  Şu anda görev yapmakta olan iş başındaki bu akademisyenlerin tezleri yanlış olarak 

kabul edilip iptal edilmesi gerekmez mi? Akademik ortamlarda bu nasıl kabullenilecektir? 

Kaosun boyutu sadece bir fikir tartışması olmanın ötesinde, ruhları sarsılmış, aşağılanmış 

öğretim üyelerinin gençlerimize nasıl eğitim vereceği sorunudur kaosun bir diğer boyutu. O kendi 

derslerinde anlattıkları, “Çatışma yönetimi” kavramıyla örtüşen bir zihinsel kirlilik ortamında 

bulacaklar kendilerini ve çok yakında akademisyenler arasında bir daha derin çatışmaların 

yaratıldığına tanık olacağız. İstenen sonuçlardan biri de budur. 

Bu akademisyenlerin şimdi “Biz yanlış yaptık” deyip istifa etmeleri en onurlu davranış 

olacaktır. Ama, bana bir özür borçlu olan arkadaşımdan ilk istifayı beklemek de hakkımdır. 

 Not: Son günlerde (Ekim 2006) Eğitim Bilimleri Fakültelerindeki kimi doktora 

öğrencilerinden aldığım e-postalarda benden çoklu zekaya karşı yazılarım istenmekte, bölümlerinde  

konferans vermem için teklifler gelmektedir. Zihin cimnastiği için ev ödeviniz olsun. 

 Söyleşide diğer altını çizdiklerimiz: 

-“Yeni oluşan ulus devletlerde yukarıdan aşağıya düzenleme yapıldı, eğitim düzenlendi, 

biçimlendirildi. Bu doğaldı, aradan bir süre geçtikten sonra halkın eğitime sahip çıkması daha 

iyidir. Özelleştirme halka devretmedir.  

Şu anda halk doğru bir şekilde eğitimle ilgilenmiyor. Halk ve aydın aslında eğitime sahip 

çıkmıyor, eğitime halk yön vermiyor”. 

Burada “halk” sözcüğü “piyasa/ sektör” yerine kullanılmaktadır. Tam bir çarpıtma/yanılsatma 

vardır, kavramın içeriği değiştirilmektedir.  

Küreselleşmecilerin getirdiği sosyal devletlerin bitirilme sürecine denk gelen bir yaklaşımdan 

söz edilmektedir. Şubat 2006 ‘da otopsi yayınlarında basılmış olan“Milli Eğitimde Emperyalist 

Kuşatma” adlı kitabımda, “Özelleştirme, halkı devletsizleştirmedir” başlığı altında buna açıklık 

getirmiştim. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in, “Okulları yerel yönetimlere devretme 

hazırlıklarımız tamamlanmıştır” açıklaması üzerine bunu yazmıştım.  Bu yasayı Cumhurbaşkanımız 

Ahmet Necdet Sezer geri çevirmişti. Ancak şimdi anlaşılmaktadır ki yeni 5544 sayılı (9 Ekim 2006) 

yasayla ve TTK’nın aldığı kararlarla Cumhurbaşkanlığı makamı atlanmaktadır.   

Devletin resmi kurumlarının üstünde kurulan “üst” kurullara, yani sektöre devrediliyor eğitim. 

Bu üst(!) kurullarda 5544 sayılı yasa gereği, sektör (patron) temsilcisi, işveren sendikaları 

konfederasyon temsilcisi, öğretmen sendika temsilcisi, yabancı danışmanlar ve okulun 

öğretmenlerinden bir branş temsilcisi bulunabilecek  



Böylece devlet ders kitapları kalkacak, isteyen özel okul kendi müfredatını yapacak, 

TTK ders kitapları hazırlama komisyonları tümüyle kaldırılacak, tümüyle lağvedilecek; 

EĞİTİMDE BİRLİĞİN ve SOSYAL DEVLETİN BİTİRİLİŞİNİ SEYREDİYORUZ! 

-“Sınav sisteminin açmazlarından birileri faydalanıyor, çocuğunu Fen ve Anadolu 

liseleri sınavına sokuyor. Bu yolda ezberler oluştu; “imkân eşittir başarı” ezberi oluştu. 

Bununla, benim çalışma ortamım iyi değil diyor. Öğretmen de “Ben bu koşullar içinde ders 

yapamam” diyor. Oysa kalabalık sınıflarda da ders yapılabilir.” 

İ.Erdoğan, üniversitede çok büyük bir amfide ders yapabildiğini örnek verdi. Bunu ilkokul 

sınıflarını düşünmeden konuşmuştur. Öğretmenin çalışma koşullarını iyileştirmeyi düşünmediği 

anlaşılıyor.  

--“Öğrenci merkezli eğitim yanlıştır.”  

Evet, yanlıştır. Peki bu ifade neden Ziya Selçuk döneminde, “çocuk bireydir, almak 

istemiyorsa ona zorla bilgi verilmez” gibi bir yaklaşımla öğretmen sınıfta aciz konuma düşürülmüştü? 

Çünkü öğretmeni, kendi bilgisini de öğretemez konumda tutmak gerekiyordu. Veli çocuğunun bu 

başıboşluğundan  memnun kalmasın ki; şimdi, “model okullar” dediği özel müfredatlı ve daha 

disiplinli eğitim veren okullarda çocuğunu okutmak isteyen veli bu okulları tercih etsin, üstüne para 

versin. Bu nedenledir ki, son yıllarda devlet okullarında ehliyetsiz öğretmen ve idarecilere eğitim-

öğretim-yönetim teslim edilmektedir.  

Bu süreci KİT’lerde yaşanan sürece benzetebiliriz; önce ehliyetsiz yöneticileri oralara 

yerleştirmek, fabrikaya teknik yenileme desteğini kesmek, kaliteyi  düşürmek ve bunları zarar ediyor 

gerekçesi yaratarak piyasaya devretmek, bu sırada medyada KİT ürünlerine reklam almamak, piyasa 

daha iyisini yapar reklamlarıyla KİT’leri itibarsızlaştırarak bitirmek sürecini yaşadık, gördük. Şimdi 

devlet okullarını bitirmeye sıra gelmiştir. 

-“Sokrates çoklu zekâcı mıydı? İnsan zekâsı sınırsızdır. Ne kadar çok bilgi yüklersen 

damarlarda o kadar çok bilgi akar, zekâ o kadar çok gelişir. Az olan iyidir demek yanlıştır.”  
Bu ifade doğrudur. Fakat neden Z.Selçuk döneminde “Az olan iyidir” diyerek bütün 

müfredatlar hafifletildi de şimdi neden tam tersi söylenmektedir? Çünkü, bilgiyi parayla satmaya sıra 

gelmiştir, “zekâsını geliştirmek isteyen bilgi satın almak için ne kadar çok para harcarsa o kadar 

iyidir” demeye sıra gelmiştir. Benzetecek olursak; tarımı çökertip, halkı aç bıraktıktan sonra tarım 

ürünlerini dışardan parayla satın almaya insanları zorlamak gibi.  

“Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma” kitabımda ailelere şöyle bir önerim vardı, “Eski ders 

kitaplarını atmayın, bunlara bir gün ihtiyacınız olacak.”  

Önceki yıl yayınevlerinden kitap satın alan MEB bedava kitap dağıtıyor, sene sonunda 

toplayıp çöpe atıyor, ertesi sene yeniden yayınevlerinden kitapları satın alıyor bedava dağıtıyordu, 

anımsayalım (2003-2004-2005). Bütün eski müfredata göre yazılmış oldukça iyi hazırlanmış ders 

kitaplarını tümden yok etmeyi hedeflediği anlaşılıyordu. Çünkü 2005-2006 ders yılında “az olan 

iyidir” anlayışıyla yayınevlerine hazırlattığı içi boş kitapları dağıttı okullara.  

Şimdi bu yayınevleri iflasın eşiğindedir, tüm kitapları ellerinde kalacaktır. Çünkü, sıra 

gelmiştir her okulun kendi müfredatını hazırlamasına ve kendi ders kitabını yazmasına. İ.Erdoğan’ın 

konuşmasındaki “ABD’deki gibi kendi ekolünü oluşturmalı okullar” söyleminin karşılığını burada 

görüyoruz;  çocuğunu daha çok bilgi veren okulda okutmak isteyen aile bunun için para vermelidir! 

Görüldüğü gibi burada, hiç kastlaşmadan söz etmeden, açıkça bir “çok paralı seçkin eğitimli 

kast/grup” yaratma amacı vardır.  

-“Üniversitede, Felsefe bölümüne giren bir öğrenci 1.sınıfta kendini filozof zanneder. 

2.sınıfta kendine “Ben acaba filozof muyum?” der. 3.sınıfta “Felsefeyi acaba ne kadar 

biliyorum?” der. Son sınıfta BEN BİR HİÇİM der.” 
Bu fıkra gibi anlatım bize Ziya Selçuk’un çocukları aşağılayan bir başka benzetmesini  

anımsattı. Belli ki, burada son sınıfa gelen öğrenci daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar, öğrendikçe 

öğrenme merakı artar demek istiyor. Ancak bunu böyle aşağılayarak anlatmak ancak Amerikan  

eğitiminden geçmiş birisinin yapacağı iştir. Demek ki İ.Erdoğan bizim paramızla 7 yıl mastır doktora 

yaptığı Columbia Üniversitesinde bunu öğrenmiş.  

Bir eğitimci eğitim verdiği çocuğun burnunu siler ama ona “Ne pis çocuksun” asla demez. 

“Şimdi temiz çocuk oldun bak” der, bunu onu yüceltmek için yapar.  



İrfan Erdoğan eğitimin bu temel bilgisinden yoksun görünmektedir. “Ben bir hiçim” demek 

insanoğlunun intihar noktasına geldiğinde kullandığı bir ifadedir. Bir eğitimciye, insana hiçlik 

noktasında bir benzetme yapmak asla yakışmaz.  

Ziya Selçuk bir konuşmasında (age. Bunu da anlatmıştım) çocukları aşağılayan bir benzetme 

yapmıştı. “Bir gemide 20 koyun, 15 kedi var, kaptanın yaşı kaç? Bu soruya doğru yanıt veremeyen 

çocuk istemiyoruz” demişti. Burada bir matematik sorusu yoktur, bir şaka vardır. Çocuğu aptal yerine 

koyan bir şakadır bu, bir eğitimcinin soracağı soru değildir.  

Bu iki hazin fıkra(!) arasındaki benzerlik bize Ziya Selçuk gibi birisinin Türk Milli Eğitiminin  

başına geldiğini göstermektedir. 

-“Orta öğretimdeki farklılaşma bizi iyi bir yere götürmedi. Yatılılık mesela. Eğitim bizde  

eşitli ve adaletlidir. Örneği dünyada yok. Batıda seçkinler kastlar oluşturmuş, kendi yatılı 

okulları var. Anadolu liseleri bu açıdan halkçı (sektörcü demek istiyor M.M.) değildir, devamı 

ve hedefi olmayan okuldur, iddiaları yoktur. Birbirine benzeyen okullar zinciri var, bu yanlıştır. 

Ekol oluşturulmamış. 

Şimdiki sınav sistemindeki sıkışmadan oraya gidiliyor. On tane seçkin liseniz olur, onu 

eğitirsiniz.” 

Burada anlatılmak istenen gayet açıktır, hiçbir yoruma gerek kalmayacak şekilde sosyal 

adaletli eğitim sistemimizden şikayetçidir TTK başkanı. Her çocuğun eşit olarak girebildiği yatılı Fen 

ve Anadolu liselerini sosyal devlet şemsiyesinden çıkartıp nereye varacaklarını açıkça söylemektedir. 

Devletimizin parasız yatılı okullarında (Orta ve liseyi Bandırma’da yatılı okumuş) ve ABD’de 

yine devletin parasıyla okuyarak buralara gelmiş Mersinli İ.Erdoğan, bu gün devletin kendisine ve 

herkese eşit eğitim vermesinden şikayetçidir ve bunu değiştirmek üzere iş başındadır.  

Açıkça görülmektedir ki Türkiye Cumhuriyeti Devletine, onun SOSYAL niteliğine kendi 

evlatları tarafından kastedilmektedir. 

Sorulardan bazıları ve yanıtları: 

Soru: Tek dersle üniversitede okumak olacak mı? (M.Morgül) 

Yanıt: Talep varsa her şey olur. Talep bu yöndedir. 

Soru: Sizin söyledikleriniz SPAN Şirketinin belgesindeki yapılacak işler listesinde aynen var. 

SPAN şirketiyle ilişkinizi hangi düzeyde sürdürmektesiniz? (M.Morgül) 

Yanıt: Ben bildiğim doğruları yaparım. Hangi şirket olursa olsun bizi bağlamaz. 

Soru: İngilizce eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? (Z.Sarıhan) 

Yanıt: Hazırlık sınıfları kaldırılınca İngilizce eğitimde geri gidildi. Dışarıda en az İngilizce 

konuşabilen biziz. Erken yabancı dil eğitimi önemli. Hazırlıkta İngilizce okutan  

Üniversitelerde bile yeterli eğitim verilmemektedir. (Alaylı bir yanıttı.M.M.) 

Soru: Bebekler için  İngilizce ninni kaseti çıkartıldı, ne diyorsunuz? (Dr.Leziz Onaran) 

Yanıt: Ana okulundan itibaren iyi bir İngilizce eğitimi gerekir. Kasetler bu işi abartmışlar. 

Soru: Taraf olmak dediniz. Avusturya’da öğretmenim; “Krallık devrinde öğretmenlik yaptım, 

öğrencilerim meşrutiyetçi oldular, meşrutiyet devrinde öğretmenlik yaptım öğrencilerim 

cumhuriyetçi oldular, cumhuriyet devrinde öğretmenlik yaptım öğrencilerim sosyalist oldular” 

demişti. Sizin öğretmen yetiştirme anlayışınız nedir? Arkeoloji mezunlarını öğretmen 

yapıyorsunuz. Ziraat mezunları tarım toplumunda nasıl işsiz olur? Tarım-Veteriner ara 

elemanı yetiştiren liseler yok oldu, ara elemanı nasıl yetiştireceksiniz? (Hidayet Telli, Sanat 

Eğitimcisi, 81 yaş.) 

Yanıt: Bunları da halledeceğiz gibi bir yanıtı vardı. Ne dediği tam olarak anlaşılamadı. 

(M.M.)  

Soru: Müfredat değişikliklerini düzeltecek misiniz? (Nusret Kebapçı) 

Yanıt: Biz birikimimizle bunu aşarız diyemiyorum, beni aşar. 

Sorulacak sorulardan biri de şu olabilirdi: “7 yıl MEB bursuyla New York’ta kaldınız. Bu para 

ancak pansiyonda kalacak paradır. 7 yıl pansiyonda mı yoksa bir dairede mi oturdunuz?” 

Bu sorunun yanıtı New York Türk Öğrenci İşlerinden de öğrenilebilir. Bilinmektedir ki, New 

York’a çok kısıtlı MEB bursuyla giden öğrencilere 3 ay sonra Fethullahçılar tarafından dayalı döşeli 

bilgisayarlı konforlu daireler teklif edilmekte, hatta bu teklife hayır demeyecek olanlar oraya 

gönderilmektedir.  

25.10.2006 

 



 

Talim ve Terbiye Kurulundan Duyumlar 

 

Herkes endişeli. İçerden duyumlar endişe verici geliyor. Herkes kendi branşı adına endişeli; 

bunları birleştirince tüm eğitim sisteminin eyalet sistemine dönüşmekte olduğu görülüyor!  

Müfredatlar yenileniyor deniyor, ama yenisi eskisinden bin kat geri, karman çorman, 

zırvalarla şişirilmiş. Bu müfredatlara göre kitap yazılmaz diyor her bir komisyon çalışanı. 

Seçmeli ders haline getirip bitirecekleri resim, müzik, beden eğitimi, iş eğitimi, bilgisayar ve 

din kültürü dersleri için öğrenciye ders kitabı yazımı kaldırılmış. Öğretmene kılavuz kitap olacakmış 

sadece. Orada bile yazılacak şeyler asıl verilmesi gereken bilgilerden çok uzakta, çünkü müfredatlar 

artık tüyü yolunmuş kuşa çevrilmiş. 

Bir başka duyum, kılavuzların yazımını da İstanbul İzmir gibi belirli şehirlere (şimdilik) 

dağıtacaklarmış. YANİ?!! Yerel yönetimlere kültürel farklılıklara göre müfredat yazdırılmasına gelmiş 

sıra! Eğitimde BİRLİK bir daha buradan bitiriliyor! 

Özel okulların kendine özel müfredat yazmasına az kaldı. O zaman sektör/patron en kıdemli 

eğitimciye en yüksek fiyatı bastırıp özel müfredatlar yaptıracak ve çocuğu bu bilgilerle okusun isteyen 

veli de parayı bastırıp o koleje verecek çocuğunu. En pahalı okul en iyi eğitim veren okuldur ölçütü 

geliyor. ABD’de New York okulları en pahalı okullardır, örneği oradandır, Dünya Bankası bu planı 

önce orada uyguladı; PİYASAYA GÖRE EĞİTİM modelidir adı. 

Bölgelere göre ayrı müfredatlar, eyalet sistemidir, ulusal birliğimize aykırıdır, 

anayasamızın Eğitimde Birlik ilkesine aykırıdır.  
Bu yetmiyor, bir de çok zenginler için model okullar, parası çok olanların çocuklarına 

SEÇKİN AZINLIK MÜFREDATLARI gelecek, ki;  bunun işaretlerini yeni TTK başkanı İ.Erdoğan 

verdi.  

Ankara’da ilk örneği daha önce 2000 yılında TED Ankara Kolejinde yapıldı, bazı derslere 

özel müfredat hazırlandı ve yasaya aykırı olarak maalesef TTK’dan da onaylandı, yazmıştım. 

Matematik, Fen Bilgisi, Türkçe ve Müzik müfredatları o zaman özel yazdırılmıştı.   

TED Lise Müzik müfredatını  hazırlayan Nezihe Şentürk (1997’de Müzik Çalışalım adlı kitabı 

birlikte yazdığımız bilinir), Kanadalı sözüm ona bir müzik eğitimcisinin dinlemeye dayadığı ve 

giderken yarım bıraktığı müfredatı tamamladı, altına imzasını attı. Gerçekte N.Şentürk’ün altını 

imzaladığı şey yalnızca bir özel okul müzik müfredatı ötesinde bir şeydir… Eğitme birliğimizi bitiren 

özel müfredatların yolunu açmıştır! 

Görülmektedir ki Türkiye Cumhuriyetinin birliğine ve onun sosyal niteliğine kendi evlatları 

tarafından kastedilmektedir! 

AHHH AH! Ey bu vatanın bağrında beslediği,  sosyal güvencelerle koruyup gözettiği, bu 

yoksul halkın ekmeğinden keserek maaşını ödediği,  helal süt emmiş vatan evladı akademisyenler! 

Sözüm sizedir! 

Ne zaman dikileceksiniz TTK’nın kapısına? Ne zaman dikileceksiniz YÖK’ün kapısına? 

Ne zaman Dünya Bankasından ve onun SPAN Şirketinden emir alanları başınızdan 

kovacaksınız? 

Sizi olanlara göz yummaya zorlayan nedir? Makamlarınız mı, ünvanlarınız mı?  

Hani her birimiz birer nişansız, ünvansız Mustafa Kemal’dik? 

Talim ve Terbiye Kurulunu İZLEME KURULU oluşturunuz fakültelerinizde ve 

gözlemlerinizi kamuoyuyla paylaşınız, LÜTFEN!     

30.10.2006 

 

 

 

 

Okullarda ve Üniversitelerde Ulusal Direnç Oluşturmak   
 

2005’de geçirildiğimiz piyasacı-bireyci eğitim programında temel eğitimin fiilen 3 yıla 

indirildiğini daha önce söylemiştik. 4.sınıftan itibaren ders seçmek, talep varsa ders var, çocuk 

bireydir, isteğe bağlı dersler, derken ilkel topluma dönüş eğitim dizgesi okullarımıza resmen girmiştir. 

Bu süreç şimdi üniversitelerin bilimden yoksun ve boş binalar haline getirilmesi noktasındadır.  



Hüseyin Çelik’in çok yakışıksız bir dille  “1967 model araba” diye tanımladığı 1968 öğretim 

programının mimarı olan, o zamanki Milli Eğitim bakanı Zekâi Baloğlu, Haber Türk Televizyonunda 

katıldığı Aynanın Arkası programında, ilerleyen yaşına rağmen pırıl pırıl zekâsıyla, getirilen 2005  

programı için “Birey egemenliğine dönüş programıdır” tanımlaması yaptı. Bu doğru bir tanımdır ve 

hatta bu bireyci programla rotamız mağara devrine doğru çizilmiştir.  

YÖK Tarafından üniversitelere gönderilen 8.4.2005 tarihli yazıyla getirilen diplomalardan 

ünvanların  kaldırılmasıyla birlikte başlatılan süreçle üniversitelerin konfeksiyon işçisi gibi parçacı 

eleman ve çok az bilgiyle mezun verecekleri artık ortadadır. Binlerce yılın aydınlanma birikimi çöpe 

atılmakta, Bilimin Yol Göstericiliği sona erdirilmektedir. 

Yıl 2006, genel manzara bu. Biri 2005’in bakanı, diğeri 1968’in bakanı, tanımlar böyle 

yapıldı. Zekâi Baloğlu bu arada kendisine ısrarla yöneltilen “Neden özel okullar açmayı programa 

koydunuz?” sorusuna ise sonunda yanıt vermek zorunda kaldı ve ”Buna engel olamadık, dışardan bir 

güç bize bunu yaptırdı” dedi. Bunu bir kenara not ettikten sonra dönelim konumuza. 

Sosyal varlık olan çocuğu bireye indiren şimdiki programda çocuklarımızı, onların ve 

toplumumuzun geleceğini bekleyen tehlikeleri bertaraf etmek için ne gibi önlemler alabiliriz? Ortak 

aklı bulmaya çalışalım, öneriler geliştirelim.  

Elbetteki iktidarı değiştirmeyi, dış baskılara göğüs gerebilecek ulusal bir iktidar oluşturmayı 

hedeflemek başta gelen işimiz olmalıdır. Bu birincil görevimizi göz ardı etmeden yapılacak işler de 

vardır.  

Bu programı engellemek üzere yapılacak işlerin odağında “Ulusal direnç noktaları 

oluşturmak” fikri yer almalıdır. Bu fikri bize yine kendileri, verdikleri beyin yıkama konferanslarında 

laf arasında söylemektedirler; anımsayınız, “Bu programın önünde en büyük engel olan ulusal direnç 

noktalarını aşmak zorundayız” demişti Talim ve Terbiye Kurulu başkanı. Yani onlara daha fazla engel 

çıkartmalıyız.  

İşte bu noktadan yola çıkarsak neler söyleyebiliriz? Neler yapılabilir? 

 

 

 

Yeni İlköğretim Programına Tepkinizi Yükseltiniz! 

 

Eğitim fakültelerinde:  

Öğretmen adaylarına bireyci modelin tüm yan bilgileri verilirken, asla önceki programın 

toplum yararını gözeten felsefesi, çocuğu geleceğe hazırlamanın yetişkinlerin sorumluluğunda olduğu, 

dayandığı sosyal pedagoji anlatılmamakta, beri yandan “işte şimdi uygulayacağınız model bu” diye 

hiç karşılaştırma bile yapılmadan önlerine paket program konulmaktadır. Buradan hareketle veliler 

baskı gücü oluşturarak birebir gidip öğretim üyeleriyle görüşerek eğitim fakültelerinde ulusal direnç 

noktaları oluşturmalıdırlar.    

Açıkça konuşup, bu öğretim üyelerine, kendilerini yetiştiren, halkçı devletçi sosyal eğitim 

politikalarıyla onları oraya kadar taşıyan, hala maaş veren bu halka maddi ve manevi borçları 

olduğunu anımsatmak; gerekirse İTÜ profesörü Celal Şengör hoca gibi istifaya kadar her yolu 

denemelerini istemek gerekir.  

Örneğin, eğitim fakültelerindeki öğretim üyeleriyle konuşarak, 68’in sosyal programını 

öğretmen adaylarına mutlaka öğretmeleri sağlanmalıdır. Okuma yazmaya tümden gelim metoduyla 

başlamayı, grup pedagojisine dayalı küme çalışmasını, mihver ders kavramını ve ünitelerin birbiriyle 

bağını kurarak ders yapmayı genç öğretmen adaylarına öğretmelidirler. Matematikten çıkartılmış olan 

havuz problemleri gibi dışarıda bırakılmış ünitelerle ilgili bilgileri  mutlaka görmelidirler.  

      Okullarda:  

      Doğrudan öğretmenlerle görüşüp, eski bildikleri yollarla ders vermeleri için öğretmenler ve 

müdürler üzerinde baskı kurmalı, veli nelere hayır dediğini açıkça söylemelidir.  

 1- Birinci sınıftan itibaren çocukları tek kişilik sıralarda oturtmaya geçiliyor; çocuğunuzu iki 

kişilik yan yana oturtunuz ve hatta az mevcutlu sınıflarda sıraları yan yana yarım daire şeklinde hepsi 

birbirinin yüzünü görecek şekilde sıraları dizerek oturtunuz; bu oturuş onları en mutlu eden oturuştur. 

Çünkü çocuk sosyalleşmek için okula gelir, yalnızlaşmak onları korkutur, içine kapatır.   

 2- Harften öğrenmeye, o anlamsız seslerle başlamaya kesinlikle karşı çıkınız; konuşarak okula 

gelen çocuk kekelemeye başlıyor. Bir matematik dili olan Türkçe’nin akıcılığı kesintiye uğratılıyor ve 



hızlı okumaya geçilemiyor, anlamlı okuma yapılamıyor, harfleri görmeye çalışmaktan cümlenin 

anlamına odaklanılamıyor. Harften başlatılan okuma yazma kesinlikle uygulatılmamalıdır. 

Öğretmenin sizi ikna etmesine fırsat vermeyiniz, tavrınızı açık belirtiniz. Sizi sadece para kaynağı yani 

müşteri olarak gören bu modele karşı duruşunuzu daha birinci sınıftaki çocuğunuza sahip çıkarak belli 

ediniz; para veriyor ama çocuğunuza verilen eğitime müdahale edemiyorsunuz, bu bir çelişkidir, 

direniniz.  

 3-Test sistemine çocuğunuzu hiç sokmayınız; klasik yazılı ile değerlendirme yapmasını 

öğretmenden ısrarla isteyiniz. Sınıf öğretmeninin paralı etüt vermesi kadar yanlış bir şey olamaz; 

aldığı maaşla konuları vermek zorundadır. Eğer sınıf öğretmeni diyorsa ki ” Etüde katılsın, öğrensin”, 

en büyük yanlışı yapıyor. Bu iş için maaş aldığı halde üstüne para isteyen bir öğretmenin çocuğunuza 

vereceği hiçbir şey yoktur! Yeni sistem öğretmeni çocuğun karşısında paragöz haline düşürmektedir, 

bunu öğretmene çekinmeden söyleyiniz, kaybeden siz olmayacaksınız. 

4- Resim dersinde resim, beden eğitimi dersinde beden eğitimi, müzik dersinde müzik 

yapmasını öğretmene şart koşunuz. Bu dersleri yetenek dersidir diyenlere bunların matematik yeteneği 

kadar, dil-konuşma yeteneği kadar yetenek olduğunu, hepsinin bu yüzden temel eğitim dersleri 

olduğunu anlatınız. Bu dersleri yok sayan öğretmeni istifaya zorlayınız. (Öğretmen liselerinde 

2005’den itibaren bu dersler verilmemektedir, büyük yanlışlar geliyor demektir.) 

5- Asla Anglosakson uyduruk bireyci masalları, korkulu, yaşam dışı uyduruk kahramanları 

olan öyküleri çocuğunuza okumamasında ısrarcı olunuz, geleneksek halk masallarımızı okuma ve 

anlatma dersi olarak işlemelerinde ısrarcı olunuz.  

6- Karşılaştırmalı sınavlara çocuğunuzu sokmak istemediğinizi kesin bir tavırla belirtiniz. 

Sınıf geçmeyi hiç etkilemeyen bu tür sınavlarda uluslar arası hesapların var olduğunu düşününüz.  

7-Çocuğunuzun bilgilerini (kan grubunu, aile durumunu, notlarını, yeteneklerini, 

başarısızlıklarını, sorunlarını,vb) internete asla girdirmeyiniz, buna kesinlikle karşı durunuz. Hatta 

dilekçe veriniz, eğer uymazlarsa mahkemeye kadar gidiniz. Okullar yerel yönetimlere devredildiği 

taktirde bu konu büyük sorunlar yaratacaktır, bilinmelidir. Şu anda Amerika’da bu durum okul-veli-

belediye arasında yaşanan en büyük sorundur.  

8-Hızla okulunuzun dış duvarlarını yükseltiniz,  ısrarla bunu talep ediniz. Çocuğunuzun ve 

öğretmenin can güvenliğini, okulun mal güvenliğini güvenlik şirketiyle değil duvarla koruyunuz, 

dışardan girişleri sağlama alınız. 

9-Özürlü çocukları parayla bakıyoruz adı altında da olsa hiç tanımadığınız polikliniklere 

götürmelerine izin vermeyiniz veya mutlaka çocuğunuzun tedavisi sırasında başında olunuz. Verilen 

ilaçların prospektüsünü tanıdığınız doktorlara mutlaka gösteriniz. İlgisiz aile çocuklarının kobay 

olarak kullanılma veya organ mafyasının eline düşme riski olduğunu biliniz.  

 

 

Yeni Anayasada Yaratıcılığın Anayasal Güvencesi Kalkıyor! 
 

 (İşimize dışardan karışanlara ithaf olunur) 

  Şimdilerde, alanımızın dışından birileri, hatta müziğe işitsel sanattır diyen birileri müzikbilimi 

adına öne çıkmaya başladı! Bu durum o kadar da tesadüf değildir.   

ABD'den örnek vereyim: ABD'de  akademik ortamlarda bilimsel konuşmalar bitti. Makalesini 

hakemli bir dergide yayınlatmanın belli bir rüşveti bile var, makalenin akademik kurulda kabul 

edilmesi gerekmiyor. Zaten akademik kurul diye bir kavram yok orda. Yerini amatör düşün-konuş 

(düşünce kuruluşu!) hobi dernekleri aldı. Buralarda emekli subaylar dahil herkes vardır. Ödüller 

verirler ve bu yolla kendilerini dünyaya tanıtır, kendilerine itibar sağlarlar. İlgilisi bilir ki bu hobi 

kuruluşları belli sermaye grupları adına çalışırlar, bağımsız bilim adına değil. Siparişle yazdırılmış 

makaleler buralardan medyaya hizmete sunulur. (Bağımsız bilim adına bir kitap yazan Derek Bok’un 

“Piyasa Ortamında Üniversiteler” adlı kitabı olağanüstü kitap diye magazin basınına geçti. Oysa, 

normalde olması gerekeni yazmış adam!) 

ABD’de bunu "sivilleşme" adıyla yaparlar. Fikir alanında sermaye gruplarının rekabeti 

buralarda kendini gösterir, buna fikir özgürlüğü derler. Oysa mali olarak daha güçlü olan sermaye 

grubu diğerlerini susturur; basın, medya ve silah sanayi onların elindedir. Özgürlük sadece en çok 

parası olan şirkete vardır.  



Şimdilerde ülkemizde "sivil anayasa" hazırlıkları var ve işte önümüze gelen böyle örneklerle 

oraya doğru götürülüyoruz; alan dışından amatörler yavaş yavaş alandaki deneyimli ustaların  ve 

akademik kurulların önüne geçmeye başlıyor. Daha doğrusu akademik kurulları YÖK kapattı, dernek 

kurun, gelin, buyrun söz sizin diyor.   

  Derneklerin sempozyum düzenlemeleri buna bir başka örnektir. Önceleri dernekler, üyelerinin 

yararına işler yapmak üzere onlardan aidat alır, mesleki ve özlük haklarını korur idiler. Şimdi, 

getirildiler bilimsel toplantılar düzenleyen organizatör konumuna. Masraflar da dernek üyelerinin 

sırtına... Haydi sponsor bulalım telaşı, birileriyle zorunlu işbirliği..  

19-20 Kasım 2007 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan Sanat Eğitimi (bence sanatla 

eğitimdir aslolan)  sempozyumunu düzenleyenler içinde MUZED, GORSED, Gazi Eğitim Fakültesi 

Güzel Sanatlar Ana Bilim Dalı ve bir de Türk Müziği Araştırma Merkezi adıyla yeni kurulmuş bir 

birim var. Düzenleme komitesinden kimi öğretim üyeleri hem Güzel Sanatlar Bölümünde hem diğer 

adı geçen birimlerde görevlidir; neden gerek duyuluyorsa, katılan kurum çok gibi gösterilmektedir. 

Sanırım GÖRSED’i aralarına kabul etme, yada onu kabul ettirme törenidir bu.  

Üstelik, sempozyumda, “sanat ve şiddet” konulu bir başlığı seçmekle, Türkiye’nin 

gündemindeki ana sorundan uzak durulmaktadır. Çünkü 21 Ekim 2007 de yapılacak olan anayasa 

değişikliği ile “Bilim ve sanatın özgürleştirilmesi(!)” şeklinde bir madde değişen anayasaya girecek, 

mevcut sosyal anayasamızdaki yaratıcılığın, dolayısıyla sanatın anayasal güvencesini sağlayan 

ilgili madde ortadan kaldırılacaktır. (Prof. İbrahim Kaboğlu, Doç Dr. Koray Kanadoğlu,  SBF 

Anayasa Paneli,19 ekim 2007 Ankara) 

Sonra, yukarıda sözü edilen sempozyumun yapılacağı günlerde, devlete ait kültür ve sanat 

kurumları özgürce(!) birbiriyle rekabet etsinler diye piyasaya ve ulusötesi şirketlere terk edilecek, 

senfoni-opera-bale ve koro kadroları kaldırılacak, konservatuarlar otomatik olarak yeni anayasa gereği 

kapatılacaktır. Zorlandığı yerde hükümet, Kanun Hükmünde Kararnameler çıkartacaktır, çünkü 

kendini olağanüstü yetkilerle donatan bu maddeyi referanduma sunulan anayasaya koymuştur. 
(SBF Anayasa Panelinden) 

Sanat derslerimiz ve sanat kurumlarımız için böyle bir tehdit varken, sanat sempozyumunda 

öncelikli konu, batı toplumlarından kopya alınmış bir başlık olabiliyorsa, birileri neyi konuşacağımızı 

belirliyor demektir. Şiddet Amerikan toplumunun birinci meselesidir, bizim ise Amerika’dan gelen 

ulusumuzu tehdit eden bir şiddet, sanatı ve eğitimi piyasaya teslim eden bir dayatma sorunumuz 

vardır.    

Bu sırada karşı olduğumuz bir sanat anlayışının derneğiyle işbirliğine girmişiz ve o dernek 

kabul görmüş, ne gam… Kendi adımızı oraya yazdırmışız ya, büyük başarılara imza atmış olacağız… 

Beri yandan Plastik Sanatlara "Görsel Sanatlar" diyene, resim bölümlerinin adını böyle değiştirene 

soru sorma hakkımız kalmamış, o da mı gam… 

İyi kandırıldık!  

  Şimdi, piyasa geçici zafer kazanabilir!  

Umudumuz dün ne ise bugün de odur; önce, işimizi iyi yapacağız gençler; bizden 

istemedikleri kadar çok çalışacağız!!!… Bir kuru soğana çalışsak da… 

Ozanlarımız, sanatçılarımız ve bağlama ve bir de davul-zurna…  

Gerçeği yılmadan tüm haşmetiyle haykırmaya devam ettiği sürece zafer tekrar halkımızındır!   

19.10.2007 

  

 

 

 

 

Güzel Sanatlar  Liberalleşirken Değiştirilen Tanımlar 

 

Yeni yazılan ilköğretim kitaplarında Güzel Sanatlar başlığı altında “Görsel Sanatlar”, “İşitsel 

Sanatlar” gibi yeni tanımlara rastlıyoruz.  

Önce söz konusu yeni gruplandırmayı bir görelim:  

“Güzel Sanatlar 

1-Görsel (Plastik) sanatlar  Resim, heykel, mimari, karikatür, fotoğraf. 

2-Dramatik Sanatlar (Sahne sanatları) Tiyatro, opera, bale (dans) pandomim. 



3-Fonetik (İşitsel) Sanatlar 

      .Müzik 

         .Edebiyat (şiir, vb)” 

Sanatın tanımını biraz açalım ve ressam Adnan Turani’nin öğrencilerine yaptığı sanat tanımına 

bakalım:   

"İçinde yaratıcılık unsuru taşımayan hiç bir şey sanat değildir." 

  Turani’ye göre, sanatın içinde yaratıcılığın olması koşulu vardır. Örneğin,  Ara Güler, 

"Fotoğrafçılık sanat değildir" der, ki o iyi bir fotoğraf çekme ustasıdır. "Var olan bir şeyi 

görüntülüyorsun, onu var eden sen değilsin ki, orda duruyor o, sen onu sadece gördün ve 

görüntüledin" der. (Ressam Abdurrahman Kaplan’dan) 

 Sanat türüne adını verirken belirleyici olan, kullanılan çekiç, fırça, makine, el, göz, kulak, vb 

araçlar değildir. Belirleyici olan, kullanılan malzemedir; yağlı boya, suluboya, taş, toprak, ses, dil, 

beden, gibi. Örneğin; 

-Bir taşı heykele dönüştüren şey heykeltıraşın yaratıcılığıdır.  

-Sözcükleri şiire dönüştüren şey şairin yaratıcılığıdır.  

-Şiiri şarkıya dönüştüren şey bestecinin yaratıcılığıdır. 

Ressam A.Kaplan’a göre güzel sanatların sınıflandırılması şöyledir:   

“1-Plastik sanatlar: Burada sanatçı, yaratıcılığını kullanarak varolan malzemeden estetik 

düzeyi yüksek yeni bir şey yaratır; resim, heykel, seramik, mimari gibi. Malzemesi doğada bulunur.  

2-Fonetik sanatlar: Malzemesi dildir, sestir. Sanatçı bu malzemeyi kullanır, bundan yeni bir 

şey yaratır; müzik, şiir, edebiyat, tiyatro, opera, dans gibi. Malzemesi insanda bulunur.  

  Bu iki ana başlıkta toplanan güzel sanatlar, kendi aralarında birleşmelerle başka sanat 

dalları oluşturabilir. Ancak, “Plastik Sanatlar” yerine Görsel Sanatlar denilmesi, “Fonetik 

Sanatlar” yerine İşitsel Sanatlar denilmesi yanlıştır. Bu tanımlar sığdır, basittir, sanatı 

karşılamazlar.” 

Opera beş sanatı buluşturur; libretto (bestelenmeye uygun şiirsel metin), şan (şarkı söyleme 

sanatı), tiyatro (drama, dans vb), resim (dekor, kostüm, makyaj vb.) ve senfoni orkestrası (şef, tüm 

orkestra çalgıları). Opera, insanı insana insanla anlattığı için dramatik sanatlar ya da sahne sanatları 

içinde tanımlanabilir. Ancak, operada belirleyici olan ŞAN/Şarkı Söyleme Sanatı’dır, malzemesi dil, 

ses ve insandır.  Bu temel özellikleriyle  opera öncelikle “Fonetik Sanatlar” içinde yer alır.      

  Anımsatma:  

“Çocuklar güzel örneklerle, iyi modellerle eğitilir.” (Eğitimin tunç yasalarından) 

  

Pedagojik Açıdan  “Görsel Sanatlar” ve “İşitsel sanatlar”:  

Küreselleşmeyle birlikte bir çok alanda bilinen tanımlar değiştirildi, liberal ekonominin “kâr” 

esasına göre isimlendirildi. Bu dönemde “insan tükettiği kadar insandır” görüşü öne çıkartıldı. Oysa 

insanı insan eden onun yaratıcılığıdır; tasarım ve üretimdir. Küresel merkezler ise, tasarım ve üretimin 

yerine bilgiyi satın almayı/tüketmeyi öne çıkartmaktadır.  

Sanatın tüketilmesini temel alan “görsel” ve “işitsel” gibi kavramlar da bu sırada ortaya çıktı. 

Bu piyasacı kavramlar; 

1-Sanatın kullandığı malzemeyi içermez.  

2-Sanatçıyı öteler, edilgen konumdaki izleyiciyi/dinleyiciyi/müşteriyi sanatın merkezine 

oturtur.   3-Algılama aracı olan gözü/kulağı öne çıkartır. Söz konusu göz/kulak asla sanatçınınki 

değildir.  

4-Bu organların yaratma süreçlerinde önemli bir rolü yokken, eserin tüketiminde, fiyatının 

belirlenmesinde önemli rolü vardır.  

5-Artık sanatçının kendi eserini beğenmesi değil, ona dışardan bakanın beğenmesi önemlidir.   

Örneğin, konu başlıkları belirlenmiş siparişler veya bir tablodan 1000 kopya çıkarmak gibi piyasanın 

sanata müdahalesini getirir. 

6-Giderek müşterinin beğeni düzeyi sanatçıyı kuşatır, onu sınırlandırır. Bu durumda sanat 

özgürleşemez, ileriye taşınamaz.  

Özetle, bu tanımlar, sanatta ileriye değil  geriye gidişin ifadesidir. 

Anımsatma: 

“İnsanoğlu sanatla insanlaştı.” 

 



Bir liberal söylem olarak “Görsel sanatlar” ve “İşitsel sanatlar”:  

Bu tanımlar, Dünya Ticaret Örgütünün istemiyle ülkemizde uygulamaya konulan “Talep varsa 

ders var” paralı seçmeli ders sistemiyle örtüşmektedir.  

Tüm eğitim sistemimiz YÖK ve Dünya Bankası işbirliğinde piyasalaştırılmaktayken bu 

kavramları duyuyoruz.  Piyasacı sistem açısından bu sözcüklerin neleri içerdiğine bakalım: 

1-Müşteriyi öne çıkartır.   

2-Bundan belli bir kesimin faydası söz konusudur.  

3-Modayı belirleyen ulusötesi tekellerin doğrudan müdahalesine açıktır. 

4-Müzik, sinema ve televizyon tekellerinin   elinde tehlikeli bir silâha dönüşme olasılığı vardır 

ve artık görülen sonuçlarından söz edilebilmektedir.  

5- “Eğer talep varsa sanat var” söylemi, yasaları da buna göre değiştirmekte, eğitim ve kültür 

(ve sağlık) hizmet olmaktan çıkartılmakta, kültür kurumları özelleştirilerek ortadan kaldırılmaktadır.  

Kültür, sadece turiste hizmet aracı haline getirilmektedir. (Buna uygun isim değiştirme zaten yapıldı.)   

6-Bu süreçte Kültür Bakanlığı küçültülerek ortadan kalkar, ABD’deki gibi Görsel Sanatlar 

Kurumuna dönüşür, ya da bu adla Turizm Bakanlığına bağlı küçük bir birim olur.    

7-Devlet Tiyatroları, Devlet Opera-Balesi ve Senfoni Orkestraları, TRT ve Kültür Bakanlığı 

Koroları giderek ortadan kalkar.   

8- Pop müzik bu tanıma uygun tipik piyasacı sanattır; her alanda egemenlik kurar.  

9- Klasik sanatlara ve halk sanatlarına yaşam hakkı kalmaz.    

           10-Piyasaya devredilen kültür ve sanat alanları ve bu alanların eğitimcilerini yetiştiren 

kurumların adları da buna uygun olarak, Görsel Sanatlar Bölümü, İşitsel Sanatlar Bölümü şeklinde 

değiştirilir.  

YÖK’ün piyasacı sanat eğitimi programlarına karşı müzik bölümlerinde oluşan ulusan direnç 

nedeniyle, bu noktada daha farklı bir yol izlenmektedir; lisans düzeyinde çalgı öğrenimi programları,  

müzik öğretmeni olmak isteyenler için ise “yaşam boyu eğitim” kavramı altında paralı yüksek lisans 

programları açılmaktadır.  

 Sanatın tanımıyla böyle oynayan piyasa, sosyal devletimizin müfredatını değiştirip, yeni 

kitapları yeni tanımlarla doldurmak için güzelim müzik ders kitaplarını toplayıp çöpe attı 

(2004,2005,2006).  

 Anımsatma:  

“Evrenin temeli ritimdir. Ritim, bütün sanatların ortak öğesidir.”  

 

Fonetik sanatlara büyük darbe: DİLDEKİ RİTİM PARAMPARÇA EDİLİYOR!..  

Fonetik sanatların ana malzemesi olan dilin ritmi parçalanırsa onunla hiçbir sanat 

yapılamaz.  

Piyasa, görme ve işitme yoluyla gönderdiği bombalarla dildeki ritmi parçalarken, beraberinde 

beynimizin algılama sistemlerini dağıtmaktadır.  

Beynimizin algılama özelliklerini anımsayalım: 

İnsan beyni, aynı karakterdeki harflerle yazılmış bir sözcüğün bütününü görme ve bu 

sözcüğün çağrışımını tablo gibi gözünün önüne getirerek zihinsel faaliyet yapma özelliğindedir.  

Üçü birlikte bir anlam veren yan yana üç sözcük varsa üçünün de aynı karakterde, aynı 

puntoda, aynı renkte, aynı hizada vb. olması beyin için önemlidir. Çünkü insan gözü, bir harften 

diğerine, bir heceden diğerine, bir sözcükten diğerine geçerken ritmik atlayışlar yapar. Yazının 

bozukluğu nedeniyle okuma hızı/ritmi kesintiye uğradığında, göz-beyin ilişkisinde sıkıntı yaşanır; 

yazıda değişen her bir karakter beyinde başka bir şeyle ilişkilendirilir, bu durum beyinde kaos yaratır, 

algılama gerçekleşemez.  

Yazıdaki kuralsızlık/kaos insanın aptallaşması sonucunu yaratır.   Örneğin “İstanbul” 

sözcüğünün “1stanBUL” yazılması gibi, İ harfi rakamla 1 üzerinde nokta, yanına İngilizce “first” 

yazımı gibi (burada yazamıyorum) rakamın üst yanına konmuş “st”, ve sonra bölünmüş bir hece “an” 

ve asla vurgulu okunmayacak olan büyük harfle BUL hecesi yan yana.  

Beynimizin, bu yazılıştan anlamlı bir şey çıkartmak için düşeceği zavallı durumdan yenik 

çıkacağı kesindir; çünkü tehlike karşısında insan beyninin bildiği tek savunma şekli içine kapanmak, 

küçülmektir! Yani bozuk yazıları insan beyni kendine tehlike olarak algılar. Sonuçta insan beyni 

görünmeyen bir düşman tarafından esir alınır; hedefi beyni işlevsizleştirmek, hedefi beynin 

gelişiminin önünü kapatmak, hedefi beynin  özgürlüğünü yok etmek olan sanal bir düşman…  



Dilimizin yazım kuralları binlerce yılın oturtmuş olduğu kurallardır; algılama sistemimiz bu 

kurallarla çalışır. Kuralsız yazıyla ne şiir yapılabilir, ne şarkı ne güzel öykü, ne roman, ne tiyatro…  

2004’deTalim ve Terbiye Kurulu başkanı Ziya Selçuk’un matematikte verdiği örnek çocukları 

aptallaştırmak için iyi bir örnekti: ”Bir gemide 20 koyun 15 keçi var, kaptanın yaşı kaç? Bu soruya 

yanıt veremeyen çocuk kalmayacak.”  

Bütün görme alanlarımıza egemen olan bir güç bellek kayıtlardaki bütün yerleşik kuralları alt 

üst etmektedir. Dil ile matematiğin ucube birleşimine örnek bir afişe bakalım: 

 “Türkçe Olimpiyatları, Türkçenin 100akları” (Mayıs 2007 Ankara). 

  MEB, Kültür Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu gibi devlet kurumlarının adını bu afişlerin 

altında görebiliyoruz. Bu cümledeki yanlışları açalım: 

a-Dil bayramı olur, dil şenliği olur, fakat dilde, bedensel mukavemet yarışı demek olan 

“olimpiyat” olmaz!  

b-YÜZAKLARI matematik ile karışık yazılırsa YÜ-ZAK-LA-RI şeklinde hecelenemez, 

bununla şarkı bestelenemez. 

c-Üstelik, “Yüzakları” yanlıştır,  “Yüz ağartanları” doğrusudur.  

Anımsatma:  

“İnsan beyni ritmik olan şeyleri algılama özelliğindedir. Ritmik uyum gösteren her şeyi 

estetik bulur, onu içselleştiririz.“ (M.M.) 

 

Görsel sanatlar(!) fonetik sanatlara karşı: 
Afiş, sinema, reklam, sinevizyon, hareketli panolar gibi, pek çok görsel sanat(!) aracılığıyla 

fonetik sanatlara en şiddetli bombalar yağdırılmaktadır. Bu bombalarla dilimizde yaratılan kaosa 

birkaç örnek verelim: 

A- Afişler:  

1-“Tüm Kadın Lobisi Derneği” ve “Fotoğraf ve Eğitim Vakfı” adlarında iki sponsorlu  bir 

afişte, siyah fon üzerine Türkçe yazılar beyaz ve İngilizce yazılar ise gri küçük puntolarla yazılmış ve 

yazıların yanında, bacakları olmayan bir engelli erkeğin çıplak fotoğrafı var. Bunu açalım: 

-Siyah fon resimde olmaz, ürkütücüdür. 

-Engelli bir erkek etik olmayan pozdadır.  

-Siyah üzerinde gri yazı göz bozar, punto farkı bir daha göz bozar. 

-Türkçe ve İngilizce yan yana yazım sadece turist rehberi olan kitaplarda olabilir.  

-Bilgisunarda (internette) buradaki iki sponsorun adı yoktur, bunlar sanal isimlerdir. 

-“Tüm” çoğuldur, “Tüm Kadınlar” olması gerekir. 

-Kadın lobisi olmaz. Lobi sözcüğü ülke dışında faaliyet yapanlar içindir.  

-Lobi ile dernek yan yana olmaz.  

-TÜKAL harfleriyle logosu var; bu logoda harflerden sadece L harfi doğru yazılmıştır; T 

harfinin üst çizgisi simetrik değil, Ü harfinin bir ucu T’nin altına girmiş, K harfi Ü’nün kenarına 

yapışmış, A harfi alt çizgiyle üçgen olmuş haldedir.  

- Fotoğraf ile eğitim arasında “ve” olmaz, Fotoğrafçılık kursu olur, beceri kazandıran bir iştir, 

oysa eğitim daha geniş kapsamlı bir kavramdır. 

-FOEV logosu var; “O” harfi siyah zemin üstünde beyaz dişi harf iken, diğer harfler soluk ve 

titrek haldedir. İnsan gözü burada yanıltılmaktadır;  beynin göz merceğine hangi harfe göre komut 

vereceği şaşırtılmakta, algılamada kaos yaratılmaktadır.  

2- Reklâm panolarında “Ben tam altı dilim ekmek yedim” afişi: Afişte parmaklarıyla  4 

gösteren bir çocuk var. Beş metre sonra, aynı afişte “Ben tam 9 dilim ekmek yedim” yazısı ve 

parmaklarıyla 6 gösteren bir çocuk resmi var.  

Burada çocuklarımızın beyinleri çok açık tehdit altındadır; sayılarla yazılar arasındaki uyum  

kalkarsa, çocuklar doğruyu öğrenemezler, zihinsel faaliyet yapamazlar. (1983’den beri ABD’de lise 

mezunlarının bile doğru dürüst okuyup yazamadıklarının nedeni anlaşılmaktadır.)  

3- 35.İstanbul Müzik Festivalinin “Festivale Seyirci Kalmıyoruz. 35Y” afişi: Afişte, 

kocaman, çok itici, kıvrılmış bir sülük resmi var. Sülüğün derisi üzerinde piyanonun tuşları kobra 

yılanı olmuş, ne yılan ne sülük, ucube bir şey. Bir başka afişte sülüğün sırtında notalar uçuşuyor, bir 

başka afişte sülük beyaz… Her afişte aynı söz, “Festivale seyirci kalmıyoruz” negatif cümlesi 

okunuyor. Bunu açalım: 



-İnsan beyni negatif cümleyi pozitife çevirme özelliğindedir. Böylece bu söz zihnimizde 

“Festivale seyirci kalıyoruz” şeklinde dönüşüme uğrar.   

- “35Y” kısaltması yanlıştır. Doğrusu şöyledir; “35.Yıl” ve bu kısaltılmaz. 

-Sol yanda “İKSV” (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) alttan yukarı, sağ yanda ise yukarıdan aşağı 

doğru yazılmış, afişin ortasında yer alan lale sembolü ise her afişte bir başka puntoda ve asimetrik.  

Değişik yönlere bakan yazıları ve punto farklarını beynimiz bir bütünlük içinde algılayamaz.  

4- “Samsun Özel EZGİliler İlköğretim Okulu”; aynı sözcük içinde punto farkı var ve 

EZGİliler gibi ucube bir sözcükle özel isim yapılmış. Üstelik bu sözcük bir okul adı olarak resmiyet 

kazanmış!  

5-“GER! Sayım Başladı”; Bu bir cep telefonu afişidir. “İ” harfi “!” şeklinde terstir.  Cümle, 

“GER” gibi itici hale gelirken, cümlenin anlam bütünlüğü yok edildi.  

Anımsatma:  

Evrenin hareketindeki ritmik denge, yani uyum, hayatın devamı için tek koşuldur. 

Hareket+ritim+denge üçlüsünün birbirine uyumu, kalp atışları dahil, insanın tüm yaşamı için 

geçerli tek kuraldır. Uyumsuz olan durumları/nesneleri/hareketleri beynimiz algılayamaz. 

(M.M.) 

 

B- Televizyon programlarında fonda kullanılan hareketli panolar  

Televizyon programlarında kullanılan yeni bir görsel sanat(!) malzemesi icat edildi.  

Konuşmacının arkasında yer alan panolarla izleyicinin dikkati yüzlerce kere kesilmekte, beri yandan 

konu, görüntüler yoluyla değersizleştirilebilmektedir.  

Benzer şekilde eğitim dergilerinde yer alan bilimsel yazıların içine gereksiz karikatürler veya 

ucube fotoğraflar koyarak konuyu önemsizleştirme yapılmaktadır. Bu ucube resimler bütün dergilere 

aynı merkezden servis edilmekte ve yazarın bilgisi dışında yazıya konmaktadır. Bu satırların yazarı 

tarafından bizzat yaşanmış bir örnek; Ek Dergi’nin 2.sayısında yayınlanan bir makalesinin içine konan 

üç ucube resimle yazı hedefinden uzaklaştırılmıştır. Diğer örneklere de bakıldığında, sayfa 

tasarımcılarının belli yerlerde eğitildiği anlaşılmaktadır.  

Bilgisayarlı panoların hazır halde satılan programlarında tehlikeli sanal oyunlar 

bulunmaktadır. Yapımcının işini kolaylaştırmış gibi görünen bu sanal oyunlarla beynimize ve dilimize 

yüzlerce bomba atılabilmektedir. Örneğin, “Atatürk’ü Bugün Okumak” gibi anlamlı bir programda 

iki konuşmacı SÖYLEV’den bölümler ele alıp açıklamalar yaparken, onların haberi olmadan 

arkalarındaki fonda hareket halinde ışık, renk, çizgi, yazı ve resimler geçirilebilmektedir. Bu 

programdan bir kaç not:  

-Atatürk’ün kalpaklı portresinin üzerinde, aşağıdan yukarıya doğru ilerleyerek yüzünü 

tümüyle karartma, sonra yukarıdan aşağı, soldan sağa, sağdan sola karartmalar.  

-“ATATÜRK” yazısının üzerinde ışıklı hareketler; harflerin etrafında yılan gibi ilerleyen  yeşil 

ışık, biri baştan biri sondan ters yönde başlatılan ışıklı yılan hareketi.  

-ATATÜRK’Ü BUGÜN OKUMAK yazısının içindeki O ve U harflerinin içinde dairesel 

hareket eden sarı ışık.   

-ATATÜRK’Ü  yatay, “bugün” ve “ okumak” sözcüklerini dikey, ardışık ve farklı renk ve 

puntolarla yazma. 

-Ortadaki resmin soluna aşağıdan yukarıya doğru, sağına ise yukarıdan aşağıya doğru bir yazı.  

-Üç sözcüğü alt alta yazıp, üçünde farklı perspektif kullanma: “Atatürk’ü” gittikçe küçülen, 

“bugün” gittikçe büyüyen, “okumak” gittikçe küçülen perspektifle yazma.  

-“ATATÜrk’Ü” yazısında sadece RK harflerini başka puntoyla ve renkle yazma. 

-Yazıyı değişik açılarla döndürme; eksenini değiştirerek sürekli döndürme (baş döndüren bir 

durum), 30 derece, 10 derece, vb döndürme, duracağı zaman yamuk bırakma. 

-Satırları sağa yaslanmış şiir. (Gözümüz sola yaslanmış olan satırlara alışıktır, nokta 

atlayışlarla satır başını derhal bulabiliriz. Eğer satır başları her seferinde başka bir noktada başlarsa, 

kaos yaşanır, beyin aptallaşır.) 

-Yanlış yerlerden sözcükleri bölme, bu bölümleri renklerle belirginleştirme, farklı puntolarla 

harfleri yazma; bu yollarla aynı anda cümleyi, sözcüğü ve heceyi kendi içinde defalarca parçalama, vb.  

Yeni ders kitaplarında ve Reşat Nuri Güntekin gibi çocuk edebiyatı yazarlarının yeni 

baskılarında dilin anlaşılmaz hale geldiğini görmekteyiz.  

Anımsatma:  



“Evrenin temelindeki ritmik uyumu sayılarla anlatırsak matematik, seslerle anlatırsak 

müzik, renklerle anlatırsak resim, hareketle anlatırsak dans, sözlerle anlatırsak edebiyat olur. 

Bunlar âhenktir, uyumdur, estetik olandır.” (M.M.) 

 

D- Televizyonda konuş-güldür programlarında 

Cep telefonu reklamının birinde, konuş-güldür gösterisi yapan bir kişi, anlamlı tek bir cümle 

söylemeden dakikalarca konuşmaktadır. Yazı tahtasını da bu reklam içinde kullanan gösterici, 

elmalarla armutları toplamakta, “DAYIM sözcüğünde 4 harf var, öyleyse DAYIMIN YAŞI OTUZ” 

gibi işitsel ve görsel bombayı binlerce izleyicinin beynine her kanalda ve her gün defalarca atmaktadır.  

Bu durumda “gösteri sanatları fonetik sanatlara karşı” gibi saptamalar yapmak artık 

mümkündür. 

Anımsatma: 

“Kültür bir miras olamaz. Kültür sürekli üretmeyi gerektirir; onu iyi bir seviyede 

tutmak ve korumak zordur, fakat onu kaybetmek çok kolaydır.” (S.Kutay) 

 

E- Pop müzik tanıtım programlarında  

Özellikle gün boyu yayın yapan pop müzik kanallarında görüntülü kaset tanıtımları 

yapılmaktadır. Bu şarkılarda çoğunlukla dildeki ritim ile dansın ve müziğin ritmi birbiriyle 

örtüşmemektedir, ritmik kaos vardır. Bu kaosu ayrıştırırsak şunları görürüz: 

-Şarkının ritmine uymayan hareketlerle dans edilmekte; dansçının bedeninde görülen  

ritimle, şarkının ritmi birbiriyle çarpışmaktadır. (Bunu izleyenin beyni görüp duyduklarına bir 

anlam veremez.)  

- Türkünün içine rep denilen tür girmekte, türkünün klasik formu/bütünlüğü parçalanmaktadır. 

- Türleri birbirine kolaj yaparak türler anlamsızlaşmaktadır.  

- Söz-müzik uyumu yoktur, arka akaya yinelenen ucube sözler duyulmaktadır. 

-Türkçe ile İngilizce karışık hale getirilmiş (postmodern kolaj) ve insana yakışmayan uyaksız 

küfürlü aşağılayıcı sözler egemendir.  

Sanat insanı yüceltmek içindir. İnsanoğlu kendisini aşağılayan sözlerle yücelemez. Beynimiz 

insanı yüceltmeyen sözleri sanat dışı kabul eder ve bunlara kendini kapatır.  Eğer kötü kokularda insan 

burnunu kapatmıyorsa aptala dönmüş, algılama sisteminde refleksler dumura uğramış demektir. 

Bunun gibi kötü müziklerde eğer kulağımızı/televizyonumuzu kapatmıyorsak tehlike başlamış 

demektir. 

Bu müziklerde insana uyumsuz sözler vardır, bestesinde de dildeki ritme uyumsuzluk vardır. 

Dans edenlerin uyumsuz hareketlerini buna ekleyelim. İnsanın asla ilişki kuramayacağı (yüzü kapalı, 

karanlık, hayalet, iskelet, vb) tuhaf yaratıklarla birlikte görüntülenen uyumsuzluğu  ekleyelim…  

Bu kadar uyumsuzluk bir arada olursa insan beyninin buna dayanması düşünülemez, algılama 

sistemi paramparça olur.  

Anımsatma:  

“Halk müziğinin içinden gelen bir kimse, müzik sanatının doruklarına ulaşmak için 

doğru bir yolda ilerleyebilir, fakat pop müzik dünyasından gelen bir kimse, asla.” (S.Kutay) 

“İçinde ritim olan her şey beynimizin besinidir. Ritmi, en güçlü şekilde hissettiren ve tüm 

bedenimizi ritmik harekete geçiren müzik sanatı, elbetteki ruhumuzun baş gıdasıdır. Ancak 

dildeki ritmi kırdığı hesaba alınırsa, pop müzik için bunu söylemek mümkün değildir.” (M.M.) 

 

C- Sinema-Televizyon Fakültesinde: 

Görsel araçları kullanmanın eğitimini veren İletişim Fakültelerinin Sinema ve Televizyon 

bölümlerindeki öğretim elemanlarının ve öğrencilerin kullandığı bir kitap dikkat çekicidir. “Yazınsal 

Okuma Süreçleri, Prof.Dr.Zeynel Kıran, Prof.Dr. Ayşe Kıran, Seçkin Yayınları” adlı ders kitabında dil 

yanlışları korkunç boyuttadır. Örneğin; 

-Fransızca’daki üzeri çizgili e harfi, Q harfi gibi yabancı harfler kullanılmış. 

-Bir paragraf içinde “örnek, mesala, mesela, kâr” sözcükleri ardı sıra kullanılmış. (sh.18 ör.2) 

-“Eğer bir adam öldürdüyseniz..” (sh.12) gibi öldürmeyi doğal davranış gibi gösteren bir 

cümle.   

-“Julien anasıyla babası, ormanın ortasında tepenin yamacındaki bir şatoda oturuyorlardı.” 

(sh.20.ör.3) Bunun gibi nice abuk subuk cümlelerle dolu bir kitap.  



 -“Göstergebilime Giriş, Fatma Erkmen Akerson”  adlı bir kitap daha okutulmaktadır. Adından 

da anlaşılacağı üzere böyle bir bilim olamaz, bir de bu bilime “giriş” ders kitabı var!  

Bu bölüme girişte kompozisyon ve konuşma sınavı yapılmadığını da bilirsek, dilimizi görsel 

yollarla nasıl bir tehlikenin beklediği daha iyi anlaşılacaktır.  Çünkü, bu okuldan mezunlar 

reklamların, afişlerin ve sinemanın yapımcısı, yönetmeni ve teknik elemanı olmak üzere eğitim 

almaktadırlar! 

Türkçe’mizin üzerine bu kadar bomba atılırken, İngilizce roman yazana piyasanın ulusötesi 

merkezlerinde ödüller konulmaktadır. Ana dili Türkçe olduğu halde, İngilizce roman yazan E.Ş’nin, 

Dublin belediyesinin aracılığıyla verilen bu ödülü alacağı, ödülü gerçekte koyan şirketin ise ABD’den 

IMPACT şirketi olduğu bilinmektedir.   

Anımsatma:  

“Sanat, insan için/toplum için var olmak yerine, tarihin bir döneminde geçici olarak 

ortaya çıkmış olan para için varsa, o artık sanat değil, insana çevrilmiş bir silâhtır.” (M.M)    

 

Sonuç olarak: 

Olanları bütünüyle ele aldığımızda dilimizin üzerinde egemen olan bir terör ve şiddetten söz 

edebiliriz.  

Piyasanın görsel araçlarla uyguladığı bu terörden beynimiz ve dilimiz kendini koruyabilecek 

midir? Ya çocuklarımız, torunlarımız? Onlar doğruları öğrenme şansını bulabilecek midir?  

Peki bütün bunlar nedendir?  

Dili kırıp bitirmekten piyasanın çıkarı nedir?  

Fonetik Sanatlara  “İşitsel Sanatlar” diyorsa, bundan piyasanın çıkarı nedir? 

Eğitim Fakültelerinde, Resim bölümün adını “Görsel sanatlar” olarak değiştiren piyasacı 

profesörler varsa, bunların piyasanın merkez örgütü olan Dünya Bankasının hizmetinde olma 

ihtimalleri nedir? GÖRSED adıyla dernek kurarak adını legalize etmeye çalışan bu öğretim üyeleriyle 

işbirliği eden, birlikte sempozyum düzenleyen kimi müzik öğretim üyeleri, bu işbirliğinin sonucunda, 

müzik bölümlerinin de piyasaya göre düzene sokulmasında oluşan ulusal direnç noktalarının 

zayıflatılacağının acaba farkındalar mı?  

Bir yandan eğitimin seviyesini düşürürken, diğer yandan eğitimin yaşını 34 yaşına kadar 

uzatmaktan ulusötesi piyasanın kârı nedir?  

Neden okulların/eğitimin içi boşaltılırken, yaşam boyu eğitim gibi bir masal ortaya atılıyor?  

Sorularımızın yanıtı, ulusötesi piyasanın merkezi olan Dünya Bankasında var.  

Dünya Bankası, üniversiteleri neden piyasaya göre yeniden şekillendirdiğinin gerekçesini 

YÖK Dünya Bankası Dairesi tarafından çevrilip dağıtılan “Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi 

(Taslak Rapor)” adlı kitapçıkta “Dünya’da Yükseköğretim Sisteminde Yeni Eğilimler ve 

Beklentilerdeki Gelişmeler” başlığı altında şöyle anlatılıyor (sh.34-36): 

“Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişmiş ülkelerde bilgi toplumuna geçiş süreci 

başlamış ve bilgi ekonomisi adı verilen yeni bir küresel ekonomik yapı oluşmuştur.  
…Küreselleşme, piyasa ekonomilerine geçiş ve özellikle hizmetlerin serbest dolaşımı 

yönündeki hızlı gelişmeler nedeniyle yükseköğretim, Birleşmiş Milletler, UNESCO, OECD, AB 

Komisyonu, Dünya Bankası ve hatta Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslar arası kuruluşların da 

öncelikli gündem maddelerinden biri haline gelmiştir. 

Bilgi toplumuna ve ekonomisine geçiş sürecinde (Özelleştirme ya da eğitimi piyasaya 

devretme süreci. M.M.) değişik toplum kesimlerinin üniversiteden artan beklentileri; 

1.Daha fazla öğrenciye ve daha geniş bir yaş grubuna eğitim vermek, yani “yığınlaşmak”… 

Yükseköğretimdeki yığınlaşma, genelde az gelişmiş ülkelerde geleneksel öğrenci tanımına 

giren 18-23 yaş grubunun artan talebinden kaynaklanmaktadır.  

(Verilen tabloya göre gelişmekte olan ülkelerde üniversiteleşme oranı son dört yılda %100 

artarken, ABD’de eğitim piyasasının durağanlaşması nedeniyle sadece %50 artmıştır. ABD eğitim 

piyasasının gözünü gelişmekte olan ülkelere çevirmesinin nedeni budur. ABD’de yabancı 

öğrencilerden para kazanan önemli bir sektör oluşmuştur. M.M.) 

Gelişmiş ülkelerin okullaşma oranlarındaki artış, bu gruba ek olarak 24-34 yaş grubuna giren 

“yeni öğrencilerin” ortaya çıkmasından kaynaklanmaktadır… 

24-34 yaş grubunu oluşturan “yeni öğrencilerin” taleplerinin mesleklerinde yenilenmesi için 

“yaşam boyu eğitim” veya meslek değiştirmeleri için “yeniden eğitilmeleri” yönünde olacağı 



düşünülmekte ve bir tür “tam gerektiği zaman eğitim” öngörülmektedir. Gelişmiş ülkelerde 18-23 yaş 

grubundaki öğrenci sayısındaki artış, artık durağanlaşmış nüfus ve okullaşma oranları nedeniyle, 

büyük ölçüde yabancı ülkelerden gelen öğrencilerin eğitim taleplerinden karşılanmaktadır….  

ABD’deki yabancı öğrencilerin yaklaşık %60’ı Asya, %15’i Avrupa ülkelerinden gelen 

öğrencilerdir.” 

Bu metinlerde, eğitimi kamu hizmeti olmaktan çıkartıp sektör haline getirdiklerini, daha uzun 

süre bu işten para kazanma hesaplarını, bu amaçla eğitimin yaşını 34 yaşına kadar uzattıklarını 

görüyoruz. Piyasacı dille yazılan bu rapordan anlaşıldığına göre ABD, 24-34 yaşa uzattığı eğitimle en 

fazla ASYA ülkelerinden para kazanmaktadır ve Türkiye bir Asya ülkesidir 

 “Görsel Sanatlar” adını koyan da, “İşitsel Sanatlar” adını koyan da işte bu ulus ötesi vahşi 

piyasanın Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü adındaki efendileridir. Para piyasalarına efendilik 

etmekten başka bir şey bilmeyen bu örgütlerin sanatla ilişkisi de parayla sınırlıdır.  

Ders kitaplarında karşımıza çıkan yeni tanımların oraya konulmasının nedeni de artık 

bilinmektedir. Yazımızın giriş bölümünde, güzel sanatlar sınıflandırılmasının yapıldığı paragrafa  

dikkatle bakıldığında, (plastik) ve (işitsel) sözcüklerinin asimetrik oldukları görülecektir. Bu 

paragrafın, ilköğretimde okutulan bir ders kitabından alındığı bilinirse, “yeni neslin ders kitapları” 

açılımıyla neyin hedeflendiği daha iyi anlaşılacaktır. (“Yeni neslin ders kitapları”, Temel Eğitime 

Destek Program Taslağı, SPAN Eğitim Danışmanlık Şti. Haziran 2004) 

Sermayenin, terör estirerek, kaos yaratarak, bombalar yağdırarak, ritmi kırarak, 

uyumsuzlukları görsel bomba haline getirip algılama sistemlerimizi dumura uğratarak, vb. baskıcı  

yöntemlerle, kendi özgürlüğü demek olan serbest dolaşımının önündeki engelleri kaldırmayı yüzyıllık 

programına alan ulusötesi piyasa, sanatı da hedef tahtasına koymuş görünmektedir.  

İnsanları daha kolay teslim almak için, onları kendileri gibi düşündürmek üzere yapılan 

işlerden biri de, tanımları piyasaya göre değiştirmek ve bilinen sanat algılamasını beyinlerden 

silmektir. Görsel sanatlar ve işitsel sanatlar kavramları üretilirken dayandırıldığı zemin ve dünya 

görüşü işte budur.  

Anımsatma: 

“İnsanoğlu tarih boyunca, kendisini daha ileriye götürmeyen, ilerlemesinin önünde engel 

duran  tüm gerici sistemleri tarihin çöplüğüne atmayı başarmıştır.” (M.M.)  

  

Kaynak: 

1.Türkiye’nin Yükseköğretim Stratejisi (Taslak Rapor), YÖK, Haziran 2006, Ankara. 

2.Yazınsal Okuma Süreçleri, (dilbilim, göstergebilim ve yazınbilim yöntemleriyle çözümlemeler) 

Prof.Dr.Zeynel Kıran, Prof.Dr. Ayşe Kıran (Eziler), 2000, Ankara. 

3-Temel Eğitime Destek Program Taslağı, SPAN Eğitim Danışmanlık Şti.(Teo Savelkous, Marjan 

Vernooy, Paul Vermoulen, Johan Gademan) YÖK Dünya Bankası Dairesi, Haziran 2004, Ankara.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Kitaplarındaki Resimler Bomba 
 

Eğitim dergilerinde ve kitaplarında, içinde olumlu kahramanı olmayan resimlere ve öykülere 

giderek daha sık rastlamaktayız.   

Birkaç yıldan beri, hiç resim pedagojisi almamış genç çizerlerin ve ressamların yayınevlerinde 

çalıştırıldığı gözlenmektedir. Aynı şekilde, editörlerin ve sayfa tasarımcılarının da pedagojik 

eğitimden yoksun olduklarını söyleyebiliriz. Hatalı resimlerle dolu olarak  basılan bu dergi ve 

kitapların tüm sorumluluğunu bu gençlere yüklemek haksızlık olacaktır; her kademede bu durumdan 

sorumlu kişiler vardır. 



  Artık, bilinen pedagojik kuralların genç eğitimcilere, yazarlara ve yayınevlerine 

anımsatılması bir gereklilik haline gelmiştir. Deneyimli eğitimciler şunları yüksek sesle düşünmeye 

başlamalıdır: 

-Ders kitaplarını ve eğitim dergilerini resimlendirirken dikkat edilecek pedagojik 

kurallar nelerdir?   

-Çocuk kitaplarına girecek resimlerde aranan özellikler nelerdir?   

Cumhuriyetin başından beri özen gösterdiğimiz eğitim kurallarını birbirimize anımsatarak 

bilgimizi tazeleyelim;   

1- Çocuk olumlu örneklerle eğitilir. Hatalı davranışların resimleri olumlu örnek değildir. 

Hatanın abartılarak resmedilmesi yanlış davranışı beyne yerleştirir.  

2-Kötü resimler kitaba konmaz. Resim sanatının kuralları çocuk kitaplarındaki resimler 

için de geçerlidir.  

3-Korku ve çaresizlik içindeki çocuk resimlerinin eğitimde yeri yoktur.  Hele bu resimler 

büyütülerek sayfayı kaplıyorsa çok daha büyük yanlıştır.  
4-Eğitimde çocuğun cesaretlendirilmesi, öyküdeki sorunun nasıl üstesinden 

gelinebileceğinin ve çözümün resmedilmesi esastır.  

Ferahlık getirmeyen bitirişlerin eğitimde yeri yoktur; aksi halde iç sıkıntısı devam eder ve 

çocuk güne bu sıkıntıyla devam eder.  Umut ışığı yakmayan, eğitsel sonuçlar çıkartılmayan öykülere 

ve resimlerine asla yer verilmemelidir. 

5-Çocuk, öyküdeki ve resimdeki iyi kalpli, cesur ve akıllı  kahramanlarla empati kurar, 

kendini onlarla özdeşleştirir, bu yolla kendini eğitir. Kahramanı korkak ve beceriksiz olan bir 

öykü, asla öykü değildir. Böyle eğitsel olmayan öykülerin resmedilmesi iki kere yanlıştır.  

6-Belirgin temizlikte çekilmemiş olan fotoğrafların, neyi çağrıştırdığı açıkça belli 

olmayan resimlerin eğitim kitaplarında yeri yoktur.  

7-Özellikle ilköğretim çağında, bilgilerin resimleriyle birlikte belleğe kaydedildiği bu 

dönemde, insan beyninin bu doğal işleyişine saygı göstermek ve ona, doğru görsel malzemeler 

sunmak gerekir.  

 

Bu temel kurallar ışığında, son dönem basılmakta olan dergilere ve kitaplara dikkatlice 

bakıldığında pek çok yanlış görülecektir.  

İlköğretim için yayınlanan bir eğitim dergisini ele alıp birkaç resim eğitimcisine gösterdim, 

belirlediğimiz yanlışlar üzerinde bir fikir oluşturmaya çalıştık. 

 

-Kapakta işkence karikatürü: Karikatürde, okuma sembolü olan kitap işkence aleti olarak 

verilmiş, çocuğun başı bu işkence aletine/kitaba sıkıştırılmış haldedir. İç karartıcı. Bu işkence şekli bir 

İngiliz işkencesidir.  Okumayı işkence haline getiren bir kapak resmi, iç sayfalarda bunu tamamlayan 

bir sıkıntılı okuma fotoğrafı daha var.  

Olumsuz örnek daha dergiyi açmadan başlıyor. 

 

- Salıncakta baş aşağı sallanan çocuk: “Eğitim ve Özgürlük” başlıklı bir yazıda yer alan 

resimde, salıncakta hatalı bir şekilde ayaklarından salıncağa tutunmuş, baş aşağı duran bir çocuk 

sallanmakta. Çocuk kameraya ters bakıyor.  

Bu resim bir özgürlük resmi değil, tehlikeyi bilmeyen çocuk resmidir. 

Aynı yazının içinde sıkıntılı bir şekilde kitap okuyan çocuk resmi var. Belli ki bu resimler 

metnin yazarı tarafından önerilmemiş, editör kendi özgürlük çağrışımına uygun resimler koymuş  

buraya. Yazının içeriğiyle çelişen resimler bunlar. 

 

-Üç bilgisayar odası resmi: Bilgisayar öğretmenlerinin yeterliklerine yönelik bir yazıda, 3 

tane bilgisayar odası resmi var. Bu resimlerden iki tanesi aynı açıdan ve öğrencilerin arkasından 

çekilmiş; gereksiz gibi görünen bu tekrarda pekiştirilen bir şey var; insanı geriye iten, teknolojiyi ise 

öne çıkartan bir sezgi yaratılmaktadır.  

 

- Renkli resimden bir zemin üzerine yazılmış başlık: “Ürün Seçki Dosyasının Öğrenci 

Başarısının Değerlendirilmesinde Kullanımı” yazı başlığı renkli bir resmin üzerine yerleştirilmiş. 

Resim zemin olmuş. Bu resim, çağrışımı açıkça belli olmayan ve yazının konusuyla ilgisiz bir resim. 



Resimde, çok yakından çekilmiş arka tepeden bir erkek kafası, saçının keli açılmakta, adam boş bir 

kağıda bir şey karalayacakmış gibi, titrek çekilmiş bir fotoğraf. Kafa erkek, fakat kalem tutan el kadın 

eli! Resimde bütünlük yok, ucube bir resim.  

Ancak gözün görme sistemini bozan bir başka durum var ortada; başlıktaki yazının rengi yeşil, 

altındaki resimde renkler siyah-beyaz-sarı-kahverengi. Göz bu yazıyı okumak için değişik görme 

ayarları yapmak için durmadan göz bebeği açılıp kapanacak ve bir hayli de yorulacak. Böyle, yazının 

altında renkli resimlerle zeminler göz sağlığına aykırıdır.  İnsanın görme sağlığına aykırı olan bir sayfa 

belli ki yazının yazarı tarafından da seçilmiş olamaz. 

Aynı yazının sonuna eklenmiş bir resimde ise yakın çekimle silgi kullanan parmaklar; hata 

yaptığını insana çağrıştıran olumsuz bir örnek daha. Bu resmin de yazının içeriğiyle ilgisi yok. 

 

- Kaldırım kenarına oturmuş üç küçük çocuk resmi: “Okullarda Neden Değerler Eğitimi 

Çalışmaları” başlıklı bir yazıda yer alan bir resim; sokakta, kaldırım kenarına oturmuş, oturulmaması 

gereken bir yerde üç küçük çocuk, ayaklarında terlikler, belli ki okulda değiller. Bir olumsuz davranış 

örneği. Ancak, bu resimle de yazı içeriğinin hiçbir ilgisi yok. Belli ki olumsuzluk resmi olsun da ne 

olursa olsun der gibi öylesine konulmuş buraya.  

 

- Sayfanın yarısından büyük, bir olumsuzluk örneği karikatür: “Okullarda Akran 

İstismarı” başlıklı bir yazıda sayfanın yarıdan fazlasını kaplamış bir karikatür, abartılarak çizilmiş. 

Daha bakarken negatif duygular insanı kaplamakta. 

Yazı, bir tıp fakültesinin çocuk ruh sağlığı bölümünde kaleme alınmış, çok değerli bir yazı, 

ancak bu kadar büyük bir karikatür yazının değerini hafifletir, karikatürü ön plana çıkartır ki orda da 

beyne olumsuzluk sinyalleri gönderilmektedir.  

Bilimsel bir makalenin içine karikatür konur mu?! 

 

-Dersi dinlemeyen çocuk resmi: “Aktif Öğrenme Uygulamaları” başlıklı bir yazıda uygulama 

örneği resim hiç verilmemişken, tam tersine pasif dinleme örneği var ve bir de objektife bakan hiç ders 

dinlemeyen bir çocuk resmi verilmiş.  

Belli ki bu resim de metnin yazarından habersiz ve çok hatalı seçilmiş bir resimdir, çok 

olumsuz bir örnektir.  

 

- Oldukça kötü bir resim dersi ortamının resmi: “İşbirlikli Öğrenme” başlıklı bir yazıdaki 

resimde, çok kötü bir resim çalışma ortamı görüntülenmiş. Bu resimde sınıfta tahtada karalama 

yazılar, resim odası olmayan bir yerde, sıralar birleştirilmiş, resim kağıdının konulduğu zemin bile 

sağlıklı olmayan bir ortam görüntülenmiş, resim yapan öğrenciler arasında yapmacık bir iletişim, kötü 

bir örnek. 

 

-Monitör  çocuklara göre ayarlı değil: “Harmanlanmış Öğrenme” başlıklı yazıda bilgisayar 

sınıfı iki kere daha resimlendirilmiş. Bu resimlerde, monitör  çocuklara göre ayarlanmamış; hatalı 

örnektir.  

 

-Resimdeki çocuk bizim kültürümüzden bir çocuk değil: “Öğrencilere Yönelik Matematik 

Fen Proje Çalışması” başlıklı yazıda bir daha bilgisayar resmi konulmuş ve bu kez bilgisayar kullanan 

çocuk bizim kültürümüzden bir çocuk değil. 

 

- Başlığın zemininde, tek göze yakın çekim yapılmış bir resim: “Çocuklar, Travmatik 

Doğal Olaylar ve Kayıplar” başlıklı yazının zeminindeki resimde bir tek göz var ve bu resmi 

gözümüz tamamlarken resim sayfanın dışına çıkmaktadır. Okuyana travma yaşatırcasına tek gözle 

yakından size bakan bir resim, ürpertici. Yazının amacını aşan bir resim  başlık yazısının zemininde 

yer almış.  

İnsan beyni yarımları tamamlar, eksik resmi tamamlar. Tek olanın simetrisi otomatik kayıtlıdır 

beyinde. Beynimiz bir resmi eğer sayfanın dışında tamamlarsa, ama metin daha dar bir alanda 

kalıyorsa,  bu çapraşıklık beyinde anormallik yaratan bir durumdur; aritmik bir ortamda beyin zorlanır, 

algılama sistemleri darmadağın olur.  



O büyüklükteki bir alanda zihinsel faaliyet yapmaya başlıyoruz, yazı okuyoruz… Zavallı 

beynimiz, ne kadar çaresizlik içinde kalıyor!!! Gücünü kaybetmeye başladığı, yenik düştüğü andır bu 

onun. Oysa beynimize sürekli yücelme duygusu yaşatmazsak beslenemez, gelişemez.  

Bir eğitim kuralını daha burada anımsatmanın yeridir; “Çocuklar üstesinden gelemeyeceği 

işlere zorlanmazlar. Onlara başarısızlığı tattırmak eğitimcinin hedefi olamaz.” İnsan beyni için de aynı 

şey geçerlidir. Bu nedenle; 

Güzel sanatlar beyni en fazla besleyen zihinsel faaliyetlerdir; insana başarısından alkış 

almayı, yani yücelme duygusunu yaşatır.   

 

-Halı üzerinde yatarak okuma, titrek ve soluk bir resim: Çocuklarda okumaya ilgi ve kitap 

seçimi üzerine kaleme alınmış bir yazıda, başlığın zeminine yine resim konulmuş ve bu resim titrek 

çekilmiş bir fotoğraf. Resimde, halının üzerinde uzanarak bir şeye bakan iki çocuk var, fakat ne 

yaptıkları belli değil. İlgisiz duran bir resim.  

“Halı üzerinde en iyi okuma yapılır” denilmek isteniyorsa bir yanlış mesaj daha veriliyor.  

 

-GEnÇ NEŞe sayfası: Bu isimle bir fıkralar sayfası var dergide. Sayfanın sol altında yandan 

“Genç Neşe” diye yazıyor. Başlıksız sayfa, tesadüf görüyorsunuz ve bunun başlık olabileceğini ondan 

sonra düşünüyorsunuz. Yazı bozukluğu dikkat çekiyor. Sonra bakıyorsunuz ki bütün yazılarda bölüm 

başlıkları bu şekilde aşağıda, yan yazılmış. Oysa, sayfanın adı üst başlıkta olmalıdır ki, çünkü bu 

sayfayı hangi grupta kayıt edeceğini beyne mesaj veren şey üst başlıktır.  

Üst başlığı sayfa sonunda  sol yana yatay yazmak, beynin bilgileri depolama sistemiyle 

oynamaktır.  

Görme alanının uzağında bir yerde dikkatten uzaklaştırılmış olarak duran öylesine bir yazıdır 

o artık, önemsizleştirilmiş hissini vermektedir, beynimiz bunu algılamak için hiç zahmete girmez!  

Önemli bir nokta daha:”GEnÇ NEŞe” yazısında postmodern yazı çıkıyor karşımıza; karakter 

uyuşmazlığı var harflerde. Göz algılamasındaki ritmik akış kesiliyor, bütünlük yok, uyum yok. 

Harflerin her biri ayrı renkte basılmış. Bu durum, sözcüğü bütüncül görmemeye neden olur, hızlı 

okumayı ve algılamayı engeller. Üstelik bazı harfler kendi içinde yatay olarak bir daha renkli kısımlara 

bölünmüş; bu durum iyice gözü ve beyni yoran bir durumdur, algılamayı zorlaştırır.  

Burada yazı sanatının estetik uyum kurallarını parçalayan, yazı sanatının içine atılmış 

“postmpodern” tanımlı bir misket bombasından söz edebiliriz.  

Ayrıca; “Genç Neşe” sıfatı, çağrışımı açık sağlam bir tanım değildir, çağrışımı yoktur, zorlama 

türetilmiş bir sözdür, bu özelliğiyle bir kere daha postmodern durmaktadır  

Belli bir resmi /imgeyi çağrıştırmayan böyle uyduruk sıfatlar eğitimde kullanılmamalıdır.  

 

-Rektörle ve felsefe öğretmeniyle alay eden fıkralar ve karikatürler: Yine,“Genç Neşe” 

sayfasındaki fıkralarda, içerik, ilköğretim çağı çocuklarına yönelik değildir. Fıkralarda, rektörle ve 

felsefe öğretmeniyle alay vardır. Oysa, eğitim fıkralarında bir parlak zekâ olur, zekâya puan verilir, 

hayrete düşürmelidir dinleyenleri. ALAY etmek asla fıkra değildir, insanı yüceltmez, anlatanı da 

yüceltmez!  

Alay etmek daha 1.sınıfta fıkra malzemesi yapılmış; 3. fıkrada, birinci sınıfa başlayan çocuk 

okulun tahta sıralarıyla alay etmektedir, ne hazin! Yoksulluğu aşağılamakla başlıyoruz eğitime… Bir 

de çocuk okulda yalan öğretildiğini söylemektedir, “Tahta sıraları varmış ama kapısında 1.sınıf 

yazıyormuş!” Fıkranın püf noktası bu… 

Yaratacağımız yeni nesil bu mu olacak?  

 

Sonuç olarak: 

Yukarıda, koyultarak yazdığım olumsuzlukların ne kadar çok olduğunu fark ettiniz.  

İşte, 2005 yılında geçirildiğimiz karşıdevrim eğitim programına destek eğitim dergilerimizin 

resimleri bunlar.  

Beynimizin algılama sistemlerini tehdit eden ne varsa hepsi bir arada.  

Cumhuriyet devrimiyle kazandığımız sosyal eğitim sistemimiz, YÖK Dünya Bankası Dairesi 

(içindeki SPAN Şirketi) tarafından, “ezberci” diye diye yerle bir edildiği, yeni dünya düzenine göre 

postmodern (Amerikalı eğitimcilerin ZIRVA dediği) bir hale getirildiği  için böylesi yeni postmodern 

eğitim dergileriyle ve kitaplarla karşılaşmaktayız.  



Bunları, medya kanalları yoluyla çocuklarımıza yapılan küresel ölçekteki saldırılarla birlikte 

ele aldığımızda, insan doğasına yönelik bir tehlikenin var olduğundan açıkça söz edebiliriz. Artık bu 

noktada insan hakları söylemi de çok hafif kalmaktadır. 

İnsana bu kadar olumsuzluk sunulursa, halk deyimiyle “üzüm üzüme baka baka kararır” da 

insan beyni kararmaz mı?  

İnsan beyni bu bombardımandan kendini nasıl kurtaracak diye bir soru gelebilir; içine 

kapanarak, kabuğuna çekilerek! Çünkü onun tek bildiği savunma silahı budur! 

Kısa vadeli bir önlem olarak şunu önermek isterim: 

Yazarlar, kitaplarının ve yazılarının resimlendirilmesi sırasında başından sonuna kadar 

denetimi ellerinde bulundurmalıdırlar. 

Öğretmenlerin, yayınevlerinin ve eğitim bilimcilerin dikkatine sunarım.   

Not: Bu yazım yayınlandıktan sonra benim de başıma geldi; EK DERGİ adında Doğan Medya 

grubuna dahil bir eğitim dergisi benden yazı istemişti, ben de yayınlamazsınız demiştim. Onlar ısrar 

ettiler, göreceksiniz yayınlarız dediler ve Alman Eğitim Sistemini yerden yere vuran Der Spiegel’in 

raporu üzerine kaleme aldığım yazıyı gönderdim. Yayınlandı, fakat, yazı başlığımı küçücük almışlar 

ve sayfanın üçte ikisini kaplayan büyüklükte üstelik olumsuz örnek oluşturan bir fotoğraf koymuşlar, 

böylece yazıyı önemsizleştirmişler. İşte, medyanın tuzağına ben bile düşüvermişim!  

13.12.2006 

 

 

 

Eğitim Kitaplarındaki Resimlerde Pedagojik Yanlışlar  
 

Adnan Turani öğretmenimizin “Çağdaş Sanat Felsefesi” adlı kitabı Remzi yayınevinden 

7.Baskı yaptı.. Bu baskıda bir ekleme yapmış,  sanat eğitimin son durumuna ilişkin görüşlerini yazmış.  

Raflara henüz çıkmamış olabilir, önümüzdeki günlerde hazır olur 

Adnan Turani öğretmenimizle  5.12 2006 (dün) Ankara Doku Sanat Galerisinde ressam baba-

oğul İbrahim Balaban ve Hasan Nazım Balaban’ın sergi açılışında karşılaştık. Kendisinden bir 

konuda düşüncelerini istedim, bunun üzerine 7. baskı yapan bu kitabını önerdi.  

Son yıllarda MEB içinde ve dışında basılmış kitaplarda yer alan resimlerin sanatsal 

niteliklerinin çok düşük oluşu, bunun ötesinde pedagojik yanlışlarla dolu, olumsuzlukların 

resmedilmesi dikkat çekecek boyuttadır.  Bu noktada, pedagojik hataların sistematik biçimde bir 

yerlerden pompalandığından söz etmek de mümkündür.  

Genç yazar-çizerlere resim eğitimi aldıkları okullarda resim pedagojisi ya verilmemekte ya da 

yanlış verilmektedir. Yayınevleri çalıştırdıkları deneyimsiz elemanlara “şunun resmini” çiz dediğinde 

itiraz edecek donanımdan yoksun gençler iş başındadırlar.  

Gördüğüm yanlışlardan bazıları: 

-Eğitim dergisinin kapağında ve içinde İngiliz işkencesi yapılmakta olan bir ilkokul çağındaki 

çocuk, başı ve kolları işkence aleti olarak gösterilen kitabın içinden giyotinde sıkıştırılmış halde bir 

resim. Karikatür olarak bile insan  çocuğunu bu halde görmek istemez.  Yine derginin içinde, kocaman 

bir öğretmen-öğrenci çizimi, çocuğu ensesinden tutup havaya kaldırmış, en çirkin yüz hatlarıyla 

azarlarken. Aynı derginin fıkralar bölümünde (ki öğretmen eğitimi dergisidir bu) öğretmeni ve 

öğrenciyi aşağılayan çizimlerle fıkralar. 

Hani “ÖĞRENCİ OLUMLU ÖRNEKLERLE EĞİTİLİR” prensibimiz vardı?  

“Çocuğa, sanatsal ölçütleri olan, estetik değeri yüksek, yücelme duygusu veren, iyiliğe 

güzelliğe yönlendiren resimler sunulmalıdır ” diye öğrenmiştik hani! Ki, beynin besini olurdu bu 

resimler. Hani, “Olumlu örnekleri destekleyerek olumsuzluklar yok etme” prensibimiz? 

-Bir seri basılmış öykü kitaplarında kocaman büyütülmüş renkli resimler yazının altında tam 

sayfa. Bu resim bir önceki öyküye ait üstelik de. Üstelik de olumsuz bir durumun resmi.  

Yazıdan çok bu olumsuzluk insanın beynine nakşedilmektedir. Daha kaç yanlış bir arada... 

Öykünün sonunu olumlu bir bitirişe kavuşturmadan bitirmek de buna eklenince durum çok 

daha vahim demektir; çocukla arkadaşları alay ederken bir görünüm. Öyküde çocuk bilmeden tahta 

silgisiyle üzerindeki çamuru silmeye kalkmıştır ve öğretmeni dahil herkes onunla alay etmiştir. 

(Yaşamda da böyle bir şey asla yoktur.) Bu öyküde bir sorun varmış, çocuk bu sorun karşısında nasıl 

davranmalıymış!? Yani bu çirkinliğin üzerinde çocuğu odaklama ve fikir yürütme gibi bir yanlış daha 



üstüne! Çocuk bu öyküdeki hiçbir tiplemeyle kendini özdeşleştiremez, olumlu bir tek örnek yok 

öyküde… Aşağılanmış çocuk resmindekiyle mi, onunla alay edenlerle mi, çocuğu azarlayan 

öğretmenle mi? Aşağılanmışlığın pekiştireçleri eğitim oluveriyor! 

-Yine bir öyküde, 5 yaşlarındaki çocuk öğlen uykusundan uyanmış ki annesi evde yok, kapı 

aralığından korkuyla dışarı bakıyor, annesi tarafından terkedilmiş bir çocuk öyküsü, sonu yok. Siz 

olsaydınız böyle bir durumda ne yapardınız diyor, sorun çözdürüyor güya. Bakar mısınız, bir çocuğun 

asla karşılaşmaması gereken bir duyguyu çocuğa soru olarak yöneltiyor! Annesinin kendisini terk 

edebileceği kazınıyor çocuğun beynine, korkular içinde içine kapanan beyninde güvensiz ilişkilerin 

yerleştirildiği bir resimli öykü!!! 

Bu tür korkunçluklara karşı çocuklarımız savunmasız halde bırakılmamalı, öğretmenler, 

eğitimciler ve çizerler çocuktan yana taraf olmalıdır. Maalesef MEB tarafından onay verilen bu 

çizimlere dur diyecek bir otoriteden yoksun haldeyiz. MEB ve YÖK  bizi sahipsiz bırakmak üzere 

Dünya Bankasından gelen SPAN adlı işgalcilerin elindedir Tek tek bize görev düşmektedir.  

Kaybolmuş eğitim prensiplerimizi yeniden toparlayalım, gençlere anlaşılır biçimde öğretelim. 

Her eğitimci arkadaşım bildiği kuralları not etsin, bunları bir araya getirelim, ortak hafıza 

oluşturalım.. 

 “Eğitimle ilgili görüş üretmek istiyorsanız dernek kurun” demeye başladılar, Amerikan 

modeli düşün-konuş dernekleri yani. Yani bilim üretme işi akademik kurumların dışına, yani 

sokağa, yani piyasaya, yani sözümona eğitimcilerin kurduğu patronların lobi derneklerine 

devredilmektedir. Bu çok sağlıksız bir süreçtir, tüm akademisyenleri de itibarsızlaştırır.  
Şimdi, bildiğimiz doğrular henüz aklımızdayken bunları birleştirelim, birlik olalım., yoksa 

piyasa kendi orman kanunlarıyla çocuklarımızı ve tüm eğitimimizi  tehdit etmeye devam edecektir! 

6.12.2006 

 

 

Algılama Sistemimiz Üzerine Tuzaklar 

 

Beynimizin algılama sistemi ritmik özelliktedir. Buna ters düşen durumlarda beyin  tepki 

verir. Bir tepkiye fırsat vermeden, alıştıra alıştıra beynin algılama sistemini allak bullak etmek 

mümkündür.  

Beynin ritmik olan şeyleri kayıt ettiği bilinmektedir; bellek kayıtları yok edilmek istenirse bu 

da mümkündür. Kimliğimizi oluşturan bellek kayıtları silinebilmektedir. Bunu isteyen bir güç varsa ve 

bu güç de bizim görsel alanlarımızı denetliyorsa, medyaya hakimse, neye bakacağımızı hep o güç 

tayin ediyorsa bunu biraz düşünelim. 

 Deneysel çalışma yapalım. Aşağıdaki yazıyı okumaya başlayın. Hiç sorunsuz okuduğunuzu 

fark edeceksiniz: 

İgnliiz Üineveersdsterinin bir tensai hfravlefin hngai salıyra dmiziilş olğunduun öemnisz 

olugğnuu oaryta kydou. Bduara tek ömlnei ntoka ilk ve son hfiarn dğrouydree osmldaıır. Gsreii 

tmaaemn salmçaık olbaiilr ve sen ynie de pbromlseiz okyailusbirin. Bu haeflrri hraf oaarlk 

okunzdağuduan ve kmelireei büütn oalrark alamııdılgığzdıan knakaıyanlr. (Bilgibağlar aracılığıyla 

gelen bir yazıdan) 

Burada önemli nokta, sadece baş harf ile son harfin doğru olması gereğidir, göz aradaki 

harfleri düzelterek okuyor. Demek ki beyin sağlam iki ipucuyla sözcükleri hafızadaki kaydından bulup 

tamamlayabilmektedir. Ancak… 

a-Eğer bu yazım şekli süreklilik arz ederse, sözcüklerin belleğimize kaydedilmiş kalıpları 

kırılır, bir süre sonra hiç bir sözcüğün belli bir çağrışımı kalmaz. 

b-İnsan beyni ritmik akışı kesen her şeyi kendine tehdit olarak algılama özelliğindedir, bozuk 

olan şeylere bakmayı reddeder. Şaka olduğunu bilirse bir süre buna katlanabilir. 

c-Yeni sözcükler öğretilirken bu yol geçersizdir; yeni sözcüklerin dağarcığımıza eklenmesinin 

önünü kapatır. Bu yöntemle eğitim olmaz, anlamlı ve hızlı okuma yapılamaz.  

d-Heceleri belirsiz olacağı  için, söz-ses uyumu gerektiren şiir, şarkı gibi fonetik sanatlar  bu 

yöntemle yapılamaz.  

e-Sözcüğün doğrusunu hafızadan siler, yazmak gerektiğinde çocuk doğrusunu yazamaz.  

f-Bu şekilde yazılmış yazılar okunabilir, ancak bir süre sonra göz sözcüğün ritmik akışını arar, 

aşırı göz yorgunluğu başlar, kişi okumaktan sıkılıp bırakır.  



Bu yöntemin silah olarak kullanıldığı durumlara örnek: TV ve gazetelerde ucube yazım 

şekilleri, her bir harfi başka renkte olan sözcükler, yarısı İngilizce yarısı Türkçe tabelalar, İngilizce’yle 

karışık yazılmış dergiler,  büyüklükleri farklı harflerle yazımlar,  birleşik yazılmaması gereken ve hatta 

büyük harfle başlaması gereken “euroturk”, “SKYTURK” gibi özel isimler, Türkçe sözcükleri 

İngilizce okunuşlarıyla yazmak, Türkçe’mizin ü,ö,ı gibi özellikli  harflerini kullanmamak, heceleri 

yerinden oynatmak, gibi…  

İnternet ortamında çok daha fazla örnekleri vardır. İşte birkaç site adı;” .kemalisTURK.com”, 

“…NRYgitmeli:com” , oyTRabzon.com”, “…magnificoTURCO.com”, gibi.  

İkinci bir deneysel çalışma daha yapalım. Bir tablo düşünelim, tabloda bir dairenin etrafında 

pembe noktalar var:  

Deneyde, dairedeki noktalar pembe iken yeşile dönüşecek; noktaların üzerinde noktaları 

silerek dolaşan bir şey var, gözünüz bunu takip ediyor, bu dolaşma sırasında her bir nokta bir 

an için yeşil olup geçiyor ve bir süre sonra ilk gördüğümüz pembe hali adeta yok oluyor, daire 

halinde yeşil noktalar görmeye başlıyoruz. Dairedeki noktalar pembeden yeşile dönüşüyor. 
(Bilgibağlar aracılığıyla gelen bir yazıdan) 

Belli ritmik aralıklarla her bir nokta üzerinden geçilmektedir, ritmik atlama sırasında renk 

değişikliği yapılmaktadır.  

Beynimizin bu tür yanıltılabilme özelliğinden yola çıkarak, beynimize resmedilmiş toplumsal 

kimlik simgelerimizi yok edilebilmektedir.  

 Örnek: 

- Tekel rakısı 2005 yılında bir Amerikan şirketine satıldı, SARI ZEYBEK ve EFE gibi 

Atatürk’le özdeş sıfatlar rakı adı yapıldı. Böylece, hafızamızda tarihi kimliğimizi oluşturan doku 

kayıtlarıyla oynama başlandı. Bu sözcüklerin çağrışımı değişiyor, rakı oluveriyor. Üstelik, içip 

bitirince şişesini kaldırıp çöpe atıyorsun ki bir daha yıkım yapıyor, atılacak bir çöple özdeş haline 

getiriyor Atatürk’ü. (1919’da İngiliz işgali altındayken İstanbul’da Fransızların Osmanlılar için 

ürettiği bir filtreli sigaranın izmaritinde Osmanlı Mührü vardı. Bu, “bitince at üzerine bas” demektir.) 

-2006 Eylül ayında TCDD amblemindeki kırmızı-beyaz renkler ve tabelaların şekli 

değiştirildi, Amerikan bayrağındaki renklerle, beyaz zemin üstüne kırmızı-mavi iki küçük eğri şekil 

getirildi. Böylece, Cumhuriyetle özdeş kurumların tarihsel izlerini silip, yerine kendi renklerini 

kodluyorlar. 

-Ankara’nın simgesi Hitit Güneşi amblemi kaldırıldı, yerine camili (adı da Kocatepe), kuleli 

(adı da Ata!) tarihle ve başkent oluşuyla hiç ilgisi olmayan simgeler getirildi. Aynı zamanda Kurtuluş 

savaşımızla ilgili iki kavram farklı yere taşınmış olarak bir daha kavramlarla oynandı.   

-Türkçemizin gramer yapısıyla oynanmış sözcükler TV ekranlarında her an gözümüzün 

önünde tutuluyor; en çok da kimliğimizin sembolü olan TÜRK sözcüğüyle oynanıyor ve hafızamızda 

kayıtlı TÜRK çağrışımları  yok ediliyor. Uyduruk yazılmış SKYTURK, TURKCELL, HABERTURK, 

KANALTURK euroturk gibi sözcükler beynimizdeki tüm TÜRK kayıtlarını silmektedir.  

-Dil kurallarımız parçalanıyor. Ki, dil kuralları yüzlerce yılda oturmuş, zihnin doğasına göre 

oluşmuş kaostan düzene gelmiş kurallardır. Bir kamu kurumu iken piyasanın eline geçen Türktelekom 

şirketi tarafından dilimiz ve ifade kültürümüz tehdit edilmektedir. hazırlanan reklamlardan bir örnek: 

“EVDE EV TELEFONU, İŞTE İŞ TELEFONU KULLANILIR KÂRLI ÇIKILIR. HESAPLI 

HATT’TA BEDAVA KONTÖRLER ARTIK AKŞAM 8’DEN iTiBAREN KULLANILABiLiYOR.” 

İlk cümlenin doğrusu; “Eğer kârlı çıkmak istiyorsanız evinizde ev telefonu, iş yerinizde iş yeri 

telefonu tarifelerimizi kullanınız.” İkinci cümlede, “HATT’TA” ve akşam saatinin yazılışı yanlıştır ve 

son iki sözcükteki İ harflerinde punto değiştirilmiştir. 

Bilinçli olarak tarihi kimliğimizle oynanmakta olduğu anlaşılmaktadır. İnsan beyninin 

doğasına müdahale ederek yapılan bu saldırılar insana en büyük hakaret kabul  edilmelidir.  

  İnsanın doğasıyla oynandığının ilk örnekleri elbet sadece bunlar değildir; değiştirilen eğitim 

sitemiyle çocuklarımız çok daha acımasız saldırı altındadır.  

İnsan beyninin algılama sistemlerini bozmak üzere ona  aritmik görsel  araçlarla gizli bomba 

gönderenler bunu yaparken “Şimdi moda böyle” gibi bir üstünlük tanımı kullanıyorlar. Tüm sanat 

dallarında ritmi kırdılar ve adına POSTMODERNİZM  dediler! 

Eğitimde; kitaplara birbirinden kopuk üniteler yerleştirdiler, müfredatları paramparça ettiler, 

seçmeli ders adı altında bütüncül olmayan parçalanmış eğitim modelini getirdiler. (2005-2006).  



Müzikte; pop müzik ürettiler; dildeki ritimle ters düşen baskın bir mekanik ritim eşliği 

koydular, beyni beslemek şöyle dursun algılama sistemlerini dağıttılar; beynin besini olan müzik 

beynin bombası haline getirildi.  

Ders kitaplarına ve eğitim dergilerine çirkinlik-olumsuzluk-aşağılanmışlık ve asla 

sanatsal özelliği olmayan resimleri koydular. Bu resimler, yaşamda ritmin kırıldığı, 

insanoğlunun kendisiyle asla özdeşleştiremeyeceği resimlerdir. Bunlar pedagojik hatadır; “Çocuk 

olumlu örneklerle eğitilir” ilkesine aykırıdır, beyne çirkinliği göndererek yaşamsal olan güzelliklerden 

çocuğu mahrum bırakmak demektir. 

 İşte, küresel efendilerimizin biz insanlara layık gördüğü… Üstelik insan haklarını dillerinden 

düşürmeden yapıyorlar bunu! Milyonlarca yılda oluşmuş olan beynimizin algılama sistemleri 

zorlanıyor, kırılıyor!  

Hazin olan bir şey var; yeni nesil çoğu akademisyen ve öğretmen eskinin sağlam bilgilerinden 

mahrum edilmiş oldukları için, bu yanlışları göremedikleri gibi üstüne bir de savunmaktadırlar. MEB 

ve YÖK’ün genç elemanlarla çalışmayı tercih nedeni de budur.   

Küçük bir öneri: Eski okul kitaplarınızı birer hazine gibi saklayınız, hepsi yakında 

gerekecektir!  

 4.12.2006 

 

 

 

  

 

Eğitimde “Ayda Petrol Var Oyunu” 
 

Ümit Özdağ diyor ki; Ayda Petrol Var oyunu, CİA ders kitaplarında yazan bir oyundur. 

Oyunu şöyle anlatıyor:  

“Ayda petrol bulunduğuna dair bir haber okursanız, bunun derhal yalan olduğunu 

düşünebilirsiniz, ki doğru düşünüyorsunuz demektir. Çünkü petrolün oluşması için bitkilerin 

fosilleşmesi gerekir. Ayda ise bitki yoktur ve olmamıştır. Öyle ise ayda petrol olmaz. Bu çok açık bir 

gerçekten siz eğer insanların ”ayda petrol olduğuna” inanmalarını sağlamak isterseniz, yine de bunu 

yapabilirsiniz. Bunun için gereken doğru teklifleri kullanmanız yeter.  

Önce bazı uzmanları ay hakkında bildiklerimizin yeterli olmadığını, aydaki doğal kaynakların 

dünyadaki doğal kaynakları için sıkıntı için bir çare olabileceği konusunda bir makaleler yazarlar. Bu 

makaleler gazetelerde haber yapılır. Sonra aydaki doğal kaynaklarla ilgili sempozyumlar düzenlenir ve 

böylece kamuoyunun kafasında ay doğal kaynaklar ikilisi konusunda  bir zihinsel hazırlık bir aşamaya 

taşınmış olur. Bu döneme “ön propaganda dönemi” diyebiliriz.  

Bu dönem gerçekleştirdikten sonra ikinci aşamaya geçilir ve ikinci aşamada sanayideki 

gelişmenin dünyanın her yerine yayılması sonucunda petrol kaynaklarının küresel talebi karşılamadığı 

doğrultusunda yayınlar ve televizyon konuşmaları yapılırken, makaleler yapılır, yazılır, röportajlar 

yapılırken ayda petrol bulunması ihtimali olduğu tartışmaları kamuoyuna yoğun bir şekilde taşınmaya 

başlanır. Bu süreçte özellikle  “ayda petrol olamaz” diyen bilim adamları ve politikacıların 

görüşlerinin yetersiz, bilimsel değil ve ilerlemenin karşısında olduğu şeklinde kamuoyuna bir intiba 

verilmesi gerekir. Aynı süreçte değişik basın, yayın organlarında ay yüzeyinde petrol benzeri bir 

maddenin bulunduğuna dair düzenli olarak da haberler yayınlanmasında fayda vardır.  

Kamuoyu bu süre içerisinde ayda petrol görüşüne daha fazla alışacaktır. Bu süreçte yine bazı 

bilim adamlarına aydaki petrolü araştırmaları için geniş mali kaynaklar oluşturulur. Bu bilim 

adamlarının yaptıkları ayda petrol olduğuna dair ihtiyatlı ve ihtiyatsız açıklamalar basında abartılı 

şekilde yer almalıdır. Hatta “Ayda Petrolü Sevenler Derneği” diye bir dernek kurulabilir, Tişört’ler 

yapılabilir, sevilen bazı markalar ile “ayda petrol var” görüşü bir araya getirilebilir. “Ayda petrol 

olduğu” görüşünün ders kitaplarına konulması içinde artık baskıların yapılmasına başlanılabilir.  

Bu arada “ayda petrol olduğu” görüşünü savunanlar basında birbirlerine atıfta bulunarak 

tezlerinin doğruluğunu kanıtlamaya başlarlar. Yani “ayda petrol var” görüşünü savunan Mehmet aynı 

görüşü savunan Ahmet’i tezinin doğruluk kaynağı olarak gösterebilir ve ayda bulunan petrolün dünya 

ekonomisinin yapacağı katkıların hayatı nasıl ucuzlatacağı, üretimin ucuzlamasıyla gelirlerin nasıl 



artacağı, küresel bir refah döneminin nasıl başlayacağına dair ekonomik araştırmalar artık yayınlanır 

ve televizyon programlarında tartışmaya açılır.  

Kuracağımız psikolojik baskı ile “ayda petrol olduğu”na inanmayanları dahi bu 

görüşleri açıklamaktan korkar hale getirmeliyiz. Hatta bir kısmı “Tamam ayda petrol var, 

ancak arayacak isek de bunu onurumuzla arayalım” demeli, bu noktaya gelmelidirler. Artık 

zafer bizimdir, çünkü doğru dürüst karşımızda kimse kalmamıştır.” 

Buraya kadar anlatılanları bir çok konuda yaşanmış senaryolar olarak gözümüzün önüne 

getirebilmekteyiz. Ümit Özdağ, Ermeni soykırım yalanını bu oyuna örnek verdi. 

Aynı oyun Milli Eğitimde oynandı: Eğitimi sektörleştirme sürecinde akademisyenleri buna 

ikna etmek için kullanılan Gardner’in “Multiple intelligence” (Parçalanmış Zeka) teorisi böyle bir 

oyunun sloganı oldu. Şu anda bu teoriye karşı çıkan birkaç akademisyen var, ancak onların da 

söylediği “Bu teori doğrudur, ama bunu bizim ülke koşullarımızda uygulamak zordur.”   

Çoklu zekanın felsefesi yanlıştır diyerek yazı yazan, akademisyen olmayan ben Mahiye 

Morgül’den başka eli kalem tutana rastlamadım, çok hazindir. (Bkz. Milli Eğitimde Emperyalist 

Kuşatma, otopsi yay. Şubat 2006, İstanbul) Karşı olduğunu sağlığında bizzat bana söyleyen program 

geliştirme doçenti arkadaşım İlksen Tuncay, profesörlüğüne engel olacağını bu nedenle bu konuda 

yazı yazmayacağını itiraf etmişti; psikolojik baskıya tam örnektir.  

Oyun tam uygulanmış görünmektedir. Oyunun baş rol oyuncusu Talim ve Terbiye Kurulu 

başkanı Ziya Selçuk Şubat 2006’da istifa ederek sahneyi terk etmiştir; bir tiyatroda baş rol oyuncusu 

sahneyi terk ederse oyunun sonuna gelindi demektir.  

Eğitimde bu Ayda Petrol Var Oyunu uygulanırken bir şey daha yapıldı, kendi içinden 

KONSTRAKTİFÇİLER (oluşumcular-inşaatçılar) adında bir muhalif grup yaratıldı. Kıyasıya 

kapıştılar, oysa sadece çoklu zekânın kabul ettirilme aşaması bitmişti. Muhalefeti kendinden olan bu 

akademisyenler derslerin okul dışında parayla kurslarda alınabileceğini getiren bir şeyi savunduklarını 

bile bilmiyorlar, tüme varım metoduymuş gibi, bir sınıf içi ders işleme metoduymuş gibi 

anlatıyorlardı. Oysa piyasaya göre eğitim modelinin ta kendisiydi.  

Onlar, “Öğrenmeyi öğreniyorum” adı altında çocuğun bilgiyi istediği yerden alma 

özgürlüğüne inanıyordu, oysa bununla okul kavramı bitmektedir. Diyorlardı ki, çocuğun bilgi almak 

istediği kişinin öğretmen olması gerekmiyor, bilgiyi internetten de alabilir, (internet üzerinden sınavla 

sertifika verilebilecek); oysa bununla eğitim-öğretim ve öğretmen kavramı bitmektedir. 

“Ayda Petrol Var” oyunu hepimizin gözü önünde oynandı, oynanmaya devam ediyor.  

Oyunu fark etmek oyunu bozmak için ilk adımdır, dolayısıyla oyunu bozma şansımız var 

demektir.  

14.8.2006 

 

 

 

MEB TTK’yı Lağvediyor! 

 

Ders programlarını hazırlama görevinin TTK dışına alınması başka ne demektir?  

  

İlköğretim müfredatları İlköğretim Genel Müdürlüğünde yapıldı 

 Meslek Liselerinin ders programları MEB Mesleki Teknik Eğitim Dairesinde yapıldı.  

 Sıradaki Anadolu Öğretmen Liselerinin ders programları MEB Öğretmen Yetiştirme 

Dairesinde yapılma hazırlığı içindedir.  

 Son sözümüzü baştan söyleyelim; bu girişim, ilköğretim okullarında Resim ve Müzik gibi ana 

dersleri seçmeli ders olarak kabullenmeyi Anadolu Öğretmen Liselerinden başlatma girişimidir.  

 “Ufkun Ötesini Görmek” başlıklı yazımızda, seçmeli ders felsefesinin yanlışlığına dikkati 

çekmiş, “Oysa yanlış olan bu derslerin çocuğun / “birey”in seçtiği zaman alacağı dersler 

olduğudur. Felsefe yanlıştır, liberal ekonominin istediği eğitim modelidir getirilen, itiraz buna 

olmalıdır” demiştik.  

Bir saptamamız daha vardı; “… meslek örgütlerinin katkısı bile istenmeden yapılması da 

bir incinmişlik konusu olan…”  Şimdi bu noktada bir hamle yapıldı. MEB Öğretmen Yetiştirme 

Dairesinden Müzik Eğitimcileri Derneğine bir davet geldi. Anadolu Öğretmen Liselerinde müzik-



resim derslerinin zorunlu seçmeli ders yapma kararı çıkartıldı ve buna göre yeni bir müzik programı 

için katkı istenmektedir. Bu hesapla.incinmişlik kalkacak, kendileriyle işbirliğine geçilecek.  

MEB yetkililerinin bilmediği bir şey var; tüm müzik öğretmenliği bölümlerinde doçent ve 

profesör düzeyinde sayısız MÜZED üyesi öğretim üyesi vardır. Eğer Eğitim Fakültelerinden katkı 

istenseydi zaten MÜZED üyesi öğretim üyeleri ile çalışılmış olacaktı. Burada belli ki demokratik 

görünüm altında muhalefetin susturulması söz konusudur.  

Eğer seçmeli müzik dersi getirilmesine muhalefet eden MÜZED’e bunu kabul ettirirlerse, 

MÜZED üyesi olan yüzlerce öğretim üyesinin de bir itirazı kalmayacaktır! 

Süreç nasıl işletildi? 

Geçen ders yılında A.Ö.Liselerinde müzik ve resim dersi fiilen kaldırılmıştı, bilgisayar dersini 

seçen öğrenciler başka bir ders alamıyorlardı.  

Yani müzik ve resim dersimize ÖNCE ÖLÜMÜ GÖSTERDİLER. Şimdi,  “Buna itirazlar 

yükselince zorunlu seçmeli ders yapmaya karar verdik” diyorlar. Yani, SONRA SITMAYA RAZI 

ETTİRİYORLAR!  

Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek emperyalist tuzaklardandır, bilinir. Dünya Bankasından 

gelen YÖK içindeki SPAN adlı Amerikan Eğitim Şirketi bunun uzmanıdır. 

 

Anadolu Öğretmen Liselerindeki bu değişikliğin başka sakıncaları nelerdir?  

1-Müzik dersini seçmemiş olanlar; İstiklâl Marşı’mızı hatasız söylemeyi öğrenemeden, ders 

konularını şarkılarla süslemeyi bilmeden, bir halay çekip türkü söylemeden, beynin besini olan ritmik 

düşünme becerisini çocuklarına vermeyi öğrenmeden mezun olacak demektir. Ki, temel eğitimin 

amaçlarından biri de, çocukta ritim duygusunun geliştirilmesidir, ritim sezgisinin güçlendirilmesidir. 

Böyle bir pedagojik hata asla kabul edilemez. 

2-Resim dersini seçmemiş olanlar nelerden mahrum kalır: Resim dersi görsel matematiktir, 

doğada var olan şekillerin tasarlanarak kağıt üzerine orantı kurarak indirilmesidir. Matematiksel 

düşünmeyi estetik düzeye taşır. Matematik ve Fen dersinin temeli resim kültürünün ekildiği resim 

dersidir. Bu dersin eğitimini almamış bir öğretmen asla kabul edilemez.  

3-Cumhuriyetle birlikte okullarımıza konulan resim-müzik dersleri Cumhuriyetimizin 

temelini, ortak şarkı dağarcığını oluşturan, yani sanat eğitimi almış kültürlü yurttaş yetiştiren,  ulus 

birliğini oluşturan derslerdir. Yeni nesil bu temel derslerden mahrum bırakılırsa, “Cumhuriyetin temeli 

kültürdür” ifadesi anlam bulamaz. 

4-Anadolu Öğretmen Liselerinin programı neden yenilensin ki! Önceki resim-müzik programı 

aynen kalmalıdır. Buna eklenecek bir şey varsa o da şudur; giriş sınavının yanına bir zamanlar bizlerin 

Öğretmen Okullarına girerken yapıldığı gibi SÖZLÜ SINAV eklenmeli, bu sınavla okuma, anlatma, 

kompozisyon ve şarkı söyleme düzeylerine bakılmalıdır.  

Eğer şimdiki gibi sadece test usulü sınavla öğrenci alınmaya devam edilecekse, müzik ve 

okuma-konuşma-yazılı anlatım becerisi gelişmemiş öğrenciler de bu okula girecek demektir, ki, onlara 

verilen eğitimin, müfredat yenilense bile,  istenen düzeye çıkartılması asla mümkün değildir. Öyleyse, 

yeni müfredat hazırlama girişimi bir aldatmacadır! Yeni program hazırlamanın  hedefi, temel sanat 

derslerinin parçalanmışlığını / seçmeli olabilirliğini kabul ettirmektir! 

5- Müzik – resim dersleri seçmeli olduktan sonra bu dersin haftada kaç saat olacağının önemi 

yoktur. Haftada bir saat olmasına itiraz ederek dar bir muhalefete çekilmenin anlamı yoktur. Bu dersi 

seçmeyenlerin olacağını kabul etmek zaten baştan kaybetmektir.  

Eğer 4 yıl boyunca haftada bir saat resim ve müzik dersi gören bir öğrenci, bu okulun 

devamındaki  fakülte eğitiminde de bu dersleri alacaksa bir saat zaten yeterlidir, 8 yıl bu dersi almaya 

devam edecek demektir. Burada sorun bu dersleri verecek olan müzik (resim) eğitimcisinin çocuk 

müziği (resimi) pedagojisini iyi öğrenmiş olmasıdır, ki, eğitim fakültelerinde eksik olan budur. 

Tamamlanması gereken müzik programı eğitim fakültelerindeki fonksiyonel resim-müzik 

programlarıdır! 

Birkaç ay önce sanat etkinlikleri ve ilköğretim müzik dersi programını İlköğretim Genel 

Müdürlüğüne yaptırdıklarını biliyoruz. Bunun ne anlama geldiğini ve endişelerimizi “Ufkun Ötesini 

Görmek” balıklı yazımızda dile getirmiştik. 

 Şimdi de, Anadolu Öğretmen Liselerinin seçmeli müzik-resim programlarını hazırlama işinin 

TTK’nın görevi olmaktan çıkartıldığına, MEB Öğretmen Yetiştirme Dairesine devredildiğine tanık 

oluyoruz. Bu bize gösteriyor ki, tüm ders programları adım adım TTK dışına itilmektedir.    



Bir sonraki yıkıcı adım,  öğretmene yardımcı kitapların yazımını illere, bölge 

merkezlerine kaydırmak; eğitimde birliğimizi bitirmektir!  (TTK Başkanı  İrfan Erdoğan’ın New 

York’ta aldığı eğitim bunun üzerinedir.) 

Görünen odur ki, Talim ve Terbiye Kurulu kendini lağvediyor!   
Ulus devletimizin, üniter devletimizin sosyal kurumlarını lağvederek halkı devletsiz bırakma 

küresel rüzgârına uygun bir eylemli kalkışmayla karşı karşıyayız! 

Şimdi; 

Anadolu Öğretmen Liselerine seçmeli müzik-resim dersi programı hazırlama adı 

altında, meslek kuruluşlarının desteğini istemenin anlamı, Cumhuriyetimizin temel 

kanunlarından olan “Eğitimde Birliğin” (Tevhidi Tedrisat) ortadan kaldırılışına meslek 

örgütlerini ortak etmektir! 

Eğitimde, Cumhuriyetimizin ve Sosyal devletimizin kuruluş felsefesinden uzaklaşan her 

hareketi ihanet olarak algılamak ve asla katkı vermemek biz Cumhuriyet öğretmenlerinin asli 

görevidir! 

Ek: Bu yazıyı kaleme aldıktan sonra öğrendiğime göre MEB Öğretmen Yetiştirme Dairesi bu 

programı hazırlaması için Uludağ Üniversitesi Müzik Bölümü ile işbirliği etmiştir. 

17.2.2007 

 

Çocuklarımız Geleceğimiz, Gözbebeğimizdir 

 

 Çocuklarımız birbirine saldırıyorsa onlara değil kendimize ayna tutmalıyız. Çocuk, yetişkinleri 

taklit ederek büyür, hayatı onlardan öğrenir.  

Onlara sunduğumuz modellere bakalım, kendimize bakalım. Eğitimden sorumlu 

programlayıcıların önümüze koyduğu modele bakalım. Bireyleştir, yalnızlaştır felsefesiyle gelen bu 

eğitim modelinin sonunda saldırgan kavgacı çocuklar yetişir. Ortak bir fikrin etrafında birleşemeyen 

çocuklardır istedikleri. 

Getirilen model bizim toplumumuza uygun değildir. Nedir bizim geleneksel çocuk terbiyemiz, 

geri dönüp bir anımsayalım. Çocuğu eskiden nasıl algılıyorduk? 

Kendi çocukluğuma dönerek anlatmaya çalışayım.  

Komşu çocuklarıyla bahçelerde kapı önlerinde oynardık. Komşunun evinde yemek yenirken, 

kendi çocuklarını sofraya oturttuklarında biz de o sofraya oturtulurduk. Biraz nazlansak da ısrar edilir 

karnımız doyurulurdu. Bunun bir de adı vardı; “çocuk yemek yemeyi komşunun evinde öğrenir”.  

Oyunu bölmek istemiyorsak, ekmek arası bir dürüm elimize verilir, yiyerek oyuna devam 

ederdik. Bir kap yemek de evde yaşlımız varsa ona gönderilirdi. Eğer pilekiden (kömür ateşinin 

altında büyükçe bir kap içinde pişen) mısır ekmeği yeni çıkarılmışsa bir parçası kopartılır, bize verilir, 

evimize götürmemiz istenirdi; sıcacık ekmek elimizi yakardı, komşu teyzemizin sıcacık yüreğini 

avuçlarımızda duyardık. Tüm komşularımız annemizin bacısı,  “teyzemiz” idi. (Batıda teyze kavramı 

yoktur) 

Susadığımız anda her komşunun evinde su içebilir, her bahçenin kuyusundan su çekebilirdik. 

Su, bütün komşularda ortak kullanımdaydı. 

Meyveler hepimizindi, uzanabildiğimiz dallar bizimdi. Bir dut ağacının altında komşular 

birleşir, herkesin ucundan tutuğu ağın içinde toplanan duttan komşu payları verilirdi. Yere 

dökülenlerini kuşlar gibi hep birlikte yerdik.  

 Bu örnekler toplumsal dayanışma ve paylaşma geleneğimizin çocuklar boyutuna örnektir ve  

kuşkusuz çoğaltılabilir.  

Böyle bir çocuk-toplum ilişkisi Asya ve Afrika toplumlarına hastır. Afrika’da bir kabilede 

doğan çocuk tüm kabilenin ortak çocuğu olarak algılanır, elbirliğiyle büyütülür. Bu durum eski Türk 

obalarında aynen karşımıza çıkar; çocuk obanın geleceğidir, devamıdır, ata kültürünü yaşatacak 

olandır ve “Atalar Kültü” olarak tanımlanır.  

Çok eskilerde kaldı sandığımız bu anlayışı, bugün köy ve kasabalarımızda, çok katlı binaların 

henüz insanları betonlara hapsetmediği yerleşim yerlerinde yaşatmaktayız. Yayla kültürünün devam 

ettiği yerlerdeyse bu gelenek aynen devam etmektedir. 

Şimdi birileri batının çocuğu dışlayan anlayışını çağdaşlıkmış gibi içselleştirmemizi istiyor, 

gazetesiyle, televizyonuyla, eğitim programlarıyla, her şeyiyle çocuklarımız bizden kopartılıyor. 

Çocuklarımız bizden alınıp kovboy /silahlı sığır çobanı kültürüne çekiliyor. 



Konferanslarımda bana soruyorlar, “Amerikan eğitim modeli dediğiniz parçalanmış zeka 

kuramı neden bize uygun bir model değildir?”   

Özeti işte bu; biz çocuklarımızı geleceğimiz olarak görürüz, çocuğu tarif ederken 

“gözbebeğimiz” deriz, ölene kadar gözümüz onların üzerinde olur. Batının bireyci kültüründe böyle 

bir tanım yoktur. Eski bir deyimle, “tohumuna para vermediler”, sömürgelerinden devşiriyorlar. 

Çocuğu, üzerinden para kazanılacak bir araç olarak görüyorlar. İşte çatışma bu noktada yaşanmaktadır 

ve bizim geleneksel yaklaşımımız doğrusudur; biz toplumcu bir geleneğe sahibiz. 

 Şimdi bahar başladı, dallar meyveye durmaya başladı. Okurlarıma bir öğüdüm var; meyveler 

çocuklar içindir, bırakın çocuklar uzansın dallarına, onlara hırsız demeyin, onlar sadece karnı acıkınca 

yiyor ve en fazla kaç tane yiyebilirler ki!  

Çocuklarımız, bizim çocuklarımız. Onlar geleceğimiz gözbebeklerimizdir!  

 Komşu çocuklarını kendi çocuğunuzdan ayırmadan yaşayın. Bahçenizde meyve ağacı yoksa, 

pazardan dönerken meyveyi bir kilo fazla alın, kapınızın önünde oynayan çocuklara dağıtın. 

Gözlerindeki sevgiyi görmenize değer!  

9.4.2006 

 

 

 

Din Tacirliğinin Yeni Adı “İnanç  Sektörü”  

 

Orta çağa dönüyoruz, evet,  din tacirliğinin adı “İnanç  Sektörü” oldu. Din hizmetlerini devlet 

değil piyasa vermeliymiş ve bu piyasayı denetleyecek özerk üst kurul oluşturulmalıymış...  

Diyanet İşleri Başkanlığının dağıtılmasından, piyasaya devredilmesinden söz ediyoruz, dikkat! 

Yabancı tekelci sermayenin mutlak egemen olduğu bugünkü küresel kapitalizm dünyasında, 

birisi kalkıp cemaatlere dayalı inanç piyasası yaratmaktan ve onu bağımsız bir piyasa üst kurulunun 

denetlemesinden söz ediyorsa, ya çok saftır,  ya hiçbir şey okumamıştır, ya da üstüne parasını almıştır.  

(Amerika’da her makalenin bir fiyatı vardır.) 

Dünya Bankasının gündeminde şimdi din hizmetlerini özelleştirmek var.  Yöntem aynı; sosyal 

devletin eğitim ve sağlık görevlerini sektöre devret, kamu mallarını yabancıya sat, piyasa üst kurulları 

oluştur,  KİT’leri sektöre devret… Son adım, din hizmetlerini sektöre devretmekti, bekleniyordu. 

(MEB 2004’de Tebliğler Dergisinde bunun ipuçlarını vermişti, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 

kaldırılacak, Halk Kültürü adı altında paralı seçmeli ders olacaktı; “Milli Eğitimde Emperyalist 

Kuşatma” kitabımda belgesini yayınlamıştım.) 

Dünya Bankası açısından sorun şudur; bu işi inanç sömürüsü yaparak iktidar olmuş bir parti 

yapabilir mi? Türban vaadiyle işe soyunmuş türban sözünü yerine getirememiş bir hükümet Diyanet 

İşleri Başkanlığını lağvedebilir mi? Bence Dünya Bankası köprüyü geçerken at değiştirmeyi 

deneyecektir.  

Burada ele alacağımız konu, piyasanın, yani Amerikancı liberal ekonominin direksiyonu olan 

Dünya Bankasının din hizmetlerini para piyasasına hizmet eden sektör olarak algılattırdığı ve 

kamuoyunu nasıl yönlendirdiğidir. Bu yolda sözümona bilimsel makaleler yazılmaktadır. Örneğin, 

bazı hakemli(!) dergilerde bu yönde yazılmış makalelere rastlıyoruz. “Bilim artık tekelci sermayenin 

emrinde” diyenleri haklı çıkartan türde yazılar bunlar. 

İşte bir dergi; adı “kırkbudak”, “anadolu halk inançları araştırmaları” alt başlıklı, 

“journal of anatolian folk beliefs” üst başlıklı, hakemli bir dergi. Hakemli dergi olduğu halde 

gördüğünüz gibi, kapağında yazım kuralları ihlâl edilmiş. Mart ayında basılmış olan Kış 2007/ 9. 

sayısındaki ilk makale bu yazıyı yazmamın dürtüsü oldu.  

Türkçe bir dergide İngilizce başlığın ne işi var diye soracaksınız; iç kapakta diyor ki, “dergide 

editörlerin uygun buldukları yabancı dillerde de makaleler yer alabilir.” Kimdir editörleri diye 

sorarsanız, listesinde ODTÜ’den Zürich ve Harvard’a kadar bir çok üniversiteden öğretim üyesi var. 

Ne kadar bilim adamıdırlar orasını bilemem, şirketlerin istediği makaleleri yazarak artık ne kadar 

bilim adamı olunursa…  

Konuya dönelim. Söz konusu dergide sıkıştırsan 3 sayfalık kısacık makalenin yazarı ODTÜ 

Sosyoloji Bölümünde Yrd. Doç. Aykan Erdemir, başlığı “Sünnilik Bildirgesi Gereksinimi: 

Türkiye’de Din-Devlet İlişkileri Sorunsalında Ezber Bozmak” 



Başlıktaki “ezber bozmak” deyiminin altını çizdim ve kısacık yazının içinde tam 12 kere 

“İNANÇ SEKTÖRÜ” ifadesine rastladım. Demek ki Aykan Erdemir bu makalesinde bana bunu 

ezberletiyor! AB görüşmelerinde RTE’nin KKTC için kullandığı “kazan kazan” deyimini de aynı 

yazıda görünce, tam satış başladı diyor insan! Tamamen piyasacı diliyle yazılmış. 

Yazıda önerdiği din işlerini piyasaya devretmeyi 1983’de ABD’de yayınlanmış  bir yazıdan 

alıntılarla besliyor. Daha doğrusu kendinden çok Amerikalı yazarların önerilerini yazmış, havan 

dövücünün hınk deyicisi gibi tekrar ediyor.  

Bir not düşelim, 1983 yılı ulusötesi sermayenin ulus devletleri içerden yok etmek üzere 

küresel saldırıya geçtiği yıldır, örneğin, Gardner’in “Çok Parçalı Zekâ” teorisi gibi ilk sipariş 

makaleler o zaman yazılmıştır. Dünya Bankası tarafından Dünya Ticaret Örgütü’nün isteği üzerine bu 

işler programlanmıştır.  

Makalede, “inanç sektörü”  iyi bir şeymiş gibi öneriliyor. Gerekçesinde, devletin din hizmeti 

vermesi demokratik değildir diyor. Yani, sermayenin önündeki engellerin aşılmasına (savaş dahil) 

“demokrasi” diyen Dünya Bankası mantığı yazıda egemen. Yazıda, Dünya Bankasının ulus devletlere 

yönelik saldırılarına ve özelleştirme dayatmalarına “Mali Oligarşi”, yani “Faşizm” diyen tek bir söz 

yok!  

Önerilen din piyasası üst kurulunda yer alması muhtemel olanlara gelince; temizlik şirketlerine 

benzer din hizmeti pazarlayan şirketlerin temsilcileri, cenaze malzemesi üreten ve satan şirketlerden 

temsilci, mevlit okuma, kuran okuma, imamlık, hahamlık, dedelik vb. din sertifikası veren kursların 

temsilcileri, bunların meslek dernekleri, canı isteyenin iki yandaş bulup kuracağı tarikatın temsilcisi, 

cemaat temsilcisi, vb. katılacağı  bir özerk(!) inanç sektörü/din piyasası üst kurulu…  

Nasıl, içiniz kararmaya başladı değil mi?  

Makalede yok edilmesi istenen(düşman) Diyanet İşleri Başkanlığı bir KİT olarak gösteriliyor. 

Yazara göre, piyasanın önündeki ulusal engellerden biri, yani sözümona demokrasinin önündeki 

engellerden biri “DİB” oluyor.  

Anlaşılan, Dünya Bankası, küresel sermayenin serbestçe at oynatabileceği, dışardan 

kumandalı Yahudi, Hıristiyan veya Müslüman maskeli yeni tarikatların piyasada serbestçe din 

tacirliğini yapacağı bir Türkiye istiyor.   

Hazindir ki, yoksul halkımızın dar bütçesiyle okuttuğu, halk için bilim yapsınlar diye 

maaşlarını ödediği birileri vahşi kapitalizme hizmet ettiğini bilmeden, sosyal Türk devletinin çöküşünü 

hızlandıracak makaleler yazabiliyorlar, üstelik akademik unvanlarını da kullanarak toplum üzerinde 

psikolojik  baskı oluşturmaya kalkışabiliyorlar!  

Çanakkale şehitlerimizi anmak üzere yazmayı düşünürken, dedim ki, şimdi onların bize miras 

bıraktığı vatanımızı ve Sosyal Cumhuriyetimizi korumak için yazmak onların ruhunu anmak olacaktır. 

Nur içinde yatsınlar. 

Sevgiyle kalın sevgili okurlarım, akıl sağlığınızı korumanız dileğiyle.  

17.3 2007 

 

 

   

Fotoğraftaki USA Bayrağı Montaj mı?   

 

Değerli okurlarım ve arkadaşlarım, size bir Amerikan oyunu göstereceğim.  

Lütfen www.isme.org sitesine giriniz.  

 

İlk sayfada 3 tane resim var, sağdakinde ABD bayrağına dikkatle bakınız; montaj mı değil mi? Tüm 

bayraklar sarkmış dururken nasıl oluyor da o bayrak kalıp gibi gerilmiş durabiliyor?  

Resmin sağ kenarındaki Türk bayrağına dikkat ediniz, onu tutanı tanıyacaksınız.  

http://www.isme.org/


 
 

Bence bu fotoğrafta USA bayrağı bir montaj. Siz ne dersiniz? 

 

Bu resimler 2004 yılında Kanarya Adaları’nda yapılan  26. Müzik Eğitimcilerinin üyesi olduğu İSME 

dünya konferansında çekildi. İlk yıl 2005 boyunca siteye konan fotoğraf bu değildi, grubu ortalayan 

bir resim vardı ve hep bayraklar doğal sarkmış duruyordu. 2006 da o resim gitti bu geldi ve Amerikan 

bayrağı kalıp gibi düzgün.  

 

Bu dernekten istifa ettiğimi daha önce açıklamıştım. Politik bir resim yayınladıkları ISME dergisini 

bana da gönderdiler; Kıbrıs Rum bayrağı ile Yunanistan bayrağını çapraz kapak resmi yapmışlardı. 

Ben de protesto ederek istifamı verdim. Cevap verdiler; "Çok mutlu görünüyorlardı!” (?!) 

 

Görünen odur ki bu dernek politik bir dernektir ve içinde USA malûm lobileri egemendir, her yerde 

anti demokratik ve yanlı  tutumlarını sergilemektedirler.   

 

Önerim şudur; ISME’nin konferanslarına katılanlar bunları bilsin, ya bilerek katılsın ya da protesto 

ederek katılmasın.  

 

19.3.2007 

 

 

 Eğitim Neden ve Nasıl Sektörleştiriliyor   

GATS anlaşması yüzünden. 1.1.1995’de Dünya Ticaret Örgütü ile yaptığımız Hizmet Ticareti 

Genel Anlaşması (General Agreement on Trade in Services-GATS) gereği kamu hizmetleri piyasaya 

devrediliyor. Yani küresel piyasaya.  

Anlaşma gereği hizmetlerin piyasaya devredilmesi işlemlerinin 10 yılda, yani 2005’de bitmesi 

gerekiyordu. Bizim gibi ulusal hassasiyetleri olan ülkelerde bu işler öngörülen tarihte bitirilemiyor. 

Hizmet Ticareti Genel Anlaşması’nın hangi hizmetleri kapsadığına bakalım: Eğitim, sağlık, 

çevre temizliği, kanalizasyon, kamu taşımacılığı, haberleşme, elektrik ve su. 

Önceki hafta CNN televizyonunda “Radikal Fikir Platformu” programında konu eğitim idi. 

Konuşmacılar; 2003-2006 arasında Talim ve Terbiye Kurulu başkanı olan Ziya Selçuk ile Eser 

Karakaş.  

Eser Karakaş dedi ki; “Eğitim en temel sektördür, bunda bir tıkanma var, bunu anlamak ve 

itiraf etmek gerekir. Yılda 1 milyon dolara tüm üniversite mezunlarımızı ABD’de yüksek lisans 

yaptırabiliriz.”  Anlaşılan tıkanan ABD eğitim sektörüdür,  oraya müşteri gönderelim diyor.  

Buna paralel bir ifadeyi 2006 YÖK Strateji Raporunda yer alan Dünya Bankasının raporunda 

da görüyoruz. Rapora göre, ABD’de genç nüfusun durağanlaşması sektörü tıkamış, buna karşılık geri 

kalmış ülkelerde genç nüfusun artış göstermesi eğitim sektörüne talebi artırmış ve bu genç nüfusun 



üniversite sonrası eğitiminin bir takım bahanelerle Amerika’ya kaydırılması gerekmektedir; “24-34 

yaş arası yeni öğrenciler”, “yaşam boyu eğitim”, “yeniden eğitim”, “meslek değiştirme” vb. 

YÖK Strateji Raporuna göre, ABD’de son 20 yılda yabancı öğrenci düzeyi %30 olmuş; bu 

öğrenciler %60 Asya,  %15 Avrupa ülkelerinden gitmektedir. Anlaşılan Eser Karakaş Türkiye’den 

ABD’ye daha fazla beyin göçü için özel görev üstlenmiştir.  

 

Yılmaz Dikbaş’ın “Tabuta Çakılan Son Çivi” kitabının 567-570 sayfalarında Eser Karakaş 

hakkında  yeteri kadar bilgi vardır; “Türkiye-Avrupa Vakfı”nın Danışma Kurulu üyelerindendir. 

Dikbaş’ın verdiği bilgiye göre, AB’nin Türkiye’de propaganda amaçlı Büroları ve Bilgi Merkezleri 

bulunmaktadır. Bu merkezlere bağlı olarak 143 üyeden oluşan ‘Avrupa Takımı Konuşmacı Grubu’ 

kurmuşlardır. Bu grup Türkiye’yi il il gezmiş ve Ağustos 2005’e kadar 29 binden fazla kişiye bizzat 

ulaşarak AB propagandası yapmıştır. (Sayfa.315). Eser Karakaş, işte bu grubun başkanıdır!  

Ziya Selçuk ise İngilizce öğretmeyi anasınıfından başlatalım diyordu. Bir sorun vardı, bu 

kadar İngilizce öğretmeni şimdiki yöntemle  2020 yılına kadar ancak yetiştirilirdi. 4 yılda bunu 

çözecek bir yol biliyordu. Nedir o, söylemedi. Ziya Selçuk’un aklından geçen, 2004’de söylediği 

sertifikalı öğretmenliktir. Çünkü CNN’de dedi ki; “İngilizce bir disiplin değildir, yan alandır, bunun 

için öğretmen tarafından öğretilmesi gerekmez. İngilizce öğretmeni yoksa İngilizce öğretilemez 

zannediyoruz. Alt yapı yapılırsa 4 yılda bu olur.” 

Bir diğer söylediği şuydu; “Müfredat reformu eşzamanlı değişimleri gerektiriyor. Sistemi 

bloke eden sınav sistemi ve dersanecilik var.” Yani, dersaneler sertifika veren kurslara dönüştürülerek 

buradan İngilizce sertifikası alanlar öğretmen olabilecek; dilinin altındaki yöntem buydu!   

Anımsayalım, Ziya Selçuk 2004’de, “Piyasaya göre eğitim modeline geçiyoruz” demişti. 

Demek ki, İngilizce Öğretmenliği bölümlerine de kapanma yolu görünüyor. 

GATS anlaşmasının gerekleri böyle adım adım önümüze getiriliyor. Dünya Bankası ile 

anlaşma yapmanın sonu bizim sonumuz olacak gibi görünüyor. Ya da bu anlaşmaları kaldırmanın 

yolunu bulmak zorundayız! 2.7.2007   

 

 

ÖSYM ve YÖK Yöneticileri Suç İşlemektedir  

 

 Öğrenci Seçme Sınavlarında yıllardan beri devam eden yanlış sorular artık kasıtlı suç 

niteliğinde görünmektedir. ÖSS sınavına güven sarsılmıştır. ÖSYM başkanı A. Ünal Yarımağan ve 

onu atayan YÖK başkanı Erdoğan Teziç hakkında maddi ve manevi tazminat davaları açılmalıdır.  

2000 yılından beri yapılan her sınavdan sonra yanlış sorular gündeme gelmektedir. Bu kadar 

yanlış soru soran bir ilkokul öğretmeni olsaydı çoktan öğretmenlikten atılırdı. 

 Bozuk soruların bilerek sınava yerleştirildiğini düşünmeye başlamamızın pedagojik kanıtları 

vardır. Çocuklarımızın ve ailelerin psikolojisiyle bu kadar oynamaya kimsenin hakkı da yetkisi de 

olamaz, bunun hesabı sorulmalıdır. 

 2006 YÖK Strateji Raporunda da belirtildiği gibi ÖSS sınavların kaldırılması gündemdedir ve 

kamuoyunun buna hazırlanması bu sürecin bir parçasıdır. Dünya Bankasının stratejistleri bu sürecin 

hazırlayıcılarıdır ve YÖK içerisinde bir daireleri vardır. Sosyal eğitim sistemimizi kaldırıp onun yerine 

geçirtilmemiz söz konusu olan liberal/piyasacı eğitim sistemini halka kabul ettirebilmek için var olan 

sosyal sisteme güveni  sarsmak, yani önce beyinlerimizde ÖSS’yi yıkmak  onların taktik adımlarından 

sadece bir tanesidir.   

 Bu sınavı hazırlayan ÖSYM en titiz çalışan kurum olarak bilinirdi. ÖSYM’nin hazırlamış 

olduğu bu sınav dünyadaki en güvenilir sınav sistemlerden biri idi. Bu kurumun kendi itibarını 

zedelemeyi göze alabilmesi dikkate değer bir durumdur.  



 Geçmiş yıllarda mahkeme kararıyla iptal edilmiş sorular vardır. İnternette “hatalı sorular” 

yazıp baktığımızda 2000 yılından beri her yıl ortama 10 soruya itiraz edilmiş olduğu görülür; insan bu 

kadarı da fazla diyor.  

Bozuk sorular mayın gibi sınavın içine yerleştirilerek gencin dikkati darmadağın edilmektedir.  

Şimdi, sınav sırasında bozuk soruyla karşılaşan bir insanın yaşayacağı psikolojik bozgunu 

anlamaya çalışalım.  

Bozuk bir sorudan sonra dikkatini diğer sorulara yoğunlaştırmak zordur. Bozuk olan soruda en 

az 5 dakika soruyu doğru anlamak için cebelleşen insan, bir türlü anlam veremediği bir şey karşısında 

büyük bir bozgun yemiş olarak, o bozuk psikolojiyle diğer sorulara geçer ki artık okuduğunu doğru 

anlama sorunu başlamıştır. Aklı önceki soruya takılmış olarak, acaba ben mi yanlış anladım diye 

dönüp dönüp o soruyla bir daha boğuşacak, zaman kaybedecek, panik yaşayacak, yeniden ve yeniden 

negatif etkilenmeye maruz kalacaktır.  

ÖSYM uzmanlarının bu pedagojik bilgiden yoksun olduklarını düşünemiyorum. 

Öğretmenler deneyimleriyle bilirler ki, bir sınava çok zor olan bir tane soru koyduğu zaman,  

örneğin 14.soruyu baraj sorusu gibi düşünelim, onun arkasından gelen 15, 16, 17, 18, 19. sorular kolay 

olmasına rağmen yanlış cevaplanabilmektedir. Çocuk zorlandığı soruya tekrar tekrar dönmekte, ilgisi 

o soruya takılmaktadır.  

Sınavda moral bozukluğu bir kere yaşandıktan sonra zincirleme başarısızlık kaçınılmazdır.  

Son sınavda Tarihten 1 soruya,  Sosyal Bilimler 1’den 17. soruya, Fen 2’den 15. soruya 

(Kimya sorusu), Fen 2’den 12. soruya (Fizik sorusu) itiraz edilmektedir.  Yani tam 4 soruda çocukların 

dikkati mayına çarpmış demektir.  

Normal bir sayısal öğrencisi Mat 1’de 30 soru, Fen 1’de 30 soru yapar ve sonra 2.bölüme 

geçer. 2.bölümde Mat 2 ve Fen 2 bölümü var. Burada da 30 +30 soru yapar. İtiraz edilen bozuk soru 

Fen 2’dedir. Her şey yolunda giderse  bu soruya ortalama 120-140. dakikada rastlanır. Burada 

bozguna uğranır, beyin alt üst olur, en az 5-10 dakika burada kalınır. Geriye kalan tahmini 50 soru, 

sağlıklı okunamaz, anlaşılamaz ve sağlıklı yanıtlanamaz.   

Bu durumda artık bu sınavın sağlıklı bir sınav olduğundan söz etmek mümkün değildir. 

Dersanelerin bozuk soruya itiraz davası açması ise sadece durumu saptar, ancak ailelerin ve gençlerin 

gördüğü zararı asla karşılamaz.  

Velilerin ÖSYM  ve YÖK başkanlarına maddi ve manevi tazminat davası açmaları 

gerekir.  

2003’de AKP tarafından Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına getirilen Ziya Selçuk bozuk 

soru sorma uzmanı olarak ABD’de eğitim almış bir kişidir. Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma adlı 

kitabımda da yazdığım bir örneği burada vereceğim. 2005 yılındaki bir demecinde Z.Selçuk dedi ki: 

 -Küreselleşmenin gereği olan piyasaya göre eğitim modeline geçiyoruz. “Bir gemide 20 koyun 

15 keçi var, kaptanın yaşı kaç?” sorusuna cevap veremeyen çocuk istemiyorum. 

 Bu soru ancak bir şaka olabilir. Yani bozuk sorudur. Böyle matematik sorusu olmaz bir. 

İkincisi, bir eğitimci olumsuz örnek vermez! İnsan beyni olumsuzu dışlama özelliğindedir, onu 

olumluya yani kök haline çevirerek kabul eder. Buna göre cümlenin algılanması şöyledir:  

 -“…………  sorusuna cevap veremeyen çocuk istiyorum.” 

Ne hazindir ki Türk Milli Eğitimi en aşağıdan en yukarıya kadar böyle kafalara teslim 

edilmiştir. 

Sonuç olarak; ÖSYM’nin sınavlarda gösterdiği bu tutum savcılıkça incelemeye alınmalı, 

velilerimiz ve öğrencilerimiz savcılığa suç duyurusunda bulunmalı, maddi ve manevi tazminat 

davaları açmalıdır.  

20.7.2007  

 

 

Doğramacı’nın Anayasası, YÖK ve Din Dersi 

 

 İhsan Doğramacı tarafından hazırlanmış bir anayasa paketi şimdi önümüzde. Doğramacı’nın 

daha önce “Bilkent Hazırlık Okulları Yasası” gibi bir çok yasa hazırlayıp TBMM’den geçirdiğini 

biliyorduk, meğer ki Anayasa da hazırlarmış!   

YÖK yasasını hazırlayan da kendisi,  şimdi kaldıracak olan da… Eğitimi piyasaya devredene 

kadardı YÖK’ün işi, görev tamamlandı demek ki!  



Paketi kime hazırlattı acaba diye düşündüm, çünkü  Bilkent Üniversitesinde anayasa uzmanı 

olan öğretim üyesi bulunmaz, eğitim uzmanı da bulunmaz; Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi 

ve Eğitim Fakültesi yoktur. YÖK Dünya Bankası Dairesindeki Amerikalı uzmanlarla birlikte 

hazırlamış olması kuvvetle muhtemeldir.  

“YÖK kaldırılsın” maddesini biraz açalım: 

YÖK içerisinde bulunan Dünya Bankası Dairesinin orada işi nedir?  Küresel sermayenin  

yönetim merkezinin YÖK içinde dairesi varsa ve SPAN adlı eğitim şirketinin elemanları ile 

çalışıyorsa, bu şirketin maaşları  da Maliye Bakanlığından ödeniyorsa…  

Eğitimin sektörleştirilmesi, yani kamucu/sosyal olan eğitimimizin piyasaya devredilmesi bu 

merkezden, YÖK Dünya Bankası Dairesinde kotarılmaktadır. Orada milli eğitimimiz ve sosyal 

devletimiz ipe çekilmektedir.  

Bu nedenle, kapatılması gereken yer, YÖK değil, Dünya Bankası Dairesidir. YÖK’ün 

kapatılması talebi de Dünya Bankasının talebidir. Aynı zamanda YÖK’ün ulusal kimliğe 

kavuşturulması acilen gereklidir.  

YÖK başkanı Erdoğan Teziç’in kapatılmaya karşı olmadığı açıktır.  Teziç’in daha önce aldığı 

kararlarla YÖK’ü lağvetmeye yönelik işler yaptığını biliyoruz, çok yazdım.  

-2006’da Diplomalardan ünvanlar kaldırıldı, artık diploma yerine mezuniyet belgesi veriliyor.  

-2006’da 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu çıktı; bu yasayla kurulan piyasa üst 

kuruluna yetki verildi; “İşe Girerken Sınav” getirildi.  Bu yasa, diplomaları kaldıran bir yasadır. 

Üniversiteye giriş sınavlarının kaldırılması da bu yasayla bağlantılıdır; tek dersi seçerek üniversitede 

sadece o bir dersi okuma sistemi geliyor, gibi. 

 

Din dersinin seçmeli olmasına gelince:  

Buna yönelik ilk adımlar 2004 Aralık ayında atıldı. Talim ve Terbiye Kurulu başkanı Ziya 

Selçuk Din dersini “ilgi-istek-beceri” dersidir diye tanımlayan bir genelgeyi ilköğretim okullarına  o 

zaman gönderdi. Bunun belgesini Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma adlı kitabımda yayınladım.  

Ziya Selçuk 2004 Haziran’ında demişti ki; “Piyasaya göre eğitim modeline geçiyoruz, artık 

talep varsa ders var. Sertifikalı diplomalılık getiriyoruz.”  

Bu söylemi, YÖK DÜNYA BANKASI Dairesinde bulunan Amerikan SPAN Eğitim 

Danışmanlık Şirketinin 2004 belgelerinde ve  2006 YÖK Strateji Raporunda görüyoruz.  

Aynı genelgede, temel derslerden olan müzik, resim ve beden eğitimi derslerini de ilgi-istek-

beceri dersi olarak tanımladı ve sonra parçalayarak kulüp faaliyeti içine aldı. İsteyen çocuk kulüp 

faaliyetine okul dışında katılabilecek demekti. Yani çocuk, okul dışında paralı kurslara yönlendiriliyor. 

Seçmeli ders sisteminin bir sonraki adımı şudur; “Çocuk/aile  ilgi duyduğu dersin bilgisini 

(Din Dersi dahil) okul dışında alabilir.”  

Peki, okul dışında bu bilgi nereden alınır? İşte o noktada İlahiyat Fakültelerinin kapatılması,  

İmam Hatip Liselerinin yerine İlahiyat Meslek Liselerinin açılması gündeme gelecektir, ki geçen yıl 

ANAP Genel Başkanı tarafından dillendirildi;  “iyi ezan okuyan, iyi mevlit okuyan, iyi cenaze namazı 

kıldıran (imamlık), iyi cem ayini yaptıran (dedelik)” gibi  sertifikaları veren İlahiyat Meslek Liseleri 

açılacak,  mezunlarına  bu sertifikalarla piyasada kurs açma yetkisi verilecek.  Bu yolla “Din Sektörü” 

kurulacak, din ticareti yapılacak! 

Din derslerinin kaldırılmasına bir başka açıdan bakalım: Kim inanır AKP gibi laiklik 

karşıtı bir iktidar bu dersi kaldırabilir diye? Öyleyse bir hinlik var bu işte… 

BİR: Tuzak Aleviler üzerinedir. Bu kesim, “kaldırılsın din dersi” diyecektir, otomatik olarak 

“Cumhurbaşkanını da halk seçsin” demiş olacaktır! (Anayasanın paket halinde oylanmasının nedeni 

budur, 1980’lerde benzerlerini yaşadık. Cumhurbaşkanını halk seçsin demek eyalet sistemine geçişin 

basamağıdır; “valiyi de halk seçsin’” yolunu açar.)  

İKİ: AKP bu dersi “Zorunlu Seçmeli Ders” haline getirecektir, ki, kendi tabanına cevap 

verebilsin. Bu durumda ne olur bilir misiniz? 

Bir sınıfta yan yana oturan çocuklar Din Dersi saatinde ayrı sınıflara veya piyasadaki kurslara 

(Dünya Bankasının istediği şekilde) gidecektir.  Yani sınıfta/mahallede kim hangi inançtadır belli 

olacak, çocuklar birbirine “öteki” gözüyle bakmaya başlayacaktır.  

Bir yandan da Alevi aileler belirlenecektir, asıl istenen budur. Çünkü, etnik-dinsel ayırım 

temelinde ilerliyor malûm küresel savaş. Çünkü, Türkiye’de Alevi-Sünni diye ayrıştırmanın yolu bir 

tek “zorunlu seçmeli din dersi” uygulamasından geçer.  



Tuzak işte bu! “Din dersi kalksın, evet”, derken hem piyasanın eline geçecek alan,  hem 

ulusötesi piyasanın istediği olacak, hem eyaletlere geçiş için adım atılacak!…   

Bilmem fark ettiniz mi, Cem Vakfı başkanı Alevi köylerinde Cemevi açmaya başladı, buralara 

dede göndereceğini söyledi Cem TV’de. Almanya’dan sertifikalı dedeler gelirse hiç şaşırmayacağım; 

AB Komisyonu ile Avrupa Bektaşi Dernekleri Federasyonunun arası çok iyidir, meraklısı bunu bilir.  

Özetle, Dünya Bankasının istediği  “Piyasaya uyarlanmış din eğitimi” sistemine 

geçirilmekteyiz.  

Doğramacı’nın Anayasası üzerine başka söyleyeceklerimizi sonraya bırakıp, YÖK Dünya 

Bankası Dairesinin şer yuvası olduğunu, Erdoğan Teziç’in ekibiyle birlikte bu kurumdan acilen 

uzaklaştırılması gerektiğini söyleyerek bitireyim. 

31.7.2007  

 

 

 

BOP Basını: “Türkiye’de Laik Elitler… 

 

Bütün kavramların alt üst edildiği bir karmaşa, bir ortaçağ karanlığı sardı dünyayı. Tüm 

bilinen kavramlar değiştiriliyor; yalanlar, yanıltmalar, içini boşaltmalar, çarpıtmalar…  

 22 Temmuz 2007 seçimlerinin ardından BOP basınından son duyduğumuz şimdi bu; 

”Türkiye’de laik elitler seçimi kaybetti”.  

Nedir buradaki çarpıtma, bakalım. Önce “elit” kavramını açalım. Elit, seçkin demektir ve 

çoğunluk olmayandır, azınlıktır.  

Laik nedir, bakalım. Prof. Sina Akşin’e göre, Roma İmparatorluğu döneminde egemen sınıf üç 

kesimdi; krallar, papazlar ve askerler. Bunlar efendiler, köle sahipleriydi. Efendilerin dışında 

kalanlara, yani tüm  çalışanları kapsayan kesime “laikler” denilirdi. Yani laikler halktı; köleler, 

topraksız köylüler, tamirciler, ustalar, yontucular, tüccarlar, zanaat sahipleri, yani tüm çalışanlar. (Sina 

Akşin, konferans notları) 

Laiklerin/halkın yönetimde olmasına “laik yönetim”, laik yönetimi savunma düşüncesine de 

“laiklik” demek doğru düşer. Buna göre laikliğin karşılığı “halkçılık” olur. Bir toplumda halk 

çoğunluktur, asla elit/seçkin azınlık olabilemez. Temel çarpıtma buradadır. 

Şimdi bu sözcüğün kökenini irdeleyelim: 

Kimi batılı düşünürlere göre “laik” sözcüğü LAY’dan gelir, LAY ise “sokaktakiler” demektir. 

Belli ki “sarayın dışındakiler” anlamında kullanılmış. Ancak, burada kullanılan dil, Amerikan 

İngilizce’sinden çeviri görünmektedir. Çünkü onlar halkı sokaktaki adam olarak görürler.  Halkı 

itibarsızlaştırmayı içeren bir yaklaşımdır. Oysa bizim dilimizde “sokaktaki adam” işsiz güçsüz 

takımıdır, halk kavramının karşılığı değildir. Ancak, bu sırada “LAY’dan gelir” derken, LAYK 

sözcüğünün kökeniyle bir bağının olduğu belirgindir.    

LAİK sözcüğünün kökü Türkçe “halayık” ile ve “halk” ile bağlantılıdır.  

Latince ile yakın bağı olan Doğu Karadeniz şivesinde HELAYK diye bir sözcük vardır. 

Dilimize HALAYIK olarak geçmiştir. Helaykler; tüm işlerde çalışanlar, üretenler, yani halktır.  

“Helaykler” sözcüğünün sosyal açılımını yapalım. Sarayda “efendiler” vardır, efendilerin 

sofrasına yemekleri taşıyan “uşaklar” vardır ve bir de tüm işleri yapan “halayıklar” vardır. Uşaklar 

halayıkların çocuklarıdır, ki uşak bu gün de hem çocuk hem de erkek sofra hizmetçisi demektir.  

Halayıklar en geniş anlamda çalışanlardır;  yemekleri hazırlayan, suyu taşıyan, ahıra ineklere 

bakan, buğdayı yetiştiren, öğüten, tamiratları yapan, bahçelerde çalışan, efendileri eğlendiren 

müzisyen, sarayı yapan usta, heykelleri yapan yontucu, vb. tüm çalışanlar. 

“Uşak” sözcüğüne ise bu gün de benzer bir anlam yüklenmiştir; “Amerikan Uşakları” 

dediğimizde halkın ürettiklerini kendi efendileri olan Amerika’ya peşkeş çekenleri ifade eder. Bu 

“uşaklar” da yine halayıkların çocuklarıdır. 

“Helayk” sözcüğünden dönüşerek oluşan “halk” sözcüğünde “helk olmak, 

kaynaşmak”(Rize) vardır; hellenmiş, el ele vermiş, kaynaşmış olan demektir.  “HALK”, kökü sağlam 

bir sözcüktür ki, bu kökten yeşermiş dallar gibi pek çok sözcüğümüz daha vardır. 

El: Kaynaşmayı sağlayan uzuv. 

Hellemek: Karıştırarak öz haline getirmek. “Paluzeyi helle, karıştır hellensin, özlensin, özü 

birbirine karışsın.”  



Hellenmek: Maya tutmak. “Peynir hellendi.” “Fasülye iyi hellendi.” 

Halay: El ele verip halka olmak. (Halkada durmak, halk arasına girmek) 

Alay: Bir grup kaynaşmış insan, düğün alayı. 

Helke: Un ile suyu öz haline getiren halka şeklindeki kap. Hamur yoğurulan kap. HAMUR 

gibi olmak anlamında KAMU.  

Helime (Halime) ve Helim (Halim) insan isimleri.  

Hellim: Peynir adı.  

Hellen:  Latince Yunanlı. (Latince’nin Etrüsk/Ön-Türk kökeni ispatlanmıştır. Ayrıca, 

İtalya’nın Lazio bölgesiyle Doğu Karadeniz’in bağlantısı vardır.) 

Halys: Kızılırmak suyunun eski adı. Halk Suyu. (Halikarnas Balıkçısı. “Hey Koca Yurt”. 

sh.10. Hürriyet Yayınları, 1972) Halayıkların/halkın çamaşır yıkadığı su anlamı seziliyor. Bundan 

türemiş “Halis”  erkek adı. Hatta, kutsal-yüce su anlamında, ALİ-SU bile olabilir. (Frs.Alis, Elize,vb.) 

Sözcük araştırmamızı burada keserek,  laikliğin anayasamızda yer almasından neden rahatsız 

olunduğuna dönelim.  

“Türkiye Cumhuriyeti laik, soysal bir hukuk devletidir” şeklindeki devlet tanımımız, 

bizim halk iktidarına dayalı bir devlet olduğumuzu ifade etmektedir.  

Batılı düşün adamları derler ki “Laikler papazlara karşıdır”. Evet, çünkü papazlar kraldan 

maaş alırlar, büyük servetleri vardır (bugün de vardır), halktan vergi toplarlar (bugün oy topluyorlar), 

halkı krallara itaat etmeye zorlar, “krallar Tanrı’nın yer yüzündeki temsilcileridir” derler, kral için dua 

ettirirlerdi. Bu görevlerinden ötürü maaşlı “clericus /memur” idiler. O kadar çok kilise olmasının 

nedeni de budur. (Türklerin eski Oğuz /OZ inanışında Tanrı’nın evi yoktur.) Halk onca yoksulluk 

içinde köle olarak yaşarken papazlar saltanat içindeydi. Halk, kendisiyle Tanrının arasına din 

adamlarının girmesinden rahatsızdı.  

Günü gelip de halk kralları indirip kendisi  yönetime geldiğinde elbette papazların da 

egemenliğine son verecek, Tanrı ile aralarına girmesini istemeyecekti. Din işlerinin devlet işlerinden 

ayrı tutulması halk iktidarının doğal sonucuydu. “Laik Düşünmek” fikri buradan doğdu. Batılıların 

“Laikler papazlara karşıdır” ifadesi buradan kaynaklanır ve doğrudur.  

Osmanlı döneminde halifenin doğrudan siyaseti yönlendirme noktasına geldiğini biliyoruz. 

Bunun acı sonuçlarını ulusça yaşadık. Din işlerinin devlet işlerinden neden ayrılması gerektiğini 

yaşayarak öğrendik. Cumhuriyetimiz milli egemenliğe dayalı, halkın kendini yönettiği bir devletti ve 

bunun anayasada yer alması gerekiyordu ve böylece “Türkiye Cumhuriyeti laik, sosyal bir hukuk 

devletidir” şeklinde kendi devletimizi tanımladık. Açılımında şu vardır; eğer laiklik yoksa, halk 

iktidarı yok demektir ve din adamları siyasete karışır da devleti yönetmeye kalkarsa bu durum yasayla 

önlenecektir.  

Atatürk’ün zamanında, “Laiklik, din işlerinin devletten ve siyasetten ayrı tutulmasıdır” 

şeklinde olan tanım, Atatürk öldükten sonra, 1946’da “Laiklik, din işlerinin devletten ayrı 

tutulmasıdır” şeklinde değiştirildi ve sonra bildiğimiz gibi tarikatlar siyasi partilerde çalışmaya 

başladı. Giderek dinci partiler kuruldu ve bugün sonuç ortada, papazların egemenliğinde bir din 

devleti olmaya doğru hızla götürülüyoruz.   

Ve bugün, onların yeni efendileri olan Hıristiyan tekelleri (serbest piyasa kralları), köle gibi 

sömürdükleri Türk halkını, yani laikleri, bir elit azınlık olarak göstermektedirler. Ve Roma’daki gibi 

yine efendiler var, yine uşaklar var, yine halayıklar var… Döndük Hıristiyan batının ortaçağ 

karanlığına…  

Az gittik, uz gittik, bir arpa boyu yol gittik!  

Sıra geldi kendi egemenliklerinin tanımını olan “serbest piyasa ekonomisine dayalı devlet” 

ifadesini anayasamıza koymaya; bu tanım laikliği de kamucu  sosyal devleti de çöpe atmaktır! 

”Serbest piyasacı devlet” demek, Türk halkını devletsiz bırakmak demektir.  

O anayasaya “HAYIR” demek biz halayıkların son şansı olacaktır! 
18.8.2007 

 

 

 

Canlı Yayında Sivil Havacılık Reklamları 

 

Bugün 18 Ağustos 2007;  kaçırılan uçak görüntüleri canlı yayında!  



Yeni efendilerimiz serbest piyasanın aktörleri sahnedeydi. “Sosyal devlet” lâfına tahammül 

edemeyenler bunlar. Kamu taşımacılığı dahil, tüm kamu hizmetlerini piyasaya devretme sürecinde son 

aşamaya doğru sahnede havacılık senaryosu…1995’de DTÖ ile yaptıkları GATS anlaşması uyarınca 

böyle. 

CANLI YAYINDA REKLAM tekniği kullanılıyor:  

THY grevdedir ve "Sivil Havacılık güvenli yolculuklar sunar!"  

Anımsayalım; DİSK’e bağlı işyerleri grevdeydi ve bu sırada KOÇ fabrikaları harıl harıl 

çalışıyordu. Sonuç: Koç palazlandı, şimdi ortada DİSK yok! 

Yarın ortada THY kalmayacak.  

Ne diyordu GATS anlaşması; tüm kamu hizmetleri özel sektöre devredilecek ve tekelleşmenin 

önü kapatılmayacak. Yani, bir sonraki adımda ecnebi tekellere devredilmesine karşı yasal önlem 

alınmayacak… 

Yıl 1995 idi ve Tansu Çiller, Erdal İnönü, Süleyman Demirel imzaladı bu anlaşmayı, 10 yılda 

bitirilecekti kamuculuk, bitirilemedi, uzadı.  

Canlı yayın reklamlarının ne menem şey olduğunu Körfez Savaşından bilenler vardır (1992). 

Atılan füzeler havada giderken CNN televizyonu havadaki füzenin tanıtımını, kaç kilo ağırlığında 

olduğunu, hangi şirketin ürettiğini, atılanlardan kaçının patlamadan düştüğünün yüzdesini,vs bilgiler 

veriyordu. Havai fişekleri patlatılmıştı Bağdat semalarında sanki… Füzelerin ışıklarında camiler 

ışıldıyor, ezan sesleri geliyordu. Müthiş çekimlerdi, filim stüdyosu gibi her yer… 

Bu sabahki uçak kaçırılmasının ardından resmi bir tek devlet yetkilisi konuşmadan önce , ilk 

Atlas Sivil Havacılık Şirketinin başındakiler konuştu. Akılda kalan ne oldu bu konuşmadan, bir 

düşünün. 

-Kaçıranların elinde bomba ve silah yoktu, galiba bir bıçak vardı. Bu konuda İçişleri 

Bakanlığı konuşacak. (Devlet sadece suçluyla ilgili konuşur! Eğitemediği bu insanlardan devlet 

sorumludur!) 

-Kokpit kapısı tekmelendi ama açılmadı, biz bu kapıları güçlendirdik. 

-Yolcular bizim yönlendirmemizi dikkatle dinlediler ve güvenle uçağı terk edebildiler. 

Artık yolcular da verilen eğitimleri almaktadır. 

-Bir süreden beri güvenli uçuş eğitim çalışmaları yapmaktaydık. Burada görüldü ki 

başarılı olduk. Eğer burada eksiklerimiz ortaya çıkmışsa bunları da tamamlayacağız. 

Ne diyor, anladınız değil mi? “Atlas uçakla yaptığımız bir deneysel kaçırma eylemiydi, 

planlıydı, güvenlik eğitimlerimizi denedik, gördük ki biz bu işi biliyoruz” diyor! 

Peki. Özel Pegasus uçağının geçen hafta İstanbul’dan Ankara’ya gelirken, tam kalkış sırasında 

tespit edilen arızası nedeniyle, 45 dakika tamirat için bekleyip, ilk kalkışını da aynı yolcularla 

yaptığını, havada 90 derecelik dönüşler yapıp takla attığını, Ankara’dan sonra Erzurum’a devam 

ettiğini biliyor musunuz?  

Dehşet içindeki yolcuların inerken bir fotoğrafını çeken oldu mu? Hangi TV bunu haber 

yapabilirdi? Asla serbest piyasanın aleyhinde yazı yazamazsınız, peşin sansür vardır. Sadece devlet 

işletmelerinin aleyhinde yazabilirsiniz, konuşabilirsiniz. (Kimi sözde akademisyenlerin de yaptığı 

budur; özel üniversitelerin aleyhinde asla konuşmazlar, çünkü devlet okullarında eğitim aldıkları halde 

özelde çalışırlar.)    

Canlı reklamların faturası ise yolculara, hastalara, bebelere kesiliyor, bunu da biliyor 

musunuz?  

Bir şey daha ekleyelim; artık “Serbest piyasa ekonomisi” yerine “SİVİL” diyorlar, farkında 

mısınız?  Yeni yazdıkları anayasaya da “Sivil” demeleri ondandır.  

Yaşasın serbest piyasa! Sana canlarımız feda!  

Oylarımız ve dualarımız siz yeni efendilerimizedir!  

Ek: Olaydan beş gün sonra yapılan savcılık açıklamasında Filistinli korsan için tercüman 

kullanıldığı  belirtildi! (Peki de, bu iki genç  birbiriyle nasıl konuşup anlaşmışlardı?!) 

 

 

 

Bahçeli-Emek’te Sokak Adları Değiştirildi 

 



 Dün sabah (26 Haziran 2007), Ankara'da Bahçelievler ve Emek'te, bildiğim 60 yıllık sokak 

adlarının değiştirildiğine tanık oldum.   

Bilinen sokak adlarının değiştirilmesi seçim öncesinde büyük kaos yaratacaktır.  

Konuştuğum taksiciler derler ki, "Sadece Bahçeli'nin sokaklarını üç yıldan önce öğrenemeyiz. 

Tüm Ankara’nın sokakları değişecekmiş. Bu bize iyilik değildir, bu en çok tabelacılara yaradı, OSTİM 

piyasası canlandı.  Şimdi bütün kartvizitlerimizi yeniden basmamız gerekecek.” 

Bahçeli-Emek semtlerinde, hemen hemen bütün sokaklarda, evlerin alt katları işyeridir, 

dükkandır. Konuştuğum  iş yerleri diyor ki;  

"Bütün yazışmalarımız, satış faturalarımız, elektrik su faturalarımız, tapu adreslerimiz, 

kartvizitlerimiz, internetteki reklamlarımız, bize mal veren şirketlerle yazışmalarımız, gelen malların 

bize ulaştırılması, kargo taşıyıcılarımız, ezberlenmiş marka olmuş adreslerimiz, çocuklarımıza gelecek 

olan üniversite sınav sonuçlarımız... Her şey karman çorman olacak, kaos yaşanacak."  

Bahçelievler Piri Dekor’un sahibi bu sıkıntıların yanı sıra çok önemli bir noktaya daha işaret 

etti; “En önemlisi, dükkanımın kimliğini kaybedeceğim” dedi.  

Galiba başka sıkıntılı sonuçlar da yaşanacak. Çünkü değişen sokak numaralarının yazım şekli 

de değiştirildi. Bilinen  haliyle, sokak numarasının yanına konulan bir nokta olur iken, şimdi nokta 

yerine boşluk bırakılmaktadır.   Arasında boşluk bırakılan şeyleri beynimiz iki ayrı nesne olarak 

algılar; "54 ncü"  yazısı asla "54." gibi birlikte algılanabilemez.). Rakamdan sonra boşluk bırakılarak 

"nci" (ncu, ncü, ncı) yazısı varsa, bu ayrı bir kelimedir ve buradaki "n" harfi yanında sesli bir harf 

olmadan asla okunamaz.  

Bu şekildeki yazımla, yazma ile okuma arasında fark yaratılmaktadır, ki bu yolla 

kültürümüzün temeli olan dilimizde batı dillerine kayma yapılmaktadır.  

Örnek;  

-Başkent Hastanesinin yanındaki sokağın adı (tek yönlü daracık bir sokaktır)  6. Caddeydi., 

yeni adı "54 ncü CADDE" oldu.  

-9.sokak, "56 nci sokak" oldu. (Üst üste yanlışlara bir örnek daha, gerçekten ı yerine i yazılmış 

haldedir.)  

Görüldüğü gibi bir çok dil yanlışını içeren bu yazım, sokak adlarını kolaylaştırıcı değil 

zorlaştırıcıdır ve yerleşmiş kuralları kırmaktadır; bu yolla zihinsel kaos yaratılacaktır. Yeni neslin aklı 

daha çok karışacaktır.  

Büyük ninesinden torunlarına kadar sülâle boyu ezberlenmiş olan adresleri değiştirmek, bellek 

kayıtları silmektir ve Ankara'nın tarihi  dokusuyla oynamaktır.  

Bütün bunlar düşünüldüğünde, İ.Melih Gökçek'in ve AKP'nin sadece sokak adlarını 

değiştirmekle kalmadığı, misket bombası gibi bir taşla kaç kuş vurduğu ve nereye hizmet ettiği 

görülmektedir.  

Bu değişikliğin Dünya Bankasından alınan emirlerle yapıldığını bir kenara  not düşelim. 

Yaşamakta olduğumuz karanlık savaşın her alanda sürdüğünü görüyoruz.  

Nasıl bir tehlikenin altında olduğumuzu göstermesi bakımından sokak adlarının değiştirilmesi 

çok ilginç bir örnektir.  

Bunlar, piyasanın kazanması için önce kaos yaratılması gerektiğini söyleyen ustalarını haklı 

çıkartan uygulamalardır. “Ne var sokak adı değişmişse?” diye basite alanlar olacaktır.  Oysa domino 

taşları gibi arkasından binlerce taş yerinden oynamaktadır ve artık siz o taşları yerine koymak için 

binlerce yıl uğraşmak zorundasınızdır!   

Tabii ki eğer yıkılan duvarların altında sağ kalırsak… Duvarların üzerimize yıkılmakta 

olduğunu görüp de durdurmak için bir çaba göstermezsek…  

Yıkılmakta olan duvarlar bizim ulusal duvarlarımızdır, sadece göğsümüzü siper ederek 

yıkılışını durdurabiliriz! 

27.6.2007 

 

 

 

 “Proaktif Olmak” Teorisi  

 

Böyle bir teorinin olduğunu bilmezdim eskiden. Komplo teorisidir derdim.  



Sata sata bitiremediğimiz ülkemizin, en sonunda suları da satılmaya geçilince Proaktif Olmak 

Teorisini düşünmeye başladım.  

BH Sanat adında bedava dağıtılan bir dergide gördüm; dergi beş para etmez, ama içinde 

Musevilerin inandığı KABALA’yı övmek üzere bir yazı var ki işte orada bu teori anlatılmaktaydı. Dip 

notunda diyor ki; ”Bu yazı Goa Yayınları’ndan çıkan ‘Kabala’nın Gücü’  adlı kitaptan alınmıştır.” 

Y.Berg imzalı kısacık tuhaf bir yazı. Başlığı “Tepkisellik Teorisi”. Diğer adı Proaktif Olmak 

Teorisi. İstediği sonucu elde etmek üzere bir takım provokatif etkinlikler yapmanın adı bu. Söz konusu 

yazıdan bir alıntı: 

“Proaktif Olmak:  

 Sebep olmak 

 Yaratan olmak 

 Kontrolde olmak 

 Almak 

Öngörülmüş bir zorluğa karşı peşin olarak hareket etmektir. Bir şeyi oluruna bırakıp 

olduktan sonra ona tepki vermek yerine, bir şeyin olmasına sebep olarak  (provoke ederek, M.M.) 

durumu kontrol altında tutmak ve sonunda almaktır. “ 

KİT’leri nasıl ki önce zarar ediyor durumuna getirtip sonra sattılar, aynen böyle oldu. Bütün 

devlet daireleri, devlet okulları, hastaneler, sağlık ocakları, şu anda aynı bıktırıcı laçkalığın içine 

itilmiş, işin ehli olmayanlar  yönetime getirilmiş durumdadır. 

Ne yapıyor küresel sermaye; önce kamu mallarını satmaya hazır bir işbirlikçi iktidar yaratıyor.  

Kontrolde olmayı böyle sağlıyor; satış masasında karşılıklı oturacağı adamı önce her dediğini 

yapmaya hazırlıyor. 

Şu anda küresel sermaye sularımıza el koymak üzeredir. Halkımızın bunu ister hale getirilmesi 

için diz çöktürülmesi teorinin gereği olarak önümüzdedir. Çünkü halkımızı tatlılıkla buna ikna etmek 

zordur.  

Proaktif Teoriye göre işlem şu: İnsanları canından bezdirip  sonunda “biz yapamıyoruz, en 

iyisi yabancıya satalım, onlar işletip suyu evimize kadar getirsin” dedirtmek ve sonucu almak.  

Bunun için önce su kesintileri ile lokantaları, okulları, işyerlerini, otelleri, hastaneleri vb 

toplumu su sıkıntısına sokmak, çocukların gittiği okulları susuz bırakarak ailelerin en hassas olduğu bu 

konuda onları tepki vermeye zorlamak... Belediyelere protestolar, vb. Birileri de halkın arasına salınıp  

“satalım en iyisi” diye yayacaktır.  

Sonra gerisi kuzu kuzu gelir.  

Proaktif Savaş bu. Küresel Sermaye insanları diz çöktürerek teslim alıyor! 

Yaşamakta olduğumuz savaşları da böyle çıkartıyorlar. Sorun yaratıp kurtarıcı gibi giriyorlar 

ülkelere, sonuç alıyorlar!   

İngiltere’nin sularını da yolsuzlukları ayyuka çıkan  bir Amerikan şirketine satmışlardı. 

Köyünde bahçesini sulamak için kuyu açan köylüye şirketin adamları gidip su saati taktırdılar, “Biz 

ülkenizin bütün sularını satın aldık” dediler! 

 Su hayrattır bizim töremizde; törelerimizden güç almanın vaktidir! 

Bir konu daha var ki insanın dili varmıyor söylemeye; TSK’yı küçültmek  ve paralı 

profesyonel ordu yapmak isteyen global sermaye Proaktif Olmak Teorisine göre neler yapacak kim 

bilir? Yaşar Büyükanıt Paşanın Genelkurmay Başkanı olmadan önce sözünü ettiği bir konudur. 

“Eğitimini tamamlamadan cepheye gönderilen askerler şehit oluyor” diye gazetelerde çıkanları 

hatırladım. Bir gün bu konuda da törelerimizi hatırlatmaya ihtiyacımız olabilir. 

Zihin cimnastiği için: Ankara’da 22 Temmuz 2007 BOP seçimlerinin arkasından yaratılan su 

krizi sırasında kim bilir hangi su şirketleri elinde kalmış olan kuyu sularını ve arıtılmış(!) fabrika atık 

sularını piyasaya sürdü bitirdi! 

2.8.2007 

 

 

 

 Kitlesel Zihin Kontrolü ve Yeniden Kaos 

 

“Tecrübeyle ispat edilmiştir ki, halkın kontrolünü ele geçirmenin en basit yolu, onları bir 

taraftan şaşkın,  organizasyonları bozulmuş, ilgilerini gerçekten önemi olmayan başka sorunlara 



çekilmiş bir durumda tutarken, diğer taraftan disiplinsiz ve temel sistem prensiplerinden habersiz 

tutmaktır.”  

Uluslararası seçkinlerin Bildenberg Grubu ilk defa 1954’te toplandığında psikolojik savaşın 

sessiz silahlarını konuştu. Yukarıdaki sözler o rapordan alınmıştır. 

Daha sonra ortaya çıkan, 1979 yılına ait ABD Donanmasının Haber Alma Servisi’nin elinde 

bulunan bir raporda, beyin yıkama tekniklerinin detaylarına girildi. Raporda, medyanın, okulların ve 

iş  yerlerinin beyin yıkamadaki görevine dikkat çekiliyor, beyin yıkamanın nasıl yapılacağı 

anlatılıyor:  

-Zihni faaliyetlerini sabote ederek. 

-Matematikte, sistem tasarımında, ekonomide ve eğitimde halk için düşük kalite 

programlar hazırlayarak. (50 yıl önce terk ettikleri “Modern Matematik”te neden ısrar edildiğini 

anlıyoruz. “Az olan iyidir” yalanıyla tüm derslerinin içinin nasıl boşaltıldığını 2007’de Türkiye’de  

yaşıyoruz.M.M.) 

-Onların düşüncelerini başıboş bırakarak. 

-Özgüveni yok ederek. (Son yıllarda yaygınlaşan Türk toplumunu aşağılayan ve küçümseyen 

deyim, karikatür ve esprilerin amacı böylece ortaya çıkıyor.) 

-Zihni Ve Duygusal Tecavüz: Medyadaki -özellikle TV ve gazetelerdeki- sürekli bir 

cinsiyet, şiddet ve savaş gösterileri  vasıtasıyla merhametsiz duygusal hareketler ve saldırıları 

bilinç altına yerleştirmek.  

-Onlara ne isterlerse -fazlasıyla- vermek. “Düşünce İçin Değersiz Gıda!” Onları 

gerçekten ihtiyacı olan şeyden mahrum bırakmak. 

-Tarihi ve hukuku yeniden yazmak ve halkı sapkın yaradılışın hükmü altına sokmak, 

böylece onların akıllarını kişisel ihtiyaçlardan dışta ziyadesiyle icat edilen önceliklere 

kaydırabilmek.  

Genel Kural: 

Düzensizlikte kâr vardır; daha fazla karışıklık daha fazla kâr. Bu nedenle en iyi yaklaşım 

“Önce problem yaratmak ve sonra çözümler sunmaktır.”  

Medya: Yetişkin nüfusun dikkatini gerçek sosyal sorunlardan uzak tutarak gerçekte 

önemi olmayan meselelere çekmelidir.  

Okullar: Genç nüfusu, gerçek matematikten, gerçek ekonomiden, gerçek hukuktan ve 

gerçek tarihten habersiz tutmalıdır. 

Eğlence: Halkın düşüncesini altıncı derece seviyesinin altında tutmalıdır.  

Altıncı seviye; maymunların düşünme seviyesinin bir üst basamağıdır. Darvin insanın 

maymundan geldiği teorisini geliştirdi. İnsan şimdi maymuna doğru evrimleşiyor! İlginçtir; her türlü 

yaratıcılığı ve üreticiliği bırakıp sadece taklit ve önümüze sunulanla yetinen bir topluluğa 

dönüşüyoruz!  

İş: Düşünmek için zaman bırakmayarak, halkı çiftlikte diğer hayvanlarla birlikte 

meşgul, meşgul, hep meşgul etmelidir. 

Rapordan notlar:  

“Bu beyin yıkama tekniği, bir general yerine –bankacılık mıknatısının emirleri altında- bir 

bilgisayar programcısı çalıştırır, bir silah yerine, bir bilgisayar, barut tozu yerine veri kullanır; 

mermilerin yerine, durumları ateşler. Bu, aşikâr gürültüler çıkartmaz, aşikâr fiziksel yaralanmalara 

neden olmaz ve herhangi bir kişinin günlük sosyal hayatına alenen müdahale etmez.” 

“Anlaşılmaz fiziksel ve zihinsel bozukluklara neden olan ve anlaşılmaz bir şekilde günlük 

hayata müdahale eden, yani ne aradığını bilen eğitimli bir gözlemci için anlaşılmaz olan sesler üretse 

bile halk bu silahı anlayamaz, bu nedenle de bir silahla saldırıya uğradığına ve baskı altına alındığına 

inanamaz.”  

“Sessiz silah; insanın doğal ve sosyal enerji kaynaklarını, fiziksel, zihinsel ve duygusal 

güçlerini ve zaaflarını tanıyarak, anlayarak, manipüle ederek ve bunlara saldırarak, toplumun 

tüm bireylerinin hayatına, tercihlerine ve hareket kabiliyetine tecavüzde bulunur.”  

“Halk içgüdüsü ile bir şeylerin yanlış olduğunu hissedebilir, fakat sessiz silahın teknik 

özellikleri nedeniyle, duygularını makul bir şekilde izah edemez veya kendi zekâsıyla problemle 

uğraşamaz. Bu nedenle, nasıl yardım isteyeceğini ve buna karşı kendilerini savunmak için 

diğerleriyle nasıl birleşeceğini bilmez.” 

……….. 



Yukarıdaki paragrafları Mestan Poslu’nun hazırlamış olduğu bir görsel sunumdan aldım.  

Son yıllarda yapılan akademik sempozyumlarda kimi bilim adamlarının(!) “kaos” üzerine 

konuşulduğuna tanık olmaktayız. Kimi bilim adamları fraktel/düzensiz yapıları, küçük ayrıntıları öne 

çıkartarak, “yeniden kaos kaderdir” şeklinde bir sonuç çıkartmamıza neden olmaktadırlar. Bunlar, 

küresel sermayenin kaostan para kazanma teorilerine taraftar yaratma görevini üstlenmiş gibidirler. 

Diğer bir kısım bilim adamlarıysa “ Evrende tekillik yoktur, proton ve nötron ikilisi biri 

diğerinin etrafında ritmik dönüşlerine başladığı andan itibaren evrenin yol haritası belli olmuştur” der 

ve doğrusu budur. Bu görüş “evrenin temeli ritimdir, harekettir, hareketin tekrarı, devamlılığı 

belirleyicidir” şeklinde özetleyeceğim müzik makalelerimle de örtüşür.  Evrenin en küçük biriminde, 

mikrokosmosta ne varsa evrenin en büyük biriminde, makrokosmosta da o vardır, havada, ışıkta da o 

vardır, plazmada da o vardır. 

Bir nokta daha var ki bugün insanı bireye indirerek, "insan hakları" diyerek, modern devletler 

bitiriliyor. İnsanoğlunun düzenliliğe geçişte doruk noktası sosyal devlettir, ulus devlettir. Bunu 

parçalayan oluşumları insan haklarıymış gibi getirenler ise insanı yeniden yalnızlaşmaya 

götürmektedir ki, geriye dönüş, yani “yeniden kaos” burada bizi rahatsız etmektedir.   

Eğitime müdahale edilerek, çocuklarımızın beyinlerini yiyerek bu geri dönüş 

hızlandırılmaktadır. İşte “Zihni faaliyetlerini sabote ederek” maddesine birkaç örnek:  

-Yazım kurallarını arapsaçına döndürmek, kuralsızlık getirmek.  

-Türkçe İngilizce kolaj yapmak 

- Belleklerdeki doğru Atatürk resimlerini bozmak.  

-Tüm Kadın Lobisi Derneği gibi uyduruk sanal dernek adıyla afişlere yazmak.  

-Bilimsel bir makalenin içine profesörle alay eden karikatür koymak. 

-Türkü içine rep koymak, türkünün ana ritmini  laçkalaştırmak, türkü-arabesk-flamenko kolaj 

yapmak, İngilizce-Türkçe kolaj yapmak, vb yollarla türkülerin asıllarını yok etmek. 

-Ders kitaplarında üniteleri birbirinden kopartıp aralarında bağ kurmayı engellemek. 

  -Görsel alanlarımıza asimetrik resimler (aritmik şekiller) koyarak nesneleri algılanamaz hale 

getirmek,vb. 

Bütün bunlar yeniden insan eliyle kaos yaratmaktır, geriye dönüştür ve bunu yapanların fişi 

çekilmelidir.  

 9.4.2007 

 

 

 

1933’de Kuşatma, 2007’de Eğitimi Piyasaya Devretme  

 

 3-5 Mayıs 2007 tarihlerinde, Bilim ve Ütopya Kooperatifi ve DTCF Bilim Tarihi Kürsüsü 

tarafından Cumhuriyet ve Bilim  sempozyumu gerçekleştirildi.   

Sempozyum boyunca akademik kariyer kaygısı olmadan yapılan konuşmalardan ve sunulan 

bildirilerden bir hayli yararlandım. Özellikle her oturumda bir bilim dalında sunulan portrelerle Türk 

insanının bilimde neler yaptığını, ülkesine ve dünyaya neler kazandırdıklarını duydukça kendime 

güvenim ve milletime saygım çoğaldı.  

Atatürk devrimleriyle bilimde nasıl sıçrama yaptığımız ve sonra hangi dönemlerde nasıl 

kuşatıldığımızı ve geriletildiğimizi anladım.  

1933 de Fen Edebiyat Fakültesi demek olan Darülfünun kapatıldı ve yerine İstanbul 

Üniversitesi açıldı. Bu sırada yabancı bilim adamlarına kapılar açıldı, çok sayıda Türk bilim adamı 

üniversiteden uzaklaştırıldı.  

1933 de üniversitede olup bitenler kafalarda hep soru işaretlidir. Bu harekete; 1933 reformu, 

Malche reformu,, devrim, arıtma, tasfiye, bilimi ecnebiye teslim erme, gibi değişik sıfatlar 

kullanılmaktadır.  Sonuçları bugün bile görülen bu değişikliğin daha uzun yıllar tartışılacağı 

kuşkusuzdur. Çünkü bazı genç araştırmacıların ulaştığı bilgiler 1933 hareketinin bir reform adı altında 

sunulduğu ama böyle olmadığı yolundadır. Örneğin; Alman faşizminden kaçarak gelen bilim adamları 

olduklarına inandırıldık, oysa kaçarak gelen kimse yoktu.  

Eğitimde 1933 kuşatmasının sonuçlarına bakıldığında şunları görebiliyoruz: 

1- Yabancı bilim adamlarının yerleştikleri kürsülerde, onlar için yeni kürsüler de açıldığı 

halde,  hiçbir bilimsel ürün ortaya çıkarmadıkları saptanmıştır. Bu kürsülerde kendilerine öğrenci olan 



çok sayıda genç beyinlerimizi Almanya’ya ve ABD’ye göndermişler ve hatta 1939’da çoğu geldiği 

ülkeye dönmüş veya ABD’ye yerleşmiştir. En son 1953’de 40 bilim adamımız birden ABD’ye 

gitmiştir. Görünen odur ki; getirdiklerinden fazlasını götürmüşlerdir. 

2-1933’de Ziraat Fakültesine gelen 40 bilim adamından 38’i Alman hükümeti ile anlaşmalıdır. 

Demek ki ALMANYA’DAN KAÇARAK GELEN YOKTU. Bunlardan 12 tanesi Veteriner 

Hekimliğinde çalıştı. Sözleşmeli 38 tanesi 1939’da Almanya’ya geri döndü.   

Öte yandan biz 1932’de sığır vebasını kendi çabamızla yok etmiştik. Suni tohumlama 

yöntemini SSCB’den almış, verimli hayvan ırklarının ıslahını geliştirmiş, dünyada bunu uygulayan 2. 

ülke olmuştuk. İşte,  10.yılında Türk devriminin bu başarıları  batıda endişe yaratmaya başlamış 

görünmektedir. Anlaşılan, arkalarındaki piyasanın dev gücü, bilim adamı pazarı kurarak kürsülerimizi 

ele geçirdiler ve sonra da 1933’ün meyvelerini Amerika topladı. 

Bilinir ki, Cumhuriyetin başında tıpta ve veterinerlikte ülkemizde bilim altın çağını yaşadı. 

Örneğin aşı üretip satıyorduk. Peki, 1933 sonrasında neler yaşandı; bugün halk sağlığında, koruyucu 

hekimlikte ve hayvan sağlığında dışa bağımlı haldeyiz. 

Evet, 1933 de Türk üniversiteleri kürsülerinden kuşatılmış ve Kemalist devrim rotasından 

çıkartılmaya başlanmıştır. Kemalist devrimin tekrar rayına oturması Türk bilim adamlarının ve Türk 

üniversitelerin gündemini oluşturmalıdır. Cumhuriyet ve Bilim sempozyumu bir kere daha bunları 

bize düşündürdü.  

 

1933’ün Meyvelerini Amerika Topladı:  

Cumhuriyet ve Bilim sempozyumunda konuşan Erdal İnönü de 1933’de yapılanları överek, bu 

reformu yaptığı için Atatürk’e teşekkür etti.   

Kendisiyle aynı oturumda konuşan genç bilim tarihi araştırmacısı İnan Kalaycıoğulları 1933 

hareketi için reform dedi. Fakat bildirisinde gelen yabancı bilim adamlarının on yıl içinde ne kadar çok 

yetenekli zeki  gencimizi Amerika’ya götürdüğünü sayılarla verince şunu söylemek durumunda kaldı; 

“1933’ün meyvelerini Amerika topladı”. Bence asıl üstünde durmaya değer nokta budur.  

1.Dünya savaşı sırasında Amerika topraklarına yerleşmeye karar veren  büyük sermaye bilim 

adamlarını kendisinin yanında götürememe sıkıntısı yaşıyordu. Asıl düğüm buradadır. Avrupalı bilim 

adamlarını Amerika’ya kaçırtmanın bir yolu bulunmalıydı.  

1932’de İsviçre’de bir bilim adamı pazarlama derneği kuruldu. İsviçre’de kurulan bu derneğin 

başkanının yakın arkadaşı bay Malche 1932 de Türkiye’ye gelip gazetelerden İstanbul Darülfünun 

aleyhine yazılmış yazıları toplayıp bir rapor hazırlıyor ve bu rapor üzerine üniversite reformu adı 

verilen düzenlemelere geçiliyor.   

Gazetelerde, örneğin, fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilere “günahtır çektirmeyin” diyen bir 

öğretmenin haberi yer alıyor ve bu haber raporda gerekçe olarak bulunuyor. Yani üniversitenin 

laboratuarları, ders programları değil esas alınan. Diyebiliriz ki, Türk üniversitelerini ecnebilerin işgal 

etmesine gerekçe olan kasıtlı bir rapordur ünlü 1932 Malche raporu. Eğitimin ezberci olduğu da 

yazılıdır o raporda ve bu gün de Dünya Bankası sosyal eğitim programımızı  bize terk ettirirken (2005) 

aynı malzemeyi kullanmaktadır.  

Yine bugün 2007’de, devlet okullarından özel okullara kaçırtmak için çeşitli provokasyonlara 

rastlıyoruz. Öğretmenler tayin edilmeyerek özel okullarda çalışmaya zorlanmaktadır. Yöntem 

değişmemiş görünmektedir.  Özel okulların yabancılara satışına başlanmıştır; örnek Özel Bilgi 

Üniversitesinde satışın bir bölümü gerçekleşmiştir.  

1933’de, bakıyoruz  240 öğretmenden 150’si emekliye ayrılıyor, diğerleri geri hizmete 

alınıyor. Ecnebilere iki katı maaşla kadrolar devrediliyor, ailelerine de iş temin ediliyor. Atılanların 

listesi sunulan bildirilerde hiç yokken, dışarıdan getirilenlerin ve açıktan kadro verilenlerin listeleri 

bilinmektedir. Atılanların bir kısmı ise yurt dışına gitmişler veya küsüp kabuğuna çekilmişlerdir.  

Ali Baltacıoğlu’na göre atılanların sayısı  500 civarındadır. Babası İ.Hakkı Baltacıoğlu da 

atılanlar arasındadır. Serbest Fırka’ya üye olduğu gerekçesiyle atılanlar içindedir. Ki, eğitim 

metotlarında yenilikleri, tiyatroyu eğitime sokan, iş içinde eğitimi getiren, Köy Enstitülerindeki 

yöntemlerin in fikir babası sayılan eğitimcimizdir.  Belli ki bir punduna getirilip hazin şekilde 

eğitimden uzaklaştırılmıştır. 1960’da, 70’de ve 80’de benzer biçimde vatansever, üretken, halkçı ve 

devrimci eğitimcilerin sendika üyesi olmak gibi, sudan bahanelerle okuldan atıldıklarını ve hatta 

hapsedildiklerini (kendim buna örneğim.M.M) düşündükçe benzer oyunların 1933’de de atılanlar için 

oynandığını tahmin edebiliyorum. 



Bir çok nedenle 1933’de Atatürk’ün yanıltıldığını düşünmek mümkündür. Ki arkasından gelen 

yıllarda, Atatürk’ün sağlığı ile ilgili olarak da kendisi ve halkımız yanıltılmıştır. Tıp fakültesi 

kürsülerini devrettiğimiz ecnebi doktorlara güven ortamında yapılan yanlışlarla,  bence bilerek, 

karaciğerini mahveden ilaçlar kendisine verilerek ölümüne sebebiyet verilmiştir. Bu ortamda 1933’de 

reform adı altında ecnebi bilim adamlarına kürsülerimiz teslime dilmişti. 

Bir çoğu birkaç yıl sonra öğrencileriyle birlikte Amerika’ya gitmiştir. Bunlardan biri Paris 

Pişmiş adlı kız astronomi öğrencimizdir. Amerika’dayken Meksikalı sınıf arkadaşıyla evlenip oraya 

yerleşmiş, gökyüzü araştırmalarını oradan yapmış, keşfettiği 25 tane yıldıza onun adı verilmiştir.  

Astronomi ve Fizik oturumunda şunu sordum: Amerika’daki uzay araştırma merkezi 

NASA’da bugün çalışan kaç Türk fizik mühendisi vardır? 

Maalesef oturumda konuşmacı olan 3 profesör de bunu bilmediklerini söylediler. İçlerinden 

biri, salonun dışındaki bir sohbette, “2  bin civarında olduğunu tahmin ediyorum” dedi.   

Tıpta da sorumuz aynıdır ve yanıtı yoktur; Amerika’da, sayılamayacak kadar çok bilim 

adamımız var.  

1933’den sonra Almanya’ya doğru olan beyin göçü 1953’de 40 bilim adamımızın toplu 

gidişiyle birlikte Amerika’ya doğru yönünü değiştirmiştir. Ünlü astronomi bilginimiz Feza Gürsey’in 

ODTÜ’de işten atılmasıyla Amerika’ya gidişi gibi, beyin göçünde kaçırtmalar da yaşandı. 

Gerekçesinde kendisine “Sen bu çalışmaları fakültedeki öğrencilere değil yüksek lisans düzeyinde 

doktora öğrencilerine vermelisin, bunları Amerika’ya gider orda verirsin” gibi dolaylı gerekçeler öne 

sürülmüştür.  Kaçırtmalar da eklendiğinde beyin göçünün ağırlığı Amerika’ya olduğu açıktır. 

ABD 1933’ün meyvelerini toplamaya devam ediyor! 

 

1933’ün Meyvelerini Almanya da Topladı:  

Malche, 1933 Raporunda eğitimimizin ezberci olduğundan söz ediyor ve önerilerde 

bulunuyordu.  Mustafa Kemal hemen evet demiyor, bir takım notlar alıyor kenarına.  Örneğin; 

-Bilim özgürlüğü sağlanmalı. 

-Bu kadar hizmetli kadrosu çok fazla. Bunların bir kısmını öğrenciye yaptırabiliriz.  

(Açılacak kürsülere sekreterlik hizmetleri için 300 civarında kadrodan söz edilmekteydi. 

Bunlar, gelen ecnebi bilim adamlarının aile yakınları içindi.)    

-Araştırmaya yönelten program yok. 

-Mülkiye ile Hukuk yakın olmalı, bunların ortak dersleri vardır. 

-Tıp Fakültesinde kütüphane geliştirilmeli. 

Bakar mısınız, ecnebilerin “ezberci” diye kaldırıp yerine öneride bulundukları şey ne kadar 

bilimsellikten uzak, ezberci ve savurgan.  

Bu gün de benzer bir durumla karşı karşıyayız; Dünya Bankası aracılığıyla bizi kuşattılar, 

eğitiminiz ezbercidir diye suçladılar, mükemmel sosyal programımızı kaldırıp attılar ve yerine içi boş, 

zırva, bireyci eğitimi dayattılar, 2005’de uygulamaya geçirdiler.)  

Atatürk’ün aldığı notlara bakılırsa, yenilik diye getirilen programda ezbercilik vardı, 

araştırmacılık yoktu. Atatürk bunu gördü ve “araştırmacılığa yöneltmiyor bu rapor” dedi.  

İsviçre’de kurulan Bilim Adamları Pazarlama derneği iyi çalışıyordu. Almanya’dan Nazi 

baskısından kaçanlar diye gösteriliyor, oysa Kanarya Adalarından bile insanlar getiriliyordu. Üstelik 

Ankara’da iki katı maaş aldılar. Can havliyle gelen adam fiyat pazarlığı yapmaz, karısına kızına da iş 

istemez.  

1934’de Alman Yahudi besteci Paul Hindemith geldi, davet edildiği bilinir. Ankara Musikî 

Muallim Mektebi için önerileri istendi, kendisine bir oda verildi. Bir yıl kaldıktan sonra o da 

Amerika’ya gitti. Giderken yine Alman  Yahudi kökenli eğitimci Edward Zuckmayer’i yerine bıraktı 

(1936).  

Sanıldığı gibi Zuckmayer Almanya’dan kaçmıyordu, İngiltere’de yaşıyordu ve Almanya ile 

bağları devam ediyordu. 1936’dan 1973’e kadar müzik bölümünün başında şef olarak kaldı, bu 

kürsüde tek otorite oydu. Zuckmayer’in, kaliteyi düşüreceği gerekçesiyle başka şehirlerde müzik 

bölümlerinin açılmasına engel olduğu bilinir. Ulusal bir müzik ekolü çıkartmak üzere bir çabası da 

olmadı. Mezunlardan Almanya’ya burslu gönderdi öğrencilerin çoğu orada kaldı, Türkiye’ye 

dönmedi. Onun Almanya ile kurduğu bu tür  bağlar hâlâ geçerlidir, ki, Türkiye’nin müzik eğitiminde 

en fazla beyin göçü verdiği ülke Almanya olmaya devam etmektedir. Bu sonuç Zuckmayer’in 

Almanya’ya armağanıdır.  



Örneğin; müzik öğretmeni olarak 1970 mezunu 40 öğrenciydik, bölüm şefimiz E.Zuckmayer 

aracılığıyla 4 arkadaşımız Almanya’ya gitti. Gidiş o gidiş. Onların orada doğmuş çocukları da oralarda 

üstün başarıların sahibidir.  

Onları köylerinden çıkartıp yatılı öğretmen okullarında, müzik seminerlerinde okutan 

halkımız, onların birikimlerinden asla yararlanamadılar.  

Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümünden Almanya’ya burslu gidip de dönmeyenleri tez 

olarak araştırma konusu yapmak ne iyi olur; “Müzik Bölümünden bugüne kadar kaç mezun 

Almanya’ya gitmiş, kaçı oralarda kalmıştır ve başarıları nelerdir?”  

Bir de, 1936’da besteci müzikolog ve eğitimci olan Yahudi asıllı Macar Bela Bartok ülkemize 

geldi. Ankara Halk Evinde bir konferans verdi, bu sırada ona konser veren bağlama ekibi dikkatini 

çekti. Türk Halk müziğini incelemek üzere tekrar geldi, bu sefer A.Saygun kendisine refakat etti. 

Bartok çok önemli bir çalışma başlattı ve bunu devam ettirmek için resmen vatandaşlığa başvurdu. 

Bartok’un Türk vatandaşlığına geçme isteği  reddedildi!  

Hem o yıl konservatuar da kurulmuştu, onun katkısı olabilecekti de neden acaba başvurusu 

reddedildi? Üzerinde düşünmeye değer bir konudur.  

Onca Yahudi bilim adamına kürsüler teslim edilirken yine bir Yahudi olan Bartok neden geri 

çevrildi?  

 

 

Bela Bartok Neden Türk Vatandaşı Yapılmadı?  

Yahudi asıllı Macar müzikolog besteci Bela Bartok 1936’da Ankara’ya gelip önce bir 

konferans verdi, sonra A.Adnan Saygun’u da yanına alarak bir derleme  turu yaptı; Toros köylerinde 

Yörük  Türkmenleri arasında, Kayseri’de, Ankara ve Çorum’da dolaştı. Bu çalışma çok ilgi çekti. 

Türk halk müziğini önemsemek, derlemek, onu ele alıp işlemek ve evrensel müzik düzeyine 

çıkartmak Atatürk’ün istediği bir şeydi. Bartok’un halk arasında dolaşmasından ve derleme 

yapmasından birileri rahatsız oldu. Türk vatandaşlığına geçmek için resmen başvurdu ve bu isteği geri 

çevrildi. 

Bartok’un halk içindeki bu çalışmasına itirazı olan batılılar da vardı, ki onlar üniversite 

kürsülerindeydiler. Onların Bartok’tan farkı şuydu; onlar BATI TAKLİTÇİSİ idiler. Bartok onlardan 

farklı olarak halkçı idi, sosyalist idi, Türk soylu bir Macar olan Sultan Kutay’la birlikte büyük işlere 

imza atmıştı.  Önce aleyhinde antikomünizm silahı kullanıldı; efendim o Rus asıllıydı, Türklerin 

aleyhine olacak şeyler araştırıyordu, belki de ajandı… Bu türden bir konuşmayı, üzgünüm ki, 1990’lı 

yıllarda Adana’da bir Karacoğlan Sempozyumunda yaşlı bir tarihçiden bizzat dinleme talihsizliğini 

yaşayanlardanım.   

2005 yazında  onun ülkesi Macaristan’da Zoltan Kodaly (Sultan Kutay) Enstitüsünde eğitim 

alırken Enstitü kütüphanesinde Bartok’la ilgili araştırma  yapma fırsatım oldu. Ayrıca derslerde 

Bartok’un eğitim ve besteleme tekniklerini bize öğretiyorlardı. Adnan Saygun’un çok bilinen 

“Katibim” çeşitlemelerinde kullandığı tarzı ondan öğrendiğini düşünmeye başladım.  

Onun Macar halkıyla nasıl bütünleştiğini ve Kutay’la birlikte MACAR ULUSAL MÜZİK 

EKOLÜNÜN KURUCUSU  olduğunu öğrendiğimde neden Türk vatandaşlığına kabul edilmediğini 

bir daha düşünme gereği duydum.  

Macaristan’daki okulun kütüphanesinde Bartok’un 1936’da Türkiye’de yaptığı derlemelerinin 

sonuç raporuna ulaştım.  

Diyordu ki: 

Türk Halk Müziği Macar Halk Müziği ile 14 (ondört) noktada ortak özellik 

göstermektedir. 

İşin sırrı bu noktadaydı. Siz kalkıp, Polonya asıllı Mustafa Celalettin Paşa (Nazım Hikmet’in 

dedesi) gibi, diyeceksiniz ki Hunlarla Türkler aynı kültür geçmişine sahiptir. Macar müzikolog Sultan 

Kutay’la beraber köy köy dolaşacak ve Akhun kökenli Türk ülkesi olan Hungary /Macar ülkesinde 

dünyaca kabul görmüş çok değerli bir Ulusal Müzik Ekolü yaratmışsınız ve aynısını Türkiye’de 

yaratmak isteyeceksiniz; size asla izin verdirmezler! Size komünist de derler, Rus  ajanı da  derler… 

Şu anda (2007) Sultan Kutay müzik ekolünün Türkiye’de uygulamalı tek eğitimcisi olan ben 

Mahiye Morgül diyorum ki; Bela Bartok’un ülkemizde kalma isteği  bilerek engellenmiştir. 

Macaristan’ın Hitler tarafından işgali sırasında Amerika’ya gitmek zorunda kalmış ve orada ölmüş, 

mezarı New York yoksullar mezarlığındadır.  



Bartok, Türkiye’de derleme yaparken ona çevirmenlik yapan,  birlikte çalışmış olmanın 

onurunu tek başına sahiplenen A.Adnan Saygun her ne sebeple olursa olsun onun vatandaşlık isteğinin 

arkasında durmalıydı. Ya da, arkasında durduğu için cezalandırıldı; CSO şefliğinden alındı, 10 yıl 

Saygun’a hiç görev verilmedi.  

Derler ki, Saygun Bartok’a, “Müzikte yenilik getirme isteğinize uyum sağlamamız zor 

olacaktır, eski köye yeni adet mi getireceksiniz?” demiş, onun yöntemlerini benimsemeye karşı 

çıkmış. Görünen odur ki, olay sadece müzikte yeni yöntemler meselesi değildir, ulusal olan her şeye 

karşı çıkmaktır söz konusu. Bartok’un önü kapatılırken Türk müziğinin önüydü kapatılan.  

Aynı yıllarda Fransa’da eğitim almış olan Faik Canselen gibi büyük Türk eğitimci 

bestecilerinin de önü kapatılmış, müzik okulundan alınıp Dikimevi Ortaokuluna tayin edilmiştir. Beri 

yandan, halk müziğinin eğitimde kullanılması, çocuk şarkısı bestelerken halk müziği ritimlerinin ve 

ezgi yapısının kullanılması gibi daha bir çok konuda Bartok’la örtüşen usta müzik eğitimcisi Halil 

Bediî Yönetken, görevinden uzaklaştırılmış, Ankara Radyosunda stüdyo elemanı olarak çalışmıştır. 

 

1933 ve Ulusal Olanın Önünü Kapatma:  

Sonuçlarına baktığımızda rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 1933 hareketi,  sadece kürsülerimizi 

ecnebilerin kontrolüne devretme hareketi değil, Türk Ulusal Devrimine karşı sinsice yapılmış, 

sonuçları 2007’e kadar uzanan, ulusal olan ne varsa önünü kesme hareketidir.  

Atatürk’e sevgisi hiç bitmeyen Kuvayi Milliye Destanının şairi Nâzım Hikmet’in de (ki siyasi 

nedenle değil, modern Türk şiirini yarattığı için baskı görmüştür), Aka Gündüz’ün de (ki, Türk 

harfleriyle ilk roman yazandır, Türkçe’yi çok güzel kullanır ve Nazım’ı ilk keşfedendir) baskı görmesi 

ve benzeri halkçı yazarların ve halkçı bilim adamlarının baskı görmeleri, 1933’de ecnebilerin 

kürsülerimizi kuşatmasıyla aynı döneme rastlamaktadır.  

Sanıldığı gibi bu Yahudi bilim adamlarının hepsi Alman değillerdi, değişik Avrupa 

ülkelerinden gelmişlerdi.  

Tarihi doğru değerlendirebilmek için, 1.dünya savaşını anımsamakta yarar vardır. 

Almanya’nın yenildiği 1.Dünya savaşının devam eden sonuçlarını anımsayalım. İngilizler artık 

Almanya’nın efendisidir. Almanya bağımsız hareket eden bir devlet değildir. Prof.Oktay Sinanoğlu ve 

onun gibi bir çok düşün adamına göre Almanya hâlâ işgal altındadır.  

Oysa Türkiye Cumhuriyeti 1. Dünya savaşında Almanların yüzünden yenik sayılmış ama 

yenilgiyi kabullenmeyip İngiliz emperyalizmine karşı bir daha savaşarak bağımsız bir devlet 

kurmuştur. Bilinen şudur, Anadolu topraklarında ulusal bir devlete İngilizlerin tahammülü yoktur. 

Burada, Türk-Alman dostluğu bir daha aleyhimize işletilmiş görünmektedir. Roma saldırılarından 

Almanları kurtaran ve bu yüzden zehirlenerek öldürülen Atilla’yı anımsayalım.   

1933’le başlayan süreçte Türk yazarların üzerindeki baskıya dönersek,  1938’de Vefa Lisesi 

edebiyat öğretmeni Murad Uraz tarafından yazılan “Son devrin meşhur şair ve edipleri” serisinde, 5. 

sırada basılan “Aka Gündüz“ kitabının iç kapağında, basılacak edipler sıralamasında Nâzım Hikmet de 

yer almaktadır; yani, 1938’de Nazım Hikmet lise edebiyat derslerinde okutulmak üzere sıraya 

alınmıştır. Atatürk’ün ölümünden hemen sonra bu serinin basımı durdurulmuş, H.Edip 1939’da 

İngiltere’den “Sinekli Bakkal” (Sinekli Bakkal romanı 1942’de CHP tarafından ödüllendirilmiştir)  ve 

kocası A.Adıvar da İslam ansiklopedisi ile dönmüş ve aynı yıl dünya klasiklerinin çevirilerine 

geçilmiştir.   

1940’da dünya klasiklerinden 496 roman  hızla Türkçe’ye çevrildi halde, bir tane bile bilimsel 

çeviri yapılmamıştır.   

Çeviri romanların okullara doldurulması nedeniyle başlangıçta Köy Enstitülerine de Türk 

yazarlar tarafından eleştiriler olmuştur. Enstitüden mezun olanların köye götürmeleri için yanlarına 

150 kitap verilirdi, bunların çoğu yabancı eserlerdi. 

Ancak, ilginçtir,  Anadolu öğretmeni roman okumayı öğrendiğinde kendisi de ağalığa ve 

geriliğe karşı halkçı öyküler, şiirler, romanlar yazmaya başlar ve Köy Enstitülerinde rüzgar ters 

esmeye başlar. Bu sefer batıcılar rahatsız olmaya başlamıştır. Hasan Ali Yücel’in görevden ayrılması 

bu eleştirilerin başladığı dönemdir. İlginç şekilde, Köy Enstitüleri açılırken “faşist okullar”, 

kapanırken de “komünist okullar” damgasını yemiştir. 

1940’da Köy Enstitülerinin kuruluşuna bir daha dönecek olursak, görülür ki, 1933’de gelen 

Yahudi öğretmenler içinde Hitler yanlısı olanlar vardı ve onlar da Köy Enstitülerinin kuruluşuna 

destek vermişlerdi. Alman devleti görünürde Yahudilere karşıdır, ancak Türkiye’deki Yahudi bilim 



adamları Almanya’ya taraftar toplamaktaydı, Türk aydınları bundan rahatsız olmuşlardı. Bu yüzden 

Köy Enstitüleri  278 evet oya karşılık 148 hayır oyla kabul edilmiştir.  

Tam bu hengame arasında en yüksek rütbeli Türk subayı olan General Mehmet Kemal Doğan 

(Adana Antep Maraş cephesinde çete savaşlarını yöneterek Ermenileri ve Fransızları bozguna uğratan 

Atatürk’ün en yakın arkadaşlarından, 1919’da Bandırma  vapurundaki Binbaşı Mehmet Kemal bey) 

İnönü tarafından istifa ettirilmiş, milletvekili olmaya zorlanmıştır.  

1940-44 arasında, hemen kuzeyimizde Rus halkı faşizme ev ev direnirken, bizde bu savaşa 

karşı sesler bastırılmıştır; Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinde  N.Berkes, M.Berkes, B.Boran, 

P.N.Boratav, M.Ş.Başoğlu, A.Cemgil, A.Erhat gibi öğretmenler okuldan atılmıştır.  

Öncelikle Alman faşizmine tepki göstermesi gerekenler 1933’de getirip kürsülerimizi ellerine 

verdiğimiz bilim adamı olarak bilinen insanlar olması gerekirken, bir kısmının 1939’da Almanya’ya 

döndükleri tespit edilmiştir. 

1933 de başlayan “Ulusal olanın önünü kapatma” taktiği bugün Dünya Bankası 

tarafından “özelleştirme” başlığı altında bize dayatılmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu 

içerisinde bir dairesi bulunan Dünya Bankası aldığı kararlarla tüm kürsülerimizi Atlantik ötesi 

sermayeye teslim etme noktasına getirmiştir. YÖK, son perdeyi oynamaktadır,  kendini 

lağvederek sessizce çekilmek üzeredir. Çünkü bütün görevlerini 5544 sayılı yasa ile piyasa üst 

kuruluna devretmiştir.  

 

 Sonuç olarak: 

1933’de kürsüleri ecnebilere vererek başlayan kuşatma, bugün Türk Cumhuriyetini, yani 

devletimizi  bitirme noktasına gelmiştir. Bize de ulusal devletimizi kurtarma ve Atatürk devrimlerini 

yeniden inşa etme görevi düşmektedir. Ama bu kez ecnebilere kapıları çok sıkı kapatmak zorundayız!  

1933’de yapılan üniversite reformu değildi, Türk devrimine karşı sinsice yapılmış bir karşı 

saldırı idi.  

Bunu anlamış olmak yeter mi?  

E.Teziç tarafından ellerinden imza yetkisi dahi alınıp piyasaya atılan ve de özel 

üniversitelere  kaçırtılan bütün kürsülerin değerli profesörleri, 

Siz hâlâ E.Teziç’in laik olduğunu mu zannediyorsunuz, o aynı zamanda liberaldir, 

uyanın! O, emirleri Dünya Bankasından, yani Amerika’dan alır!  

Kürsüleriniz elinizden alındı uyanın!  

1933’de gelenler de liberal ve laiktiler!  

Bugün liberal-laik ile liberal-şeriatın ve liberal milliyetçinin hiçbir farkı olmadığını 

görün artık!  

Onlar halkçı ve devletçi sosyal devletimizi, yıkmakta birleştiler ve şimdi  YÖK 

yöneticileri bu kurumu lağvedip, piyasa üst kurullarına devredip kaçma hazırlığındadır.  

Sosyal anayasamızı değiştirip serbest piyasacı anayasa yapma  aşamasındadırlar. Halkçı, 

devletçi, ulusçu olunmadan kürsülerinizi kurtaramayacağınızı görün artık! 

Kürsülerinizi YÖK’ün önüne barikat yapın artık!  

 

 

   

YÖK Yöneticilerini İstifaya Davet Ediyorum 

 

 Cumhuriyet savcılarına suç duyurusunda bulunuyorum: YÖK yöneticileri Anayasayı 

ihlal suçu işlemektedir! 

 3 Ağustos 2007 tarihli Cumhuriyet Bilim Teknoloji dergisinde Prof.Dr. İsa Eşme imzalı, 

“ÖSS 2007 sonuçlarına göre eğitimin bugünkü durumu” başlıklı bir yazı yer aldı. 

 İsa Eşme, YÖK eğitim Öğretim Dairesi başkanıdır. Eğitimin bugün getirildiği noktadan birinci 

derecede sorumlu olanlardan birisidir. Yazıda gelinen noktadan kendisi de şikayet etmektedir.  

Sanki yanlış sorularla gençleri perişan eden, bakkal dükkanı gibi fakülte açan, sınıfları 80 

kişiye çıkartıp öğretim üyelerini bildiklerini öğretemez konuma getiren,  Ortaöğretimle  

koordinasyondan sorumlu olan o değilmiş gibi... 

Yazıya dönelim.  



Tabloda, Genel Lise, Yabacı Dil Ağırlıklı Lise (bu okullar kaldırıldı, 2 yıl sonra erimiş 

olacaklar), Anadolu Liseleri, Özel Liseler, Öğretmen Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri’nden 

mezunların üniversiteye giriş oranları verilmekte, en yüksek oran doğal olarak Fen ve Anadolu 

Liseleri ile Anadolu Öğretmen Liselerinden olurken, en düşük oran düz liselerden görünmektedir. Bu 

doğaldır, zaten eğitim sistemimiz ilköğretimden sonra bir eleme yaparak iyi durumdaki öğrencileri 

buralara yönlendirmektedir.  Sanki bu erken yönlendirme hiç yapılmamış gibi, İsa Eşme, üniversiteye 

girişte başarısızlığı tamamen düz liseler üzerine oturtmaktadır.  Burada bir yanılsatma vardır. Diyor ki: 

 

1.“….Lise mezunu olarak sınava başvuran 100 öğrenciden 23’ünün matematikten, 56’sının fen 

bilimlerinden 1 soru bile çözememiş olmaları, bu öğrencilerimizin 9.sınıfa kadar kazanılması gereken 

en temel en basit matematik ve fen kavramlarını özümleyemediklerini göstermektedir. Daha açık bir 

ifadeyle bugün eğitim sistemi, ortaöğretimi bitirenlerin yarısından çoğuna fen okur-yazarlığı niteliği 

bile kazandıramamaktadır.”  

Eğer toplumu olumlu yönde motive etmek isteseydi derdi ki;  “Fen ve Anadolu liselerinden 

sınava giren gençlerimiz fen ve matematik sorularında şu kadar başarılı olmuşlardır, demek ki 

ilköğretimden sonra eşit bir sınavla aldığımız öğrencilerimizi en iyi şekilde fen ve matematik okur 

yazarlığına hazırlamaktayız.” Bununla ilköğretimde okumakta olan çocuklarımızın bu okullara 

yönelmelerini motive edebilirdi. Bir eğitimci, olumlu örneklerle çocukları hazırlar. İsa Eşme buradan 

SIFIR puan almıştır. 

 

2. “Öğrencilerin, matematik ve fen bilimlerinde, öğrenme düzeylerine göre dağılımları, 

eğitimde fırsat eşitliği bulunmadığını, az sayıda öğrencinin çok iyi eğitilirken çok sayıda öğrencinin 

iyi eğitilmediğini göstermektedir. Oldukça düşündürücü olan bu durum, eğitim sisteminin belki de en 

zayıf halkasıdır.” 

İşte ağzından baklayı burada çıkartıyor; GATS anlaşmasıyla geçirilmekte olduğumuz serbest 

piyasaya göre eğitim sisteminde devlet okullarından eşit sınavla alınmış öğrenci olamaz. Herkese eşit 

olan fen ve Anadolu liselerinin sınavlarını büyük bir yalanla “fırsat eşitliği bulunmadığı” şeklinde 

çarpıtmaktadır.  

Ki YÖK Strateji Raporundan öğrendiğimize göre onların önerdiği herkese eşit(!) model, Talim 

ve Terbiye Kurulu başkanı İrfan Erdoğan tarafından da açıklanmış olan “Model Okullar” sistemidir. 

Bu sistem asla eşitlikçi değildir, yoksul köy çocuklarını, memur ve varoş çocuklarını tamamen 

eğitimsiz bırakma sistemidir. Yani diyor ki; “Parası olan seçtiği model okula gider, sınavla değil, ama 

parası kadar okur!” Bunun neresi eşittir? Bir eşitlik varsa o da parası olanlar arasında eşitliktir. 

Sırada Fen ve Anadolu liselerinin kapatılması, bu ailelerin model okullar dedikleri henüz 

doğmamış, ne yetiştireceği belirsiz okullara kaçırtılması vardır ve bu kaçırtmanın gerekçesi de bu 

SAHTE EŞİTSİZLİK MASALI’na  dayandırılacaktır! 

 

3- “Meslek lisesi çıkışlıların sınavda başarılı olmalarına rağmen katsayı uygulaması nedeniyle 

yükseköğretim programlarına yerleştirmede mağdur edildikleri görüşü dayanaksızdır….“  

Bu okullar üniversite hedefi gösterilmeden yetiştirildikleri için bunların fen-matematik 

sorularıyla ölçülmeleri akıl dışıdır. Seçtikleri meslek dallarında becerilerinin ölçülmesi ve bu 

becerileriyle sanaide istihdam edilmeleri programlanmalıydı. Üniversite mezunu olarak iş bulamama 

sorunu ortadayken,  meslek lisesi çıkışlıların bir an önce istihdam edilmeleri onlar için en büyük 

kazanç olacak idi ve bu sınavlarda başarı diye bir martavalla karşı karşıya kalmayacaklardı.  

 

4.”ÖSS sonuçları, lise mezunu olarak sınava başvuran 1.6  milyonun üzerindeki adayın, 

önemli bir bölümünün bilgi düzeyi bakımından lise mezunu yeterliliğinde olmadığını göstermektedir.” 

… 

“Sonuç olarak tüm göstergeler, eğitimdeki niteliğin dibe vurduğunu bir kez daha işaret 

etmektedir. Eğitimde gelinen bu sonucun mağduru, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımız, 

dolayısıyla ülkemizdir. Sorumluları ise, başta siyasiler olmak üzere, eğitim sürecinde yer alanlardır.”  

Yani, YÖK eğitim Öğretim dairesi Başkanı Prof.İsa Eşme, kendisi de  bu süreçte sorumlular 

arasında olduğu halde kendisi de başarısızdır ve istifa etmek gibi bir şey aklına gelmemektedir. YÖK 

Başkanı Erdoğan Teziç, OSYM Başkanı Ünal Yarımağan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı İrfan 

Erdoğan ve diğerleri topluca başarısız durumdadır ve neden istifa etmezler?  



2 yıl önce diplomalardan ünvanları kaldıran resmi yazıyı rektörlüklere gönderen YÖK Başkan 

Vekili Prof. Dr.Savaş Küçükyavuz’un yazıyı gönderdikten sonra istifa ettiği gibi de sorumluluktan 

kaçabilirlerdi! Görünen odur ki,  şimdi sona iyice yaklaşılmıştır; GATS  anlaşması uyarınca, eğitimi 

piyasaya tam teslim ederken imzayı atacak bir görevli gerekmektedir.  

İsa Eşme’nin çözüm olarak neyi önerdiğine bakınca asıl niyetleri daha iyi anlaşılmaktadır:  

“Çözümün ilk adımı, başta Talim ve Terbiye Kurulu olmak üzere, eğitimde karar organı 

olan kurumları, siyasi karışmanın dışına çekerek, ÖZERK BİR YAPIYA 

KAVUŞTURMAKTAN geçiyor.” 

Neresidir o “karar organı olan kurum”, neyi saklıyor dilinin altında? Kendini, yani YÖK’ü, 

sözüm ona özerk, yani serbest piyasa dedikleri ulusötesi sermayenin egemenliğine terk edelim diyor!  

Özetle, batırdılar ve dükkanı kapatıyorlar. Kaçamamalılar, bu itiraflarıyla mahkemeye 

çıkmalıdırlar!  

Ey Cumhuriyetimizin savcıları, ey henüz yüreği bitmemiş akademisyenler, nerdesiniz?  

İsa Eşme, 2 yıl önce kendisiyle görüşmeye giden Gazi Müzik Bölümü öğretim üyelerinden bir 

heyete neden ”Ben sizi anlıyorum, ama bunlar benim yetkimi aşar” demişti şimdi anladım. Yani, 

kendisinin en üst makamda yetkili olması sıfatıyla randevu verdiği insanlara “Ben yetkili değilim” 

dedi. “Yetkili olduğu halde yetkisiz olmak” nedir?  Demek ki, YÖK Dünya Bankası Dairesinin emir 

kuludur ve “Sizi onlarla görüştüreyim” bile diyememişti. 

Eğitim sektöre devredildiğinde neler olacağını burada anlatmak uzun olur; tüm yazılarımda 

bunun sonuçlarından söz ediyorum. Ancak bir örnek vermek gerekirse, haberleşmemizi sattığımız 

Türk Telekom Şirketinin eve gönderdiği zarfların üzerine bakmanızı rica ediyorum. Türkçe’mizi 

katleden bir özel şirket ile birebir muhatap ediliyoruz. Devletimizin Türk Devleti olduğunun işareti 

olan Türkçe dilimiz açıkça katledilmektedir ve biz buna engel olamıyoruz; “Şikâyetiniz varsa 

telesekretere not bırakabilirsiniz” kadar basite indirildi Türkçe’yi korumak. Devlet güvencesinden 

mahrum kalmanın sonu budur!   

Çocuğumu okutacak param yoksa, eğitimin zorunlu olması koca bir YALANDIR!  
Şikâyetimizi edecek kurum bile kalmayacak! Belediyelere konulmuş İnsan Hakları(!) 

kutularına yazarak şikayetimizi bildireceğiz!  

Dilimizi-kültürümüzü, deyimlerimizi, yerleşmiş kavramlarımızı, bunlarla yaptığımız mantık 

kurma /akıl yürütme /düşünme eylemimizi  ulusötesi tehlikelerden korumak devletsiz nasıl olabilir? 

Telekom Ankara Posta İşletmesi imzalı ve Haziran 2007 tarihli zarflarıyla Türk diline ve 

Türkçe’yi henüz öğrenecek olan çocuklarımıza yönelik bir tehlikeyi biraz deşelim.  Zarfın üzerinde, 

siyah zemin üzerinde bir dilbaz konuş-güldür adamı yanlış bir cümle kuruyor: 

 “EVDE EV TELEFONU, İŞTE İŞ TELEFONU KULLANIN KÂRLI ÇIKIN.” 

Aslında o değil, Telekom şirketi söylüyor; yanılsatma orada başlıyor, sanki o adam 

söylüyormuş gibi tepkiyi ona yönlendiriyor. Bu birincisi. Kavramlarda çarpıtmayla devam ederken  

bakalım kaç yerden daha dinamitliyor dilimizi:  

1-Ev teflonu ayrı, iş yeri telefonu ayrı olan telefon cihazı yoktur, ikisi de aynıdır. Oysa 

kastedilen “tarifedir”, bu belirtilmemektedir. 

2-“İŞTE” yazılmaz, doğrusu İŞ YERİNDE olmalıdır.  

3- “Kullanın VE kârlı çıkın” olmalıydı. Araya virgül bile konmamıştır.  

4- Doğru ifade şudur: “Eğer kârlı çıkmak istiyorsanız, evinizde ev telefonu, iş yerinizde iş 

telefonu tarifelerimizi kullanın.”  

5- Bir resimde veya reklamda zemin siyah olmaz; negatif enerji yayar.  

6- Reklamdaki adamın TV reklamlarındaki bir sürü yanlış ifadesini daha göz önüne getirmek 

insanın doğasındadır, o yanlışları burada sıralamayacağız. Ancak bir tanesi var ki, CMYLMZ halinde 

isim yazmak, ondan söz etmeden geçilmez. Bu yazım Türkçe’yi tümden yok etme çabasıdır; Türkçe 

sesli harfleri olmadan okunup yazılamayan bir dildir, bunu kırıyorlar!   

Dil kurallarımızdan ve doğru ifadeden uzaklaştıkça kavramlar yerinden oynar,  düzgün 

mantıklı cümle kurabilmek imkânsızlaşır.  

Telekom şirketi bu reklamlarda bize mafya diliyle şu mesajı vermektedir:  

“Size psikolojik savaş açtım. Türk kültürünü iplemiyorum ve Türkçe’nizin temelini 

böyle sarsıyorum.”  Bu mesaj, psikolojik yenilgi duygusu yaratır. Hakareti ve aşağılamayı içerir. 

Acizlik, çaresizlik, can çekişen dilimize çare olamamaktan kaynaklanan ezilmişlik duygusunu verir ve 

serbest piyasanın asıl istediği de budur; tek tek teslim alarak diz çöktürmek.  



Telekom’un Temmuz 2007 tarihli zarflarında “TürkTelekom’dan düğün hediyesi” yazılı olan 

ve kocaman pasta üzerinde telefon ile onun da üzerinde minicik bir gelin-damat resmi bulunmaktadır. 

Bu resimde,  perspektif bozuktur, orantı yoktur, dengesizlik vardır. Beynimiz bu tür orantısızlıklarda 

bozgun yemiş gibi sersemler. Bu kapakta beynimizin orantı-denge algılama sistemleri hedef alınmış 

durumdadır. 

Piyasa budur. Adam edeceğiz diye onca uğraştığımız çocuklarımızın beyinlerini aptala çeviren 

tuzak bombaları evimizin içine kadar gönderir.  Bunlarla tek başımıza mücadele etmemiz mümkün 

değildir 

Yeri gelmişken belirtelim: YÖK’te kurgulanmış olan, Ortaöğretimde 4 aşamalı yeni sınav 

sistemi bir aldatmacadır;  çocuklarımızın ne kadar geriletildiklerini ölçmeye yöneliktir. 
Ve işte SOSYAL VARLIK OLAN İNSAN yerine eğitimimize yeni sokulan BİREY kavramı. 

Neden birey yapılmak istendiğimizin sonuçları artık karşımıza çıkıyor; insan tek başına bu 

saldırılardan kendini koruyabilemez! O nedenle o serbest piyasa denilen şey, bizi bireyleştiren, 

yalnızlaştırıp tekilleştiren eğitim modelini YÖK aracılığıyla allayıp pullayıp önümüze getirmektedir! 

Şimdi YÖK Eğitim Öğretim Dairesi Başkanı Prof.İsa Eşme bilim dergilerinde bilim adamı 

olmadıklarını, eğitimi bilmediklerini itiraf ediyorlar!  

Cumhuriyet gazetesinin eki olan Bilim Teknoloji (eskiden adı Bilim Teknik idi) dergisinde yer 

alan söz konusu yazının giriş bölümünde, siyah bir zemin üzerinde beyaz (dişi yazı) olarak yazılmış 

bir paragraf var ve bu paragrafın konuyla hiç alâkası yoktur. Bunu da açmak istiyorum. Son dönem 

sözde bilimsel yazıların içine editör tarafından sokulmuş farklı puntoları olan bir ek veya ilgisiz ucube 

fotoğraflar aracılığyla makaleler değersizleştirilmekte, adeta yazı ile alay edilmektedir. Bunlar 

okuyanın dikkatini konuya vermemeye neden olur. Yazıyı önemsizleştirir. Çiçek tarlasına atılmış bir 

leş gibi tüm alanı pis kokuyla işgal eder. Cumhuriyet Dergi’nin editörüne de burada söyleyecek bir söz 

çıkar. İsa eşme kendisine yapılan bu yanlışı nasıl karşılamıştır hiç merak etmiyorum. Çünkü 

kendisinin istediği eğitime uygun bir durum ortadadır; dergi piyasa demektir, piyasa kendi amacına 

uygun hale getirir ve öyle basar yazıyı! 

Merak edenler için sözü edilen dişi yazıyı buraya alıyorum: “Beyinde romantik duygularla 

devinime geçen dopamin kanalları yoğun odaklanma ile de ilintili olduğundan, sevilen kişinin hoşa 

gitmeyen özellikleri bir yana atılıyor ve beyin yalnızca hayran olunan özelliklere odaklanıyor”.   

 “ÖSS 2007 sonuçlarına…” diye başlayan makalenin bu özet paragrafına bakar mısınız!? 

Bunu önce okuyacaksınız ve sonra siz tam dikkatle YÖK adına konuşan İsa Eşme’nin yazısına, 

milyonlarca aileyi ilgilendiren bir konuda, ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan, eğitimimizi 

piyasaya devretmek istediğini açıklayan yazıya dikkat vereceksiniz!? Mayınlarla örülmüş yerin altı da, 

reklamların içi de, bilimsel yazıların içi de… 

Sonuç olarak: 

YÖK başkanı Erdoğan Teziç,  yardımcıları ve İsa Eşme, oradaki Dünya Bankasının ve GATS 

anlaşması uyarınca Dünya Ticaret Örgütünün emirleri doğrultusunda eğitimizi serbest piyasaya tam 

teslim etmektedirler. Sosyal devlete ve sosyal pedagojiye dayalı Türk Eğitim Sistemini bilerek dibe 

vurdurmuşlar ve şimdi piyasaya devredip kaçma hazırlığındadırlar. Piyasanın istediği bütün hazırlıklar 

bitmiştir, sıra gelmiştir anayasayı buna göre değiştirmeye. Anayasamızdaki SOSYAL DEVLET 

tanımının yerine “Serbest piyasa ekonomisine dayalı devlet” tanımını koyduklarında hiçbir yasal 

engel kalmayacaktır. O anayasaya “evet” dedirtmenin tuzaklarını da hazırlamış olduklarını biliyorsak, 

tuzağa düşmemek için olabildiğince çok insana bunları anlatmak zorundayız! 

Son olarak;  

YÖK yöneticilerini istifaya davet ediyorum! 

Cumhuriyet savcılarımıza suç duyurusunda bulunuyorum; YÖK yöneticileri Anayasayı 

ihlâl suçu işlemektedir!    

 

 

Müzik Sanatına Yönelik Şiddet  
 

Başbakanımız öyle demişti; “Şiddete alışacaksınız!” 

Çok ustaca edilmiş bir sözdür, “şiddeti beyinlere ekmeğe başlıyorum” dedi, anlamı budur. Bu 

sözün gereği yerine getirilmeye başlandı ve bizi, konu başlığı şiddet olan sempozyumlar yapmaya 



sürüklüyorlar. Pentagon’un hazırladığı “Kitlesel zihin kontrolü” kapsamında bir “sessiz savaş” taktiği 

ile karşı karşıyayız.  

19-20-21 Kasım 2007 tarihlerinde, Gazi Konser Salonunda “Sanat Eğitimi ve Şiddet” başlıklı 

sempozyumda, 3 gün sabahtan akşama kadar şiddet ve sanat aynı cümlede kullanılacak; Gazi’nin 

kurduğu bu eğitim kurumundan MÜZ perileri kaçırtılacak. 

Müz perileri sadece müziğin değil, tüm sanatların ilham perileridir. Müz perileri aklın 

ışıklarını yakarlar, beynin pencerelerini açarlar, sakin dingin ortamları severler, gürültüden şiddetten 

korkar kaçarlar, doğadaki dinginliği, huzuru, güveni severler. 

 Müz perileri, şiddet lafının bile edildiği yerde durmazlar! Çünkü sözcüğün bizzat kendisi 

negatif çağrışımlıdır. Negatif çağrışımlarla yan yana gelmekten kaçınırlar, çünkü kendileri pozitif 

yaşam enerjisi verirler, negatif ile yan yana geldiği anda ise yok olurlar.  

Bu sempozyumdaki konu başlığı, müzik eğitimini ve kurumlarını hedef alan saldırılar ve 

bunun sonucunda yaşanan kaostan/belirsizlikten çıkış yolunu aramak değildir. Oysa ülkemizde ve 

dünyada gündem budur.  

Dikkatleri bu gündemden ustaca kaçırtma yollarını bilir pentagonun sessiz savaş ustaları. 

Konuyu getirip bağladığı yer, senin uğradığın şiddet değil, dışarıdaki şiddettir ve “sen bundan nasıl 

para kazanacağını düşün” der. Gülmeyi insanlara unutturan şiddetin kaynağı, vahşi liberalizm, ustaca 

gözden uzak tutulup, Almanya’daki gibi “gülme terapi merkezleri” açtırırlar, çözüm bu diye getirilir. 

Almanya, pentagonun Avrupa’daki uygulama laboratuarıdır, Almanya’daki deneyimlerini diğer 

ülkelere model gösterirler. Anımsayalım; 2005’de,  Alman Kültür Merkezindeki bir seminerde bizi 

toplayıp şöyle akıl vermişti Yahudi kökenli bir Alman kilise korosu şefi; “Biz artık grupla eğitimi 

önermiyoruz, Orff’u kaldırdık, çocuk bireydir, bireysel eğitimi öneriyoruz, çocuk istiyorsa müzik 

verilir.”  

Şimdi, bu sempozyumda kitlesel zihin kontrolü için ne yapıldığına bakmadan önce 

pentagonun (küresel kaosçuların) sessiz savaşta kullandığı temel taktiği açıklayalım: İlk adım zihinsel 

kaostur.  

Zihinlerde kaos yaratarak hedefini şaşırmış insanlar yaratır. Bunun için görsel ve işitsel 

yollarla anahtar sözcük “şiddet”i beyinlere  bombardıman eder; kaos yaratmanın tek yolu şiddettir. 

Kendini şiddete karşıymış gibi gösterir, gizli çalışır, insan beynine girmenin tek yolu olan görsel ve 

işitsel araçları sinsice kullanır. Örneğin; bu sempozyumun afişindeki ve bildiri başlıklarındaki gibi 

şiddet kavramı egemen tutulur, buraya katılanlar günlerce bununla yatar kalkarlar. 

Sunuların içeriğinde dinleyicilere yüzlerce kez bu sözcüğün bombardıman edileceğini bir 

kenarda tutarak, bu sempozyumun sunu başlıklarında kaç kere şiddet sözcüğü ve buna yakın negatif 

çağrışımlı sözcük yer aldığına bakalım: (Bilgisunarda yayınlanan programdan)  

Tam 49 kere şiddet geçiyor. Afiştekiyle 50.  

Daha program sayfasında 50 kere şiddet bombası atıldı beyinlere. (Kırk kere adama deli 

dersen deli olur, kırdığı testi kırkı geçmiş…)  

Drama pedagojisinde bu durumun izahı şudur; 50 kere beyne şiddet yazıldı.   

Şimdi afişteki resme bakalım: 

Kapkara bir fon, ortada çift taraflı Amazon baltası, kanlı, altında “şiddet” yazısı, o da 

vahşet çağrışımlı.  

 

 



Bu afişteki görüntülerin beynimizdeki yol haritası şudur:    

-Sanat ve şiddet asimetrik kavramlardır. Bunların ikisi birlikte olarak beynimizde, aynı 

imaj/görüntü dosyasına kaydedilemez. Beyin sorun yaşar, bu resmi nereye kaydedeceğini şaşırır.  

Birbirine zıt kavramları aynı karede görüntülemek zihinsel kaosa neden olur; asimetri/ 

uyumsuzluk/ zıtlıklar/ aritmik olan şeyler, beynin algılama sistemini  kilitler, dumura uğratır.  

-Bu afişte beynimiz yaşamsal olan ile yaşamsal olmayanı birbirinden ayırt etme çapraşıklığı 

yaşar, şaşkına döner.  

-Bu afişte pozitif hiçbir çağrışım yoktur, negatif öğeler baskındır, bunlar korkuyu egemen 

kılar. Korkutucu, ürkütücü olan negatif durumlarla karşılaştığında beynimiz buna karşı refleks olarak 

pencerelerini kapatır, ışıksız kalır.  

Negatif öğelerin baskın çıkma özelliğini, pentagon, silah olarak kullanma tekniklerini çok 

geliştirmiştir; “Doksan dokuz doğru söyle, bir tane yanlış olsun o da benim yanlışım olsun” der. 

-Afişteki gibi, siyah zemin hiçbir zaman fon olmaz; karanlığı çağrıştırır, insanın içini karartır, 

enerji akışını keser, kanı dondurur, insanı korku psikolojisine sokar, psikolojik etkisiyle ölüme, yok 

oluşa doğru eğilim yaratır. Tüm bu negatif çağrışımlarla sanat birbirine zıt kavramlardır.  

Korku duygusu, yaratıcılık ortamını öldürür, yani MÜZ perilerini kaçırtır. 

Böyle bir durumda insan kendini nasıl savunur diye sorarsanız; 

Önce tehlikenin farkında olmak ister. Burada düşman gizlidir, açıktan görünmez, sendenmiş 

gibi seninle kol kola iç içe dolaşır. Onun gizli silahını yok etmek negatif enerjiyi kesmekle başlar, 

örneğin, bu afişin pimini boşaltmak, sihrini bozmak gerekir. Bunun için  siyah afişin üzerine bir çarpı 

atmak, afişi bir kenarından yırtmak, gibi. Çünkü, eksi eksiyle buluştuğunda artıya dönüşür.  

Olumsuzluğun resminin üzerine bir çizik atmak; “senin ne yaptığının farkındayım ve seni 

istemiyorum, buradan git” mesajı verir, kötülüğü savar; bu, afişin yaydığı olumsuz elektriği 

dağıtmaktır.   

Bu eylem, beyninizdeki negatif kayıtları silmeye, pencerelerinizi ardına kadar açmaya, yani 

normale dönmeye yarayacaktır. Bunun eyleme yansıyan hali, bu afişe nanik yaparak, ona inat gidip 

kemanını çalmak, neşemizi bulmak, arkadaşlarımızla şarkı söylemektir.  

Şimdi burada benim, Maya Ana’nızın yaptığı da budur. Bizi ve sanatımızı koruyan MÜZ 

perilerini kaçırtanlara, diyorum ki: 

SİZİN BİZE AÇTIĞINIZ SAVAŞIN FARKINDAYIM, BU ŞİDDETİNİZİ ŞİDDETLE 

VE NEFRETLE KINIYORUM! 

Size inat, Türkü söyleyerek oynuyorum; “Kemanımın telleri / Gezdim gurbet elleri / Ele 

yadıma düşmüş /Yarin şirin dilleri… ” Şimdi Müz perileri benimle dans ediyorlar. 

Ve bu savaşı bize açanlar, onlar, çok iyi biliyorlar ki, o afişteki baltayı 10 bin yıl önceden beri 

yine batıdan gelen korsanlara karşı kullanıyorduk.  

Baltalarımızı çıkarttırmasınlar bize; onu yaptığımız Kaçkar yaylalarındaki  demir 

işleyen atölyelerimiz hala ordadır! 

 

19.11.2007 

 

 

 

Türban Müşteri Başında Okula Girer 

 

 Eğer üniversite paralı olursa, türban sınıfa müşterinin başında girer.  

Daha önce “sosyal devlet biterse laiklik kalmaz” diyordum, işte bu odur.  

Hani neden değiştirilmesine gerek duyduklarını pek kimsenin anlayamadığı Cumhuriyet 

Anayasamız, işte o nedenle değiştiriliyor. Binlerce yıllık sosyal devlet geleneklerimizi terk ediyoruz 

ve piyasacı-bireyci devlet modeline geçirtiliyoruz, özeti bu. 

Piyasacı devletin piyasacı okulları olur. Öğrenci müşteridir, öğretmen de malını satan 

tezgâhtar. Müşteri, parasını verdiği sınıfa hangi kıyafetle girerse girer, sen malını satmaya bakacaksın 

efendim?!..  

Senin bilgini satın almak isteyen müşteri bulursan bu tezgahın patronuna şükredeceksin, bir de 

müşteri seçmek haddine mi düşmüş? 



 Efendim, batıda varmış, herkes istediği kıyafetle sınıfa girer… Evet, öyle, ama orda paralıdır 

tüm okullar. Kilise okulları zaten özeldir. Devlet okulu, yani eyalet belediye okulları, okulun öğrenci 

sayısıyla orantılı mali yardım alır belediyeden. Okul müdürü, belediyeden alacağı mali yardımı biraz 

daha yüksek tutabilmek  için her kıyafetteki öğrenciyi okula kaydeder. İsterse ortaokul olsun, o 

nedenle bunların resmi kıyafeti yoktur, kıyafet serbesttir.  

Anımsayalım; birkaç yıl önce verilen, liselerimizde kızlara pantolon serbestliği sadece bir 

alıştırma adımıydı. Sekiz yıllık zorunlu eğitimin arkasındaki, 28 Şubat muhtırası adıyla tarihe geçen 

muhtıranın da, laik-halkçı değil, piyasacı bir muhtıra olduğunu yakında herkes anlayacak.    

Batı okullarında kıyafet serbest diyorduk; siz eğer bir lobinin kolejine çocuğunuzu verirseniz, 

okula en yüksek fiyatı ödediğiniz halde çocuğunuz serbest kıyafet giyemez, ancak o kolejin armalı 

ceketiyle okula gidebilir; o ceket, itibarlı olanın giydiği üstün insan  imajı verir, zorunlu kıyafettir.   

 Şimdi başbakandan YÖK başkanına kadar  ne diyorlar, bakalım. Özeti iki cümledir: 

 -Paralı Üniversite; öğrenci müşteridir. 

 -Kıyafet serbest; müşteri dilediğini giyer. 

 Çok açık söylüyor; “okula parasını veren gider, müşteridir, istediği kıyafetle sınıfa girer.” 

Buradaki piyasacı mantığı görmek zorundayız! 

 Biliyoruz ki bizim çok sayıda laik olduğunu söyleyen öğretim üyemiz vardır, sık sık Atatürk’e 

çelenk götürürler. Bunların farkında olmadıkları bir şey vardır; paralı üniversite ile kıyafet 

serbestliği birliktedir. Sınıfına gelen öğrenci artık müşteri olduğunda ona kural koyamaz! Müşteri 

dükkâna/sınıfa ister kippalı, ister şalvarlı, ister cübbeli, ister takkeli, ister türbanlı, ister çarşaflı 

girer. Örneğin, bir tıp fakültesi profesörü, muayenehanesine gelen müşterinin kıyafetiyle nasıl 

karışamazsa, sınıfında da karışamayacaktır.  

Bunu önlemenin tek yolu vardır; devlet okullarının herkese eşit parasız olmasını kararlı 

şekilde savunmak, piyasacı anayasa hazırlıklarını durdurmak, YÖK’ün ve YÖK Dünya Bankası 

Dairesinin 1995-2005 arasında   aldığı tüm kararları iptal ettirmektir.  

Değerli öğretim üyesi kardeşlerim; 

Eğer sosyal devletin piyasaya teslim edilmesini önlemezseniz, o şalvarlı sarıklı türbanlılar 

gelir karşınıza oturur ve siz bugüne kadar söylediklerinizi yutarsınız! 

Bir daha yeniden sosyal devleti kurmak istediğinizde, karşınızda bunları anlatacağınız 

öğrenciniz kalmayacak ve hep birlikte ortaçağ karanlığına yuvarlanacaksınız.  

En iyisi, henüz önünüzde bunları konuşabileceğiniz öğrencileriniz varken, “ortak aklı” yaratın, 

halkımız sizden bunu bekliyor. 

Değerli Eğitim Fakültelerinin öğretmenleri; artık öğretmen adayı öğrencilerinize Amerikan 

piyasacılarının kafasıyla “çoçuk bireydir” demeyi bırakın ve altın değerinde “çocuk sosyal varlıktır” 

ifadesini kullanın ve bunun gereği olan “ortak aklı” kullanın. Herkes ayrı birey olursa ortak akıl 

üretilemez ve toplumların geleceği konuşulamaz. Öğrencilerinizle birlikte kendinizin, onların ve sizi 

okutan bu halkın geleceğini lütfen konuşunuz! 

Dünya Bankası korsan bankasıdır. Orda hazırlanmış küresel piyasacı bir program olan “YÖK 

Strateji Raporu” önünüzdedir, ki, çok laik(!) Erdoğan Teziç eliyle size sunuldu. Onu dikkatle okuyun, 

orda siz yoksunuz, sadece piyasa var, bunu göreceksiniz. Yeni YÖK başkanı Yusuf Ziya Özcan da 

E.Teziç gibi Dünya Bankası görevlisidir.  

Öğrenci müşteri, müşteri velinimet, öğretmen satış elemanı, kalitenin ölçütü müşteri 

memnuniyeti olursa, okulun adı eğitim kurumu değil pazarlama şirketi olur ve karşımıza her 

çeşit çağ dışı kıyafet bir başka siyasi sembol olarak gelir oturur, bize de bu özgürlük diye 

yutturulur. Çünkü istedikleri serbestlik piyasanın özgürleşmesidir,  halkın eğitim özgürlüğü hiç 

değildir. Özelleştirme halkı devletsizleştirmedir, devletsiz halk özgür değildir. 

Eğer, paralı üniversiteye karşı ulusal direnç oluşturmazsak, bu halkçı devletçi sosyal 

kurumlarımızı piyasaya devredersek;  

İşte o zaman türban müşterinin başında girer sınıfa!  

Not: 1995’e Dünya Ticaret Örgütü ile  yapılan GATS anlaşmasına göre 2008 yılı tüm kamu 

hizmetlerinin piyasaya devredilmesi işlemlerinin son yılıdır. Yani bu yıl Cumhuriyetimizi korsanlara 

teslim etme yılıdır. Korsanların bizdeki işbirlikçileri ve Dünya Bankası görevlileri bu nedenle acele 

etmektedir. Bizim de acilen uyanıp ayağa kalkmamız gerekmektedir.     

23.1.2008 

 



 

 

“Mağdur Turban” Yaratma Tuzağı!  
 

 “Mağdur” yaratıp, onun üzerinden istediği sonuca ulaşma yöntemi emperyalist bir taktiktir.  

 Daha önce büyük Cumhuriyet mitinglerinin sonunda köşke taşıdığımız türbanı anımsayalım. 

Mitinglerin ana sloganı “Türkiye laiktir laik kalacak” idi.  

 Orada her ne kadar “Ne ABD ne AB, Tam Bağımsız Türkiye” sloganı haykırılmış olsa da, 

tertip komitelerinin attığı slogan bu değildi. Kitleleri topladıkları bu sloganın arkasında, laik 

düşünmeyenleri mağdur gösterme niyeti hissediliyordu.  

Türkiye’yi laik- laiklik karşıtı, türban-türban karşıtı ayrışmasına çekmek kimin istediği bir 

şeydir? Bu işten sonunda kim para kazanacak? 

Bunun cevabı piyasa mantığı ile bulunur. Piyasanın başı Dünya Bankasıdır. Bu sene 

gündeminde devlet okullarını paralı hale getirmek vardır, bunu en yetkilinin ağzından duyduk. Peki 

türbanla ne ilgisi var diyeceksiniz.  

Piyasanın akıl hocalarının ürettiği “çatışma stratejisi” formülünü anımsayalım.   

-Kontrollü kaos (sorun) yarat  

-Kaos içinde mağdur yarat 

-Mağdur için çözümü sen göster 

-Sonuçları kontrol altında tut 

Bu basamakların hangisindeyiz şimdi? Türban neden gündemin başına oturtulmuştur? 

Görünen odur ki “türban” bilerek yaratılmış bir sorundur. Kitlelere “çözülmesi gereken bir 

sorun” olarak algılatılma aşamasına gelinmiştir. Şöyle açıklayalım: 

Yaratılan sorun: Türban üniversiteye giremiyor. 

Yaratılan mağdur: Türbanlı. Okuma hakkı elinden alınmış.  

Piyasacı çözüm: Paralı üniversite. Türbanlılar için özel özgür(!) okullar. 

Sonuçları kontrol: Yasal düzenleme yap. Öğrenci müşteridir, talebine uyulmalı, yeni piyasacı 

anayasaya ilgili hükümler konulmalıdır.    

Piyasanın ve iktidarın kârı: Tarikat piyasası okullar üzerinden bir daha kazanacak. İktidar, 

sorun çözmede başarılı görülecek, destek bulacak, henüz piyasaya devredilmemiş kalan işler için 

azgınlaşacak, gücünü katlayacak.   

Ek kârlar: Okullar, laik okullar-şeriatçı okullar diye bölünecek. Toplumda çatlama ve çatışma 

derinleşecek. 

Şimdiden, bazı dersaneler kız öğrenciyle erkek öğrenciyi ayrı sınıflarda, teneffüs zamanını 

çapraz koyarak kızlarla erkekleri hiç karşılaştırmama modeline geçtiler bile. Yani, parasını veren 

istediği sınıfta okumakta özgür(!)dür.  

Sonra gelecek olan kontrollü kaoslar:  

-Mahkemede kaos; başı açık bayan yargıcı reddetme, bunu bir hak (özgürlük) olarak talep 

etme (AB destekli).   

-Hastanede kaos; başı açık doktoru reddetme, bunu bir hak olarak  görme. (Piyasacı mantıkla 

“tıp etiği” adı altında yasal hazırlıkları devam etmektedir; hasta “müşteri” olursa, talebine 

uyulmalıdır!) 

Yeni kaoslar, suni sorunlar, yeni mağdurlar yaratıp kurtarıcı mehdiyi de kendisi gönderen 

küresel efendimiz, paraya tapanlar tarikatının büyük tanrısı, Dünya Ticaret Örgütünün en üst katından 

bizleri nasıl da keyifle seyrediyordur! Adım adım  “Sosyal Laik” devletten “Piyasacı İslam” 

devletine geçiyoruz, sevinmez mi?  

Dönelim bu stratejinin bir parçası olduğunu düşündüğüm bugünkü Anıtkabir yürüyüşüne 

(2.2.2008). Yürüyüş sırasında yapılan canlı yayında alt yazı şöyleydi: 

“Ankaralılar türbana karşı Anıtkabir’e yürüdü.” 

Bir gün önce yapılan rektörler toplantısında “Türban üniversiteye giremez” kararı çıktı. 

Her iki cümlede ustaca beyne işlenen bir “mağdur türban” var. Bu mağduru kurtarmaya bir 

mehdi yakında geliyor; özel üniversite!  

Peki, bu mitinglerin, bu rektör toplantılarının neden hiç ana başlığı “Piyasacı Okulları 

durdurmak” olmaz? Örneğin devlet üniversitelerinin özelleştirileceğini ilan eden YÖK Strateji 

Raporuna neden teslim olmuştur rektörler?  



Çözümün “paralı üniversite” olarak gösterildiğini kimse bilmiyor mu? Maalesef, bütün 

rektörler ve dekanlar bunu gayet iyi biliyorlar. 

En cesaretlisi “Üniversite kapılarını kapatırız” diyor.  

“Özelleştirmeyi durdurmak için üniversiteye kapanırız” demedikçe, devlet 

üniversitelerinin özelleştirilmesini engellemedikçe, türban kendine bir özel üniversite açar ve içine 

girer, bu demeçlerle bunu önleyemezsiniz.  

Aksi halde, hedefi türban olan kararlar, demeçler ve mitingler, o suni  mağdur’u 

masumlaştıracak ve sonuçta onların efendilerine yarayacaktır!  

Artık “Mağdur Türban” tuzağını görelim ve bu tuzağı nasıl bozarız, onu düşünelim!  

Pentagon Taktiği:“Bizim talebimizi kitlelerin talebi haline getirmek. 

 Sonuçta onlar bizim istediğimiz şeyi kendi demokratik talepleri olarak görüp harekete geçerler.” 

2.2.2008 

 

 

 

 

 

 

 

Halkçı Üniversite İçin Bayrak Açalım  

 

 

Yeni YÖK Başkanı, halkçı devletin son kırıntılarını da ortadan kaldırıyor; Gaziantep'de 

söyledi, "Devlet Üniversitesi paralı olacak..." (5 Ocak 2008) 

 Artık YÖK'e tepkimizi gösterme zamanı gelmedi mi?  

  Ey Türk Devlet Üniversitelerinde görev yapan öğretmenler, okutmanlar, öğretim üyeleri, 

öğretim elemanları, araştırma görevlileri...  

 Ve geleceği çalınan Türk Gençleri! 

 Bütün kürsüleriniz kapanacak. 

 Paralı üniversite demek ne demektir daha anlaşılmadıysa  ne zaman anlaşılacak; öğrenci 

sadece ücretini ödediği dersi alacak. Ders  sistemidir bu, seçtiği ders kadar para verecek genç insan, 

paran kadar eğitimdir kibar  adı...   

 Kaç öğretim üyesinin dersi "en çok seçilen ders" olacak, şimdiden bunu saptayabilir 

misiniz? Bizi hep "durum saptama" anketleriyle öğretim üyesi yaptıkları için "Geleceği tahmin etme" 

veya "geleceğe dair olasılık araştırma" yönümüz sıfırdır! 

  Bir çok kürsü tarihin çöplüğüne gidecek ve kadroları da. Piyasada hangi derse talep varsa o 

derler kalacak sadece.  Devrim Tarihi bir daha yok demektir. Diğerlerini siz bilin, felsefe 

bölümleri tümden gider, arkeoloji biter, sanat-tiyatro, konservatuar gibi asla parayla yapılmayacak 

bölümler kapanır, spor bölümlerini seçen kalmaz, daha....  

Hangi dersler beş yıla kadar kapanır? Hocaları işportacı olur? 

  Şimdi de bu anketi yapan olmazsa bir daha hiç bir zaman böyle bir anket yapma şansları 

olmayacak... Ya da, doğrudan sonuçları tahmin ederek eyleme geçilmesi gerekir. 

  Vatan sizden artık görev bekliyor, ey koca Türk Üniversitelerinin öğretmenleri... Bunca yıldır 

halkın vergisinden aldığınız maaşın karşılığını  vermenizin zamanıdır. Kendiniz için yapın bunu, 

oğullarınız kızlarınız için yapın... Anıtkabir'e yürüdüğünüz günleri anımsayın, asıl şimdi tam 

sırasıdır. 

  Artık devlet  üniversiteleri  piyasaya devrediliyor ve artık sizin sadece halkçı devletçi 

üniversite varken öğrenciniz ve kürsünüz kalır. Bunu kaç yıldan beri yazıyorum, anlatabilmek için 

geminin batması mı gerekiyordu?  

 Öğrencilerinizin diplomaları kaldırıldığında sesinizi çıkartmadınız, öğrencilerinizin haberi bile 

yok , çoğunuz bile bilmiyorsunuz. 2005'de onaylanmış 5544 sayılı yasayı açın okuyun; diplomalar 

bitti, "Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu" adıyla mezunlarınızın yeterlik belgesini PİYASAYA 

devrettiniz, Piyasa Üst Kuruluna bu görevi verdiniz bile.  

  Bu yasa sizin profesörlüğünüzü elinizden almak demekti ve siz bunu anlamadınız!  

  Öğrencilerinizle birlikte bayrak açma şansını o zaman kaçırdınız. 



  Şimdi kürsüleriniz gidecek, açıkta işsiz kalacaksınız, tam zamanıdır öğrencilerinizle birlikte 

bayrak açın, HALKÇI ÜNİVERSİTE, öğretmen-öğrenci elele Cumhuriyet Üniversitelerini korumak 

için NÖBETTE olduğunuzu gösterin.  

  Şimdiki sahte dindar Piyasacı YÖK başkanı ile önceki sahte laik Piyasacı YÖK başkanı (ve 

yardımcılarının) arasında hiç bir fark yoktur, ikisi de Dünya korsan Bankasına paraları akıtmak için 

görev aldılar. 

  Bakın açıkgöze şimdi, tasarruf edeceği parayı burs olarak vereceğini söylüyor. Türk gençlerini 

okutması için devlete verdiğimiz vergileri de almaya devam edecek yani ve bizim vergimizle şirket 

okullarına para aktaracak, adı da devlet bursu olacak.  

Kimin parasıyla kimi kandırıyorsun demelisiniz YÖK başkanına. Korsan mantığıdır bu!  

Benim paramla kendi şirket okullarını besleyecek bir de...  

  Üniversiteler türban için gösterdiği tepkiyi asıl bu karar için göstermelidir. 

  Ey Türk Üniversitelerinin öğretmen ve öğrencileri, üniversite dernek ve kulüp üyeleri; 

 Sizden, YÖK Dünya Bankası Dairesince  1995-2008 arasında alınmış tüm kararların iptalini 

isteyen bir direniş başlatmanızı bekliyor ve umuyoruz.  

 Bu halkçı talebiniz, bu Kemalist direniş, bütün Türk aydınlarını HALKÇI ÜNİVERİSTE 

bayrağı altında toplayacaktır.    

  Eğer, Kemalizm’e dönüş yolunu açarsanız, halkımız  sizi Çanakkale'nin yedeksubay aslanları 

kadar yüceltecek ve Vatan size minnettar kalacaktır. 

  Yüreğinize cesaret, akıl gözünüze ışık diliyorum.  

  6.1.2008 

 

 

 

 

 

Devlet Üniversiteleri Kapatılırken Susanlar 

 

 Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yasasında belirtilen Halkçılık, Devletçilik ve 

Cumhuriyetçilik  ilkesi eğitimdeki karşılığını “herkese parasız eşit eğitim” açılımıyla gösterir. Sosyal 

devlet, halkını eğitimsiz bırakmayan devlettir; parası olan-olmayan ayırımı yapmaz.  

Artık, sosyal devletten piyasacı devlete geçirtiliyoruz ve sadece parası olanların eğitim hakkı 

olduğunu teslim ediyor yöneticilerimiz. Devlet üniversiteleri buharlaşarak fiilen kapatılmak üzeredir.   

 Cumhuriyet tarihimizde daha önce kapatılmış okullar olmuştur. Köy Enstitüleri hemen 

aklımıza gelir. Köy Enstitüleri kapatılırken hiç mi direnen olmamıştır diye merak ederdim. 

Bugün yaşayan Köy Enstitülü öğretmenler buna şöyle yanıt verir; “Bize öyle bir kara çaldılar 

ki, sokakta yürüyemez olmuştuk, sanki büyük bir ayıp işlemiş gibiydik. Toplumcu olmak, halk 

çocuklarının okumasını savunmak komünistlikti. Komünistlik ayıp bir şeydi, kızlarla erkeklerin 

birlikte okuması demekti.” 

Köy Enstitülerinin kapatılmasına direnen bir insan vardı; 10.Yıl Marşı’nın şairi olan Behçet 

Kemal Çağlar. İbrahim Kuyumcu’nun “Aydınlanma Sürecinde Köy Enstitüleri” adlı kitabında 

anlatılıyor. Kitabın 158. sayfasında yer alan, “Kemalist aydınlanmanın simgelerinden Şair Behçet 

Kemal Çağlar’dan bir anı” başlığında şöyle diyor Kuyumcu: 

“1946’larda çok çok öğülen, çok da göze batan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü’nün 

kapatılmasına bir gerekçe uydurabilmek için büyük başlardan bir komisyon kurulur. Bu komisyonda 

bir devrimci de bulunsun istenir. Bu üye B. K. Çağlar’dır. Çağlar köpürür. Bunlar Kemalizme 

ihanettir. Ben onlara Ziraat Marşını yazan adamım, diyerek CHP’den de, milletvekilliğinden de 

ayrılarak, içi yanarak, ağlayarak geldiği il’e dönme erdemliliğini gösterir.” 

 İşte o marşın son satırları: 

Kuracağız öz yurtta dirliği düzenliği 

Yıkıyor engelleri ulus egemenliği 

Görsün köyler bolluğu rahatlığı şenliği 

Bizimdir o yenilmek bilmeyen Türk benliği 

 Biz ulusal varlığın temeliyiz köküyüz 

 Biz yurdun öz sahibi efendisi köylüyüz 



B.K. Çağlar 

 Bu şiiri yazan o büyük insan kendine yakışanı yaptı ve Köy Enstitülerini kapatma girişiminde 

rol almayı reddetti, milletvekilliğinden de istifa etti.  

60 yıl sonra aynı Amerikancı mantık şimdi iktidardadır. Şimdi, halk çocuklarına devlet 

üniversitesinin kapılarını kapatan, fiilen devlet üniversitelerini ortadan kaldıran YÖK ve Dünya 

Bankası kararlarına karşı tepkisini aynı biçimde gösterecek bir tane CHP milletvekili veya bir tane 

öğretim üyesini mumla arıyoruz.  

 Ankara-Haziran 2006 tarihli YÖK Strateji Raporunda sadece parası olanlar için ve hatta bu 

öğrencileri yurt dışında yüksek öğretime yönlendirmek için uzun uzun Dünya Bankası raporlarından 

söz edilmektedir: 

 “Yükseköğretim alanındaki hareketliliğin  toplumsal sonuçları yanı sıra çok önemli ekonomik 

sonuçları olduğunu da göz ardı etmemek gerekir. Almanya, Fransa, Kanada ve ABD gibi ülkeler 

öğrenci hareketliliğini seçkin yabancı öğrencileri ileride kendi nitelikli işgücüne katma beklentisi 

içinde desteklemektedir. Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda gibi bazı ülkeler ise yabancı 

öğrencilerden alınan yüksek öğrenim harçları ile ek mali kaynak yaratmak amacını gütmektedir.  

 Program hareketliliği uygulaması çerçevesinde, öğrenciler bir başka ülkenin eğitim 

programlarına, yurt dışına gitmeden ve genellikle sanal eğitim tekniklerinden yararlanarak, kendi 

ülkelerinde kayıt yaptırabilmekte ve derece alabilmektedirler” (s.37)  

 Sanal eğitim tekniklerinden kasıt,  internet aracılığıyla sertifika almaktır. Şu anda bu uygulama 

başlamıştır. Bakınız, bu bile okulların geleceğini yok etmenin ve Türk öğretim üyelerinin işsiz 

kalacağının açık ifadesidir.  

 Yükseköğretimin piyasa mantığıyla ele alınmasını rapordan okuyalım:  

  “Küreselleşme, piyasa ekonomilerine geçiş ve özellikle hizmetlerin serbest dolaşımı yönündeki 

hızlı gelişmeler nedeniyle yükseköğretim, BM, UNESCO, OECD, AB Komisyonu, Dünya Bankası ve 

hatta Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların da öncelikli gündem maddelerinden biri 

haline gelmiştir.”(s.34) 

 YÖK Strateji Raporunun nerelerde hazırlandığını anladık mı? Dünya ticaretini elinde tutan 

merkezlerin adlarını tek tek veriyor. Paranın tanrılarına hizmet etmeyenin insan sayılmadığı bir küresel 

vahşet düzenine biat etmek veya etmemek noktasındayız. 

 Devlet üniversiteleri halkçıdır, piyasaya para kazandırmıyor, yani onların eski deyimiyle 

komünist okullardır, Kemalizmin son kaleleridir, yıkılmalıdır diyor bu yeni tanrı, anlayana. 

Yöneticilerimiz bu tanrıya daha çok kazanması için bol bol dua göndermektedir. 

 Devlet üniversiteleri kapatılırken susan öğretim üyeleri, acaba kendi sonlarını hazırlayan YÖK 

Strateji Raporuna “amin” dediklerinin farkındalar mı? 

Ulus egemenliği bitirilirken üniversitedeki kürsü özgürlüğü-egemenliği de bitmektedir, bunu 

görüyorlar mı? Eğer gerçekten bunu gördüğünü söyleyen varsa kendilerine bunca yıldır maaşını veren 

Türk halkına tepkilerini  göstermelidirler. 

Behçet Kemal Çağlar’ın yazdığı 10. Yıl Marşını ve eylemli protestosunu lütfen anımsayınız.  

 25.1.2008 

 

 

Amerikano Eğitimin Seviyesini Belirleme Sınavı, Askeri Liseler kalkıyor mu?  

 

Değerli aileler ve gözbebeğimiz, sevgili çocuklarımız! 

Haziran 2008’de 7.sınıfların gireceği ve bundan sonra her yıl 6-7-8. sınıfların gireceği seviye 

tespit sınavının ne olduğunu gerçekten biliyor musunuz?  

Önce bankaya gidip 10 YTL yatıracaksınız. Niçin? Çocuğunuzun seviyesini birileri ölçecek. 

Sınıf öğretmeni bilmiyor mu, ders öğretmeni bilmiyor mu notlarını? Neyi ne kadar öğrettiğini 

öğretmen bilmiyor mu? 

Test sistemi ezberci sistemdi hani, hani ezberciliğe karşı getirilmişti yeni eğitim programı? Ne 

bu böyle her yıl test? 

Aileler dershanelere koşuyor, paralar piyasaya akıtılıyor, çocuklar yarış atı gibi 

koşturuluyor… Neden o? Çocukları seviyesiz çıkmasın diye. 

Büyük yanılgı burada başlıyor. Oysa: 



Çocuklarınızın değil, tüm Türkiye’de eğitimin ne kadar geriye çekildiğini ölçüyor Dünya 

Bankası. Sınıf geçmeyle asla ilgisi yok, puan biriktirmeyle de ilgisi yok. Çünkü, sertifikalı eğitim 

denilen, piyasacı bir sistem başlatıldı, birkaç yıla kadar, yani şimdiki 7.sınıfta olanlar liseyi 

bitirdiğinde, parası yettiği kadar dersi alma modeline geçiliyor. Üniversiteler sertifikalı mezun 

verecek, bu başladı bile.  

Bu seviye sınavı masalıyla toplamayı hayal ettiğiniz puanlar asla işinize yaramayacak. 

Piyasacı sistem asla puana bakmaz, sadece paraya bakar! 

Öyleyse neden bu seviye sınavları?  

Piyasanın azami kâr edebilmesi için bir tek kuralı vardır. Örneğin sağlıkta; “Ne kadar hasta, 

o kadar kâr”. Bunu eğitime taşıyalım: 

“Ne kadar içi boş kafa, o kadar kâr!” Yani derslerin içi/kafalar boş tutuldukça anne babalar 

çocukları için o kadar çok para harcar, daha uzun yıllar eğitim için para döker. Dünya Bankası, 34 

yaşına kadar eliniz cebinizde olacak şekilde eğitimi yaydı, biliyor musunuz?  

Şimdi, 2005’de sinsice uygulamaya başlanan içi boş Amerikano eğitim modelinin sonuçlarını 

test edecekler. Parasını da size ödeterek. Çocuklarımızı 3 yılda ne kadar gerilettiklerini kontrol 

edecekler.  

Sınavda neden İngilizce sorular var, merak ederseniz; 3 yılda ne kadar Amerikanolaştırdık 

Türk çocuklarını diye ölçecekler.  

Bu yıl özel derslere koşturanlar haziranda pişman olacaklar. Bu kadar kolay sorular için 

değmezdi diyecekler. Çocukları bu kadar hafifletilmiş bir müfredatla sınav yapmaları bile aptallık 

diyeceksiniz hatta. İstedikleri budur. Çünkü, “az olan iyidir” yalanıyla bilgi aşağıya çekildi. Bir iki yıl 

sonra da boş kafalı olmaları olağanlaşacak.  

Ve siz okul müfredatları nasıl oldu da bu kadar içi boş hale geldi diye düşünürken, 

çocuklarınız birbiriyle çocukça şakalaşırken bile yaptığı davranışlar suç hanelerine yazılacak. Disiplin 

suçlarını affetme kaldırıldı ve siz bundan habersizsiniz.  Kitapların içi boş ve çocukların beyni de 

boşsa ne olur; ders çalışılmadan da oluyor diyen çocuklar daha fazla suça meyledecek ve davranış 

hanesinde birikenler 16 yaşına geldiğinde “Bu kadar suçun cezası artık verilmeli” denir ve çocuğunuzu 

sizden alıp köle işçi hapishanesine (çağdaş  kürek mahkûmları!)  götürülür. Yeni Amerikan tipi 

hapishaneler böyle.  

Amerikano eğitimden geçen çocuğun gideceği yer Amerikan tipi hapishanelerdir.  

Bir de özel Amerikano askeri kampları var. Disiplin suçu birikmiş çocuğunuzu güya 

iyileştirmek için askeri kamp eğitimine alırlar. Artık adam öldürmeyi bir meslek olarak seçmiştir. 18 

yaş dolunca özel asker şirketlerinde çalışır, artık askerlik “iş” olur.  

ABD, artık sadece kendi ülkesinde değil Türkiye’de de kendisi için çalışan asker şirketleri 

sahibi olacak. Amerikan sermayesinin özgürlük kavramı  bu noktaya gelmiştir. Bakınız, son günlerde 

Afganistan için asker bulmakta zorlanıyorlar; fakat özel asker şirketleri olursa sorunları kalkacak… 

Olur mu olmaz mı demeye kalmadan olacak bunlar. Neden mi? ABD ile yapılan bütün kamu 

hizmetlerinin özelleştirilmesi anlaşması adım adı önümüze geliyor, görüyorsunuz. “Türkiye askerin 

kanını satsın” dedikleri şey budur. 

Bakınız, Fen ve Anadolu liselerinin sınavları bu yıl son kez yapılıyor, değil mi? Peki, aynı 

sınavla öğrenci alan askeri liseler ve polis okulları nerden öğrenci alacak? İyi düşünün. 

Genelkurmaydan tık yok, bunu da iyi düşünün. Ya da, Askeri Liseler kaldırılıyor mu? 

TRT 4 de canlı yayında bir veli sordu, MEB Eğitek yetkilisi cevap verdi; “Askeri okullara 

nasıl gidileceğini bilmiyorum. Kurumlar kendileri onu düşünürler.” Diyemedi ne olacağını. Seneye 

çocuğunu askeri okula veya polis okuluna sokmak isteyen aileler var, ne olacak onlar? Dünya Bankası 

reçetesinde hepsi yazıyor. 

Özel askeri lise ve özel polis okulu sistemi geliyor! Sonra özel şirketlerin özel harp 

okulları… Her biri farklı uzmanlıklarda!  
Yani, Türk asker doğmayacak artık. Binlerce yıllık Oğuz geleneği piyasaya teslim edilecek. 

“Piyasa türbandır” demiştim; piyasa, ipleri hem İsrail’in hem Nevyork’un elinde olan her türlü 

tarikatlardır. En önemlisi, artık TSK ile  sorun yaşamak istemeyen İslamcı Amerikanolar için 

muhteşem çözümdür bu.   
Dönelim seviyesizliği belirleme sınavına. Binlerce öğrenci kendi okulunda değil de çevre 

okullarından birinde girecek sınava. Bu çocuklar 7.sınıfta. Yani aileler o gün düşecek yollara.  



Bu sınava ne para ödeyin, ne de sınava çocuk götürün derim. Bizi bizim ipimizle asıyorlar, 

bunu görelim. Bu sınavın sınıf geçmeyle asla ilgisi yoktur. Puan toplamayla da. O bir yalandır, hiçbir 

işine yaramayacak çocuğun. İleride parasını verdiği okula gidecekse, bu puanların hiç bir anlamı 

yoktur. Sadece bizi ne kadar çökerttiklerini, çocuklarımızın beynini ne kadar boşalttıklarını ve 

İngilizce’yi kaç çocuğa öğrettiklerini görecekler.  

Sonuçlar veliye bildirilmeyecek. Ama OECD ülkeleriyle karşılaştırma yapılacak, hangi 

ülkeden ne kadar geride olduğumuz açıklanacak. Sonuçlar bizim son seçimlerdeki gibi diledikleri 

şekilde oynanmış olabilecek. Bir aptallaştırma bombardımanı daha yemeye hazır olun. 

Özetle çocuklarımızı ne kadar Amerikano yaptıklarını bu yıldan itibaren her yıl ölçecekler.  

Sevgili aileler, bu sınava ne para verin, ne de çocuğunuzu götürün. Eğer ülke çapında toplu 

tepki verirsek bu sınavlar işlevsiz kalır. Sınavdan sonra ne kadar aptal olduğumuzu konuşmak yerine 

bu aptal Amerikano eğitim modelinden nasıl kurtuluruz onu düşünmeye gücümüz kalır. 

Hani, bakkallarımızın koka kola satmayı reddettiği gün biz kazanırız diyoruz ya, aileler söz 

konusu seviyesizlik tespit tuzağına hiç gitmediği zaman  biz kazanırız.  

Sevgili veliler,  bu satırlarda her şeyi anlatmaya yerimiz yok. “Milli Eğitimde Emperyalist 

Kuşatma” kitabıma bir göz atarsanız, çocuklarımızın başına geçirilmekte olan çuvalları daha iyi 

göreceksiniz. 

Değerli analar, bacılar, babalar, dedeler!  

Gözbebeğimiz çocuklarımızı ve onların geleceğini koruyabilmek için, bütün duyarlılığınızı 

seferber etmeniz dileğiyle… 

 

12.2.2008 

 

 

İlköğretim 1.Sınıf Türkçe Ders Kitabı (Ankara 2007-2008 Ders Yılı) 

 

1.Sınıf okuma kitabı (İlköğretim 1), 2005 yılından itibaren okutulmaktadır. Yüzlerce 

pedagojik yanlış içermekte olan bu kitap çocuklara bedava(!) dağıtılmaktadır.  

Bu kadar yanlış bir kitapta nasıl bir araya gelir diye düşündüğümüzde,  aklımıza ABD Savaş 

Bakanlığının psikolojik harp dairesi tarafından üretilen “uzaktan beyin kontrolü” gelmektedir. Görsel 

yolla beynin içine gönderilen bunca zihinsel kaos bombası ancak çocuk ve insan düşmanı olan bir 

merkezde üretilebilirdi. Görsel bombaların bu kitapların içine nasıl yerleştirildiğini düşündükçe, 

düşmanlarımızın hiç uyumadıkları, işbirlikçilerini uzun süre bunun için hazırladıkları anlaşılmaktadır.  

Çocuklarımız okumayı söker sökmez, daha ilk okuma parçalarıyla birlikte onların beynine 

ekilen bu yanlışlar, körpe beyinlerini savunmasız yakalayacak ve çökertecektir. Yakın bir gelecekte 

bunun sonuçları görülecek, telafisi imkansız sorunlar doğacaktır. Bu eğitim derhal durdurulmalıdır.   

Bir anımsatma ile başlayalım. Atatürk’ün sağlığındaki alfabemizin çarpıcı cümlesi 

Cumhuriyet eğitiminin temel felsefesini verirdi. Şöyleydi:  

UYAN UYAN GÜNEŞ DOĞDU. 
Atatürk öldükten sonra:  

UYU UYU YAT UYU.  

2005’de başlayan piyasacı eğitim:  

RÜYANDA NE GÖRDÜN?  
Devam;  

23 NİSAN BİR KELOĞLAN MASALIDIR! 

KIRMIZIYI SEVERİM, BALONUM KIRMIZIDIR! 

KİTAP OKUMAK BİR KIR OYUNUDUR! 

 

1.Sınıf Türkçe Okuma kitabının bütününde anlamsızlık ve uyumsuzluk egemendir.  

-Olaylar arasında bağ yok,  

-Cümleler arasında bağ yok; başı ile sonu arasında bağ yok. 

- Anlamlı okuma yapılamaz ve çocuk okuduğunu anlatamaz.  

-Türkçe yazım kuralları sürekli çiğnenmiş halde, kuralsızlık egemen.   

-Punto farkı, koyuluk açıklık farkı ve renklerle bölünmüş yazılarla parçalılık egemen.  

-Resimlerle yazılar arasında bağ yok. 



-Resimlerin birbiriyle bağı yok. 

-Üst kapakta; okumaya özendirici bir resim yok. Harfler ve sayılardan boz-yap kutularına 

karışık olarak birer tane konulmuş, bütünsel bir anlam ifade etmiyor. Şekiller dağınık halde 

durmaktadır.  

Not: Kuralsızlık, uyumsuzluk ve dengesizlikler çocuğu akıllı yapmaz, tam tersine akıl 

bağlarını koparır ve çocuğun beynini aptallaştırır.    

 

Kapaktaki “İlköğretim 1” yazısında kuralsızlık; “İlköğretim” dikey olarak, 1 sayısı ise 

başka bir puntoyla kocaman yazılmış. Oysa,  “İLKÖĞRETİM 1” yan yana aynı puntoda yazılırsa 

birlikte bir anlamı vardır. Parçalanmışlık sözcükler arasındaki bağı keser, anlamı böler. 

 Ünite değerlendirmesi yapılan “Neler biliyorum” başlıklı bölümlerde çocuklara sürekli 

olumsuzluklar, itici ve üzücü sorular yöneltilmekte, arkadaşlık ilişkilerini bozacak şekilde düşünce 

üretmeleri istenmekte, çoğu zaman da karmaşık ve bozuk cümlelerle kaotik sorular sorulmaktadır. 

Çocuğun bu sorularla sağlıklı normal insan olması mümkün değildir. Bu sorular emperyal merkezlerin 

psikolojik savaş taktiklerini içeren “Çatışma stratejisi” teorsine uygun görünmektedir. 

Örnek 1.(sayfa 52): 

-“Mehmet arkadaşına kitabını ödünç olarak verdi. Arkadaşı kitabı kaybetti. Mehmet’in 

arkadaşının yerinde olsaydınız ne yapardınız?” 

Pedagojik yanlışlar: Mehmet’in arkadaşına bir isim, Ali, Ayşe vb. konulmalıdır. İsimsiz bir 

öznenin yerine kendini koyarak düşünebilme becerisini göstermek yetişkinlerin bile yapabileceği şey 

değildir. Üstelik de mahcup kişi yerine kendini koymak, eziklik duygusu ile konuşmaya çocuğu 

yönlendirmek, çok büyük yanlış. Bu, oldukça can sıkıcı bir durumdur. Ayrıca, isimsizlik insanda 

hiçlik duygusu yaratır ve kimse kendini bir hiç olarak düşünüp fikir üretemez.  

Örnek 2.(sayfa.54) 

“Bu temada, okuduğunuz metinlerden en çok beğendiğiniz kahramanların resimlerini 

yapınız.” 

Pedagojik yanlışlar: Bu bölümde okuma parçalarında kırmızı balonlar var bolca, kahraman 

olarak bir tane de Keloğlan var. Bu hafta 23 Nisan haftasıdır ve bu ünite resimlerinde 23 Nisan’da 

okulda veya Cumhuriyet meydanlarında yapılmış olan bir bayram töreni fotoğrafı yoktur. Bol bol 

kırmızı balon var bu sayfalarda; demek ki çocuk kitaba bakarak balon resmi çizecek. 

Nedense “en çok” koyu yazılmış! En demek bir tane olandır, ama “kahramanlar” seçmesi 

istenmektedir. Çocuğu birden fazla kahraman yaratmaya zorlamak onu kendisiyle eşit düzeyde başka 

şeylerle düşünmeye götürür ki, bu seçicilikte kararsızlığı getirir, bocalatır, kafa karıştırır. “En çok” ile 

“ler” takısı uyuşmaz. 

Örnek.3 (sayfa 38) 

“Arkadaşı, Didem’in tavşanını seviyordu. Tavşan kaçmak için çabalıyordu. Didem’in 

yerinde olsaydınız arkadaşınıza ne söylerdiniz?” 

Pedagojik yanlış: Arkadaşına ad verilmemesi yanlıştır. Tavşanı kaçırtan arkadaşınıza 

kızacağınız bellidir, ikisi de çocuktur nihayet, burada arkadaşlık ilişkisini zedelemek riski vardır. 

Burada, çok kurnazca çocuklar birbirine karşı çatışma yaratacak durumlarla empati kurmaya 

zorlanmaktadır, ruhsal gerginliğe neden olacak sorulardır bunlar. Hiçbir  çocuk böyle bir soruyla 

muhatap edilmemelidir.  

Örnek 4 (sayfa 70) 

“Murat ile emre basketbol oynuyorlardı. Emre basket atamayınca mızıkçılık yaptı. 

Murat’ın yerinde olsaydınız Emre’ye ne söylerdiniz?” 

Yanlış: Eğer bu sınıfta bir Emre varsa, o çocuğun adı “mızıkçı” takılır, çocuklar bunu bir şaka 

olarak yapar anacak bir eğitim kitabında bunlara fırsat verilmemelidir. Mızıkçılık olumsuz bir 

davranıştır, bu davranış çocuğun üzerine yapışır, böyle bir soru asla sorulmamalıdır.  

Bu sorular, basık, her şeyden çekinen, hep ben hata mı yaptım, suçluluk psikolojisi içinde 

insan yaratır.  

“Boşlukları doldur” sorularında, seçeneklerin hepsi de yanlış olabiliyor ve çocuk yanlışı 

seçmek zorunda kalabiliyor, çünkü soru yanlış. Örneğin:  

“Akşam evde …. oynarım”. Oysa, oyun gündüz oynanır. Beş tane oyun adı seçenek veriliyor, 

ki bu durumda hepsi yanlıştır. Okumaya başlamış bir çocuk durmadan oyuna yönlendirilmez.  



Öte yandan olması gereken temel konular, aile, okul, doğa, sağlık, trafik, hayvanlar, taşıtlar 

gibi sosyal hayatı öğreten okuma parçalarını ve şiirleri kitapta  hiç görememekteyiz. 

 

Satır başı, satır uzunluğu ve paragraflarda kuralsızlık:  

Hemen her okuma parçasında satırlarda düzensizlik var. Bazen sağ kenardan içeri, bazen sol 

kenardan içeri kolunlar boşluklar yapılmış, bazen yatay bazen gittikçe küçülterek son paragrafta 

bitişler var. Bun yolla, satır sonundan satır başına otomatik göz atlamaları engellenmektedir. Bu 

durum okuma hızını keser ve dikkat dağıtır, bir üst satırla alt satırın bağlantısı kopartılmış olur. 

Kuralsızlık aklın kabullenmediği şeydir, kuralsızlık akıl bağlarını kopartır.  

 

Kitaptaki resimler hakkında: 

Kitaptaki resimlerin tamamı düşsel resimler olup hiç biri gerçek hayattan fotoğraf değildir. Bu 

resimlerin hemen hepsinde aşağıdaki yanlışlar görülmektedir.  

-Resimlerin büyüklükleri arasında orantı yok. Resimlere ayrılan  alan her sayfada yazıdan 

daha büyük ve farklı büyüklükte resimler. 

-Resimlerin hemen hepsi çerçevesiz, sınırsız kenarları açık halde. Sınırsız resim insan 

beyninde sayfadan daha büyük bir alanı kaplar; ürkütücüdür. Çerçevesiz resim beyni dağıtır! 

-Yazıdan çok resim var. Okuma kitabı gibi değil, resim kitabı gibi.  

-Bir başlık altında resmedilen bir karakter 3 resimde 3 başka insan gibi, bozuk resmediliyor. 

Tutarsız, dengesiz çizimler.  

-Abartılı kocaman insan bedenleri, orantısız bedenler çizilmiş.  

-Resimler, çocuğun tüm dikkatini okumaya veremeyecek kadar dikkat dağıtıcı büyüklükte. 

Yazılar itilmiş durumda. 

-Birbiriyle aynı temayı veren resimler abartılı olarak ardı ardına, yan yana.    

-Yazılar renkli resmin içinde başlatılmış, göz yorucu, gözleri bozucu.  

-Farklı mesafelerden okumayı gerektiren koyuluk-açıklık farkları her bir sayfada. Yıl sonuna 

kadar bütün çocukların gözleri bozulacaktır. 

-Tüketime yönelik resimlendirme ve konular ağırlıktadır. (1.sınıf çocuğuna cep telefonu, yaş 

günü hediyeleri, bayram hediyeleri, vb.) 

- Çocuğun mantığına uymayan, gerçek hayatın dışında şeylerle dolu bir kitap.  Hayatla bağ 

kurulması imkansız konular var. 

-İki sayfayı kaplayacak kadar kocaman ve sınırlandırılmamış resimler; resmin çocuğun 

beyninde kapladığı imaj alanı yazıyı algılamaya yer bırakmamaktadır 

-Resimle konu başlığı ile örtüşmüyor.  

-Futbola özendirme ağırlıktadır ki, bu bir çocuk sporu değildir. Top resimlerinde  düzgün 

çizilmiş tek bir tane resim yoktur; şekiller ve renkler asimetriktir.   

-Son sayfada yer alan Türk Dünyası Haritasında Türkiye adeta seçilemiyor. Belirgin olan sarı 

renkli alan ise Kuzey Doğu Asya’da bir yerdir. Oysa, Türkiye haritası resmin ortasına gelecek şekilde 

komşularıyla birlikte verilebilirdi. Ayrıca 1.sınıfta Türk Dünyası haritası herhangi bir ünite ile 

bağlantılı da değildir.  

-Kitaptaki bütün okuma parçaları yazarlarına rağmen “düzenleme” yapılmış, değiştirilmiş, 

cümleler bozulmuş, anlamsızlaştırılmış, konular ucubeleştirilmiş ve bu yolla yazarları da 

değersizleştirilmiştir.  

 

Atatürk Resmi: Orantısızdır. Omuz-baş-beden ölçüleri bozuktur. Gözlerin yeri, bakışlar, alın 

çene arasında orantısızlık… Bu resim eski doğru resimlerin yerini bir süre sonra alacak ve Atatürk’ün 

gerçek resimleri kaybolacaktır. 

İnsan beyni kasetçalar gibidir, üzerine kayıt yapıldığında alttaki kayıt-görüntü silinir. 

Anlaşılan odur ki, Mustafa kemal Atatürk’ün doğru resimleri hafızalardan silinsin istenilmektedir.   

Konu Başlıkları: Hemen bütün başlıklar ya resmin içinde, ya altında, yanlış yerdedir. Önce 

resim sonra onun altında konu başlığı olamaz.   

Okuma metinleri: 

1.konu; “Şemsiye” şiiri. 

Sayfanın başında gece, yıldızlar varken, sayfanın alt kısmı gündüzdür! Asimetri gece-gündüz 

olarak renkli sayfanın mesajıdır; bu asimetriden akıllı bir imaj yaratılamaz! 



Daha ilk parçada dünya kötülüklerle dolu, çöplük içinde bir yer olarak resmediliyor; çocuk 

hayatı neşe içinde yaşanılacak bir yer olarak göremez. 

Dünyayı kötülüklerden bu şemsiye kurtaracakmış; akıl, çalışkanlık, okuma, bilgi gibi erdemler 

bu şiirde yok.   

Bir şemsiyem olsa 

Kocaman kocaman olsa 

Dünya’nın üstüne tutsam, 

Kötülüklere engel olsa 

 Bir uçan balonum olsa 

 Kocaman kocaman olsa 

 Tüm kötüleri içine koysam 

 Dünya’dan uzağa atsam 

-“Dünya” özel isim oluverdi.  

-Balon ile şemsiye kurtarıcı oluverdi. 

-“Kötüler” diye bir kavramla tanıştı çocuk, üstesinden gelemeyeceği bir görev verildi çocuğa, 

ürkütücü bir durum. 

-İki sayfa resim var; şiir ise sekiz satırcık.  

-Resmin üst yarısı koyu renkli, 1.kıta koyu renk üzerine geliyor. 

-“Kötü” kavramı bu resimlerde çevre kirliliği olarak verilmiş. Çocuğun elinde çöp torbası, 

dünyanın çöpünü topluyor. Şiirle ne alâka? 

-Kötü kavramını bu yaşta vermek yanlış iken, çöp ile “kötüler” nasıl aynı imaj içine 

konulacak, mümkün değil! 

-Çocuğa hayatı sevdirmek yerine onu hayattan korkutmak bu metnin psikolojik sonucu 

olacaktır.  

 

2.Konu; “Güneş nereye gidiyor?” 

Böyle başlık olmaz; çünkü güneş bir yere gitmez, biz onun etrafında döneriz! Bu yaşta 

okumaya, bilimsel doğrularla tanışmaya başlayan çocuk masal çağını bıraktı demektir! Okul bilim 

yeridir, masal yeri değil! 

“O akşam ayakkabılarını giydi, Güneş’in peşine düştü… Güneş’e doğru koştu… Yorgun 

düşüp otların arasına sırt üstü uzandı… Ay’ı gördü. Ay birden konuşmaya başladı…Gördüklerinin 

rüya olduğunu anladı… Demek ki rüyalar gerçek olabilir diye düşündü… Acaba rüyasında olduğu gibi 

Ay ile konuşabilecek miydi?...” 

-Ay ve güneş özel isim gibi büyük harflerle başlatılmış. 

-Çocuklar güneşi her gün görerek bu yaşa geliyorlar, çocuklar güneşin peşine koşulmayacağını 

yaşayarak öğrenmiş olarak okula gelirler. Çocuklar bu kadar aptal yerine konulamaz. Çok uçuk ve 

öğretici hiçbir yanı olmayan bir okuma parçası düzenlenmiş. 

- 4 sayfa yazı, 4 büyük resim; resimlerde çocuk güneş batarken ona bakıyor, sonra güneşi 

kovalıyor, sonra ormanın kenarında uyuyor, sonra ailesi onu ormanda uyurken görüyor.  

-Neresi rüya, neresi gerçek belli değil.  

-Ay çocuğa bakıyor, çocuk gece ormanda yatıyor; çocuk neden ormanda uyurken resmedilir, 

uyuma yeri orası mıdır?  

-Gerçek hayatta ürkütücü olan bir şeyi normal bir durum gibi çocuğa sunmak ruh sağlığı 

açısından da eğitici bir şey olamaz. 

-Rüyaları gerçek hayatın bir parçasıymış gibi çocuğa vermek onu hayata hazırlamak değildir. 

Bunun adı “eğitim” olamaz. 

Çocuğu gerçek hayatla bağ kuramaz hale getirmek bu metnin psikolojik sonucu olacaktır. 

 

3.Konu; “Gökkuşağı” şiiri. 

Ne bayrak, ne okul, ne bayram şiirleri var. Şemsiye, gökkuşağı… Bir şeyin sevgisini vermek 

için şiir öğretilir çocuğa.Oya burada uçuk konular ele alınıyor.  

GÖKKUŞAĞI yazısı okunamıyor. Çünkü mavi zemin üzerine her bir harf başka renkte 

yazılmıştır. Her renk bir başka nesne demektir beyin için, o nedenle sözcüğün her bir harfi  ayrı 

algılanır, bütünlük halinde görülemeyeceği için asla algılanamaz! 



Gökkuşağının renklerini sayarken sözcükler adı geçen renkte yazılmış ve zeminde ise koyu bir 

mavi renk var. Sorun renkli zemin üzerine renkli yazılar: Görme bozukluğu yapar. Örneğin burada, 

“turuncu” sözcüğünü seçebilmek için kitabı gözünün dibine kadar yaklaştırma ihtiyacı var.   

Resim: Gökkuşağı üzerinde kayan çocuklar.  Zemin tam sayfa kenarlıksız pürtüklü bitirilmiş 

halde. Bir resim sanatında bu asla olmaz. Diğer sayfada da kenarlar pürtüklü bırakılmış. Çocuk bu tür 

kenarı bozuk resimlerden denge kavramını alamaz.  

Oysa, denge ve simetri doğanın ve insanın en temel özelliğidir. Eğitimin hedefi çocuğun 

denge ve simetrisini destekleyerek geliştirmektir. Bu, çocuğa matematiksel düşünme gücü 

kazandırmak demektir. Görülen odur ki okuma kitabında, çocukta var olan matematiksel düşünme 

gücü paramparça edilmektedir. 

 

4.Konu; “Ayla’nın Bulut Oyunu”. 

4 sayfa yazı, 4 tam sayfada resim, yazı onun üzerinde başlıyor.  

Aptalca sözler: Bulut sarı deveye benziyor (bulut beyazdır), yanında beş kanatlı bir kuş (iki 

kanatlı kuş  olur), Keloğlan’ın yaşlı annesi (yaşlı nine olur), bulut peri kızına beziyor (nasıl oluyorsa), 

ardında bir kuzu sürüsü (kuzu sürüsü olmaz, kuzular anneleriyle birlikte dolaşır, annesiz dolaşan 

kuzular...    

Renkli resim üzerinde yazı: Başlık yazısı ile resim aynı tonda neredeyse, yazıyı seçmek çok 

zor, görme sorunu yaratır. Yazılar bir beyaz buluta giriyor, bir maviye; burada çocuğun gözü okuma 

ayarı yapamaz.  

Resim konusu: Kız çocuğu buluta bakarak konuşuyor (aptalca), 2.resimde bulutlara bakıp 

konuştuğu için ablası onu azarlıyor ve resimde çocuk ağlıyor, çok üzülüyor. Azarlanmış çocuk resmi 

yapılmaz, çocuğun psikolojisi bozulur, öykünün kahramanı ile empati kuramaz, sıkıcı bir yazıyı kimse 

okumak istemez. 

Ablasına, “Büyükler dikkatsiz oluyor” diye bir cevapla, çocuğa büyüklerin hakkında hüküm 

verdiriliyor! Büyükleri güvenilmez yapmak ürkütücüdür.  

 “Artık Ayla’nın bulut oyunu sona ermişti”; çocuk bulutla oynuyormuş! Tuhaf bir ifade.  

Parçada, gündüz zamanıdır belli ki, azarlayan ablası kucağına alıp yatağına götürüp masal 

anlatıyor ona! Gündüzden geceye atladı öykü!  Kopukluklar bağ kurulacak gibi değil.  

Çocuğu azarlayan ablası onu kucağına alıp yatağa götürüyor; ne tuhaf ilişkidir?  

Bitiriş cümlesi: “Ablası masal anlatırken Ayla uyuyakaldı. Uykusunda güzel rüyalar 

gördü.”  

-Bu bitirişin konu ile ne alâkası olabilir? Uykusunda güzel rüyalar gördüğünü nerden biliyoruz 

ve neden yine rüyalarla final var?  

22.sayfada, Neler Biliyorum değerlendirme bölümünde “Ayla rüyasında neler görmüş 

olabilir? Resimleyiniz” ödeviyle, çocuklar rüyaları resimlemeye kadar götürülüyor! 

-Bu yöntemle çocuğumuz rüya görmeye ve rüyasını resimlemeye yönlendirilmektedir. 

Psikolojik sonuçlarını düşünmek bile ürpertiyor!  

 

5.Konu; “Bora’nın Telefonu” 

4 sayfa resimli yazı. Bora okuldan eve gelirken, ilk resimdeki telefon bir cep telefonudur.2. 

ve 3. resim ise birbirinin hemen aynısıdır; bunlarda  iki kardeş halı üzerinde yoğurt kaplarıyla iplik 

kullanarak telefon yaparlar, fakat resimdeki teller yerde dolanmaktadır! Bu telden titreşim gitmez! 

Yanlış resim veriliyor bir deneyde. Belki de çocuğun yaptığı ilk deneydir bu! Bilimsel 

resimlere güvensizlik burada başlayacak; resim ile yazı arasında açık çelişki vardır.  
-Resim karesi sayfanın yarısından büyük ve okuma yazısı resim üzerinde başlatılıyor; gözün 

görme ayarını bozar. 

“Bora ve Beste o gün akşama kadar bu telefon ile oynadılar” diye bitiyor. İyi yalan.  

Cümle içinde koyulaştırılmış “merak ettim” ne anlama geliyorsa, olmayan bir yazım kuralı 

ortaya çıkıyor!, 

 

6.Konu:”Deniz Kızı Okulda”. 

Deniz kızı okula nasıl gelir? Bir tuhaflık daha.  

Okulda bir tiyatro varmış, 4 tam sayfa, 2 tam sayfa 2 yarım sayfa resimli.  Akvaryum sahnesi 

resmediliyor, tiyatroda diye deniz kızının yaşamı anlatılıyor... 



“Burak çok şaşırmıştı, ilk defa bir deniz kızı görüyordu.” Deniz kızı balıklarla dans ediyordu, 

elindeki buketi seyircilere attı ve oyun bitti... Tiyatro diye çocuklara verilen bilgi bu! Hani tiyatro 

insanı insana insanla anlatan sanattı!  

Bu okuma parçası da kocaman bir fiyasko; içinde çocuğa hayata dair verdiği bir bilgi yok. Boş 

şeylerle çocukları oyalayan, kocaman bir hiç! 

 

7.Konu; “Kamp Arkadaşları” 

Başlık konulmamış, doğrudan resimle başlıyor sayfa. Başlık sağ sayfanın en dibinde, masanın 

ayağının altına girmiş… 

Çerçevesiz, çok irileştirilmiş resimle, iki tam sayfayı kaplayan kocaman bir masa, üzerinde 

pasta, aile masada oturuyor.  

Okuma parçası sol sayfadan değil sağ sayfana başlıyor ve dipte iki satırcık:  KAMP 

ARKADAŞLARI 

“Nilgün’ün doğum günüydü. Hediyeleri açmak için sabırsızlanıyordu.”  

Masada hediyeler yok, çocuk mumlara üflemek üzere resmedilmiştir. 

Yazı başlığı ile hiç ilgisi yok. Doğum günü hediyesi anlatılıyor. Çocuğa dedesi kamp çadırı 

hediye etmiş. Okula yeni başlayan çocuğa edilecek hediye çadır olmaz ve çadır, çocuğa değil ailenin 

kendisine aldığı bir eşyadır. Her üç resimdeki  dede birbirinden farklı ve anormal vücutlu, yine her üç 

resimdeki kız çocuğu da birbirinden farklı ve anormal orantısız bedenli. Resimler yazının satırlarını 

yok ediyor, satır boyları birden kesiliveriyor; beynin alıştığı göz atlaması şaşırtılıyor. 

Dedenin resmine dikkat: Hediyesini beğenecek mi diye mahcup ezik bir halde resmedilmiş. 

Bir dede, torunu karşısında böyle ezik resmedilemez; dede torun aile ilişkilerinde asla olmaması 

gereken bir durum eğitim kitaplarına giremez!   

3.resimde çerçeve yok, anormal büyük ve çok aptalca çizilmiş bir resim ve bu resim yazının 

içine girmiş, satır boyları kısaltılmış! 

Son resimdeki kız bir başkası, resim yuvarlak kesintili, satırlar önden kesilmiş haldedir. Satır 

başı-sonu girintiler kuralsız ve cümleler di’li geçmiş, miş’li geçmiş, karışık haldedir.  

 

8.Konu; “Keloğlan ve Çocuk Bayramı” 

Bu nasıl bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ise, kahramanı Keloğlan olan bir 

masal konusudur! Bu bayram, ne hazindir ki bu parçaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılış 

günü de değildir…  

Yiğit adlı çocuk  Keloğlana şu cevabı verir: “Çocuklar büyüyünce ülkeyi yönetecekler. 

Onun için bu bayramı Atatürk çocuklara armağan etmiş.” Bunu Keloğlan ile konuşuyor çocuk, 

yani masal bu! Yaşanmadı hayatta… 

Resim: Keloğlan, palyaço, çocuklar, balonlar ve minicik iki tane bayrak! Balonlar 

bayraklardan daha yukarıda… 

Son resim; balonlar ellerinde el ele tutuşmuşlar… Bayrak yok! Atatürk resmi yok! 

Bu okuma parçası, Prof.Asiye Karadağ’ın okul öncesi çocuklar için yazdığı Dramatizasyon 

kitabından alınmış, değiştirilmiş, hatta içindeki “özgürlük ve bağımsızlık” gibi bir çok ifade yok 

edilmiştir. Yazarın kendisiyle görüşmemizin sonucunda ana metinle hiç ilgisinin kalmadığı ortaya 

çıkmıştır. Yazardan ve yayınevinden izinsiz  ve değiştirerek basılmış, dramatizasyon gereçleri ve 

rollerin anlatıldığı giriş çıkartılmış, giriş bölümüne de bir şiir eklenmiştir:  

“Ben bir garip keloğlanım / Eşeğimin yok palanı / Varım yoğum doğruluktur / Asla sevmem 

ben yalanı” 

Görüşmemiz sırasında yazar, giriş bölümüne eklenen bu şiiri asla eğitsel bulmadığını belirtti. 

Yıllar önce radyo yayınları sırasında Keloğlan üzerinde yapılan bu değiştirmeyle masallardaki 

Keloğlan’ın hiçbir ilgisinin olmadığını, bunu bütün sınıflarında anlata geldiğini, karşı çıktığı bir şiirin 

bu metne sanki kendisine zıtlık olsun diye konulduğunu, eğer kendisine sorulsaydı buna asla izin 

vermeyeceğini söyledi. (Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi. 28.3.2008)  

Renklendirilmiş sayfalarda yazıların okunaksızlığı, “KORO” halinde söylenen yerlerin 

çıkartılmış olması, 23 Nisan Bayramının özü olan “Özgürlük ve Bağımsızlık” ifadelerinin ana 

metinden çıkartılması yazarın itiraz ettiği diğer durumlardır.  

Bu görüşmemizde metnin yazarı Prof.Asiye Karadağ durumu avukatına bildireceğini, yasal 

olarak hakkını arayacağını belirtti.  Bu sırasında tesadüf okulun salonunda bir seminer vardı ve konusu 



bir televizyon kanalının yayınındaki “Evimizin Halleri” dizisinin sanatçılarıyla söyleşi idi. Asiye 

Karadağ öğretmenimizin öğrencileri de derse girmeyip salona gitmişlerdi.  

Ders saati içerisinde böyle bir seminer ilgimi çekti, gidip beş dakika izledim ve tepki vererek 

salondan ayrıldım. Çünkü, konu dizinin yeni bölümü olan “babasız çocuk doğurmak ve doğacak 

bebeğin ve 18 yaşındaki bu evin kızının olası sorunları” idi. İzleyici öğretmen adayı öğrenciler bu 

konuşmayı yapan dizinin oyuncusunu alkışlıyorlardı. İnanılır gibi değildi; benim torunlarımın 

öğretmeni olacak olan bu gençler benim vergilerimle bu eğitimi alıyor, bu okul benim vergilerimle 

öğretmenlerine maaş veriyor ve bu okulun dekanından onaylı afiş okulun duvarlarında asılı duruyordu. 

“Neyi alkışladığınızın farkında mısınız gençler? Aile kavramı bitti, ahlâksızlığı olağanlaştırıyorlar, sizi 

babasız çocuk doğurmaya yönlendiriyorlar ve siz bu senaryoya ortak ediliyorsunuz, bunu 

alkışlıyorsunuz!” diye haykırdım.  

Ne hazindir ki bu okulda geleceğimizin öğretmenleri böyle eğitilmektedir ve burada çocuk 

gelişimi bölümünde Parçalı Zekâ üzerine halen doktoralar yapılmaktadır. Maalesef, kendi kazdıkları 

kuyuda boğulmakta olduklarını görmeyen bu öğretmenlerin maaşlarını da biz ödemekteyiz!   

İşte parçalı zekâcıların eğitimi getirdiği yerde bu yazıma malzeme olan ders kitaplarını 

görüyoruz! Zeka tektir, parçalanmaz, parçalarsan ortada beyin kalmaz; parça bütüne eşit değildir; 

olaylar arasında bağ kurabilmeye akıl/us denir, aklını hızlı kullanmanın adı zekâdır! Zekanın tekliğe 

dayalı tanımı parçalı olabilirmiş gibi değiştirilirse, tüm eğitim işte böyle biter, ortada beyin meyin 

kalmaz! Görüldüğü gibi İlköğretim 1 Türkçe Ders kitabında, kitabın her cümlesinde her satırında 

onlarca kere akıl-us bağları kopartılmaktadır! 

 

9.Konu; “Kırmızının Sevinci” 

“Benim adım Kırmızı...” Burada, bir renk özel isim olmuş, çocuk kendini renk yerine 

koyamaz, bunu soyutlayamaz! Ortada Orhan Pamuk esinlenmesi postmodern bir isimlendirme var.  

Çocuklar, kırmızı balon, kırmızı top, kırmızı pabuç, kırmızı şeker sevdiği için kırmızıyı 

severmiş…Tam dört sayfa kırmızı balonlu resimler. İçi kof bir sevgi, sebebi yok bu sevginin. 

Son resimde bir tane Türk bayrağı var, o da çocukların elinde değil, bir uçağın kuyruğunda 

havada uzakta, minicik görünen, çirkin çizilmiş, uzaktaki bir resim… Ve orantısız, zarf kapağı gibi 

uçuyor, ama dalgalanmıyor, tuhaf! 

Sayfa düzeni: Satırlar ortaya toplanmış, iki yandan balonlarla sıkıştırılmış, ne satırbaşı var, ne 

cümle sonu, hiçbir kuralı olmayan bir kompozisyon var. Her bir cümle bir başka zamanla bitiyor, 

miş’li, di’li, gelecek zaman... 

Bitiş cümleleri: 

“En tatlı, en güzel hallerimi çocukların önüne serdim. Bayraklarla, balonlarla dünyayı 

süslediler. En çok da bayrağın renginin kırmızı olması beni sevindirmişti.” 

Sevinen kim? Çocuk değil, bir soyut kavram “kırmızı” renk sevinebilir mi? Bu kadar dolaylı 

düşsel anlatımı çocuklar algılayamazlar. 

-Bayrak ne bayrağı, yok! Dünyayı süslüyor ama sınıfı, okulu, sokakları, evleri değil! Türk 

ulusunun simgesi değil, balon gibi bir süs!  

Oysa, bayraktaki kırmızı rengin adı AL’dır, böyle bir kavram ise hiç yok. 

 

10.Konu; “Bayram Sevinci” şiiri. 

23 Nisan için bir şiir yok, ama bu bayram bir dini bayramdır, o da tam anlatılmıyor. 

Yanlışlarını açalım: Ne şeker bayramıdır ne kurban bayramı, belirsiz soyut bir bayram. 

Giysiler alınıyor, “bir güzel giyiniyor”. Oya insan bir güzel karnını doyurur, bir güzel yüzer, 

ama, bir güzel giyinmez! Böyle Türkçe ifade yoktur!  

Ayakkabı dedemden 

Gömlek anneannemden 

Pantolon babamdan 

Kaban annemden 

Bir güzel giyindim (?!) 

 

Biz herkese gittik (?!) 

Herkes bize geldi (?!) 

Bayram bir geldi 



Bayram bir gitti (?!) 

 

Sevgili bayram, 

Çok çok sevdik seni 

Sık sık gel, emi?  (?!) 

 

Resimler: İki sayfa kocaman resim. Kapıdaki karı koca yaşlı aile yoldan geçenlere bakıyor, 

fakat bu ailede misafir değiller.  Bir karşılama veya veda yok ortada. Bayramlaşma anı hiç değil! 

 Bu resimde dini bayram olduğuna dair her hangi bir işaret yok. Şiirin sözlerinde de yoktur. 

Çocuk korkuyla adamın boynuna sarılmış, ayaklarını toplamış, sırtı dönük… Çocuk yok bu 

bayramda, vedalaşmıyor bile, peki bu şiiri kim okuyor, öznesiz  kaldı şiir! 

“Bayram Sevinci” diye başlık atılması, sadece giysilerin üzerine kurulmuş! 

Sayfa düzeni: İki sayfa arasında göz irtibatı olmayan uzaklıkta resim parçalanmış, araya yazı 

girmiş, koordinatlar buluşmuyor. 

Ayrıca bu yazı bir şiir bile sayılmaz; şiirsel/sanatsal tek bir satır yok burada! Şiir diye çocuğa 

sunulan yazı türü bir ucubeliktir.  

 

11.Konu; “Futbolcu Fil” 

Başlık: Resim içine girmiş küçük harfle yazılmış, açık renkte “Futbolcu Fil” yazısı; hem dil 

kuralına aykırı, hem göz için sağlıklı değil. Konusu zaten saçma; hiç olmayacak bir şey! 

Takımlarda oynayan tilkiler, tavşanlar ve fil gerçek hayatta bir araya gelemezler; tilki tavşanı 

yer, ikisi de filden korkar kaçar.  

5 sayfalık yazı; fil baş rolde futbol oynuyor. Bir fil ile asla özdeşlemeyecek bir rol.  Uçuk, 

yaşamdan kopuk! Futbola özendirmek değil; fil ile alay etme (fil kaleye sığmıyor, fil iki arka ayağı 

üzerinde duruyor..), tavşanlarla fili aynı takımda oynatma…  

Son resimde soluk mavi  kocaman bir filin kafasının üzerinde tavşanlar, olamaz! Resmin alt 

ucu sınırsız; filin hortumu uzatılırsa sayfayı deler geçer, ayakları da, gövdesi de yarım çizilmiş. İnsan 

beyni yarım resmi imaj olarak tamamlar ve bu durumda bu filin bedeni sayfalara sığmayacak kadar 

büyük yer tutar; bu filin imajı beyni patlatır!  

Son satırlar küçülerek kuralsızlık yapıldı, paragrafsız bitirildi.  

 

 

12.Konu; “Mızıkçı” 

Başlık resmin altına girmiş. Üst başlık sayfanın en üstünde olmalıdır.  

“Mızıkçı” yazısı, resmin koyu renginin üzerindedir ve okunmaz haldedir; göz bozar. 

Yine top oynayan çocuklar var, fakat çok can sıkıntısı içinde resimdekiler. Asla okumak için 

ferahlık vermiyor, ruh karartıcı; erkek çocuklar bunlar. Bir tanesi topu tutar, vermez, mızıkçılık eder. 

Kız erkek birlikte oyun da yok, olumlu örneklere özendirme de yok… Eğitimin temel kuralları 

terz yüz edilmiş durumda. 

-Resim yukarıda, yazı başlığı ise resmin altına düşürülmüştür, kural hatasıdır.  

-4 sayfa resmin 3 tanesinde mızıkçılık yapan çocuk görüntülenmiştir.  Negatif mesajlar 

görüntülendikçe beyinde kalıcı kareler oluşturur, çok büyük yanlıştır! 

 

13.Konu; “Oynuyorum” şiiri. 

Bu bir şiir olmaktan çok uzaktır. Satırları yan yana getirildiğinde düz yazı olur bu. Şiir sanatı 

göz ardı edilmektedir.  

Ayrıca; bu kaçıncı konudur, çocuklar hep oynuyorlar! Ciddi bir iş hiç yapmadılar! 

Aşağıdaki örnekte, çocuğumuza şiir diye verdiğimiz şey gerçekte şiir değil, gelişigüzel 

yazılmış sözlerdir:  

 

Ne çok spor dalı var 

Ben hepsini yaparım (?!) 

Yüzerim, koşarım 

Tavşan gibi zıplarım (?!) 

Harika top oynarım 



Bisiklete binerim 

Yine de arkadaşlarımla 

Oynamayı çok severim 

 

Resimde, bir çocuk topu havaya atmış , iki çocuk bakıyor; bu çocuklar ne sporu yapıyor? 

Şirin sonu ile başının bir bağlantısı yok!  

Şiir sanatı hakkında: Şiir, ezberlenebilme özelliğinde, estetik ahenkte, güzel çağrışımlar 

yaptıran, zihni açan sözlerle yücelme duyguları veren bir sanattır.   

Bu şiirde bir spor dalını sevdirmek üzere o sporun beğenilen özendirici özelliklerini, yararını 

anlatan hiçbir şey yoktur. Ne dediği belirsiz, ana fikri olmayan bir yazı ile çocuk eğitilemez! 

 

14.Konu; “Kitap Sevgisi” 

Dört sayfa yazıda 4 büyük resim var, hiç birinde okuma ortamı yok, çocuklar kırda 

oynamaktadırlar. Orada kitap okumaya ve bunu oyun olarak yapmaya karar veriler. 

Oya; okuma sevgisi kırda verilmez, kırda çocukların doğayla baş başa oldukları bir durum 

vardır, oradaki her hayvan, çiçek, çimen, taş, vb. her şey onların daha çok ilgisini çeker. 

Kır ortamı hayatın bir başka güzel yanıdır. İki hayat birbiriyle yer değiştirilemez. 

Okunma ciddi iştir. Olması gereken ciddiyet bu resimlerde yoktur! Her çocuk bir başka gevşek 

pozisyonda, kitaplar ise adeta görünmeyecek kadar küçüktür.  

Okuma mekanı sürekli değişiyor; ortada okul yok, okulun bahçesi deniyor, burası  birden park 

oluyor, oysa resimler ne bahçe, ne park! Bir sayfa çevirince, bir tepe oluveriyor, ufuk çizgisi yok, son 

resimde ufuk çizgisi bir daha eğriliyor… 

3.resimde anormal şekilde büyük gövdeli iki ağaç var, dalları ise bu gövdeyle orantısız. 

Altındaki yazıda “bir ağacın altında oturdular” derken, resimde iki ağaç vardır. Ağaçlar dik bir tepenin 

üzerindedir, buradan inilemez yuvarlanılır. Bir önceki ağaçlar en az 2 km uzaktaydılar ve düz 

ovadaydılar, oysa bu resimde tepe var. 

 4.resimde ise aynı ağaçların bedenleri kesilmiş, bir acaiplik var. Ufuk çizgisi bir daha 

değişmiş. Çocuklar birbirine kitap anlatmıyor, sessiz sinema oynuyorlar. Kitap okumayla asla ilgisi 

olmayan bir oyun bu. Çelişki üstüne çelişki var, asla birbiriyle bağ kurulamaz şeyler bunlar! 

En önemlisi; kitap okumak bir kır oyunu değildir!  

Toplam 15 satır için tam dört sayfa ayrılmış, okumaya değil resimlere bakıp (ki hepsi 

birbirinin aynı kır resimleridir) çocukları gerçek okuma becerisinden uzak tutmaya yönelik bir yazıdır. 

Bir Türkçe okuma metni  bu kadar içi boş sığ olabilir! 

Şimdi merak edip bu parçada kaç kere asimetri/dengesizlik yapıldığını saymayı deneyelim:  

1-Başlık kural dışı yerde. 

2-Resimler yazıdan daha büyük alan tutuyor. 

3-Resim okul bahçesi değil, “Okulun bahçesinde toplandılar.” 

4-Paragraf yapılmalıydı: “Onlar kitap okumayı çok seviyorlardı…” 

5-“Herkes evine kitap almaya gitti”; burası hani okul bahçesi idi!  

6-“Bir saat sonra parkta buluştular.” Eve gidip gelmek bir saat sürer mi? Zaman kavramı yok! 

7-“…parkta buluştular” Hani burası okulun bahçesiydi? 

8- “Birbirlerinin kitaplarına baktılar.” Önceki cümleyle “ve” bağlantılı olması gerekir. Ya da, 

önüne “Sonra” konulması gerekirdi. 

9-“Evine kitap almaya…” Resimde görünen bir tek ev yok, kimisi üç kilometre uzaktaki 

ormana doğru gidiyor! 

10-“Bir ağacın altına…” Resimde iki büyük ağaç var. 

11-Ufuk çizgisi kavisli.  

12- Ağaçlar bir tepenin üzerinde. 

13-Ağaçların gövde kalınlığı ile dallar orantısız. 

14-Yayılmış çocuklar rehavet içerisinde kitap okur gibi, ancak kitaplar o kadar küçük ki, 

resmin en büyük alanı ağacın gövdesiyle kaplı; kitaba verilen değerle ters orantılı. 

15-Ayakkabısını çıkarmış iki çocuk var, etrafta üç çift ayakkabı var. Ç 

16-Mor çizgili çocuk bir sonraki resimde yok oldu (1), kırmızı giyindi (2), saçının kesimi 

değişti (3). 

17-Ayakkabısını çıkarmış çocuğun ayağında çorap yoktu, son resimde çoraplandı. 



18-3. resim ile 4.resim büyüklüğü arasında orantısızlık. 

19- Son resimde ağaçların gövdeleri kesik, dalları yok. 

20-Son resimde ufuk çizgisi bir daha değişmiş.  

21-Son resimdeki çocuklar “Sessiz sinema” oynuyorlar, anlatma yok! 

22. Son resimde kitaplar ortadan yok olmuş. 

23. “Arkadaşları en çok Ali’nin anlattığı hikâyeyi beğendiler”. Kitap okumak ile hikâye kitabı 

okumak aynı şey değildir. Başından beri hikaye kitabı okudukları hiç belirtilmemişti.  

24.Hikayelerin özeti yapılmadığı halde, Ali’nin anlattığını en beğenilen yapan nedir, 

belirsizdir! 

25- “Herkes bu oyunu sevmişti”. Paragraf gerektirir, kurala uyulmamış.    

26- Kitap okuma bir oyun asla değildir! 

27- Son cümle: “Bundan sonra sık sık kitap okumaya karar verdiler ve dağıldılar.” Dağılarak 

bitiriş, toparlama değildir, ciddiyetsizlik verir. 

28- “Dağılma” kavramı ile birlikte “nereye dağıldılar?” sorusu akla gelir, bu yanıtsız kalmıştır, 

yazının sonu muğlak bırakılmıştır.  

29-Okumaya başlamış bir çocuğa toplam on beş satırlık okuma için dört büyük resim 

sunulursa, okul öncesi muamelesi yapılıyor demektir.  

30- Başlıktaki “Kitap Sevgisi” yazısı resmin içinde olamaz, olması gereken yer sayfanın en 

yukarısıdır.  

31- Bitirirken, parantez içinde düzenlenmiştir yazan yerde, düzenleyenin adı verilmemiş, yazı, 

belirsizlikle bitirilmiştir.  

32- Kitapta diğer yazarlara yer verilirken yazar Zülker Meydan’ın özgeçmişi yoktur. 

33- Yazının başı ile sonu arasında çelişki Bitirdikten sonra görüyoruz ki, parçanın adı meğerse 

“Kitap Aşkı” imiş!  

 

15.Konu: Yazarların özgeçmişleri: Hiç bir yazardan izin alınmadığı halde, üstelik de hepsini 

değiştirerek “Düzenlenmiştir” ibaresiyle imzalayan MEB kitap komisyonu, ne gereği varsa tam 6 

sayfa yazarların özgeçmişine ayrılmıştır. 

Bu kitabı toplama yazılarla ve değiştirerek yayınlayan TTK, kendi komisyon üyelerini baş 

sayfaya YAZARLAR diye koymuştur! Bir büyük çelişki de burada vardır. 

Bazı yazarların özgeçmişleri konulmamıştır. 

Özgeçmiş anlatımına her yazarın doğum tarihiyle başlanmış iken Asiye Karadağ’ın okuldan 

mezuniyet tarihi ile başlanılmış ve o bile yanlış verilmiş haldedir.  

İlk sayfalarda satırlar boşluk bırakılmadan yazılmış haldeyken son sayfalara doğru bazen iki 

bazen üç satır atlanarak yazılmış,. Satır atlarken gözümüz belli atlamaya alışır, merdiven inmek gibi, 

bir basamak başka bir yükseklikteyse düşülür, okurken de beyin sendeler, boşluğa düşmüş gibi olur, 

sanki arada satır silinmiş gibi hisseder rahatsız olur.   

Sayfaların zemini sarı renkte, yukarıdan aşağıya doğru açıklık farkı oluşmuş haldedir. Burada 

bir tuzak daha vardır;  sarı rengin bir göz alıştırması olduğunu son sayfada anlıyoruz; oradaki haritada 

sadece sarı olan bölüme çocuğun gözü alıştırılmaktadır. Psikolojik tuzak, dikkati bir renk üzerinde 

tutmak şeklindedir; alışılan rengi seçmek ya da ilk görülen yer orası olsun diyedir. 

Demek ki çocuğun beynine kazınması istene bir başka ülke vardır; Türkiye diye bir yeri 

haritada tanıması, yerini öğrenmesi istenmemektedir. 

 

16. konu; Türk Dünyası Haritası 

Son sayfada, bir kuzey yarıküre haritası var, burada parlak sarı renkle belirginleştirilmiş Yakut 

(Saha) Muhtar Cumhuriyeti yazan bir yer var. Çocuk ne bilir Muhtar Cumhuriyet nedir, parantez 

içinde ikinci bir adı daha olmak nedir, neden bu kadar uzun adı var bu ülkenin? Beyne nakşedilen yer 

burasıdır! 

Burada sarı renkli alanın seçilebilir olmasına çocuğun gözü 6 sayfa boyunca hazırlanmıştır. 

Avrupa-Asya haritası boylu boyunca yer almış ve haritada sevimsiz kirli mor tonlarıyla çok 

kötü resmedilmiş bir harita var. Birbirine girmiş renklerle sınırları belirsiz, seçilemeyen, uzak bir 

yerde bir Türkiye var. Ülke isimleri de seçilemiyor. Ancak uzak Asya’da bir yer, parlak sarı renkteki 

“Saha Muhtar Cumhuriyeti” yazısı ise seçilebilen tek yer olarak durmaktadır.   



Bu harita çocuğa Türkiye’yi asla öğretmez. Diğer ülkeleri de okunaksız ve ince-küçük 

harflerle, her bir yazıyı başka eğimde yazıldığı için, çivi yazısı gibi seçilemez halde olduğu için, 

çocuklar harita okumaktan nefret edecektir. Çocuklar için haritaya bakmak keyifli bir iş 

olamayacaktır, öğrenilmesi en zor iş olacaktır.  

Sağ kenarda ülkelerin listesi diye bir kare var, orada 42 ülke adı yazılmış ve o kadar küçük 

punto ile yazılmış ki, yetişkin insan için bile bunları okumak işkencedir. Çocuk okumaktan korkar; bu 

kadar ürkütücüdür bu harita sayfası.  

 

 

Sonuç:  
Bu kitapta çocuğun severek okuyacağı ve ezberleyeceği bir tane şiir bile yoktur; ne Atatürk, ne 

Cumhuriyet, ne aile, ne Türkiye, ne yerli malı, ne yeni yıl, ne bahar, ne yaz, ne hayvanlar…  

Bu kitap asla bir Türkçe okuma kitabı olacak özellikte değildir. Dahası yanlışları çocuğun 

beynine yerleştirdiği için çocuklar için sakıncalıdır. Temeli çürük ve yanlışlarla atılan bir zeminin 

üzerine uzun yıllar sürecek bir eğitim asla inşa edilemez!  

Birkaç yıl sonra biz de İngiliz anne babalar gibi, “Neden bizim çocuklarımızı doktor mühendis 

olamıyor?” diye sormamak için bu kitap derhal  kaldırılmalı, aklı başında bir okuma kitabı derhal 

yazılmalıdır. 

Neden 2005’den itibaren hükümetin eski kitapları kaldırıp, yenilerini de bedava dağıttığını 

ayrıca anlatmaya gerek yoktur; Dünya Ticaret Örgütü, içi boş beyinler, seviyesi düşürülmüş 

aptallaştırılmış nesiller istemektedir. Bunun için SPAN adlı eğitim şirketi YÖK Dünya Bankası 

Dairesinde tam 10 yıl işin başında durmuş, bizden maaş almıştır.   

 

Geçici çözüm: 

Sınıf öğretmenleri, kendi eski kaynaklarından seçtikleri okuma parçalarını bilgisayarda iri 

puntolarla yazıp, çıktı alıp spiral ciltleyip çocukların önüne koymalıdır!  

Anne babalar, bu kitapları çocuklarının elinden alıp, kendi deneyimleriyle doğru seçtikleri 

okuma kitaplarını temin etmeli, çocuğunun öğretmeninden bu yönde hareket etmesini istemelidir. 

İşte, temelden böyle sakat bir eğitimin seviyesini ölçmek için her yıl seviye belirleme sınavı 

yapacaklar, her yıl ne kadar daha geriye düşürdüklerini ölçeceklerdir. Bu sınavlara çocuklarımız 

sokmamak diğer önerilerimizden biridir. 

Şimdi, yukarıdaki her bir okuma parçasının ana fikrini, çocuğumuza ne kazandırdığını veya ne 

kaybettirdiğini veya neyi yanlış verdiğini alt alta sıralarsak, Amerikano eğitimin temel felsefesini 

açığa çıkartmış oluruz. 2005’de başlatılan piyasacı eğitimle Türk Milli Eğitimini içinden yok edilen 

sadece ulusal kavramlar değildir; çocuk için gerekli olan temel bilgiler dahi çocuktan esirgenmektedir.  

Bu eğitim asla bilimsel bir eğitim değildir! 

 

 

Cin Ali  Neden Geri Geldi!  

 

Kitapçının önünden geçerken  “Cin Ali Geri Geldi” diye kocaman bir afiş gördüm.  Ne oldu, 

kayıp mıydı  da döndü, merakımdan içeri girdim. Baktım iki değişik baskısı var. İkisi de yeni ve 

benim çocuklarımın okumayı öğrendiği 20 yıl öncekilerden değil. Renklenmişler, boyları da 

değişmiş.  

İyice merak ettim. Elime alıp incelemeye başladım.  

  

1.seriden örnek: Sayfanın üst yarısında renkli resim, alt yarısında ise  BEYAZ ZEMİN 

ÜZERİNDE SİYAH YAZILAR vardı. Hah, bu yazı şekli doğrudur derken, şunun öyküsüne bir 

bakayım  dedim. Doğrudan son cümleye baktım; ne ana fikir veriyor, ne öğütlüyor orda belli olurdu.  

Hayretle gördüm ki, öykü bitirilmeden, bir toparlama yapmadan, ana fikirsiz, bir öğüt 

vermeden, çocuk, yani okuyucu gerilim halinde bırakılıyor.  

Son cümle;  “Annesi de topu aldı sakladı.”  

Böyle bitmez öykü; ruh hali bozulur çocuğun. En sağlam aile ilişkisi olan, anne-çocuk ilişkisi 

bile kopartılıyor. Bu, korkunç bir yıkımdır! Çocuğun gergin olması, sıkıntılı kalması isteniyor. Bir 



sonraki kitabı okumak çocuğun içinden gelmez, çünkü, okuyunca ferahlayacağı, bilgiye ulaşmaktan 

haz alacağı, hayatı seveceği hiçbir şey yok!  

Aynı seriden bir kitap daha açtım. Cin Ali’nin boyunun kısalığı üzerine bir öyküydü. Nasıl 

olur da kısa boylu olmak öykü konusu olurdu!  

Sonuna baktım: 

“....Bu okula yeni gelmişti. .... Öğretmen onu ön sıraya oturttu. Sadece kafası görünüyordu."  

Öykünün konusuna ve sonucuna bakar mısınız? Ne korkunç bir şey! 

  

2.seriden örnek: Geri gelen(!) Cin Ali bu seridir. Tam sayfa renklendirilmiş, yazılar renkli 

zemin üzerine yazılmış, sayfa boyu uzatılmış, kitap orantısız dikdörtgen olmuş.  

-Her satırın zemini başka bir renkte; çocuğun gözü her satırda başka bir görme ayarına 

geçecek!  Çok kısa zamanda çocuğun gözleri bozulur.  

-Sayfalar yukardan aşağıya üç bölüme ayrılmış ve yazılar, kenarları tırtıklı üç kutu içine 

alınmış. Çocuğun dikkati dikey olarak da bir daha bölünüyor. 

Dikey ve yatay renkli alanlar açarak yazıyı parçalamakla, çocuğun dikkati bir çok kere 

bölünüyor; anlamlı okuma asla gerçekleşmez.  

-Sözcükler farklı renklerle yazılmış, ki, her bir sözcüğü birbirinden ayrı bir şey olarak 

görür çocuğun beyni, aralarında bağ kurmaz, anlamlı bir şey ortaya asla çıkmaz.  

Her bir renkli bölüm beynimize onun yeni bir şey olduğunun mesajını verir, önceki 

bölümle/öteki renkte olan bölümle bunu ilişkilendirmemeye neden olur.  Bölümler arasında bağ 

kurulmayınca da bütünlük kalkar, yani AKIL dediğimiz IŞIKLI  BAĞCIKLAR kurulmamış 

olur.  

ZEKÂ, bu ışıklı bağcıkların çokluğuyla ilgili bir terimdir. Olaylar arasında bağ kurabilme 

becerisine zeka denir, ki, hepimiz çok iyi biliriz, bir şeyi algıladığımız anda gözümüze ışık gelir. İşte 

o ışık der ki, “iki şey arasında köprü kurdun, köprünün ışığı yandı, zihinsel faaliyet başladı”. Ne 

kadar ışıklı köprüden geçersen, ne kadar ışık/fer yanarsa o kadar  akıllı/zeki/zekâlı demektir. Hiç ışığı 

yanmayan beyin ise ölü beyindir, et parçasıdır. 

Peki şimdi, Cin Ali öyküleriyle ne yapılıyor, fark ettiniz mi?  

Sözcüklerin, satırların, paragrafların ve bölümlerin birbiriyle bağı renklerle kesiliyor. Renkli 

sayfalar cazipleştirici olmaktan çıkıp beyin çökertme bombasına dönüşüyor!  

Bir eğitim çocuğun/insanın doğasına aykırı olamaz, olmamalıdır.  

Yeni diye 2005’de geçirildiğimiz piyasacı eğitim, birkaç yıl önce çoklu/parçalı zeka diyerek 

ortaya çıkmıştı. Şimdi karşımıza gelen okuma kitapları onun devamıdır.  Yayınevleri de bu tuzağın 

içindedir ki eski bildiğimiz öyküler gidip allanıp süslenip renklenip parçalanıp gerilip ruhsuzlaşıp, 

küresel kaos teorisine uygun şekilde geri geliyorlar!  

Değerli veliler, bunlara dava da  açılamıyor. İçinde bu kadar kötü yazılar olan bir şeyi “satın 

almayın, zorla mı satıyoruz” diyecektir! Piyasa, devletin üzerinde, sosyal devletimiz çökertildi. 

Çocuklarımızı kim koruyacak?  

Eğitimi özelleştirmek, eğitimi  beyin yiyen canavarlara teslim etmek bu işte.  Serbest piyasa 

desem, öyle değil, çok özel olarak üretilmiş, bu anlamda çok kontrollü; en zararlı hale getirene kadar 

bir daha değiştiriyorlar kitapları.  

  Hukuk da esir alınmış, elin kolun bağlı, kendi çocuğunu koruyamıyorsun? Nasıl dava edilir, 

nereyi hangi kurumu dava edeceksin? Korkunç bir şey eğitimi piyasaya devretmek! 

  Sevgili anneler babalar, nineler dedeler, ne olur, gündemi buraya çekelim.  

 Bu kitaplar parasız verilse ne olur, verilmese ne olur, çocuklarımızın beynini karartacak 

olduktan sonra! 8 yıllık eğitime geçerken MEB yetkililerinin gerçek anlamda dolu dolu 8 yıl eğitim 

niyetinde olmadıklarını fark ediyor musunuz? 

 Böylesine zararlı bir eğitim eğer 12 yıl olursa şu olur; beyin çökertme operasyonu 12 yıla 

yayılmış odur. Beş yaşında başlatacaklar zorunlu eğitimi, ki, görsel iletişim tuzaklarına çekilecek 

yavrularımız! Ha organ mafyası, ha çocuk kaçırma mafyası, ha beyin çökertme mafyası… Korumasız 

savunmasız yavrularımız hedefte! 

 Eğer devlet halkçı bir devlet olursa bunlar en güzelinden düzenlenir;  sağlıklı ve eğitimli halk 

devletin görevi olur. Ama devlet kendini lağvedip çocuklarını piyasa canavarına kurban veriyorsa, 

bunu çok iyi düşünmek gerek. Devletimiz çocuklarımızın devleti değilse, düşmanlarımızın eline 

geçmiş demektir! 



 Şimdi, sırf çocukların beyin sağlıkları zarar görmesin diye, diyeceğim ki "ey anne babalar 

çocuklarınızı okula göndermeyin", kim anlayacak beni. Ya da özelleştirmeyi durdurun diye 

haykıracağım ve bu sefer de benim akıllı velim "param var çocuğumu özel okula veririm" diyecek. 

Ama; orda okuyacağı dersler de kitaplar da aynısıdır ve ben  paralı aileye de bunu anlatmakla  mı 

uğraşacağım?  

 Diyor ki piyasa canavarı: “Beynin içini boşalt ki dolduracak parası olan kimden nerden nasıl 

bilgiye ulaşırsa  ulaşsın, sonunda biz kazanmış oluruz!”  

 10 yıl sonra herkes 12 yıllık kesintisiz lise mezunu olacak, ama  okuduğunu anlamayacak. 

Hani alay ettiğimiz, ABD'de lise mezunları 500 kelimelik makaleyi okuyamazlar, alışveriş 

merkezlerinde yeni etiketleri okuyamazlar, anlamlı okuma yapamazlar, diye bildiğimiz Amerikalılar 

gibi olacak çocuklarımız!  

Biliniz ki maalesef eğitimcilerin çoğu bu tuzağın içindedir. İşte size bugünkü Cumhuriyet 

“Eğitim” ekinde yer alan bir ilan: “UniTurk Eğitim Fuarı, AKM Ankara.” Okullar gelip kendilerini 

tanıtacak, yani piyasada farklı okullar kendini tanıtacak. Yani Eğitim piyasası/borsası açılıyor! Hem 

de hangi başlık altında bakar mısınız; Türk adının UniTurk olarak yazıldığı ve hiçbir savcının itiraz 

edemediği bir ad altında. Bakınız, Cumhuriyet gazetesi bile bu ilana müdahale edemiyor, parayı veren 

“Türk“ kelimesi ile dilediği gibi oynuyor! 301 çoktan kaldırılmış, ayrıca aleni küfretmeleri 

gerekmiyor!  

Şimdi anlaşılıyor ne için geri geldi Cin Ali!  

 

 

 

 

İrfan Erdoğan, Fen ve Anadolu Liselerini Kaldırdı  

 

İrfan Erdoğan da istifa etti. Hani bilmesem, Talim ve Terbiye Kuruluna başkan dayanmıyor 

diyeceğim.  

Ziya Selçuk da istifa ederek ayrılmıştı da, o zaman yazmıştım. Onun görevi, YÖK Dünya 

Bankası dairesinden aldığı talimat, piyasacı eğitimin, sektörcü mantığın ilk adımıydı;  İlköğretimi 

beyinlerde parçalama, dersleri parçalama, parçalı zekacı öğretmen yetiştirme, vb.  

Bu Amerikano eğitimciler böyle parçacıdır, her birine sadece bir parçasını öğretirler 

Amerika’da. Bir bölümünü biri yapar, ondan sonraki bölümü için bir başkası döner Amerika’dan, 

oturur koltuğa. 

“TTK başkanları Amerika’dan gelir” dediğimizde artık şaşırmıyor insanlar. Çünkü Amerikano 

tipi piyasacı eğitim modeline geçirildiğimizi, ulusal bir eğitim stratejimizin kalmadığını, sömürge 

muamelesi gördüğümüzü herkes biliyor artık. Dünya Bankasından gelenlere alıştığımız gibi. 

Ağlanacak hallerdeyiz!  

O kadar da olağanlaştı ki, Amerika’dan icazet almayan hükümet iş başında getirilmez, çok 

normal bir şey gibi eğitimi de en iyi Amerikalılar bilirmiş gibi.  

İrfan Erdoğan,  TTK’nın başına oturduğunda bir dernekte söyleşiye davet edilmişti, gidip 

dinlemiştim ve soru da sormuştum. O zaman neler yapacağını not almış, bunları okurlarıma  

aktarmıştım. Anımsayalım: 

-“Fen ve Anadolu Liselerini kaldıracağım”  demişti.  

Bu okullara giriş için yapılan sınav bu yıl son kez yapılıyor, OKS kalkıyor. Yani bu sınavla 

öğrenci alan Anadolu Öğretmen Meslek Liseleri, Anadolu Sağlık Meslek Liseleri, Polis Kolejleri, 

Askeri Liseler, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri yeni öğrenci alınmayacağı için fiilen 4 yıl sonra 

kapanmış olacak.  

-“Orta öğretim okullarını üniversiteye sınavsız geçişe hazırlayacağım. Sınav kalkacak, 

parasını veren istediği dersi alır” demişti.  

Bu yıl, 7.sınıflarda yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavını başlattı. Bundan sonra her yıl 

bütün sınıflarda yapılacak olan bu sınavın, seviyeyi ne kadar aşağı çektiklerini belirleme sınavı 

olduğu, bir başka yazımızın konusu idi.)  

-“İngilizce öğretimi ana sınıflarında başlatacağım” demişti.  

Seviye Belirleme Sınavında İngilizce sorular yer aldı, neredeyse Türkçe sorusu kadar İngilizce 

soru var. Aileler çocuklarını daha erken yaşta İngilizce kurslarına göndermeye başladı.  



-“Tek tip okul diktasını bitireceğim. Model okul sistemine geçiyoruz. İsteyen beğendiği 

programın okuluna gider” dedi. (Bu, çoklu müfredat demekti, “eğitimde birliği ben bitireceğim” 

demekti.) 

Evet, eğitim piyasası/borsası açılmaya başladı bile. Okullar kendi özel vizyon(!)larını 

sitelerinde açıklıyor, müfredatta birlik çaktırmadan kalkıyor. Bugünkü Cumhuriyet  gazetesinin Eğitim 

ekinde ilanı var, 2008 Nisan ayında Ankara AKM binasında okullar kendilerini görücüye çıkaracak.  

Ayrıca, devlet okullarının ders kitaplarının bölge merkezlerinde yazılmasına geçildi. 

Ne dedi de yapmadı acaba?  

Bence, “Rapor; Görev tamam-imza” dilekçesi vermeye sıra gelmişti.  

Başka ne işi olabilirdi; ölüsünden yağ çıkartmak, yani giderayak TTK ile hükümet arasında 

anlaşmazlık varmış gibi göstermek, ki, AKP’ye muhalefet edenler bu adamın yaptıklarını iyi bir şey 

olarak düşünsünler! Yani Amerikan tipi muhalefet; muhalefeti de kendinden ve numaradan. 

Şimdi  bilgisunarda adını yazıp nasıl istifa ettiği haberlerine bakalım: 

 

1-MEB: İrfan Erdoğan istifa etmedi, görevden alındı. Tarih: 20.02.2008 ... son Başkan İrfan 

Erdoğan'ın görevden alınmasının Atatürkçülükle yakından uzaktan ... 

2-Dr. İrfan Erdoğan, görevinden ayrıldı. Erdoğan, "İstifa dilekçesi vermedim, karşılıklı 

olarak konuştuk, bu kararı aldık. İstifaya zorlandım" dedi. ... 

3-İrfan Erdoğan istifa etti. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı İrfan Erdoğan sürpriz bir 

şekilde görevinden istifa etti. Haber Tarihi. : 18 Şubat 2008. (Bugün Gazetesi) 

 

Gazeteye göre, istifa gerekçesi AKP’nin kadrolaşmasıymış… Vay be, kendisinin nerden 

geldiğini, Şerif Mardin ile dostluğunu, kimin kadrosundan geldiğini bilmesek inandıracak. 7 yıl 

Amerika’da yoksul Türk halkının, yani devlet parasıyla “Devlet okulları nasıl satılır, Okullar nasıl 

şirketleştirilir” doktorası yaptığını bilmiyor olsak, yutacağız. 

Son bir iş yapıyor şimdi; kendisini yayınlarında hiç eleştirmeyen,  yaptıklarına susarak destek 

veren  eğitim dergilerine ve derneklere teşekkür ziyaretleri, veda ziyareti de derler, onu yapıyor. 

“Görev tamamdır” selamını çakmak üzere bir de Amerika’ya giderse, hiç şaşırmayacağım.   

Ey milletim, bu adamın yıktıklarını geri koymak için bir devrim gerekecektir, halkçı devletçi 

sosyal eğitim sisteminin temeli olan yatılı okullar, herkese eşit sınavla öğrenci alan bilimsel eğitim 

okulları yerle bir edildi, görmüyor musunuz?  

Ey milletim, 4 yıl sonra Fen Liselerinin laboratuarları çürümeye,  yatakhanelerini fareler 

kemirmeye, o güzelim binaları yıkılmaya başladığında, bugün bir kahramanmış gibi giden bu adamı 

arkasından teneke çalmak için arasanız da bulamayacaksınız. Yöntemleri budur; işi bitir, istifa et çekil, 

sonuçlardan rahatsızlık ortaya çıkacağı zaman ortalıkta görünme… 

Meslek liselerine dokunmak istemiş, diyor gazete. Haddini aştı, Meslek Liselerini bitirme 

görevi onun değildi. Gazeteciler bilmediği için sorun var zannettiler. Çok iştahlı çalıştı, çünkü Dünya 

Bankasından aldığı talimatları YÖK Başkanı Erdoğan Teziç’in istediği doğrultuda hiç engelsiz yerine 

getirdi ve o işler bitince hadi bir iş daha yapayım da itibarım yükselsin diye mi düşündü acaba?    

Bilemedi. O işten itibar alacak olan bir başkası gelecek, İmam Hatipleri kaldıracak, İlahiyat 

Fakültesini de kaldıracak. O okullarda öğretilen her bir dersin 4 aylık ayrı kursları açılacak piyasada.  

Şu anda Ankara’da her yaş ve her iş için zorunlu sertifika kursları var; bebek bakıcılığı, yaşlı 

bakıcılığı, ameliyat sonrası bakıcılık, kantin işletmeciliği, büfe işletmeciliği, muslukçuluk, 

badanacılık,vb. ilkokul mezunu olmak yetiyor. Bir kararnamelik işi kaldı Meslek Liselerinin. 

Modül/parçacı sistemin arkası buydu ve bilmiyor öğretmenlerimiz ve halkımız. Bu okulların 

öğretmenlerine şu denecek; “Gidin piyasada kurs açın, müşteriniz öğrenciniz, artık size devletten 

öğretmenlik maaşı da yok sigorta da yok!” 

“Sertifikalı diplomalılığa geçiyoruz” sözünü İlk 2004’de o zamanki TTK başkanı Ziya 

Selçuk’tan duymuştuk değil mi? (Bkz. Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma, 2004, otopsi yay.) 

4 aylık kurslarla meslek edindirme kursları ile sertifikalı diplomalılığa geçirildik aslında.  

Gerçekten, İmam Hatip Meslek Liseleri de piyasada eritilecek, öğretmenlerine de gidin kurs 

açın denilecek de… İrfan Erdoğan’a, “şimdilik bu kadar, onun da sırası gelecek, hükümet bu sıralar 



daha fazla yıpranmasın” demiştir Milli(!)Eğitim Bakanı.  Hele bir “Aleviler istedi de Din Derslerini 

kaldırdık” numarasını bir tuttursunlar, ondan sonra.  

İrfan Erdoğan bu sıralamayı bilmiyor olabilirdi, o sıralamayı Amerikan Büyükelçisi bilir, 

YÖK Dünya Bankası dairesi bilir. Oysa bu gün, daha Din Dersleri kaldırılmamışken, meslek liselerini 

kapatmaktan söz etmek erken öten horozluktur. (Hatırlatma; 28 Şubat liberal darbedir, Evren 

darbesinin devamıdır,  laik falan değil dediğimde kimse anlamamıştı. Şimdi 28 Şubat’ın devamını 

izleyin ve İlahiyat Fakültesi dahil bütün devlet okulların piyasaya devredilerek kapatılmasını yakından 

görün.) 

Öte yandan, kadrolaşma ile Din Dersi öğretmeni tayin etmemeyi birbirine karıştırmış 

gazeteciler; çünkü onlar Din Derslerinin piyasada tarikat kurslarında verileceğini, İmam Hatip Lisesi 

gibi tek tip okul(!)dan yetişenlerin piyasacı mantığa uymadığını, yerli ve yabancı tarikatların kendi 

görüşüne göre kendi ibadethanelerinde din eğitimi vermeleri şeklinde bir Amerikano modeline 

geçileceğini, bunun ABD ve AB piyasacılarının dayatması olduğunu,  Diyanet İşleri Başkanlığının da 

aynı nedenle kaldırılacağını, DİB’i piyasa demokrasisi(!) adına AB’ye uyum gereği kaldıracaklarını, 

çünkü kamuculuğun tek tip eğitimde birlik(!) demek olduğunu, demek ki gazeteciler henüz bilmiyor.  

Geçmiş olsun  ey milletim. Uyan da kalelerini korumaya bak. Çocuklarınızın gittiği okullara 

bir sabah hep beraber gidin de orada kale içerden nasıl beklenir diye kafa yormaya başlayın daha geç 

olmadan. Bakın, kendi kahramanlarını,  İrfan Erdoğanlarını Ziya Selçuklarını nasıl Atlantik ötesinden 

gönderiyorlar, sen daha mahallendeki çocuğunun gittiği okula kadar bi zahmet gitmezsen, 

öğretmenlerle idarecilerle asıl bunları konuşmazsan…  

Daha nasıl anlatayım? 

5.3.2008 

 

8.4.2008 

 

ABD ADANA KONSOLOSU BU KEZ GAZİANTEP'TE 

  

Adana ABD Konsolosu Gaziantep Kolej Vakfında ne arıyor?  

  

Bu okul bir ABD Misyonerlik okulu mudur?  

  

Çocuklarımızı ödüllü devşirme dönemi mi başlıyor?  

  

ABD Dışişleri Bakanlığı Türk Çocuklarına nasıl burs verebiliyor? Böyle bir yasa olamaz! Buna bizim 

yasalarımız izin veriyor olamaz!  

  

Öğretmen sendikaları, eğitim dernekleri, veli dernekleri, öğretim elemanları ve öğrenci bunu protesto 

etmelidir! 

Ülkemizde yabancı İngilizce öğretmeni çalıştıran okullardan biri de bu okuldur ve buralarda çalışan 

İngilizce öğretmenlerinin pedagojik yeterliklerine bakılmamakta, sadece ana dili İngilizce olan ve 

herhangi bir iki yıllık yüksekokul mezunları sözleşmeli öğretmen olabilmektedir.  

Ankara’da yabancı uyruklu İngilizce öğretmeni çalıştıran okullar ve dersaneler vardır; özellikle 

Kore’liler çok ucuza çalışmaktadır. Bu öğretmenlerin aynı zamanda Yahudiliğin Hıristiyan kolu olan 

Evangelist Protestan kilisesine bağlı oldukları fikri yaygındır.  

 

M.Morgül 

 

  

8 Nisan 2008 tarihli AA imzalı haber internet sitelerinde şöyle yer aldı: 

  

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 35 Avrupa ve Asya ülkesinden yüz binlerce öğrenci arasından seçtiği 45 

öğrenciye verdiği Benjamin Franklin bursunu kazananlar arasında Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri 

Ece Çakıcı ve Barış Ersoy da yer aldı. Okulda düzenlenen törene katılan ABD Adana Konsolosu Eric 

Green, 'İşte dünyanın en zeki 45 öğrencisinden ikisi. Benjamin Franklin bursu dünyada sadece 45 

öğrenciye veriliyor. Bu bursu Gaziantep Kolej Vakfı'ndan iki öğrenci kazandı. Bu çocuklarımız 



dünyanın burs kriterlerine uyan en zeki çocuklarıdır' dedi. 45 kişilik listeye girecek öğrencilerde 'Üst 

düzey İngilizce bilgisi ve uluslararası ilişkilere yönelik liderlik potansiyeli, sosyal konulara ve ders 

dışı etkinliklere ilgi, yüksek akademik başarı ve gönüllü toplum hizmetlerine istekli olma ve gelişmiş 

özgüven' koşulları aranıyor. Benjamin Franklin Transatlantik Burs Programı kapsamında düzenlenen 

Gençler için Yaz Enstitüsü'nün 28 Haziran-23 Temmuz'daki 'The Founders' seansına katılacak Barış 

Ersoy ile 5-30 Temmuz 2008'daki 'The Diplomats' seansında Türkiye'yi temsil edecek Esra Çakır'ın 

ulaşım, konaklama, eğitim gibi tüm giderleri ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak. A.A 

 
 

 

07.04.2008  

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) öğrencileri Ece Çakıcı ve Barış Ersoy, dünyanın en zeki 45 

öğrencisi arasına girmeyi başararak, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Benjamin 

Franklin Transatlantik Burs Programı'na katılmayı hak etti.  
 

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 35 Avrupa ve Asya Ülkesi'nden yüzbinlerce öğrenci arasından seçtiği 45 

öğrenciye verdiği Benjamin Franklin bursunu kazananlar arasında Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri 

Ece Çakıcı ve Barış Ersoy da yer aldı. Okulda düzenlenen törende ABD Adana Konsolosu Eric Green, 

2 Türk öğrenciyi ellerini havaya kaldırarak konuklara tanıttı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolos Green, "İşte dünyanın en zeki 45 öğrencisinden ikisi. Benjamin Franklin bursu 

dünyada sadece 45 öğrenciye veriliyor. Bu bursu Gaziantep Kolej Vakfı'ndan iki öğrenci 

kazandı. Bu çocuklarımız dünyanın burs kriterlerine uyan en zeki çocuklarıdır. Öğrencileri, 

ailelerini ve okul  

yönetimini kutluyorum" dedi.  

 

 

 

 

 

Laikliğe Yeni Ad Arayanlar  

 

 Laikliğe Türkçe bir tanım bulalım diyor birisi, “aklîliktir, akılcılıktır” diye ekliyor sonra 

kendisi. Latince olan “laik” sözcüğüne Arapça’dan aklîliği alıyor, farkında değil.   

Akılcılığın Türkçe’si de var; uslamlama, usa vurma. Peki ama, bu sözcükler laikliğin karşılığı 

olabilir mi?  

Laik yönetimin yerine akılcı yönetim denilirse hiç ikisi aynı şey olur mu?  

Devlet yönetimiyle ilgili bir terim, sınıfsal-sosyal bir terim olan “laik düzen” ile kişinin 

zihinsel faaliyetine ait olan bir terim hiç aynı anlamda kullanılabilir mi? Laik düzen, halkçı düzendir!  

Laik devlet düzeninin nasıl bir şey olduğunu hiç yaşamamış olsaydık neyse. Neden böyle bir 

çaba, merak ettim doğrusu.   

Laikliğe yeni bir ad bulma çabası içinde olan bir TV programını (Enerji Savaşları ) bu merakla 

haftalarca dinledim. Aynı kişi birkaç hafta önce CHP başkanlığına adaylığını koyunca neden böyle bir 

çabaya girdiğini biraz daha merak ettim 

Önceki hafta yine laiklik sözcüğünü değiştirelim demeye devam ederken, halifeliğin 

kaldırılışının yıldönümüydü, “Atatürk halifeliği kaldırmakla  Hint Müslümanlarını küstürdü” dedi, 

yetmedi, “Hint Müslümanlarının küslüğünü gidermek lazım” demez mi?  



Çok akılcı bir mantıkla mı söylüyor bunu, -laikliğe aklilik diyordu ya- inanılır gibi değil! Bu 

akılcı-kurnaz mantıkla “Atatürk’ün astırdığı İngiliz ajanı Hint Sagir’in bağış diye getirdiği parayı da 

geri verelim” diyecek nerdeyse!  

Hani Hint Müslümanlarının böyle bir talebi falan olsa… Yoktur, olmaz. Onlar İngilizlerden 

kurtulmak için Mustafa Kemal’i örnek aldılar, özellikle Pencap’ta evlerin baş köşesinde Mustafa 

Kemal resimleri asılıdır. Mustafa Kemal’in ağzından çıkan her cümle Bombay gazetelerinde manşet 

atılırdı. Anımsayalım, 1936’da Atatürk’ün, Filistin’de İsrail devleti kurulmasına karşı TBMM’de 

yaptığı konuşmayı batılılar Bombay gazetelerinden öğrenmişti.  

“Laiklik, dinin devletten ve siyasetten ayrı tutulmasıdır” tanımını bilmeyenimiz yoktur. 

Cumhuriyet ruhban sınıfını kaldırır ki halk kendi kendini yöneten, kendisi egemen olabilsin. Laik 

yönetim, halkın iktidarıdır, yani Cumhuriyet rejimidir.  

Latince “laikler” sözcüğü, tüm çalışan üreten insanları kapsayan sosyal sınıfın adıdır. Eski 

Roma’da bu sınıf “sarayın ve kilisenin dışındakiler” olarak da açıklanabilirdi. Amerikalılar ise bu 

sosyal sınıfa dışarıdaki halk anlamında “sokaktakiler” der. Eğer biz laikler kavramını Amerikanca’dan 

alsaydık,  “sokaktaki işsiz güçsüz takımı” diyecektik.  

“Laik” Türkçe bir sözcüktür; Ön-Türkçe’dir, “helayik” demektir, dönüşerek “halk” olmuştur. 

Latince’ye Etrüskçe’den girmiştir. Fonetik açılımıyla laik yönetim, halk yönetimidir; çalışanların, 

helayıkların kendini yönetmesidir. Halk yerine Arapça Cumhur demekle değişen bir şey yoktur. 

Neden laiklik terimine başka bir anlam yüklemeye çalışmaktadırlar acaba? Akılcılık diyerek, 

bireysel bir kavrama mı indirmek niyetindedirler? Akıl denilen kutu bilgisayar gibi içi boş dünyaya 

gelir, içine ne bilgi yüklersen onunla mantık yürütür. Akıl kutusunun içine Minzeci tarikatının 

“Hırsızlık yapanın kolu kesilmelidir” buyruğunu koyarsan, sokağa bırakıldığı için baklava çalan 

çocukların kollarını budamaya başlarsın… Bu akılcılık mıdır, laiklik midir şimdi?  

Oysa halkın kendinin ve çocuklarının karnını doyuracağı halkçı bir yönetim, bağımsız bir 

ülke, ulusal kaynaklarını yabancılara değil kendi çocuklarına sunan müreffeh ülke, kamucu, devletçi, 

ulusun egemenliği, hepsi birlikte “laik ve sosyal devlet” demektir. Ki o zaman çocuklar baklava 

çalmazlar!   

Neden laiklikten söz ederken Minzeci tarikatına (böyle bir tarikatın varlığı da şüphelidir) 

atladım derseniz, laikliğin adını değiştirelim diyen bu programcı bilim adamı, “Akılcı bir tarikat var, 

adı Minzeci” diye sık sık söylemektedir de ondan.  

Laikliğe yeni ad arayanlar, bıraksınlar laikliği yerinde, dokunmasınlar Cumhuriyetimizin 

temel kavramlarına. Hem de bilim adamıyım diyerek bunu yapmak affedilecek şey değil. İçi 

boşaltılmadık bir tek laiklik kavramımız kaldı!  

Bir bilim adamı TV programında, önceki hafta programa davet ettiği bir konuşmacı için, 

“Birisi de geldi burada laik helayikten gelir dedi”  gibi bir söz kullanırsa, ne kadar ciddidir? Paket 

yayın olan çekimleri makaslayarak yayına verir ve bunu, zamanı aştığı bahanesiyle açıklarsa buna ne 

denir?  

Kimse profesörlük etiketine sığınıp da Cumhuriyetimizin temel kavramlarını değiştirmeye, 

içini boşaltmaya, ortadan kaldırmaya çabalamasın. Bu halk öyle sakin anlamaz görünür, efendiliğini 

bozmadan dinler ama, canına tak dediği zaman, sözü sahibine iade eder ve gerekeni yapar!  

 

6.4.2008 

 

 

Eğitimde Altın Sözler  s.72 

 

 MEB yayınevlerinin kapatılması haftanın eğitim gündemiydi. Yüz kadar yayınevinden 

Ankara, Van, Bitlis ve İstanbul’da birer tane bırakıldı.  

1.Sınıf Türkçe ders kitabının sayfalarını resim olarak görüntüleyip bilgisayarda açıklamalı 

akar sunum hazırlayacaktım, yenisini almaya gittiğimde yayınevinin yeri bir daha değişmişti, çok 

dolaştım. Ben ki Ankara’yı, Beşevler’i bu kadar bilen insanım, sıradan vatandaş nasıl bulacak buraları 

diye düşündüm. 

2005 yılından itibaren ilköğretim okullarında uygulamaya konulan eğitim programı SPAN 

Danışmanları tarafından hazırlandı. Dünya Bankasının isteği üzerine hazırlanan bu programın ekinde 



devletin kitap basmaması vardı, her şey piyasaya devredilecek. Küresel piyasaya geçiş programıdır bu. 

Değişimin gerekçesinde öyle diyor; Küresel değişime ayak uydurmak… 

İleride, aileler çocuklarını eğitecek sağlıklı bir tek kitap dahi bulamayacaklar, çünkü piyasanın 

ipleri Türk devletinin elinde değildir! 

Eğitimcileri bu değişime ikna edecek bir kılıf da buldular; Çoklu Zekâ Kuramı. Doğru çevirisi; 

“Parçalanmış Zekâ” veya “Çok Parçalı Zeka”.  Bu kuramın ne kadar martaval bir şey olduğunu daha 

önce anlatmaya çalıştım. Otopsi yayınlarında basılan “Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma” kitabım 

odur. Bu kitabımın 2.baskısı bitti ve yayınevi krizde olduğundan tekrar basılamıyor.  

Gündem MEB yayınevlerinin  kapatılmasına gelince, ART Televizyonundan Nuriye Atabey 

aradı, “Çarşamba akşamı programı beraber yapalım” dedi.  

Program için hazırlık yaparken, halkımıza ve eğitimcilere anımsatmak için, eğitimde doğrular 

nelerdir aklıma gelenleri bir sıralayayım dedim. Çünkü, eğitimin altın kuralları unutturulduğu için yeni 

nesil öğretmenler kitaplardaki yanlışları göremiyor. Öğretmen de veli de, örneğin ünite soruları neden 

bu kadar aptalca, buna bir anlam veremiyor.  

Anlamı şu; kitaplardaki bütün yazılar, resimler ve sorular beyni parçalayacak şekilde, 

dengesizlik yaratmak üzere, o martaval kuram tuzağıyla hazırlandı; küresel sömürgecilerin 

(emperyalistlerin) siparişiyle ABD’de 1983’de  yazılmış olan bir makaleye dayanır.  

O makale, çocuğa “sosyal varlık” diyen Asya toplumlarına ve “eğitimde birlik” diyen ulus 

devletlerin sosyal eğitim programlarına karşı üretilmiş bir çeşit psikolojik silahtı.  

Şimdi, çocuklarımızın okula doğru bilgi ve doğru terbiye almaya gittiğini zannediyoruz. Oysa, 

ellerindeki kitaplarda, eğitim tarihi boyunca oluşmuş ne kadar eğitici kavram varsa hepsinin tersini 

görüyoruz!  

Çok sevgili, benim kırk yıllık çok değerli eğitimci meslektaşlarım!  

Öğretmen okullarında okurken öğrendiğimiz  altın sözleri anımsayalım. Yeni kuşak 

öğretmenlere ve öğretmen adaylarına belletelim, ki onlar bizim torunlarımızın öğretmenidir. 

• Anımsayalım; Zekâ tektir, diğerleri yetenektir!  

• Anımsayalım; Akıl, olaylar arasında bağ kurabilmenin adıdır. (Yeni kitaplar akılsız cümlelerle 

doludur!) 

• Anımsayalım; Zekâ, akıl denilen ışıklı bağcıkların ne kadar hızla parladığını tanımlar. (Parlak 

zekâ deyimi halk arasında kullanılan doğru bir tanımdır!) 

• Anımsayalım; Çocuk sosyal varlıktır! (Onlar çocuk bireydir diyor.) 

• Anımsayalım; Çocuk olumlu örneklerle eğitilir. (Yeni kitaplar olumsuz örneklerle 

dolduruldu.) 

• Anımsayalım; Eğitim çocuğun zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini desteklemek içindir. 

(Yeni kitaplar çocuğun zihin, beden ve ruh sağlığını bozuyor.) 

• Anımsayalım; Çocuk, hayatı neşe içinde yaşanılacak yer olarak algılamalı; ona hayatın 

güzellikleri fark ettirilmeli, estetik kavrayışı yükseltilmelidir.  

• Anımsayalım; Öğretmenlik çocuğun yeteneğini ölçmek değildir.    

• Anımsayalım; Somuttan soyuta gidilir, çocuğun önüne soyut resim konulmaz! 

• Anımsayalım; Yakından uzağa gidilir, dünyadan-uzaydan başlanmaz! 

• Anımsayalım; Çocuğa uyaksız şiir okutulmaz! 

• Anımsayalım; Çerçevesiz resim olmaz, sınırsızlık beyni dağıtır! 

• Anımsayalım; Çocuğun göz sağlığını korumak görevimizdir: Beyaz zemin üzerine okunaklı 

harflerle yazılmış kitaba 25-30cm’den bakacak çocuk! 

• Anımsayalım; Çocuğun olumlu davranışları fark edilir ve aferin ile ödüllendirilir. Bu yolla 

olumsuz davranışları yok edilir.     

• Anımsayalım; Çocuğun hatası yüzüne vurulmaz! (Hatası yüzüne vurulan çocuk yüzsüz olur!) 

Çocuğu affetmek büyüklüktür. 

• Anımsayalım; Denge, evrenin ve insanın tek kuralıdır, eğitim dengeyi geliştirmek içindir! 

• Anımsayalım; Çocuğun doğasına aykırı hiçbir şey eğitimin konusu olamaz! Örneğin, çocuk, 

yakından uzağa ilkesiyle eğitilir, üniteler  ailemizden başlar. Yeni programda “Gökyüzü ve 

uzay ünitesi ile 1.sınıf başlıyor. 

 

2005 eğitim programının ders kitapları bir silah gibi çocuklarımızı mahvetmek üzere 

hazırlanmıştır: 



-Çocuklarımız zihni ve duygusal tecavüz altındadırlar. 

-Zihin güvenliğimiz tehlikededir.  

-Beynimizin ışığı karartılmak üzeredir. 

-Ders kitaplarının içeriği içimize kadar sızan düşmanlarımız tarafından değiştirilmiştir.  

11.5.2008 

 

Siz  Şarkı  Söylerken  Ay  Kadar  Güzelsiniz s.73 

 

7-12 Temmuz 2008 tarihleri arasında Ankara’da ilk defa “Çocuk Korosu Çalıştayı, Şeflik 

Kursu ve Koro Eğitimciliği Semineri” gerçekleştirildi. İki genç koro öğretmeni, Atilla Çağdaş Değer 

ve Çiğdem Aytepe’nin çabalarıyla gerçekleştirilen bu seminerde İspanya’nın Katalan bölgesindeki 

Barselona şehrinden gelen iki usta koro eğitimcisi, Elisenda Carraso i Ribot ve Oriol Castanyer’in 

eğitim yöntemlerini uygulamalı olarak gördük.  

Katalanlar ile atadan akraba olduğumuzu buraya not düşmeliyim. Oriol, adının Ural 

dağlarından geldiğini, Sibir Türkleriyle akraba olduklarını biliyor, bizdeki adının Oral olduğunu 

kendisine söyledim.  

Çocuk-genç 80 kişilik koroya 20 öğretmenin de katılmasıyla 100 kişiyi bulan büyük bir 

koroyu 5 gün boyunca her sabah dört saat çalıştırdılar. Her gün öğleden sonra üç saat  müzik 

öğretmenlerine koro şeflik eğitimi verdiler. Koro müziğinin hamilerinden ben, seminerin onur konuğu 

olarak çalıştaya davetliydim. İki çalışma da ben gerçekleştirdim. 

100 kişilik koro bu seminerde çalışılan eserleri seminerin altıncı günü Gazi Konser Salonu’nda 

muhteşem bir konserle  dinleyiciye sundular. Konserin konuk sanatçısı dünyaca ünlü harika çocuk 

piyanistimiz Mertol Demirelli, on beş dakikalık muhteşem bir konser verdi. 

Seminerin beşinci günü, sponsor olarak görünen SCA Müzik Vakfından gelen kitap satış 

masasındakiler çocuklara üç afiş dağıttı. Afişi verirken, bu afişi yatak odanıza asın diye 

tembihliyorlardı. Merak ettim, afişlere baktım ve gördüm ki siyahın tonlarıyla yapılmış, camları 

kırılmış bir evde yüzü görünmeyen eli coplu bir adam, barda içerek yıkılmış bir genç, “davulun sesi 

daha iyiydi” balyozla parçalanmış harflerle bir yazı…Ürkütücü karanlık resimler. Bu resimlere bakan 

çocuk o gece sadece kâbus görür! Birkaçını aldım yırtıp çöpe attım. SCA Vakfına bu afişleri vakfa 

mali destek verdiği bilinen İsrail Büyükelçiliği vermiş olmalıydı.  

Ertesi sabah,  çocuklarımızı böyle tehlikelerden korumak amacıyla “Siz  Şarkı  Söylerken  Ay  

Kadar  Güzelsiniz” başlıklı bir yazı yazdım ve  koroya dağıttım:  

Sevgili çocuklar ve sevgili gençler, 

Bir haftadır muhteşem şarkılar söylediniz. Siz şarkı söylerken hep yüzünüze baktım; o kadar 

güzelsiniz ki! Provalar boyunca ay gibi parlıyordunuz, ışık saçıyordunuz! 

Kendi ışığınızı görmek isterseniz bir deneme yapın. Konsere başlamadan önce aynada 

kendinize bakın, kendinizle göz göze gelin,  orada kendinizle konuşun, gördüğünüz o güzel yüze 

bakarken “Aferim bana” deyin, “Çok güzel işler yapıyorum, biraz sonra vereceğimiz konser için 

kendimi şimdiden kutluyorum”.   

Konserden sonra gidip aynaya bir daha bakın, gözlerinizdeki ışığın ne kadar çoğaldığını 

göreceksiniz; artık güneşin çocuğu oldunuz, ışık saçıyorsunuz!  

Arkadaşınızın gözlerine bakın, bir süre konuşmadan göz göze kalın, aynı parlak ışığı onların 

gözlerinde göreceksiniz. Sevinçle birbirinize sarılın.  

O anda, birleşen ışığınızın yaydığı büyük enerjiyi beyninizdeki o büyük ışık kaynağına 

yüklediniz. Şimdi, gelecek provalar için daha büyük bir ışık enerjisi depoladınız!  (İnsan, ışıkla çalışan 

bir motor gibidir.) 

Şimdi kendinize söz verin: 

- Işığımı kimsenin karartmasına izin vermeyeceğim. Bunun için; 

-Siyah renkli afişlere bakmayacağım. Siyah zemin üzerine yazılmış yazıları okumayacağım. 

Karanlık afişleri elime almayacağım, evime sokmayacağım!  

Çünkü, kara, ölümdür, ışığın içindeki bütün renkleri yok eder, karanın bu özelliği keşfedilmiş 

son silahtır. Bu silahtan korunmanın ilk adımı karşımıza geldiğinde ona bakmamak ve gözlerimizi 

derhal bayrağımızdaki gibi parlak kırmızı ve diğer sarı, yeşil gibi canlı renklere çevirmektir.  

-İnsanları ve çocukları aşağılanmış gösteren resimlere bakmayacağım! 



Çünkü,  keşfedilmiş son silahlardan biri de, çocukları olumlu örneklerden mahrum 

bırakmaktır.  

-Televizyonda gösterilen kanlı, savaşlı, mahalle kavgalarıyla, abartılı geçimsiz aile ve ve 

korku sesleriyle dolu ve çirkinlik yayan filmleri seyretmeyeceğim! 

-Türkçe’yi bozarak konuşan, bozarak yazan, çirkinleştirilmiş Cem Yılmaz afişlerine 

bakmayacağım!  

-İnsanı hayvan, hayvanı insan gibi gösteren kötü resimlere ve filmlere bakmayacağım!  

-Her gece yatmadan önce  elimi yüzümü yıkayıp, bu sırada akan suyun sesini dinleyip, aynada 

kendime bir daha bakacağım! Sonra gökteki aya ve yıldızlara bakıp, bize ışığını gönderdikleri için 

onlara teşekkür edeceğim, “Hayat ne kadar güzel!” diyeceğim. 

-Sık sık güneş doğarken ve güneş batarken onu seyredeceğim! Bize ışık, yani hayat verdiği 

için ona teşekkür edeceğim. Çünkü, biz insanlar ışıkla yaşayan ışık canlılarıyız, bunu hiç 

unutmayacağım.  

-Dünyamızda bize güzel şarkılar söyleten koro şefimiz Elisenda ve Oriol gibi ışığımızı 

çoğaltan güzel insanların olduğunu herkese anlatacağım!  

-Her dolunayda aya bakarken Elisanda’nın bize “Kendinizi aya kadar yükselmiş hissettiniz, 

değil mi?” dediğini anımsayacağım ve İspanyol Ay Perisi/Barse-luna kızı, güzel müzik perisi, “muzi” 

Elisanda’ya selâm göndereceğim.  

-Çok yaşa Elisanda! Çok yaşa Orial! Çok yaşa Atilla! Çok yaşa Çiğdem! İyi ki varsınız ve iyi 

ki hayat ışığımızı çoğalttınız! En güzel şarkıları sizin için söyleyeceğim!  

 

Sevgili gençler, hepinizi çok seviyorum. Işığınız hiç sönmesin! Işığınızı söndürmek isteyen 

kim olursa olsun karşısında beni bulacaktır.  

Okuyucuya not: İran sınırları içerisinde görünen Tebriz yakınlarındaki Katalan adında bir 

Azeri şehri vardır. İspanya’nın içinde bulunduğu yarımadanın adı olan İberya (Peria), aynı zamanda 

Kafkasların eski adıdır, Kafkas İberyası olarak geçer. Katalunya’nın dağları olan Pirene/Periana 

dağları keza Doğu Kardeniz dağlarının antik adı olan Peria Dağları ile aynıdır. Kataluna adında, Got-

uli-ana; Skot/İskitlerin Ay Tanrısı saklıdır. Zaten telaffuz ederken Gotluna gibi söylemektedirler.  

Katalan (Katalunya) halk müziğinin ana ritmi Azerilerle aynı olup altı sekizliktir ve yine 

bizimki gibi RE kararlı hüseyni ezgileri vardır. Katalunca’da “manca”(yemek) gibi pek çok ortak 

sözcüğümüz vardır. Katalunlar kahraman bir halktır. İspanya kralı faşist Franko’ya karşı cumhuriyet 

direnişiyle ünlü Guernika kasabası 1937’de Hitler’in verdiği bombalarla yerle bir edilmiş ve yine bir 

Katalan olan Picasso bu tablosu ile ünlüdür.  

Katalan halkı bugün de küresel faşistlerin ayrılıkçı terör saldırılarıyla karşı karşıyadır. 

12.7.2008  

 

 

Okul Kitaplarında Bilgi Azaltıldı 

Öğretmen Maaşları da Azalmalı!  

Bu kadar az bilgiye ödediğimiz para çok fazladır! Ya da, ders kitaplarının içi bu maaş kadar 

doldurulsun! 

 Bugün bir otistik çocuklara eğitim veren öğretmenle tanıştım, bir şey öğrendim. Hepinize 

bunu anlatmak isitiyorum. Bir öğrencisi için doktor ailesine şöyle demiş: 

“Evinizde ya yüksek sesle bağırarak konuşuluyor, ya çok kavga ediliyor, ya da korku filimleri 

çok izleniyor, ya da bağırtılı çizgi filimler çocuğa izlettiriliyor. Bu çocuk aslında zihinsel özürlü değil, 

ama çocuğun beyni kendini kapatmış!”  

  Canlarım, işte çoktandır anlatmaya çalıştığım şeyin somut sonuçlarından biri. Beyin kendine 

tehdit algılaması yaptığı durumlarda tek savunması kendini kapatmak, zihinsel faaliyetini 

durdurmaktır!  

Yeni ders kitaplarında da benzer tehditleri görsel yolla çocuğa bombardıman ettiklerini 

saptadım. Vahşeti fark ettiniz mi? 

  Çocuklarımızın ve torunlarımızın akıl sağlığını koruma görevi acil sorunumuz olmak 

durumundadır. 

 Fen Fakültesi Matematik bölümünden mezun yeğenim diyor ki: 



“Teyzemin okul kitapları konusundaki tespitine yüzde yüz katılıyorum.. Görselliği o kadar 

abartmışlarki konuşma baloncukları, rengarenk sayfalar, gereksiz hikayelerle beyin daha konuyu 

algılayamadan dumura uğruyor..Matematik kitapları tam bir facia (benim alanım olduğu için 

sinirlerim daha da geriliyor)..Bir sayfada problem tanımlanıyor, sayfa en az 3-4 renge bölünmüş.. Bir 

tarafta hikayeler bir tarafta Ahmet bunu demiş Mehmet bunu demiş acaba hangisi doğru söylemiş gibi 

beyni yoran şeyler.. Problemin cevabı herhalde diğer sayfada deyip bakıyorsun.. Bul bulabilirsen.. 

Görselliğin abartıldığını görmek için SBS  sınavlarına bakmanız yeterli zaten...Hele 7. sınıfların SBS 

sınavına baktım da, güler misin ağlar mısın.. Şekillerden geçilmiyor.. Beyin travması.. Vakit 

kaybından başka birşey değil.. Bir matematik probleminde, sonucu Ahmet 5 demiş Mehmet 10 demiş 

Ali 7 demiş, acaba hangisi doğru söylemiş?” diye sorarak çocuğa ne kazandırılır ki.. 

  Bu sinir harbiyle hepinizi öpüyorum” 

 Yeğenime gönderdiğim yanıtı buraya alıyorum. 

Bütün dostlarına bu yorumunu ilet. Bu ders kitaplarını aileler götürüp milli eğitimin kapısında 

yığın yapmalı, kitlesel protesto edilmelidir. Çocuk hakları, insan hakları diyen dernekler bunları 

anlayamaz, derneklerden veya öğretmen sendikalarından bunu beklemeye vaktimiz yok, pek de 

anladıklarını sanmıyorum.  

Yıllardır "bu paraya bu kadar eğitim" diyen sendikalara bunu anlatamazsınız.  Buyursunlar 

şimdi, içi boşaltılmış eğitim için aldıkları maaş çok fazla değil mi?  

"Çocuğuma bu kadar az bilgi veren öğretmene bu kadar maaş çok, öğretmen maaşlarında 

kesinti istiyoruz, paramız boşa gidiyor" diye okulların ve sendikaların ve bakanlığın önüne yığılmalı 

veliler. Belki böyle anlamaları sağlanır...  

YÖK önünde direniş çadırları kurulmalı, "bu kitapları kaldırın, eski müfredatımızı istiyoruz" 

diye... YÖK’ün ne alakası var diyenlere kısaca tekrar edeyim; Eğitim Fakültelerinin öğretim üyeleri 

aracılığyla kotarıldı bu işler. ÇokParçalı zekacı dekanlar bölüm başkanları Amerikadan bu eğitimi alıp 

kopya ettiler. 

Okul kitaplarındaki durumun farkında olan anneler bunu tepkileriyle belli etmiyorlarsa 

çocuklarının beyninin köreltilmesi suçuna ortak oluyorlar demektir! 

Biz, "Bir çocuğum ölürse bir daha doğururum" diyen anglo sakson bencil batılı değiliz, biz 

çocuğumuz için kendini ateşe atan Asyanın Ana Tanrıçalar kültüründen geliyoruz! Anası Ulular ülkesi 

Anadolu’da yaşıyoruz!  

Oğulları için kendini yakmayan analar çocuklarına gelecek vaad edemezler. 

7.9.2008 

 

 

Orduları Dağıtılmış Bir Millet, Millet Olarak Kalabilir mi? 

 

TERÖRE VERİLEN DESTEK TSK’NİN KOLUNU BAĞLAMAKTADIR! E.Kur.Al.Ömer 

Lütfü Taşçıoğlu diyor ki; 

• Vatana ihanet kanunu kaldırıldı, terör yasasına eklendi. 

• Valinin izni olmadan operasyon yasaklandı. 

• Özel savcı atamalarıyla yardım ve yatakçılar aklandı. 

• İdam kaldırıldı. 

• CMUK değişti DGM’ler kaldırıldı. 

• Gözaltı süreleri 15 günden 4 güne indirildi. 

• Terörle Mücadele Yasası'nın propagandayı düzenleyen 8'inci maddesi kaldırıldı. 

• Jandarma komutanlarının kaymakamlara vekalet etmesinin önü kapatıldı. 

• Jandarmanın dinleme yetkisi kaldırıldı. 

• Askerin üst-araç arama yetkisi elinden alındı. 

• Vicdani ret kabul edildi. 

• Şehitlik ve gazilik kavramları ders kitaplarından çıkartıldı. 

• DEP’liler cezası bitmeden hapisten çıkarıldı. 

• Başbakan V. ve TBMM Bşk.ve Cumhurbaşkanı  Tarafından bunlara yemek verildi. 

• Medyanın terör desteği meşru hale getirildi. 

• Cezaevinden çıkartılan PKK’lılar TBMM’ne sokuldu. 

• ABD ve AB’nin dayatmalarıyla federatif sistemin alt yapısı hazırlandı. 



• PKK’yı destekleyen DTP’liler ve Belediye Bşk.larına işlem yapılmadı. 

• TSK hedef seçilerek yıpratılmaya başlandı.  

• ABD ve İsrail’in PKK’ya desteği görmezden gelindi. 

• ABD’nın Irak’ta Kürt devleti oluşturmasına ses çıkartılmadı. 

• Türkiye’deki ABD ve AB Büyükelçilerinin PKK desteğine seyirci kalındı. 

• Irak’ın kuzeyinde  Türk şirketlerinin sözde Kürdistan’a destek vermesine göz yumuldu. 

• PKK’nın Irak’a giren Türk kamyonlarından haraç almasına seyirci kalındı. 

• Mersin ve G.Antep bölgesinden Sözde Kürdistan’a Barzani adına kaçakçılık yapılmasına göz 

yumuldu. 

• Barzani ve Talabani muhatap kabul edildi. 

• Medyanın dış parasal destek alarak  aşiret dizileriyle federasyon alt yapısını oluşturmasına 

seyirci kalındı. 

• MGK işlevsiz hale getirildi.  

• Teröristlere, cezanın 1/5'ini yatıp serbest kalması sağlandı.  

 

TÜRKİYE’NİN İZLEMESİ GEREKEN TUTUM 

• Teröre maddi destek ve moral desteği sağlayan iç ve dış unsurların desteği önlenmelidir.  

• AB dayatmalarıyla çıkarılan ve terörü besleyen tüm uyum yasaları iptal edilmelidir. 

• AB ve ABD temsilcilerinin Türkiye’nin içişlerine karışmasına ve DTP’lileri ve terörü 

destekleyen diğer kişi ve kuruluşları ziyaretlerine izin verilmemelidir. 

• AB ve ABD  büyükelçileri ile elçilik görevlilerinin terörü destekleyen bölgelere yaptıkları 

seyahatler kısıtlanmalıdır. 

• BOP’dan destek çekilmelidir. 

• Dümen suyu politikalarından vazgeçilmelidir. 

• Su, enerji, toprak satışları, azınlık hakları, ABD’ye tanınan üs kolaylıkları ile ikili 

anlaşmaları gözden geçirebileceğimiz  ABD ve İsrail’e hatırlatılmalıdır.  

• Rusya, İran ve Suriye ile iyi ilişkiler geliştirilmelidir.  

• Ilısu Barajı tamamlanmalıdır. 

• Gerekirse İncirlik ABD’ne kapatılmalıdır.  

• Kriz yönetimi Senaryoları hazırlanmalıdır. 
. 

• Irak’ın kuzeyinde Barzani’ye ve Talabani’ye hizmet eden Türk firmaları geri 

çekilmelidir. 

• Mersin ve G.Antep’den Barzani şirketleriyle  yapılan kaçakçılık önlenmelidir. 

• Irak’a ucuz elektrik satışına son verilmelidir. 

• Habur sınır kapısı kapatılmalı, Telafer kapısı açılmalıdır. 

• APO’nun hapisten PKK’yı yönetmesi önlenmelidir. 

• Türk medyasının PKK’yı meşrulaştıran ve sempatik gösteren çalışmaları önlenmelidir 

• İhanete taraf olan medya mensuplarının yurt dışı bağlantıları tespit edilmeli ve 

önlenmelidir. 

• Askerin üst ve araç arama yetkisi geri verilmelidir. 

• Jandarmanın dinleme yetkisi iade edilmelidir. 

• İl İdaresi Kanunu değiştirilerek askerin izinsiz operasyon yapmasına imkan 

sağlanmalıdır. 

• Jandarmanın yetki kısıtlamaları kaldırılmalıdır. 

• Polis devleti yolundaki girişimlerden vaz geçilmelidir. 

• Sınır güvenliği ve iç güvenlik sorumluluğu tekrar TSK’ne verilmelidir. 

• Vicdani ret kaldırılmalıdır. 

• PKK’ya destek sağlayan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmalı, Belediye 

Başkanları görevden alınmalıdır. 

• TSK’ni yıpratıcı her türlü faaliyet önlenmelidir. 

 

Daha ne desin sayın emekli Kurmay Albay Taşçıoğlu. Elleri dert görmesin.   

Bunlar yapılırken seçtiğimiz milletvekilleri ve oy verdiğimiz partiler neredeydi?  

Şu anda oy verdiklerimiz nerdedir, ne yapıyorlar?  



Milli Savunma Komisyonunda görevli Rizeli milletvekilleri ne yapıyor? 

Kurulması önerilen SÜPER MÜSTEŞARLIK (jandarmayı polisin emrine vermek)  kimin 

önerisidir? 

 Jandarmayı kaldırarak orduyu küçültmenin karşılığında, belediye seçimleri öncesinde, 

AB’den “krizi atlatma hibesi” gelecek mi?   

Jandarmadan alınıp polise verilecek birimlerin içinde Sahil Güvenlik de varmış, eğer bu doğru 

ise, bu sizin içinize siniyor mu?  

Orduları dağıtılmış bir millet, millet olarak kalabilir mi? 

Bu soruları artık yüreklice sormanın zamanıdır! 

24.10.2008  

 

 

Teslim Alınmış Türk Eğitim Ordusu s.77 

 

 Değerli emekli komutan Ömer Lütfü Taşçıoğlu, Türk Ordusunun adım adım nasıl 

görevsizleştirildiğini, sınır koruma görevinin de bitirilmekte olduğunu,  ne kadar dar bir alana 

sıkıştırıldığını, elindeki yetkilerin nasıl bir bir kısıtlandığını açık açık Ulusal Kanal televizyonunda 

anlattı, yazdı, sığdığı kadar bir bölümünü ben de köşeme koydum, okudunuz. 

 Gerçekte ülkemizin iki ordusu vardır; biri silahlı kuvvetler, diğeri eğitim ordusudur. Bugün 

her ikisi de aynı derecede sıkıştırılmış haldedir. Silahlı kuvvetlerin içinden çıkan kahramanlar 

yaşadıkları süreci sayın Taşçıoğlu gibi anlatabiliyor, ama maalesef eğitim ordusunun böyle 

kahramanları henüz ortada yoktur. 

 Eli kalem tutan bir çok okul müdürü ve öğretmen var. Çoğu, eğitimin kenarından dolaşıyor, 

ama eğitim kurumlarında emperyalizmin eğitimini veren sömürge askerleri haline geldiklerini bir türlü 

yazamıyorlar.  

Soruyorum bir müdür arkadaşıma, neden diye, “Ben bu kaleyi bekliyorum” diyor. Kendini 

aldatıyor, kalede Türk eğitimi verilmiyor, farkında değil. Bina bekçisi olmuş!  

Emperyalistlerin istediği eğitimi veriyor ve burayı hâlâ Cumhuriyetin kalesi zannediyor. 

Okuldan içeri giren kitaplar aracılığıyla beyinleri bombardıman altında bebelerimizin, Türk 

Bağımsızlık Devrimi toza buluta karıştırılmış, masal gibi mişli geçmiş zamanlarla anlatılıyor, tutuma 

değil alışverişe yöneltiliyor çocuk, kendi öz değerleri hiç yok, yanlışlarla dolu,  psikolojik hap 

malzemesi bütün sayfalar…   

Nedir, bir askerin el bombasına rastladığında yaptığı iş, hızla o bombayı en uzağa fırlatmak, 

değil mi? Peki eğitim ordusunun askeri ne yapıyor? 

O bomba yüklü kitapların parası da bize ödettirilmiştir. Buna Yahudi kurnazlığı denir 

literatürde.  Tıpkı yanıbaşımızda Siyonist Kürt Şeriat Devletini bizim paralarımızla kurdukları gibi. 

Her yıl yeni bombardıman kitaplarına para vereceğiz,  büyük biraderi şişireceğiz…  

Ülkemiz resmen işgal altında olsaydı, işgalciler “bunları öğreteceksiniz” diye dayatmayacak 

mıydı? Yaşadığımız durumun bundan farkı nedir?  

Soralım o zaman, bu müfredatı okutan eğitim ordusunun neferleri, işgalcilerin emrinde 

olduklarını anlamak için daha neyi yaşamaları gerekiyor?  

“Okulu bekliyorum” diyor okul müdürüm, “yeni gelen kitaplara tepki gösterirsem yerimden 

olurum, burayı da bekleyemem”, diyor. Farkında değil, o kendi koltuğunu bekliyor. O koltukta 

kalmanın karşılığında küresel piyasacıların kitaplarını bekliyor!  

Türk Ordusuna reva görülen de böyle bir şey değil midir? Vatan savunması yapmasın, petrol 

borularını beklesin, Irak’ın kuzeyini beklesin…  

Ey benim büyük öğretmenim! Sana yakışan Cumhuriyet’in öğretmeni olmak idi, sana ne oldu? 

Emperyalizmin eğitimini veren, mayınlarla dolu o kitapları bebelerimizin çantalarında görüyorsun ama 

bir şey yapmıyorsun! Senin elini tutan nedir, uzaktan bir ses sana “dokunma” mı diyor? 

Bilirsiniz, sömürge eğitimi, efendiye kölelik eğitimidir, uzaktan kumandalı eğitimdir. Bakın 

TRT 1’deki eğlencelere, uygulanan son eğlence tekniğinde bizi nasıl uzaktan kumandalı hale 

getirdiklerini görürsünüz. Hayali bir ses oyuncuya sürekli emirler veriyor, oyuncu durmadan onun 

istediği rollere girip çıkıyor, asla kendi istediğini yapamıyor, derhal başka bir komut geliyor. Seyirci, 

gülme efektiyle ayrıca kumandalı haldedir, neye güleceğine kendisi karar vermiyor! Oyuncu ne kadar 



aptallaştırılırsa seyirci o kadar eğleniyor. Oysa karşısındaki oyuncu kendisidir; oyuncu bu uzaktan 

kumandalı hale getirilmiş insanları oynuyor… 

Ey benim, bu oyunu ders kitaplarında görüp de “ben okulu bekliyorum” diye kendini kandıran 

öğretmenim, sana sesleniyorum.  

“Teslim alındım, kıpırdayamıyorum, ama Türk halkı bana maaş ödemeye devam etsin” 

diyorsun, öyle mi?  

Zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyin kalmadığını görmüyor musun?  

24.10.2008 

 

 

İnternette Hareketli İlanlar  

 Bir çok gazetenin internet sayfası vardı, Cumhuriyet gazetesinin de var şimdi.  

 Bu tür internet yayıncılığının bir sorunu var, reklam ve ilan almak zorundalar. Alınan ilanlarda 

ve reklamlarda, gazete sahiplerinin istemi dışında,  okuyucuya zihinsel saldırı tuzakları 

kurulabilmektedir ve bunun sorumlusu da gazete olmamaktadır.  

Cumhuriyet gazetesinin internet sayfasındaki hareketli TTNET reklamında kendimce önemli 

sakıncalar gördüm ve gazeteye yazdım. İnternet sayfasının hazırlayıcılarından aldığım yanıtta 

reklamsız yapılamadığını öğrendim. Diyor ki; 

  Sayın Mahiye Morgül,  

  Öncelikle göstermiş olduğunuz ilgi ve hassasiyete çok teşekkür ederiz. "Ttnet" ilanı ile ilgili 

belirtmiş olduklarınızla ilgili olarak size şöyle bir açıklama yapabiliriz.  

 Bildiğiniz gibi haber portallarını (diğer portallar gibi aslında) ayakta tutan şey okurların ilgisi 

ve ilanlardır. İlan içerikleri ise ilan veren kuruma aittir. "Ttnet" ilanı bir "banner" ilanıdır ve "jpeg" 

denilen görsel ilanlardan değildir. Tıpkı sayfamızın sağ kule ilanlarının en başında bulunan Telekom 

ilanı gibi hareketli ilandır. Kurum, tüm sitelerde bu kampanyasına ait, bu ilanı vermektedir.  

 İnternet sitelerinde ilanlar gazete ve dergilerden farklı olarak hareketli olarak da hazırlanabilir. 

Bu okurların haber okuma ilgisini zayıflatan bir durum değildir. Tüm yapılan istatistikler de bunu 

göstermektedir. 

 Takdir edersiniz ki, Cumhuriyet Ekibi olarak yeni başladığımız portalımızı ayakta tutmak 

adına ilan almak zorundayız. Ancak kimliğimize ve ciddiyetimize uymayan ilanları kabul etmiyoruz 

elbette ki.  

  İlginiz için teşekkür ederiz. 

 İmza:Cumhuriyet Haber Portalı 

Onlara şu yanıtı verdim:  

Canlarım, kimliğinize yönelik bir sorun yok elbette. Ama piyasa denilen ulusötesi canavar 

yeni icad ettiği gizli görsel silahı reklam şirketleri aracılığıyla  kullanmaktadır. Yani bizi yok edecek 

silahı bize reklam verirken kullanıyor, zehiri kendi elimizle içiyoruz.  

Çocuklarımıza bedava dağıtılan ders kitaplarında gizli görsel zihin çökertme silahları var. 

Özetleyeyim: 

Asimetri silahı diyebilirsiniz buna; uyumsuzluk, dengesizlik, matematiksizlik.  

Beynimizin işi/temel faaliyeti zihinsel faaliyettir, tasarımdır, tasarım ise olaylar arasında 

matematiksel denge varsa yapılabilmektedir. Dengesizlik halini beyin algılamıyor ve diyor ki bu 

malzeme  faaliyetimi engellemektedir. Yani, beynimiz uyumsuz durumları kendine tehdit olarak 

algılamaktadır, tehdit algılaması durumunda ise beynin tek yaptığı şey kendini kapatmaktır. Giderek 

artan OTİZM ve Erken Alzeimer bu nedenledir. 

Hareketli bir objenin her seferinde bir başka şekle girmesindeki ana silahı söyleyeyim: 

Beynimiz, anlık değişikliği algılayamaz, kaydetmeden geçer, daha fotoğrafını alt beyine  

kaydetmeden diğeri geliyorsa fotoğraflar beyinde kaos yaratır. Kaos beynin düşmanıdır.  Bu silahın 

varyasyonlarını TV de şöyle görürsünüz, değişik panoda yazılmış/çekilmiş resimler aynı anda 

gösterilir ve beynimiz hangi puntoya/ mercek ayarına geçeceğine karar veremez, kaos yaşar. Dikkat 

edin, TTNET teki yazılarda punto beraberliği de yoktur. Her bir harf başka yöne yamulmuş haldedir, 

harflerin matematiği kırılmış haldedir. Benzeri onlarca durum var..  Sağdaki erkek hareketsiz iken 

soldaki kız hareketli, bunda da bir iletişimsizlik yaratma, dengesizlik vardır. Resmin biri ile empati 

kurulamıyor, diğeri de kendini çirkinleştirmek üzere çabalıyor, çirkinlik zaten beynin empati 

kuramadığı şeydir.  



  Tuzaklar, asimetri tuzakları, bozuk pazıllar, postmodern aritmik kolajlar; beynin düşmanı 

bunlar. Ders kitaplarında bunların yüzlercesi çocuklarımızın beynine bombardıman ediliyor; bozuk 

pazıl beyni çıldırtır!  

Lütfen İstanbul'da bu yıl dağıtılan 1.Sınıf Türkçe Ders kitabına samimi olarak bir bakın, 

geleceğimiz nasıl yok ediliyor anlamaya çalışın.  

  Ergenekon iddianamesi için de BOZUK PAZIL tespiti yaptım, Cumhuriyet köşe yazarlarından 

B.Baykam, B.Onaran, Sözcü'de Vural Savaş, Milliyet’te M.Aşık ve bu tespitimi köşelerine aldılar. 

  Yani ulusötesi KARA BİLİM adamları çok yönlü saldırı altında tutuyor bizi. Hedefteki, bütün 

bir Uygarlığımızdır, insan beyni küçüldükçe insanlık kaybedecektir, bu yenilgiyi bize yaşatırken de 

reklam silahını kullanıyorlar.  

  Reklamsız yaşayamayan, reklamsız karnını doyuramayan insancıklar olduk, değil mi? 

  Biz çoktan bitmişiz, düşmanın uzattığı lokmalarla  zehiri içimize alıyoruz. Bizi bize 

öldürtüyorlar. 

Çare nedir bölümüne gelince, çare beynimizi bu silahın atış alanının dışında tutmaktır, 

düşmanı sobelemektir, silahı deşifre etmektir. SOBE denildiğinde silah ateşlenemiyor, tıpkı saklambaç 

oynarkenki gibi. 

 Şimdi, "reklam ver, satın al, yoksa ben de düşmanın reklamını koyar algılamanızı dağıtırım" 

tehditi mi Cumhuriyete yakışan, bunu bir daha düşünmenizi rica ediyorum. Hem okuyucunun 

algılamasını yok edecek, hem de ondan bu gazeteyi okuyup anlamasını isteyeceksiniz, bu da bir 

ASİMETRİ durumudur.  

Bunları yeniden düşünmek gerekir. 

  Sermayenin kralları şunu fark ettiler ki, "binaları yıktığımızda insan onları yeniden yapıyor, 

çünkü beyinleri o birikime sahiptir. Öyleyse hem binaları hem beyinleri birlikte yıkmak lazımdır... "  

Bu savaşı yaşıyoruz şimdi. 

  Sevgiyle kalın. 

Not: Değerli okurlarımın Ramazan Bayramını kutlar, Hıristiyan tehditlerin olmadığı bayramlar 

görmenizi dilerim. 

25.9.2008 
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Eğitimde Pedagojik Kurallar  

“Öğretmeden başarıyı ölçmek zorbalıktır.” 

                                                                          Konfüçyüs 

İLKÖĞRETİMDE  EĞİTİCİ  OLMAYAN  DERS  KİTAPLARI 

 

Sorun:  
İlköğretim ders kitaplarında pedagojik yanlışlar, matematiksizlik, eğitsel olmayan resimler,  

renkli sayfalar, yazım ve kavram yanlışları ile eğitsel olmayan yazılar.   

Soru:  

Eğitsel olmayan ders kitaplarıyla sağlıklı ve nitelikli bir nesil yetiştirilebilir mi?  

İlksöz: 

Eğitim, çocuğun hayatla bağını kuvvetlendirmek, onun zihinsel fiziksel ve ruhsal gelişimini 

desteklemek için yetişkinler tarafından düzenlenir. Toplum, yeni nesli sağlıklı ve nitelikli insan 

yetiştirmek üzere eğitime para ayırır, bilimsel eğitim veren okullar açar. 

Bilimsel eğitim, pedagojik kurallara uygun olarak yazılmış “nitelikli” ders kitaplarıyla yapılır.  

Pedagojik kurallar göz ardı edilerek, bu kurallar tersine çevrilerek yazılmış kitaplar çocuğa 

hiçbir şey öğretmez, hatta çocuğun zihin sağlığına zarar verebilir.  

 

Çocuklar;  

a-Yakından uzağa,  

b-Somuttan soyuta,  

c-Bilinenden bilinmeyene,  



d-Bütünden parçaya, ilkesiyle eğitilir. 

e-Üniteler bu pedagojik ilkelere göre basamaklandırılır.  

f- Çocuk, doğru örneklerle eğitilir. Olumsuz örnek, örnek değildir.   

g-Kavram eğitimi somut örneklerle yapılır. Ders kitaplarında hayata ve bilime dair konular 

soyut masal kahramanlarıyla anlatılmaz.  

h-Çocuk, 12 yaşına kadar soyutlama yapamaz. Animasyon soyut resimler sanaldır, ders 

kitaplarında kullanılmaz. Sanal olanla gerçek olan resim yan yana getirilmez; zihin bulanıklığına 

sebebiyet verir. 

i- Negatif sözcükler sık tekrarlanırsa hafızadaki güzellikleri siler.  

j-Çocuklar önce resmi görür. Resim, yazıdan büyük yer tutmamalıdır.  

k-İnsanın gözü bozuk olanı önce seçer. Bir resimde bozuk olan nokta varsa, çocuğun dikkati 

oraya gider.    

k-Kuralsızlık algılanabilir değildir; yazım kuralları sayfadan sayfaya değiştirilmez.  

l- Tarih bilinci ve atalarına şükran duygusu, okuma parçaları ve şiir içerisinde verilir. 

m-Türkçe okuma parçaları çocuğun hayatla bağını kuvvetlendirmek içindir. Edebi anlatıma 

konu olanlar, insanın zayıf düştüğü anlar değil, başardığı anlardır.  

n- Eğitsel şiir, çocuğun yazdığı şiir denemeleri değil, şairlerin çocuklar için sanat değeri olan 

şiirlerdir. Çocuğun şiir denemesi sınıf panosuna, şairin şiiri okul kitabına girer.  

o-Resimli yazılarda, resimle yazı arasında uyum-denge olmalıdır. Uyumsuz, asimetri ve 

dengesiz resimler, çocuğa güvensizlik duygusu verir. Güvensizlik ise çocuğun yaşamla bağını 

zayıflatır, bilime ve büyüklerine olan saygıyı yok eder.  

   

 

1.Sınıf Matematik Ders Kitabında Pedagojik Yanlışlar  
(Kitabın Yazarları: Melek Ay, Risalet Bülbül, Rabiye Ersayar. MEB Devlet Kitapları, 4.Baskı, 

Ankara 2008)  

1.Ünite 

1.konu: 

“Çevremizdeki Nesneleri Tanıyalım”  

Sayfa 2-9’da, KÜRE ve PRİZMALAR; oysa bunlar 5. sınıfta verilir. Matematiğe geometriyle 

başlanmaz. 

Sayfa 11-13’de, “yüksek-alçak”, “içinde-dışında”, “önünde-arkasında” kavramları. Bunlar, 

temel matematik kavramları değildir. Verilen resimler çocuğun yakın çevresi değildir, sayılabilir 

durumlar değildir. 

Sayfa 18-19, “eşlerini bulalım”: Sayısal olarak “eşittir” kavramını vermez.  

Sayfa 22-23’de, “Uzun-Kısa”: Ölçü kavramıdır, geometridir, somut sayılabilirlik vermez.  

Sayfa  23’de yanlış sorular: 

“En uzun oturağı gösteriniz”: Verilen oturaklar aynı boydadır, fakat perspektif olarak uzakta 

duran oturak kısa görünmektedir; çocuğa görsel yanıltma yapılmakta, aklı karıştırılmaktadır. 

 “En kısa binayı gösteriniz”: Binalar için yüksek-alçak kavramı kullanılır, “kısa bina” olmaz. 

“En uzun çocuğu gösteriniz”: Topu tutamayan kısa boylu çocuğun yaşadığı stres 

resmedilmiştir. Uzun-kısa kavramı çocukları aşağılayarak verilemez. 

Sayfa 25’de verilen hayvan resimleri çocuğun yakın çevresinden değildir.  

Sayfa 26-27-29, konu; “Hangisi az hangisi çok”:  

“Un”, “Çiçek” gibi sayılamayacak nesneler ile matematik yapılmaz.  

“Hangi tabaktaki un çok?”, “Hangi saksıdaki çiçek çok”, “Kirazı az olan sepet hangisi?”, 

“Üzümü az olan asma hangisi?” gibi soru yanlıştır;  çocuğa kesin sayılarla ifade edilebilen sorular 

yöneltilmelidir.  

Sayfa 28’de verilen etkinlikler tamamen yanlıştır. Örneğin; “İki kavanozun içine çakıl taşı 

koyun, sallayın, hangisinin sesi daha çoktur?” Böyle bir şey olamaz; cam kavanoz kırılır, hem de 

sorulan şey müziksel soyut kavramdır! 

7.konu; “Sevimli rakamlar ailesi”:  

Ders yılının yarısı bitti ve rakamları çizmeye daha yeni gelinebildi! Birkaç ay da sadece rakam 

çizmeyle geçecek! Birçok çizimde soğuk hayvan dediğimiz sürüngenler resmedilmiş haldedir, bunlar 

iticidir. 



Sayfa.30’da, “1” rakamı için verilen örnek en uzakta olan “güneş”; elle tutulabilir somut nesne 

değildir, çizimi istenen rakamların hepsi de eğik yazılmış haldedir. (s.30) 

Etkinlikte, “Kibrit çöplerinden 1 yazınız” olmaz, çünkü kibrit çöpünün kendisi “BİR” için 

örnektir. 

Sayfa 36-37’de, 2 rakamına “helikopter” (uzaktadır, bir görünüp bir kaybolur) örnek verilmez.  

3 rakamını “denizatı” (asla ele alınıp sayılamaz ve hayal edilmesi bile çok güç, büyütülerek 

çizilebilen) örnek verilemez. 4 rakamına  “ördek yavruları” (2 ördek, 1 civciv, 1 kaz yavrusu, farklı 

resimler), 4 dans eden karınca(!), yaşamda asla gözlenmesi mümkün olmayan; bu gibi şeyler 

matematikte örnek verilemez.  

Sayfa 42’de, 7 rakamı için dağcı ve uçmakta olan kartal verilmiş; elleri havada dağa tırmanan 

dağcı olmaz, dağcılar bu kadar uzaktayken bu kuşlar bu kadar büyük görünemez, yazının üzerinde 

yürüyen timsah olmaz.  

Origami sorunu: Kitapta, bütün ünitelere el işi origami/kâğıt katlama eklenmiş; bunun temel 

sayıları öğretmeyle ilgisi yoktur, matematiğin içine ilgisiz şeyler sokarak konuların birbiriyle bağı 

kesilmektedir.  

Mutlu ile Kutlu sorunu: Sağ alt köşeye yerleştirilen sanal iki kahraman, öğrenciyi konuyla 

ilgisiz sayfalara yönlendirerek dikkati defalarca bölmektedir.  

 

2.Ünite 

 1.konu: 

“Çevremizdeki Silindir ve Konileri Tanıyalım”. Geometrik şekiller 5. sınıf konusudur.   

Sayfa 56’da, başlık, resmin üzerine getirilerek okunaksızlaştırılmıştır.  

Sayfa 58’de, “Pırasa, salatalık ve kabak keserek…” etkinliğinde bıçakla kesilecek şeyler 

önerilmektedir.  

Sayfa 60-61’de, “üstü”, “yanı”, “etrafı” kavramları veriliyor; bunlar matematiksel kavram 

değildir.  

-Resimlerde çocuklar için tehlikeli pozisyonlar var; ellerinde balonla dönen oyuncakta bir yere 

tutunmayan çocuklar… Mevsime göre yanlış giysiler…  

Sayfa 63’de, sorularla resimler arasında bağ yoktur:  

- “Sağ eliyle yazı yazan çocukları gösteriniz” sorusu yanlıştır, çocuk henüz kendi sağını 

solunu öğrenmemiştir. Resmin sağı solu dolaylı sorudur, bu soruyu henüz kavrayamaz, ve bu, 

matematik konusu değildir.  

-Masanın etrafında değil de, uzun bir masada karşılıklı oturmakta olan çocuklara bakıp 

“Masanın etrafında kaç çocuk var?” diye sorulmaz. Soru ile resim arasında bağlantı yok ise, çocuk 

afallar, çocuğu afallatmak için soru sorulmaz. 

-Masanın kenarında çok belirgin bir çocuk var ve masa üzerinde silik resmedilmiş şeyler 

varsa, “Masanın üstünde neler var?” diye sorulmaz. Çocuk önce çocuk resmiyle empati kurar. Ayrıca, 

“üstünde” değil “üzerinde” olmalıdır. Bütün kitap boyunca üstünde ile üzerinde kavramı karıştırılmış 

haldedir. 

Böyle şaşırtmalı sorular, bize, 2004’de Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı görevine getirilen 

Ziya Selçuk’u anımsatmaktadır: “Bir gemide 20 koyun 15 kuzu var, kaptanın yaşı kaç, buna cevap 

veremeyen çocuk bırakmayacağız” demişti. Z.Selçuk, müfredatın ABD’den Türkiye’ye taşınmasında 

büyük rol üstlenmiş, bu müfredatın temelini oluşturan “Çok Parçalı Zekâ” teorisini eğitim 

fakültelerine sokmuş ve 2005’den itibaren okutulan bilimdışı ders kitaplarının yazılmasından birinci 

derecede sorumlu olan kişidir. 

3.konu:  

“Saymaya Başlıyorum” (s.64-65) 

Yarı yıl geçti, saymaya yeni başlıyorlar. İlk saydıkları ise bu sayfada verilen eğri büğrü 

fidanlar! Sınırsız bir alanda, fidanların neden böyle dikildiği anlaşılmaz olan bir resim. Çocuk, yazının 

altına girdirerek görünemeyen fidanları görmek için zorlanır, sayamaz.  

Sayfa 66-67’de, öylesine serpiştirilmiş eğri büğrü kuralsız resimleri çocuğun sayması 

isteniyor. Resimlerde onluk sistemi veren bir kural yok! 

Sayfa 69’da renk farkı olan ve çapraz dizilmiş nesneleri birlikte onarlı sayması isteniyor. 

Oysa, aynı renkte ve aynı boyda olan nesneleri çocuğun gözü seçebilir. Dalga boyları başka başka olan 

renkleri seçmekte zorlanır, çocuk afallar.   



Kuralsızlık hafızaya kaydedilebilir değildir. Kitap boyunca bütün resimlerde kuralsızlık ön 

plandadır. 

Sayfa 68’de, 100’e kadar saymaca yapılan tekerlemenin bitişi hatalıdır; bitişi veren YÜZ ile 

kafiye tutmayan satırlar bozuk ve eğitici olmayan sözlerdir.  

7.konu:  

“Zamanı Öğreniyorum. Takvimi Okuyorum.” 

Sayfa 82-83’de bütün resimler buradaki takvimlerle örtüşmüyor:   

-Sayfa altında verilen iki fotoğrafa bakılırsa 10 Kasım ve 29 Ekim günleri takvimde 

öğretilmelidir, ama takvimin ikisinde de bunlar yoktur. 

-2009 yılındayız, fakat takvim 2007’dir. 

-Duvar takvimi 25 Ekim’i gösteriyor. 

- Soldaki masanın üzerinde bir kolaj yazı var. Ali diye biri Kutlu’yu 30 ekim günü doğum 

günü kutlamasına davet ediyor. Bu yazı neden kolaj, Ali kim?  

-Sağdaki masanın üzerinde bir kolaj yazı var, eda Mutlu’yu 29 ekim günü ziyarete gelecek, 

Eda kim? O gün okuldaki bayram töreninde olmaları gerekiyor. 

-Mutlu’nun takviminde 29 Ekim’i gösterebilmek mümkün değil; belirgin değildir,  

okunaksızdır. 

-İki sayfanın resmi yerdeki halıya bakılırsa bir bütündür, ama ayrı iki resimmiş gibi soru 

sorulmaktadır. 

-Mutlu’nun parmağı neden 31 Ekim’i göstermektedir, anlamsızdır. 

-Takvimin 2007 yazısı neden yamuktur? 

-Anıtkabir fotoğrafı neden arka bahçesinden çekilmiş ve küçücüktür, neden sayfanın 

altındadır? Cumhuriyet Bayramı töreni de aynı şekilde değersizlik imajı verecek şekilde sayfanın 

altındadır. Eğer bu resimler matematik konusuyla ilişkili değilse burada ne işleri var? 

 

4.Ünite 

Konu:  

“Geriye Sayalım”.(s.130-131) 

Tam sayfa resim, su altında karışık halde yüzen balıklar. 20’den geriye sayılması isteniyor. 

Sıraya dizilmiş halde değillerdir ve 20.balık yunusa yem olmak üzeredir, çocuğun dikkati yutulmakta 

olan balığa yönlendirilmiş haldedir.  “Çocuklar önce resmi algılar” eğitim kuralına göre burada 

sayılacak balık yoktur.  

-Yutulmakta olan balık çocuğun aklına takılır. Onu gördüğünde diğer balıklara dikkatini 

veremeyecektir. Çocuğun dikkatini dağıttıktan sonra ondan bir şey istemek ona haksızlıktır.  

-Animasyonun altında yer alan iki küçük fotoğraftaki halk oyuncularını ise saymak mümkün 

değildir; seçilemeyecek kadar küçüktürler. Zaten onları sayması da istenmemektedir, ki bu durumda 

bu resmin orada dikkat dağıtmaktan başka işlevi yoktur. 

-Bu tabloda, insan, balıktan daha küçük resmedilmiş, büyük-küçük kavramı tersine 

çevrilmiştir.  

-İnsan en değerli varlıktır; insanı minicik resmederek değersizleştiren bir imaj etik değildir. 

Sayfa 134-135’de çıkarma işlemi için verilen resimler birbirine girdirilmiş bozuk resimler 

olup, sorular ise başarısızlığı ölçen kötü örnektir: 

-Kaç kayakçı düşmüş? Kaç bisiklet bozulmuş? Rafting yapan kaç kişi suya düşmüş? 

-Altındaki fotoğraflarda yer alan halk oyunu ekibini küçük gösteren resmin buradaki 

anlamsızlığı, dikkat dağıtmaya neden olacaktır. 

Sayfa 139’da, tepsideki fincanları düşürüp kıran, suçlu pozisyonundaki çocuğa baktırıp 

“tepside kaç fincan kalmış?” diye sormak haksızlıktır. Çünkü bu yaşta çocuklar istemeyerek çok şeyi 

kırarlar; ona empati kuramayacağı soru sorulmaz! 

İkinci resimde soru, “kaç simit satın almış?” değil, “tablada kaç simit kalmış?”, çünkü eksilme 

kavramı öğretiliyordu.  

Sayfa 144’de, 2009-2010 ders yılından önce TL’ye geçildiği halde sorular YTL olarak 

sorulmuştur! 

 

5.Ünite  

1.konu:  



“Anlıyorum, Problem Çözüyorum”. (s.158-159) 

Tam sayfa köy meydanı, resimde köy çeşmesinde tabak-bardak yıkamaya giden bir “baba” 

var. Çeşmeye ve oradan da otobüse gidilecek, kaç ayakla gidilir diye soruluyor. Ölçü birimi “ayak” 

olamaz ve ayakla matematik problemi yapılmaz, herkesin ayak boyu farklıdır. Üstelik köyde 

meydanda ayak değil “adım” ölçü olabilir. Ayrıca ölçümler sınıfta yapılır. 

Bu resimde çelişkili olan diğer durumlar: 

-Köy yerinde baba bulaşık yıkamaz. 

-Köy çeşmesinde bardak tabak yıkanmaz. 

-Yıkanmış bardaklarla otobüse binilmez, oradan dönüp bir başka çeşmeye gidilmez! 

Sayfa162-163’de, sınıfta bütün resimlerin perspektifi bozuk 

-Bayrak yamuk, tahta ve yazısı yamuk, kocaman ekmek bıçağı sınıfa getirilmiş, sınıfta karpuz 

kesilmiş, tahtanın önünde kesilmiş bir ekmek dik olarak durabiliyor, vb. 

Sayfa 167’de “Hangisi ağır?” resmine fil ile papağanın ikisi de somut ağırlık kavramı için 

örnek olamaz. Halterci kızın göğsünde ay-yıldız gereksizdir, yenilgi anını milli simgelerle vermek etik 

değildir. 

Sayfa.172’de, “Bu ünitede neler öğrendik?” resminde cadılı prensesli bir masaldan resim var. 

Masallar soyuttur, masaldan matematik sorusu olmaz!  

-Bu masalda verilen sosyal kavram Anadolu kültürü ile hiç uyuşmaz.   

-Sorulan KULAÇ kavramı sabit bir ölçü birimi değildir.  

-Kulenin tepesinde duran prensesle empati kurmak zordur, düşecek gibi çaresiz duran minik 

kıza bakarken insanın başı dönüyor, çocuklar buna zorlanmamalıdır. İnsanın kanını donduran, “Aklın 

durduğu, çaresiz anlar” üzerine matematik yapılmaz! Böyle bir resimle eğitim olmaz! 

-Sayfa.173’de, birbiriyle bir araya gelmeleri olanaksız olan hayvanlar, fil, deve kuşu, leylek ve 

fare, konuşturuluyor.  

-“Masal gibi matematik sorusu” olmaz. Matematik sayısal gerçekliktir, masal ise uydurmadır, 

düştür.   

-Böyle sorular, çocuğa yapılmış “zihinsel taciz” suçları kapsamında ele alınması gereken ciddi 

hukuki durumlardır.   

EK: Düşle gerçeğin biri birine girdiği durumlarda büyük insanlar bile “aklım karıştı” diye 

ifade ettikleri bir zihinsel kaos yaşarlar. Maalesef, Ekim 2009’da okulların açılmasıyla birlikte, TV’de 

böyle magazin programları yayınlanmaya başlanmıştır.   

 

 

Ders Kitaplarında Olması Gereken Eğitici Resimler  

 

a-Ders kitaplarında gerçek fotoğraf kullanılır.  

b-Eğer resim kullanmak zorunda kalınırsa, resim sanatının ZEMİN, MEKÂN, SINIR, IŞIK ve 

PERSPEKTİF gibi, bütün kuralları kitap resimleri için de geçerlidir.  

c-Ders kitaplarında matematiği bozuk karikatür çizim kullanılmaz.  

d-Bilgisayarda yapılmış animasyonlar çocuğa resim olarak sunulmaz:  

e-Çocuk önce resmi görür. Eğer resimden olumsuz etkilenmişse yazıyı okumakta istekli 

olmaz. Bu nedenle çirkin ve itici resimler kitaba girmez. 

f-Kolaj resimler ders kitabına girmez. Bakışları başka başka yerlerde iletişimsiz insan grupları, 

değişik mekânlardan alınmış resimleri birbirine girdirmek veya bir karede göstermek, uzaktan ve çok 

yakından çekilmiş fotoğrafları üst üste bindirmek göz bozar, baş döndürür. Kameranın nereden baktığı 

belirsiz kolajlar, insanın tersini döndürür.  

g-Vücut orantısı bozuk resmedilmiş, empati kurulamayacak pozisyonda, örneğin çok yüksek 

bir kulenin tepesinde veya uçurumun kenarında, altı boşluk olan zeminsiz bir evde kendini hayal 

ettirmek ve benzeri animasyon imajlar; uyumsuzdur, matematiksizdir, anlamsızdır, algılanamaz, algıda 

bozukluk yapar, baş döndürür.  

Çocuğun kendini çaresiz ve ezik hissedeceği böyle resimler çocuğun zihinsel alanına 

tecavüzdür. 

h-Eğitim, çocuğun hayata sağlam tutunması içindir, iç karartıcı resimler çocuğa sunulmaz. 

i-Sayfa kenarına yaslanmış resimler, sınırsızlık duygusu verir, matematiksizdir, beyni dağıtır.  

j-Kenar çizgisi soldurulmuş belirsiz resimler boşlukta kalır, hafızaya kaydedilemez. 



k-Bir obje, normal ölçülerinden daha büyük resmedilmez, sayfanın dışına taşacak şekle 

getirilmez; resmedilirse, böyle resimler matematiksizdir, algılanabilir değildir. (Örnek; 1.Sınıf 

Matematik çalışma kitabının kapağındaki abaküs! Abaküsün 8,5 boncuğu tam sayfa tutuyor; bu 

resimde Onluk Sistem yoktur!)   

l-Küçük bir obje, doğal ortamda kendisinden çok büyük olan bir objeden daha büyük olarak 

resmedilmiş ve ikisi yan yana getirilmiş olamaz. Getirilirse, bu asimetri, henüz soyutlama 

yapamayacak yaştaki çocuk için algılanabilir değildir.  

Örnek:1.Sınıf Türkçe Ders Kitabı.s.37-38, denizatı-at, ıstakoz-ahtapot. Ayrıca bu okuma 

parçasının hayatla bağı yoktur. 

m-Bir resmin yarısı bir sayfada diğer yarısı arka sayfada olmaz. (age. s.33) 

n-İki sayfayı birden kaplayacak büyüklükte bir resim ders kitabına konulmaz; bu kitap okul 

öncesi için tasarlanmış haldedir.  (age.s.38-39, 52-53, 54-55, 72-73)  

o-Ders kitabının bütün resimleri, aynı ressamın çiziminden çıkmış gibi bütünlük içinde 

olmalıdır. Resim karakterleri uyuşmayan sayfalar izah edilebilir değildir, zihinde şok yaratır.  

Örnek: 2009 Ankara bölgesi için basılan 1.Sınıf Türkçe Ders Kitabına, 2007 İstanbul 

baskısından başka stilde basılmış sayfalar alınıp araya eklenmiştir.  

l.Bir metinde aynı mekâna ait iki resim karesinden birinde ağaç varsa, diğerinde ağaç 

kesilmez. (age.s.71) 

p-Henüz harita bilgisi hiç almamış çocuğun kitabına Avrasya haritası çizip, okunaksız ve göz 

yoran soğuk renklerle, Türk Dünyası anlatılmaz. Eğitimde “Yakından uzağa” ilkesine de aykırıdır 

(age.77.sayfa) 

r-Kitabın son birkaç sayfası resim defteri gibi boş olmaz. Olursa, “kitap eksik yazılmış” 

duygusu verir.   

s- Fotoğrafta kameranın çekim yaptığı nokta önemlidir, çünkü bu resme bakan kişi kendini o 

noktada algılar. Eğer makine kaldırım taşı üzerinde tutulmuşsa, üzerinden geçen insanları çeker ve bu 

fotoğrafa bakan kiş kendini kaldırıma yatmış da insanlar üzerinden geçiyor olarak, dolayısıyla “insana 

dair olmayan” bir pozisyonda hisseder. Böyle çekilmiş fotoğraflar ders kitabına giremez,  eğitsel 

değildir.  

Örnek: 2.Sınıf Hayat bilgisi ders kitabı s.144-145’de çift sayfayı kaplayan kolaj resimde, 

çocuklar aşağıdaki bir yere bakmaktadır.  Bu sayfaya bakarken insanın tersi dönüyor, insan kendini 

koyacak yer bulamıyor, çünkü sayfaya değişik pozisyonlarda yerleştirilmiş sayısız çocuk resmi var ve 

hepsi de yukarıdan aşağıya bakmaktadır.  

Örnek: Matematik 1.sınıf kitabının kapağındaki abaküs öylesine büyütülmüş ki, insanın 

gözünden arkaya, görme alanının içine girilmiş haldedir. O büyüklükte boncuk ve o büyüklükte 

abaküs gerçek hayatta olamaz.  

t- Dijital ortamda yapılan bayrak animasyonları ders kitabına konulmaz. Örneğin, fonda 

kullanılan, normal halinden çok büyük yapılmış bir bayrağın önünde duran Atatürk resmedilmişse ve 

bayraktan kırpılmış hilal varsa veya bayrak dalgalanırken üzerindeki ay-yıldız onunla aynı kıvrımda 

dalgalanmamışsa veya dalgalanmakta olan bayrağın üzerinde dalgalanmayan ay-yıldız varsa, böyle 

matematiği bozuk resimler beyni yorar, algılanabilir değildir. Örnek; 2.Sınıf Türkçe Ders Kitabı, 

s.121-122. 

u-1.Sınıf Matematik ders kitabında (s.130-131), kocaman çizilmiş balıkları çocuğa saydırmak 

için sınırsız su altı manzarası yaparak, bu resmin altına yan yana dizilmiş minicik insanlar resmetmek 

suretiyle defalarca asimetri (matematiksizliktir, uyumsuzluktur ve estetik değildir) yapılırsa çocuğun 

beyninde matematik kalmaz.  

-İnsan balıktan çok daha büyükken, balıktan küçük resmedilirse, 

-İnsan suyun altından daha aşağıya resmedilirse,  

-Sayfanın alt kenarında, bu sayfadaki her şeyden daha küçük, minicik iki çocuk ne hikmetse 

sayfa numarasını taşıyorsa,  

-Su altında yengeç yosuna tırmanmışsa, bütün bu asimetrik durumlardan çocuğun beyni 

matematiksizleşir. (s.134-135 -150-153-158-159..) 

-Sayfa 162-163’deki sınıf ortamında bütün resimler birbirine asimetri ise, tahtadaki yazının 

yönü kenarına paralel durmuyorsa, Atatürk ve bayrak resimleri başka başka yönlere dönükse, 

167.sayfada fil ile papağan nasıl hizasız olabiliyorsa, 



-Son sayfada (172) resmedilen bir kilisenin üzerinde “süpürgeli cadı prensesi esir aldı…” gibi 

bilim dışı cümlelerle matematik sorusu hazırlanıyorsa; baştan beri öğretilenlerin hepsi uçar gider. 

-2.sınıf Matematik Çalışma Kitabının son sayfasında, değişik boyda Türk Paraları makasla 

kesilecek şekilde hazırlanmışsa, çocuklar parayı kesip onunla birbirine şaka yaparsa, bu oyunlar sahte 

para kullanma eğilimi yaratır. 

-Özellikle Matematik kitabında baş döndürücü resimler hiç olmaz. Hayatta başımızı döndüren 

resimlere bakmak da baş döndürücüdür. Örneğin, düşme tehlikesi olan kenarsız dar merdivenler, 

havada uçan fil, fillerden ev yüksekliğinde kule, boşlukta yükselen merdiven, merdivenden aşağı 

basamakları atlayarak inen çocuk resmi gibi. (2.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı, s.44)  

-Uzaydan yeryüzüne bakmayı hayal ettiren, algılanabilir olmayan resim ve imajlar 

kullanılmaz. Çocuğu asla mümkün olmayan, dünyanın üzerinden gökkuşağına bakmayı hayal ettirilen, 

2.Sınıf Matematik Ders Kitabı, s.124-125’deki gibi, aklın sınırları zorlanmaz.  

Sorularda, “Masallar, gökkuşağının değdiği yerde, kilogramlarca altın olduğunu anlatır. Ne 

dersiniz, sizce bu doğru olabilir mi?” diyerek çocuk bu saçmalığın üzerinde düşünmeye 

zorlanmaktadır. 

-Düşünme, insana dair bir beceridir. “Sarman ile Tekir” gibi masal hayvanlarıyla matematiksel 

düşünme yaptırılmaz. Ayrıca “Sarman’la…” yazım yanlışıdır. Sayılamayacak kadar çok (yıldız gibi) 

olan şeyleri, kaç tane olduğunu tahmin etmesi çocuktan istenmez. (2.Sınıf Matematik ders Kitabı, 

s.111) 

-Hayvanı konuşturan kabarcıklar sadece karikatür dergilerinde olabilir. (2.Sınıf Matematik 

Ders Kitabı, s.67, kaplumbağa ile böcek konuşamaz!) 

-“İnsan gözleri” nesne olarak çizilemez, sayı sayma işleminde kullanılmaz. Sayı sayma işi, 

elle tutulabilir nesnelerle yapılır. Ayrıca, insan gözleri en kutsal organdır, onu siyah zemine 

resmedilmiş görmek anlaşılır değildir, ürkütücüdür. (2.Sınıf Matematik Ders Kitabı, s.58) 

-Çocuğa, “Filleri evinizde beslemeyi düşünür müsünüz?” gibi aklın sınırlarını zorlayan soru 

sorulmaz. (age.s.35) 

 

 

Eğitim Kitapları Beyaz Sayfa Üzerine Siyahla Yazmayı Gerektirir    

 

a-Beyaz zemin gözü dinlendirir, üzerindeki yazıyı okunaklı yapar.  

b-Renkli zemin üzerine renkli yazı gözü ve beyni yorar. Renkli baskı kitaplar pedagojik 

yanlıştır; renklerin farklı dalga boyları dikkati keser, algıda zorlanmaya neden olur, anlamlı okumayı 

engeller.  

c-Farklı renkler beyne farklı saniyelerde ulaşır, bu durum algıda kaos yaratır. 

d- Soğuk-sıcak renklerin psikolojik etkileri okuma metnini itici veya çekici yapar, çocuğun 

okuma isteğini azaltır veya artırır.  

e-Mavi zemin üzerine beyaz yazı; geç algılanır, beyni en düşük ayarda çalıştırır. (Matematik 

kitabının kapağında bu durum dikkat çekicidir!) 

f-Soğuk renkler, üzerindeki yazıyı itici hale getirir.  

g-Mor üzerine siyah yazı, görmeyi zorlaştırır. 

h-Ayrı renklerle yazılmış kelimeler; birbirinden bağımsız olarak algılanır, anlamlı okumayı 

engeldir.  

i-Rengarenk zemin üzerindeki bir yazıyı aynı hızda görüp okumak mümkün değildir.  

 

 

 

Yazımda Kuralsızlık ve Eğitsel Olmayan Sorular 

 

Ders kitaplarında, evrensel yazım kurallarına uymak gerekir. Kuralsızlık algılanabilir değildir, 

bu nedenle çocuğun önünde yazım kurallarına uygun metinler olmalıdır. 

Yazım kuralları, yazılanı doğru anlama, bir fotoğraf gibi metni hafızaya alma, bilgiyi 

depolama ve gerektiğinde onu çağırma, yazıdan ana fikir çıkartma, paragrafların giriş-gelişme-sonuç 

bölümlerini belirleme, gibi zihinsel faaliyetin kolaylaştırılması için bir gereklilikten doğmuştur.  

1.Sınıf Türkçe Ders Kitabında bütün yazım kuralları çiğnenmiş haldedir: 



a-Yazının başlığı en yukarıda olur, resmin veya sayfanın dibine yazılmaz.   

b-Satırlar aynı mesafede kesilir; göz alt satıra atlarken, farklı noktalardan dönüş yapmaz. 

c-Sayfa kenar boşlukları bütün sayfalarda aynı olur, buralarda göz dinlenir. Satır başları aynı 

girintide olur. 

d-Satırlar bir oyana bir buyana yaslandırılmaz. Yazı, dev ormanın içinde kaybettirilmez, ağaç 

gövdesine yazılmaz, yazı sayfa içinde yılan gibi kıvrılarak dolaşmaz.   

f-Türkçe Okuma kitaplarında yazıdan çok resim olmaz. 

g-Yazı, resimle üst üste olmaz.  

h-Kurulan cümleler, elle tutulabilir, somut sözcüklerle olmalıdır. Her sözcüğün zihinsel alanda 

çağrışımı bir tek fotoğraf olmalıdır, iki değişik anlamda olabilen sözcükler seçilmez.  

i- Kavram karışıklığına sebebiyet vermeden, açık anlaşılır sözcüklerle ders kitabı yazılır. 

Örneğin 1.Sınıf Matematik Çalışma kitabında olduğu gibi, bir yıl “Persformans ödevi” denilen bir 

şeye, öteki yıl “görev” denilmez. 

Ayrıca, “Performans” gibi İngilizce’de pek çok anlamda birden kullanılan bir sözcük Türkçe 

ders kitabına girmez. Aynı anlamda “Ödev, Matematik ödevi, Hayat Bilgisi Araştırma Ödevi, Ev 

Ödevi gibi daha önce eğitim dilimizde yer etmiş “ödev” kavramımız vardır. Öte yandan, “performans” 

sözcüğü bir eksiğimizi karşılamamakta, tam tersine kendi dilimizi kısıtlamaktadır. 

j- Matematik kitabında kullanılan ifadeler mutlaka matematiksel olmalıdır. Örneğin, 1.Sınıf 

Matematik çalışma kitabında “Aradaki çadırı boya” yanlıştır, “ortadaki çadırı boya” denilmeliydi. 

Ayrıca matematik kitabı boyama kitabı değildir! 

Matematikte, nokta atışlı sözcükler bilerek seçilir; dolaylı anlatımlar bu yaşta anlaşılır değildir. 

Örneğin; “dört katlının yanındaki sekiz katlı ev”, “resimde sol eliyle yazı yazan çocuk”, nokta atışlı 

değildir. (1.Sınıf Matematik çalışma kitabı) 

k-Çocuk, bilinmeyen “adsız kişi” ile empati kuramaz. Sadece “ben” ve “sen” kavramını 

algılar. Adı olmayan üçüncü şahıslar çocuk için soyuttur, onları gözünün önüne getiremez. Bu 

nedenle, matematik ve ünite sorularında üçüncü şahıs üzerinden çocuğa soru sorulmaz.  

l-Çocuk kendini suçlu pozisyona getiren rollere giremez, içine kapanır, cevap vermek istemez. 

Örneğin, ünite sorularında, “Arkadaşının kitabını kaybettin, ona ne söylersin?” gibi bir soru sorulmaz. 

(2008, 1.Sınıf Türkçe Ders Kitabı, s.52.)  

m-Çocuğa arkadaşlarıyla ilişkisini bozacak, aklına kötü şeyler getirecek veya onu zor durumda 

bırakacak sorular sorulmaz. (age. s.21-38)  

n-Olumsuz insan tiplemesine ait, “Mızıkçı, Mikro Hüseyin” gibi sıfatlar, okuma metinlerine 

konu edilerek çocukların zihinlerine ekilmez. Çocuklar olumlu örneklerle eğitilir.  

o- Soluk siyah, gri yazılar ve resimler, göz yorar. Aynı metnin bir sayfası siyah bir sayfası gri 

olursa, beyin-göz koordinasyonu bozulur, astigmat yapar. Örnek; 2.Sınıf Türkçe ders kitabında s.89’da 

“Mikro Hüseyin”, s.96’da “Küçük Dev Adam”. 

 

 

Ders Kitaplarında Eğitsel Olmayan Yazılar  

 

Özellikle Türkçe okuma parçaları eğitsel olmak durumundadır.  

a-1.Sınıf Türkçe ders kitabında okuma parçaları:  “Güneş Nereye Gider”, “Ayla’nın Bulut 

Oyunu”, “Denizatı”, “Futbolcu Fil”, “Deniz Kızı”, “Kırmızı’nın Sevinci”, vb. Kitabın sonunda 

okunaksız puntolarda ve soğuk renklerle bir Türk Dünyası Haritası; üstelik Türkiye’yi daha 

öğrenmemişken! 

2.Sınıf Türkçe ders kitabında okuma parçaları: “Uzaylıların Gördükleri Dünya”, Büyülü Bir 

Atım Olsa”, “Kitap Perisi”, “Renklerin Kraliçesi”, “Mikro Hüseyin”, Küçük Dev Adam”, 

“Oyuncakların Öyküsü”, Kuyruksuz Demokrasi Olmaz”,  

b-Eğitsel yazıda, çocuğun okuduğu metinden çıkartacağı bir ders, bir akıl, bir ana fikir olur. 

Metnin son cümlesi bunu özetler. Örneğin, bir okuma parçası, “Ayla uyuyakaldı, uykusunda güzel 

rüyalar gördü” ile bitemez ve ünite sorusunda “Ayla rüyasında ne görmüş olabilir, resmediniz” 

şeklinde olamaz! 

c-Sağlıklı bir hayat için temel bilgiler ilk okuma parçalarında verilir.  

Yeni ders kitaplarındaki bütün okuma parçaları koruyucu sağlık bilgisi vermekten uzaktır. İlk 

üç sınıfta, güneşin mikropları öldürdüğü, hatta güneş girmeyen ahırlarda yeni grip virüslerinin ortaya 



çıktığı,  gibi bilgiler okuma parçalarında işlenmeli, “Güneş giren eve doktor girmez”  atasözümüz 

mutlaka öğretilmelidir. 

d-Okuma parçaları bir yazarın kitabından alınıp değiştirilemez. Türkçe kitaplarındaki hemen 

hemen bütün parçalar yazarlarını şaşırtacak kadar değiştirilmiştir. Bundan çocukların alacağı ahlaki bir 

değer yoktur.  

e-Bilimsel eğitimde kitap, kalıcı olan temel bilgilerle yazılır, yıldan yıla kitabın içeriği 

değiştirilmez. Ders kitabı, geri dönüşümüyle gelir elde edilen kağıt tomarı değil, içindeki bilgilerle 

uzun yıllar saklanacak hazinedir ve bu kavram çocuklarımıza öğretilmelidir.  

Bir kere basılan kitap kullanıldıktan sonra çocuğun aile kütüphanesinde saklanır,  ihtiyaç 

duyduğunda çocuk bu kitaba başvurur. 

f-Türkçe kitaplarında yer alan şiirler eğitici, uyaklı, milli bayram ve  önemli günlere dair,  

anlamlı güzel sözlerle yazılmış, sanat değeri yüksek şiirler olmalıdır. Çocukların kendi şiir denemeleri 

eğitsel şiir değildir, onlar ders kitabına girmez, sadece sınıf duvarına asılır. (1.Sınıf Türkçe ders kitabı, 

“Şemsiye”, “Gökkuşağı”, “Bayram sevinci”) 

g-Okuma parçalarında özellikle Atatürk’le ilgili metinlerde görülen “yapar, gider, gelir” gibi, 

masalmış gibi geniş zamanlı anlatımlar, soyuttur ve zamanda “sınırsızlık” verir, algılanamaz. Ayrıca, 

Atatürk’ün hayatı gerçektir, masal değildir. (2.Sınıf Hayat Bilgisi ders kitabı, s.96, “Atatürk’ün 

Çocukluğu”.)  

h-Atatürk gibi devrimci bir önderin, yaptıklarından çok, çocukluğunda yaşadığı olumsuz 

koşulları yazmak eğitici olan değildir; saygı, sevgi ve hayranlıktan ziyade acıma duygusu verir. 

Üstelik böyle bir metinde Mustafa Kemal yerine sıkça “Mustafa” deniyorsa, ayrıca değer kaybına 

sebebiyet verilir: 

- 2.Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı, s.96, “Atatürk’ün Çocukluğu” (3 kere “Mustafa”) 

-2.Sınıf Türkçe Ders Kitabı, s.28, “Atatürk’ün Hayatı” (2 kere “Mustafa”) 

-3.Sınıf Hayat Bilgisi Ders Kitabı, s.34, “Mustafa Kemal’in Okul Sevgisi” (3 kere “Mustafa”) 

i-Matematik soruları çocuğa göre sorulur, yetişkine göre değil. Bu nedenle matematik 

sorusunda, isimlerin yanına “hanım” veya “bey” eklenmez. (2.Sınıf Matematik Ders Kitabı, s.139, 

“Emine Hanım…”) 

Bu sayfada, resimdeki Emine Hanım’ın zihinsel işlemini çocuğun yapması isteniyor. Eğer 

sınıfta Emine adında bir kız çocuğu varsa öğrencinin dikkati ona gider.  

Eğer ülkenin başbakanının hanımı Emine adındaysa, adın yıpratılmaması için, ders 

kitaplarında veya drama oyunlarında nezaketen aynı isimle bir cümle kurulmaz. Drama eğitimcileri bu 

tür pedagojik kuralları bilirler. Hatta drama dersinde, doğaçlamalarda rol verilirken, sınıf içerisinden 

isimler dahi kullanılmaz; çünkü çocuklar sınıftan çıktıktan sonra aldıkları rolü sürdürme 

eğilimindedirler, birbirlerine incitici olabilirler. Benzer şekilde, özel isimle sorulan matematik 

sorularında da eğer sınıfta örneğin Emine adında bir kız çocuğu varsa, onunla incitici şakalar 

yapabilirler. 

j-Çocuklar sözcükleri somut durumda kullanıldığında doğru anlayabilir. Örneğin, 

“Pamukkale’de kat kat bembeyaz merdivenler… Buraya dünyanın dört bir yanından her yıl kat kat 

artarak gelen turistler..”  İkinci cümledeki “kat kat” sayılabilir değildir, soyuttur.  

Benzer şekilde kitapta göze çarpan “büyük-büsbüyük”, “kocaman-koskocaman” gibi sınırsız 

büyüklük veren sözcükler matematiksel kavramlar değildir, matematik kitabında yer alamaz. 

 

 

 Sonsöz: 

Her yıl değişen içerikleriyle, ders kitapları, giderek daha kaotik hale gelmektedir.  

Mevcut kitaplarla sağlıklı ve nitelikli bir nesil yetiştirmek mümkün değildir 

Renkli ders kitaplarını kaldırıp beyaz sayfalı bilimsel ve eğitsel kurallarla yazılmış eski ders 

kitaplarına dönülmesi anne babaların, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin de acil talebidir.  

Beyaz sayfalı kitapların maliyeti, bir yıl için yapılan renkli kitap maliyetinden ucuza gelecektir 

ve uzun yıllar kullanılacak kitap olacağını düşündüğümüzde hem ağaç katliamını hem de israfı 

önleyecektir.  

Dışarıdan alınan kağıda basılan kitaplar, her yıl yeniden basılırsa bundan kârlı çıkan 

yabancılar olacaktır; bu durum sorunun bir başka boyutudur.  

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir sözünü burada anımsayalım: 



“Kâğıdını dışarıdan alan bir millet, kültürünü yabancı lûtfuna bağlamış demektir.” 

 Günümüzde durum daha da vahimdir; hızla kâğıt israfı ve ağaç katliamı yaşanmaktadır.  

Bu kadar masraflarla basılmış olan İlköğretim ders kitapları nitelikli insan yetiştirmekten 

uzaktır.   

Üstelik hiç bir şey öğretmeden çocuklarımızın bilgisini ölçüyor, onları durmadan test ediyoruz 

ve test sorularının içinde bir daha beyinlerini dağıtacak şekilde bozuk sorular soruyoruz. Aslında bu 

sınavlarda, eğitim seviyemizi ne kadar geri çektiğimizi ölçüyoruz. 

Sözümüzü Konfüçyüs’le bağlayarak bitirelim:  

“Öğretmeden başarıyı ölçmek zorbalıktır.” 

 

 

Ek1: 

MEB tarafından bu yıl 4. ve 5.sınıflar için Fen kitabı yerine CD hazırlık yapılmakta, yapılan 

yanlışların veliler tarafından görülüp düzeltilmesi de olanaksızlaştırılmaktadır. Örneğin hazırlanan 

SESLİ CD’lerde görülen yeni bir tehlikeden söz edebiliriz;    seslendirildikten sonra, stüdyoda ekolu 

ve çapaklı ses haline getirilerek çocuğun işitme sağlığını bozabilecektir. (Piyasada örnekleri vardır.) 

Buna karşı da kamuoyunun uyarılması gerekecektir.  

Ek2: 2009 Ankara, İlköğretim 1.Sınıf Matematik ders kitabından son iki sayfa: 

 

 

 

 

 

 

 

Sağdaki resimde FİL-FARE, FARE-EYLEK ilişkisini nasıl izah ederiz? Fil, hayatta bir tek 

fareden korkar, çünkü fare nefes borusuna girerse fil boğularak ölür! Ya leylekle fare; fare leylekten 

ödü patlar, saklandığı delikten bile onu çıkartır yer… Peki devekuşu ne arıyor orada? O da kafesteki 

hamsi gibi, “O da bilmecesi”…  

Peki bu saçmalıkların yer aldığı kitapların okullarda ne işi var? Bu da velilere baraj sorusu! 

4.11.2009 

 

 

 

 

Ergenekon İddianamesinde Asimetrik Zihin Çökertme Silahları  

 

Zihnin doğası ve zihnin tehdit algılaması:  

İnsan beyninin doğal işlevi zihinsel faaliyet yapmaktır. Zihinsel faaliyetini engelleyen 

durumları kendisine tehdit olarak algılar.  

Tehdit algılaması durumunda beynin doğal tepkisi kendini kapatmaktır.  Sürekli tehdit 

algılaması halinde ise zihin dağılır, çöker.  

Zihinsel faaliyet yapan organımıza beyin diyoruz. Beynin zihinsel faaliyeti, yani tasarım 

özelliği yok edildiğinde insan artık insan değildir.  

Tasarım yaparken insan beyni en fazla kaloriyi kullanır (kafa işçisi kol işçisinden sekiz kat 

fazla kalori yakar) ve bu sırada düşünce enerjisi üretir, bu enerji ile kendini açar ve zihni gelişir. Bu 

noktada, “zihin açıklığı” kavramı ile örtüşen bir fiziksel durum söz konusudur.  

Düşünce enerjisi üreten bir beyin, aydınlanır, ışıkla dolar ve ışığını yayar. Beynin ışığını 

karartmak mümkün müdür diye sorulursa, cevabı “evet” olur; küreselleşme tutkusu olanların elinde 

bugün böyle bir silah vardır. Bu silahı tanımlayabilmek için öncelikle beynin işleyişini, yani zihnin 

doğasını bilmek gerekir. Bu nedenle yazımızda önceliği buna verdik.  

Beynimiz, içinde matematiksel denge, yani uyum bulunan durumları algılayabilme ve onunla 

zihinsel faaliyet yapabilme özelliğindedir. Müzik diliyle söyleyecek olursak, beynimiz ritmik düşünme 

özelliğindedir, içinde ritim olmayan durumları algılayamamaktadır. Bu nedenle temel eğitimin içinde 

zorunlu müzik dersleri vardır.   



İçinde uyum olan her şey beynin besinidir, ki uyumu estetik düzeyde yaşadığımız resim, 

müzik ve spor etkinlikleri bizi mutlu kılan anlar olup, beynimizin en fazla besin aldığı anlardır. Denge 

ve matematiğin kırıldığı asimetrik durumlar üreterek bunu da sanatmış gibi insanlara sunmak, küresel 

merkezlerde üretilmiş bir akımı (postmodernizmi) karşımıza çıkartır. Postmodernizmin ders 

kitaplarına ve iddianamelere girmesi kabul edilebilir değildir. 

Son yıllarda, Yeniden Kaos’cu kimi fizikbilimciler, evrende her şeyin tekil olduğunu (fraktal 

yapılar) savunarak doğada uyumun olmadığını kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Oysa tekillik, 

dengesizliktir, asimetridir, matematiksizliktir, yaşama direnememektir, yok oluştur.  

İçinde matematik olmayan durumlarla karşılaştığında beynimiz onu kavramakta zorlanır, aciz 

duruma düşer. Yanlış problemi çözmeye çalışmak gibi, çözmeye çalıştıkça beyin dağılır, zihin çöker. 

Bu yıl son kez yapılan Fen ve Anadolu Liselerine Giriş sınavında bilerek konulmuş tam dört yanlış 

matematik sorusu vardı. (2008) 

Benzer şekilde, Ergenekon iddianamesinin içerisine ustaca yerleştirilmiş bozuk matematik 

soruları vardır. Onlara, parçaları birbiriyle asla buluşmayan “bozuk pazıl” adını koydum.  

 

Zihin çökertme silahının tanımı ve  çeşitleri:  

Eğitimci gözüyle şunu saptamaktayım ki, Ergenekon İddianamesi bir zihin çökertme silahıdır. 

Bu silahın kullanma klavuzu, Pentagon enstitülerinde çalışan fizik bilimciler tarafından son elli yılda 

hazırlanmıştır.  

Kullanılan malzeme sadece asimetridir. Asimetri silahının en çok kullanıldığı yer 

reklamlardaki resimler ve yazı dilidir. Çünkü en kolay asimetri yazı dilinde ve resimde üretilebilir. 

Dildeki matematiği kırmak, beynin zihinsel faaliyet yaparken kullandığı ana malzemeyi paramparça 

etmektir.  

Dildeki matematiği kıran reklamlar her yerde görülebilmektedir. Bu nedenle, “asimetrik silah” 

üretiminden en fazla para kazananlar reklam şirketleridir. Örneğin, telefon faturalarıyla her ay evimize 

giren “Türk tele kom” zarflarının üzerindeki reklamlarda her ay bir dil kuralına aykırı yazı yer 

almaktadır. (2008 Eylül ayı faturasındaki asimetri; “işte iş tlf.nu”.)   

Özelleştirmelerin kitlesel tehdite dönüştüğü önemli bir nokta işte budur; şirketlerin dilediği 

kadar asimetrik zihin çökertme silahı üretmelerinin önünde maalesef hiçbir yasal engel yoktur.  

Bu nedenle, bu silahı kullananlar görsel (reklam panoları, sinema, televizyon, dergi, kitap, 

broşür, vs.) ve işitsel (kaset piyasası onların elindedir) bütün yolları kullanırlar. Çünkü, insan beynine 

ulaşmanın iki yolu vardır; görme ve işitme yolu 

Bellek kayıtları sağlam ve düşünce enerjisi yüksek olan insanlarda silahın tesiri daha geç 

görülür. Çocuklar ise kendilerini koruyamaz. Zaten silahın asıl hedef kitlesi yeni nesildir. Bu silah, 

hem ekranlardan evlerin içine atılmakta, hem de ders kitaplarının içine konulmaktadır. Böyle bir 

eğitimi 5 yaşında başlatmanın sakıncalarını tahmin etmek mümkündür. Küçük yaşlarda beynin tehdit 

algılaması karşısında kendini savunması pek de kolay değildir.   

Günümüzde, otizmin ortaya çıkış nedenlerinden biri, zihnin kendini kapatması olarak tarif 

edilmektedir. Çünkü, çocuklar görme duyusundan çok işitme duyusunu kullanırlar ve  eğer anlam 

veremeyecekleri gürültülü ortamlarda fazla bulunurlarsa, aile içinde bağırarak kavgalar ediliyorsa, 

bebekler bu seslerden ürkerler ve zihinsel tehdit algılamasına geçerler.  

Beynimizin tehdit olarak algıladığı durumlar:   

Dengesizlik; tutarsız, uyumsuz, kararsız, matematiği olmama hali.  

Sınırsızlık; zamanda, mekanda, konuda, vb.  

Belirsizlik; netleştirememek, durumun fotoğrafını çekememek, objenin hatlarını tam 

görememek, sesiyle kendini eşleştirememek, belirsiz muhatabı, X kişiler, hayali kahramanlar, karanlık 

resimler, hiçbir durumla örtüşmeyen tuhaf sesler, işitme eşiğini zorlayan sesler, gülen insana ağlama 

efekti vermek, insan mı hayvan mı belirsiz tiplerle çizgi filmler, aslana domuz domuza aslan hormonu 

vererek davranışlarında asimetri yaratmak,  vb.   

Aşağılama; zayıflık, güçsüzlük, yalnızlık hali, hakaret ve küfürlü konuşmalar ve yazılar. 

Sokak kültürü ve sefillik görüntüleri, insani olmayan, empati kurulamayan bütün tavır ve davranışlar. 

 Acizlik; çocuklara/insana yapılan kötülüklerin ses ve yakın görüntüsü. Görüntüde insana 

yapılan kötü muamele eleştirilse bile dakikalarca ona bakmak ve sesini duymak kendini ona maruz 

kalmış gibi hissettirir.   

 



Zihin Çökertme silahını kullanma teknikleri 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla görsel, işitsel ve düşsel araç kullanılmaktadır. Düşsel ortamda 

“zihinsel eşleştirme” silahını kullanırlar.  Tespit edilmesi en zor olanıdır, tuzaklarla örülüdür, en tesirli 

olanı da budur.  

Zihinsel eşleştirme: Negatif sözcüklerin imajlarını kullanır. Negatif enerjinin bir özelliği 

vardır, pozitif enerjiyi yok eder, baskındır, hakimiyet kurar, moral bozar, sözcüğün uzun süre etkisinde 

kalırsınız, onu okuduktan/duyduktan sonra diğer sözcükleri anlayamazsınız. Örneğin, bir tartışmada 

kullanılmış bir küfür varsa, tartışma hemen kavgaya dönüşür, o küfrün hesabı sorulmaya geçilir, ana 

konu unutulur. Ya da bir yolu vardır, diğer taraf da küfreder, dengelenir.  

İddianamede kullanılan küfürlü sözcükler böyledir; moral bozar, zihninizde küfürle kaplanmış 

karanlık bir alan oluşur ve bu sırada okuduğunuz bütün isimler aynı küfürlü sözcükle eşleşir.  

Bir örnek daha verelim; Mafya suçu işlemiş iddiasıyla tutuklananlarla aynı sayfada adını 

geçirmek, fotoğraf kolaj yaparak aynı karede görüntülemek gibi. Siyasi tutukluyu adi davadan 

yargılanıyormuş gibi zihinsel eşleştirmek.   

Çiçek tarlasına bırakılan leş gibidir negatif sözcükler. O leşi  ordan kaldırıp atmanız, yani ona 

negatif enerji göndermeniz (şiddetle alıp fırlatmanız) gerekir. Çünkü, negatif enerji sadece negatif 

enerji ile yok edilir. İddianamede o sözcükleri oradan söküp atamayacağınız için, oradan kötü kokular 

oradan topluma yayılmaya devam edecektir. 

Sırf bu küfürlü sözcükleri iddianameye yazdığı için savcı hakkında “topluma yönelik taciz 

suçu” davası açılabilmelidir. Savcı şu anda, hukukta tarifi henüz yapılmamış bir suçu işlemektedir. 

İlkokul 1. sınıf  Türkçe kitabında zihinsel eşleştirme tuzağı renklerle yapılmaktadır. Bir örnek; 

çocuğun gözü birkaç sayfa “sarı renk” görmeye alıştırılıyor, sonra bir soru soruluyor, çocuk cevabın 

sadece sarı renkli kutuda olduğunu zannediyor! O sarı kutuda, çocuğun belki de hayatında hiç 

düzeltemeyeceği bir yanlış var. (Dünya haritasında Türkiye olarak İskit Saha Yakut Cumhuriyeti imaj 

veriliyor!)   

Asimetrik resimler: Beyin-göz koordinasyonunda sorun yaratan, perspektifi bozuk, resim 

pedagojisine aykırı resimler. göz merceğinin hangi ayarda bakacağına karar verememe hali, aynı anda 

birden fazla mercek ayarı gerektiren hareketli ışık-renk-punto farkı olan görüntüler, aynı sayfada üst 

üste girmiş farklı büyüklükte resimler, iki ayrı kamera ile çekimleri üst üste vermek, içi asla boş 

olamayacak yer kürenin içini boşaltıp içinden başka resim çıkarmak gibi sınırsız asimetri, vb.  

Artık her an her yerde gördüğümüz bozuk yazılar, balyozla dövülmüş harfler, kenarları 

çapaklı, gölgeli harfler, dengesiz duruşlar, punto farkı, gölgeleri başka yönlerde, göz bebeğimize 

patlayan ışıklar,  ışığı her satırda başka yönden alan yazılar, perspektifi bozuk resimler, bir harfin 

içinde birkaç renk, her satırda başka renk zemin, farklı renklerle bölünmüş sayfalar,  çapaklı çizgiler,  

siyah zemin üzerinde yazılar (siyah, renk değildir, diğer renkleri kapatır, beynimizdeki ışığı karartır), 

hatta gece bombardımanında yangın çıkmış gibi kızıl alevlerle yanan harfler, orantısız şekiller, sağ 

sayfası başka sol sayfası başka renkte basılmış kitaplar, yırtık-kirli bez parçalarından giysiler, vb. 

Asimetrik sesler: Beyin-kulak koordinasyonunu kıran sesler. İnsanın ses sınırını ve kulağın 

işitme eşiğini aşan sesleri dinlemek zorunda kalmak, farklı ritimleri aynı anda dinlemek, farklı türleri 

aynı anda dinlemek, sös-ses uyumu bozuk şarkıları dinlemek, müzik cümleleri bile bitmemiş değişik 

türdeki şarkılardan kesilerek yapılmış yamalı bohça şarkılar dinlemek.  

Bu müzikler stüdyo ortamında insansız yapılmaktadır. İnsan sesiyle oynayarak yapılan bütün 

müzikler, ki bu teknolojik seslere müzik dememek gerekir, bunlar beynin doğasını yıpratır.  

Canlı müzikte de örnekleri var; Taksim Meydanında son zamanlarda yapılmakta olan, aynı 

anda iki farklı konseri dinleyenler veya Üsküdar iskelesinde akşamüstü aynı anda çalınan üç ayrı 

çalgıyla üç farklı halk oyununu oynayanlar, asimetrik ses bombardımana maruz kalırlar.  

İstanbul Boğazında yüksek sesle müzik yapan konser salonlarını sadece gürültü kirliliği ile 

ifade etmek yetmez, gerçekte şehir halkı asimetrik ses bombardımanı ile zihinsel taciz altındadır.   

 

İddianame değil bozuk pazıl!  

İddianamede her şey birbirinden kopuk, parçaları asla yan yana gelemeyecek bir bozuk pazıl 

gibidir. Bu pazılı düzeltmeyi başarayım diye onunla oynadıkça, zihinde yapacağı gerginlik ve tahribat 

artacaktır. İstenen de budur. Çünkü, bu kadar asimetri, bu kadar bağlantısızlık beyinde kaos yaratır, 

okuyanın zihinsel faaliyeti felç olur. (Bozuk pazıl şempanzeyi çıldırtıyor, bu saptanmıştır.) 



Örneğin, kiminle konuşulduğu belirsiz telefon görüşmeleri ve hayali X kişiler vardır. X kişiler 

boşluk duygusu verir, boşluk ise insanı ürkütür, X demek pazılda kayıp parça demektir.  

Gizemlilik süsü verilmiş tarikatlardan alınmış “Kundalini gücü” gibi sözcüklerle doğa üstü 

çağrışımlar iddianameye eklenmiştir. Doğa üstü çağrışımlar bir metne girdiğinde, okuyana boyun 

eğme duygusu verir, istenen budur. Ayrıca, bu bozuk pazılı hazırlayan o gizli güçmüş gibi bir zihinsel 

eşleştirme yaptırır. Hristiyan tarikatlar da aynı amaçla böyle sözcükleri  kullanırlar.  

 Zamanda sınırsızlık örneği; “20.yüzyılın sonlarına doğru…”, “600 yıllık örgüt” gibi, iddia 

edilen olaylarla örtüşmeyen tarihler. Tarihsel süreçin parçalanması zihinsel kaostur. Dipsiz kuyu, 

dipsiz uçurum, girdaba çekilme duygusu verir, ürkütücüdür. Örneğin, Niyagara şelalesinden yapılmış 

bir montajla, daire şeklinde bir şelale görüntüsü verip, gök yüzünden aşağı doğru suların döküldüğü 

noktaya baktığımızda, o an zihinsel olarak yaşadığımız panik, kendimizi korkunç şekilde dibe doğru 

çekilirken hissettiğimiz o duygu, nasıl o görüntüden kaynaklanıyorsa, benzer bir algı yanıltması da 

zamanda sınırsızlık ile yaratılmaktadır. Burada doğaya aykırı bir durumu algılayamama yaşıyor ve 

beynimiz kontrolümüz dışında bir yere çekiliyor. 

Filmlerde kolajla üretilen görsel tuzak, yazılı metinlerde sözcüklerin çağrışımlarıyla 

yapılmaktadır. Anımsayalım, her sözcüğün alt beynimizde bir fotoğrafı vardır. Sözcükler, bu 

fotoğrafları görüntüye çağıran sihirli lambalar gibi ışıklı akıl bağcıklarıdır. 600 yıl öncesine ait 

kayıtlarda bir fotoğraf arayan beyinde yaşanan çaresizlik duygusu ile Niyagara’nın dipsiz sularında 

boğulma duygusu aynı şeydir.  

Tarihi süreçte dipsizlik duygusu vermek, insanları tarihsiz, köksüz, boşlukta, uçurumda 

bırakma psikolojisi yaratır.  Oysa her insanın doğasında kendi tarihini bilmek, köklerini hissetmek, 

toprağa sağlam basmak ihtiyacı vardır.güdüsü vardır. Ayakları üzerinde dengede durabilen insan daha 

yükseğe uzanabilir. Ne kadar köklü bir tarihe sahip olduğunu bilmek topluma özgüven duygusu verir. 

Türk insanını özgüvenden mahrum bırakmak isteyenlerin yazacağı bir iddianamede tarihi süreci 

kırmaları da beklenirdi.   

İddianamede, küfür ve hakaret sözcükleri sansürlenmemiş olarak ve bolca geçirilmiştir. 

Zihnimiz bu tür sözcüklerin çağrışımlarını görmek istemez ve kendini kapatır. Çünkü, aşağılanmışlık 

insana dair değildir ve bu sözcüklerle empati kurulamaz, insan beyni bu sözcükleri hiçbir şeyle 

eşleştiremez. O nedenle bu sözcükleri beynimiz kendine tehdit olarak algılar. Görmek istemediğimiz 

şeyleri beynimize hayal ettirmek, zihinsel tacizdir. Bu açıdan, bu iddianame bir daha adlandırılmalıdır.  

Sanıklar, hayali kişilerin adına suçlanmaktadır. Örneğin, “Ordu Göreve” pankartını taşımış 

olan kişi ortada yoktur ama onun adına suçlananlar vardır!  

Bir paragrafta bir kişinin taşıdığı pankart, bir sonraki paragrafta “pankartlar” şeklinde 

çoğullanmış, bu yolla iddia edilen suç kanıtı büyütülmüş ve X kişi sayısı artırılarak negatif etki dozu 

artırılmış, aynı zamanda, pazılda kullanılacak parça sayısı belirsizleştirilmiştir. 

Dava dosyasına değişik tarihlerde ekler yapılmakta, sanık sayısı artırılmaktadır. Bununla 

davanın sınırsız olduğu duygusu verilmektedir. Bu taktikle, insanlarda acaba bana sıra ne zaman 

gelecek endişesi yayılacaktır, ihtimaldir ki istenilenlerden biri de budur.  

 

İddianamenin dilindeki kaos:  

a-Anlatım bozukluğu: 

İnsan beyni anlamlı sözcük ve anlamlı cümlelerle zihinsel faaliyet yapar. Anlamlı bir cümlenin 

ve doğru/güzel bir kompozisyon metni yazmanın kuralı vardır. Şu beş soru cevapsız olmamalıdır: 

 “Kim, nerede, ne zaman, niçin, nasıl?”  

Savcı bu kurallardan belli ki habersizdir. Ya da bilerek yanlış yazmıştır. 

İddianamede anlatım bozukluğu kaos düzeyindedir, bütün kompozisyon kuralları alt üst 

edilmiştir. “Kim” sorusu cevapsız olan, öznesiz, zamanı bilinmeyen, kavram karşılığı olmayan 

sözcüklerle doludur. Mantıklı, anlamlı, algılanabilir, anlaşılabilir, açık ve net bir dili yoktur.  

Yeni neslin ders kitaplarında da bu temel kural bilerek çiğnenmiş, matematik soruları dahil, 

okuma parçalarında anlaşılabilir bir tek cümle yoktur, her bir cümle bozuk pazıl halindedir. 

İnsan beyni olaylar arasında mantıklı matematiksel denklemler kurarak, eşleştirme 

yaparak zihinsel faaliyet yapar. Bu iddianamede ise, anlatım bütünlüğü yoktur, paragraflar arasında 

bağlantı yoktur, parçalar orda burda uçuşmakta, sürekli asimetri yapılmaktadır. 



Sayfanın başı ile sonu arasında bağ yoktur, bölümler arasında bağ yoktur, ne ile 

suçlandığınızın bile mantıklı bir tarifi yoktur. İddia edilenler arasında bağ yoktur. Bu kadar 

bağlantısızlık beyinde kaos yaratır, “akıl” denilen zihinsel faaliyet bağcıklarını kırar!  

İddianame, parçaları asla diğerleriyle yan yana gelemeyecek bir bozuk pazıl olarak 

düzenlenmiştir. Acaba düzeltmeyi başarır mıyım diye oynadıkça zihinde yaptığı tahribat 

derinleşecektir. Bu bozuk pazıl aylarca sürdürülerek en zihni açık  insanların bile bundan zarar 

görmesi, onu hazırlayanların istediğidir. Böyle bir kitlesel zihin çökertme silahı ilk kez Türkiye'de bir 

tarihi hesaplaşmada kullanılmaktadır. 

b-Yabancı sözcükler:  

İddianamede Hristiyanlık tarikatlarının simgesi olan yabancı sözcüklerle postmodern kolaj 

yapılan bir bölüm vardır. Kolaj yazılar, Türkçe’yi kıran silahlardır. Bunlardan anlamlı bir şey çıkmaz, 

ancak meraklısı internete girer, bu sözcükleri araştırırken kendini Hristiyan tarikatlarının sitesinde 

bulur. Dolaylı yolla Agartacıların tarikat sitesinin reklamı yapılmaktadır ve dolayısıyla Hristiyanlık 

propagandasıdır.  

Böyle tarikatları kuranlar, kendilerini  zamandan ve mekandan uzak göstererek, kullandıkları 

sözcüklerle ilahi bir güce sahiplermiş gibi imaj verirler. Zihinlerde yaratılan erişilmezlik, üstünlük 

imajı ile insanlara hükmeden oldukları izlenimi verirler. Oysa sadece paraya taparlar, ellerindeki güç 

de paranın gücüdür. Paranın saltanatının geçmediği toplumlarda yok olacaklarını bildikleri için, 

kamucu sosyal ülkelere karşı Dünya Bankasının ileri karakolu gibi çalışırlar.   

c-Sokak dili: 

Sansürsüz küfürler ve bayağı hitaplar, yani sokağın dili iddianamede baskın dildir.  

Küreselciler bu silahı hem Türkçe’yi kırmak için hem de düşünce enerjisini yok etmek için 

kullanmaktadırlar.  

Hakaret ve aşağılama sözcükleri, bu sözcükleri okuyan ve duyanları da rahatsız eder. Çünkü 

insan bu sözcüklerle empati kuramaz.  

İnsan beyni kendisine yücelme duygusu veren estetik düzeyi yüksek sözcüklerle ve bu 

sözcüklerle yapılmış sanatlarla beslenir. Şiir, müzik, tiyatro gibi fonetik sanatlar, insanın yücelme 

duygusunu yaşama ihtiyacını karşılar. İnsana ruh vermek, insanı yüceltmektir. Müzik insanı yücelttiği 

için ruhun gıdasıdır. Bu nedenle sosyal eğitim programlarının amaçlarında “çocuğa yücelme 

duygusunu yaşatmak” vardır.  

Sokak dili ise insana yücelme duygusu vermez, insanın ruhunu beslemez. Tam tersine insanı 

aşağı çeker; aşağılanmışlık duygusu o nedenle insana dair değildir. İnsan aşağılanmayı reddeder.  

Aşağılanan insan kendini kapatır, düşünce enerjisi üretemez. Bunu keşfeden küresel merkezler 

sokak dilini yaymaktadırlar. İstenen insan modeli sokağın diliyle konuşan insandır, hatta kıyafetleri de 

özensiz, yerlerde sürüklenen, yamalı, yırtık olmalıdır. İnsanlar kendini aşağıda hissetmelidirler ki 

birileri onların tepesinde efendi olabilmelidirler.  

 Küfürlü sözcükler, çöplükteki bozuk yiyeceklere benzer, onlardan hoş olmayan kokular gelir, 

bu nedenle beynimiz bunları kendine tehdit olarak algılar ve bunun belirteci olarak duyduğu anda bir 

an kanı donmuş gibi duralar, algılamakta zorlanır.  

İddianamedeki gibi, küfürlü sözcükleri defalarca tekrar eden bir metin, artık sokak değil 

çöplüğe dönmüş demektir. Kendini çöplükte düşünmek insansı değildir, insansı olmayan bir duyguyu 

insana göndermek ise psikolojik harptir.  

İddianamenin ilk bölümüne yerleştirilen bu sansürsüz küfürlerin bir işlevi daha vardır; ondan 

sonra gelen bölümlerde adı geçen her kişi ile bu sözcükler zihinsel olarak eşleştirilir. Görünen odur ki 

savcının istediği de budur.   

İddianamede küfürlü sözcüklerin sıkça tekrarlandığını görüyoruz. Sık tekrar, çoğaltma işlevi 

görür. Bu noktada, kullanılan zihinsel çökertme silahının umulan etkisinin artırılması hedeflendiği 

anlaşılmalıdır.  

 

 

Daha önce atılmış adımlar:  

Böyle bir kitlesel zihin imha silahı ilk kez Türkiye'de bir tarihi hesaplaşmada 

kullanılmaktadır.  

Bu silahın tesirini artırmak için, daha önceden zeminin kırılgan hale getirilmesi, eğitimin 

neoliberal ekonomiye geçiş sürecine sokulması gerekiyordu. 1995’de Dünya Bankası’nın gönderdiği, 



sosyal müfredatları kırma ve eğitimi liberal ekonomiye uyarlama  sürecinin uzmanı olan SPAN Eğitim 

Şirketi dört elemanı ile (Teo Savelkous, Marjan Vernooy, Paul Vermoulen, Johan Gademan) 

Ankara’ya geldi. SPAN şirketi, 1995’de Tansu Çiller’in DTÖ ile imzaladığı GATS sözleşmesi gereği, 

YÖK Dünya Bankası Dairesine yerleşti. 1995’den beri, ülkemizde eğitimden sorumlu tüm üst birimler 

(MEB, TTK, YÖK, Üniversite Kurulları, Rektörler, vb)  bu sözleşmenin gereğini yerine getirmektedir.  

Talim ve Terbiye Kurulu’nun önceki başkanlarından Ziya Selçuk (G.Ü. Gazi Eğitim Fak.), 

İrfan Erdoğan (İ.Ü. Mustafa Necati Eğitim Fak), YÖK Başkanı Erdoğan Teziç ve yardımcıları ile 

eğitim fakültelerinin dekanları bu programın birinci derecede sorumlularıdır.    

Çokparçalı Zekâ kuramının ateşli savunucusu Ziya Selçuk’un 2004 yılında Gazi Üniversitesi 

Gazi Konser Salonunda akademisyenlere hitaben yaptığı konuşmada sarf ettiği şu sözler  Ergenekon 

iddianamesiyle örtüşmektedir: 

 “Bugün küreselleşmenin önündeki en büyük engel ulusal direnç noktalarıdır. 

Üniversitelerimiz küresel bayrağın dalgalandığı kaleler olacak! … Bir gemide 20 koyun 15 keçi 

var, kaptanın yaşı kaç? Sorusuna cevap veremeyen çocuk istemiyorum” dedi. Bu sözler Eğitim 

Fakültesi dekanı dahil, o salondakiler tarafından alkışlandı!  Şimdi, bütün sınıflarda matematik 

kitapları böyle sorularla şişirilmiş haldedir ve Ergenekon iddianamesi de aynı mantıkla/mantıksızlıkla 

yazılmıştır.   

İrfan Erdoğan, 2006’da, Ankara’da benim de dinleyici olduğum bir konuşmasında,  

“OKS’yi kaldıracağız. Fen ve Anadolu liseleri kastlaşma yaratıyor, bu okullar 

Cumhuriyetimizin kuruluşuna aykırıdır. Anadolu liseleri halkçı değildir, devamı ve hedefi 

olmayan okuldur, iddiaları yoktur. Birbirine benzeyen okullar zinciri var. Ekol oluşturulmamış. 

On tane seçkin liseniz olur, onu eğitirsiniz.  

…Üniversitede, Felsefe bölümüne giren bir öğrenci 1.sınıfta kendini filozof zanneder. 

2.sınıfta kendine ‘Ben acaba filozof muyum?’ der. 3.sınıfta ‘Felsefeyi acaba ne kadar 

biliyorum?’ der. Son sınıfta ‘Ben bir hiçim’ der.” 
Her iki Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının kullandığı dil ile Ergenekon iddianamesini 

hazırlayanların dili arasındaki benzerlik ilginçtir. TTK başkanlarının her ikisi de AKP döneminde 

görev aldı, her ikisi de Amerika’da aldığı eğitimle ilgili işleri yaptı ve her ikisi de kendi isteğiyle istifa 

ederek (yaptığı işlerden doğacak eleştirilere muhatap olmama taktiğidir) ayrıldı.  

Eğitimin değiştirilmesi Türk insanının tarihsel özelliklerinin silinmesi için ön şarttı ve onu 

yıkmaya beyinleri hazırlamak için usturuplu bir kılıf hazırlanmalıydı ve bulundu; “Çocuk bireydir, 

sosyal varlık değildir.” Sonra, sosyal Türk müfredatı aleyhinde kampanya başlatıldı, bunun  için bir 

yanıltma sözcüğü seçildi; Ezberci Eğitim! (Zihinsel eşleştirme taktiği) 

Yıkılacak olan sosyal Türk müfredatı değil de sanki ezberci eğitimmiş gibi imaj yaratıldı. 

(Zihinsel eşleştirme taktiği kullanıldı.) Şimdi artık içinde ezberlenecek tek bir cümlesi bile olmayan 

kitaplar basılıyor!  

Müfredatın parçalanmasını, dolayısıyla zihinsel parçalanmışlığı olağanlaştıracak bir yanıltma 

daha getirildi ABD’den, Parçalanmış Zekâ kuramı. O bir öğretim metoduymuş gibi algılatıldı, eğitim 

fakültelerinde temel ders oldu, itibarlı doktoralar onunla yapıldı. 

Böylece, YÖK içerisinde, Span Danışmanlık Şirketinin gözetim ve denetiminde, Türk öğretim 

üyeleri eliyle, “çoklu zeka” balonuyla, Eğitimde Birlik’ten  “çoklu müfredata” geçişin hazırlıkları 

tamamlandı ve örneğin Ankara ile İstanbul ayrı kitaplarla eğitim yapmaya başladı. Ders kitaplarından 

Türk tarihi çıkartıldı.  

Zemin hazırdı, sıra toplumun hafızasını silmeye gelmişti. Bu aşamada karşımıza bir Tarihi 

Hesaplaşma ile gelindi; Ergenekon Davası! Artık Karen Fogg’un dileği gerçekleşebilecekti! Bu 

bombayla zihinlerdeki bellek kayıtlar otomatik olarak dağılacaktı!  

Ziya Selçuk’un deyimiyle, küreselleşmenin önünde engel gördükleri ulusal direnç noktalarını 

topluca bertaraf edecekleri bir dava açmaları gerekiyordu. Bunun için bir yanıltma sözcüğü  seçildi; 

“Ergenekon”.  (Zihinsel eşleştirme taktiği) 

Anlaşılan odur ki, bu sözcüğe yüklenerek, tüm Türk direniş tarihini ve Türklerin küllerinden 

yeniden doğmak töresini kırmak istemektedirler.  

“Kırma” kavramı burada tarafımdan seçilmiş sözcüktür. Çünkü son aylarda beynimize çokça 

kırık şekiller ve balyozla dövülmüş kırık harfler gönderilmektedir. Şiddet görmüş gibi duran bu 

kırılmış harf ve şekiller ona bakan kişide “tehlike var, saldırı altındasın” algısı yaratır.   

 



Ergenekon iddianamesini kırmak  için: 

Önce, düşmana bu silahı fark ettiğini yüksek sesle söylemek, yani onu sobelemek gerekir. 

Sonra Dünya Bankasının mevzilendiği eğitim kalelerini onlardan temizlemek, özelleştirilen kurumları 

tekrar kamulaştırmak ve reklam şirketlerinin tasallutundan dilimizi ve kültürümüzü kurtarmak ve 1968 

tarihli sosyal müfredatımız okutmak gerekir.  

 Zihinsel saldırıyı fark ettiğimiz anda ilk yapılacak iş saklambaç oyunundaki gibi, karşı tarafı 

devre dışı bırakmak, onu sobelemektir. Yani, eğer pazılın bozuk olduğunu bilirsen, üzerinde hiç kafa 

yormazsın ve  böylece beynini de tehlikeden korumuş olursun.  Bununla mevzi kazanan beyin(insan), 

özgüveni yüksek bir şekilde, açık zihinle asıl yapmak istediği zihinsel faaliyetleri yapabilir. 

  İddianamenin bozuk pazıl gibi hazırlanmasında yol gösterici olan bilimsel(!) makaleleri merak 

edenler için, Kuantumcu olduğunu söyleyen Haluk Berkmen’in ve yine Fizik bilimci Nihat Berker’in 

katıldığı panelleri izlemelerini öneririm.  

Nihat Berker’in “Spin camları altında bunalım ve kaos” adlı makalesini 2007 yılında yapılan 

bir panelde dinleme fırsatım oldu ve kendisine “Bu makalenizin kullanıldığı bir alan örneği verir 

misiniz?” diye sordum. Aldığım yanıttan öğrendiğime göre, Fransa’da bir grup fizikbilimci bu 

makaleyle bir sanal şirket kurmuşlar ve bu şirket borsada en yüksek puanı toplamaktadır! (Nihat 

Berker, bu makalesinin ders kitaplarındaki ve eğitim dergilerindeki resimlerde kullanılmış 

olabileceğini söyledi.)  

Kuantum fizikçisi olarak kendini tanıtan Haluk Berkmen’in Yeniden Kaos ve Fraktal Yapılar 

üzerine sunduğu makaleler küreselcilerin itibarlı makaleleridir. Liberal Türk müfredatları planlanırken, 

dersler birkaç kere parçalanırken ve yeni ders kitaplarının içi boşaltılıp asimetrik şeylerle 

doldurulurken, onun makaleleri kullanılmış görünmektedir.  

Bugün, dünyamızda, parçalı zeka kuramını da, yeniden kaos makalelerini de, NATO  

Enstitülerini de, ABD’nin MIT’lerini de ve akıl bağcıklarını kıran asimetrik silahları da büyük insanlık 

için tehlike olarak gören, bundan para kazanmayı asla hedeflemeyen yeni bir bilim anlayışına ve bilim 

kadrolarına acilen ihtiyaç vardır.  

Hepsinden önemlisi, çocuklarımızın geleceği için; 

İnsanın doğasına tersten saldırdığı için “asimetrik silah” olarak tanımladığımız bu 

görünmeyen zihin çökertme silahlarının derhal suç kapsamına alınmaları, suçun tanımı ve 

yaptırımların belirlenmesi ve bu silahlara yayın yasağı getirilmesi acil durum arz etmektedir.  

Beri yandan, yasa yapıcıların, adli kurumların, ailelerin ve Cumhuriyet savcılarının 

Ergenekon iddianamesini geçersiz sayacak bir oluşumu hazırlamaları tarihi bir çaba olacaktır.  

Kullanılan psikolojik silahın deşifresine ve dolayısıyla Ergenekon iddianamesinin 

çökertilmesine halkımızın vereceği katkı her şeyin üstünde olacaktır.  

İddianamedeki asimetrilere birkaç örnek   

 

- “Her yıl güncellenen terör örgütü listesinde yer almayan…. Ergenekon terör örgütüne ulaşılmıştır.”  

  

- “Ergenekon adı savcılığın koyduğu ad değildir”  

 

- “Ergenekon-Lobi”  

Tıpkı, uluslar arası bir sergi afişinde adı geçen uyduruk “Tüm Kadın Lobisi Derneği” gibi aynı anda 

bir çok asimetri içeren bir ifadedir.  

 

- “Müsteşarlığa 3.7.2002 tarihli isimsiz gönderilmiş 2 sayfalık mektup.”  

 

- “Bazı Sivil Toplum Örgütleri, siyasi parti ve medya kuruluşları…” “Asker orijinli bir kadro…” Kim 

oldukları belirsiz! Hayali kurumlarla gerçek kişiler (sanıklar) karşı karşıya getiriliyor.  

 

-s.51.“tanık sıfatıyla dinlenen X kişinin ifadesi.”  

 

-s.56. “Tuncay Güney’den elde edilen belge… “ 

Tuncay Güney, suça bulaşmış, ne derlerse kabul eden aciz bir kişidir. Aciz kişi bu davada adı 

geçen tüm toplum önderlerinin tepesinde tehdit olarak tutulmaktadır. Bu da bir asimetridir.   

 



s.64-68.  "Terör ve şiddet" anlatılıyor!  

Dört sayfa boyunca defalarca yinelenen “terör ve şiddet”  sözcükleriyle beyne ısrarla şiddet 

ekiliyor.   

Toplumsal hafızamızda etmiş olan “PKK terör örgütü” yerine, “Ergenekon” adlı yeni bir terör 

algılaması yaratılacağı anlaşılmaktadır.  

  

-s.71. "Yaşar Büyükanıt'a Doğu Perinçek'in suikast yapmayı düşünmüş olabileceği gibi korkunç ve 

canice bir plan akla gelmektedir" ifadesindeki asimetri: 

Burada kullanılan "korkunç ve canice" sözcükleriyle beyinlere verilen mesaj tam bir psikolojik 

harptir! Olmamış bir şeyi olacakmış gibi gösterme gafletiyle kalmayıp sanığı toplumun gözünde zor 

durumda bırakmak niyetidir.  

Eğitimbilim açısından “korkunç ve canice”: NEGATİF ENERJİ dozu oldukça yüksek 

sözcüklerdir. Belleklerde önceden yer etmiş olan pozitif bir ilişkiyi silmek için seçilebilecek en negatif 

sözcüklerdir. Bu, pozitif olan bellek kayıtlarını negatif enerji yükleyerek silme taktiğidir.  

 

-s.85. “Mafya yapılandırması” ifadesi.  

Burada, vatanseverliği ile bilinen sanıkları  negatif çağrışımlı zararlı örgütlerle bir arada dillendirerek 

zihinsel eşleştirme yapılmaktadır. 

 

-Telefon dinlemenin bu kadar çok yer aldığı bir metinde, “Biz her şeye hakimiz, bizden korkun” 

psikokojik baskısı vardır.  

 

s.94-  “3. Üniversite yapılanması ve siyasal faaliyetler” başlığı altında asimetrik eşleştirme tuzakları:  

  -Bir mitingde kimin taşıdığı belirsiz “Ordu Göreve” yazılı pankartı Kemal Alemdaroğlu ile 

eşleştirmek.  

 -“Şüpheli Kemal Alemdaroğlu Trabzon doğumludur.…. Devam eden ihaleye fesat karıştırmak 

davalarının olduğu telefon konuşmalarından anlaşılmaktadır.” 

 - 7.paragraf: “Ordu göreve” yinelenmektedir. Yineleme pekiştireçtir, dozunu artırma duygusu 

verir.  Sanık Alemdaroğlu bu kez asistanlarıyla birlikte suça bulaşmış gösteriliyor, fakat ortada 

asistanlar da yoktur pankart taşıyanlar da.  

Bu paragrafta söz konusu pankart, “lar” ekiyle çoğullaştırılarak suçu büyütme yoluna gidilmiş, 

ama yine onları taşıyıcılar ortada yoktur! Kemal Alemdaroğlu hayali kişilerle hesaplaşmak 

durumundadır!  

 

s.96- “Hakkı ve hukuku sadece kendisinde zanneden Alemdaroğlu görevden alınmasını 

hazmedemeyerek…”  

 Bir hukukçunun tarafsız olması ve peşin hükümlü olmaması kuralı ile bu cümle arasında 

asimetri vardır. Toplumda hukuka olan güveni sarsar! 

 

s.98- “Örgütün köprüsü” başlığında X konuşmacılar… 

  

s.108. Gizli tanık 17 ifadesine göre: “Meclisi ele geçirip darbe yapmak amacıyla 10 bin adet kalpak ve 

bere sipariş verildiği.” 

Kalpak ve bere ile darbe arasında asimetri vardır.  

 

s.121. ”Kurtlar Vadisi, Kundalini Gücü, Agarta …”   

Ciddi olması gereken bir iddianame ile bu sözcükler arasında asimetri vardır.  

Hristiyan-Yahudi tarikatların kullandığı bu sözcükleri serpiştirerek yapılmış bir propaganda ve 

“Güç bizde” mesajı vardır. 

Agarta sözcüğü antik Anadolu direniş tarihinden bir ad iken burada çok farklı bir yere 

konulmuş görünmektedir. Agarta sözcüğü, antik dönemin direniş kalesi Tigran-agarta adında geçer. 

Şehir şimdiki Silvan kalesinin yerinde, kale-şehir olarak, MÖ.80’de on yılda inşa edildi. Pantus Oğuz 

kralı VI.Büyük Bedri’nin kurduğu Birleşik Hitit Ordularının barınağı, 300 bin kişinin yaşadığı, 

masallardaki çatal kaşıkları bile altındandı diye anlatılan,  zengin bir Sümer şehri idi. Şehre adını veren 

kral/komutan Digran, VI.Büyük Bedri’nin damadı idi. Lukullus’un yenemediği bu şehir, “şehir yakma 



ve tarihten silme” cezasıyla ünlü Roma kralı Neron’un komutanı Korbela tarafından MS.69’da 

yağmalandı ve yakıldı. Samsat ve Gerger de aynı şekilde yakıldı ve yağmalandı. Mezopotomya 

uygarlığı böyle yok oldu. 

Agarta, “er aga atalı” açılımlı olup “şehitler şehri” anlamındadır. Bu şehirler bugün bir  daha 

tarihten silinmekte, maalesef üzerlerine baraj yapılmaktadır.  

Bugün, 3.bin yılın haçlı seferini başlatanların elinde yeni bir silah vardır. Bu silah uygarlıkları 

yakarak değil, insanların beynini kapatarak yok etmek üzere imal edilmiş bir silahtır. Bu silah,  tarihte 

ilk defa bir iddianamenin içerisine yerleştirilmiş görünmektedir.  

Bu bir psikolojik savaş silahı değildir. Çünkü, bu kadar çok büyük zarar veren, insanı 

beyinsizleştiren bir silah, sadece ruh sağlığını tehdit ediyormuş gibi gösterilmemelidir. Bu silah, tüm 

uygarlığa karşı açılmış bir savaşın silahıdır, tahrip gücü en yüksek silah olarak kabul edilmek 

durumundadır.  

 

M.Morgül 

   

  

Değiştirilen İlköğretim Programına Danıştay’da İtiraz 

 

Öğrenci velisi Seher Yaşar ile avukatı Esmani Kırmızı’nın Danıştay’a açtığı bir davanın 

“Çağrımızdır” başlıklı duyurusunu okurlarımla paylaşmak istiyorum. Çünkü bu dava hepimizin 

geleceğini, çocuklarımızı ve torunlarımızı ilgilendiriyor.  

Bu konuda, 2004 yılında ben de öğretmen olarak itiraz davası açmak istemiştim. Fakat sadece 

velilerin itiraz davası açabileceğini öğrendim ve okurlarımı dava açmaları için çokça uyardım.  Şimdi 

dua ediyorum ki dileğimiz doğrultusunda bir karar verilsin. 

ÇAĞRIMIZDIR 

Toplumların niteliklerini, ülkelerin yönetim biçimlerini etkileyen temel unsurlardan birinin de 

eğitim olduğu biliniyor. Öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin doğrudan taraf olduğu bir eğitim 

sisteminin niteliklerinin belirlenmesinde, ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı tek başına belirleyici 

olduğu gibi, son yıllarda MEB’in belirlediği varsayılan eğitim politikalarının, giderek emperyalist 

ülkeler ve o ülkelerce beslenen Dünya Bankası, SPAN vd. kuruluşlarca yönlendirildiği bir dönemle 

karşı karşıyayız. Bu dönemde Türkiye sermaye sınıfının, bu projelerle işbirliği içinde olduğu aşikardır. 

İşte böyle bir dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 12.07.2004 tarihli ve 

114,115,116,117 ve 118 sayılı kararlarıyla İlköğretim Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve 

Teknoloji ile Hayat Bilgisi programları değiştirilerek, 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 

uygulamaya konulmuştur. “Yapılandırmacı Müfredat Programı” olarak kamuoyuna yansıtılan bu 

değişikliğin, aslında bir kamu hizmeti olan eğitimi tümüyle ticarileştirmeyi, piyasacı ve bilimsellikten 

uzak kılmayı amaçladığını ortaya koyan eğitimbilimcilerin ve eğitim emekçilerinin değerlendirmeleri 

doğrultusunda hareket ederek, o dönemde İlköğretim 3. Sınıfta okuyan çocuğumun, böylesine yanlış 

bir eğitimden geçmemesi için 13.02.2006 tarihinde Danıştay 8. Daire’de bu işlemin iptali istemiyle 

dava açtık. Bu davanın hem eğitim hem de hukuki boyutlarıyla ilgili yaptığımız ayrıntılı açıklamalar 

çerçevesinde Danıştay 8. Daire’nin davamızı kabul etmesi, bizim için önemli bir kazanım oldu. 

Bugüne kadar bize her konuda yardımcı olan yurtsever eğitim emekçileri başta olmak üzere herkese 

teşekkür ediyoruz. 

Davamızı açmadan önce desteklerini istediğimiz bazı sendika, dernek ve eğitimbilimciler, aradan 

3 yıl geçmesine karşın, ne yazık ki bu değişikliğin ülkemiz ve halkımız üzerinde yaratacağı büyük 

tahribatın pek farkında olmadıklarından ya da önemsemediklerinden gereken duyarlılığı göstermediler. 

Kimi maddi ve manevi zorluklarına karşın, biz bu davamızı sürekli takip ederek, duruşma aşamasına 

getirmiş bulunmaktayız. Bu duruşma, parasız-eşit ve bilimsel eğitim mücadelemiz açısından olduğu 

kadar, eğitimin tarafı olan öğrenci-veli ve öğretmenlerimizi doğrudan ilgilendiren bir öneme sahiptir. 

Burada ayrıntılarına giremeyeceğimiz bilimsel ve hukuki gerekçelerle somutladığımız davamızın 

içeriğine yakından vakıf olmanız, davanın sonucu ne olursa olsun, eğitimin parasız-eşit ve bilimsellik 

çerçevesinde bir kamu hizmeti olarak uygulanması istemimize ses vermeniz, öğrendiklerinizi 

kamuoyunun bilgilenmesi doğrultusunda yaygın kullanmanız için sizi “Duruşma”mıza katılmaya 

çağırıyoruz. 



4 Mart 2009 Çarşamba günü saat 9.30’da, Danıştay 8. Daire’de bulunacağınız inancıyla sizi 

selamlıyoruz. 

 

                          Seher Yaşar                             Av. Esmani Kırmızı 

                         (Davacı Veli)                                (Davacı Vekili)  

Yazılarınızın yayınlandığı  "Türk Celil ..." adlı bir sitede, Ruh-Allah... yazınızın sonunda 

yorum eleştiri istediniz: 

"...Yanıldığım noktalara veya yanlışlar varsa, bunların ortaya konulması gerekir. Akıl ve 

mantık bunu gerektirir. Şimdi sizlerin akıl ve mantıklarına sesleniyor ve yanıtlarınızı bekliyorum. 

Amacım kavga etmek değil, ben uzlaşı istiyorum. Bunun için de mantıksal değerlendirmelerimde ve 

verilerde bir hata olup-olmadığını ortaya koymanızı bekliyorum." 

  Önce bir ek yapacağım, insanımızın "Allah cezalandırır" dediği de bence şudur: "Doğanın 

ritmini bozduğunuz zaman er geç zararını görürsünüz". Veya, kötülük yapanın yaydığı negatif 

enerjiden er geç kendisi de zarar görür. 

Bir de eleştirim var: "Laiklik Sorunu"  ifadenizi doğru bulmadım. Laikliğin kendisi sorunmuş 

gibi düşünmeye yönlendiriyor. Oysa laiklik, bir sınıf çatışmasının, bu anlamda bir toplumsal sorunun 

çözüm halinin adıdır. 

Benim fonetik analizimde LAİK, "çalışan üreten halk" çıkmaktadır. Helaik/Hlaik, HALK ile 

aynı anlamdadır.  

"Laik-us'dan gelir" derler, Latince "laikus" için de  "sokaktakiler" diye açılım yaparlar, ama 

bu Amerikanca'da halk için kullanılan terimdir, bizdeki sokaktaki işsiz güçsüz tayfasının 

karşılığı değildir. 

Latince'nin altında bizim Doğu Karadeniz (Kaşgari Oğuz lehçeleri) gırtlağı ve sözcükleri 

vardır, Latince'nin altı olan Etrüskçe, Ön-Türkçe'dir. HELK deriz halk diye, gırtlağa basarak. HELK/ 

Halk, Hlik-ya bağı bile vardır. 

Şimdi dönelim Hıristiyanlığın Doğu Roma-Bizans'ta resmi din ilan edilişine. Yani Ortaçağın 

başlangıç tarihine, 331'e. Kilise taç giydiriyor Roma krallarına, yani en yüce makam o, vergi topluyor, 

savaşlardan ganimet topluyor, mahzenleri altınla doluyor...  

Kim bunlar? Krallar, askerler ve papazlar, Anadolu’dan ganimet toplayıcı, savaşçı, saldırgan, 

yağmacı Romanın egemen sınıfı. HALK ise ezilen, çalışanlar, helayikler, köleler ve köylüler... Ne 

zamanki krallıklar devrilmeye başladı, Rönesans diyor bu harekete, halk aydınlanıp deviriyor kralları 

ve papazları, karışma dünya işine diyor halk, o zaman papazın da forsu bitti, bir tek sembolik Vatikan 

kaldı ortada. Böylece HALK yani LAİKLER özgürleşti, krallar devrildi, cumhuriyet yönetimleri geldi, 

din işleri devletten ayrıldı. Bu bir çatışmanın çözümü idi, toplumsal ihtiyaçtı.  

Roma demek Anadolu demek değildi, biz Anadolu’da Şaman töresince saklı gizli de olsa 

kendimizi yaşatıyorduk, yaylalarımız vardı ve yaylalara Romalı asker de papaz da çıkamazdı, orda 

ortaklık kültürümüz, Oğuz Şaman törelerimiz de sürebilmişti. Sizin öğrenme tarifinizle, dayanışma 

bilgisini  biz yaylada öğrendik, o yüzden batının bireyci kültürü ile bizim sosyal kültürümüz hep 

çatıştı, çatışıyor.  

Laiklik, yani halkın yönetime gelişi, Roma'da papazları saf dışı etti, paralı zengin din tüccarı 

sınıfını ortadan kaldırdı. Şimdi batılı sözde müttefiklerimiz bizde eli paralı bir İslami kast yarattığı için 

laikliğin tanımı ve içeriğini değiştiriyor, bizim aydınlarımızı da batıdan çevirilerle kendi kavramlarıyla 

düşünmeye yönlendiriyor, yanıltıyor. Sanırım sizin "laiklik sorunu" teriminiz de bu yanılsatılmadan 

geliyor. 

Batı 331 yılında İznik'te  Hıristiyanlığı resmi din ilan ederken benim ŞAMAN atalarım 

Anadolu’da bilim yapıyordu. MÖ109'da Jüpiter Mars ve Merkür'ün 14 Temmuz günü saat 17.53 de 

Nemrut batı terasından mükemmel görüneceğini ve 25 bin yılda bir kere bunun olduğunu bildi ve 

tören yaptı orda. BEDRİ DEDE Anadolu Birleşik ordularının başına geçti, batının Romalı gericilerini 

püskürttü...  

Bir ressam arkadaşımız diyor ki, “Rönesans batının Şaman kültürüne dönüşüdür.”  

  

Bakınız, şimdi IŞIK Kültürünü konuşuyoruz, insanın da ışık canlışı olduğunu, evrende tek bir 

ışık enerjisinin olduğunu, maddenin bundan dönüştüğünü konuşuyoruz, yani döndük ŞAMAN 

Kültürüne. ŞAM; Işık, ŞAM-AN, Işığın Kaynağı, Işığın anası, cevheri. ŞA-UMA; Esi-Uma, Uma-

ışığı. (Huma/Uma/Ma: Güneş.)  



 İlk Laik topluma örnek HLİKYA'dan (Toros yaylaları boyunca uzayan antik Akdeniz halkı) 

söz edilir; "tarihte kendi kendini yöneten ilk toplum" diye tarif ediliyor. Marks'ın “ilkel komünal 

toplum” dediği de bu olmalı.  

Yayla kültürümüz, ORTAKLIK Kültürüdür. Oğuz-Şaman kültürüdür. Pagan diyor batılı, 

çoban yani,  ne dediği kendine, onlar beni tarif edemez, ancak aşağı görür. Beş-on köy bir yaylada 

buluşur, birlikte üretir, kimse senin ineğin burada otlayamaz demez, herkesin karnı tok, aç yok, açıkta 

kalan yok, herkes memnun, kurbanlar, şenlikler, türküler, horonlar, halaylar... Sağlık ve neşe birlikte, 

sosyal toplum, yayla töresi! Yaylada ne kral var, ne papaz var, ne kilise, ne Ceneviz şövalyeleri... Halk 

kendi kendinin efendisi, herkes çalışır, kimsenin özel mülkü de efendisi de yok, ama karınlar tok! 

LAİKLİK YAYLADA HEP VARDI... 

Bu törenin devlet modelindeki karşılığı Halkçı/Kamucu SOSYAL DEVLET olur. Mustafa 

Kemal bu töreyi Cumhuriyetimizin ilkesi yaptı, yani laiklik Cumhuriyet ilkelerimizin içinde fiilen 

vardır! 

Sorun şimdi YAYLA ORTAKLIK Kültürünün bitirilip buraların satılması sorunudur. 

Arkasından bu yaylalarda Amerikan Üssü (Obama - Gül görüşmesi) açılması geliyor. Görünen o ki, 

2B Orman Yasası Trabzon'un yaylalarını satışa çıkartmak üzere tezgâhtır.  

Bu yaylalar sayesinde, binlerce yıldır dayanışma kültürü-bilgisi ekildi genlerimize. Şimdi, bu 

genlerimizi  kırmanın yolu yaylaların önce hazineye devri sonra da yabancılara satışı...  

Böylece emperyalizm içeri, halk dışarı; yani, emperyalizm içeri Laiklik dışarı. 

LAİKLİK DIŞARI GİDERKEN YAYLALAR DA GİDİYOR, sömürgeleştirilmemizle laikliğin yok 

edilişi birlikte tarih sahnesine çıkıyor.  

Bir sorun da, Türk aydınının bunu halka anlatabilme sorunudur.  

İşte, Trabzon'da gündem bence budur.  

Toplumcu olmak, halkçı olmaktır, yani Laik olmaktır; Laik-Halkçı olan, yaylalarını sattırmaz.  

Bugün, acilen Trabzon'da YAYLALAR BİZİMDİR, SATILAMAZ Platformu oluşturmak 

Trabzonlu aydınların tarihi sorumluluğudur.  

  

Saygılarımla 

Mahiye Morgül 

23.2.2009 

 

ÜNİVERSİTELERİMİZİ TERKETMEYECEĞİZ 

 

 İstanbul Üniversitesinde görev yapmakta olan araştırma görevlileri kendi kalelerini koruma 

kararı aldılar, 5 Mart Perşembe günü, akşam, gece boyunca okulda kalarak sabaha kadar okulu terk 

etmeyecekler.  

İşte bu! Gece boyunca üniversite binasının ışıkları yanacak, yani aydınlanmanın ışığı 

sönmeyecek!  

 Yürekten desteklediğim bir eylem biçimi gerçekleşiyor ülkemizde; sınıfını terk etmeden, 

gündüz derslerini işleyecek gece de bilim kalesini terk etmeyecek!  

 Fizik Bölümünden araştırma görevlileri çoktandır sorunlarını dile getirmem için bana yazar 

dururlardı. Sorunlarını en iyi kendileri dile getirebilirlerdi, bilim evini terk etmeden!  

Gündüz dersleri boykot etmek bugünün eylemi olamaz, çünkü küresel merkezler derslerin boşalmasını 

zaten istiyor, ki, yeni üniversite programları bilim adına bir şey öğretmemek üzerine programlandı.  

2010 yılından itibaren resmen uygulanacak olan üniversite sistemi, teknik liselerin altında 

programlar getiriyor. “Çoklu program” dedikleri şey, çok parçaya ayrılmış dersler demektir.  Parçalı 

üniversite sistemi; bütünü öğretmeyen sertifikalı sistemdir.  Bütün fakülteler, parçalar birleşemeyecek 

şekilde bölündü, hiç biri meslek vermeyecek demektir.  

Dünya Bankası tarafından dayatılan üniversitelerimizi parçalayarak çökertme planının bir 

parçası da bilim adamı olmak isteyen araştırma görevlilerini bilim ortamından uzak tutmak, onları 

üniversiteden kaçırtmak,  önlerine engeller çıkartmaktı.   

İşte bu noktada ilk ciddi direniş, en güzel şekilde İstanbul Üniversitesinde 5 Mart günü 

gerçekleşiyor. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyen Türk milleti, bilim öğrenmek isteyen  

oğullarına kızlarına gereken desteği verecektir.  



“Üniversitelerimizi Terketmeyeceğiz” başlığıyla bana gelen davet metnini okurlarıma 

sunuyorum: 

İlgili Tüm Kesimlere Davet 

5 Mart 2009 Perşembe tarihinde Anayasada tanımlanan çizgi dâhilinde üniversite 

özerkliğini ve üniversite mensuplarının iş güvencesini savunmak üzere İstanbul Üniversitesinde 

bilimsel çalışmalarımızı gece boyu sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Bu gece boyunca 

İstanbul Üniversitesi’nde çalışan araştırma görevlilerini yalnız bırakmamak, üniversite 

yöneticilerimize, öğretim üyelerine, sendikalara, meslek örgütlerimize düşen en büyük görevdir.  

Bizler sadece kendi geleceğimizi değil, iş güvencemiz bağlamında Türkiye’nin üniversite 

sisteminin geleceğini de savunmaktayız. Bu sebeple 5 Mart 2009 tarihinde saat 19:30’da Merkez 

Kampus önünde buluşmaya ilgili tüm kesim ve kuruluşları davet ederiz.  

 

İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Temsilciler Kurulu 

 

 

Program: 

 

16:30 Araç Kapısı önünde buluşma 

17:10 Hukuk Amfi 1’e giriş ve “açık kürsü” 

18:30  “50/d’ liler” filminin gösterimi 

19:30 Basın Açıklaması; meslek örgütleri, sendikalar, öğrenciler ile Merkez Kampus ana kapısında 

kamuoyunu bilgilendirme 

20:30 Amfi 1’e geri dönüş ve akşam yemeği 

21:30 Müzik dinletisi, film gösterimi ve “açık kürsü” 

07.30 Kahvaltı 

08.00 Fakültelere dönüş 

24.2.2009 

 

 

ÜNİVERSİTELERE DEPREM GİBİ OTOMATİK DARBELER! 

 

BU YAZ TATİLİNDE,  OKULLARDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN YOKKEN, 

DARBELERLE SARSILACAĞIZ! 

 29 MAYIS CUMA GÜNÜ İLK DARBE, MESLEK ve TEKNİK LİSELERİNİ VURDU, 

TEKNİK LİSELER 1,5 YIL OLDU!  

ARDINDAN GELEN DEPREM MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ 

VURACAK;  BU FAKÜLTELER 2 YILLIK YÜKSEK OKULA İNDİRİLDİ.   

 SIRADA EĞİTİM FAKÜLTELERİ VAR, GÜZEL SANATLAR LİSELERİ VAR! 

 Acil Görev:  

-OKULLARIN ÖNÜNDE ÇADIR KURMAK,  

-GECE GÜNDÜZ OKULUN IŞIKLARINI YANIK TUTMAK 

-OKULLARI BOŞ BIRAKMAMAK. OKULLAR CUMHURİYET 

KALELERİMİZDİR, ONLARI GECE GÜNDÜZ BEKLEMEK. 

-YÖK’ÜN ÇIKIŞLARINI TUTUP, DARBE KARARLARINI GERİ ALANA 

KADAR YÖNETİCİLERİNİ DIŞARI ÇIKARTMAMAK!  

DARBE SIRASINDA ELİMİZDEKİ BİLGİ BİRİKİMİ YOK EDİLECEK, BUNU 

ÖNLEMEK İÇİN: 

-OKUL KÜTÜPHANELERİNİ,  

                       - SANAT ESERLERİNİ,  

           -DERS KİTAPLARINI, 

DERHAL KORUMAYA ALMAK! 

 

DAHA ÖNCE YAPILMIŞ OLAN SESSİZ DARBELERE ÖRNEK: 

-İŞ-TEKNİK DERSİ ÖĞRETMENLİĞİ KALDIRILDI 



-FEN VE ANADOLU LİSELERİ ARTIK ÖĞRENCİ ALMAYARAK KAPANIYOR. 

(İrfan Erdoğan Darbesi) 

-PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILDI, PARALI ÖĞRETMENLİK 

SERTİFİKASI GETİRİLDİ. 

 

MEB’NIN DARBE DUYURULARI, TRT ANKARA RADYOSU TARAFINDAN 

HAFTA SONUNA DENK GETİRİLEREK CUMA GÜNLERİ ARA HABERLERDE 

VERİLİYOR.  

Tarihe not düşmek için, eğitim darbelerinin yakın tarihi: 

 1983 İhsan Doğramacı, YÖK darbesi;, sosyal eğitimin liberalize edilişinde milat. 

 1995 Kemal Gürüz darbesi, Dünya Bankasının SPAN şirketi YÖK içerisine yerleştirildi. 

1997, 8 yıl zorunlu eğitim, parçalanacak beyinleri bir araya toplandı.  

Kemal Gürüz, “Türkçe bilim dili değildir, Türkçe ile bilim yapılamaz.” 

1997 Çevik Bir; 28 Şubat Liberal Darbesi; Eğitim zorunlu 8 yıl olurken tüm meslek okulları 

kuşa çevrildi.  

 2005 Ziya Selçuk TTK darbesi; çok parçalı birey müfredatı, bilimsel bilgiden yoksun 

bırakma darbesi. 

2005 Erdoğan Teziç YÖK darbesi, mühendislik diplomalarına darbe, Üniversiteler arası 

kurulu 5544 sayılı yasayla piyasaya devretme. 

2007 İrfan Erdoğan TTK darbesi; Fen ve Anadolu liselerini kapatma, SBS, Meslek 

derslerini belediye kurslarına devretme. 

 2009 Merdan Tufan (TTK Bşk.V.) darbesi, Meslek liseleri 1,5 yıl. Başkansızlık dönemi, 

TTK’nın lağvı ve liselerin belediyelere devri…  

2009 YÖK, Yusuf Ziya Özcan darbesi,  

-Mesleki ve Teknik Eğitim fakülteleri 2 yıl. 

 -Parçalı Üniversite, Konfeksiyon işçisi diplomaları! 

 2009 Nimet Çubukçu darbesi; 5 yaşında zorunlu eğitim, beyin çökertme ve İngilizce 

eğitimi 5 yaşına indirmek darbesi. Erken yaşta mankurtlaştırma! 

  

 Mahiye Morgül/ Eğitimci Yazar / 5.6.2009  

 

 

ÜNİVERSİTELERE DEPREM GİBİ OTOMATİK DARBELER! 

 

Bunlar ben ne demişsem tersini yapmaya yemin etmişler galiba. Bu adamlar, eğitimci falan 

değil, çocuğa düşman…  

Kim diyor çocuğa “Uygun adım marş” komutu verilmez! Çocuk bireydir dediği için mi? 

Birlikte bir güzellik yaşamasınlar, bir işi birlikte yapmasınlar diye mi?  

TV’de de çıkmış birileri bu yarım akıllıları destekliyor... Eğitimi eğitimci olmayanlar 

konuşmaya başladı, vay çocuklarımızın haline. 

Çocuğun doğuştan getirdiği özelliklerini bilmeden nasıl eğitim verir bu adamlar? Eğitim, 

çocuğun zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini desteklemek için vardır, bunu bilmezler mi?  

İnsan doğal meziyetleriyle dünyaya gelir. İster doğanın bahşettiği deyin, ister Tanrının 

bahşettiği deyin, çocuğun doğuştan getirdiği meziyetlerini geliştirmek için, çocuğun doğal gelişimini 

desteklemek üzere ona eğitim verilir. Çocuğa hayatın zorluklarının üstesinden gelebilmesi için, onu 

dirençli kılmak için eğitim verilir. Saldım çayıra mevlâm kayıra ile eğitim olmaz ve galiba bugün 

yapılmakta olan da budur.    

Temel eğitimin amaçlarından biri, çocuğun ritim duygusunu geliştirmektir. Bu, en eski eğitim 

programlarında da vardır. Ve ben, yazdığım müzik eğitim kitaplarımda ve drama kitabımda bunu bir 

daha yazmak gereği duydum. Çünkü 1995 sonrası başlatılan eğitimi piyasaya uyarlama fırtınasında, 

bunlar beceri dersleridir, çocuk isterse verilir, öğrenci merkezli eğitime geçiyoruz, zeka çok parçalıdır, 

gibi bir sürü palavrayı arka arkaya sıraladılar. Ortada çocuğun doğası şudur, eğitim pedagojisi budur 

diye bir tek doğru bırakmadılar.   

“Ritim eğitimi çocuğun zihinsel gelişimi için ihtiyaçtır, müzik ve beden eğitiminin buluştuğu 

halk oyunları, rontlar ve şarkılı oyunlar temel eğitimin en değerli araçlarıdır. Milli bayramlarımız ritim 



eğitimi için önemli fırsat yaratır;  çocuklarımız davul zurnayla oynayarak, marşlar söyleyerek en güçlü 

şekilde ritim duygusunu geliştirirler” dediğim zaman, sanki ben bunları ilk kez söylüyormuşum gibi, 

bana tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Oysa binlerce yılın süzme eğitim bilgilerinden söz ediyordum.  

İnsan beyni ritmik düşünür. Çocuk sayıları ritmik saymazsa “olmadı baştan say” deriz. Birlikte 

yapılan ritmik hareketler beyne en kuvvetli ritmik uyaran etkisi yapar, bu nedenle çocuk tek başına 

değil grupla eğitilir. Birlikte başlama ve birlikte bitirme, ritmik hareketi belli bir tempoda sonuna 

kadar götürme, eğitsel değeri en yüksek olan etkinliktir. Bunları çok yazdım. 

Uygun adım yürümek, dengeli yürümektir, dengesiz insan olmaz. Denge bir fiziksel 

gereksinim olduğu kadar dengeli düşünme için de, olaylar arasında sağlam mantıklı bağlar kurmak ve 

problem çözmek için de gerekendir. Dengeli insan ruhsal olarak da dengeli yani huzurlu olur. O 

nedenle, uygun adım yürümek, eğitimin başlıca konusu olmak durumundadır.  

Çocuğun uygun adım yürüyebilmesi, fiziksel gelişimi demektir.  Çocuğu asker yetiştirmek 

için değildir.  

Her kim ki, ritmik yürümeyi gereksiz gösterir, o bu işi bilmiyor demektir, cehaletini elindeki 

erki kötüye kullanarak ulusa yayıyor demektir, o bu halka düşmandır.  

Eğitimin en temel kurallarını reddetmek için ille de buna bir kılıf bulacaklarsa neden getirip 

“asker millet mi yetiştiriyoruz” diyorlar? Bunun bir tek nedeni vardır, o da bir taşla iki kuş vurmak 

için. Zaten çocuklarımızı aptala çeviren bir eğitim modeline 2005 de geçirildik, şimdi fiziksel olarak 

da çökertilmeleri gündemde demektir.  

Neden getirip bu konuyu tam da 23 Nisan arifesinde gündem yaptıkları da açıktır; bayrama 

neşe içinde hazırlanan çocukların komutları ciddiye almamaları, birlikte hareket ettikleri oyunları 

bozmaları için… Bayramları güzel olmasın diye.  

Artık eğitim kitabı yazmayayım diyorum. Çünkü ben ne yazdıysam tersini yapmaya başladılar. 

Onlar güzele düşman, çocuğa düşman, bayramlarımıza düşman, çocuğa yakışan ne varsa hepsine 

düşman, insanı yaratıp ona meziyetler veren Tanrı’ya (bkz Şems suresi) düşman!  

Güzel yurdumun sevgili çocukları!  

Ulusal Egemenlik Bayramınız kutlu olsun! 

23.4.2009 

 

İlköğretim müfredatına iptal kararı 

 

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay, Seher Yaşar adlı bir veli tarafından açılan davada 

2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanan İlköğretim Türkçe Dersi Programı’nın önemli 

bir kısmı ile İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Programı’nın tamamını oybirliğiyle iptal etti. Danıştay, 

halen okutulan bazı İlköğretim Hayat Bilgisi ders kitaplarının ise “vatan sevgisi” ve “demokrasi 

kültürü” yönünden zayıf olduğuna ve Türkçe kitaplarındaki metinlerin uygun nitelikteki metinlerlerle 

değiştirilmesine de karar verdi.  

Danıştay’ın, Seher Yaşar adlı bir veli tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye 

Kurulu’nun 12 Temmuz 2004 tarih ve 114, 115, 116 117 ve 118 sayılı kararlarıyla 2005-2006 eğitim 

öğretim yılından beri okullarda uygulanan “Yapılandırmacı İlköğretim Müfredatı”na iptal istemiyle 

açtığı davada verdiği karar belli oldu. Danıştay, Talim Terbiye Kurulu’nun söz konusu kararları 

arasından 115 ve 116 sayılı kararları oybirliğiyle iptal etti. Böylece Danıştay, İlköğretim Türkçe ve 

İlköğretim Hayat Bilgisi derslerinin müfredatlarını kısmen iptal etmiş oldu.  

Edinilen bilgiye göre, Danıştay’ın kararıyla İlköğretim 1., 2., 4. ve 5. sınıf Türkçe Dersi 

Programı ile İlköğretim Hayat Bildirisi Dersi Programı’nın tamamı iptal edildi. Danıştay’ın kararında 

Hayat Bilgisi 1., 2. ve 3. sınıf ders kitaplarının “vatan sevgisi” ve “demokrasi kültürü” yönünden zayıf 

olduğu, yeni İlköğretim Programı’nın geliştirilmesiye muhtaç olduğu belirtildi. Kararda, İlköğretim 

Türkçe 1. ve 2. sınıflarda okutulan ders kitaplarının önerilemeyeceğine işaret edilerek, 4. ve 5. 

sınıflarda okutulan Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ise uygun niteliklerdeki metinlerle 

değiştirilmesi belirtildi. Danıştay, kararında Türkçe kitaplarında tespit edilen yanlışlıkların 

düzeltilmesine ve eksikliklerin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Danıştay’ın gerekçeli kararı henüz 

açıklanmadı.  

Davacı veli Seher Yaşar ile avukat Esmani Kırmızı yaptıkları ortak açıklamada, bugün 

Türkiye’de yaşanan sürecin ulusalcılık ve küreselleşme arasındaki gerilim olarak tarif edilebileceğini 



kaydedildi. Açıklamada, emperyalistlerle işbirliği yapan AKP’nin temel görevinin ulus devletin görev 

ve yetki alanındaki eğitim ve sağlık gibi hizmetleri uluslararası pazara sunmak olduğu belirtildi.  

Dava dilekçesinde, müfredatın öğrencileri yeterli bilgi ile donatmadığı ve öğrencilerin sosyal 

davranışlarda standartlaşmayı amaçladığı belirtilmişti. Müfredatın eğitimi ticarileştireceğinin 

vurgulandığı dilekçede, yeni müfredat programında “cahilliğe övgü”, Fethullah Gülen’in eğitim 

alanındaki faaliyetleri ve “ulus devlet yerine Osmanlı döneminin yüceltilmesi” gibi olgulara da işaret 

edilmişti. 

Cumhuriyet 22.04.2009 

 

 

 

  2005 İlköğretim Müfredatı Bilim Dışı  

 

 MEB 2005 İlköğretim Müfredatı, bilim dışı olduğu ve çocuğunu bu müfredatla eğitmek 

istemediği için, veli Seher Yaşar tarafından dava edildi. Bu değerli annenin,  hepimiz adına açtığı 

davaya 4 Mart 2009 günü Danıştay 8.Dairede duruşmalı olarak devam edildi.  

 Mahkeme salonunda o gün dinleyiciler arasındaydım, notlar aldım.   

Seher Yaşar ve avukatı Esmani Kırmızı’nın “bilim dışı programdır” dediği bu müfredat için 

“hayır bilimseldir” demeye, davalı MEB adına üç kişi salondaydı. Özellikle onların ne dediğini not 

almaya çalıştım. 

Av.Esmani beyin, “Yabancıların yaptığı programdır” itirazına cevaben onlar dediler ki, “Evet, 

bu müfredat Dünya Bankasından borç alınan parayla finanse edilmiştir”. Yani, diyor ki, sadece para 

aldık, yabancıları çalıştırmadık.  

Oysa, Dünya Bankası, verdiği borç parayı yabancı bir şirket olan SPAN Şirketinin 

elemanlarına ödememiz için verdi. Maliye Bakanlığından 1995-2005 arasında, “gizlilik” kuralıyla 

yapılan ödemelerde SPAN adlı yabancı eğitim şirketinin elemanlarına verilmiş maaşlar vardır ve bu 

adamlar on yıl boyunca YÖK içerisindeki bürolarında, Eğitim Fakültelerine ve MEB’in TTK 

dairelerinde dolaşırken, size kim maaş veriyor diye sormadık! Adları bile ezberimdedir; Teo 

Savelkous, Marjan Vernooy, Johan Gademan, Paul Vermolen. 

Davalı MEB sözcüleri, eğitim programlarını değiştirirken neler yaptıklarını da özetlediler:  

-1965 müfredatını dünyaya(!) uyumlu hale getirdik. (Sosyal Müfredatı kaldırıp Birey 

Müfredatı getirdiler.) 

-4.ve 5.sınıf programları her yıl değişecek şekilde hazırlanmıştır, bu nedenle velinin itiraz 

ettiği iki yıl önceki müfredat programı bugünkü ile aynı değildir.  

-2004-2005’de, pilot okullarda denedik. Pilotlama yaptık, 40 bin kişiye ulaştık, geri bildirimler 

aldık, değiştirdik. (Ankara Pilot okullarında görevli öğretmenlerin verdiği raporlara hiç itibar edilmedi 

ve bu raporlar kamuoyuna da açıklanmadı. Pilot okul öğretmenlerinden tanık gösterebilirim.)  

-Veli Seher Yaşar’ın itirazı pilotlama dönemine aittir, geçersizdir.  

-Ders kitaplarında her yıl farklılık olması zenginliktir. (Bilim her yıl değişmez! Bu yapılan 

zihinsel kaos yaratır.)  

-Ders materyallerini artırdık, her ders için 3 tane; ders kitabı, öğretmen klavuzu ve öğrenci 

çalışma kitabı hazırladık.  

-Biz öğrenci merkezli eğitim veriyoruz. (Öğrenci kendisi bilgiye ulaşacak derken öğretmenin 

rolü sıfırlandı, ailesi de yeni müfredata yabancıdır, çocuk ortada sahipsiz bırakılmıştır.) 

-SBS getirdik, ucu açık soru soruyoruz. (Sınavda ucu açık soru olmaz. SBS soruları bilim dışı 

kurgulanmış aptallaştırıcı sorulardır. Çocuğun/eğitimin seviyesini ne kadar aşağı çektiğini belirleme 

sınavıdır.) 

-Bilirkişi heyeti de hazırlanan ders kitaplarında bir suç bulamamıştır. (Bilirkişi raporları 

mahkemede okunmadı. Ancak bilirkişilerin müfredatlara değil kitaplara baktıkları savcısının 

raporundan anlaşıldı. Bilirkişilerin bilim dışılık ölçütlerinin ne olduğunu şahsen bilmek isterim.) 

-Bu yıl 6.sınıfta okuyan mağdur çocuğun Matematik dersinden 2 almış olması, onun başarısız 

olduğunu göstermez. (Başarı kavramı giderek bu hale getirildi.)  

MEB adına cevap verenlerin bunları diyeceğini biliyorduk zaten.  

Danıştay savcısının raporuna geçildi. Çok hızlı okuduğundan ve hukuk dili ile yazıldığından 

çok az not tutabildim:  



-Bilimsel şüpheye açık cümlelerin ve konuların olabileceği velinin menfaatinin etkilenmediği 

yılların kitaplarına itirazın reddine. 

-Ders kitaplarına ilişkin itiraz yerine, müfredatın bilim dışı olabileceğine ayrıca itiraz davası 

açılabileceğine. 

Oysa açılan itiraz davası zaten temel derslerin müfredatlarına idi. Av. Esmani Kırmızı, kitabın 

yazarına karşı dava açmadıklarını, müfredata itiraz ettiklerini belirtti. Demek bu noktada savcının 

kafası karışıktı.  

Zaten bu müfredatın çok kafa karışıklığına sebebiyet vermesi temel özelliğidir. Bilim dışılığı 

da bundandır. Parçalanmış müfredattır, parçaları birbiriyle örtüşmeyecek şekilde dağıtılmıştır; 

birbiriyle örtüşmeyen parçalar, (üniteler, konular, bölümler, metinler, cümleler) yan yana getirilmiş 

olmasından ötürü Bilim Dışı Müfredattır. Bu bir bozuk pazıldır, zihinsel kaos yaratır, beyni dağıtır; 

denek şempanze, önüne konulan bozuk pazılı dizememiş,  çıldırmıştır.  

Eski müfredatla yenisinin karşılaştırılarak hangisinin daha bilimsel olduğu yoluna gidilmelidir. 

Hatta, yeni programa göre başarı ölçülürken, diyelim ki 6.sınıf öğrencisinin başarısını ölçüyorsunuz, 

karnedeki notuna değil, bu yaşta alması gereken matematik bilgileri, 1.sınıftan itibaren,  adım adım 

basamaklandırılarak çocuğun önüne getirilmiş midir, buna bakılması gerekir. Eğitimde Bilimsellik, 

bir bilgiyi çocuğun beynine yerleştirmede izlediğiniz basamakları doğru programlamaktır ve 

müfredat da budur! 

Yeni programın mimarı diye adı verilen Ziya Selçuk, “az olan iyidir” diyerek ilk atışı 

yapmıştır. Çocuğun beynini o yaşta atılması gereken bilimsel temelden yoksun bırakırsan, bir basamak 

sonra vereceğin bilgileri de aşağıya çekersin. Az verip az olanı ölçersen çocuk başarmış da 

görünebilir. (Dünya Bankası, bu yolla eğitimin süresini uzatarak eğitim piyasası kurma hesabındadır. 

Bkz.2006 YÖK Strateji Raporu)  

SBS sınavları, işte bu az olanı ölçmenin sınavıdır ve her yıl müfredatın daha ne kadar 

azaltılacağının ölçümüdür. Her yıl kitap değiştirmenin hesabında bu da vardır. Ayrıca bu bonkörce 

kâğıt israfıyla doğa bilimlerine karşı hiç de bilimsel bir tutum sergilenmemektedir.  

Her yıl kitap değiştirme yoluyla, ailede eğitim birliği de parçalanmış, yetişkinlerin küçük 

kardeşlerine yardımcı olmaları engellenmiş, ortak akıl oluşturma, hatta kardeşlerin aynı şiiri okuma 

şansı dahi yok edilmiştir. Ailede ortak bilgi-kültür oluşmaması, toplum bilime, sosyal bilime 

aykırıdır ve bu bakımdan da ders kitaplarının her yıl değiştirilmesi bilim dışıdır.  
Temel derslerde müfredatın her yıl değişmesi onun bilimsel yazılmadığının da kanıtıdır. 

Bilime güveni sarsar, bilginin depolanmasında basamaklandırmayı ortadan kaldırır. Bilimsel bilgilerin 

basamaklandırılarak belleğe yerleştirilmesi, zihinsel faaliyet için, yani akıl yürütme sırasında 

gerekendir. Tasniflendirilmemiş bilgi akılda kalmaz, dağılır gider.   

Bilgiyi tasniflendirme bilimsellik ölçütüdür. Tersine, 2005 müfredatında hemen bütün 

derslerde üniteler ve konular birbiriyle bağlantısız hale getirilmiştir. Örneğin, matematik 

öğretmenlerinin müfredata ilişkin başta gelen şikâyeti de budur! Matematik müfredatı en temel 

bilimsellik kuralına aykırı şekilde, bilim dışı basamaklandırılmış olması nedeniyle bilim dışıdır.  

2005 programına göre yazılmış olan matematik sorularında soru sorma tekniği bilim 

dışıdır.  

Matematikte üçüncü şahısla soru sorulmaz! Çünkü ÇOCUK SOYUTLAMA 

YAPAMAZ; çocuk, somuttan soyuta kuralına göre öğrenme özelliğindedir.  
Eğer matematik sorusunu SOYUT sorarsanız çocuk bundan bir şey anlamaz. Bugünkü 

programda, hemen bütün matematik soruları “üçüncü şahıs” ile, yani “bilinmeyen üçüncü kişi, O” ile 

sorulmaktadır; örneğin “Ali’nin bir arkadaşı…” diye başlayan soru bilimsel soru değildir. Eski 

kitaplarda sorular “Senin cebinde on kuruş var, bakkala gittin…” gibi birinci şahısla soru sorulurdu, 

bilimsel olanı budur. Çocuk “O” ile, bilinmeyen ve adı bile olmayan hayali kişiyle empati kuramaz, 

ona ait sorulanları da algılayamaz, sonuç olarak çocuk böyle soruya kendini kapatır! Bunun eğitimdeki 

karşılığı şudur; İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUK SOYUTLAMA YAPAMAZ. 

Çocuğu suçlu konuma düşüren sorular bilim dışıdır!  Yeni müfredatta özellikle ünite 

sorularında karşılaştığımız “suçlu çocuk psikozuna sokarak soru sorma” tekniği bilim dışıdır. Çocuğa, 

hatalısın, suçlusun, özür dilemesi gereken kişisin, gibi aşağılayarak veya inciterek sorular sorulmaz, 

sorulursa bilim dışıdır. Hiçbir çocuk kendini suçlu çocuk olarak düşünemez, böyle soruları üstüne 

almaz, onlara cevap vermez, kendini bu sorulara kapatır.   



Yeni ders kitapları renkli ve resimli dizgi açısından da bilim dışıdır. Metinlerin altına serilen 

renkli resimler zihinsel tuzaktır. Bir matematik sorusunda defalarca renk değiştiriliyorsa, soru da 

parçalanıyor demektir. Matematik öğretmenlerinin en çok şikayet ettiği şeylerden biri de bu kadar aşırı 

renklendirilmiş sayfalardır. “Renkler gözünü alıyor, okuyamıyorsun” şeklinde ifade edilen durum, 

aslında dağıtılan beyindir.   

 Dalga boyları farklı renkleri bir metnin altına yerleştirmek, asimetri oluşturacak şekilde 

yan yana getirmek bilim dışıdır, zihinsel kaosa sebebiyet verir.  

Örneğin, iki satır yazının biri açık mavi diğeri kırmızı üzerine yazılmış olsun. Açık mavi, 

dalga boyu en düşük olandır ve beyinde en yavaş algılanan renktir. Kırmızı ise çabuk algılanma 

özelliğindedir, çünkü dalga boyu en yüksek olan renktir. Kırmızı ile mavi yan yana getirildiğinde 

asimetri oluşturur, beynimiz hangisine uyum sağlayacağına karar veremez, kaos yaşar. İki satır 

arasında anlamlı bir bağ kuramaz. Bunun gibi görsel nedenlerle, 2005’den itibaren basılan 

kitapların renklendirilmesi ve resimlendirilmesi bilim dışıdır. 

Renklere bölerek cümleyi parçalamak, kelimeler arsında akıllı bağcıklar kurmayı önler; 

renklere bölünmüş cümleler bilim dışıdır. Keza, paragrafları farklı renklere ayırmak, paragraflar 

arasında mantık bağını keser.  Bir cümlede, örneğin üç sözcük varsa, üçü de başka renkle yazılmışsa, 

insan beyni bunların üçünü farklı nesne olarak algılar, birlikte olacaklarını düşünemez. Sözcüğün üç 

hecesi varsa ve üçü başka renkle yazılmışsa, o sözcüğün hecelerinden anlamlı bir okuma çıkartmakta 

zorlanır. Eğer her harfi başka çizimle, faklı puntoda, farklı karakterde, büyük-harf olacak yerde küçük 

harf, küçük harf olacak yerde büyük harf gibi kuralsızlıklarla yazmışsa, insan beni bundan anlamlı bir 

okuma çıkartmamaktadır, göz de beyin de kaos yaşamaktan yorulmaktadır. Tüm bu nedenlerle farklı 

renk ve puntolarla yazılan metinler bilim dışıdır.  

Ayrıca, renkli resimlerin üzerindeki yazıları okumak göz bozucudur, çünkü her rengin mercek 

ayarı farklıdır. İnsanın gözlerini bozan bir sayfa düzeni bilim dışıdır. Doğrusu, yani bilimsel olan 

sayfa düzeni, eski kitaplardaki gibi beyaz sayfa üzerinde siyah harflerle yazılandır, sayfanın üzerinde, 

aşağısında, sağında ve solunda beyaz boşluklar olmalıdır. Beyaz boşluklar gözü dinlendirir, gözü 

rahatlatır. Yeni kitaplarda asla gözleri dinlendirmek diye bir olanak yoktur. Resimli ders kitapları 

göz yorucu oldukları için bilim dışıdır. 
Okulun girişinde bulunan, 2005 yılında değiştirilen, açık mavi okul tabelaları bilim dışıdır. 

Her sabah bahçede toplanan öğrenciler, bu tabeladan yayılan düşük enerji ile “geç algılamaya 

odaklanarak” tutularak derse girmektedir. Tüm öğrenciler bir çeşit uyuşturucu   etkisi veren taciz ateşi 

altında sınıflarına girmektedirler.  

Her şeye veliden para istenirken, bu tabelalar okullara hazır gönderildi. Bir an önce eski beyaz 

üzeri siyah olan okul tabelalarına dönülmelidir.   

Yeri gelmişken, ailelere bir önerim var; bu tabelaları bir an önce kaldırtın ve okula giden 

çocuğunuzun üzerinde mutlaka yüksek düşünce enerjisi veren kırmızı bir kurdele, kırmızı bir manto 

gibi bir eşya bulundurun ve ona okulda Türk bayrağına sık sık bakmasını öğütleyin. 

Şimdi, bu kadar önem verdiğimiz eğitim ve bu kadar değer verdiğimiz kitaplar, 2005 yılında 

sözde dünyaya uyumlu hale getirilmek adına, gerçekte çocuklarımıza karşı “düşük yoğunluklu savaş” 

malzemesi olarak imal edilmişse, buna bilimsel müfredat deme lüksümüz olabilir mi?  

Bir gün dünyamızda bilim dışı kitaplar (yakılacak kitaplar), çocukların eline ders kitabı diye 

verilecek deselerdi hiç birimiz inanmazdık değil mi?  

Son olarak, Mustafa Kemal Atatürk adını parçalayarak değersizleştirmeye bir örnek verelim. 

Eğer Mustafa, Kemal ve Atatürk kelimeleri arka arkaya ayrı cümlelerde kullanılırsa,  üçü bir kişiye ait 

olarak algılanmaz ve zihinsel olarak parçalama başlar, değer kaybı, küçültme ve hafızalardan silme 

gibi birçok istenmedik sonuç oluşur. (Örneği 2.sınıf yardımcı ders kitaplarından birinde gördüm. 

Cümleler aynı değil, ama parçalanan isim aynı isimdir) “Aşağıdaki cümlelerde virgül hangisinde 

yanlış?” gibi basit bir soruda, 1.cümle, “Atatürk dedi ki…” diye başlıyorsa, 2. cümle, “Kemal köpeği 

parka götürdü…” diye devam ediyorsa ve  3.cümle “Mustafa köpeğe yemeğini...” şeklinde bitiyorsa… 

İşte, “dünyayla uyumlu” hale getirdikleri ve “bilim dışı değildir” dedikleri Türk eğitim 

müfredatı ve kitapları! İşte küresel piyasaya teslim edilmiş çocuklarımızın kitapları…  

Çocuklarımızı kurtarmak için, yakılacak kitaplar listesini yapmaya başladınız bile değil mi?  

Not: Kadınlar günü kutlamıyorum, bana mesaj göndermeyin.  

Çocuklarını kurtarma görevi onu beklerken, Türk annesi odur ki kendisi için hiç bir talepte 

bulunmaz!  



Bütün Türk annelerine saygılarımla… 

 

Mahiye Morgül 

 

 

Beyin Kasabı Gardner,  Defol Ülkemden! 

 

 

ABD’li psikolog Howard Gardner, 24-25 Mayıs 2009 günlerinde Burdur’da Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesinde seminere davetliydi. Haberi basında resimli verildi. Birkaç gün daha 

buralardaymış. 

 Bu adam psikolog değil, beyin kasabıdır, parçalar ve satar!  

Eğitimi sektörleştirme ve parçalara ayırarak her bir parçasından azami kar elde etme sevdalısı 

Dünya Ticaret Örgütü 1983’de ondan bu işe yarayacak bir makale yazmasını istedi, o da formülü 

buldu, “Beyin çok parçalıdır” diye yazdı. Bizimkiler bunu, Çoklu Zekâ diyerek, sınırsız sayıda 

parçalanmayı içeren bir isimle çevirdiler.  

Bay Beyin Kasabı, insan beynini önce altıya böldü, sonra yedi, sekiz,  şimdi satacağı 

dokuzuncu parçayı keşfetti; Dinsel Zeka, yada Varoluşçu Zekâ.  Adamda parçalamanın sınırı yok, dizi 

film gibi, talep varsa yeni bölümler eklemeye devam.   

Şimdi sırada, din derslerini piyasada satılan meta haline getirmek var ve Burdur Eğitim 

Fakültesinden bunu ambalajlıyorlar.  

Kasap reyonunu neden burada açtı, onu da biliyorum; Din Kültürü dersini kaldırmak ve İmam 

Hatip Meslek Liselerini ders ders parçalayıp sektöre devretmek, bu ülkede o kadar kolay değildir de 

ondan. Bizde üstüne üstlük ABD’den gelen dayatmalara karşı Ulusal Direnç vardır, en korktukları da 

odur. 

Ayağımıza kadar gelip 3 yıllık taze bir üniversiteyi onurlandıracak(!), her söyleyeceği söz 

“altın” değerinde kabul edilecek ve “bilim adamı öyle diyorsa, doğrudur” diyeceğiz, faydalı bir şey 

olduğuna inanarak seve seve istenileni yapacağız (dışarıda bunu bekleyen tarikatlar da vardır), hatta 

İlahiyat Fakültelerinde bu başlıkla doktoralar yapacağız ve böylece bu Amerikan dayatmalarını 

yaparken hükümetin eli rahatlayacak… 

Bu Amerikalıların işleri güçleri her şeyi, ama her şeyi, bölüp parçalamak!  

Defol ülkemden Bay Beyin Kasabı! 
Bir sürü laf etti geldiği günden beri. Gelir gelmez ntvmsncb gibi okunaksız adı olan bir 

internet kanalında konuşmuş bile. Konuşma metni yayınlandı. İki cümlenin altını çizdim:    

1.“ Dinsel zekânın eğitimde nasıl kullanılabileceğini anlatan Gardner, din eğitimi vermenin 

çok zor olduğunu belirtti.” 

2.“Bir alanda uzmanlaşmak için en az 10 yıl çalışmak gerektiğini söyledi” 

Yani, dinsel zekâ diye ayrı bir zekâ bulduk ve eğitimin süresini uzatıyoruz, diyor. 

Eğitimin süresini 35 yaşına kadar uzatan Dünya Bankasıdır, anlatmıştım; aileleri eğitime daha 

uzun süre para harcatmak için. Şimdi neden din derslerine el attıklarına bakalım. Diyor ki: 

“Özellikle bir dini diğerinden üstün tutmadan eğitim vermek çok zor.  ABD'de 25 kişilik 

sınıflarda Yahudiler, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve inançsızlar var. Ayrıca farklı tarikatlardan 

gelenler var. Din konuları gündeme geldiğinde bu tartışmaları yönetmek çok zor. Bence ayrı 

okulların olması lazım. Yani, Hıristiyan ya da Müslüman iseniz normal okulun dışında bu okullara 

gidin. Avrupa'da dinsel birçok okul var. 

Bence varoluşsal zekâ gerçekten çok güçlü bir araç eğitimde. Çünkü neredeyse bütün 

çocuklar, öğrenciler okula kafalarında merak dolu sorularla gelirler… Kendi rüya ve kâbuslarıyla 

ilgili sorularla okula gelirler. Eğitim bu soruları tanımalı, bu alanların farkına varmalı. Bunlara 

yanıt vermeye çalışmalı.  

Bu fikirler size yeni gelebilir, yeni fikirler ilk dinlenildiğinde tam olarak anlaşılamaz.”   

Bu saçma lafların bir bilim adamından çıktığına inanamadınız, değil mi? 

Bay BK Gardner, bu yıl, ABD’de okula gidemeyen çocuk ve gençlerin sayısının birkaç 

milyonla ifade edildiğini (krizle birlikte hızla katlanıyor) bilmiyormuş gibi, her şey güllük gülistanlık, 

25 kişilik ideal sınıflar varmış da, tek sorun din eğitimi imiş gibi konuşuyor.  

http://www.haberler.com/abd/


Çocuğun ailesinden aldığı din kültürüne okul müdahale etmemelidir, diyebilirdi, ama maksat o 

değil. ABD’de giderek yoksul ve eğitimsiz bırakılan insanlar daha fazla dine sarılıyorlar ve o 

insanların din duygularının üzerinden para kazanmanın peşindedirler. Yolunu buldular; okul dışında 

din eğitimi veren sertifikalı din dersi kursları, mevlit okuma kursları, semah döndürme kursları, 

dedelik, imamlık kursları, vb, arkası geliyor… 

Bunun bizdeki karşılığı şudur: İmam Hatip Liselerini kapatalım, her tarikat kendi din bilgisini 

dilediği gibi kurslar açsın orda versin. O kurslardan sertifika alan çocuk Din Dersi almış olsun. (Milli 

Eğitimde Emperyalist Kuşatma kitabımda belgesiyle anlattım.) 

Şimdi Din Eğitimi sektörü yaratılıyor. Yani, Din Eğitimi kamu hizmeti olmaktan çıkıyor. 

Arkasından Diyanet İşleri Başkanlığını kapatılması gelecek. Gerekçesi hazırdır; “her tarikat kendi 

eğitimini vermekte özgür olmalıdır” diyecekler ve gelsin  SS-1 yoluyla cemaatlere parçalanmış bir 

Türkiye... 

Ulusötesi Sermayenin özgürlük dediği işte böyle defalarca parçalanmış toplumdur, “özgür 

birey” dediği de, bilimsel eğitimin verildiği sosyal okulların dışında bireysel eğitim alma 

özgürlüğüdür. Bu yolla toplumda sürekli çatışan ilkel bireyler ve gruplar yetiştirilir. Ki, Burdur Eğitim 

Fakültesinde 10 yıl kadar önce “Çatışma Teorileri” diye doktora tezi yapılmıştır, dikkatimi o zaman 

çekmişti. Şimdi, çatışma teorisinin babası Bay BK Gardner ordadır!  

“Parçala, öyle parçala ki parçalar bir daha buluşmasın” diyenlerin has adamıdır o. “Evrende 

her şey tekildir” diyen Prof.Haluk Berkmen’le bu konuda iyi anlaştıkları kesin. 

Öyle sessiz adımlarla bugüne gelindi ki. 2004 yılının 11. ayında Aynı hükümet işbaşındayken, 

ilköğretim okullarına gönderilen Tebliğler Dergisinde Din Kültürü dersi için “bilgi, beceri ve yetenek 

dersidir” ifadesi yer aldı. Bu resmi yazı, “din eğitimi sektörü yaratmak” için ilk adımdı. O yıl, yazıyı 

hazırlayan SPAN Eğitim Şirketi 1995’den beri YÖK binasında çalışıyordu.  

1980’li yıllarda ABD’de, bir sürü dolambaçlı laflarla eğitimi, okulun dışına, piyasaya çekmek 

hesapları yapıldı. “Küreselleşiyoruz” denilen yıl. Bizde de liberal askeri darbenin yapıldığı, YÖK’ün 

kurulduğu, 5 yıllık ders kitaplarına geçildiği yıl. Eğitimde en büyük darbe yılıydı. Sonra geçiş 

otomatiğe bağlandı ve artık 2005’den itibaren sürekli eğitim darbeleriyle sersemletiliyoruz.  

Her darbenin bir kılıfı, şirin ambalajı vardı; önce, her dersin “ayrı bir zekâ” demek olduğuna 

velileri ikna etmeliydiler. Okul dışından kurslardan bilgi toplamak da eğitim sayılmalıydı; buna kılıf 

olsun diye uyduruk eğitim kavramları getirdiler. Oluşumcu (konstraktif), yerel eğitim (yerinden 

eğitim), çocuk bireydir (hangi dersi okuyacağını seçme özgürlüğü!), “ilgi, istek, beceri dersleri”, gibi 

kavramlarla beyinler alt üst edildi, eğitimcilere hizmet içi seminer bombardımanı başladı, beyin 

yıkama darbeleriyle en köklü eğitim kavramları unutturuldu. Artık eski öğretmenlerle yeni nesil 

öğretmenler aynı dili konuşamaz hale getirildi. “Şimdi böyle” demek moda oldu. 

Bu yılın bombardıman kavramı; “varoluşçu zekâ, dinsel zekâ”!  

Beyinleri şöyle yıkayacaklar; “İnsanda dinsel zekâ vardır, bu nedenle din eğitimi zorunlu 

olmalıdır, ama her çocuk okul dışında özgür olarak istediği yerde bu eğitimi almalıdır.” Yani, 

sonunda, din dersi piyasadan parayla  alınan zorunlu seçmeli ders haline gelecek!   

Ey benim aymazlıkta dünya birincisi aydın geçinen öğretim üyelerim!  

Bu beyin kasabının suçuna ortak olmak zorunda mısınız? Onu neden davet ettiniz buralara? 

Üstelik okulunuzun adı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’dir. Bay BK Gardner’in orda konuşturulması 

bir çelişkidir. Nasıl sinsi bir tuzaktır, farkında mısınız?  

Anlaşılan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, gitmeden önce Din Derslerini ve İmam 

Hatipleri de robotla otomatik parçalamaya ayarladı.  

Eğitimi otomatik parçalama Şirketi SPAN’ın dört adamına 1995-2005 arasında on yıl maaş 

verdirdi bize Dünya Bankası, ezberimden yazıyorum adlarını: Paul Vermoulen, Johan Gademan, Teo 

Savelkous, Marjan Vernoy.  

Burdur Eğitim Fakültesindekiler de, Beyin Kasabı Gardner’e yolluk ödetti bize.  

Tuzaklardayız ey halkım, uyanın! 

25.5.2009  mahiye@gmail.com 

 

Ek: MEB, 4.11.2004  Tebliğler Dergisi.  

Aşağıdaki belge, 2005 piyasacı eğitim darbesinin, kavramları değiştirme belgelerinden biridir. 

Hangi derslerin okul dışında kurslarda veya kulüplerde öğrenileceğini beyan eder. Bu yazı, aynı 



zamanda, Beden Eğitimi, Resim-İş ve Müzik derslerini temel ders olmaktan çıkartan gerici darbenin 

belgesidir.   

“İlköğretim okullarının 4 ve 5. sınıflarında okutulan, özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen 

Beden Eğitimi, Resim İş, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, İş Eğitimi ve 

Bilgisayar derslerinin branş öğretmenlerince okutulması….” 

 
 

EK: 

Bütün eğitimbilimcilerden bir ricam var:   

Yeni İlköğretim programında pedagojik yanlışları taramak üzere bir çalışma grubu kurar 

mısınız? Yanlışları göstererek doğruları anımsayalım. Buna ihtiyacımız var. 

Danıştay'da müfredata itiraz davamız kabul edildi ve ara karar aşamasında Hayat Bilgisi ve 

Türkçe ders kitapları için “okutulamaz” kararı çıktı.  

 Şimdi MEB, 15 Mayıs 2009’da apar topar komisyon kurdu, yeniden yazıldı, ama sadece 

“vatanseverlik” eksikliğini karşılama çabasına girdiler. Bence daha büyük yanlış PEDAGOJİKTİR.  

Benim saptadıklarım, Piage'ye aykırı şeylerdir. Örneğin eğitimde "ÇOCUK 12 YAŞINA 

KADAR SOYUTLAMA YAPAMAZ" kuralına aykırı şekilde, bütün matematik soruları soyut, 

örneğin 3. şahısla sorulmuştur. Anımsayalım, hepimiz şunu yapmışızdır, çocuk bir soruyu anlamazsa 

onu hemen “benim cebimde şu kadar param var…” gibi 1.şahısa çevirerek anlaşılır hale getiririz. 

Nedeni, pedagojik doğrusu budur da ondan. 

 Örnek yanlış: Hayat Bilgisi ve Türkçe okuma parçalarında “GÜNEŞ NEREYE GİDER?" diye 

başlıkla yazılar var. Bilinmezlikle çocuğun beyni dağıtılıyor. Güneş bir yere gitmez. Güneş doğarken 

hiçbir okuma parçası yok ve gün ışığının güzellikleri hiç hayal ettirilmiyor. Geceyi hayal etmek çocuk 

için korku ve kâbustur.  

BENİM EŞSİZ EVİM diye ünite adı, aileyi anlatacak güya! AİLEMİZ ünitesi yok. 

 Cümleler arsında parçalanmışlık, bağlantısızlık egemen.  

Şu üç cümle ana başlıktan itibaren alt altadır, alakaya bakar mısınız? (Hayat Bilgisi 3.sınıf 

ders Kitabı sh.168) 

Parçanın başlığı: Dünya hep dönüyor 

Giriş sorusu: Gece güneş nereye gider? 

Birinci cümle: Bir yılda sonbahar, kış, ilkbahar, yaz olmak üzere dört mevsim yaşanır. 

 Neresini doğrultasın, üst üste bu kadar yanlış birbiriyle bağlantısız ilk cümleleri.  

Eğitsel yazılarda en önemli yazım kuralıdır, BİZ ile cümle kurulur. Üçüncü satırdaki cümle, 

YAŞANIR değil, YAŞARIZ ile bitmeliydi. Çünkü SOMUT olan BEN ve BİZ'dir çocukta! Genelleme 

yapamaz çocuk, soyutlamadır, bu cümle soyuttur, algılayamaz! 

Çocuklarımızda beyin bırakmadılar. Yalvarırım bir el verin, hep beraber batıyoruz... 

Mahiye Morgül 

26.5.2009 

 

 



 

 

Eğitimde Sürekli Darbeler Dönemi Başladı 

 

Ardı ardına kapanan lise ve fakülteler….   
29.5.2009 Cuma, sabahki TRT radyo haberine göre; Meslek Liseleri pul oldu, 1,5 yıla indi, 

ardından piyasada 1,5 yıl sigortalı staj (iş bulursa!), sonra Teknik Eğitim Fakültesine gitmek isterse 

SINAVA girecek. dikey geçişler kalktı. 

Yani, teknik lise okuyan çocuğa piyasada çalış gel sonra yüksek okula gidersin deniyor. Zaten 

1,5 yıl gibi kısa zamanda ne öğrenmişti ki, onu da unutur. Tekrar dersanelere git, sınava hazırlan gel 

demektir bu...  

 

Bugün Ankara Teknik Öğretmen'e baş sağlığına gittim; "ölüyorsunuz, ölmeden cenazeye 

geldim" dedim. Aldığım ilk bilgi; "Bugün YÖK'ten yazı geldi; okullarınız yeniden yapılandırılıyor, 

yeni bir haber gelinceye kadar bekleyin."  

MEB'den "yeni bir haber" demek, "yeni bir darbe" ile eş oldu! 

Bu nasıl resmi yazıdır, "sizin evinizi başınıza yıkıyoruz, ama kıpırdamadan öylece durun" diyorlar 

adeta.   

Teknik Eğitim Fakültelerinin zemini kalmayınca bu fakülteler ne olacak, haberi olan var mı?  

Öğretmenleri de sokağa atılır, işsizler ordusuna katılır.... Bugün sesini çıkartmadan 

bekleyenler ilk sokağa atılanlar olacak hem de. 

Ankara Erkek Teknik Öğretmen benim gençlik anılarım demektir; rahmetli eşim Tahir 

Bekmezci orda Motor bölümünde okudu, ben de yanındaki Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Müzik 

bölümünde okudum. Teknik Öğretmen'in kantininde bir piyano vardı, onun başına az oturmadım. 

Gönlüm razı değil bu okulların yok olmasına. 

  Sürekli darbelerden biri daha: 

Ankara'da, pilot ilköğretim okullarında e-okul başladı, 4-5.sınıflarda kulaklıklı sesli CD 

bilgisayarda izleyerek Fen Bilgisi dersi işlendiğinin reklamı yapıldı; bakmakla öğrenilseydi köpek 

kasaplık öğrenirdi. 

"Artık kitap yerine CD dönemi başlıyor" ,  diye reklam haberinde bu anlatılıyor. Yani e-

okul ile öğretmen de bitiyor... Ve o CD'nin içindeki yanlışlara öğretmenin müdahale şansı bile 

kalmıyor. Çünkü şu anda kullanılan kitaplardaki yanlışları gören öğretmenler, kitap 

kullandırmayıp dersi kendisi anlatıyordu. 

Artık veliler de çocuğunun okulda nasıl bilgilerle yüklendiğini kontrol edemeyecek...  

Ve, biliyorum ki görsel yolla çocuğun beyni dinamitlenebilmektedir. Bu kitaplar 

yakılacak kitaplardır diyordum, ki artık çocuğu okula göndermemek tek savunma yolu olmaya 

doğru gidiyor. Tıpkı ABD'de "evde öğrenme" yolunu seçen aileler gibi.  

ABD'de bir Türk ailesine Ankara'dan bir yıllığına yatılı öğretmen giden bir emekli  sınıf 

öğretmeni arkadaşım, iyi de para alarak döndü. Bu hiç iyiye alamet değildir. ABD'de ortaya çıkan 

durum on yıla kalmadan bizde de başlayacak demektir! Okullar ve tüm eğitim kurumları sürekli 

darbelerle tuz buz ediliyor!  

Bir şey yapmalı! 

EK: 

Ankara Meslek Teknik Eğitim Fakültesinde görev yapan profesör arkadaşımdan aynı 

gün aldığım yanıt:  

“Bizim fakülte de nasibini aldı, biz de kapanıyoruz. Atatürk'ün kurduğu okul yok 

ediliyor, çok üzgünüz. İçimizden maalesef kapanmayı destekleyenler oldu. Tüm  Meslek Teknik 

Eğitim  Fakülteleri kapanıyor. Fakülte iken Meslek Yüksek Okulu olacağız.” 

Ergenekon dalgaları gibi, sıradaki darbe kime, hangi okula acaba? 

30.5.2009   Mahiye Morgül 

 

 

ZİHİN ÇÖKERTME SİLAHI ve PSİKOLOJİK SAVAŞIN GÖRSEL BOYUTLARI 

     

Tarih:13 Aralık 2008 /Mahiye Morgül 



Yer: Rize ADD Konferans salonu.  

Tanım: PSİKOLOJİK SAVAŞ: SAVAŞMADAN TESLİM ALMAK;  

PROAKTİF SAVAŞ; ADIM ADIM SÖMÜRGELEŞTİRMEK. Çaktırmadan Köleleştirmek. 

 

Varmak istediği yer: Ulusötesi  Piyasanın egemenliği için “Serbest Sömürme Demokrasisi” 

yasalarını hazırlayıp, bunu anayasaya yazdırma, Sosyal Devleti çökertme, Halkı başsız bırakma, 

Kabilelere ayırma, İnsanları Birey-Köleler haline getirme, Kabile çatışmaları yaratma  

Tarihte benzeri durum: Hristiyanlığın doğuşu ve devlet dini kabul edilişi. (Anadolu’nun 

yağmalanması, Bilimevlerinin yıkılışı, Ortaçağ.) 

 

Belirgin çalışma alanları:  

1-Zihin çökertme /Zihinsel kaos, Eğitimde Birliği Yok etme/kaos, Kara Bilim 

2-Özgüven çökertme; Tarihsiz, köksüz, dedesi soykırımcı, başarısız imajı  

3-Kitleleri yıldırma; Güç bende mesajı, Ergenekon davası gibi, Güç Bende filmleri. Türk masallarını 

bozma, Türk tarihine saldırma. 

4-Kültürsüzleştirme; Fos-Özgürlük, Fos-ahlak, çekirdek aileyi dağıtma, sanatsız, zavallı, aşağılanmış 

insanları kitlelerin gözlerine dayatma. 

5-İnancını değiştirtme/ Yahudi ve Hıristiyan veya yeni İslamcı tarikatlar, “Eskiden Yahudi idiniz”, 

“Eskiden Hıristiyan idiniz” masalları. 

 

GÖRSEL ARAÇLARI: REKLAM PANOLARI, Afişler, Film (Bu sanayi ellerindedir) Televizyon, 

Gazete, Dergi, Ders kitapları. (Bütün afişlerin ve sayfaların hazırlandığı teknik ortam ellerindedir.)  

Türk bayrağının rengi ve şekli orada değiştirilir. Ay-yıldızın orantısı orada bozulur.  

ÖNEMLİ: Türk bayrağını değiştirmeye zihinsel olarak nasıl hazırlanıyoruz? 
 Proaktif Savaş yöntemiyle, Mavi-Beyaz-Siyah ile alacalandırılma başladı. 

 

Parlak anahtar sözcükler kullanır: Değişim, Açılım, Reform, Yenilik, Çoklu Zekâ, İnsan 

Hakları, Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Hasta Hakları…   

Zehirli yılanın rengi en parlak olanıdır; karanlığa en parlak sözcüklerle yuvarlanıyoruz.   

Toplumcu kavramlar itibarsızlaştırılır; Ulusal, Ulus devlet,  bayrak, ulusal marş, şehitlik, kamu malı, 

vb. 

Açılımlara örnek: Alevi açılımı, Çarşaf açılımı, yakında “Bayrak açılımı” gelecek! 

 

Çalışma şekli: Dünya Bankası ve Avrupa Uyum Yasaları ile anlaşmalara bağlı olarak çalışır. Bu 

nedenle önce işbirlikçi kişiler yaratıp onları hükümet eder. 

Proaktif olmak;  ÖN ADIMLAR ATMAK, adım adım sömürgeleştirmek! 

Kurbağayı azar azar ısıtmak, ürkütmeden esir almak. 

Şirketlerde bile proaktif elamanlar var; söz gelimi özelleştirmeye hazırlıyor şirketi. Sendika 

yönetimine geliyor, asıl amacın dışına çekiyor. Olmazsa sendika değiştiriyor. Milletvekili 

danışmanları, danışmanlar sistemi…  

Şirketleri var: SPAN Eğitim Danışmanlık Şirketi. 1946’dan beri danışmanlık sistemi vardı artık 

şirketleriyle geldiler. YÖK aracılığıyla devam ediyor, İlk ve Orta Öğretimin adımları neredeyse 

tamamlandı, şimdi ağırlık Devlet Üniversitelerin paralı sertifikalı hale getirilmesinde. 5544 sayılı yasa 

ve Mali Özerklik yasası geçirildi, hazırlıklar sürüyor!  

 

KAVRAMLARIN İÇİNİ BOŞALTMAK, beyinlerin algılamasını değiştirmek.  

Yıllarca çekiştirip çivilerini oynatıyorlar, sonra son bir fiskelik işi kalıyor, onu da yasaya geçiriyorlar, 

kendi kontrollerinde tutuyorlar.  

Örnek: LAİKLİK!   

Ön-Türkçe HALK demektir, “kıyafet serbestliği” olarak algılanması sağlandı, kıyafete serbestlik 

gelince laiklik de bitmiş olacak! 

Uzun zamandır ince ince buna çalışıyorlar,  Cem TV’de her hafta bunu işlediler.  

SÖMÜRGECİLİĞİN DİNİ HRİSTİYANLIK; Misyonerliğe hız vermek! Batıkent örneği. 

 

2-SÖZCÜKLERE BAŞKA ANLAM YÜKLEMEYE ÖRNEK: POTOMYA.  



 Örnek cümle: “Potomyalı ne olacak!” Potomyalılara “Rumluk” yükler.  

TÜRK: Barbar, işgalci, soykırımcı, çoban!  Oysa DOR/TUR; İda Uri, Darda Olana Koşandır. Diğer 

adı: Oğuz; Oğ-Uz, Gök Tanrının ışığından üreyenler. Sibir Türkleri; Sümerler.   

 

Hristiyanlığın doğuşu: Ergenekon İddianamesinde antik sözcükler neden var? 

Anadolu ortaklık kültürü Oğuz –Hitit kültürü yıkılarak yerine Hristiyan inanışı getirilirken 

direnenlerin kutsal kavramları yeniden bugün neden yıpratılıyor. Batıya göre Anadolu’da 

Paganizm, Mitraizm, Şamanizm vardı.  

MÖ.331, İznik toplantısında alınan kararlar, resmi devlet dini, arkasından Anadolu’da bilimevleri 

yerle bir edildi. Avrupa’da ortaçağ karanlığı başladı, Rönesans’a kadar iç kavgalar, on bir Protestan 

öldürdü Katolikler bir gecede. Anadolu’da öldürülenler, zorla  

Hıristiyan  edilenler anlatılmadı. Dağlarda Kardeşlik Birlikleri kurulmuştu. Yayla kültürü kardeşlik 

kültürüdür, kardeş sofraları orda kurulur. 

İşte Trabzon’un dağlarında SAKLI ŞAMAN TÖRESİ! Şalpazarı, Of, Çaykara köyleri… Tokat Zile 

Hubyardede köyü, SIRAÇLAR! İşte Çanakkale Tahtakuşlar, Ağaçeriler!  

Bizi YAYLA Kültürümüz kurtardı yok olmaktan, şimdi o yüzden gözleri yaylalarımızdadır! 

-MÖ. Yaşanan Roma saldırıları ve onlara direnenler, Bedri Dedeler tarihten silindi. CİMİL, HANZER 

yaylaları. Yakılan şehirler; Tigranakarta. 

İslamiyet, barbar yağmacı Roma saldırılarına direnirken doğmuş bir dindir. Hazreti Ali’nin ayak izi o 

nedenle Anadolu’dadır, Gerger’dedir. Hristiyan saldırganlar bilimevlerini yıkarken İslamiyet 

Romalılardan kaçan bilim adamlarını Bağdat’ta bilimevlerinde topluyordu.   

 

Soykırım suçlamaları: Sürekli suçlu psikozuna sokma, sık sık soykırım suçlaması getirme.  

Eğitimde Psikolojik Savaş: Bütün ders kitapları bomboş, renkli ucubeliklerle dolduruldu. 

Örnek Ders Kitapları ve Afişler. Afiş üzerinde yanlışı bulma: 

 

ÖNERİLER: SOBELEMEK. 
Düşmanın silahını açığa çıkartmak!  “Düşünce enerjisi” üretmek; olabildiğince çok insanla bunları 

konuşmak, farkındalık yaratmak, Pozitif enerji yaymak, kırmızıyı öne çıkarmak, sözcükleri eski 

bildiğimiz şekliyle korumak. 

Akşam sofrasında mutlaka ailece birlikte olmak, ailenin yerini hiçbir şey tutamaz!  

Şiir ezberlemek, ailece akşamları bir şiir okuma, birlikte bir türkü söylemek; ezberimizde doğru 

kayıtlar mutlaka olmalı, çünkü bozulan şeylerin doğrusunu yazılı olarak bulamayacağız! 

Okullarımızdan 2005 Amerikancı Müfredatını süpürüp atmak için aile, öğretmen, öğrenci, yönetici, 

sendikacı, nine-dede, herkesi el vermeye çağırmak.   

8.12.2008 

 

 

İnternet mektuplarında birbirini bombalama: 

 

“Bir ignliiz üvnsertsinede ypalın blismel arşaımtramya gröe,  

Kleimleirn hrfalreiin hnagi srıddaa yzalıdkılraı ömneli dğeliimş.  

Öenlmi oaln brinci ve snonucnu hrfain yrenide omlsaımyış.  

Ardakai hfraliren srısaı krıaışk oslada ouknyuorumş.  

Çnükü kleimlrei hraf hraf dğeil bri btüün oalark oykuorumuşz.” 

 

Bakın nasıl da düzgün okudunuz, ilginç değil mi?  

Peki, kelimelerin doğru fotoğrafları henüz bellek kaydında/hafızasında bulunmayan yeni nesil bunu 

nasıl okuyacak?  

 Tuzakta yeni nesil var; yeni nesil buradan anlamlı bir okuma yapamaz!  

Ayrıca,  bu mektuplarla da olsa ESKİ DOĞRU KAYITLARI SİLİYORLAR.  

 

Her alanda Psikolojik savaş beyin çökertme üzerine hazırlandı! 

 

 MAHİYE 



 

Not:  

Renklerle Zihin çökertme silahı için bkz. “Erovizyonda renkli ışıklarla algı bozma tuzağı” yazısı. 

HAYAT BİLGİSİ 1-2-3 

14 Mayıs 2009, ÖZEL Komisyon değişikliği: 

3 Tema ünite olarak belirlenmiş: Eğitim anlayışını sayfalarca anlatmış. Bireyci ve tüketici insan 

ağırlıklı, buna biraz Atatürkçü ve Vatanseverlik eklenmiş. 

 

Bireyci yaklaşım tema başlıklarında hakimdir: Bu çocuklar toplum kavramından mahrum 

yetişir, dayanışma bilinci oluşmaz, bencil tüketicide vatanseverlik duygusu değil, vatanı kişisel 

amaçları için kullanmak duygusu yerleşir.  

 

Okul Heyecanım: OKULUMUZ demiyor, Bizim Okul yok burada. Okula dair soyut duygular, okul 

bilincini, okumanın gereğini vermez. 

 

Benim Eşsiz Yuvam: AİLEMİZ demiyor, aileden başlanır. Evimiz Ailemiz olmalıdır başlık. 

Aile toplumun çekirdeğidir. Yuva ile aile aynı şey değildir.   

Kimsesiz çocukları bir yuvaya kavuşturmak mıdır program yoksa? Bu Amerikan aile 

modelidir, bize uymaz.  

Eşsizlik temel kavram değildir, soyuttur.  

Sosyal kavram ailede oluşur. Bu temadan BİZ BİR AİLEYİZ kavramına nasıl geçer çocuk, 

geçemez.   

“Eşsiz yuva” ne demek, başkasının ailesinden seninki daha mı üstün? Bu soyutlamayı çocuk 

yapamaz. SOYUTLAMA YAŞI 12 dir (Piage) 

 

Dün Bugün Yarın: 

Soyutlama yapılmış yine. Tarih bilinci verilecekken, Biz kimiz, ülkemizde kimler yaşar. 

 

Bütün eğitimbilimcilerden bir ricam var:   

Yeni İlköğretim programında pedagojik yanlışları taramak üzere bir çalışma grubu kurar 

mısınız? Yanlışları göstererek doğruları anımsayalım. Buna ihtiyacımız var. 

Danıştay'da müfredata itiraz davamız kabul edildi ve ara karar aşamasında Hayat Bilgisi ve 

Türkçe ders kitapları için “okutulamaz” kararı çıktı.  

 Şimdi MEB, 15 Mayıs 2009’da apar topar komisyon kurdu, yeniden yazıldı, ama sadece 

“vatanseverlik” eksikliğini karşılama çabasına girdiler. Bence daha büyük yanlış PEDAGOJİKTİR.  

Benim saptadıklarım, Piage'ye aykırı şeylerdir. Örneğin eğitimde "ÇOCUK 12 YAŞINA 

KADAR SOYUTLAMA YAPAMAZ" kuralına aykırı şekilde, bütün matematik soruları soyut, 

örneğin 3. şahısla sorulmuştur. Anımsayalım, hepimiz şunu yapmışızdır, çocuk bir soruyu anlamazsa 

onu hemen “benim cebimde şu kadar param var…” gibi 1.şahısa çevirerek anlaşılır hale getiririz. 

Nedeni, pedagojik doğrusu budur da ondan. 

 Örnek yanlış: Hayat Bilgisi ve Türkçe okuma parçalarında “GÜNEŞ NEREYE GİDER?" diye 

başlıkla yazılar var. Bilinmezlikle çocuğun beyni dağıtılıyor. Güneş bir yere gitmez. Güneş doğarken 

hiçbir okuma parçası yok ve gün ışığının güzellikleri hiç hayal ettirilmiyor. Geceyi hayal etmek çocuk 

için korku ve kâbustur.  

BENİM EŞSİZ EVİM diye ünite adı, aileyi anlatacak güya! AİLEMİZ ünitesi yok. 

 Cümleler arsında parçalanmışlık, bağlantısızlık egemen.  

Şu üç cümle ana başlıktan itibaren alt altadır, alakaya bakar mısınız? (Hayat Bilgisi 3.sınıf 

ders Kitabı sh.168) 

Parçanın başlığı: Dünya hep dönüyor 

Giriş sorusu: Gece güneş nereye gider? 

Birinci cümle: Bir yılda sonbahar, kış, ilkbahar, yaz olmak üzere dört mevsim yaşanır. 

 Neresini doğrultasın, üst üste bu kadar yanlış birbiriyle bağlantısız ilk cümleleri.  

Eğitsel yazılarda en önemli yazım kuralıdır, BİZ ile cümle kurulur. Üçüncü satırdaki cümle, 

YAŞANIR değil, YAŞARIZ ile bitmeliydi. Çünkü SOMUT olan BEN ve BİZ'dir çocukta! Genelleme 

yapamaz çocuk, soyutlamadır, bu cümle soyuttur, algılayamaz! 



Çocuklarımızda beyin bırakmadılar. Yalvarırım bir el verin, hep beraber batıyoruz... 

Mahiye Morgül 

 

 

Nimet Çubukçu Okulları Belediyelere Devrediyor  

  

 Devlet okullarının belediyelere devredileceğini biliyorduk, ama bunun resmi işlemlerini nasıl 

başlatacaklarını bilmiyorduk. İşte, 29 Mayıs 2009 tarihli bir resmi yazıda, gündemin birinci maddesi 

bu! (Yer adı bizde saklıdır) 

                                                    T.C 

…… KAYMAKAMLIĞI 

                                            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

                                                                                                               29/05/2009 

                                                                                                                                                                                                                                             

Sayı      : B.08.4.MEM.4.48.00.01.230/2589 

Konu    : MEBGEP Projesi 

 

                                        ….. LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                                 …… 

        Bakanlığımızca eğitim sistemini daha verimli hale getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı 

yapısının zayıf ve güçlü yanlarını analiz etmek,bu analiz sonucunda stratejiler geliştirmek ve 

Bakanlığın Yönetişim kapasitesini artırmaya destek olmak amacıyla yürütülmekte olan MEBGEP 

(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) projesinde; 

İnsan kaynaklarının kapasitesinin artırılması ve Politika Bileşeni olmak üzere iki alan bulunmaktadır. 

Projenin sonunda Bakanlığımızın kapasitesinin artırılması ve teşkilat yapısının yeniden 

organize edilmesi için oluşturulacak alternatif modellerin oluşturulmasına yönelik olarak aşağıda 

belirtilen konu başlıklarına göre hazırlanacak raporun 3 Haziran 2009 tarihine kadar müdürlüğümüze 

gönderilmesini rica ederim.  

                                                                                                         ………………. 

                                                                                                              Müdür a. 

                                                                                                        Şube Müdürü 

KONU BAŞLIKLARI 

1- Eğitim hizmetlerinin yerel yetkilere devri. 

2- Finansman ve kaynakların etkin kullanımı. 

3- İç kontrol ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi. 

4- İzleme ve değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi. 

5- Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları için Roller, Sorumluluklar ve Görev Kodlarının 

Belirlenerek İhtiyaçlara Göre Yeniden Tanımlanması. 

6- Eğitim Olanaklarının (Öğrenciler, Öğretmenler, Okul aile birlikleri, Okul yönetimi, aileler, 

Sivil toplum örgütleri, Sosyal ortaklar), Rol ve Sorumluluklarının Türkiye’deki eğitim 

hizmetlerinin ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanması. 

…….. 

Bayan Çubukçu tarafından sözlü olarak da açıklandı ki okullar belediyelere devredilecektir. 

Değerli okurum, bu belge, okulların belediyelere devredilmesinin belgesidir! Eğitimde, 

eyalet/şehir devletçiklerine bölünme sürecine sokulduğumuzun belgesidir.  

Bakınız, bu yazı Cuma günü gönderilmiş, arada Cumartesi Pazar var ve iki gün sonra yazıya 

cevap istenilmektedir; yani gözden uzak tutmayı ve aceleyi görüyor musunuz?  

Her Cuma günü bir başka açıklama ile eğitim paramparça ediliyor! Bir kadın bakan eliyle hem de, 

vitrinde o görünüyor. Ona bu işi devreden “otomatiğe bağladık, ona iş kalmayacak” demişti.  

Ey halkım, Bayan Çubukçu’nun bostana girmiş danaları kovacak bir çubuğu bile yok!   

Dikkat: Bu yaz MEB hizmetiçi eğitim seminerlerinin konusu, “Yerinden Eğitim” başlıklıdır, bu 

seminerlerle zihinsel olarak neye hazırlanıyoruz, artık anlıyorsunuz, değil mi? 

 

3.6.2009  

 



 

Eğitimci Yazar MAHİYE MORGÜL’den uyarılar:  

 Çocuk oyuncaklarında görüyoruz şimdi, ışıklı hareketli plastik boru içinde renkler titreşiyor. 

Bu titreşimlerin frekansını çocuk beyni algılamakta zorlanıyor, tıpkı çok hızlı konuşanın ne dediğini 

anlayamadığımız gibidir. Birini algılamadan diğerine atlamak beyni kaosa götürüyor.  

Nihat Berker'in "spin camları altında bunalım ve kaos" makalesi gibi beynin algılama 

sistemine tuzak kuran makaleler var artık. Çocuklara zihinsel kaos yaratma malzemesi maalesef böyle 

bilim adına üretildi, KARA BİLİM çağındayız! Okullardaki eğitim artık bu tuzakları kullanıyor, 

eğitim değil beyin çökertme yapılıyor okullarımızda.  

Yakında sara gibi hastalıklar artacak, eğer buna karşı önleyici/ koruyucu silahlar geliştirip bir 

şeyler yapmazsak... Yani yeni ders kitaplarını ve yeni oyuncakları yok etmek birinci önlem olacaktır. 

Bakınız, yeni çocuk tişörtlerinde MOR PULLARLA IŞIK YANSITMALARI VAR. 

Ankara’da yapılan 2009 Polifonik Korolar şenliğinde Akyurt çocuk korosu bunlardan giydirilmişti. 

Bir çok yöne aynı anda parlak ve soğuk renkte ışık yansıtan bu pullar, birer beyin bombardıman 

silahına dönüşür. Sahneden seyirciye yöneltilmiş renkli ışıklı silahtı o giysiler. O koroyu ben 

izlemeyip dışarı çıktım, yani bombardıman edilmemek için kaçtım. 

  Işıklı tuzaklar üzerine, örnek, ATV de başbakanla önceki akşam ropörtaj vardı, arkasında Türk 

bayrağı dökük dururken çok parlatılmış bir açık Mor gözlerimize direk geliyordu o bayrakta, bayrağın 

diğer kenarında azıcık kırmızı vardı, arada katlanan yerde siyah... Yani Kırmızıyı yok eden renkler bir 

arada ve ön planda göz kamaştıran parlak mor…  

 Renklerin dalga boyu farklı olanlarını yan yana getirerek asimetrik ışık bombası yapıyorlar… 

 Dalga boyu düşük MAVİ rengini devlet okullarına önlük, duvar boyası ve bahçe duvarı 

yaptılar, öğrencilerin beyinleri UYKU HALİNDE derse girerler… 

 Şehir ana cadde kavşaklarında Işıklı Reklam Panolarıyla, baş döndürücü hızda hareket eden 

şekiller ve katarakt yapan beyaz lazer ışık bombardıman ediliyor..  Yeni arabalardaki beyaz farlar en 

büyük tehlike! Biraz bakınca gözünüz ağrımaya başlıyor, gözcüler bunu açıklamalıdır, bu farlar görme 

bozukluğu –köreltme, kör nokta oluşturma özelliğindedir.  

 Bütün çocuk çizgi filmleri, asimetrik resimler, resimlerin hareket hızı algılamanın dışında 

hızda.. Şiddet filmlerinde ışıklı silahların göya silah o hızda çalışıyormuş gibi ama çocuğun yüzüne 

tutularak tarama yapıyor, TUZAKLI, beyne ışıklı taciz yapılıyor… 

 Herkese anlatın.  

Ders kitapları birer görsel silaha dönüştürülmüştür. Okulda alıkonulanlar özellikle, velilerden 

saklanıyor... Ankara’da pilot okullarda 4-5.sınıflar için kulaklıkla izlenen sesli Fen Bilgisi CD leri 

hazırlandı. Bu yolla çocukların beyinlerine yönelik görsel ve işitsel bombardımanı veli asla takip 

edemeyecek!!!! 

Çocukların algılamayacağı tarzda hazırlanıyor her şey.  

Matematikte, örneğin pedagojik bir kural vardır, “12 yaşına kadar soyutlama yapamaz 

çocuklar”, inadına bütün matematik soruları soyut sorudur. Örneğin “yakından uzağa öğrenme” kuralı 

vardır, ama Türkçe okuma parçası olsun Hayat bilgisi olsun, UZAY’dan başlıyor, Gökyüzü ve 

GECE’den başlıyor… “GÜNEŞ sağlıktır, hayattır, mikropları öldürür” gibi temel hayat bilgileri hiç 

öğretilmiyor… Karanlıklar, rüyalarla örülü okuma parçaları… Matematiği olmayan resimler, 

dalgalanmakta olan bayrağın üzerinde dalgalanmayan ay-yıldız, gibi asimetrilerle 

matematiksizleştiriliyor (dengesizleştiriliyor) beyinleri ve ilk rüzgarda tuz-buz oluyor çocuklarımızın 

zihinleri de, akli dengeleri de, beyinleri de! 

 

İyilikle 

 

NOT: İnternette yayınladıktan sonra Onur Girgin’den aldığım telefonda, kendisinin bekar olduğunu, 

bir çocuğu olduğunda bu uyarılara dikkat edeceğini söyledi. Haberin konusu kendisi değildi belki, ama 

bu olay onun adıyla da olsa dostça bir duyuruydu. 

 

Mahiye Morgül 

 

Eğitimde Yerelleşme ve 5 Yaş, Gayri Millidir, Kötüniyetlidir! 

  



Daha erken yaşta İngilizce ve beyin çökertme programını dayatmak için 5 yaş...  

Yerelleşme; yurttaş değil tarikat müridi yetiştirme eğitimidir.  

Bakan N.Çubukçu, “Yerel yönetimlere okulları devrediyoruz" adı altında, tarikatlara, 

kendi müritlerini yetiştirme özerkliği(!) veriyor.    
 Sormamız gereken bir soru şudur: Anayasa Mahkemesi neden Necdet Sezer'in iade ettiği 

Yerel Yönetimler Yasası’nı hâlâ gündeme almıyor? Almıyor, çünkü hükümet, o yasayı saklayarak, 

unutturarak, içindeki her bir maddeyi birer yönetmelik olarak geçiriyor. İşte 2006 Kent Konseyi 

Yönetmeliği! 

Gelelim 9 yıllık zorunlu eğitim kararına. Bu karar, Dünya Bankası projesi olan “Eğitimin 

sektöre devredilmesi” paket programının içindedir. PAKET PROGRAMI bilmiyorsak, MEB 

demeçlerini anlayamayız, anlatamayız; YERELLEŞME ve 5 YAŞINDA EĞİTİM, aynı programın iki 

maddesidir.   

O paket programda “Eğitim yerel ihtiyaçlara cevap vermelidir” der. Bu cümle ile 

Cumhuriyet’imizin eğitim felsefesi olan, “Bilimin yol göstericiliğinde, Cumhuriyet yurttaşı 

yetiştirmek için, eğitim, devlet eliyle devlet okullarında parasız olarak verilir” belgeli söylemi ortadan 

kalkar. 

2004’de Ziya Selçuk’un dediği “Talep varsa ders var” açıklaması ile “yerelleşme” aynı 

kavramdır. Tersini alalım; “talep olmayan ders yok” diyor. Kendi dalım olan Müzik Derslerinin 

kaldırılacağını bu ifadede sezmiş ve Tebliğler dergisini ve Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığının 

resmi açıklamalarını takibe almıştım. Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma adlı kitabımı o belgelerle 

yazdım. 

Paket programda neler vardı, hatırlayalım: 

-“Yerelden öğrenme” ambalajlı, yerel eğitime geçileceği,    

-Okul yönetimlerinin yerel ihtiyaçlara göre ders seçeceği,  

-Okul yönetiminde sivil toplum örgütlerinin söz ve karar sahibi olacağı, 

-Temel derslerden bazılarının seçmeli kulüp faaliyeti olacağı, 

-Resim, Müzik Beden Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgisayar ve İngilizce 

derslerinin “bilgi beceri” dersleri olarak tanımlanacağı,  

-İsteğe bağlı derslerin kulüp faaliyeti kapsamında okul dışında da sertifikalı kurslarda 

alınabileceği, gibi... 

Bu maddeler, “Sanat okullarının modül sisteme geçirilişi”, “Liselerin 4 yıla çıkartılışı, Fen ve 

Anadolu Liselerinin kaldırılması” gibi daha da çoğaltılabilir. Hatta “8 yıllık kesintisiz eğitim”… 

Eğitimi piyasaya, yani Yerel Yönetimlere devretme işi bir emperyalist paket programdır. “8 

yıllık kesintisiz eğitim” bu pakete dahildi. Bunu o zaman iyi bir adım olarak algılamamız için TSK 

eliyle dayatılmış gibi sunuldu; dikkatli bir dinleyici, TSK’nın “biz böyle bir şey demedik, nasıl böyle 

anlaşıldı, anlayamadık” şeklinde demeçlerini anımsayacaktır. Bir taşla iki kuş vurdular, bu yolla TSK 

yıpratılmak istendi, laikler-laik olmayanlar safları ayrıştırıldı.  

Yani, İmam Hatiplerin kapatılması da, İlahiyat Fakültelerinin kapatılması da, Diyanet İşleri 

Başkanlığının kaldırılması da, hepsi bu programın içindedir. Örneğin, “Alevi açılımı” adı altında, sol 

görünümlü, ama gerçekte tarikatlara kendi okullarını açma programı her gün manşetlere diziliyor. 

Devlet Bahçeli’nin zamansız görünen şu demecine dikkat; “AKP’nin mayın yasasına karşıyız ama 

Alevi açılımını destekliyoruz” dedi. Yani, eğitim paketini hazırlayan ABD’ye “güven” mesajı verdi.  

Arkasından 12 yıllık kesintisiz eğitim gelecek; böylece yeni neslin beyinlerini 5 yaşından 

başlayarak 12 yıl aralıksız zihin çökertme/ beyinsizleştirme programı tamamlanacak! SBS yoluyla her 

yıl ne kadar çökerttiklerinin ölçümleri yapılacak.   

Yeni müfredatın ne kadar aptalca, ne kadar bilim dışı olduğunu ders kitaplarına bakan herkes 

anlar, ayrıca Danıştay’ın kararı da var.  

Belediyelerin Dünya Bankasına bağlandığını bilenler için, küresel egemenlik   (emperyalist) 

eğitim programında “yerelleşme” neyi ifade eder, bu bağı kurmak kolaydır. Bu noktada, tarikat-aşiret 

grupçukları halinde kolonileştirilmekte olduğumuzu kolaylıkla sezebilirsiniz. 

Bütün bunları, YÖK ile MEB birlikte, Bakan Hüseyin Çelik’in sorumluluğunda hazırladı, 

K.Gürüz de, E.Teziç de, İ.Erdoğan da, Z.Selçuk da, Y.Z.Özcan da onun kadar sorumluydu.  Bütün 

sorumlular kenara çekildi, ortaya çıkartılan bir bayan bakan hepsini kurtarıyor adeta. O da, sadece 

önüne konulan kâğıdı okuyor; bu hafta bunu, haftaya şunu…  



Bu program gayri millidir. Bunu durduracak tek program bir Ulusal Eğitim Programı olan 

Milli Hükümet’tir.   

Anne babalara özel not:  

Zihin çökertmenin sonuçları SARA HASTALIĞI ve OTİZM şeklinde görülmeye başlandı. Bu 

yaz tatilinde çocuklarınızı bilgisayar oyunlarından ve TV’den uzak tutunuz, doğa ile olabildiğince iç 

içe olmalarına fırsat yaratınız.  

Kız ve erkek çocuklar için moda diye çıkartılan ışık yansıtıcı, kanserojen renkli pullu tişörtleri 

giydirmeyin. Değişik dalga boyundaki renkleri beyne ışıkla bombardıman ederken, görme ve algılama 

bozukluğu oluşur. Çocuklarımızı moda olan şeylerden lütfen sakınınız!   

12.6.2009 

Zihin Sağlığı İçin Koruyucu Önlemler 

 Sağlık Bakanlığının “sosyal devlet” kapsamında düne kadar ele aldığı koruyucu hekimlik 

programları, Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri, Dispanserler, gibi artık tarih olurken, Zihin sağlığı için 

koruyucu çalışmalar da tarihe karışmaya başladı.  

Düne kadar, Zihin sağlığımızı koruyucu-besleyici olan her şeyi, SOSYAL DEVLET şemsiyesi 

altında, M.E.Bakanlığına bağlı olarak, çocuğa  sosyal varlık” gözüyle bakılarak hazırlanmış ders 

kitaplarında, hazır olarak alıyorduk. Küresel saldırı altındaki insanoğluna yönelik tehditler artık zihin 

sağlığını da tehdit eder noktaya gelince, artık konuyu Koruyucu Zihinsel Sağlık Hizmetleri başlığı 

altında ele alma gereği doğmuştur.  

Bütün koruyucu hekimlik çalışmaları gibi, Halkın bilinçlendirilmesi en önemli adımdır. Zihin 

sağlığı nedir, neden korunmalıdır, neye karşı korunmalıdır, zihin sağlığını tehdit eden durumlar 

nelerdir, zihnin tehdit olarak algıladığı durumlarda yaşadığı fiziksel tahribat nedir, vb, bütün bu gibi 

konularda halkın uyarılması, tehlikeye karşı farkındalık yaratılması en önemli koruyucu hizmet 

olacaktır.  

Bu bağlamda 2005 yılından itibaren okul ders kitaplarında zihin sağlığı için tehlikeli olan neler 

var, bunları açığa çıkartmak gerekir. Örneğin, Hayat Kaynağımız GÜNEŞ, nasıl veriliyor, neler 

öğretiliyor, doğru bilgiler nasıl yok ediliyor? 

 

Uyarı: Bol güneşli ortamlarda bulunun, güneşli odada ders çalışın. 

-TRT Çocuk çizgi filminden bir cümle: “Burada hiç güneş yok, ne güzel değil mi?”  

Böyle diyorsa, artık tersini yapmak zamanıdır! 

-E-kitap dönemi, artık kitaplara paydos, İlköğretim 4-5, görseller slaytlar, kulaklıkla 

dinleyerek öğrenme, Ankara’da pilot okullarda başlatıldı (2009).  

Güya çocuklar kitap taşıma yükünden kurtulacak… Oysa, dokunma, görme ve işitme duyusu 

yok ediliyor, o malzemeler duyuları tahrip edecek şekilde hazırlandı!  

 

-Yazı yoluyla, beynimiz şiddetle taciz edilebilmektedir. 

Renkli yazımlarla, yazım kurallarını da bozarak, yazıyı asimetrik şekiller haline getirip görsel 

bomba yapılabilmektedir.  

Eğer size aşağıdaki gibi bir e-posta gelirse okumaya çalışmadan derhal geri gönderin: 

“S e v g i y l e . . . 

Bakmasını bilen GÖZ , gördüğünü anlayan BEYiN ! ne güzel  ALAŞIMdır  !  

GelinTanışOlalım , İşiKolayKılalım , SevelimSevilelim , DünyaKimseyeKalmaz 

KendinOlmaktanDahaBüyükMutlulukYoktur 

KurtulmakYokTekBaşına , YaHepBeraberYaDaHiçbirimiz 

BuDünyayıAnlamakBilmekVeYorumlamakDeğerliVeÖnemlidir   

AMA 

DahaİyiyeDahaGüzeleDahaDoğruyaDahaİnsanaYakışıraDoğruDeğiştirmeyeÇalışmakDahaDa

DeğerliVeÖnemlidir 

VermeyinİnsanaİzinKanmasıVeSusmasıİçin”  

 

DEVAM EDECEK… 

 

“Sesinize Montaj Yapılır” Reklamı 

 



Yazımın başlığını şöyle koymalıydım aslında; “Sesinize Montaj Yapılır” İstanbul SMY 

Stüdyoları. 

 Şaşırdınız değil mi?  

Evet, artık sesinize montaj yapılabilen teknolojiye ulaştı müzik teknolojisi. Unkapanı basit ses 

kayıt stüdyolarından geldik buraya.  

Reklâmı edilen müzik stüdyosunun patronundan şunları duyacaksınız yakında: 

Eğer sesiniz tiz perdelere çıkamıyorsa, endişe etmeyin, aynı sesin daha tizlerini hemen monte 

ediyoruz. Titreşim, volüm, ton, renk farkı kesinlikle olmaz, eklediğimiz sesin sizin sesiniz olmadığını 

kimse fark etmeyecek şekilde kusursuz montaj yaparız… 

Yaptığımız işler reklâmımızdır.  

Ses fukaralarını bile şarkıcı yapıyoruz, konserlerini hazır kayıttan seslendirme eğitimini de 

veriyoruz ve böylelikle kusursuz konser verebilmektedirler. Dinleyici bu ses yamalarını hiç fark 

edemez. Mesleki etik gereği, bu tür hizmet verdiğimiz şarkıcıların adlarını açıklamıyoruz,  

Şarkı söyleme özlemi çekenler için de hizmet veriyoruz. Ses örneğini vermeniz yeterlidir. 

Bunun için sesinizin birkaç saniyelik kopyasını alıyoruz. Tıpkı hücrenizden örnek alıp onunla uyumlu 

yeni bir doku üretmek gibi, hücre yerine ses dalgası parçası ile çalışıyoruz. Önce sesin dalga boyunu 

tespit ediyoruz, sonra dalgayı dilediğimiz kadar çoğaltıyoruz. Bu işlem için stüdyolarımıza kadar 

gelmeniz gerekmemektedir, cep telefonuyla da ses örneğinizi vermeniz yeterlidir. 

Ancak, açıklanmasında sakınca görmediğimiz, Sertap Erener’in bir şarkısı, firmamızın sahip 

olduğu teknik düzeyi göstermesi bakımından önemlidir. Sertap Erener’in ses sınırının üzerinde üçüncü 

oktavı aşan, doğa dışı, sınırsız ses kaydırmada (glisando) ilk örneği gerçekleştirdik.  

Sertap Erener’in reklâmcı kardeşini de reklâm eden Haber Türk’ün haberleri içerisinde bu 

teknik üstünlüğümüzün reklamını okuyabilirsiniz: 

http://www.haberturk.com/haber.asp?id=111280&cat=190&dt=2008/11/27 

  “ŞARKI SÖYLEYEMEYEN HERKES ŞARKI SÖYLEYEBİLİR 
Müziğe başladığı ilk yıllardan beri canlı konser kaydının bulunduğu bir DVD çıkarmak 

istediğini belirten Sertab Erener, canlı söylemenin albüm kayıtlarından çok daha zor olduğunu söyledi. 

Erener, ‘Şarkı söylemek o kadar zor değil, şarkı söyleyemeyen herkes artık şarkı söyleyebilir. O 

TEKNOLOJİMİZ VAR.’ dedi.”  

Amerikan çizgi film serisi The Simpsons'da ses montajı tekniği kullanıldı. Filmde, ABD 

donanmasının propaganda için bir müzik grubu oluşturuldu ve sesi kötü olan gençlerin seslerine 

montaj yapılarak onlar şarkıcı yapıldı.  

 

 

Talep olduğu takdirde, verebileceğimiz diğer hizmetler:  

Ses üzerine her türlü kayıt, silme, ekleme, üst üste bindirme, kolaj, montaj ve ses rengini 

değiştirme yaparız. Örneğin, mahkemede maskeli tanık dinlenecekse, “anında sesini değiştirme” 

hizmeti veririz.  

Çok yakında, “anında ses değiştirme” teknik hizmetlerimizi Ergenekon duruşmalarının 

yapıldığı salonda canlı yayında izleyebileceksiniz.  

Ayrıca, cep telefonlarınıza yerleştireceğimiz çiplerle, sesinizi dilediğiniz kişinin sesi olarak 

gönderebiliriz.  Sesini çok beğendiğiniz ünlü tiyatrocunun veya politikacının ses rengini cep 

telefonunuza monte edebiliriz.  

SMY’de teknik hizmetlerimiz sınırsızdır, müzik stüdyolarımızda her türlü talebe cevap verilir.  

….... 

İstanbul SMY stüdyolarının reklâmı böyle bitebilir. Ama benim yazım böyle bitemez. 

Bu yazımı,  Sevgili Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’ya, Genel Kurmay 

Başkanlığına, Ergenekon mahkemesinin tüm tutukluları adına Doğu Perinçek’e ve yüce Türk 

ulusuna saygılarımla sunarım!  

 

2 Mart 2009 

Kerem Operasında Sahnede Testere ve Şiddet  

 

 40 yıl boyunca öğrencilerini operaya dinleyici götüren müzik eğitimcisi ben Mahiye Morgül, 

bu akşam (15 Nisan 2009), Adnan Saygun'un Ankara Devlet Operasında sahnelenen Kerem operasını 



(Kerem ile Aslı hikayesini anlatır) dinlemeye gittiğim konserden, birinci perdenin sonuna doğru, 

şiddet görüntülerini, savaşçı lezbiyen kadın iğrençliğini ve testere sesi (alçıdan kol-bacak kesildi 

sahnede) eklenmiş olan şiddet sahnelerini, pop konseri gibi seyirciye püskürtülen dumanları, hayalet 

gibi kostümleri, her şeyi beyaz olan dekoru, protesto ederek, "Opera bitti, Adnan Saygun mezarında 

ağlıyor" diyerek canlı yayın çekime aldırmadan protokoldeki yerimden kalkıp dışarı çıktım. 

 Testere sesi eklenmiş bir Kerem Operası… 

Siyah çizmeli dekolte giysili savaşçı ama seks yapan kızlar…  

Şiddet görüntüleri eklenmiş Kerem ile Aslı operası… 

Dekor diye bir şey yok, zemin beyaz, duvarlar beyaz, göz yoruyor… 

Türk hikayesi olduğuna dair ne kostümlerde ne dekorda hiçbir işaret yok… 

Ve işte Opera sanatı da bitiyor. 

Böyle operalarda şarkı söylemeyi kabul eden sanatçılar, kendilerini işsiz bırakacak olan 

süreçte rol aldıklarını sanırım bilmiyorlar... Opera seyircisini kaçırtarak bitiyor, bunu görmemeleri 

mümkün değil. Bu çok hazin bir şey... 

  Bütün sanatların içine şiddet ektiler; sinema, müzik, tiyatro, sonunda opera da bu kervana 

eklendi. 

Bütün sanatları o sanattan ekmek yiyenler eliyle bitiriyorlar. Ya rol alıp yönetmenin dediğini 

yapacak, ya da aç kalacak.  

Kendi kuyruğunu yiyerek beslenen yılan gibi görüyorum bu süreci. Vahşi kapitalizm, her şeyi 

hızla yok ediyor, beraberinde insanları da açlığa işsizliğe sürüklüyor. Önlenemezmiş gibi oyuncuyu 

teslim alarak üstümüze geliyor. Oysa ona direnmeyi bir öğrensek, her şeyi kurtarırız, kendimizi de.  

Tiyatro oyuncusu mesela, uyduruk dizide rol alıyor, daha ne kadar çirkin olunabilir, “en çirkin 

ben olmalıyım” diyor.  Yani, ölür müsün o dizide oynamazsan? Yok ettiğin kültürü kim yerine 

koyacak?  

Yeni nesil çocuklarımız, farkında mısınız, ekranlarda asla bir tane güzel konuşan düzgün insan 

modeliyle karşılaşmıyor? Bütün dizilerde Türkçe en bozuk konuşulmak zorundaymış gibi, kural 

sanki… 

Bu çirkinlikler için sahneye çıkmayı reddeden oyuncular olduğunu biliyorum, var olsunlar. En 

azından toplumu uçuruma atmıyorlar. Onlar sessiz kahramanlardır, kendini sessizliğe gömer, aç kalır 

ama çocuklarımızın körpecik beyinlerini karartmazlar. Onlar, en saygın rollerdeki halleriyle toplumun 

hafızasında hep taze kalacaktır.   

Dede Efendi’nin küserek köyüne döndüğünü kimse bilmez, ama onu en üst düzeyde sanat 

eserleriyle herkes hatırlar. O, Osmanlı sarayındaymış gibi anımsanır, çünkü orada yazdığı eserlerdir 

hatıralardaki.  

Çirkinlik, şiddet, vahşet, çöplük gibi kavramlar opera sanatına hiç ama hiç yakışmıyor. Üstelik 

eski eserleri bozarak, bestelerine testere sesi katarak, hiç olmuyor. Naif bir konuyu işleyen Kerem 

operasına şiddet hiç mi hiç yakışmıyor. 

İkinci yarıyı dinlemeye cesaret edemedim, daha yüksek dozda çirkinlikle karşılaşmamak için 

operayı yarıda terk ettim.  

15.4.2009 

 

 

Bu Ses Rize Lisesinin Sesi, İyi Dinleyin 

 

Bugün 27 Nisan 2009, Rize Lisesi öğrencileri bir basın açıklaması yaptı:  

- Okulumuzun 99 yıllık adı değiştirilmesin!  

- Okulumuzun inşaatı bir an önce bitirilsin! 

99 yıllık Rize Lisesinin adını değiştirmeyin, bizi tarihsiz bırakmayın diyor gençler, bu çok 

önemlidir.  

Çeyrek yüzyıl içerisinde, bir bahaneyle tarihi okul adlarımız yok edildi, yaşayan tarih 

hafızamız silindi. Durmadan binalar yenileniyor. Ne işse, inşaat sırasında eski adlar, eski resimler, 

heykeller ve semboller ortadan kaldırılıyor. Tıpkı Romalıların bizi tarihten ve hafızalardan silme 

cezası gibi.  

Ankara’da, İstanbul, Konya’da, Adana’da, aklınıza gelen her yerde şehir içinde inşaattan 

dolaşamıyorsunuz. Hep de tarihi binalar yenileniyor… Bunun bir hikmeti olmalı. 



Resmen kaos yaşatılıyoruz. Psikolojik harp altındayız. 

Bu gidişe ilk ciddi tepkiyi Rize Lisesi öğrencilerinden görmek gurur veriyor.   

İnşaat bahanesiyle, Rize Lisesi öğrencilerini dağıtmışlar civar okullara. O okullarda sınıflar üst 

üste, kaos yaşanıyor demektir. Onlar belli ki yakın ilköğretim okullarıdır ve iki değişik yaş grupları 

aynı koridorlarda dolaşıyor demektir. Bu farklı yaş gruplarının aynı bahçede dolaşması, aynı tuvaleti 

kullanması kadar sakıncalı ortam düşünemiyorum. Kontrolü ve hijyenik denetlenmesi bile çok zordur. 

Öğretmenlerin bu sorunları halletmeye gücü yetmez.  

Veliler bir an önce devreye girmeli, valiyi, belediye başkanını harekete geçirtmeli, inşaatın bir 

an önce bitirilmesi ve normal eğitime dönülmesi için gereken her şey yapılmalıdır. 

Lise inşaatının 6 ay önce bitmesi gerekiyordu, bitmedi. Bu nasıl olur? Satılık daire inşaatları 

nasıl şıp diye bitiveriyor…  

Müteahhit diyecek ki kaynak yok. Peki, inşaatın tabelasına adını yazan mali destekçinin adı ne 

oluyor orada? Daha inşaat bitmeden adını liseye vermiş bile. Olacak şey değil.  

Temel atılacak kadar demir çimento veren, okula adını veriyor, rastladığım hemen bütün okul 

adları böyle. Giriyorsun okula, içerisi dökülüyor, kütüphanesi yok, laboratuarı yok, ama okulun 

kapısında bir adamın adı. Soruyorsun yöneticilere, adı var kendi yok, okulla hiçbir bağı yok, sadece 

arsayı vermiş, ya da demir çimento vermiş, gerisine karışmamış.  

Sevgili Rize Lisesinin akıllı ve yürekli gençleri,   

10 yıl kadar önce, Zümrüt Rize gazetesinde yazmaya başladığımda, ilkyazım “Gülbahar 

Okulumu İstiyorum” idi. Aynı sizin gibi. Benim okuduğum ilkokulumun adı ortadan kaybolmuştu, 

içim acıdı, çocukluğum yok olmuş gibi hissettim, kanımla Kıbrıs haritası çizdiğim okulum, bütün 

hatıralarım, Seher Sözeri öğretmenim, Coşkun Yıldırım öğretmenim kaybolmuştu…   

Gülbahar okulumun adı Rize’de Yavuz Sultan Selim’e kadar giden bir tarihin belgesiydi. 

Annesi Gülbahar Hatun’un yaptırdığı Gülbahar Hatun Medresesiyle aynı bahçedeydik. Milli Eğitimin 

ilgilileri gayet iyi biliyordu ki, Gülbahar adını kaldırmak, Rize’den Türk Tarihi damgasını 

kaldırmaktır.  

Gençler, Rize Lisesine ve Rize tarihine sahip çıktığınız için sizi yürekten kutluyorum!   

Tarihimize sahip çıkmaya devam edin. Bir gün, Rize kalesinden Roma’ya kaçırılan (MÖ.64) 

dünyanın ilk tıp kitabını da getireceğiz Rize’ye. İşte o zaman Rize Tıp Fakültesine tıp tarihinin en 

büyük adını, Eupatore Mitridate, Kralların Kralı “Büyük Bedri” adını vereceğiz. 

Gözlerinizden öperim, bir umudum sizde… 

27.4.2009 

 

Kafkas Tebeşir Dairesinin Ortasındaki Oğuz Analı Çocuk 

 

Başbakan Bakü’de; “Elini Rusya’ya değil bana ver …” 

Cumhurbaşkanı Erivan’da; “Elini Rusya’ya değil bana ver …” 

Sanki, Breht’in Kafkas Tebeşir Dairesi oyununa konu olan Kafkas hikayesi tekrarlanıyor; 

tebeşirle yere çizilen dairenin ortasında bir çocuk var, biri “annesi benim” deyip bir kolundan, diğeri 

“hayır asıl annesi benim” deyip diğer kolundan çekiyor… 

Tarih boyunca Kafkas uşağının/çocuğunun iki kolundan çekişenler hep olmuş. İnanılır gibi 

değil, bu hep tekrar etmiş. Çünkü sömürgeci batının düşü, burayı ele geçirmek, Anadolu’yu arkadan 

kuşatmak, yedi vadisinden altın tozları akan Altın Post buraya, Oğuz ata yurduna konmaktı.  

Kafkasların bir adı da Zirkasya’dır. Sir-kas; Dor/Zor/Zir-Oguz, Serhaz, Serkes, Çerkes. 

(Sirhas, Sasani/Zaza ve İran prenslerinin de adıdır.) 

Buradan, darda olan bütün Oğuz boylarına H’Zir gibi yardıma koşulurdu. Bu “yardıma 

koşma” kültürünü yok etmek gerekiyordu, o nedenle sömürgeci Doğu Roma efendileri ilk kiliseyi 

MS.405’de, İran Sasani devletine bağlı Gürcü kralı Gopaz eliyle açtı. Gürcü halkı, Kral Gopaz 

Hıristiyan oldu diye, Şaman-Oğuz kültürünü öyle hemen terk etmedi, direndi ve bu yüzden batıya çok 

göçler oldu.   

Bu arada belirtmeliyim ki, Kafkas halkının ata kültürü olan Şaman direniş kültürü ile örtüşen 

bir inanış olan İslam dinini kabul etmesi, Hıristiyan Roma saldırıları karşısında doğal bir süreç olarak 

gelişti. Sanıldığı gibi Anadolu ne Türkleştirildi ne de Müslümanlaştırıldı, bu iki kavram bu toprakların 

ata kültürü olan Şaman-Oğuz kültürünün doğal devamıdır. Şimdi konu başlığımıza dönelim. 



Kafkasya’da Roma’ya bağlı bir kral ve ona taç giydiren kilise, o demekti ki, gövdesi Asya’da 

olan bu halkı bir kolundan tutup Hıristiyan batıya çeken bir işbirlikçi kral vardır.  

Gürcüler, daha sonra da Çin-Uygur asıllı prens Libarit gibi işbirlikçi komutanlar gördü. Bu 

Libarit’i Hıristiyan sömürgeci batı pek sever, çünkü Uygur’dan aile hazinesini kaçırarak Gürcistan’a 

gelmiş, Hıristiyanlığa geçmiş, krala taç giydirme rütbesini almış (papaz olmuş!) çok zengin birisidir. 

İnternette Libarit hakkında bilgi ararken ilginç şeyler buldum; Selçuklu beyi onu Hasankale’de esir 

almış ve Bizans’a elçi göndermiş. Sonra Bizans adına Horasan’a elçi gitmiş… Sonrası daha karışık:  

“Selçuklu devletinin kurucusu Tuğrul Bey (1037-1063)in amca oğlu Azarbaycan hakimi 

İbrahim Yınal ve Aran (Gence-Karabağ) hakimi Kutalmış Bey başbuğluğunda bir ordu ile 1048 yılı 

yazında, Orbelli Libarit Bey kumandanlığında Bizans ve müttefikleri ordusunu, Hasankale’deki 

meydan savaşında yendi, Selçuklular Liparit Bey’i esir aldı.  

Libarit Bey önce Selçuklular adına Bizans’a elçi gönderildi, daha sonra da Bizans heyeti ile 

Horasan’a gitti. Horasan dönüşünde Kral IV Bagarat‘a (1027-1072)karşı gelerek, kollarını 

bağlatarak Bizans’a gönderdi. Ardanuç başta olmak üzere bölgeyi 5-6 yıl yönetti…” 

Liparit’in diplomasi trafiğine bakar mısınız?  

Karmaşık ilişkiler yumağında bir Kafkasya var tarihte. Bugün de benzerini yaşıyoruz. İşte 

Karabağ’ın işgali, Rus askeri orda, Rusya hem Ermenistan’la beraber hem Azerbaycan’la. Türkiye, 

ABD ve AB, hem Ermenistan’la beraber hem Azerbaycan’la. İran, hem Ermenistan’la beraber hem 

ABD’ye karşı. Gel de çık işin içinden. 

Bugün dairenin ortasında çekiştirilen çocuklardan biri de Armenia’nın Gregoryan halkı. Bu 

halk da Hıristiyan olmadan önce Şaman-Oğuz inanışlıydı. Domuz eti yememek, koç kurban etmek 

dahil, birçok Oğuz töresini yakın zamana kadar devam ettirdiler. Suryani/Zoraniler hala domuz eti 

yemez. Bu Kafkas halkları Oğuz töresine bağlı olmanın acısını hep yaşadılar, Katolik Roma ile hiç 

anlaşamadılar.  

Haçlı seferleri sırasında Selçuklu beyi Alpaslan’ın yanında yer alan Gregoryan Ermenilerini 

Katolik Roma hiç affetmedi; 2.bin yılda onların yüzünden Hıristiyanlık Asya’da ilerleyememiş, 

Selçuklu beyleri o sayede Anadolu’ya girebilmiş, Cenevizli Yahudi korsan kalelerinden ve Hıristiyan 

yağma ordularından Anadolu temizlenmişti.  

Kafkas Ermenileri, işte o tebeşir dairesinin ortasındaki çocuktur: Gerçek annesi Şaman-

Oğuzludur, Pan/Pagan’dan Ur olan Ar-Men’dir, inanışı Gregoryan’dır. Ermeni diasporasının durumu 

onlarla aynı değildir, diaspora, tıpkı zengin Uygur prensi Liparit gibi, başkaları için çalışır, Gregoryan 

olanlar da bunu bilir.  

Şimdi bizim başbakan Bakü’ye acaba kimin elçisi olarak gitti?    

Dairenin ortasındaki uşağ A’zer/Hazer/H’zır uşağdır. ABD kendine çekmek istiyor, Rusya 

kendine. Peki bizim başbakan ne tarafa çekmeye çalışacak?  

Başbakanımızın daha önce gittiği ülkelerde yaptığı parlamento konuşmalarını anımsayacak 

olursak, bize bir fikir verebilir: 

1-Kırım Parlamentosu konuşmasından:“Duyuyorum ki sosyalizmi özleyenleriniz varmış, 

özelleştirmeye karşı çıkıyorlarmış. Sakın öyle bir şey aklınıza getirmeyin…” 

2-Bosna Parlamento konuşmasından:“Duydum ki kamu işletmelerini özelleştirmeye karşı 

çıkıyormuşsunuz. Biz de kamu işletmelerimizi satıyoruz…” 

Azerbaycan Parlamentosunda bundan farklı ne diyecek? 

1942’de İsmet İnönü’nün Dışişleri bakanını (adını unuttum) Kırım’a ne için elçi (haberci) 

gönderdiğini bilenimiz var mı? Fatih Altaylı’ya bilen birisi bunu anlatmalı, çünkü iki haftadır 1942’de 

Kars sınırında sığınması kabul edilmeyip geri çevrilen ve gözümüzün önünde öldürülen Azeri 

Türklerini anlatıp duruyor. Azeri kardeşlerimize “bize güvenmeyin” mesajı veriyor.  

Altaylı’nın bilmediği bir şey var. 1942’de, İnönü’nün elçi göndermesinden sonra 2.000 

Kırımlı Türk askeri Kızılordu’dan ayrılıp Nazi ordusuna geçti. İnönü’nün ne haber saldığını bugün 

bilmiyoruz ama sonuç buydu. Hatta, Naziler yenilince vatan haini konumuna düşen 2.bin Kırım Türkü 

Sibirya’ya sürüldü. Nazi ordusuna geçmek istemeyen Türkler’in durumunu bu arada düşünebiliyor 

musunuz? Kafkas Tebeşir Dairesinin ortasındaki Türkler…  

Kırım belgeleri açılmadıkça, Kars’taki o acı olayı, “Nazi ordusuna katılmak istemeyen Kafkas 

Türklerinin başına gelenler” olarak anlatabilmek, galiba Fatih Altaylı’yı aşar, …  

Emperyalist batı, Kafkasya’daki OĞUZ ANALI ÇOCUKLARIN kollarını oyana buyana 

çekiştirmeyi bırakırsa, biz, Asyalı Oğuz Analı kardeşler birbirimizle mis gibi geçinir gideriz!  



Emperyalist batı, çekin kanlı ellerinizi üzerimizden! 

11.5.2009  

  

1919’da Samsun’a Çıkan 18 Kahraman Dedemizi Saygıyla Anarak!  

 Bugün, 2009’un 19 Mayıs’ında yeniden Cumhuriyet mitinglerine ihtiyaç duyuyoruz.  1919’un 

19 Mayıs’ında Samsun’a çıkartma yapan Atatürk’ü ve 18 Türk subayını düşünüp, “Bir daha gel, gel 

Samsun’dan” diye türküler söylüyoruz.   

Bize o muhteşem Türk devrimini armağan eden o güzel insanlar, kurdukları Cumhuriyeti 

ayakta tutmak için nelere göğüs gerdiler, biz acaba ne kadarını biliyoruz? 

Defalarca suikasta uğradılar, hatta 1925’de Atatürk’e suikast planlamakla bile suçlandılar. 

Ortada yapılmış bir suikast yok, sadece planlandığı bir kayıkçı tarafından ihbar edilmiş, tek belge de 

bir kayıkçının yazılı ihbarı. Belli ki tertip! (Ergenekon tertibine malzeme olan haham Tuncay’ın 

polisteki mülakatını anımsadınız!)  

1925 suikast tertibinde suçlananlardan biri de Kazım Karabekir Paşa’dır. Kızı Timsal 

Karabekir hanımefendi 17 Mayıs akşamı Teketek TV programında anlattı.  Suikast tertibinin muhbiri 

olan “kayıkçı” idam kararını duyunca mahkeme reisine “Hani beni öldürmeyecektiniz” demiş… (O 

zamanlar tetikçileri zaman aşımından salıvermek yokmuş!) 

Kayıkçı muhbir, suikasttan sonra listedekileri Yunanistan’a kaçıracağını söylemiş. Yunan’ı 

denize döken asker Yunan’a teslim mi olacaktı? İnandırıcılığı bu kadar sıfır olan bir ihbara itibar 

ettiler. Ama bu sözle kayıkçı da tutuklandı. Kendisini kullananları ele vermemeliydi, çabucak idam 

edildi. (Emperyalizmin mafya gibi öldürtme huyu vardır; örneğin J.F.Kennedy’i öldüreni de 

öldürdüler.)  

1925 İzmir suikast tertibinde tutuklananlar, ilginçtir, 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan o kararlı 

heyetin içindeki en itibarlı Osmanlı subaylarıydı. Bir de onları Anadolu’da bekleyen Kazım Karabekir 

Paşa. Bu büyük insanların başına gelmedik iş kalmadı. 

Örneğin, Adanalı Mehmet Arif Paşa’nın suçu çok büyüktü; Atatürk’e çok benzerdi, bazen 

dublörü olurdu. Çok becerikli, gözü pekti. Savaş sırasında ayı oynatıcısı köylü rolünde düşman 

saflarına sızar bilgi toplardı, adı ondan “Ayıcı” kaldı. 1925 suikast tertibinde Atatürk’e haber bile 

verilmeden apar topar idam edildi.  

Tertipte, “Bir çay içmeye polise kadar gideceğiz” diye götürülen Kazım Karabekir Paşa’nın 

evinden 90 torba el yazması belge götürüldü. Büyüttüğü 6 bin yetimin adres ve adları da gitti tabii. O 

belgeleri götürmek amaç idiyse, maksat hasıl olmuştu! (12.dalgada götürülen ÇYDD belgelerindeki 

burslu gençlerin listesini anımsadınız!) 

Tutuklanma bahanesiyle Kurtuluş Savaşı yazışmaları yok edilen Karabekir Paşa, daha sonraki 

yıllarda tuttuğu notları iki nüsha yazıp bahçede torba içinde toprağa gömerek sakladı, o sayede bugün 

kızı Timsal Karabekir onları kitap olarak basabildi. Söylediğine göre, o notların basılmaması için 

yıllardan beri ne engellerle karşılaştığının öyküsü ayrı bir kitap daha eder.  

Kurduğu yetimhanede, 4 bin Türk ve 2 bin Ermeni, toplam 6 bin yetim çocuğu büyüten 

Karabekir Paşa, çocuklarına “Türk Yılmaz” gibi kendi bestelediği marşları öğretip çocukların çaldığı 

bandoyla söyletirken, onları yedirip yatırırken, okuma yazma öğretirken, ödev olarak 

“CUMHURİYET 1919” yazdırırmış. (bkz.www.kazimkarabekirvakfi.org.tr) 

Karabekir Paşa, 19 Mayıs 1919 günü, günlüğüne “Bugün Samsun’a indiler” diye not düşmüş. 

Erzurum kongresini düzenleyen de kendisidir. Bunları bir arada düşürsek, çıkaracak çok ders vardır. 

Bu insan nasıl olur da Mustafa Kemal’e suikast düzenlemekten tutuklanır? (Ortada yapılmış ve 

başarısızlığa uğramış bir suikast yoktur, sadece bir kayıkçının ihbar dilekçesi vardır. Belli ki kendisine 

dikte ettirilmiştir!)  

Aynı heyetten, Atatürk’ün en yakın arkadaşı Refet Bele,  İzmir suikast tertibinden birinci 

derecede suçlananlar arasında… (Belli ki su uyuyor İngiliz gizli servisleri uyumuyordu.)  

Samsun heyetinde başına tuhaf işler gelenlerden biri de Kemal Doğan Bey’dir. Adana 

cephesinde Ermeni çetelerini ve Fransızları alt edendir. 1941’de ordunun en tecrübeli ve en yüksek 

rütbeli subayı idi, korgeneraldi. 2.Dünya savaşı batı sınırımıza kadar geldiğinde Trakya’da görev 

başındaydı. İsmet İnönü onu pasif bir yere çekti, istifa ettirip Ağrı milletvekili yaptı; bu işte bir 

tuhaflık var gibi…  

Atatürk’e suikastla suçlanmamış olanlar da türlü zanlar altında bırakıldı. Örneğin,  heyetten 

doktor subay İbrahim Tali Öngören; bir yandan tifüs aşısı üzerinde çalışıyor, bir yandan İngilizlerin 



çıkarttığı Kürt Sait isyanını teftişe gidiyor… Ve internette bunları ararken, 1935’lerde Trakya’dan 

Yahudileri İstanbul’a sürdürdüğü üzerine onu suçlayıcı bir yazı ile karşılaşıyoruz. Çok enteresandır; 

Avrupa’dan Yahudiler Türkiye’ye kaçarken biz Yahudilere zulüm ediyormuşuz!? (Tali Öngören Hem 

Kürt düşmanı hem Yahudi düşmanı olmakla karşı karşıya bırakıldı!)  

Halkın kafası al üst edildi, yanlış bilgilendirme bombardımanı altında kaldı, zihinsel kaos 

yaratıldı; bu, yenilen emperyalist batının üzerimize açtığı psikolojik savaştı. Devrimin öncü kadroları 

böyle suçlamalarla halkın gözünde itibarsızlaştırıldı, en yakın arkadaşları Atatürk’ten uzaklaştırıldı ve 

Atatürk yalnızlaştırıldı. Ağır hasta halinde bile, son dileği olan, İnönü ve Karabekir paşayı görmek ve 

onlarla helalleşmek isteği yerine getirilmedi.   

Peki ya bugün?  

1919 Mayıs’ından 90 yıl sonra Atatürk’e ve Cumhuriyete bağlı olmanın bedeli aynı değil mi?  

Atatürk’e yakın olmak, Atatürkçü olmak, Cumhuriyetçi olmak suç!  

Ankara Tandoğan’da dün, 17 Mayıs 2009 günü, iki yüz bin kişi bu suçu işledi! Yani, dün 

Samsun’a iki yüz bin kişi çıktı! 

90 yıl önce Atatürk ile birlikte Samsun’a çıkan ulu dedelerimizi;   

Mustafa Kemal ATATÜRK,   

Refet BELE,  

Kazım DİRİK, 

İbrahim Tali ÖNGÖREN,  

Mehmet Arif AYICI,  

Hüsrev GEREDE, 

Kemal DOĞAN, 

Refik  SAYDAM, 

Cevat Abbas GÜRER,  

Mümtaz TÜNAY,  

İsmail Hakkı EDE,   

Ali Şevket ÖNDERSEV, 

Mustafa Vasfi SÜSOY,   

Muzaffer KILIÇ,  

Arif Hikmet GERÇEKÇİ,  

Üsteğmen ABDULLAH, 

Üsteğmen HAYATİ, 

Kâtip Faik AYBARS,  

Kâtip Memduh ATASEV, 

Ve onları Erzurum’da karşılayan Kâzım Karabekir Paşamızı, 

 

Saygı ve şükranla anarak… Işıklar içinde uyuyun!... 

 

Ek:  

23 Aralık 1930'da Menemen'de devlete karşı ayaklanıp genç asteğmen Kubilay’ı şehit eden 

yobazları yargılayan Harp Divanının başkanlığını yapan Mustafa Muğlalı Paşa’nın, 1946’da tutuklanıp 

1951’de hapishanede öldüğünü biliyor muydunuz?  

Nedeni: 1943’de Van Özalp’da, 33 Kürt eşkiya İran sınırından kaçarken çatışma çıkar, dur 

emrine uymayan kaçakçılara ateş edilir. Olaydan Muğlalı Paşa ve iki subay sorumlu tutulur, beraat 

ederler. Fakat 1946’da meclise giren DP bağımsız milletvekilleri davayı tazelettirir ve bu kez mahkûm 

edilirler. Muğlalı Paşa genç subaylara da ceza vereceklerini anlayınca “vurun emrini ben verdim” 

diyerek onları kurtarır. Sonrasını biliyorsunuz!  

19 Mayıs 2009 

 

Kent Konseyi ve Belediyelerde Sertifikalı Kurslar  

 

Belediye başkan adayları, acaba AKP’nin 2006’da çıkardığı Kent Konseyi Yönetmeliği 

hakkında gerçeği biliyor mu?  



Bu yönetmelik, önceki Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer’in sakıncalı görerek iade 

ettiği Yerel Yönetimler Yasasının ta kendisidir. Anayasa Mahkemesi’nde üç yıldan beri bekletilirken, 

İçişleri Bakanlığı tarafından baypas edilerek bir yönetmeliğe dönüştürülmüştür.  

Kent Konseyi Yönetmeliği için: 

  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27177.html 

Resmi Gazete Tarihi: 08/10/ 2006 Sayısı : 26313 
Yönetmeliğin 8/h maddesi, Kent Konseyinin oluşumu ve organlarını açıklarken, kimlerin 

katılacağını belirliyor ve orada “… dernek ve vakıf temsilcileri katılır” diyor. Yani bu yönetmelik 

belediyelerin sivil örümcek ağlarıyla kuşatılmasını, etnik ve dinsel grupların vakıf ve dernekler 

yoluyla belediyeleri ele geçirmesini getiriyor.  Hatta yabancı vakıflara da serbestlik getirildiği için, 

onlar da bu maddeden yararlanacaktır.  

Yüzlerce dernek vakıftan hangisinin temsilci olarak seçileceği ise, Vali’nin İl Genel Meclisini 

toplama görevleri arasında belirtilmektedir. Yani, vakıf ve dernek temsilcilerini vali seçecektir! 

Sorunun buradan başlayacağını tahmin etmek zor değildir.   

Kent Konseyi, ulus devletimizi parçalayarak kabile toplumlarına dönüştürme sürecini 

tetiklemek için üretilmiş bir kavramdır.  

Kent Konseyleri Yönetmeliği, AB ve dünya Bankası projesidir. AB’ci olduğu bilinen TESEV, 

hemen bütün illerde AB fonlarıyla Kent Konseyleri seminerleri düzenlemektedir.    

Antalya Odalar Birliği tarafından yönetmeliğin bazı maddelerine Danıştay’da itiraz edildi ve 

Danıştay bazı maddeleri iptal etti.  

Basından: 

-Antalya Odalar Birliği, 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren "Kent Konseyi Yönetmeliği" 8/1-c,f,g,h,8/2,9ve 11/1 maddelerinin iptali ile 

öncelikle ve ivedilikle yürütmenin durdurulması için dava açtı. 

Ancak, iptal edilen maddeler içerisinde bizim de sakıncalı gördüğümüz  8/h maddesi yoktur.  

Adana’da Kent Konseyi adlı bir gazete çıkmaktadır.  Bu gazetenin işi TESEV sempozyum 

haberlerini vermektir. İşte bunlardan bir haber başlığı:  

TESEV’İN  ‘YEREL YÖNETİM REFORMUNDA SİVİL TOPLUMUN ROLÜ’  

SEMPOZYUMU. 

Haberin devamı şöyle: 

            “1994 yılından bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak girişimi ile değişik konular 

üzerine düzenlenmiş olan Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumları dizisinin onsekizincisi yapıldı. 

Sempozyumda, Türkiye’deki örnek uygulama olarak, Adana Kent Konseyi’ni Kent Konseyi Genel 

Sekreteri Fevzi Acevit ve Adana Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kolaylaştırıcısı Mehmet Sarıca temsil 

etti... 

              İlk günün ikinci oturumunun başlığı ‘Polonya Yerel Yönetim Sivil Toplum İşbirliği Önerileri’ 

olarak belirlendi. Oturumun başkanlığını ise TESEV’den Ahmet Buldam yaptı. Oturumda Polonyalı 

uzmanların katkılarıyla yerel yönetim reformunda sivil toplumun rolü açısından Polonya yerel 

demokrasi deneyimlerinin sunumu gerçekleştirildi… 

 Sempozyumun ikinci günü atölye çalışmaları ile başladı. Toplam dört atölye çalışmalarından 

ilki ‘Katılımcı Stratejik Planlama Yöntemleri’ başlığını taşıyordu. Kolaylaştırıcı ise TÜBİTAK 

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü adına Necmettin Oktay’dı. İkinci atölyenin başlığı ise ‘Kent 

Konseyi Uygulama Stratejileri’ idi. Atölyenin kolaylaştırıcılığını Türkiye’deki kent konseyleri 

arasında çalışmalarıyla örnek gösterilen “Adana Kent Konseyi” Genel Sekreteri Fevzi Acevit yaptı. 

Ardından Sivil Toplum ve Kamu Kurumları Arasındaki Yerel Ortaklığın Sürdürülebilirliği’ başlıklı 

çalışmaya geçildi. Kolaylaştırıcı ise AB Politikaları Enstitüsü adına Hasan Soygüzeldi. Günün son 

atölye çalışması ise kolaylaştırıcılığını Namık Ceylanoğlu’nun yaptığı ‘Sivil Toplum – Kamu 

İlişkilerinde Bilgi Edinmenin Önemi’ başlıklı çalışmaydı.     

           (Bkz.http://www.adanakentkonseyi.org.tr/haberler.asp)  

 Görüldüğü gibi, sivil toplum(!) olmamız için, AB’den yönetilmemiz için, yani ulusçu ve 

kamucu geleneğimizi zayıflatmak için, büyük bir gayretkeşlik içindedirler. 

Yönetmeliğin amaçları: 

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik 

bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye 

duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27177.html
http://www.adanakentkonseyi.org.tr/haberler.asp


yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma 

usul ve esaslarını düzenlemektir. 

             Kent Konseyinin Oluşumu ve Organları: 

 8/1. madde. h) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, 

kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri.   

Belirtmek gerekir ki, “dernek ve vakıflar” SİVİL (STK) örgütler olup, uzmanlık 

gerektirmeyen, tüketicisi olunan, bir çeşit hobi örgütleridir. Diğer kuruluşlar ise demokratik kitle 

örgütleri olup, iş-meslek ve üretici örgütleridir. 8.maddede itiraz ettiğimiz şey hobi örgütleri ile kitlesi 

olmayan, üç beş kişiyle kurulabilen yerli ve yabancı dernek ve vakıflardır.  

Konseyin katılımcıları için, a,b,c,d,e,…bütün diğer maddelerde temsilci sayısı belirli iken, h 

maddesinde dernek ve vakıflar için temsilci sayısı sınırsız bırakılmıştır! 

          Bu yönetmeliğe göre, belediye başkanları seçildikten 3 ay sonra kent konseyi kurmak 

zorundadır! Bundan sonra SİVİL ANAYASA planı getirilecek, aynı SİVİL dernek ve vakıflarla 

yeni bir anayasa, yeni adıyla YENİ NESLİN ANAYASASI hazırlanacaktır.  

AB ve ABD yetkililerinin, 29 Mart 2009 yerel seçimlerimizi neden bu kadar 

önemsedikleri çok açıktır.  

Bu sürecin bir parçası da, eğitimin adım adım belediyelere devridir. Bu da Dünya Bankası 

projesidir. Eğitim programlarının devlet eliyle tek bir merkezden düzenlenmesi yerine belediyelere 

devredilmesiyle, Cumhuriyet Okulları, Eğitimde Birlik ve resmi diplomalar geçersiz hale gelir, 

dolayısıyla “sertifikalı eğitim” sistemine geçilir. Bu isim ilk defa 2004 yılında TTK Başkanı Ziya 

Selçuk tarafından telaffuz edilmiştir. Demiştir ki, “Piyasaya göre eğitim modeline geçiyoruz, talep 

varsa ders var, sertifikalı sisteme geçiyoruz.Yeni neslin eğitimini böyle düşünüyoruz.” 

En kısa özetinde şu vardır; yurttaş yetiştirmeyi terk ediyoruz, devlet yeni neslin eğitimi ile 

artık ilgilenmeyecek…  

Ben müzik öğretmeniyim, benim için belediyede sertifikalı eğitim sistemi şudur; İstiklâl 

Marşını öğrenmeyen, milli bayramları birlikte kutlamayan,  Atatürk’ü ve Cumhuriyeti bilmeyen bir 

yeni nesil yetiştirme modelidir. Her belediyede başka taleplere sertifika verilen bir ülkede ne birlik 

kalır ne dirlik…  

Tüm bu nedenlerle, “eğitimde birlik” için devlet okullarından alınacak diplomalarla 

gençlerimizin işe girmeleri sağlanmalıdır. Belediye başkanları “İş isteyene kurs açacağız, sertifika 

vereceğiz” derken, bunun iyi belediyecilik olduğunu zannediyorlar.  

Eğitim, Cumhuriyet okullarının işidir, aşiret-tarikat konseylerine devredilmiş belediyelerin işi 

değildir. Belediyeler bundan derhal vazgeçmeli, Meslek Liseleri ise, nitelikli eleman yetiştirme 

görevini hatırlamalıdır. Dikkat edilirse, bu iki süreç birbirinin tersi yönde işletilmektedir; 

belediyelerde kurs reklamları pompalanırken, meslek liseleri, modül sisteme geçirilerek öğrencileri bir 

çivi bile çakmadan mezun hale getirildi. Anlaşılan odur, aynı el her iki tarafa da kumanda etmektedir.  

Belediyeler elbette gençlere kültürel hizmetlerini vermeye devam edeceklerdir. Ancak 

yukarıda anlattığım nedenlerle, asla eğitimde birliği parçalamaya doğru “sertifikalı eğitim” modelini 

dillendirmemelidirler.  

Kent Konseyleri, arkasından “Yeni neslin eğitimi”, arkasından “Yeni neslin anayasası”, 

derken arkasından “yeni TC devlet tanımı” gelecektir! 

 Muhalefet partilerinin başkan adaylarına ve yüce Türk halkına arz olunur. 

 

11.3.2009 

 

 

 

ÖZGÜRLÜK HEYKELİNİN SİCİLİ 

 

Egemen Bağış’ın Sicil Referansı Bozuk Çıktı 

Egemen Bağış, basından öğrendiğimize göre, Los Angeles’te demiş ki, “Partimin sicili 

Özgürlük Heykeli kadar sağlam”.  

Bilmiyor ki, Özgürlük Heykelinin asıl adı ASİYA idi, o bizim kızımızdı, onu bizden çalıp 

götürdüler, onu Fransız masonları top gibi Amerikan masonlarının kucağına attılar!  

Heykelin arşiv kayıtlarında pek çok karanlık ilişki var… Egemen Bağış bunu bilmiyor. 



Anladığıma göre, “bize destek vermeye devam edin, sizi mahcup etmeyeceğiz” diyor, referans 

olarak çalıntı heykeli gösteriyor.  

Bizimdi o. Süveyş kanalının Işık Doğu’dan Yükselir mesajı olan ASYA heykeliydi o. Öyküsü 

çok yakın tarihte yaşandı; 1860’lı yıllar.  

Hani şu meşhur Tanzimat kafası batılılaşma döneminde, İngilizlerle pek sıkı fıkı olduğumuz, 

Galler prensesi Viktorya’nın İstanbul’a kadar gelip Beylerbeyi sarayında altı ay Abdülaziz’le halvet 

yaşadığı yıllar…  

Kadın dedikodusu yapacaksa insan, bundan güzeli bulunmaz, bu İngilizler bir saraya bir genç 

bekâr kadın gönderiyorlarsa orda bir duracaksın… Başka saraya gönderilmiş kadınlar aklınıza gelecek. 

Batılılaşıyorduk ya. Bizim harem kapatıldı, bizimkiler de böyle batı tarzında uluslar arası 

aşklar, çapkınlıklar yaşamaya başladı.  

Ama ne halvetti; Süveyş kanalının bütün harcamalarını üstlendi Abdülaziz. Kanalın yapımını 

alan Fransız şirketini bir İngiliz şirketi satın aldı ve Abdülaziz o şirkete paralar yatırdı.  

Süveyş kanalına dikilmek üzere Sait Paşa’nın yaptırdığı ASYA Heykelini de o İngiliz şirketi 

satın aldı ve… Sait Paşa ölüverdi o günlerde. İngiliz hayranı İsmail Paşa vali oldu Mısır’a ve dedi ki, 

“Burada bir kadın heykeli istemiyorum, burası Müslüman ülkedir…”  

Nedense İngilizlere çok yakın olanlar, batılılaşıyoruz diyenler, hep böyle tutucu oluyor…   

Heykeli yapan Fransız şirket, demir-çelik kralı Fransız Yahudisi Eiffel, parasını da bizden 

aldığı halde, İstanbul’a getireyim demedi, attı bir depoya, on yıl bekletti ve tam Amerikanya’nın 100. 

kuruluş gününde babasının malıymış gibi gönderdi hediye etti Nevyork belediyesine.  

Heykelin neyin anısına, ne amaçla yapıldığına dair bir kenarında bir tek satır yokken, 

ayaklarının altına bir kaide yaptılar ve üzerine Fransız Masonlarından Amerikan Masonlarına hediye 

gönderildiğini yazdılar. Şimdi turistler onun üzerine çıkıp, bu çirkin tarihini bilmeden, üstüne para 

veriyorlar. Kimdir orada ondan para kazanan, onu ben bilmiyorum, ama sanırım Egemen Bağış onu 

bilir. 

Fransız masonlarının kirli mahzenlerinden çıkartılıp Amerikan masonlarının kucağına fırlatıldı 

ASYA, sicili sağlam değil! 

Sait Paşa’nın ne güzel niyetlerle, belki de ölümü pahasına, Türkler artık Akdeniz’den Hint 

Okyanusuna açılacak gibi büyük güzel bir hayalle başlattığı Süveyş Kanalı ve ASYA Heykeli, 

batılılaşıyoruz diye öyle Viktorya’lı halvetlerle geçiverdi İngilizlerin eline. Masraflar bizden, keyifler 

onların. Ve öylece Süveyş’ten geçen İngiliz gemileri girdi Hint Okyanusu’na.  

Hint Okyanusu kadar değerlidir bugün GAP’ın suyu. 

İşte şimdi, GAP ve BOP yolundan mayınları Egemen Bağış kaldıracak ya, Süveyş su kanalını 

açıp sonra İngilizlere vermek gibi… GAP’ın Sait Paşa’sı Süleyman Demirel Allah’tan sağdır ve 

görüyor.    

Özgürlük Heykeli’nin genç kızlık adı ASİYA’dır, yazık ki, benim bakanım bilmiyor.  

ASİYA’nın heykelini Nevyork’tan alıp buraya, Ön-Asya toprağına, İstanbul’un Anadolu 

yakasına dikmeden  sicili temizlenemez!  

Sahi, neden Kültür Bakanlığımız Asya Heykeli’ni resmen istemiyor?  

 

 

 

 

İrfan Erdoğan, Fen ve Anadolu Liselerini Kaldırdı  

 

İrfan Erdoğan da istifa etti. Hani bilmesem, Talim ve Terbiye Kuruluna başkan dayanmıyor 

diyeceğim.  

Ziya Selçuk da istifa ederek ayrılmıştı da, o zaman yazmıştım. Onun görevi, YÖK Dünya 

Bankası dairesinden aldığı talimat, piyasacı eğitimin, sektörcü mantığın ilk adımıydı;  İlköğretimi 

beyinlerde parçalama, dersleri parçalama, parçalı zekacı öğretmen yetiştirme, vb.  

Bu Amerikano eğitimciler böyle parçacıdır, her birine sadece bir parçasını öğretirler 

Amerika’da. Bir bölümünü biri yapar, ondan sonraki bölümü için bir başkası döner Amerika’dan, 

oturur koltuğa. 

“TTK başkanları Amerika’dan gelir” dediğimizde artık şaşırmıyor insanlar. Çünkü Amerikano 

tipi piyasacı eğitim modeline geçirildiğimizi, ulusal bir eğitim stratejimizin kalmadığını, sömürge 



muamelesi gördüğümüzü herkes biliyor artık. Dünya Bankasından gelenlere alıştığımız gibi. 

Ağlanacak hallerdeyiz!  

O kadar da olağanlaştı ki, Amerika’dan icazet almayan hükümet iş başında getirilmez, çok 

normal bir şey gibi eğitimi de en iyi Amerikalılar bilirmiş gibi.  

İrfan Erdoğan,  TTK’nın başına oturduğunda bir dernekte söyleşiye davet edilmişti, gidip 

dinlemiştim ve soru da sormuştum. O zaman neler yapacağını not almış, bunları okurlarıma  

aktarmıştım. Anımsayalım: 

-“Fen ve Anadolu Liselerini kaldıracağım”  demişti.  

Bu okullara giriş için yapılan sınav bu yıl son kez yapılıyor, OKS kalkıyor. Yani bu sınavla 

öğrenci alan Anadolu Öğretmen Meslek Liseleri, Anadolu Sağlık Meslek Liseleri, Polis Kolejleri, 

Askeri Liseler, Anadolu Liseleri ve Fen Liseleri yeni öğrenci alınmayacağı için fiilen 4 yıl sonra 

kapanmış olacak.  

-“Orta öğretim okullarını üniversiteye sınavsız geçişe hazırlayacağım. Sınav kalkacak, 

parasını veren istediği dersi alır” demişti.  

Bu yıl, 7.sınıflarda yapılacak olan Seviye Belirleme Sınavını başlattı. Bundan sonra her yıl 

bütün sınıflarda yapılacak olan bu sınavın, seviyeyi ne kadar aşağı çektiklerini belirleme sınavı 

olduğu, bir başka yazımızın konusu idi.)  

-“İngilizce öğretimi ana sınıflarında başlatacağım” demişti.  

Seviye Belirleme Sınavında İngilizce sorular yer aldı, neredeyse Türkçe sorusu kadar İngilizce 

soru var. Aileler çocuklarını daha erken yaşta İngilizce kurslarına göndermeye başladı.  

-“Tek tip okul diktasını bitireceğim. Model okul sistemine geçiyoruz. İsteyen beğendiği 

programın okuluna gider” dedi. (Bu, çoklu müfredat demekti, “eğitimde birliği ben bitireceğim” 

demekti.) 

Evet, eğitim piyasası/borsası açılmaya başladı bile. Okullar kendi özel vizyon(!)larını 

sitelerinde açıklıyor, müfredatta birlik çaktırmadan kalkıyor. Bugünkü Cumhuriyet  gazetesinin Eğitim 

ekinde ilanı var, 2008 Nisan ayında Ankara AKM binasında okullar kendilerini görücüye çıkaracak.  

Ayrıca, devlet okullarının ders kitaplarının bölge merkezlerinde yazılmasına geçildi. 

Ne dedi de yapmadı acaba?  

Bence, “Rapor; Görev tamam-imza” dilekçesi vermeye sıra gelmişti.  

Başka ne işi olabilirdi; ölüsünden yağ çıkartmak, yani giderayak TTK ile hükümet arasında 

anlaşmazlık varmış gibi göstermek, ki, AKP’ye muhalefet edenler bu adamın yaptıklarını iyi bir şey 

olarak düşünsünler! Yani Amerikan tipi muhalefet; muhalefeti de kendinden ve numaradan. 

Şimdi  bilgisunarda adını yazıp nasıl istifa ettiği haberlerine bakalım: 

 

1-MEB: İrfan Erdoğan istifa etmedi, görevden alındı. Tarih: 20.02.2008 ... son Başkan İrfan 

Erdoğan'ın görevden alınmasının Atatürkçülükle yakından uzaktan ... 

2-Dr. İrfan Erdoğan, görevinden ayrıldı. Erdoğan, "İstifa dilekçesi vermedim, karşılıklı 

olarak konuştuk, bu kararı aldık. İstifaya zorlandım" dedi. ... 

3-İrfan Erdoğan istifa etti. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı İrfan Erdoğan sürpriz bir 

şekilde görevinden istifa etti. Haber Tarihi. : 18 Şubat 2008. (Bugün Gazetesi) 

 

Gazeteye göre, istifa gerekçesi AKP’nin kadrolaşmasıymış… Vay be, kendisinin nerden 

geldiğini, Şerif Mardin ile dostluğunu, kimin kadrosundan geldiğini bilmesek inandıracak. 7 yıl 

Amerika’da yoksul Türk halkının, yani devlet parasıyla “Devlet okulları nasıl satılır, Okullar nasıl 

şirketleştirilir” doktorası yaptığını bilmiyor olsak, yutacağız. 

Son bir iş yapıyor şimdi; kendisini yayınlarında hiç eleştirmeyen,  yaptıklarına susarak destek 

veren  eğitim dergilerine ve derneklere teşekkür ziyaretleri, veda ziyareti de derler, onu yapıyor. 

“Görev tamamdır” selamını çakmak üzere bir de Amerika’ya giderse, hiç şaşırmayacağım.   

Ey milletim, bu adamın yıktıklarını geri koymak için bir devrim gerekecektir, halkçı devletçi 

sosyal eğitim sisteminin temeli olan yatılı okullar, herkese eşit sınavla öğrenci alan bilimsel eğitim 

okulları yerle bir edildi, görmüyor musunuz?  

Ey milletim, 4 yıl sonra Fen Liselerinin laboratuarları çürümeye,  yatakhanelerini fareler 

kemirmeye, o güzelim binaları yıkılmaya başladığında, bugün bir kahramanmış gibi giden bu adamı 



arkasından teneke çalmak için arasanız da bulamayacaksınız. Yöntemleri budur; işi bitir, istifa et çekil, 

sonuçlardan rahatsızlık ortaya çıkacağı zaman ortalıkta görünme… 

Meslek liselerine dokunmak istemiş, diyor gazete. Haddini aştı, Meslek Liselerini bitirme 

görevi onun değildi. Gazeteciler bilmediği için sorun var zannettiler. Çok iştahlı çalıştı, çünkü Dünya 

Bankasından aldığı talimatları YÖK Başkanı Erdoğan Teziç’in istediği doğrultuda hiç engelsiz yerine 

getirdi ve o işler bitince hadi bir iş daha yapayım da itibarım yükselsin diye mi düşündü acaba?    

Bilemedi. O işten itibar alacak olan bir başkası gelecek, İmam Hatipleri kaldıracak, İlahiyat 

Fakültesini de kaldıracak. O okullarda öğretilen her bir dersin 4 aylık ayrı kursları açılacak piyasada.  

Şu anda Ankara’da her yaş ve her iş için zorunlu sertifika kursları var; bebek bakıcılığı, yaşlı 

bakıcılığı, ameliyat sonrası bakıcılık, kantin işletmeciliği, büfe işletmeciliği, muslukçuluk, 

badanacılık,vb. ilkokul mezunu olmak yetiyor. Bir kararnamelik işi kaldı Meslek Liselerinin. 

Modül/parçacı sistemin arkası buydu ve bilmiyor öğretmenlerimiz ve halkımız. Bu okulların 

öğretmenlerine şu denecek; “Gidin piyasada kurs açın, müşteriniz öğrenciniz, artık size devletten 

öğretmenlik maaşı da yok sigorta da yok!” 

“Sertifikalı diplomalılığa geçiyoruz” sözünü İlk 2004’de o zamanki TTK başkanı Ziya 

Selçuk’tan duymuştuk değil mi? (Bkz. Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma, 2004, otopsi yay.) 

4 aylık kurslarla meslek edindirme kursları ile sertifikalı diplomalılığa geçirildik aslında.  

Gerçekten, İmam Hatip Meslek Liseleri de piyasada eritilecek, öğretmenlerine de gidin kurs 

açın denilecek de… İrfan Erdoğan’a, “şimdilik bu kadar, onun da sırası gelecek, hükümet bu sıralar 

daha fazla yıpranmasın” demiştir Milli(!)Eğitim Bakanı.  Hele bir “Aleviler istedi de Din Derslerini 

kaldırdık” numarasını bir tuttursunlar, ondan sonra.  

İrfan Erdoğan bu sıralamayı bilmiyor olabilirdi, o sıralamayı Amerikan Büyükelçisi bilir, 

YÖK Dünya Bankası dairesi bilir. Oysa bu gün, daha Din Dersleri kaldırılmamışken, meslek liselerini 

kapatmaktan söz etmek erken öten horozluktur. (Hatırlatma; 28 Şubat liberal darbedir, Evren 

darbesinin devamıdır,  laik falan değil dediğimde kimse anlamamıştı. Şimdi 28 Şubat’ın devamını 

izleyin ve İlahiyat Fakültesi dahil bütün devlet okulların piyasaya devredilerek kapatılmasını yakından 

görün.) 

Öte yandan, kadrolaşma ile Din Dersi öğretmeni tayin etmemeyi birbirine karıştırmış 

gazeteciler; çünkü onlar Din Derslerinin piyasada tarikat kurslarında verileceğini, İmam Hatip Lisesi 

gibi tek tip okul(!)dan yetişenlerin piyasacı mantığa uymadığını, yerli ve yabancı tarikatların kendi 

görüşüne göre kendi ibadethanelerinde din eğitimi vermeleri şeklinde bir Amerikano modeline 

geçileceğini, bunun ABD ve AB piyasacılarının dayatması olduğunu,  Diyanet İşleri Başkanlığının da 

aynı nedenle kaldırılacağını, DİB’i piyasa demokrasisi(!) adına AB’ye uyum gereği kaldıracaklarını, 

çünkü kamuculuğun tek tip eğitimde birlik(!) demek olduğunu, demek ki gazeteciler henüz bilmiyor.  

Geçmiş olsun  ey milletim. Uyan da kalelerini korumaya bak. Çocuklarınızın gittiği okullara 

bir sabah hep beraber gidin de orada kale içerden nasıl beklenir diye kafa yormaya başlayın daha geç 

olmadan. Bakın, kendi kahramanlarını,  İrfan Erdoğanlarını Ziya Selçuklarını nasıl Atlantik ötesinden 

gönderiyorlar, sen daha mahallendeki çocuğunun gittiği okula kadar bi zahmet gitmezsen, 

öğretmenlerle idarecilerle asıl bunları konuşmazsan…  

Daha nasıl anlatayım? 

5.3.2008 

8.4.2008 

 

ABD ADANA KONSOLOSU BU KEZ GAZİANTEP'TE 

  

Adana ABD Konsolosu Gaziantep Kolej Vakfında ne arıyor?  

  

Bu okul bir ABD Misyonerlik okulu mudur?  

  

Çocuklarımızı ödüllü devşirme dönemi mi başlıyor?  

  

ABD Dışişleri Bakanlığı Türk Çocuklarına nasıl burs verebiliyor? Böyle bir yasa olamaz! Buna bizim 

yasalarımız izin veriyor olamaz!  

  



Öğretmen sendikaları, eğitim dernekleri, veli dernekleri, öğretim elemanları ve öğrenci bunu protesto 

etmelidir! 

Ülkemizde yabancı İngilizce öğretmeni çalıştıran okullardan biri de bu okuldur ve buralarda çalışan 

İngilizce öğretmenlerinin pedagojik yeterliklerine bakılmamakta, sadece ana dili İngilizce olan ve 

herhangi bir iki yıllık yüksekokul mezunları sözleşmeli öğretmen olabilmektedir.  

Ankara’da yabancı uyruklu İngilizce öğretmeni çalıştıran okullar ve dersaneler vardır; özellikle 

Kore’liler çok ucuza çalışmaktadır. Bu öğretmenlerin aynı zamanda Yahudiliğin Hıristiyan kolu olan 

Evangelist Protestan kilisesine bağlı oldukları fikri yaygındır.  

 

M.Morgül 

 

  

8 Nisan 2008 tarihli AA imzalı haber internet sitelerinde şöyle yer aldı: 

  

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 35 Avrupa ve Asya ülkesinden yüz binlerce öğrenci arasından seçtiği 45 

öğrenciye verdiği Benjamin Franklin bursunu kazananlar arasında Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri 

Ece Çakıcı ve Barış Ersoy da yer aldı. Okulda düzenlenen törene katılan ABD Adana Konsolosu Eric 

Green, 'İşte dünyanın en zeki 45 öğrencisinden ikisi. Benjamin Franklin bursu dünyada sadece 45 

öğrenciye veriliyor. Bu bursu Gaziantep Kolej Vakfı'ndan iki öğrenci kazandı. Bu çocuklarımız 

dünyanın burs kriterlerine uyan en zeki çocuklarıdır' dedi. 45 kişilik listeye girecek öğrencilerde 'Üst 

düzey İngilizce bilgisi ve uluslararası ilişkilere yönelik liderlik potansiyeli, sosyal konulara ve ders 

dışı etkinliklere ilgi, yüksek akademik başarı ve gönüllü toplum hizmetlerine istekli olma ve gelişmiş 

özgüven' koşulları aranıyor. Benjamin Franklin Transatlantik Burs Programı kapsamında düzenlenen 

Gençler için Yaz Enstitüsü'nün 28 Haziran-23 Temmuz'daki 'The Founders' seansına katılacak Barış 

Ersoy ile 5-30 Temmuz 2008'daki 'The Diplomats' seansında Türkiye'yi temsil edecek Esra Çakır'ın 

ulaşım, konaklama, eğitim gibi tüm giderleri ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından karşılanacak. A.A 

 
 

 

07.04.2008  

Gaziantep Kolej Vakfı (GKV) öğrencileri Ece Çakıcı ve Barış Ersoy, dünyanın en zeki 45 

öğrencisi arasına girmeyi başararak, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından verilen Benjamin 

Franklin Transatlantik Burs Programı'na katılmayı hak etti.  
 

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 35 Avrupa ve Asya Ülkesi'nden yüzbinlerce öğrenci arasından seçtiği 45 

öğrenciye verdiği Benjamin Franklin bursunu kazananlar arasında Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri 

Ece Çakıcı ve Barış Ersoy da yer aldı. Okulda düzenlenen törende ABD Adana Konsolosu Eric Green, 

2 Türk öğrenciyi ellerini havaya kaldırarak konuklara tanıttı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsolos Green, "İşte dünyanın en zeki 45 öğrencisinden ikisi. Benjamin Franklin bursu 

dünyada sadece 45 öğrenciye veriliyor. Bu bursu Gaziantep Kolej Vakfı'ndan iki öğrenci 

kazandı. Bu çocuklarımız dünyanın burs kriterlerine uyan en zeki çocuklarıdır. Öğrencileri, 

ailelerini ve okul  

yönetimini kutluyorum" dedi.  

 

 

Laikliğe Yeni Ad Arayanlar  



 

 Laikliğe Türkçe bir tanım bulalım diyor birisi, “aklîliktir, akılcılıktır” diye ekliyor sonra 

kendisi. Latince olan “laik” sözcüğüne Arapça’dan aklîliği alıyor, farkında değil.   

Akılcılığın Türkçe’si de var; uslamlama, usa vurma. Peki ama, bu sözcükler laikliğin karşılığı 

olabilir mi?  

Laik yönetimin yerine akılcı yönetim denilirse hiç ikisi aynı şey olur mu?  

Devlet yönetimiyle ilgili bir terim, sınıfsal-sosyal bir terim olan “laik düzen” ile kişinin 

zihinsel faaliyetine ait olan bir terim hiç aynı anlamda kullanılabilir mi? Laik düzen, halkçı düzendir!  

Laik devlet düzeninin nasıl bir şey olduğunu hiç yaşamamış olsaydık neyse. Neden böyle bir 

çaba, merak ettim doğrusu.   

Laikliğe yeni bir ad bulma çabası içinde olan bir TV programını (Enerji Savaşları ) bu merakla 

haftalarca dinledim. Aynı kişi birkaç hafta önce CHP başkanlığına adaylığını koyunca neden böyle bir 

çabaya girdiğini biraz daha merak ettim 

Önceki hafta yine laiklik sözcüğünü değiştirelim demeye devam ederken, halifeliğin 

kaldırılışının yıldönümüydü, “Atatürk halifeliği kaldırmakla  Hint Müslümanlarını küstürdü” dedi, 

yetmedi, “Hint Müslümanlarının küslüğünü gidermek lazım” demez mi?  

Çok akılcı bir mantıkla mı söylüyor bunu, -laikliğe aklilik diyordu ya- inanılır gibi değil! Bu 

akılcı-kurnaz mantıkla “Atatürk’ün astırdığı İngiliz ajanı Hint Sagir’in bağış diye getirdiği parayı da 

geri verelim” diyecek nerdeyse!  

Hani Hint Müslümanlarının böyle bir talebi falan olsa… Yoktur, olmaz. Onlar İngilizlerden 

kurtulmak için Mustafa Kemal’i örnek aldılar, özellikle Pencap’ta evlerin baş köşesinde Mustafa 

Kemal resimleri asılıdır. Mustafa Kemal’in ağzından çıkan her cümle Bombay gazetelerinde manşet 

atılırdı. Anımsayalım, 1936’da Atatürk’ün, Filistin’de İsrail devleti kurulmasına karşı TBMM’de 

yaptığı konuşmayı batılılar Bombay gazetelerinden öğrenmişti.  

“Laiklik, dinin devletten ve siyasetten ayrı tutulmasıdır” tanımını bilmeyenimiz yoktur. 

Cumhuriyet ruhban sınıfını kaldırır ki halk kendi kendini yöneten, kendisi egemen olabilsin. Laik 

yönetim, halkın iktidarıdır, yani Cumhuriyet rejimidir.  

Latince “laikler” sözcüğü, tüm çalışan üreten insanları kapsayan sosyal sınıfın adıdır. Eski 

Roma’da bu sınıf “sarayın ve kilisenin dışındakiler” olarak da açıklanabilirdi. Amerikalılar ise bu 

sosyal sınıfa dışarıdaki halk anlamında “sokaktakiler” der. Eğer biz laikler kavramını Amerikanca’dan 

alsaydık,  “sokaktaki işsiz güçsüz takımı” diyecektik.  

“Laik” Türkçe bir sözcüktür; Ön-Türkçe’dir, “helayik” demektir, dönüşerek “halk” olmuştur. 

Latince’ye Etrüskçe’den girmiştir. Fonetik açılımıyla laik yönetim, halk yönetimidir; çalışanların, 

helayıkların kendini yönetmesidir. Halk yerine Arapça Cumhur demekle değişen bir şey yoktur. 

Neden laiklik terimine başka bir anlam yüklemeye çalışmaktadırlar acaba? Akılcılık diyerek, 

bireysel bir kavrama mı indirmek niyetindedirler? Akıl denilen kutu bilgisayar gibi içi boş dünyaya 

gelir, içine ne bilgi yüklersen onunla mantık yürütür. Akıl kutusunun içine Minzeci tarikatının 

“Hırsızlık yapanın kolu kesilmelidir” buyruğunu koyarsan, sokağa bırakıldığı için baklava çalan 

çocukların kollarını budamaya başlarsın… Bu akılcılık mıdır, laiklik midir şimdi?  

Oysa halkın kendinin ve çocuklarının karnını doyuracağı halkçı bir yönetim, bağımsız bir 

ülke, ulusal kaynaklarını yabancılara değil kendi çocuklarına sunan müreffeh ülke, kamucu, devletçi, 

ulusun egemenliği, hepsi birlikte “laik ve sosyal devlet” demektir. Ki o zaman çocuklar baklava 

çalmazlar!   

Neden laiklikten söz ederken Minzeci tarikatına (böyle bir tarikatın varlığı da şüphelidir) 

atladım derseniz, laikliğin adını değiştirelim diyen bu programcı bilim adamı, “Akılcı bir tarikat var, 

adı Minzeci” diye sık sık söylemektedir de ondan.  

Laikliğe yeni ad arayanlar, bıraksınlar laikliği yerinde, dokunmasınlar Cumhuriyetimizin 

temel kavramlarına. Hem de bilim adamıyım diyerek bunu yapmak affedilecek şey değil. İçi 

boşaltılmadık bir tek laiklik kavramımız kaldı!  

Bir bilim adamı TV programında, önceki hafta programa davet ettiği bir konuşmacı için, 

“Birisi de geldi burada laik helayikten gelir dedi”  gibi bir söz kullanırsa, ne kadar ciddidir? Paket 

yayın olan çekimleri makaslayarak yayına verir ve bunu, zamanı aştığı bahanesiyle açıklarsa buna ne 

denir?  



Kimse profesörlük etiketine sığınıp da Cumhuriyetimizin temel kavramlarını değiştirmeye, 

içini boşaltmaya, ortadan kaldırmaya çabalamasın. Bu halk öyle sakin anlamaz görünür, efendiliğini 

bozmadan dinler ama, canına tak dediği zaman, sözü sahibine iade eder ve gerekeni yapar!  

 

6.4.2008 

 

 

 

 

 

EKLER: 

Mühendislik diplomaları kaldırıldı. 

 

 

 

 

                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             
 

 

Eğitimde Altın Sözler  

 

 MEB yayınevlerinin kapatılması haftanın eğitim gündemiydi. Yüz kadar yayınevinden 

Ankara, Van, Bitlis ve İstanbul’da birer tane bırakıldı.  

1.Sınıf Türkçe ders kitabının sayfalarını resim olarak görüntüleyip bilgisayarda açıklamalı 

akar sunum hazırlayacaktım, yenisini almaya gittiğimde yayınevinin yeri bir daha değişmişti, çok 

dolaştım. Ben ki Ankara’yı, Beşevler’i bu kadar bilen insanım, sıradan vatandaş nasıl bulacak buraları 

diye düşündüm. 

2005 yılından itibaren ilköğretim okullarında uygulamaya konulan eğitim programı SPAN 

Danışmanları tarafından hazırlandı. Dünya Bankasının isteği üzerine hazırlanan bu programın ekinde 

devletin kitap basmaması vardı, her şey piyasaya devredilecek. Küresel piyasaya geçiş programıdır bu. 

Değişimin gerekçesinde öyle diyor; Küresel değişime ayak uydurmak… 

İleride, aileler çocuklarını eğitecek sağlıklı bir tek kitap dahi bulamayacaklar, çünkü piyasanın 

ipleri Türk devletinin elinde değildir! 

Eğitimcileri bu değişime ikna edecek bir kılıf da buldular; Çoklu Zekâ Kuramı. Doğru çevirisi; 

“Parçalanmış Zekâ” veya “Çok Parçalı Zeka”.  Bu kuramın ne kadar martaval bir şey olduğunu daha 

önce anlatmaya çalıştım. Otopsi yayınlarında basılan “Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma” kitabım 

odur. Bu kitabımın 2.baskısı bitti ve yayınevi krizde olduğundan tekrar basılamıyor.  

Gündem MEB yayınevlerinin  kapatılmasına gelince, ART Televizyonundan Nuriye Atabey 

aradı, “Çarşamba akşamı programı beraber yapalım” dedi.  

Program için hazırlık yaparken, halkımıza ve eğitimcilere anımsatmak için, eğitimde doğrular 

nelerdir aklıma gelenleri bir sıralayayım dedim. Çünkü, eğitimin altın kuralları unutturulduğu için yeni 

nesil öğretmenler kitaplardaki yanlışları göremiyor. Öğretmen de veli de, örneğin ünite soruları neden 

bu kadar aptalca, buna bir anlam veremiyor.  

Anlamı şu; kitaplardaki bütün yazılar, resimler ve sorular beyni parçalayacak şekilde, 

dengesizlik yaratmak üzere, o martaval kuram tuzağıyla hazırlandı; küresel sömürgecilerin 

(emperyalistlerin) siparişiyle ABD’de 1983’de  yazılmış olan bir makaleye dayanır.  

O makale, çocuğa “sosyal varlık” diyen Asya toplumlarına ve “eğitimde birlik” diyen ulus 

devletlerin sosyal eğitim programlarına karşı üretilmiş bir çeşit psikolojik silahtı.  

Şimdi, çocuklarımızın okula doğru bilgi ve doğru terbiye almaya gittiğini zannediyoruz. Oysa, 

ellerindeki kitaplarda, eğitim tarihi boyunca oluşmuş ne kadar eğitici kavram varsa hepsinin tersini 

görüyoruz!  



Çok sevgili, benim kırk yıllık çok değerli eğitimci meslektaşlarım!  

Öğretmen okullarında okurken öğrendiğimiz  altın sözleri anımsayalım. Yeni kuşak 

öğretmenlere ve öğretmen adaylarına belletelim, ki onlar bizim torunlarımızın öğretmenidir. 

• Anımsayalım; Zekâ tektir, diğerleri yetenektir!  

• Anımsayalım; Akıl, olaylar arasında bağ kurabilmenin adıdır. (Yeni kitaplar akılsız cümlelerle 

doludur!) 

• Anımsayalım; Zekâ, akıl denilen ışıklı bağcıkların ne kadar hızla parladığını tanımlar. (Parlak 

zekâ deyimi halk arasında kullanılan doğru bir tanımdır!) 

• Anımsayalım; Çocuk sosyal varlıktır! (Onlar çocuk bireydir diyor.) 

• Anımsayalım; Çocuk olumlu örneklerle eğitilir. (Yeni kitaplar olumsuz örneklerle 

dolduruldu.) 

• Anımsayalım; Eğitim çocuğun zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini desteklemek içindir. 

(Yeni kitaplar çocuğun zihin, beden ve ruh sağlığını bozuyor.) 

• Anımsayalım; Çocuk, hayatı neşe içinde yaşanılacak yer olarak algılamalı; ona hayatın 

güzellikleri fark ettirilmeli, estetik kavrayışı yükseltilmelidir.  

• Anımsayalım; Öğretmenlik çocuğun yeteneğini ölçmek değildir.    

• Anımsayalım; Somuttan soyuta gidilir, çocuğun önüne soyut resim konulmaz! 

• Anımsayalım; Yakından uzağa gidilir, dünyadan-uzaydan başlanmaz! 

• Anımsayalım; Çocuğa uyaksız şiir okutulmaz! 

• Anımsayalım; Çerçevesiz resim olmaz, sınırsızlık beyni dağıtır! 

• Anımsayalım; Çocuğun göz sağlığını korumak görevimizdir: Beyaz zemin üzerine okunaklı 

harflerle yazılmış kitaba 25-30cm’den bakacak çocuk! 

• Anımsayalım; Çocuğun olumlu davranışları fark edilir ve aferin ile ödüllendirilir. Bu yolla 

olumsuz davranışları yok edilir.     

• Anımsayalım; Çocuğun hatası yüzüne vurulmaz! (Hatası yüzüne vurulan çocuk yüzsüz olur!) 

Çocuğu affetmek büyüklüktür. 

• Anımsayalım; Denge, evrenin ve insanın tek kuralıdır, eğitim dengeyi geliştirmek içindir! 

• Anımsayalım; Çocuğun doğasına aykırı hiçbir şey eğitimin konusu olamaz! Örneğin, çocuk, 

yakından uzağa ilkesiyle eğitilir, üniteler  ailemizden başlar. Yeni programda “Gökyüzü ve 

uzay ünitesi ile 1.sınıf başlıyor. 

 

2005 eğitim programının ders kitapları bir silah gibi çocuklarımızı mahvetmek üzere 

hazırlanmıştır: 

-Çocuklarımız zihni ve duygusal tecavüz altındadırlar. 

-Zihin güvenliğimiz tehlikededir.  

-Beynimizin ışığı karartılmak üzeredir. 

-Ders kitaplarının içeriği içimize kadar sızan düşmanlarımız tarafından değiştirilmiştir.  

11.5.2008 

 

Siz  Şarkı  Söylerken  Ay  Kadar  Güzelsiniz 

 

7-12 Temmuz 2008 tarihleri arasında Ankara’da ilk defa “Çocuk Korosu Çalıştayı, Şeflik 

Kursu ve Koro Eğitimciliği Semineri” gerçekleştirildi. İki genç koro öğretmeni, Atilla Çağdaş Değer 

ve Çiğdem Aytepe’nin çabalarıyla gerçekleştirilen bu seminerde İspanya’nın Katalan bölgesindeki 

Barselona şehrinden gelen iki usta koro eğitimcisi, Elisenda Carraso i Ribot ve Oriol Castanyer’in 

eğitim yöntemlerini uygulamalı olarak gördük.  

Katalanlar ile atadan akraba olduğumuzu buraya not düşmeliyim. Oriol, adının Ural 

dağlarından geldiğini, Sibir Türkleriyle akraba olduklarını biliyor, bizdeki adının Oral olduğunu 

kendisine söyledim.  

Çocuk-genç 80 kişilik koroya 20 öğretmenin de katılmasıyla 100 kişiyi bulan büyük bir 

koroyu 5 gün boyunca her sabah dört saat çalıştırdılar. Her gün öğleden sonra üç saat  müzik 

öğretmenlerine koro şeflik eğitimi verdiler. Koro müziğinin hamilerinden ben, seminerin onur konuğu 

olarak çalıştaya davetliydim. İki çalışma da ben gerçekleştirdim. 



100 kişilik koro bu seminerde çalışılan eserleri seminerin altıncı günü Gazi Konser Salonu’nda 

muhteşem bir konserle  dinleyiciye sundular. Konserin konuk sanatçısı dünyaca ünlü harika çocuk 

piyanistimiz Mertol Demirelli, on beş dakikalık muhteşem bir konser verdi. 

Seminerin beşinci günü, sponsor olarak görünen SCA Müzik Vakfından gelen kitap satış 

masasındakiler çocuklara üç afiş dağıttı. Afişi verirken, bu afişi yatak odanıza asın diye 

tembihliyorlardı. Merak ettim, afişlere baktım ve gördüm ki siyahın tonlarıyla yapılmış, camları 

kırılmış bir evde yüzü görünmeyen eli coplu bir adam, barda içerek yıkılmış bir genç, “davulun sesi 

daha iyiydi” balyozla parçalanmış harflerle bir yazı…Ürkütücü karanlık resimler. Bu resimlere bakan 

çocuk o gece sadece kâbus görür! Birkaçını aldım yırtıp çöpe attım. SCA Vakfına bu afişleri vakfa 

mali destek verdiği bilinen İsrail Büyükelçiliği vermiş olmalıydı.  

Ertesi sabah,  çocuklarımızı böyle tehlikelerden korumak amacıyla “Siz  Şarkı  Söylerken  Ay  

Kadar  Güzelsiniz” başlıklı bir yazı yazdım ve  koroya dağıttım:  

Sevgili çocuklar ve sevgili gençler, 

Bir haftadır muhteşem şarkılar söylediniz. Siz şarkı söylerken hep yüzünüze baktım; o kadar 

güzelsiniz ki! Provalar boyunca ay gibi parlıyordunuz, ışık saçıyordunuz! 

Kendi ışığınızı görmek isterseniz bir deneme yapın. Konsere başlamadan önce aynada 

kendinize bakın, kendinizle göz göze gelin,  orada kendinizle konuşun, gördüğünüz o güzel yüze 

bakarken “Aferim bana” deyin, “Çok güzel işler yapıyorum, biraz sonra vereceğimiz konser için 

kendimi şimdiden kutluyorum”.   

Konserden sonra gidip aynaya bir daha bakın, gözlerinizdeki ışığın ne kadar çoğaldığını 

göreceksiniz; artık güneşin çocuğu oldunuz, ışık saçıyorsunuz!  

Arkadaşınızın gözlerine bakın, bir süre konuşmadan göz göze kalın, aynı parlak ışığı onların 

gözlerinde göreceksiniz. Sevinçle birbirinize sarılın.  

O anda, birleşen ışığınızın yaydığı büyük enerjiyi beyninizdeki o büyük ışık kaynağına 

yüklediniz. Şimdi, gelecek provalar için daha büyük bir ışık enerjisi depoladınız!  (İnsan, ışıkla çalışan 

bir motor gibidir.) 

Şimdi kendinize söz verin: 

- Işığımı kimsenin karartmasına izin vermeyeceğim. Bunun için; 

-Siyah renkli afişlere bakmayacağım. Siyah zemin üzerine yazılmış yazıları okumayacağım. 

Karanlık afişleri elime almayacağım, evime sokmayacağım!  

Çünkü, kara, ölümdür, ışığın içindeki bütün renkleri yok eder, karanın bu özelliği keşfedilmiş 

son silahtır. Bu silahtan korunmanın ilk adımı karşımıza geldiğinde ona bakmamak ve gözlerimizi 

derhal bayrağımızdaki gibi parlak kırmızı ve diğer sarı, yeşil gibi canlı renklere çevirmektir.  

-İnsanları ve çocukları aşağılanmış gösteren resimlere bakmayacağım! 

Çünkü,  keşfedilmiş son silahlardan biri de, çocukları olumlu örneklerden mahrum 

bırakmaktır.  

-Televizyonda gösterilen kanlı, savaşlı, mahalle kavgalarıyla, abartılı geçimsiz aile ve ve 

korku sesleriyle dolu ve çirkinlik yayan filmleri seyretmeyeceğim! 

-Türkçe’yi bozarak konuşan, bozarak yazan, çirkinleştirilmiş Cem Yılmaz afişlerine 

bakmayacağım!  

-İnsanı hayvan, hayvanı insan gibi gösteren kötü resimlere ve filmlere bakmayacağım!  

-Her gece yatmadan önce  elimi yüzümü yıkayıp, bu sırada akan suyun sesini dinleyip, aynada 

kendime bir daha bakacağım! Sonra gökteki aya ve yıldızlara bakıp, bize ışığını gönderdikleri için 

onlara teşekkür edeceğim, “Hayat ne kadar güzel!” diyeceğim. 

-Sık sık güneş doğarken ve güneş batarken onu seyredeceğim! Bize ışık, yani hayat verdiği 

için ona teşekkür edeceğim. Çünkü, biz insanlar ışıkla yaşayan ışık canlılarıyız, bunu hiç 

unutmayacağım.  

-Dünyamızda bize güzel şarkılar söyleten koro şefimiz Elisenda ve Oriol gibi ışığımızı 

çoğaltan güzel insanların olduğunu herkese anlatacağım!  

-Her dolunayda aya bakarken Elisanda’nın bize “Kendinizi aya kadar yükselmiş hissettiniz, 

değil mi?” dediğini anımsayacağım ve İspanyol Ay Perisi/Barse-luna kızı, güzel müzik perisi, “muzi” 

Elisanda’ya selâm göndereceğim.  

-Çok yaşa Elisanda! Çok yaşa Orial! Çok yaşa Atilla! Çok yaşa Çiğdem! İyi ki varsınız ve iyi 

ki hayat ışığımızı çoğalttınız! En güzel şarkıları sizin için söyleyeceğim!  

 



Sevgili gençler, hepinizi çok seviyorum. Işığınız hiç sönmesin! Işığınızı söndürmek isteyen 

kim olursa olsun karşısında beni bulacaktır.  

Okuyucuya not: İran sınırları içerisinde görünen Tebriz yakınlarındaki Katalan adında bir 

Azeri şehri vardır. İspanya’nın içinde bulunduğu yarımadanın adı olan İberya (Peria), aynı zamanda 

Kafkasların eski adıdır, Kafkas İberyası olarak geçer. Katalunya’nın dağları olan Pirene/Periana 

dağları keza Doğu Kardeniz dağlarının antik adı olan Peria Dağları ile aynıdır. Kataluna adında, Got-

uli-ana; Skot/İskitlerin Ay Tanrısı saklıdır. Zaten telaffuz ederken Gotluna gibi söylemektedirler.  

Katalan (Katalunya) halk müziğinin ana ritmi Azerilerle aynı olup altı sekizliktir ve yine 

bizimki gibi RE kararlı hüseyni ezgileri vardır. Katalunca’da “manca”(yemek) gibi pek çok ortak 

sözcüğümüz vardır. Katalunlar kahraman bir halktır. İspanya kralı faşist Franko’ya karşı cumhuriyet 

direnişiyle ünlü Guernika kasabası 1937’de Hitler’in verdiği bombalarla yerle bir edilmiş ve yine bir 

Katalan olan Picasso bu tablosu ile ünlüdür.  

Katalan halkı bugün de küresel faşistlerin ayrılıkçı terör saldırılarıyla karşı karşıyadır. 

12.7.2008  

 

 

 

 

Okul Kitaplarında Bilgi Azaltıldı 

Öğretmen Maaşları da Azalmalı!  

Bu kadar az bilgiye ödediğimiz para çok fazladır! Ya da, ders kitaplarının içi bu maaş kadar 

doldurulsun! 

 Bugün bir otistik çocuklara eğitim veren öğretmenle tanıştım, bir şey öğrendim. Hepinize 

bunu anlatmak isitiyorum. Bir öğrencisi için doktor ailesine şöyle demiş: 

“Evinizde ya yüksek sesle bağırarak konuşuluyor, ya çok kavga ediliyor, ya da korku filimleri 

çok izleniyor, ya da bağırtılı çizgi filimler çocuğa izlettiriliyor. Bu çocuk aslında zihinsel özürlü değil, 

ama çocuğun beyni kendini kapatmış!”  

  Canlarım, işte çoktandır anlatmaya çalıştığım şeyin somut sonuçlarından biri. Beyin kendine 

tehdit algılaması yaptığı durumlarda tek savunması kendini kapatmak, zihinsel faaliyetini 

durdurmaktır!  

Yeni ders kitaplarında da benzer tehditleri görsel yolla çocuğa bombardıman ettiklerini 

saptadım. Vahşeti fark ettiniz mi? 

  Çocuklarımızın ve torunlarımızın akıl sağlığını koruma görevi acil sorunumuz olmak 

durumundadır. 

 Fen Fakültesi Matematik bölümünden mezun yeğenim diyor ki: 

“Teyzemin okul kitapları konusundaki tespitine yüzde yüz katılıyorum.. Görselliği o kadar 

abartmışlarki konuşma baloncukları, rengarenk sayfalar, gereksiz hikayelerle beyin daha konuyu 

algılayamadan dumura uğruyor..Matematik kitapları tam bir facia (benim alanım olduğu için 

sinirlerim daha da geriliyor)..Bir sayfada problem tanımlanıyor, sayfa en az 3-4 renge bölünmüş.. Bir 

tarafta hikayeler bir tarafta Ahmet bunu demiş Mehmet bunu demiş acaba hangisi doğru söylemiş gibi 

beyni yoran şeyler.. Problemin cevabı herhalde diğer sayfada deyip bakıyorsun.. Bul bulabilirsen.. 

Görselliğin abartıldığını görmek için SBS  sınavlarına bakmanız yeterli zaten...Hele 7. sınıfların SBS 

sınavına baktım da, güler misin ağlar mısın.. Şekillerden geçilmiyor.. Beyin travması.. Vakit 

kaybından başka birşey değil.. Bir matematik probleminde, sonucu Ahmet 5 demiş Mehmet 10 demiş 

Ali 7 demiş, acaba hangisi doğru söylemiş?” diye sorarak çocuğa ne kazandırılır ki.. 

  Bu sinir harbiyle hepinizi öpüyorum” 

 Yeğenime gönderdiğim yanıtı buraya alıyorum. 

Bütün dostlarına bu yorumunu ilet. Bu ders kitaplarını aileler götürüp milli eğitimin kapısında 

yığın yapmalı, kitlesel protesto edilmelidir. Çocuk hakları, insan hakları diyen dernekler bunları 

anlayamaz, derneklerden veya öğretmen sendikalarından bunu beklemeye vaktimiz yok, pek de 

anladıklarını sanmıyorum.  

Yıllardır "bu paraya bu kadar eğitim" diyen sendikalara bunu anlatamazsınız.  Buyursunlar 

şimdi, içi boşaltılmış eğitim için aldıkları maaş çok fazla değil mi?  



"Çocuğuma bu kadar az bilgi veren öğretmene bu kadar maaş çok, öğretmen maaşlarında 

kesinti istiyoruz, paramız boşa gidiyor" diye okulların ve sendikaların ve bakanlığın önüne yığılmalı 

veliler. Belki böyle anlamaları sağlanır...  

YÖK önünde direniş çadırları kurulmalı, "bu kitapları kaldırın, eski müfredatımızı istiyoruz" 

diye... YÖK’ün ne alakası var diyenlere kısaca tekrar edeyim; Eğitim Fakültelerinin öğretim üyeleri 

aracılığyla kotarıldı bu işler. ÇokParçalı zekacı dekanlar bölüm başkanları Amerikadan bu eğitimi alıp 

kopya ettiler. 

Okul kitaplarındaki durumun farkında olan anneler bunu tepkileriyle belli etmiyorlarsa 

çocuklarının beyninin köreltilmesi suçuna ortak oluyorlar demektir! 

Biz, "Bir çocuğum ölürse bir daha doğururum" diyen anglo sakson bencil batılı değiliz, biz 

çocuğumuz için kendini ateşe atan Asyanın Ana Tanrıçalar kültüründen geliyoruz! Anası Ulular ülkesi 

Anadolu’da yaşıyoruz!  

Oğulları için kendini yakmayan analar çocuklarına gelecek vaad edemezler. 

7.9.2008 

 

 

Orduları Dağıtılmış Bir Millet, Millet Olarak Kalabilir mi? 

 

TERÖRE VERİLEN DESTEK TSK’NİN KOLUNU BAĞLAMAKTADIR! E.Kur.Al.Ömer 

Lütfü Taşçıoğlu diyor ki; 

• Vatana ihanet kanunu kaldırıldı, terör yasasına eklendi. 

• Valinin izni olmadan operasyon yasaklandı. 

• Özel savcı atamalarıyla yardım ve yatakçılar aklandı. 

• İdam kaldırıldı. 

• CMUK değişti DGM’ler kaldırıldı. 

• Gözaltı süreleri 15 günden 4 güne indirildi. 

• Terörle Mücadele Yasası'nın propagandayı düzenleyen 8'inci maddesi kaldırıldı. 

• Jandarma komutanlarının kaymakamlara vekalet etmesinin önü kapatıldı. 

• Jandarmanın dinleme yetkisi kaldırıldı. 

• Askerin üst-araç arama yetkisi elinden alındı. 

• Vicdani ret kabul edildi. 

• Şehitlik ve gazilik kavramları ders kitaplarından çıkartıldı. 

• DEP’liler cezası bitmeden hapisten çıkarıldı. 

• Başbakan V. ve TBMM Bşk.ve Cumhurbaşkanı  Tarafından bunlara yemek verildi. 

• Medyanın terör desteği meşru hale getirildi. 

• Cezaevinden çıkartılan PKK’lılar TBMM’ne sokuldu. 

• ABD ve AB’nin dayatmalarıyla federatif sistemin alt yapısı hazırlandı. 

• PKK’yı destekleyen DTP’liler ve Belediye Bşk.larına işlem yapılmadı. 

• TSK hedef seçilerek yıpratılmaya başlandı.  

• ABD ve İsrail’in PKK’ya desteği görmezden gelindi. 

• ABD’nın Irak’ta Kürt devleti oluşturmasına ses çıkartılmadı. 

• Türkiye’deki ABD ve AB Büyükelçilerinin PKK desteğine seyirci kalındı. 

• Irak’ın kuzeyinde  Türk şirketlerinin sözde Kürdistan’a destek vermesine göz yumuldu. 

• PKK’nın Irak’a giren Türk kamyonlarından haraç almasına seyirci kalındı. 

• Mersin ve G.Antep bölgesinden Sözde Kürdistan’a Barzani adına kaçakçılık yapılmasına göz 

yumuldu. 

• Barzani ve Talabani muhatap kabul edildi. 

• Medyanın dış parasal destek alarak  aşiret dizileriyle federasyon alt yapısını oluşturmasına 

seyirci kalındı. 

• MGK işlevsiz hale getirildi.  

• Teröristlere, cezanın 1/5'ini yatıp serbest kalması sağlandı.  

 

TÜRKİYE’NİN İZLEMESİ GEREKEN TUTUM 

• Teröre maddi destek ve moral desteği sağlayan iç ve dış unsurların desteği önlenmelidir.  

• AB dayatmalarıyla çıkarılan ve terörü besleyen tüm uyum yasaları iptal edilmelidir. 



• AB ve ABD temsilcilerinin Türkiye’nin içişlerine karışmasına ve DTP’lileri ve terörü 

destekleyen diğer kişi ve kuruluşları ziyaretlerine izin verilmemelidir. 

• AB ve ABD  büyükelçileri ile elçilik görevlilerinin terörü destekleyen bölgelere yaptıkları 

seyahatler kısıtlanmalıdır. 

• BOP’dan destek çekilmelidir. 

• Dümen suyu politikalarından vazgeçilmelidir. 

• Su, enerji, toprak satışları, azınlık hakları, ABD’ye tanınan üs kolaylıkları ile ikili 

anlaşmaları gözden geçirebileceğimiz  ABD ve İsrail’e hatırlatılmalıdır.  

• Rusya, İran ve Suriye ile iyi ilişkiler geliştirilmelidir.  

• Ilısu Barajı tamamlanmalıdır. 

• Gerekirse İncirlik ABD’ne kapatılmalıdır.  

• Kriz yönetimi Senaryoları hazırlanmalıdır. 
. 

• Irak’ın kuzeyinde Barzani’ye ve Talabani’ye hizmet eden Türk firmaları geri 

çekilmelidir. 

• Mersin ve G.Antep’den Barzani şirketleriyle  yapılan kaçakçılık önlenmelidir. 

• Irak’a ucuz elektrik satışına son verilmelidir. 

• Habur sınır kapısı kapatılmalı, Telafer kapısı açılmalıdır. 

• APO’nun hapisten PKK’yı yönetmesi önlenmelidir. 

• Türk medyasının PKK’yı meşrulaştıran ve sempatik gösteren çalışmaları önlenmelidir 

• İhanete taraf olan medya mensuplarının yurt dışı bağlantıları tespit edilmeli ve 

önlenmelidir. 

• Askerin üst ve araç arama yetkisi geri verilmelidir. 

• Jandarmanın dinleme yetkisi iade edilmelidir. 

• İl İdaresi Kanunu değiştirilerek askerin izinsiz operasyon yapmasına imkan 

sağlanmalıdır. 

• Jandarmanın yetki kısıtlamaları kaldırılmalıdır. 

• Polis devleti yolundaki girişimlerden vaz geçilmelidir. 

• Sınır güvenliği ve iç güvenlik sorumluluğu tekrar TSK’ne verilmelidir. 

• Vicdani ret kaldırılmalıdır. 

• PKK’ya destek sağlayan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılmalı, Belediye 

Başkanları görevden alınmalıdır. 

• TSK’ni yıpratıcı her türlü faaliyet önlenmelidir. 

 

Daha ne desin sayın emekli Kurmay Albay Taşçıoğlu. Elleri dert görmesin.   

Bunlar yapılırken seçtiğimiz milletvekilleri ve oy verdiğimiz partiler neredeydi?  

Şu anda oy verdiklerimiz nerdedir, ne yapıyorlar?  

Milli Savunma Komisyonunda görevli Rizeli milletvekilleri ne yapıyor? 

Kurulması önerilen SÜPER MÜSTEŞARLIK (jandarmayı polisin emrine vermek)  kimin 

önerisidir? 

 Jandarmayı kaldırarak orduyu küçültmenin karşılığında, belediye seçimleri öncesinde, 

AB’den “krizi atlatma hibesi” gelecek mi?   

Jandarmadan alınıp polise verilecek birimlerin içinde Sahil Güvenlik de varmış, eğer bu doğru 

ise, bu sizin içinize siniyor mu?  

Orduları dağıtılmış bir millet, millet olarak kalabilir mi? 

Bu soruları artık yüreklice sormanın zamanıdır! 

24.10.2008  

 

Teslim Alınmış Türk Eğitim Ordusu 

 

 Değerli emekli komutan Ömer Lütfü Taşçıoğlu, Türk Ordusunun adım adım nasıl 

görevsizleştirildiğini, sınır koruma görevinin de bitirilmekte olduğunu,  ne kadar dar bir alana 

sıkıştırıldığını, elindeki yetkilerin nasıl bir bir kısıtlandığını açık açık Ulusal Kanal televizyonunda 

anlattı, yazdı, sığdığı kadar bir bölümünü ben de köşeme koydum, okudunuz. 



 Gerçekte ülkemizin iki ordusu vardır; biri silahlı kuvvetler, diğeri eğitim ordusudur. Bugün 

her ikisi de aynı derecede sıkıştırılmış haldedir. Silahlı kuvvetlerin içinden çıkan kahramanlar 

yaşadıkları süreci sayın Taşçıoğlu gibi anlatabiliyor, ama maalesef eğitim ordusunun böyle 

kahramanları henüz ortada yoktur. 

 Eli kalem tutan bir çok okul müdürü ve öğretmen var. Çoğu, eğitimin kenarından dolaşıyor, 

ama eğitim kurumlarında emperyalizmin eğitimini veren sömürge askerleri haline geldiklerini bir türlü 

yazamıyorlar.  

Soruyorum bir müdür arkadaşıma, neden diye, “Ben bu kaleyi bekliyorum” diyor. Kendini 

aldatıyor, kalede Türk eğitimi verilmiyor, farkında değil. Bina bekçisi olmuş!  

Emperyalistlerin istediği eğitimi veriyor ve burayı hâlâ Cumhuriyetin kalesi zannediyor. 

Okuldan içeri giren kitaplar aracılığıyla beyinleri bombardıman altında bebelerimizin, Türk 

Bağımsızlık Devrimi toza buluta karıştırılmış, masal gibi mişli geçmiş zamanlarla anlatılıyor, tutuma 

değil alışverişe yöneltiliyor çocuk, kendi öz değerleri hiç yok, yanlışlarla dolu,  psikolojik hap 

malzemesi bütün sayfalar…   

Nedir, bir askerin el bombasına rastladığında yaptığı iş, hızla o bombayı en uzağa fırlatmak, 

değil mi? Peki eğitim ordusunun askeri ne yapıyor? 

O bomba yüklü kitapların parası da bize ödettirilmiştir. Buna Yahudi kurnazlığı denir 

literatürde.  Tıpkı yanıbaşımızda Siyonist Kürt Şeriat Devletini bizim paralarımızla kurdukları gibi. 

Her yıl yeni bombardıman kitaplarına para vereceğiz,  büyük biraderi şişireceğiz…  

Ülkemiz resmen işgal altında olsaydı, işgalciler “bunları öğreteceksiniz” diye dayatmayacak 

mıydı? Yaşadığımız durumun bundan farkı nedir?  

Soralım o zaman, bu müfredatı okutan eğitim ordusunun neferleri, işgalcilerin emrinde 

olduklarını anlamak için daha neyi yaşamaları gerekiyor?  

“Okulu bekliyorum” diyor okul müdürüm, “yeni gelen kitaplara tepki gösterirsem yerimden 

olurum, burayı da bekleyemem”, diyor. Farkında değil, o kendi koltuğunu bekliyor. O koltukta 

kalmanın karşılığında küresel piyasacıların kitaplarını bekliyor!  

Türk Ordusuna reva görülen de böyle bir şey değil midir? Vatan savunması yapmasın, petrol 

borularını beklesin, Irak’ın kuzeyini beklesin…  

Ey benim büyük öğretmenim! Sana yakışan Cumhuriyet’in öğretmeni olmak idi, sana ne oldu? 

Emperyalizmin eğitimini veren, mayınlarla dolu o kitapları bebelerimizin çantalarında görüyorsun ama 

bir şey yapmıyorsun! Senin elini tutan nedir, uzaktan bir ses sana “dokunma” mı diyor? 

Bilirsiniz, sömürge eğitimi, efendiye kölelik eğitimidir, uzaktan kumandalı eğitimdir. Bakın 

TRT 1’deki eğlencelere, uygulanan son eğlence tekniğinde bizi nasıl uzaktan kumandalı hale 

getirdiklerini görürsünüz. Hayali bir ses oyuncuya sürekli emirler veriyor, oyuncu durmadan onun 

istediği rollere girip çıkıyor, asla kendi istediğini yapamıyor, derhal başka bir komut geliyor. Seyirci, 

gülme efektiyle ayrıca kumandalı haldedir, neye güleceğine kendisi karar vermiyor! Oyuncu ne kadar 

aptallaştırılırsa seyirci o kadar eğleniyor. Oysa karşısındaki oyuncu kendisidir; oyuncu bu uzaktan 

kumandalı hale getirilmiş insanları oynuyor… 

Ey benim, bu oyunu ders kitaplarında görüp de “ben okulu bekliyorum” diye kendini kandıran 

öğretmenim, sana sesleniyorum.  

“Teslim alındım, kıpırdayamıyorum, ama Türk halkı bana maaş ödemeye devam etsin” 

diyorsun, öyle mi?  

Zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyin kalmadığını görmüyor musun?  

24.10.2008 

 

 

İnternette Hareketli İlanlar  

 Bir çok gazetenin internet sayfası vardı, Cumhuriyet gazetesinin de var şimdi.  

 Bu tür internet yayıncılığının bir sorunu var, reklam ve ilan almak zorundalar. Alınan ilanlarda 

ve reklamlarda, gazete sahiplerinin istemi dışında,  okuyucuya zihinsel saldırı tuzakları 

kurulabilmektedir ve bunun sorumlusu da gazete olmamaktadır.  

Cumhuriyet gazetesinin internet sayfasındaki hareketli TTNET reklamında kendimce önemli 

sakıncalar gördüm ve gazeteye yazdım. İnternet sayfasının hazırlayıcılarından aldığım yanıtta 

reklamsız yapılamadığını öğrendim. Diyor ki; 

  Sayın Mahiye Morgül,  



  Öncelikle göstermiş olduğunuz ilgi ve hassasiyete çok teşekkür ederiz. "Ttnet" ilanı ile ilgili 

belirtmiş olduklarınızla ilgili olarak size şöyle bir açıklama yapabiliriz.  

 Bildiğiniz gibi haber portallarını (diğer portallar gibi aslında) ayakta tutan şey okurların ilgisi 

ve ilanlardır. İlan içerikleri ise ilan veren kuruma aittir. "Ttnet" ilanı bir "banner" ilanıdır ve "jpeg" 

denilen görsel ilanlardan değildir. Tıpkı sayfamızın sağ kule ilanlarının en başında bulunan Telekom 

ilanı gibi hareketli ilandır. Kurum, tüm sitelerde bu kampanyasına ait, bu ilanı vermektedir.  

 İnternet sitelerinde ilanlar gazete ve dergilerden farklı olarak hareketli olarak da hazırlanabilir. 

Bu okurların haber okuma ilgisini zayıflatan bir durum değildir. Tüm yapılan istatistikler de bunu 

göstermektedir. 

 Takdir edersiniz ki, Cumhuriyet Ekibi olarak yeni başladığımız portalımızı ayakta tutmak 

adına ilan almak zorundayız. Ancak kimliğimize ve ciddiyetimize uymayan ilanları kabul etmiyoruz 

elbette ki.  

  İlginiz için teşekkür ederiz. 

 İmza:Cumhuriyet Haber Portalı 

Onlara şu yanıtı verdim:  

Canlarım, kimliğinize yönelik bir sorun yok elbette. Ama piyasa denilen ulusötesi canavar 

yeni icad ettiği gizli görsel silahı reklam şirketleri aracılığıyla  kullanmaktadır. Yani bizi yok edecek 

silahı bize reklam verirken kullanıyor, zehiri kendi elimizle içiyoruz.  

Çocuklarımıza bedava dağıtılan ders kitaplarında gizli görsel zihin çökertme silahları var. 

Özetleyeyim: 

Asimetri silahı diyebilirsiniz buna; uyumsuzluk, dengesizlik, matematiksizlik.  

Beynimizin işi/temel faaliyeti zihinsel faaliyettir, tasarımdır, tasarım ise olaylar arasında 

matematiksel denge varsa yapılabilmektedir. Dengesizlik halini beyin algılamıyor ve diyor ki bu 

malzeme  faaliyetimi engellemektedir. Yani, beynimiz uyumsuz durumları kendine tehdit olarak 

algılamaktadır, tehdit algılaması durumunda ise beynin tek yaptığı şey kendini kapatmaktır. Giderek 

artan OTİZM ve Erken Alzeimer bu nedenledir. 

Hareketli bir objenin her seferinde bir başka şekle girmesindeki ana silahı söyleyeyim: 

Beynimiz, anlık değişikliği algılayamaz, kaydetmeden geçer, daha fotoğrafını alt beyine  

kaydetmeden diğeri geliyorsa fotoğraflar beyinde kaos yaratır. Kaos beynin düşmanıdır.  Bu silahın 

varyasyonlarını TV de şöyle görürsünüz, değişik panoda yazılmış/çekilmiş resimler aynı anda 

gösterilir ve beynimiz hangi puntoya/ mercek ayarına geçeceğine karar veremez, kaos yaşar. Dikkat 

edin, TTNET teki yazılarda punto beraberliği de yoktur. Her bir harf başka yöne yamulmuş haldedir, 

harflerin matematiği kırılmış haldedir. Benzeri onlarca durum var..  Sağdaki erkek hareketsiz iken 

soldaki kız hareketli, bunda da bir iletişimsizlik yaratma, dengesizlik vardır. Resmin biri ile empati 

kurulamıyor, diğeri de kendini çirkinleştirmek üzere çabalıyor, çirkinlik zaten beynin empati 

kuramadığı şeydir.  

  Tuzaklar, asimetri tuzakları, bozuk pazıllar, postmodern aritmik kolajlar; beynin düşmanı 

bunlar. Ders kitaplarında bunların yüzlercesi çocuklarımızın beynine bombardıman ediliyor; bozuk 

pazıl beyni çıldırtır!  

Lütfen İstanbul'da bu yıl dağıtılan 1.Sınıf Türkçe Ders kitabına samimi olarak bir bakın, 

geleceğimiz nasıl yok ediliyor anlamaya çalışın.  

  Ergenekon iddianamesi için de BOZUK PAZIL tespiti yaptım, Cumhuriyet köşe yazarlarından 

B.Baykam, B.Onaran, Sözcü'de Vural Savaş, Milliyet’te M.Aşık ve bu tespitimi köşelerine aldılar. 

  Yani ulusötesi KARA BİLİM adamları çok yönlü saldırı altında tutuyor bizi. Hedefteki, bütün 

bir Uygarlığımızdır, insan beyni küçüldükçe insanlık kaybedecektir, bu yenilgiyi bize yaşatırken de 

reklam silahını kullanıyorlar.  

  Reklamsız yaşayamayan, reklamsız karnını doyuramayan insancıklar olduk, değil mi? 

  Biz çoktan bitmişiz, düşmanın uzattığı lokmalarla  zehiri içimize alıyoruz. Bizi bize 

öldürtüyorlar. 

Çare nedir bölümüne gelince, çare beynimizi bu silahın atış alanının dışında tutmaktır, 

düşmanı sobelemektir, silahı deşifre etmektir. SOBE denildiğinde silah ateşlenemiyor, tıpkı saklambaç 

oynarkenki gibi. 

 Şimdi, "reklam ver, satın al, yoksa ben de düşmanın reklamını koyar algılamanızı dağıtırım" 

tehditi mi Cumhuriyete yakışan, bunu bir daha düşünmenizi rica ediyorum. Hem okuyucunun 



algılamasını yok edecek, hem de ondan bu gazeteyi okuyup anlamasını isteyeceksiniz, bu da bir 

ASİMETRİ durumudur.  

Bunları yeniden düşünmek gerekir. 

  Sermayenin kralları şunu fark ettiler ki, "binaları yıktığımızda insan onları yeniden yapıyor, 

çünkü beyinleri o birikime sahiptir. Öyleyse hem binaları hem beyinleri birlikte yıkmak lazımdır... "  

Bu savaşı yaşıyoruz şimdi. 

  Sevgiyle kalın. 

Not: Değerli okurlarımın Ramazan Bayramını kutlar, Hıristiyan tehditlerin olmadığı bayramlar 

görmenizi dilerim. 

25.9.2008 

 

 

15.9.2008 

 

Zihnin doğası ve zihnin tehdit algılaması:  

İnsan beyninin doğal işlevi zihinsel faaliyet yapmaktır. Zihinsel faaliyetini engelleyen 

durumları kendisine tehdit olarak algılar.  

Tehdit algılaması durumunda beynin doğal tepkisi kendini kapatmaktır.  Sürekli tehdit 

algılaması halinde ise zihin dağılır, çöker.  

Zihinsel faaliyet yapan organımıza beyin diyoruz. Beynin zihinsel faaliyeti, yani tasarım 

özelliği yok edildiğinde insan artık insan değildir.  

Tasarım yaparken insan beyni en fazla kaloriyi kullanır (kafa işçisi kol işçisinden sekiz kat 

fazla kalori yakar) ve bu sırada düşünce enerjisi üretir, bu enerji ile kendini açar ve zihni gelişir. Bu 

noktada, “zihin açıklığı” kavramı ile örtüşen bir fiziksel durum söz konusudur.  

Düşünce enerjisi üreten bir beyin, aydınlanır, ışıkla dolar ve ışığını yayar. Beynin ışığını 

karartmak mümkün müdür diye sorulursa, cevabı “evet” olur; küreselleşme tutkusu olanların elinde 

bugün böyle bir silah vardır. Bu silahı tanımlayabilmek için öncelikle beynin işleyişini, yani zihnin 

doğasını bilmek gerekir. Bu nedenle yazımızda önceliği buna verdik.  

Beynimiz, içinde matematiksel denge, yani uyum bulunan durumları algılayabilme ve onunla 

zihinsel faaliyet yapabilme özelliğindedir. Müzik diliyle söyleyecek olursak, beynimiz ritmik düşünme 

özelliğindedir, içinde ritim olmayan durumları algılayamamaktadır. Bu nedenle temel eğitimin içinde 

zorunlu müzik dersleri vardır.   

İçinde uyum olan her şey beynin besinidir, ki uyumu estetik düzeyde yaşadığımız resim, 

müzik ve spor etkinlikleri bizi mutlu kılan anlar olup, beynimizin en fazla besin aldığı anlardır. Denge 

ve matematiğin kırıldığı asimetrik durumlar üreterek bunu da sanatmış gibi insanlara sunmak, küresel 

merkezlerde üretilmiş bir akımı (postmodernizmi) karşımıza çıkartır. Postmodernizmin ders 

kitaplarına ve iddianamelere girmesi kabul edilebilir değildir. 

Son yıllarda, Yeniden Kaos’cu kimi fizikbilimciler, evrende her şeyin tekil olduğunu (fraktal 

yapılar) savunarak doğada uyumun olmadığını kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. Oysa tekillik, 

dengesizliktir, asimetridir, matematiksizliktir, yaşama direnememektir, yok oluştur.  

İçinde matematik olmayan durumlarla karşılaştığında beynimiz onu kavramakta zorlanır, aciz 

duruma düşer. Yanlış problemi çözmeye çalışmak gibi, çözmeye çalıştıkça beyin dağılır, zihin çöker. 

Bu yıl son kez yapılan Fen ve Anadolu Liselerine Giriş sınavında bilerek konulmuş tam dört yanlış 

matematik sorusu vardı. (2008) 

Benzer şekilde, Ergenekon iddianamesinin içerisine ustaca yerleştirilmiş bozuk matematik 

soruları vardır. Onlara, parçaları birbiriyle asla buluşmayan “bozuk pazıl” adını koydum.  

 

Zihin çökertme silahının tanımı ve  çeşitleri:  

Eğitimci gözüyle şunu saptamaktayım ki, Ergenekon İddianamesi bir zihin çökertme silahıdır. 

Bu silahın kullanma klavuzu, Pentagon enstitülerinde çalışan fizik bilimciler tarafından son elli yılda 

hazırlanmıştır.  

Kullanılan malzeme sadece asimetridir. Asimetri silahının en çok kullanıldığı yer 

reklamlardaki resimler ve yazı dilidir. Çünkü en kolay asimetri yazı dilinde ve resimde üretilebilir. 

Dildeki matematiği kırmak, beynin zihinsel faaliyet yaparken kullandığı ana malzemeyi paramparça 

etmektir.  



Dildeki matematiği kıran reklamlar her yerde görülebilmektedir. Bu nedenle, “asimetrik silah” 

üretiminden en fazla para kazananlar reklam şirketleridir. Örneğin, telefon faturalarıyla her ay evimize 

giren “Türk tele kom” zarflarının üzerindeki reklamlarda her ay bir dil kuralına aykırı yazı yer 

almaktadır. (2008 Eylül ayı faturasındaki asimetri; “işte iş tlf.nu”.)   

Özelleştirmelerin kitlesel tehdite dönüştüğü önemli bir nokta işte budur; şirketlerin dilediği 

kadar asimetrik zihin çökertme silahı üretmelerinin önünde maalesef hiçbir yasal engel yoktur.  

Bu nedenle, bu silahı kullananlar görsel (reklam panoları, sinema, televizyon, dergi, kitap, 

broşür, vs.) ve işitsel (kaset piyasası onların elindedir) bütün yolları kullanırlar. Çünkü, insan beynine 

ulaşmanın iki yolu vardır; görme ve işitme yolu 

Bellek kayıtları sağlam ve düşünce enerjisi yüksek olan insanlarda silahın tesiri daha geç 

görülür. Çocuklar ise kendilerini koruyamaz. Zaten silahın asıl hedef kitlesi yeni nesildir. Bu silah, 

hem ekranlardan evlerin içine atılmakta, hem de ders kitaplarının içine konulmaktadır. Böyle bir 

eğitimi 5 yaşında başlatmanın sakıncalarını tahmin etmek mümkündür. Küçük yaşlarda beynin tehdit 

algılaması karşısında kendini savunması pek de kolay değildir.   

Günümüzde, otizmin ortaya çıkış nedenlerinden biri, zihnin kendini kapatması olarak tarif 

edilmektedir. Çünkü, çocuklar görme duyusundan çok işitme duyusunu kullanırlar ve  eğer anlam 

veremeyecekleri gürültülü ortamlarda fazla bulunurlarsa, aile içinde bağırarak kavgalar ediliyorsa, 

bebekler bu seslerden ürkerler ve zihinsel tehdit algılamasına geçerler.  

Beynimizin tehdit olarak algıladığı durumlar:   

Dengesizlik; tutarsız, uyumsuz, kararsız, matematiği olmama hali.  

Sınırsızlık; zamanda, mekanda, konuda, vb.  

Belirsizlik; netleştirememek, durumun fotoğrafını çekememek, objenin hatlarını tam 

görememek, sesiyle kendini eşleştirememek, belirsiz muhatabı, X kişiler, hayali kahramanlar, karanlık 

resimler, hiçbir durumla örtüşmeyen tuhaf sesler, işitme eşiğini zorlayan sesler, gülen insana ağlama 

efekti vermek, insan mı hayvan mı belirsiz tiplerle çizgi filmler, aslana domuz domuza aslan hormonu 

vererek davranışlarında asimetri yaratmak,  vb.   

Aşağılama; zayıflık, güçsüzlük, yalnızlık hali, hakaret ve küfürlü konuşmalar ve yazılar. 

Sokak kültürü ve sefillik görüntüleri, insani olmayan, empati kurulamayan bütün tavır ve davranışlar. 

 Acizlik; çocuklara/insana yapılan kötülüklerin ses ve yakın görüntüsü. Görüntüde insana 

yapılan kötü muamele eleştirilse bile dakikalarca ona bakmak ve sesini duymak kendini ona maruz 

kalmış gibi hissettirir.   

 

Zihin Çökertme silahını kullanma teknikleri 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla görsel, işitsel ve düşsel araç kullanılmaktadır. Düşsel ortamda 

“zihinsel eşleştirme” silahını kullanırlar.  Tespit edilmesi en zor olanıdır, tuzaklarla örülüdür, en tesirli 

olanı da budur.  

Zihinsel eşleştirme: Negatif sözcüklerin imajlarını kullanır. Negatif enerjinin bir özelliği 

vardır, pozitif enerjiyi yok eder, baskındır, hakimiyet kurar, moral bozar, sözcüğün uzun süre etkisinde 

kalırsınız, onu okuduktan/duyduktan sonra diğer sözcükleri anlayamazsınız. Örneğin, bir tartışmada 

kullanılmış bir küfür varsa, tartışma hemen kavgaya dönüşür, o küfrün hesabı sorulmaya geçilir, ana 

konu unutulur. Ya da bir yolu vardır, diğer taraf da küfreder, dengelenir.  

İddianamede kullanılan küfürlü sözcükler böyledir; moral bozar, zihninizde küfürle kaplanmış 

karanlık bir alan oluşur ve bu sırada okuduğunuz bütün isimler aynı küfürlü sözcükle eşleşir.  

Bir örnek daha verelim; Mafya suçu işlemiş iddiasıyla tutuklananlarla aynı sayfada adını 

geçirmek, fotoğraf kolaj yaparak aynı karede görüntülemek gibi. Siyasi tutukluyu adi davadan 

yargılanıyormuş gibi zihinsel eşleştirmek.   

Çiçek tarlasına bırakılan leş gibidir negatif sözcükler. O leşi  ordan kaldırıp atmanız, yani ona 

negatif enerji göndermeniz (şiddetle alıp fırlatmanız) gerekir. Çünkü, negatif enerji sadece negatif 

enerji ile yok edilir. İddianamede o sözcükleri oradan söküp atamayacağınız için, oradan kötü kokular 

oradan topluma yayılmaya devam edecektir. 

Sırf bu küfürlü sözcükleri iddianameye yazdığı için savcı hakkında “topluma yönelik taciz 

suçu” davası açılabilmelidir. Savcı şu anda, hukukta tarifi henüz yapılmamış bir suçu işlemektedir. 

İlkokul 1. sınıf  Türkçe kitabında zihinsel eşleştirme tuzağı renklerle yapılmaktadır. Bir örnek; 

çocuğun gözü birkaç sayfa “sarı renk” görmeye alıştırılıyor, sonra bir soru soruluyor, çocuk cevabın 

sadece sarı renkli kutuda olduğunu zannediyor! O sarı kutuda, çocuğun belki de hayatında hiç 



düzeltemeyeceği bir yanlış var. (Dünya haritasında Türkiye olarak İskit Saha Yakut Cumhuriyeti imaj 

veriliyor!)   

Asimetrik resimler: Beyin-göz koordinasyonunda sorun yaratan, perspektifi bozuk, resim 

pedagojisine aykırı resimler. göz merceğinin hangi ayarda bakacağına karar verememe hali, aynı anda 

birden fazla mercek ayarı gerektiren hareketli ışık-renk-punto farkı olan görüntüler, aynı sayfada üst 

üste girmiş farklı büyüklükte resimler, iki ayrı kamera ile çekimleri üst üste vermek, içi asla boş 

olamayacak yer kürenin içini boşaltıp içinden başka resim çıkarmak gibi sınırsız asimetri, vb.  

Artık her an her yerde gördüğümüz bozuk yazılar, balyozla dövülmüş harfler, kenarları 

çapaklı, gölgeli harfler, dengesiz duruşlar, punto farkı, gölgeleri başka yönlerde, göz bebeğimize 

patlayan ışıklar,  ışığı her satırda başka yönden alan yazılar, perspektifi bozuk resimler, bir harfin 

içinde birkaç renk, her satırda başka renk zemin, farklı renklerle bölünmüş sayfalar,  çapaklı çizgiler,  

siyah zemin üzerinde yazılar (siyah, renk değildir, diğer renkleri kapatır, beynimizdeki ışığı karartır), 

hatta gece bombardımanında yangın çıkmış gibi kızıl alevlerle yanan harfler, orantısız şekiller, sağ 

sayfası başka sol sayfası başka renkte basılmış kitaplar, yırtık-kirli bez parçalarından giysiler, vb. 

Asimetrik sesler: Beyin-kulak koordinasyonunu kıran sesler. İnsanın ses sınırını ve kulağın 

işitme eşiğini aşan sesleri dinlemek zorunda kalmak, farklı ritimleri aynı anda dinlemek, farklı türleri 

aynı anda dinlemek, sös-ses uyumu bozuk şarkıları dinlemek, müzik cümleleri bile bitmemiş değişik 

türdeki şarkılardan kesilerek yapılmış yamalı bohça şarkılar dinlemek.  

Bu müzikler stüdyo ortamında insansız yapılmaktadır. İnsan sesiyle oynayarak yapılan bütün 

müzikler, ki bu teknolojik seslere müzik dememek gerekir, bunlar beynin doğasını yıpratır.  

Canlı müzikte de örnekleri var; Taksim Meydanında son zamanlarda yapılmakta olan, aynı 

anda iki farklı konseri dinleyenler veya Üsküdar iskelesinde akşamüstü aynı anda çalınan üç ayrı 

çalgıyla üç farklı halk oyununu oynayanlar, asimetrik ses bombardımana maruz kalırlar.  

İstanbul Boğazında yüksek sesle müzik yapan konser salonlarını sadece gürültü kirliliği ile 

ifade etmek yetmez, gerçekte şehir halkı asimetrik ses bombardımanı ile zihinsel taciz altındadır.   

 

 

İddianame değil bozuk pazıl!  

 

İddianamede her şey birbirinden kopuk, parçaları asla yan yana gelemeyecek bir bozuk pazıl 

gibidir. Bu pazılı düzeltmeyi başarayım diye onunla oynadıkça, zihinde yapacağı gerginlik ve tahribat 

artacaktır. İstenen de budur. Çünkü, bu kadar asimetri, bu kadar bağlantısızlık beyinde kaos yaratır, 

okuyanın zihinsel faaliyeti felç olur. (Bozuk pazıl şempanzeyi çıldırtıyor, bu saptanmıştır.) 

Örneğin, kiminle konuşulduğu belirsiz telefon görüşmeleri ve hayali X kişiler vardır. X kişiler 

boşluk duygusu verir, boşluk ise insanı ürkütür, X demek pazılda kayıp parça demektir.  

Gizemlilik süsü verilmiş tarikatlardan alınmış “Kundalini gücü” gibi sözcüklerle doğa üstü 

çağrışımlar iddianameye eklenmiştir. Doğa üstü çağrışımlar bir metne girdiğinde, okuyana boyun 

eğme duygusu verir, istenen budur. Ayrıca, bu bozuk pazılı hazırlayan o gizli güçmüş gibi bir zihinsel 

eşleştirme yaptırır. Hristiyan tarikatlar da aynı amaçla böyle sözcükleri  kullanırlar.  

 Zamanda sınırsızlık örneği; “20.yüzyılın sonlarına doğru…”, “600 yıllık örgüt” gibi, iddia 

edilen olaylarla örtüşmeyen tarihler. Tarihsel süreçin parçalanması zihinsel kaostur. Dipsiz kuyu, 

dipsiz uçurum, girdaba çekilme duygusu verir, ürkütücüdür. Örneğin, Niyagara şelalesinden yapılmış 

bir montajla, daire şeklinde bir şelale görüntüsü verip, gök yüzünden aşağı doğru suların döküldüğü 

noktaya baktığımızda, o an zihinsel olarak yaşadığımız panik, kendimizi korkunç şekilde dibe doğru 

çekilirken hissettiğimiz o duygu, nasıl o görüntüden kaynaklanıyorsa, benzer bir algı yanıltması da 

zamanda sınırsızlık ile yaratılmaktadır. Burada doğaya aykırı bir durumu algılayamama yaşıyor ve 

beynimiz kontrolümüz dışında bir yere çekiliyor. 

Filmlerde kolajla üretilen görsel tuzak, yazılı metinlerde sözcüklerin çağrışımlarıyla 

yapılmaktadır. Anımsayalım, her sözcüğün alt beynimizde bir fotoğrafı vardır. Sözcükler, bu 

fotoğrafları görüntüye çağıran sihirli lambalar gibi ışıklı akıl bağcıklarıdır. 600 yıl öncesine ait 

kayıtlarda bir fotoğraf arayan beyinde yaşanan çaresizlik duygusu ile Niyagara’nın dipsiz sularında 

boğulma duygusu aynı şeydir.  

Tarihi süreçte dipsizlik duygusu vermek, insanları tarihsiz, köksüz, boşlukta, uçurumda 

bırakma psikolojisi yaratır.  Oysa her insanın doğasında kendi tarihini bilmek, köklerini hissetmek, 

toprağa sağlam basmak ihtiyacı vardır.güdüsü vardır. Ayakları üzerinde dengede durabilen insan daha 



yükseğe uzanabilir. Ne kadar köklü bir tarihe sahip olduğunu bilmek topluma özgüven duygusu verir. 

Türk insanını özgüvenden mahrum bırakmak isteyenlerin yazacağı bir iddianamede tarihi süreci 

kırmaları da beklenirdi.   

İddianamede, küfür ve hakaret sözcükleri sansürlenmemiş olarak ve bolca geçirilmiştir. 

Zihnimiz bu tür sözcüklerin çağrışımlarını görmek istemez ve kendini kapatır. Çünkü, aşağılanmışlık 

insana dair değildir ve bu sözcüklerle empati kurulamaz, insan beyni bu sözcükleri hiçbir şeyle 

eşleştiremez. O nedenle bu sözcükleri beynimiz kendine tehdit olarak algılar. Görmek istemediğimiz 

şeyleri beynimize hayal ettirmek, zihinsel tacizdir. Bu açıdan, bu iddianame bir daha adlandırılmalıdır.  

Sanıklar, hayali kişilerin adına suçlanmaktadır. Örneğin, “Ordu Göreve” pankartını taşımış 

olan kişi ortada yoktur ama onun adına suçlananlar vardır!  

Bir paragrafta bir kişinin taşıdığı pankart, bir sonraki paragrafta “pankartlar” şeklinde 

çoğullanmış, bu yolla iddia edilen suç kanıtı büyütülmüş ve X kişi sayısı artırılarak negatif etki dozu 

artırılmış, aynı zamanda, pazılda kullanılacak parça sayısı belirsizleştirilmiştir. 

Dava dosyasına değişik tarihlerde ekler yapılmakta, sanık sayısı artırılmaktadır. Bununla 

davanın sınırsız olduğu duygusu verilmektedir. Bu taktikle, insanlarda acaba bana sıra ne zaman 

gelecek endişesi yayılacaktır, ihtimaldir ki istenilenlerden biri de budur.  

 

İddianamenin dilindeki kaos:  

a-Anlatım bozukluğu: 

İnsan beyni anlamlı sözcük ve anlamlı cümlelerle zihinsel faaliyet yapar. Anlamlı bir cümlenin 

ve doğru/güzel bir kompozisyon metni yazmanın kuralı vardır. Şu beş soru cevapsız olmamalıdır: 

 “Kim, nerede, ne zaman, niçin, nasıl?”  

Savcı bu kurallardan belli ki habersizdir. Ya da bilerek yanlış yazmıştır. 

İddianamede anlatım bozukluğu kaos düzeyindedir, bütün kompozisyon kuralları alt üst 

edilmiştir. “Kim” sorusu cevapsız olan, öznesiz, zamanı bilinmeyen, kavram karşılığı olmayan 

sözcüklerle doludur. Mantıklı, anlamlı, algılanabilir, anlaşılabilir, açık ve net bir dili yoktur.  

Yeni neslin ders kitaplarında da bu temel kural bilerek çiğnenmiş, matematik soruları dahil, 

okuma parçalarında anlaşılabilir bir tek cümle yoktur, her bir cümle bozuk pazıl halindedir. 

İnsan beyni olaylar arasında mantıklı matematiksel denklemler kurarak, eşleştirme 

yaparak zihinsel faaliyet yapar. Bu iddianamede ise, anlatım bütünlüğü yoktur, paragraflar arasında 

bağlantı yoktur, parçalar orda burda uçuşmakta, sürekli asimetri yapılmaktadır. 

Sayfanın başı ile sonu arasında bağ yoktur, bölümler arasında bağ yoktur, ne ile 

suçlandığınızın bile mantıklı bir tarifi yoktur. İddia edilenler arasında bağ yoktur. Bu kadar 

bağlantısızlık beyinde kaos yaratır, “akıl” denilen zihinsel faaliyet bağcıklarını kırar!  

İddianame, parçaları asla diğerleriyle yan yana gelemeyecek bir bozuk pazıl olarak 

düzenlenmiştir. Acaba düzeltmeyi başarır mıyım diye oynadıkça zihinde yaptığı tahribat 

derinleşecektir. Bu bozuk pazıl aylarca sürdürülerek en zihni açık  insanların bile bundan zarar 

görmesi, onu hazırlayanların istediğidir. Böyle bir kitlesel zihin çökertme silahı ilk kez Türkiye'de bir 

tarihi hesaplaşmada kullanılmaktadır. 

b-Yabancı sözcükler:  

İddianamede Hristiyanlık tarikatlarının simgesi olan yabancı sözcüklerle postmodern kolaj 

yapılan bir bölüm vardır. Kolaj yazılar, Türkçe’yi kıran silahlardır. Bunlardan anlamlı bir şey çıkmaz, 

ancak meraklısı internete girer, bu sözcükleri araştırırken kendini Hristiyan tarikatlarının sitesinde 

bulur. Dolaylı yolla Agartacıların tarikat sitesinin reklamı yapılmaktadır ve dolayısıyla Hristiyanlık 

propagandasıdır.  

Böyle tarikatları kuranlar, kendilerini  zamandan ve mekandan uzak göstererek, kullandıkları 

sözcüklerle ilahi bir güce sahiplermiş gibi imaj verirler. Zihinlerde yaratılan erişilmezlik, üstünlük 

imajı ile insanlara hükmeden oldukları izlenimi verirler. Oysa sadece paraya taparlar, ellerindeki güç 

de paranın gücüdür. Paranın saltanatının geçmediği toplumlarda yok olacaklarını bildikleri için, 

kamucu sosyal ülkelere karşı Dünya Bankasının ileri karakolu gibi çalışırlar.   

c-Sokak dili: 

Sansürsüz küfürler ve bayağı hitaplar, yani sokağın dili iddianamede baskın dildir.  

Küreselciler bu silahı hem Türkçe’yi kırmak için hem de düşünce enerjisini yok etmek için 

kullanmaktadırlar.  



Hakaret ve aşağılama sözcükleri, bu sözcükleri okuyan ve duyanları da rahatsız eder. Çünkü 

insan bu sözcüklerle empati kuramaz.  

İnsan beyni kendisine yücelme duygusu veren estetik düzeyi yüksek sözcüklerle ve bu 

sözcüklerle yapılmış sanatlarla beslenir. Şiir, müzik, tiyatro gibi fonetik sanatlar, insanın yücelme 

duygusunu yaşama ihtiyacını karşılar. İnsana ruh vermek, insanı yüceltmektir. Müzik insanı yücelttiği 

için ruhun gıdasıdır. Bu nedenle sosyal eğitim programlarının amaçlarında “çocuğa yücelme 

duygusunu yaşatmak” vardır.  

Sokak dili ise insana yücelme duygusu vermez, insanın ruhunu beslemez. Tam tersine insanı 

aşağı çeker; aşağılanmışlık duygusu o nedenle insana dair değildir. İnsan aşağılanmayı reddeder.  

Aşağılanan insan kendini kapatır, düşünce enerjisi üretemez. Bunu keşfeden küresel merkezler 

sokak dilini yaymaktadırlar. İstenen insan modeli sokağın diliyle konuşan insandır, hatta kıyafetleri de 

özensiz, yerlerde sürüklenen, yamalı, yırtık olmalıdır. İnsanlar kendini aşağıda hissetmelidirler ki 

birileri onların tepesinde efendi olabilmelidirler.  

 Küfürlü sözcükler, çöplükteki bozuk yiyeceklere benzer, onlardan hoş olmayan kokular gelir, 

bu nedenle beynimiz bunları kendine tehdit olarak algılar ve bunun belirteci olarak duyduğu anda bir 

an kanı donmuş gibi duralar, algılamakta zorlanır.  

İddianamedeki gibi, küfürlü sözcükleri defalarca tekrar eden bir metin, artık sokak değil 

çöplüğe dönmüş demektir. Kendini çöplükte düşünmek insansı değildir, insansı olmayan bir duyguyu 

insana göndermek ise psikolojik harptir.  

İddianamenin ilk bölümüne yerleştirilen bu sansürsüz küfürlerin bir işlevi daha vardır; ondan 

sonra gelen bölümlerde adı geçen her kişi ile bu sözcükler zihinsel olarak eşleştirilir. Görünen odur ki 

savcının istediği de budur.   

İddianamede küfürlü sözcüklerin sıkça tekrarlandığını görüyoruz. Sık tekrar, çoğaltma işlevi 

görür. Bu noktada, kullanılan zihinsel çökertme silahının umulan etkisinin artırılması hedeflendiği 

anlaşılmalıdır.  

 

 

Daha önce atılmış adımlar:  

Böyle bir kitlesel zihin imha silahı ilk kez Türkiye'de bir tarihi hesaplaşmada 

kullanılmaktadır.  

Bu silahın tesirini artırmak için, daha önceden zeminin kırılgan hale getirilmesi, eğitimin 

neoliberal ekonomiye geçiş sürecine sokulması gerekiyordu. 1995’de Dünya Bankası’nın gönderdiği, 

sosyal müfredatları kırma ve eğitimi liberal ekonomiye uyarlama  sürecinin uzmanı olan SPAN Eğitim 

Şirketi dört elemanı ile (Teo Savelkous, Marjan Vernooy, Paul Vermoulen, Johan Gademan) 

Ankara’ya geldi. SPAN şirketi, 1995’de Tansu Çiller’in DTÖ ile imzaladığı GATS sözleşmesi gereği, 

YÖK Dünya Bankası Dairesine yerleşti. 1995’den beri, ülkemizde eğitimden sorumlu tüm üst birimler 

(MEB, TTK, YÖK, Üniversite Kurulları, Rektörler, vb)  bu sözleşmenin gereğini yerine getirmektedir.  

Talim ve Terbiye Kurulu’nun önceki başkanlarından Ziya Selçuk (G.Ü. Gazi Eğitim Fak.), 

İrfan Erdoğan (İ.Ü. Mustafa Necati Eğitim Fak), YÖK Başkanı Erdoğan Teziç ve yardımcıları ile 

eğitim fakültelerinin dekanları bu programın birinci derecede sorumlularıdır.    

Çokparçalı Zekâ kuramının ateşli savunucusu Ziya Selçuk’un 2004 yılında Gazi Üniversitesi 

Gazi Konser Salonunda akademisyenlere hitaben yaptığı konuşmada sarf ettiği şu sözler  Ergenekon 

iddianamesiyle örtüşmektedir: 

 “Bugün küreselleşmenin önündeki en büyük engel ulusal direnç noktalarıdır. 

Üniversitelerimiz küresel bayrağın dalgalandığı kaleler olacak! … Bir gemide 20 koyun 15 keçi 

var, kaptanın yaşı kaç? Sorusuna cevap veremeyen çocuk istemiyorum” dedi. Bu sözler Eğitim 

Fakültesi dekanı dahil, o salondakiler tarafından alkışlandı!  Şimdi, bütün sınıflarda matematik 

kitapları böyle sorularla şişirilmiş haldedir ve Ergenekon iddianamesi de aynı mantıkla/mantıksızlıkla 

yazılmıştır.   

İrfan Erdoğan, 2006’da, Ankara’da benim de dinleyici olduğum bir konuşmasında,  

“OKS’yi kaldıracağız. Fen ve Anadolu liseleri kastlaşma yaratıyor, bu okullar 

Cumhuriyetimizin kuruluşuna aykırıdır. Anadolu liseleri halkçı değildir, devamı ve hedefi 

olmayan okuldur, iddiaları yoktur. Birbirine benzeyen okullar zinciri var. Ekol oluşturulmamış. 

On tane seçkin liseniz olur, onu eğitirsiniz.  



…Üniversitede, Felsefe bölümüne giren bir öğrenci 1.sınıfta kendini filozof zanneder. 

2.sınıfta kendine ‘Ben acaba filozof muyum?’ der. 3.sınıfta ‘Felsefeyi acaba ne kadar 

biliyorum?’ der. Son sınıfta ‘Ben bir hiçim’ der.” 
Her iki Talim ve Terbiye Kurulu Başkanının kullandığı dil ile Ergenekon iddianamesini 

hazırlayanların dili arasındaki benzerlik ilginçtir. TTK başkanlarının her ikisi de AKP döneminde 

görev aldı, her ikisi de Amerika’da aldığı eğitimle ilgili işleri yaptı ve her ikisi de kendi isteğiyle istifa 

ederek (yaptığı işlerden doğacak eleştirilere muhatap olmama taktiğidir) ayrıldı.  

Eğitimin değiştirilmesi Türk insanının tarihsel özelliklerinin silinmesi için ön şarttı ve onu 

yıkmaya beyinleri hazırlamak için usturuplu bir kılıf hazırlanmalıydı ve bulundu; “Çocuk bireydir, 

sosyal varlık değildir.” Sonra, sosyal Türk müfredatı aleyhinde kampanya başlatıldı, bunun  için bir 

yanıltma sözcüğü seçildi; Ezberci Eğitim! (Zihinsel eşleştirme taktiği) 

Yıkılacak olan sosyal Türk müfredatı değil de sanki ezberci eğitimmiş gibi imaj yaratıldı. 

(Zihinsel eşleştirme taktiği kullanıldı.) Şimdi artık içinde ezberlenecek tek bir cümlesi bile olmayan 

kitaplar basılıyor!  

Müfredatın parçalanmasını, dolayısıyla zihinsel parçalanmışlığı olağanlaştıracak bir yanıltma 

daha getirildi ABD’den, Parçalanmış Zekâ kuramı. O bir öğretim metoduymuş gibi algılatıldı, eğitim 

fakültelerinde temel ders oldu, itibarlı doktoralar onunla yapıldı. 

Böylece, YÖK içerisinde, Span Danışmanlık Şirketinin gözetim ve denetiminde, Türk öğretim 

üyeleri eliyle, “çoklu zeka” balonuyla, Eğitimde Birlik’ten  “çoklu müfredata” geçişin hazırlıkları 

tamamlandı ve örneğin Ankara ile İstanbul ayrı kitaplarla eğitim yapmaya başladı. Ders kitaplarından 

Türk tarihi çıkartıldı.  

Zemin hazırdı, sıra toplumun hafızasını silmeye gelmişti. Bu aşamada karşımıza bir Tarihi 

Hesaplaşma ile gelindi; Ergenekon Davası! Artık Karen Fogg’un dileği gerçekleşebilecekti! Bu 

bombayla zihinlerdeki bellek kayıtlar otomatik olarak dağılacaktı!  

Ziya Selçuk’un deyimiyle, küreselleşmenin önünde engel gördükleri ulusal direnç noktalarını 

topluca bertaraf edecekleri bir dava açmaları gerekiyordu. Bunun için bir yanıltma sözcüğü  seçildi; 

“Ergenekon”.  (Zihinsel eşleştirme taktiği) 

Anlaşılan odur ki, bu sözcüğe yüklenerek, tüm Türk direniş tarihini ve Türklerin küllerinden 

yeniden doğmak töresini kırmak istemektedirler.  

“Kırma” kavramı burada tarafımdan seçilmiş sözcüktür. Çünkü son aylarda beynimize çokça 

kırık şekiller ve balyozla dövülmüş kırık harfler gönderilmektedir. Şiddet görmüş gibi duran bu 

kırılmış harf ve şekiller ona bakan kişide “tehlike var, saldırı altındasın” algısı yaratır.   

 

Ergenekon iddianamesini kırmak  için: 

Önce, düşmana bu silahı fark ettiğini yüksek sesle söylemek, yani onu sobelemek gerekir. 

Sonra Dünya Bankasının mevzilendiği eğitim kalelerini onlardan temizlemek, özelleştirilen kurumları 

tekrar kamulaştırmak ve reklam şirketlerinin tasallutundan dilimizi ve kültürümüzü kurtarmak ve 1968 

tarihli sosyal müfredatımız okutmak gerekir.  

 Zihinsel saldırıyı fark ettiğimiz anda ilk yapılacak iş saklambaç oyunundaki gibi, karşı tarafı 

devre dışı bırakmak, onu sobelemektir. Yani, eğer pazılın bozuk olduğunu bilirsen, üzerinde hiç kafa 

yormazsın ve  böylece beynini de tehlikeden korumuş olursun.  Bununla mevzi kazanan beyin(insan), 

özgüveni yüksek bir şekilde, açık zihinle asıl yapmak istediği zihinsel faaliyetleri yapabilir. 

  İddianamenin bozuk pazıl gibi hazırlanmasında yol gösterici olan bilimsel(!) makaleleri merak 

edenler için, Kuantumcu olduğunu söyleyen Haluk Berkmen’in ve yine Fizik bilimci Nihat Berker’in 

katıldığı panelleri izlemelerini öneririm.  

Nihat Berker’in “Spin camları altında bunalım ve kaos” adlı makalesini 2007 yılında yapılan 

bir panelde dinleme fırsatım oldu ve kendisine “Bu makalenizin kullanıldığı bir alan örneği verir 

misiniz?” diye sordum. Aldığım yanıttan öğrendiğime göre, Fransa’da bir grup fizikbilimci bu 

makaleyle bir sanal şirket kurmuşlar ve bu şirket borsada en yüksek puanı toplamaktadır! (Nihat 

Berker, bu makalesinin ders kitaplarındaki ve eğitim dergilerindeki resimlerde kullanılmış 

olabileceğini söyledi.)  

Kuantum fizikçisi olarak kendini tanıtan Haluk Berkmen’in Yeniden Kaos ve Fraktal Yapılar 

üzerine sunduğu makaleler küreselcilerin itibarlı makaleleridir. Liberal Türk müfredatları planlanırken, 

dersler birkaç kere parçalanırken ve yeni ders kitaplarının içi boşaltılıp asimetrik şeylerle 

doldurulurken, onun makaleleri kullanılmış görünmektedir.  



Bugün, dünyamızda, parçalı zeka kuramını da, yeniden kaos makalelerini de, NATO  

Enstitülerini de, ABD’nin MIT’lerini de ve akıl bağcıklarını kıran asimetrik silahları da büyük insanlık 

için tehlike olarak gören, bundan para kazanmayı asla hedeflemeyen yeni bir bilim anlayışına ve bilim 

kadrolarına acilen ihtiyaç vardır.  

Hepsinden önemlisi, çocuklarımızın geleceği için; 

İnsanın doğasına tersten saldırdığı için “asimetrik silah” olarak tanımladığımız bu 

görünmeyen zihin çökertme silahlarının derhal suç kapsamına alınmaları, suçun tanımı ve 

yaptırımların belirlenmesi ve bu silahlara yayın yasağı getirilmesi acil durum arz etmektedir.  

Beri yandan, yasa yapıcıların, adli kurumların, ailelerin ve Cumhuriyet savcılarının 

Ergenekon iddianamesini geçersiz sayacak bir oluşumu hazırlamaları tarihi bir çaba olacaktır.  

Kullanılan psikolojik silahın deşifresine ve dolayısıyla Ergenekon iddianamesinin 

çökertilmesine halkımızın vereceği katkı her şeyin üstünde olacaktır.  

İddianamedeki asimetrilere birkaç örnek   

 

- “Her yıl güncellenen terör örgütü listesinde yer almayan…. Ergenekon terör örgütüne ulaşılmıştır.”  

  

- “Ergenekon adı savcılığın koyduğu ad değildir”  

 

- “Ergenekon-Lobi”  

Tıpkı, uluslar arası bir sergi afişinde adı geçen uyduruk “Tüm Kadın Lobisi Derneği” gibi aynı anda 

bir çok asimetri içeren bir ifadedir.  

 

- “Müsteşarlığa 3.7.2002 tarihli isimsiz gönderilmiş 2 sayfalık mektup.”  

 

- “Bazı Sivil Toplum Örgütleri, siyasi parti ve medya kuruluşları…” “Asker orijinli bir kadro…” Kim 

oldukları belirsiz! Hayali kurumlarla gerçek kişiler (sanıklar) karşı karşıya getiriliyor.  

 

-s.51.“tanık sıfatıyla dinlenen X kişinin ifadesi.”  

 

-s.56. “Tuncay Güney’den elde edilen belge… “ 

Tuncay Güney, suça bulaşmış, ne derlerse kabul eden aciz bir kişidir. Aciz kişi bu davada adı 

geçen tüm toplum önderlerinin tepesinde tehdit olarak tutulmaktadır. Bu da bir asimetridir.   

 

s.64-68.  "Terör ve şiddet" anlatılıyor!  

Dört sayfa boyunca defalarca yinelenen “terör ve şiddet”  sözcükleriyle beyne ısrarla şiddet 

ekiliyor.   

Toplumsal hafızamızda etmiş olan “PKK terör örgütü” yerine, “Ergenekon” adlı yeni bir terör 

algılaması yaratılacağı anlaşılmaktadır.  

  

-s.71. "Yaşar Büyükanıt'a Doğu Perinçek'in suikast yapmayı düşünmüş olabileceği gibi korkunç ve 

canice bir plan akla gelmektedir" ifadesindeki asimetri: 

Burada kullanılan "korkunç ve canice" sözcükleriyle beyinlere verilen mesaj tam bir psikolojik 

harptir! Olmamış bir şeyi olacakmış gibi gösterme gafletiyle kalmayıp sanığı toplumun gözünde zor 

durumda bırakmak niyetidir.  

Eğitimbilim açısından “korkunç ve canice”: NEGATİF ENERJİ dozu oldukça yüksek 

sözcüklerdir. Belleklerde önceden yer etmiş olan pozitif bir ilişkiyi silmek için seçilebilecek en negatif 

sözcüklerdir. Bu, pozitif olan bellek kayıtlarını negatif enerji yükleyerek silme taktiğidir.  

 

-s.85. “Mafya yapılandırması” ifadesi.  

Burada, vatanseverliği ile bilinen sanıkları  negatif çağrışımlı zararlı örgütlerle bir arada dillendirerek 

zihinsel eşleştirme yapılmaktadır. 

 

-Telefon dinlemenin bu kadar çok yer aldığı bir metinde, “Biz her şeye hakimiz, bizden korkun” 

psikokojik baskısı vardır.  

 



s.94-  “3. Üniversite yapılanması ve siyasal faaliyetler” başlığı altında asimetrik eşleştirme tuzakları:  

  -Bir mitingde kimin taşıdığı belirsiz “Ordu Göreve” yazılı pankartı Kemal Alemdaroğlu ile 

eşleştirmek.  

 -“Şüpheli Kemal Alemdaroğlu Trabzon doğumludur.…. Devam eden ihaleye fesat karıştırmak 

davalarının olduğu telefon konuşmalarından anlaşılmaktadır.” 

 - 7.paragraf: “Ordu göreve” yinelenmektedir. Yineleme pekiştireçtir, dozunu artırma duygusu 

verir.  Sanık Alemdaroğlu bu kez asistanlarıyla birlikte suça bulaşmış gösteriliyor, fakat ortada 

asistanlar da yoktur pankart taşıyanlar da.  

Bu paragrafta söz konusu pankart, “lar” ekiyle çoğullaştırılarak suçu büyütme yoluna gidilmiş, 

ama yine onları taşıyıcılar ortada yoktur! Kemal Alemdaroğlu hayali kişilerle hesaplaşmak 

durumundadır!  

 

s.96- “Hakkı ve hukuku sadece kendisinde zanneden Alemdaroğlu görevden alınmasını 

hazmedemeyerek…”  

 Bir hukukçunun tarafsız olması ve peşin hükümlü olmaması kuralı ile bu cümle arasında 

asimetri vardır. Toplumda hukuka olan güveni sarsar! 

 

s.98- “Örgütün köprüsü” başlığında X konuşmacılar… 

  

s.108. Gizli tanık 17 ifadesine göre: “Meclisi ele geçirip darbe yapmak amacıyla 10 bin adet kalpak ve 

bere sipariş verildiği.” 

Kalpak ve bere ile darbe arasında asimetri vardır.  

 

s.121. ”Kurtlar Vadisi, Kundalini Gücü, Agarta …”   

Ciddi olması gereken bir iddianame ile bu sözcükler arasında asimetri vardır.  

Hristiyan-Yahudi tarikatların kullandığı bu sözcükleri serpiştirerek yapılmış bir propaganda ve 

“Güç bizde” mesajı vardır. 

Agarta sözcüğü antik Anadolu direniş tarihinden bir ad iken burada çok farklı bir yere 

konulmuş görünmektedir. Agarta sözcüğü, antik dönemin direniş kalesi Tigran-agarta adında geçer. 

Şehir şimdiki Silvan kalesinin yerinde, kale-şehir olarak, MÖ.80’de on yılda inşa edildi. Pantus Oğuz 

kralı VI.Büyük Bedri’nin kurduğu Birleşik Hitit Ordularının barınağı, 300 bin kişinin yaşadığı, 

masallardaki çatal kaşıkları bile altındandı diye anlatılan,  zengin bir Sümer şehri idi. Şehre adını veren 

kral/komutan Digran, VI.Büyük Bedri’nin damadı idi. Lukullus’un yenemediği bu şehir, “şehir yakma 

ve tarihten silme” cezasıyla ünlü Roma kralı Neron’un komutanı Korbela tarafından MS.69’da 

yağmalandı ve yakıldı. Samsat ve Gerger de aynı şekilde yakıldı ve yağmalandı. Mezopotomya 

uygarlığı böyle yok oldu. 

Agarta, “er aga atalı” açılımlı olup “şehitler şehri” anlamındadır. Bu şehirler bugün bir  daha 

tarihten silinmekte, maalesef üzerlerine baraj yapılmaktadır.  

Bugün, 3.bin yılın haçlı seferini başlatanların elinde yeni bir silah vardır. Bu silah uygarlıkları 

yakarak değil, insanların beynini kapatarak yok etmek üzere imal edilmiş bir silahtır. Bu silah,  tarihte 

ilk defa bir iddianamenin içerisine yerleştirilmiş görünmektedir.  

Bu bir psikolojik savaş silahı değildir. Çünkü, bu kadar çok büyük zarar veren, insanı 

beyinsizleştiren bir silah, sadece ruh sağlığını tehdit ediyormuş gibi gösterilmemelidir. Bu silah, tüm 

uygarlığa karşı açılmış bir savaşın silahıdır, tahrip gücü en yüksek silah olarak kabul edilmek 

durumundadır.  

 

M.Morgül 

   

  

Değiştirilen İlköğretim Programına Danıştay’da İtiraz 

 

Öğrenci velisi Seher Yaşar ile avukatı Esmani Kırmızı’nın Danıştay’a açtığı bir davanın 

“Çağrımızdır” başlıklı duyurusunu okurlarımla paylaşmak istiyorum. Çünkü bu dava hepimizin 

geleceğini, çocuklarımızı ve torunlarımızı ilgilendiriyor.  



Bu konuda, 2004 yılında ben de öğretmen olarak itiraz davası açmak istemiştim. Fakat sadece 

velilerin itiraz davası açabileceğini öğrendim ve okurlarımı dava açmaları için çokça uyardım.  Şimdi 

dua ediyorum ki dileğimiz doğrultusunda bir karar verilsin. 

ÇAĞRIMIZDIR 

Toplumların niteliklerini, ülkelerin yönetim biçimlerini etkileyen temel unsurlardan birinin de 

eğitim olduğu biliniyor. Öğrenciler, veliler ve eğitimcilerin doğrudan taraf olduğu bir eğitim 

sisteminin niteliklerinin belirlenmesinde, ne yazık ki Milli Eğitim Bakanlığı tek başına belirleyici 

olduğu gibi, son yıllarda MEB’in belirlediği varsayılan eğitim politikalarının, giderek emperyalist 

ülkeler ve o ülkelerce beslenen Dünya Bankası, SPAN vd. kuruluşlarca yönlendirildiği bir dönemle 

karşı karşıyayız. Bu dönemde Türkiye sermaye sınıfının, bu projelerle işbirliği içinde olduğu aşikardır. 

İşte böyle bir dönemde Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 12.07.2004 tarihli ve 

114,115,116,117 ve 118 sayılı kararlarıyla İlköğretim Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve 

Teknoloji ile Hayat Bilgisi programları değiştirilerek, 2005-2006 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 

uygulamaya konulmuştur. “Yapılandırmacı Müfredat Programı” olarak kamuoyuna yansıtılan bu 

değişikliğin, aslında bir kamu hizmeti olan eğitimi tümüyle ticarileştirmeyi, piyasacı ve bilimsellikten 

uzak kılmayı amaçladığını ortaya koyan eğitimbilimcilerin ve eğitim emekçilerinin değerlendirmeleri 

doğrultusunda hareket ederek, o dönemde İlköğretim 3. Sınıfta okuyan çocuğumun, böylesine yanlış 

bir eğitimden geçmemesi için 13.02.2006 tarihinde Danıştay 8. Daire’de bu işlemin iptali istemiyle 

dava açtık. Bu davanın hem eğitim hem de hukuki boyutlarıyla ilgili yaptığımız ayrıntılı açıklamalar 

çerçevesinde Danıştay 8. Daire’nin davamızı kabul etmesi, bizim için önemli bir kazanım oldu. 

Bugüne kadar bize her konuda yardımcı olan yurtsever eğitim emekçileri başta olmak üzere herkese 

teşekkür ediyoruz. 

Davamızı açmadan önce desteklerini istediğimiz bazı sendika, dernek ve eğitimbilimciler, aradan 

3 yıl geçmesine karşın, ne yazık ki bu değişikliğin ülkemiz ve halkımız üzerinde yaratacağı büyük 

tahribatın pek farkında olmadıklarından ya da önemsemediklerinden gereken duyarlılığı göstermediler. 

Kimi maddi ve manevi zorluklarına karşın, biz bu davamızı sürekli takip ederek, duruşma aşamasına 

getirmiş bulunmaktayız. Bu duruşma, parasız-eşit ve bilimsel eğitim mücadelemiz açısından olduğu 

kadar, eğitimin tarafı olan öğrenci-veli ve öğretmenlerimizi doğrudan ilgilendiren bir öneme sahiptir. 

Burada ayrıntılarına giremeyeceğimiz bilimsel ve hukuki gerekçelerle somutladığımız davamızın 

içeriğine yakından vakıf olmanız, davanın sonucu ne olursa olsun, eğitimin parasız-eşit ve bilimsellik 

çerçevesinde bir kamu hizmeti olarak uygulanması istemimize ses vermeniz, öğrendiklerinizi 

kamuoyunun bilgilenmesi doğrultusunda yaygın kullanmanız için sizi “Duruşma”mıza katılmaya 

çağırıyoruz. 

4 Mart 2009 Çarşamba günü saat 9.30’da, Danıştay 8. Daire’de bulunacağınız inancıyla sizi 

selamlıyoruz. 

 

                          Seher Yaşar                             Av. Esmani Kırmızı 

                         (Davacı Veli)                                (Davacı Vekili)  

Yazılarınızın yayınlandığı  "Türk Celil ..." adlı bir sitede, Ruh-Allah... yazınızın sonunda 

yorum eleştiri istediniz: 

"...Yanıldığım noktalara veya yanlışlar varsa, bunların ortaya konulması gerekir. Akıl ve 

mantık bunu gerektirir. Şimdi sizlerin akıl ve mantıklarına sesleniyor ve yanıtlarınızı bekliyorum. 

Amacım kavga etmek değil, ben uzlaşı istiyorum. Bunun için de mantıksal değerlendirmelerimde ve 

verilerde bir hata olup-olmadığını ortaya koymanızı bekliyorum." 

  Önce bir ek yapacağım, insanımızın "Allah cezalandırır" dediği de bence şudur: "Doğanın 

ritmini bozduğunuz zaman er geç zararını görürsünüz". Veya, kötülük yapanın yaydığı negatif 

enerjiden er geç kendisi de zarar görür. 

Bir de eleştirim var: "Laiklik Sorunu"  ifadenizi doğru bulmadım. Laikliğin kendisi sorunmuş 

gibi düşünmeye yönlendiriyor. Oysa laiklik, bir sınıf çatışmasının, bu anlamda bir toplumsal sorunun 

çözüm halinin adıdır. 

Benim fonetik analizimde LAİK, "çalışan üreten halk" çıkmaktadır. Helaik/Hlaik, HALK ile 

aynı anlamdadır.  

"Laik-us'dan gelir" derler, Latince "laikus" için de  "sokaktakiler" diye açılım yaparlar, ama 

bu Amerikanca'da halk için kullanılan terimdir, bizdeki sokaktaki işsiz güçsüz tayfasının 

karşılığı değildir. 



Latince'nin altında bizim Doğu Karadeniz (Kaşgari Oğuz lehçeleri) gırtlağı ve sözcükleri 

vardır, Latince'nin altı olan Etrüskçe, Ön-Türkçe'dir. HELK deriz halk diye, gırtlağa basarak. HELK/ 

Halk, Hlik-ya bağı bile vardır. 

Şimdi dönelim Hıristiyanlığın Doğu Roma-Bizans'ta resmi din ilan edilişine. Yani Ortaçağın 

başlangıç tarihine, 331'e. Kilise taç giydiriyor Roma krallarına, yani en yüce makam o, vergi topluyor, 

savaşlardan ganimet topluyor, mahzenleri altınla doluyor...  

Kim bunlar? Krallar, askerler ve papazlar, Anadolu’dan ganimet toplayıcı, savaşçı, saldırgan, 

yağmacı Romanın egemen sınıfı. HALK ise ezilen, çalışanlar, helayikler, köleler ve köylüler... Ne 

zamanki krallıklar devrilmeye başladı, Rönesans diyor bu harekete, halk aydınlanıp deviriyor kralları 

ve papazları, karışma dünya işine diyor halk, o zaman papazın da forsu bitti, bir tek sembolik Vatikan 

kaldı ortada. Böylece HALK yani LAİKLER özgürleşti, krallar devrildi, cumhuriyet yönetimleri geldi, 

din işleri devletten ayrıldı. Bu bir çatışmanın çözümü idi, toplumsal ihtiyaçtı.  

Roma demek Anadolu demek değildi, biz Anadolu’da Şaman töresince saklı gizli de olsa 

kendimizi yaşatıyorduk, yaylalarımız vardı ve yaylalara Romalı asker de papaz da çıkamazdı, orda 

ortaklık kültürümüz, Oğuz Şaman törelerimiz de sürebilmişti. Sizin öğrenme tarifinizle, dayanışma 

bilgisini  biz yaylada öğrendik, o yüzden batının bireyci kültürü ile bizim sosyal kültürümüz hep 

çatıştı, çatışıyor.  

Laiklik, yani halkın yönetime gelişi, Roma'da papazları saf dışı etti, paralı zengin din tüccarı 

sınıfını ortadan kaldırdı. Şimdi batılı sözde müttefiklerimiz bizde eli paralı bir İslami kast yarattığı için 

laikliğin tanımı ve içeriğini değiştiriyor, bizim aydınlarımızı da batıdan çevirilerle kendi kavramlarıyla 

düşünmeye yönlendiriyor, yanıltıyor. Sanırım sizin "laiklik sorunu" teriminiz de bu yanılsatılmadan 

geliyor. 

Batı 331 yılında İznik'te  Hıristiyanlığı resmi din ilan ederken benim ŞAMAN atalarım 

Anadolu’da bilim yapıyordu. MÖ109'da Jüpiter Mars ve Merkür'ün 14 Temmuz günü saat 17.53 de 

Nemrut batı terasından mükemmel görüneceğini ve 25 bin yılda bir kere bunun olduğunu bildi ve 

tören yaptı orda. BEDRİ DEDE Anadolu Birleşik ordularının başına geçti, batının Romalı gericilerini 

püskürttü...  

Bir ressam arkadaşımız diyor ki, “Rönesans batının Şaman kültürüne dönüşüdür.”  

  

Bakınız, şimdi IŞIK Kültürünü konuşuyoruz, insanın da ışık canlışı olduğunu, evrende tek bir 

ışık enerjisinin olduğunu, maddenin bundan dönüştüğünü konuşuyoruz, yani döndük ŞAMAN 

Kültürüne. ŞAM; Işık, ŞAM-AN, Işığın Kaynağı, Işığın anası, cevheri. ŞA-UMA; Esi-Uma, Uma-

ışığı. (Huma/Uma/Ma: Güneş.)  

 İlk Laik topluma örnek HLİKYA'dan (Toros yaylaları boyunca uzayan antik Akdeniz halkı) 

söz edilir; "tarihte kendi kendini yöneten ilk toplum" diye tarif ediliyor. Marks'ın “ilkel komünal 

toplum” dediği de bu olmalı.  

Yayla kültürümüz, ORTAKLIK Kültürüdür. Oğuz-Şaman kültürüdür. Pagan diyor batılı, 

çoban yani,  ne dediği kendine, onlar beni tarif edemez, ancak aşağı görür. Beş-on köy bir yaylada 

buluşur, birlikte üretir, kimse senin ineğin burada otlayamaz demez, herkesin karnı tok, aç yok, açıkta 

kalan yok, herkes memnun, kurbanlar, şenlikler, türküler, horonlar, halaylar... Sağlık ve neşe birlikte, 

sosyal toplum, yayla töresi! Yaylada ne kral var, ne papaz var, ne kilise, ne Ceneviz şövalyeleri... Halk 

kendi kendinin efendisi, herkes çalışır, kimsenin özel mülkü de efendisi de yok, ama karınlar tok! 

LAİKLİK YAYLADA HEP VARDI... 

Bu törenin devlet modelindeki karşılığı Halkçı/Kamucu SOSYAL DEVLET olur. Mustafa 

Kemal bu töreyi Cumhuriyetimizin ilkesi yaptı, yani laiklik Cumhuriyet ilkelerimizin içinde fiilen 

vardır! 

Sorun şimdi YAYLA ORTAKLIK Kültürünün bitirilip buraların satılması sorunudur. 

Arkasından bu yaylalarda Amerikan Üssü (Obama - Gül görüşmesi) açılması geliyor. Görünen o ki, 

2B Orman Yasası Trabzon'un yaylalarını satışa çıkartmak üzere tezgâhtır.  

Bu yaylalar sayesinde, binlerce yıldır dayanışma kültürü-bilgisi ekildi genlerimize. Şimdi, bu 

genlerimizi  kırmanın yolu yaylaların önce hazineye devri sonra da yabancılara satışı...  

Böylece emperyalizm içeri, halk dışarı; yani, emperyalizm içeri Laiklik dışarı. 

LAİKLİK DIŞARI GİDERKEN YAYLALAR DA GİDİYOR, sömürgeleştirilmemizle laikliğin yok 

edilişi birlikte tarih sahnesine çıkıyor.  

Bir sorun da, Türk aydınının bunu halka anlatabilme sorunudur.  



İşte, Trabzon'da gündem bence budur.  

Toplumcu olmak, halkçı olmaktır, yani Laik olmaktır; Laik-Halkçı olan, yaylalarını sattırmaz.  

Bugün, acilen Trabzon'da YAYLALAR BİZİMDİR, SATILAMAZ Platformu oluşturmak 

Trabzonlu aydınların tarihi sorumluluğudur.  

  

Saygılarımla 

Mahiye Morgül 

23.2.2009 

 

 

ÜNİVERSİTELERİMİZİ TERKETMEYECEĞİZ 

 

 İstanbul Üniversitesinde görev yapmakta olan araştırma görevlileri kendi kalelerini koruma 

kararı aldılar, 5 Mart Perşembe günü, akşam, gece boyunca okulda kalarak sabaha kadar okulu terk 

etmeyecekler.  

İşte bu! Gece boyunca üniversite binasının ışıkları yanacak, yani aydınlanmanın ışığı 

sönmeyecek!  

 Yürekten desteklediğim bir eylem biçimi gerçekleşiyor ülkemizde; sınıfını terk etmeden, 

gündüz derslerini işleyecek gece de bilim kalesini terk etmeyecek!  

 Fizik Bölümünden araştırma görevlileri çoktandır sorunlarını dile getirmem için bana yazar 

dururlardı. Sorunlarını en iyi kendileri dile getirebilirlerdi, bilim evini terk etmeden!  

Gündüz dersleri boykot etmek bugünün eylemi olamaz, çünkü küresel merkezler derslerin boşalmasını 

zaten istiyor, ki, yeni üniversite programları bilim adına bir şey öğretmemek üzerine programlandı.  

2010 yılından itibaren resmen uygulanacak olan üniversite sistemi, teknik liselerin altında 

programlar getiriyor. “Çoklu program” dedikleri şey, çok parçaya ayrılmış dersler demektir.  Parçalı 

üniversite sistemi; bütünü öğretmeyen sertifikalı sistemdir.  Bütün fakülteler, parçalar birleşemeyecek 

şekilde bölündü, hiç biri meslek vermeyecek demektir.  

Dünya Bankası tarafından dayatılan üniversitelerimizi parçalayarak çökertme planının bir 

parçası da bilim adamı olmak isteyen araştırma görevlilerini bilim ortamından uzak tutmak, onları 

üniversiteden kaçırtmak,  önlerine engeller çıkartmaktı.   

İşte bu noktada ilk ciddi direniş, en güzel şekilde İstanbul Üniversitesinde 5 Mart günü 

gerçekleşiyor. “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyen Türk milleti, bilim öğrenmek isteyen  

oğullarına kızlarına gereken desteği verecektir.  

“Ünivertsitelerimizi Terketmeyeceğiz” başlığıyla bana gelen davet metnini okurlarıma 

sunuyorum: 

İlgili Tüm Kesimlere Davet 

5 Mart 2009 Perşembe tarihinde Anayasada tanımlanan çizgi dâhilinde üniversite 

özerkliğini ve üniversite mensuplarının iş güvencesini savunmak üzere İstanbul Üniversitesinde 

bilimsel çalışmalarımızı gece boyu sürdürme kararı almış bulunuyoruz. Bu gece boyunca 

İstanbul Üniversitesi’nde çalışan araştırma görevlilerini yalnız bırakmamak, üniversite 

yöneticilerimize, öğretim üyelerine, sendikalara, meslek örgütlerimize düşen en büyük görevdir.  

Bizler sadece kendi geleceğimizi değil, iş güvencemiz bağlamında Türkiye’nin üniversite 

sisteminin geleceğini de savunmaktayız. Bu sebeple 5 Mart 2009 tarihinde saat 19:30’da Merkez 

Kampus önünde buluşmaya ilgili tüm kesim ve kuruluşları davet ederiz.  

 

İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Temsilciler Kurulu 

 

 

Program: 

 

16:30 Araç Kapısı önünde buluşma 

17:10 Hukuk Amfi 1’e giriş ve “açık kürsü” 

18:30  “50/d’ liler” filminin gösterimi 

19:30 Basın Açıklaması; meslek örgütleri, sendikalar, öğrenciler ile Merkez Kampus ana kapısında 

kamuoyunu bilgilendirme 



20:30 Amfi 1’e geri dönüş ve akşam yemeği 

21:30 Müzik dinletisi, film gösterimi ve “açık kürsü” 

07.30 Kahvaltı 

08.00 Fakültelere dönüş 

24.2.2009 

 

 

ÜNİVERSİTELERE DEPREM GİBİ OTOMATİK DARBELER! 

 

BU YAZ TATİLİNDE,  OKULLARDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN YOKKEN, 

DARBELERLE SARSILACAĞIZ! 

 29 MAYIS CUMA GÜNÜ İLK DARBE, MESLEK ve TEKNİK LİSELERİNİ VURDU, 

TEKNİK LİSELER 1,5 YIL OLDU!  

ARDINDAN GELEN DEPREM MESLEKİ ve TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTELERİNİ 

VURACAK;  BU FAKÜLTELER 2 YILLIK YÜKSEK OKULA İNDİRİLDİ.   

 SIRADA EĞİTİM FAKÜLTELERİ VAR, GÜZEL SANATLAR LİSELERİ VAR! 

 Acil Görev:  

-OKULLARIN ÖNÜNDE ÇADIR KURMAK,  

-GECE GÜNDÜZ OKULUN IŞIKLARINI YANIK TUTMAK 

-OKULLARI BOŞ BIRAKMAMAK. OKULLAR CUMHURİYET 

KALELERİMİZDİR, ONLARI GECE GÜNDÜZ BEKLEMEK. 

-YÖK’ÜN ÇIKIŞLARINI TUTUP, DARBE KARARLARINI GERİ ALANA 

KADAR YÖNETİCİLERİNİ DIŞARI ÇIKARTMAMAK!  

DARBE SIRASINDA ELİMİZDEKİ BİLGİ BİRİKİMİ YOK EDİLECEK, BUNU 

ÖNLEMEK İÇİN: 

-OKUL KÜTÜPHANELERİNİ,  

                       - SANAT ESERLERİNİ,  

           -DERS KİTAPLARINI, 

DERHAL KORUMAYA ALMAK! 

 

DAHA ÖNCE YAPILMIŞ OLAN SESSİZ DARBELERE ÖRNEK: 

-İŞ-TEKNİK DERSİ ÖĞRETMENLİĞİ KALDIRILDI 

-FEN VE ANADOLU LİSELERİ ARTIK ÖĞRENCİ ALMAYARAK KAPANIYOR. 

(İrfan Erdoğan Darbesi) 

-PEDAGOJİK FORMASYON KALDIRILDI, PARALI ÖĞRETMENLİK 

SERTİFİKASI GETİRİLDİ. 

 

MEB’NIN DARBE DUYURULARI, TRT ANKARA RADYOSU TARAFINDAN 

HAFTA SONUNA DENK GETİRİLEREK CUMA GÜNLERİ ARA HABERLERDE 

VERİLİYOR.  

Tarihe not düşmek için, eğitim darbelerinin yakın tarihi: 

 1983 İhsan Doğramacı, YÖK darbesi;, sosyal eğitimin liberalize edilişinde milat. 

 1995 Kemal Gürüz darbesi, Dünya Bankasının SPAN şirketi YÖK içerisine yerleştirildi. 

1997, 8 yıl zorunlu eğitim, parçalanacak beyinleri bir araya toplandı.  

Kemal Gürüz, “Türkçe bilim dili değildir, Türkçe ile bilim yapılamaz.” 

1997 Çevik Bir; 28 Şubat Liberal Darbesi; Eğitim zorunlu 8 yıl olurken tüm meslek okulları 

kuşa çevrildi.  

 2005 Ziya Selçuk TTK darbesi; çok parçalı birey müfredatı, bilimsel bilgiden yoksun 

bırakma darbesi. 

2005 Erdoğan Teziç YÖK darbesi, mühendislik diplomalarına darbe, Üniversiteler arası 

kurulu 5544 sayılı yasayla piyasaya devretme. 

2007 İrfan Erdoğan TTK darbesi; Fen ve Anadolu liselerini kapatma, SBS, Meslek 

derslerini belediye kurslarına devretme. 

 2009 Merdan Tufan (TTK Bşk.V.) darbesi, Meslek liseleri 1,5 yıl. Başkansızlık dönemi, 

TTK’nın lağvı ve liselerin belediyelere devri…  



2009 YÖK, Yusuf Ziya Özcan darbesi,  

-Mesleki ve Teknik Eğitim fakülteleri 2 yıl. 

 -Parçalı Üniversite, Konfeksiyon işçisi diplomaları! 

 2009 Nimet Çubukçu darbesi; 5 yaşında zorunlu eğitim, beyin çökertme ve İngilizce 

eğitimi 5 yaşına indirmek darbesi. Erken yaşta mankurtlaştırma! 

  

 Mahiye Morgül/ Eğitimci Yazar / 5.6.2009  

 

 

23 Nisan ve Ritim Yasağı 

 

Bunlar ben ne demişsem tersini yapmaya yemin etmişler galiba. Bu adamlar, eğitimci falan 

değil, çocuğa düşman…  

Kim diyor çocuğa “Uygun adım marş” komutu verilmez! Çocuk bireydir dediği için mi? 

Birlikte bir güzellik yaşamasınlar, bir işi birlikte yapmasınlar diye mi?  

TV’de de çıkmış birileri bu yarım akıllıları destekliyor... Eğitimi eğitimci olmayanlar 

konuşmaya başladı, vay çocuklarımızın haline. 

Çocuğun doğuştan getirdiği özelliklerini bilmeden nasıl eğitim verir bu adamlar? Eğitim, 

çocuğun zihinsel, fiziksel ve ruhsal gelişimini desteklemek için vardır, bunu bilmezler mi?  

İnsan doğal meziyetleriyle dünyaya gelir. İster doğanın bahşettiği deyin, ister Tanrının 

bahşettiği deyin, çocuğun doğuştan getirdiği meziyetlerini geliştirmek için, çocuğun doğal gelişimini 

desteklemek üzere ona eğitim verilir. Çocuğa hayatın zorluklarının üstesinden gelebilmesi için, onu 

dirençli kılmak için eğitim verilir. Saldım çayıra mevlâm kayıra ile eğitim olmaz ve galiba bugün 

yapılmakta olan da budur.    

Temel eğitimin amaçlarından biri, çocuğun ritim duygusunu geliştirmektir. Bu, en eski eğitim 

programlarında da vardır. Ve ben, yazdığım müzik eğitim kitaplarımda ve drama kitabımda bunu bir 

daha yazmak gereği duydum. Çünkü 1995 sonrası başlatılan eğitimi piyasaya uyarlama fırtınasında, 

bunlar beceri dersleridir, çocuk isterse verilir, öğrenci merkezli eğitime geçiyoruz, zeka çok parçalıdır, 

gibi bir sürü palavrayı arka arkaya sıraladılar. Ortada çocuğun doğası şudur, eğitim pedagojisi budur 

diye bir tek doğru bırakmadılar.   

“Ritim eğitimi çocuğun zihinsel gelişimi için ihtiyaçtır, müzik ve beden eğitiminin buluştuğu 

halk oyunları, rontlar ve şarkılı oyunlar temel eğitimin en değerli araçlarıdır. Milli bayramlarımız ritim 

eğitimi için önemli fırsat yaratır;  çocuklarımız davul zurnayla oynayarak, marşlar söyleyerek en güçlü 

şekilde ritim duygusunu geliştirirler” dediğim zaman, sanki ben bunları ilk kez söylüyormuşum gibi, 

bana tuhaf tuhaf bakıyorlardı. Oysa binlerce yılın süzme eğitim bilgilerinden söz ediyordum.  

İnsan beyni ritmik düşünür. Çocuk sayıları ritmik saymazsa “olmadı baştan say” deriz. Birlikte 

yapılan ritmik hareketler beyne en kuvvetli ritmik uyaran etkisi yapar, bu nedenle çocuk tek başına 

değil grupla eğitilir. Birlikte başlama ve birlikte bitirme, ritmik hareketi belli bir tempoda sonuna 

kadar götürme, eğitsel değeri en yüksek olan etkinliktir. Bunları çok yazdım. 

Uygun adım yürümek, dengeli yürümektir, dengesiz insan olmaz. Denge bir fiziksel 

gereksinim olduğu kadar dengeli düşünme için de, olaylar arasında sağlam mantıklı bağlar kurmak ve 

problem çözmek için de gerekendir. Dengeli insan ruhsal olarak da dengeli yani huzurlu olur. O 

nedenle, uygun adım yürümek, eğitimin başlıca konusu olmak durumundadır.  

Çocuğun uygun adım yürüyebilmesi, fiziksel gelişimi demektir.  Çocuğu asker yetiştirmek 

için değildir.  

Her kim ki, ritmik yürümeyi gereksiz gösterir, o bu işi bilmiyor demektir, cehaletini elindeki 

erki kötüye kullanarak ulusa yayıyor demektir, o bu halka düşmandır.  

Eğitimin en temel kurallarını reddetmek için ille de buna bir kılıf bulacaklarsa neden getirip 

“asker millet mi yetiştiriyoruz” diyorlar? Bunun bir tek nedeni vardır, o da bir taşla iki kuş vurmak 

için. Zaten çocuklarımızı aptala çeviren bir eğitim modeline 2005 de geçirildik, şimdi fiziksel olarak 

da çökertilmeleri gündemde demektir.  

Neden getirip bu konuyu tam da 23 Nisan arifesinde gündem yaptıkları da açıktır; bayrama 

neşe içinde hazırlanan çocukların komutları ciddiye almamaları, birlikte hareket ettikleri oyunları 

bozmaları için… Bayramları güzel olmasın diye.  



Artık eğitim kitabı yazmayayım diyorum. Çünkü ben ne yazdıysam tersini yapmaya başladılar. 

Onlar güzele düşman, çocuğa düşman, bayramlarımıza düşman, çocuğa yakışan ne varsa hepsine 

düşman, insanı yaratıp ona meziyetler veren Tanrı’ya (bkz Şems suresi) düşman!  

Güzel yurdumun sevgili çocukları!  

Ulusal Egemenlik Bayramınız kutlu olsun! 

23.4.2009 

  

İlköğretim müfredatına iptal kararı 

 

ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Danıştay, Seher Yaşar adlı bir veli tarafından açılan davada 

2005-2006 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanan İlköğretim Türkçe Dersi Programı’nın önemli 

bir kısmı ile İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Programı’nın tamamını oybirliğiyle iptal etti. Danıştay, 

halen okutulan bazı İlköğretim Hayat Bilgisi ders kitaplarının ise “vatan sevgisi” ve “demokrasi 

kültürü” yönünden zayıf olduğuna ve Türkçe kitaplarındaki metinlerin uygun nitelikteki metinlerlerle 

değiştirilmesine de karar verdi.  

Danıştay’ın, Seher Yaşar adlı bir veli tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye 

Kurulu’nun 12 Temmuz 2004 tarih ve 114, 115, 116 117 ve 118 sayılı kararlarıyla 2005-2006 eğitim 

öğretim yılından beri okullarda uygulanan “Yapılandırmacı İlköğretim Müfredatı”na iptal istemiyle 

açtığı davada verdiği karar belli oldu. Danıştay, Talim Terbiye Kurulu’nun söz konusu kararları 

arasından 115 ve 116 sayılı kararları oybirliğiyle iptal etti. Böylece Danıştay, İlköğretim Türkçe ve 

İlköğretim Hayat Bilgisi derslerinin müfredatlarını kısmen iptal etmiş oldu.  

Edinilen bilgiye göre, Danıştay’ın kararıyla İlköğretim 1., 2., 4. ve 5. sınıf Türkçe Dersi 

Programı ile İlköğretim Hayat Bildirisi Dersi Programı’nın tamamı iptal edildi. Danıştay’ın kararında 

Hayat Bilgisi 1., 2. ve 3. sınıf ders kitaplarının “vatan sevgisi” ve “demokrasi kültürü” yönünden zayıf 

olduğu, yeni İlköğretim Programı’nın geliştirilmesiye muhtaç olduğu belirtildi. Kararda, İlköğretim 

Türkçe 1. ve 2. sınıflarda okutulan ders kitaplarının önerilemeyeceğine işaret edilerek, 4. ve 5. 

sınıflarda okutulan Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin ise uygun niteliklerdeki metinlerle 

değiştirilmesi belirtildi. Danıştay, kararında Türkçe kitaplarında tespit edilen yanlışlıkların 

düzeltilmesine ve eksikliklerin giderilmesi gerektiğini vurguladı. Danıştay’ın gerekçeli kararı henüz 

açıklanmadı.  

Davacı veli Seher Yaşar ile avukat Esmani Kırmızı yaptıkları ortak açıklamada, bugün 

Türkiye’de yaşanan sürecin ulusalcılık ve küreselleşme arasındaki gerilim olarak tarif edilebileceğini 

kaydedildi. Açıklamada, emperyalistlerle işbirliği yapan AKP’nin temel görevinin ulus devletin görev 

ve yetki alanındaki eğitim ve sağlık gibi hizmetleri uluslararası pazara sunmak olduğu belirtildi.  

Dava dilekçesinde, müfredatın öğrencileri yeterli bilgi ile donatmadığı ve öğrencilerin sosyal 

davranışlarda standartlaşmayı amaçladığı belirtilmişti. Müfredatın eğitimi ticarileştireceğinin 

vurgulandığı dilekçede, yeni müfredat programında “cahilliğe övgü”, Fethullah Gülen’in eğitim 

alanındaki faaliyetleri ve “ulus devlet yerine Osmanlı döneminin yüceltilmesi” gibi olgulara da işaret 

edilmişti. 

Cumhuriyet 22.04.2009 

 

 

 

 

 

 

  2005 İlköğretim Müfredatında ve Ders Kitaplarında Bilim Dışı Olan Ne Var?   

 

MEB 2005 İlköğretim Müfredatı, bilim dışı olduğu ve çocuğunu bu müfredatla eğitmek 

istemediği için, veli Seher Yaşar tarafından dava edildi. Bu değerli annenin,  hepimiz adına açtığı 

davaya 4 Mart 2009 günü Danıştay 8.Dairede duruşmalı olarak devam edildi.  

 Mahkeme salonunda o gün dinleyiciler arasındaydım, notlar aldım.   

Seher Yaşar ve avukatı Esmani Kırmızı’nın “bilim dışı programdır” dediği bu müfredat için 

“hayır bilimseldir” demeye, davalı MEB adına üç kişi salondaydı. Özellikle onların ne dediğini not 

almaya çalıştım. 



Av.Esmani beyin, “Yabancıların yaptığı programdır” itirazına cevaben onlar dediler ki, “Evet, 

bu müfredat Dünya Bankasından borç alınan parayla finanse edilmiştir”. Yani, diyor ki, sadece para 

aldık, yabancıları çalıştırmadık.  

Oysa, Dünya Bankası, verdiği borç parayı yabancı bir şirket olan SPAN Şirketinin 

elemanlarına ödememiz için verdi. Maliye Bakanlığından 1995-2005 arasında, “gizlilik” kuralıyla 

yapılan ödemelerde SPAN adlı yabancı eğitim şirketinin elemanlarına verilmiş maaşlar vardır ve bu 

adamlar on yıl boyunca YÖK içerisindeki bürolarında, Eğitim Fakültelerine ve MEB’in TTK 

dairelerinde dolaşırken, size kim maaş veriyor diye sormadık! Adları bile ezberimdedir; Teo 

Savelkous, Marjan Vernooy, Johan Gademan, Paul Vermolen. 

Davalı MEB sözcüleri, eğitim programlarını değiştirirken neler yaptıklarını da özetlediler:  

-1965 müfredatını dünyaya(!) uyumlu hale getirdik. (Sosyal Müfredatı kaldırıp Birey 

Müfredatı getirdiler.) 

-4.ve 5.sınıf programları her yıl değişecek şekilde hazırlanmıştır, bu nedenle velinin itiraz 

ettiği iki yıl önceki müfredat programı bugünkü ile aynı değildir.  

-2004-2005’de, pilot okullarda denedik. Pilotlama yaptık, 40 bin kişiye ulaştık, geri bildirimler 

aldık, değiştirdik. (Ankara Pilot okullarında görevli öğretmenlerin verdiği raporlara hiç itibar edilmedi 

ve bu raporlar kamuoyuna da açıklanmadı. Pilot okul öğretmenlerinden tanık gösterebilirim.)  

-Veli Seher Yaşar’ın itirazı pilotlama dönemine aittir, geçersizdir.  

-Ders kitaplarında her yıl farklılık olması zenginliktir. (Bilim her yıl değişmez! Bu yapılan 

zihinsel kaos yaratır.)  

-Ders materyallerini artırdık, her ders için 3 tane; ders kitabı, öğretmen klavuzu ve öğrenci 

çalışma kitabı hazırladık.  

-Biz öğrenci merkezli eğitim veriyoruz. (Öğrenci kendisi bilgiye ulaşacak derken öğretmenin 

rolü sıfırlandı, ailesi de yeni müfredata yabancıdır, çocuk ortada sahipsiz bırakılmıştır.) 

-SBS getirdik, ucu açık soru soruyoruz. (Sınavda ucu açık soru olmaz. SBS soruları bilim dışı 

kurgulanmış aptallaştırıcı sorulardır. Çocuğun/eğitimin seviyesini ne kadar aşağı çektiğini belirleme 

sınavıdır.) 

-Bilirkişi heyeti de hazırlanan ders kitaplarında bir suç bulamamıştır. (Bilirkişi raporları 

mahkemede okunmadı. Ancak bilirkişilerin müfredatlara değil kitaplara baktıkları savcısının 

raporundan anlaşıldı. Bilirkişilerin bilim dışılık ölçütlerinin ne olduğunu şahsen bilmek isterim.) 

-Bu yıl 6.sınıfta okuyan mağdur çocuğun Matematik dersinden 2 almış olması, onun başarısız 

olduğunu göstermez. (Başarı kavramı giderek bu hale getirildi.)  

MEB adına cevap verenlerin bunları diyeceğini biliyorduk zaten.  

Danıştay savcısının raporuna geçildi. Çok hızlı okuduğundan ve hukuk dili ile yazıldığından 

çok az not tutabildim:  

-Bilimsel şüpheye açık cümlelerin ve konuların olabileceği velinin menfaatinin etkilenmediği 

yılların kitaplarına itirazın reddine. 

-Ders kitaplarına ilişkin itiraz yerine, müfredatın bilim dışı olabileceğine ayrıca itiraz davası 

açılabileceğine. 

Oysa açılan itiraz davası zaten temel derslerin müfredatlarına idi. Av. Esmani Kırmızı, kitabın 

yazarına karşı dava açmadıklarını, müfredata itiraz ettiklerini belirtti. Demek bu noktada savcının 

kafası karışıktı.  

Zaten bu müfredatın çok kafa karışıklığına sebebiyet vermesi temel özelliğidir. Bilim dışılığı 

da bundandır. Parçalanmış müfredattır, parçaları birbiriyle örtüşmeyecek şekilde dağıtılmıştır; 

birbiriyle örtüşmeyen parçalar, (üniteler, konular, bölümler, metinler, cümleler) yan yana getirilmiş 

olmasından ötürü Bilim Dışı Müfredattır. Bu bir bozuk pazıldır, zihinsel kaos yaratır, beyni dağıtır; 

denek şempanze, önüne konulan bozuk pazılı dizememiş,  çıldırmıştır.  

Eski müfredatla yenisinin karşılaştırılarak hangisinin daha bilimsel olduğu yoluna gidilmelidir. 

Hatta, yeni programa göre başarı ölçülürken, diyelim ki 6.sınıf öğrencisinin başarısını ölçüyorsunuz, 

karnedeki notuna değil, bu yaşta alması gereken matematik bilgileri, 1.sınıftan itibaren,  adım adım 

basamaklandırılarak çocuğun önüne getirilmiş midir, buna bakılması gerekir. Eğitimde Bilimsellik, 

bir bilgiyi çocuğun beynine yerleştirmede izlediğiniz basamakları doğru programlamaktır ve 

müfredat da budur! 

Yeni programın mimarı diye adı verilen Ziya Selçuk, “az olan iyidir” diyerek ilk atışı 

yapmıştır. Çocuğun beynini o yaşta atılması gereken bilimsel temelden yoksun bırakırsan, bir basamak 



sonra vereceğin bilgileri de aşağıya çekersin. Az verip az olanı ölçersen çocuk başarmış da 

görünebilir. (Dünya Bankası, bu yolla eğitimin süresini uzatarak eğitim piyasası kurma hesabındadır. 

Bkz.2006 YÖK Strateji Raporu)  

SBS sınavları, işte bu az olanı ölçmenin sınavıdır ve her yıl müfredatın daha ne kadar 

azaltılacağının ölçümüdür. Her yıl kitap değiştirmenin hesabında bu da vardır. Ayrıca bu bonkörce 

kâğıt israfıyla doğa bilimlerine karşı hiç de bilimsel bir tutum sergilenmemektedir.  

Her yıl kitap değiştirme yoluyla, ailede eğitim birliği de parçalanmış, yetişkinlerin küçük 

kardeşlerine yardımcı olmaları engellenmiş, ortak akıl oluşturma, hatta kardeşlerin aynı şiiri okuma 

şansı dahi yok edilmiştir. Ailede ortak bilgi-kültür oluşmaması, toplum bilime, sosyal bilime 

aykırıdır ve bu bakımdan da ders kitaplarının her yıl değiştirilmesi bilim dışıdır.  
Temel derslerde müfredatın her yıl değişmesi onun bilimsel yazılmadığının da kanıtıdır. 

Bilime güveni sarsar, bilginin depolanmasında basamaklandırmayı ortadan kaldırır. Bilimsel bilgilerin 

basamaklandırılarak belleğe yerleştirilmesi, zihinsel faaliyet için, yani akıl yürütme sırasında 

gerekendir. Tasniflendirilmemiş bilgi akılda kalmaz, dağılır gider.   

Bilgiyi tasniflendirme bilimsellik ölçütüdür. Tersine, 2005 müfredatında hemen bütün 

derslerde üniteler ve konular birbiriyle bağlantısız hale getirilmiştir. Örneğin, matematik 

öğretmenlerinin müfredata ilişkin başta gelen şikâyeti de budur! Matematik müfredatı en temel 

bilimsellik kuralına aykırı şekilde, bilim dışı basamaklandırılmış olması nedeniyle bilim dışıdır.  

2005 programına göre yazılmış olan matematik sorularında soru sorma tekniği bilim 

dışıdır.  

Matematikte üçüncü şahısla soru sorulmaz! Çünkü ÇOCUK SOYUTLAMA 

YAPAMAZ; çocuk, somuttan soyuta kuralına göre öğrenme özelliğindedir.  
Eğer matematik sorusunu SOYUT sorarsanız çocuk bundan bir şey anlamaz. Bugünkü 

programda, hemen bütün matematik soruları “üçüncü şahıs” ile, yani “bilinmeyen üçüncü kişi, O” ile 

sorulmaktadır; örneğin “Ali’nin bir arkadaşı…” diye başlayan soru bilimsel soru değildir. Eski 

kitaplarda sorular “Senin cebinde on kuruş var, bakkala gittin…” gibi birinci şahısla soru sorulurdu, 

bilimsel olanı budur. Çocuk “O” ile, bilinmeyen ve adı bile olmayan hayali kişiyle empati kuramaz, 

ona ait sorulanları da algılayamaz, sonuç olarak çocuk böyle soruya kendini kapatır! Bunun eğitimdeki 

karşılığı şudur; İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUK SOYUTLAMA YAPAMAZ. 

Çocuğu suçlu konuma düşüren sorular bilim dışıdır!  Yeni müfredatta özellikle ünite 

sorularında karşılaştığımız “suçlu çocuk psikozuna sokarak soru sorma” tekniği bilim dışıdır. Çocuğa, 

hatalısın, suçlusun, özür dilemesi gereken kişisin, gibi aşağılayarak veya inciterek sorular sorulmaz, 

sorulursa bilim dışıdır. Hiçbir çocuk kendini suçlu çocuk olarak düşünemez, böyle soruları üstüne 

almaz, onlara cevap vermez, kendini bu sorulara kapatır.   

Yeni ders kitapları renkli ve resimli dizgi açısından da bilim dışıdır. Metinlerin altına serilen 

renkli resimler zihinsel tuzaktır. Bir matematik sorusunda defalarca renk değiştiriliyorsa, soru da 

parçalanıyor demektir. Matematik öğretmenlerinin en çok şikayet ettiği şeylerden biri de bu kadar aşırı 

renklendirilmiş sayfalardır. “Renkler gözünü alıyor, okuyamıyorsun” şeklinde ifade edilen durum, 

aslında dağıtılan beyindir.   

 Dalga boyları farklı renkleri bir metnin altına yerleştirmek, asimetri oluşturacak şekilde 

yan yana getirmek bilim dışıdır, zihinsel kaosa sebebiyet verir.  

Örneğin, iki satır yazının biri açık mavi diğeri kırmızı üzerine yazılmış olsun. Açık mavi, 

dalga boyu en düşük olandır ve beyinde en yavaş algılanan renktir. Kırmızı ise çabuk algılanma 

özelliğindedir, çünkü dalga boyu en yüksek olan renktir. Kırmızı ile mavi yan yana getirildiğinde 

asimetri oluşturur, beynimiz hangisine uyum sağlayacağına karar veremez, kaos yaşar. İki satır 

arasında anlamlı bir bağ kuramaz. Bunun gibi görsel nedenlerle, 2005’den itibaren basılan 

kitapların renklendirilmesi ve resimlendirilmesi bilim dışıdır. 

Renklere bölerek cümleyi parçalamak, kelimeler arsında akıllı bağcıklar kurmayı önler; 

renklere bölünmüş cümleler bilim dışıdır. Keza, paragrafları farklı renklere ayırmak, paragraflar 

arasında mantık bağını keser.  Bir cümlede, örneğin üç sözcük varsa, üçü de başka renkle yazılmışsa, 

insan beyni bunların üçünü farklı nesne olarak algılar, birlikte olacaklarını düşünemez. Sözcüğün üç 

hecesi varsa ve üçü başka renkle yazılmışsa, o sözcüğün hecelerinden anlamlı bir okuma çıkartmakta 

zorlanır. Eğer her harfi başka çizimle, faklı puntoda, farklı karakterde, büyük-harf olacak yerde küçük 

harf, küçük harf olacak yerde büyük harf gibi kuralsızlıklarla yazmışsa, insan beni bundan anlamlı bir 



okuma çıkartmamaktadır, göz de beyin de kaos yaşamaktan yorulmaktadır. Tüm bu nedenlerle farklı 

renk ve puntolarla yazılan metinler bilim dışıdır.  

Ayrıca, renkli resimlerin üzerindeki yazıları okumak göz bozucudur, çünkü her rengin mercek 

ayarı farklıdır. İnsanın gözlerini bozan bir sayfa düzeni bilim dışıdır. Doğrusu, yani bilimsel olan 

sayfa düzeni, eski kitaplardaki gibi beyaz sayfa üzerinde siyah harflerle yazılandır, sayfanın üzerinde, 

aşağısında, sağında ve solunda beyaz boşluklar olmalıdır. Beyaz boşluklar gözü dinlendirir, gözü 

rahatlatır. Yeni kitaplarda asla gözleri dinlendirmek diye bir olanak yoktur. Resimli ders kitapları 

göz yorucu oldukları için bilim dışıdır. 
Okulun girişinde bulunan, 2005 yılında değiştirilen, açık mavi okul tabelaları bilim dışıdır. 

Her sabah bahçede toplanan öğrenciler, bu tabeladan yayılan düşük enerji ile “geç algılamaya 

odaklanarak” tutularak derse girmektedir. Tüm öğrenciler bir çeşit uyuşturucu   etkisi veren taciz ateşi 

altında sınıflarına girmektedirler.  

Her şeye veliden para istenirken, bu tabelalar okullara hazır gönderildi. Bir an önce eski beyaz 

üzeri siyah olan okul tabelalarına dönülmelidir.   

Yeri gelmişken, ailelere bir önerim var; bu tabelaları bir an önce kaldırtın ve okula giden 

çocuğunuzun üzerinde mutlaka yüksek düşünce enerjisi veren kırmızı bir kurdele, kırmızı bir manto 

gibi bir eşya bulundurun ve ona okulda Türk bayrağına sık sık bakmasını öğütleyin. 

Şimdi, bu kadar önem verdiğimiz eğitim ve bu kadar değer verdiğimiz kitaplar, 2005 yılında 

sözde dünyaya uyumlu hale getirilmek adına, gerçekte çocuklarımıza karşı “düşük yoğunluklu savaş” 

malzemesi olarak imal edilmişse, buna bilimsel müfredat deme lüksümüz olabilir mi?  

Bir gün dünyamızda bilim dışı kitaplar (yakılacak kitaplar), çocukların eline ders kitabı diye 

verilecek deselerdi hiç birimiz inanmazdık değil mi?  

Son olarak, Mustafa Kemal Atatürk adını parçalayarak değersizleştirmeye bir örnek verelim. 

Eğer Mustafa, Kemal ve Atatürk kelimeleri arka arkaya ayrı cümlelerde kullanılırsa,  üçü bir kişiye ait 

olarak algılanmaz ve zihinsel olarak parçalama başlar, değer kaybı, küçültme ve hafızalardan silme 

gibi birçok istenmedik sonuç oluşur. (Örneği 2.sınıf yardımcı ders kitaplarından birinde gördüm. 

Cümleler aynı değil, ama parçalanan isim aynı isimdir) “Aşağıdaki cümlelerde virgül hangisinde 

yanlış?” gibi basit bir soruda, 1.cümle, “Atatürk dedi ki…” diye başlıyorsa, 2. cümle, “Kemal köpeği 

parka götürdü…” diye devam ediyorsa ve  3.cümle “Mustafa köpeğe yemeğini...” şeklinde bitiyorsa… 

İşte, “dünyayla uyumlu” hale getirdikleri ve “bilim dışı değildir” dedikleri Türk eğitim 

müfredatı ve kitapları! İşte küresel piyasaya teslim edilmiş çocuklarımızın kitapları…  

Çocuklarımızı kurtarmak için, yakılacak kitaplar listesini yapmaya başladınız bile değil mi?  

Not: Kadınlar günü kutlamıyorum, bana mesaj göndermeyin.  

Çocuklarını kurtarma görevi onu beklerken, Türk annesi odur ki kendisi için hiç bir talepte 

bulunmaz!  

Bütün Türk annelerine saygılarımla… 

 

Mahiye Morgül 

 

Beyin Kasabı Gardner,  Defol Ülkemden! 

 

ABD’li psikolog Howard Gardner, 24-25 Mayıs 2009 günlerinde Burdur’da Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesinde seminere davetliydi. Haberi basında resimli verildi. Birkaç gün daha 

buralardaymış. 

  
Bu adam psikolog değil, beyin kasabıdır, parçalar ve satar!  

Eğitimi sektörleştirme ve parçalara ayırarak her bir parçasından azami kar elde etme sevdalısı 

Dünya Ticaret Örgütü 1983’de ondan bu işe yarayacak bir makale yazmasını istedi, o da formülü 

buldu, “Beyin çok parçalıdır” diye yazdı. Bizimkiler bunu, Çoklu Zekâ diyerek, sınırsız sayıda 

parçalanmayı içeren bir isimle çevirdiler.  



Bay Beyin Kasabı, insan beynini önce altıya böldü, sonra yedi, sekiz,  şimdi satacağı 

dokuzuncu parçayı keşfetti; Dinsel Zeka, yada Varoluşçu Zekâ.  Adamda parçalamanın sınırı yok, dizi 

film gibi, talep varsa yeni bölümler eklemeye devam.   

Şimdi sırada, din derslerini piyasada satılan meta haline getirmek var ve Burdur Eğitim 

Fakültesinden bunu ambalajlıyorlar.  

Kasap reyonunu neden burada açtı, onu da biliyorum; Din Kültürü dersini kaldırmak ve İmam 

Hatip Meslek Liselerini ders ders parçalayıp sektöre devretmek, bu ülkede o kadar kolay değildir de 

ondan. Bizde üstüne üstlük ABD’den gelen dayatmalara karşı Ulusal Direnç vardır, en korktukları da 

odur. 

Ayağımıza kadar gelip 3 yıllık taze bir üniversiteyi onurlandıracak(!), her söyleyeceği söz 

“altın” değerinde kabul edilecek ve “bilim adamı öyle diyorsa, doğrudur” diyeceğiz, faydalı bir şey 

olduğuna inanarak seve seve istenileni yapacağız (dışarıda bunu bekleyen tarikatlar da vardır), hatta 

İlahiyat Fakültelerinde bu başlıkla doktoralar yapacağız ve böylece bu Amerikan dayatmalarını 

yaparken hükümetin eli rahatlayacak… 

Bu Amerikalıların işleri güçleri her şeyi, ama her şeyi, bölüp parçalamak!  

Defol ülkemden Bay Beyin Kasabı! 
Bir sürü laf etti geldiği günden beri. Gelir gelmez ntvmsncb gibi okunaksız adı olan bir 

internet kanalında konuşmuş bile. Konuşma metni yayınlandı. İki cümlenin altını çizdim:    

1.“ Dinsel zekânın eğitimde nasıl kullanılabileceğini anlatan Gardner, din eğitimi vermenin 

çok zor olduğunu belirtti.” 

2.“Bir alanda uzmanlaşmak için en az 10 yıl çalışmak gerektiğini söyledi” 

Yani, dinsel zekâ diye ayrı bir zekâ bulduk ve eğitimin süresini uzatıyoruz, diyor. 

Eğitimin süresini 35 yaşına kadar uzatan Dünya Bankasıdır, anlatmıştım; aileleri eğitime daha 

uzun süre para harcatmak için. Şimdi neden din derslerine el attıklarına bakalım. Diyor ki: 

“Özellikle bir dini diğerinden üstün tutmadan eğitim vermek çok zor.  ABD'de 25 kişilik 

sınıflarda Yahudiler, Müslümanlar, Hıristiyanlar ve inançsızlar var. Ayrıca farklı tarikatlardan 

gelenler var. Din konuları gündeme geldiğinde bu tartışmaları yönetmek çok zor. Bence ayrı 

okulların olması lazım. Yani, Hıristiyan ya da Müslüman iseniz normal okulun dışında bu okullara 

gidin. Avrupa'da dinsel birçok okul var. 

Bence varoluşsal zekâ gerçekten çok güçlü bir araç eğitimde. Çünkü neredeyse bütün 

çocuklar, öğrenciler okula kafalarında merak dolu sorularla gelirler… Kendi rüya ve kâbuslarıyla 

ilgili sorularla okula gelirler. Eğitim bu soruları tanımalı, bu alanların farkına varmalı. Bunlara 

yanıt vermeye çalışmalı.  

Bu fikirler size yeni gelebilir, yeni fikirler ilk dinlenildiğinde tam olarak anlaşılamaz.”   

Bu saçma lafların bir bilim adamından çıktığına inanamadınız, değil mi? 

Bay BK Gardner, bu yıl, ABD’de okula gidemeyen çocuk ve gençlerin sayısının birkaç 

milyonla ifade edildiğini (krizle birlikte hızla katlanıyor) bilmiyormuş gibi, her şey güllük gülistanlık, 

25 kişilik ideal sınıflar varmış da, tek sorun din eğitimi imiş gibi konuşuyor.  

Çocuğun ailesinden aldığı din kültürüne okul müdahale etmemelidir, diyebilirdi, ama maksat o 

değil. ABD’de giderek yoksul ve eğitimsiz bırakılan insanlar daha fazla dine sarılıyorlar ve o 

insanların din duygularının üzerinden para kazanmanın peşindedirler. Yolunu buldular; okul dışında 

din eğitimi veren sertifikalı din dersi kursları, mevlit okuma kursları, semah döndürme kursları, 

dedelik, imamlık kursları, vb, arkası geliyor… 

Bunun bizdeki karşılığı şudur: İmam Hatip Liselerini kapatalım, her tarikat kendi din bilgisini 

dilediği gibi kurslar açsın orda versin. O kurslardan sertifika alan çocuk Din Dersi almış olsun. (Milli 

Eğitimde Emperyalist Kuşatma kitabımda belgesiyle anlattım.) 

Şimdi Din Eğitimi sektörü yaratılıyor. Yani, Din Eğitimi kamu hizmeti olmaktan çıkıyor. 

Arkasından Diyanet İşleri Başkanlığını kapatılması gelecek. Gerekçesi hazırdır; “her tarikat kendi 

eğitimini vermekte özgür olmalıdır” diyecekler ve gelsin  SS-1 yoluyla cemaatlere parçalanmış bir 

Türkiye... 

Ulusötesi Sermayenin özgürlük dediği işte böyle defalarca parçalanmış toplumdur, “özgür 

birey” dediği de, bilimsel eğitimin verildiği sosyal okulların dışında bireysel eğitim alma 

özgürlüğüdür. Bu yolla toplumda sürekli çatışan ilkel bireyler ve gruplar yetiştirilir. Ki, Burdur Eğitim 

Fakültesinde 10 yıl kadar önce “Çatışma Teorileri” diye doktora tezi yapılmıştır, dikkatimi o zaman 

çekmişti. Şimdi, çatışma teorisinin babası Bay BK Gardner ordadır!  

http://www.haberler.com/abd/


“Parçala, öyle parçala ki parçalar bir daha buluşmasın” diyenlerin has adamıdır o. “Evrende 

her şey tekildir” diyen Prof.Haluk Berkmen’le bu konuda iyi anlaştıkları kesin. 

Öyle sessiz adımlarla bugüne gelindi ki. 2004 yılının 11. ayında Aynı hükümet işbaşındayken, 

ilköğretim okullarına gönderilen Tebliğler Dergisinde Din Kültürü dersi için “bilgi, beceri ve yetenek 

dersidir” ifadesi yer aldı. Bu resmi yazı, “din eğitimi sektörü yaratmak” için ilk adımdı. O yıl, yazıyı 

hazırlayan SPAN Eğitim Şirketi 1995’den beri YÖK binasında çalışıyordu.  

1980’li yıllarda ABD’de, bir sürü dolambaçlı laflarla eğitimi, okulun dışına, piyasaya çekmek 

hesapları yapıldı. “Küreselleşiyoruz” denilen yıl. Bizde de liberal askeri darbenin yapıldığı, YÖK’ün 

kurulduğu, 5 yıllık ders kitaplarına geçildiği yıl. Eğitimde en büyük darbe yılıydı. Sonra geçiş 

otomatiğe bağlandı ve artık 2005’den itibaren sürekli eğitim darbeleriyle sersemletiliyoruz.  

Her darbenin bir kılıfı, şirin ambalajı vardı; önce, her dersin “ayrı bir zekâ” demek olduğuna 

velileri ikna etmeliydiler. Okul dışından kurslardan bilgi toplamak da eğitim sayılmalıydı; buna kılıf 

olsun diye uyduruk eğitim kavramları getirdiler. Oluşumcu (konstraktif), yerel eğitim (yerinden 

eğitim), çocuk bireydir (hangi dersi okuyacağını seçme özgürlüğü!), “ilgi, istek, beceri dersleri”, gibi 

kavramlarla beyinler alt üst edildi, eğitimcilere hizmet içi seminer bombardımanı başladı, beyin 

yıkama darbeleriyle en köklü eğitim kavramları unutturuldu. Artık eski öğretmenlerle yeni nesil 

öğretmenler aynı dili konuşamaz hale getirildi. “Şimdi böyle” demek moda oldu. 

Bu yılın bombardıman kavramı; “varoluşçu zekâ, dinsel zekâ”!  

Beyinleri şöyle yıkayacaklar; “İnsanda dinsel zekâ vardır, bu nedenle din eğitimi zorunlu 

olmalıdır, ama her çocuk okul dışında özgür olarak istediği yerde bu eğitimi almalıdır.” Yani, 

sonunda, din dersi piyasadan parayla  alınan zorunlu seçmeli ders haline gelecek!   

Ey benim aymazlıkta dünya birincisi aydın geçinen öğretim üyelerim!  

Bu beyin kasabının suçuna ortak olmak zorunda mısınız? Onu neden davet ettiniz buralara? 

Üstelik okulunuzun adı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’dir. Bay BK Gardner’in orda konuşturulması 

bir çelişkidir. Nasıl sinsi bir tuzaktır, farkında mısınız?  

Anlaşılan Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, gitmeden önce Din Derslerini ve İmam 

Hatipleri de robotla otomatik parçalamaya ayarladı.  

Eğitimi otomatik parçalama Şirketi SPAN’ın dört adamına 1995-2005 arasında on yıl maaş 

verdirdi bize Dünya Bankası, ezberimden yazıyorum adlarını: Paul Vermoulen, Johan Gademan, Teo 

Savelkous, Marjan Vernoy.  

Burdur Eğitim Fakültesindekiler de, Beyin Kasabı Gardner’e yolluk ödetti bize.  

Tuzaklardayız ey halkım, uyanın! 

25.5.2009  mahiye@gmail.com 

 

Ek: MEB, 4.11.2004  Tebliğler Dergisi.  

Aşağıdaki belge, 2005 piyasacı eğitim darbesinin, kavramları değiştirme belgelerinden biridir. 

Hangi derslerin okul dışında kurslarda veya kulüplerde öğrenileceğini beyan eder. Bu yazı, aynı 

zamanda, Beden Eğitimi, Resim-İş ve Müzik derslerini temel ders olmaktan çıkartan gerici darbenin 

belgesidir.   

“İlköğretim okullarının 4 ve 5. sınıflarında okutulan, özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen 

Beden Eğitimi, Resim İş, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil, İş Eğitimi ve 

Bilgisayar derslerinin branş öğretmenlerince okutulması….” 



 
 

EK: 

Bütün eğitimbilimcilerden bir ricam var:   

Yeni İlköğretim programında pedagojik yanlışları taramak üzere bir çalışma grubu kurar 

mısınız? Yanlışları göstererek doğruları anımsayalım. Buna ihtiyacımız var. 

Danıştay'da müfredata itiraz davamız kabul edildi ve ara karar aşamasında Hayat Bilgisi ve 

Türkçe ders kitapları için “okutulamaz” kararı çıktı.  

 Şimdi MEB, 15 Mayıs 2009’da apar topar komisyon kurdu, yeniden yazıldı, ama sadece 

“vatanseverlik” eksikliğini karşılama çabasına girdiler. Bence daha büyük yanlış PEDAGOJİKTİR.  

Benim saptadıklarım, Piage'ye aykırı şeylerdir. Örneğin eğitimde "ÇOCUK 12 YAŞINA 

KADAR SOYUTLAMA YAPAMAZ" kuralına aykırı şekilde, bütün matematik soruları soyut, 

örneğin 3. şahısla sorulmuştur. Anımsayalım, hepimiz şunu yapmışızdır, çocuk bir soruyu anlamazsa 

onu hemen “benim cebimde şu kadar param var…” gibi 1.şahısa çevirerek anlaşılır hale getiririz. 

Nedeni, pedagojik doğrusu budur da ondan. 

 Örnek yanlış: Hayat Bilgisi ve Türkçe okuma parçalarında “GÜNEŞ NEREYE GİDER?" diye 

başlıkla yazılar var. Bilinmezlikle çocuğun beyni dağıtılıyor. Güneş bir yere gitmez. Güneş doğarken 

hiçbir okuma parçası yok ve gün ışığının güzellikleri hiç hayal ettirilmiyor. Geceyi hayal etmek çocuk 

için korku ve kâbustur.  

BENİM EŞSİZ EVİM diye ünite adı, aileyi anlatacak güya! AİLEMİZ ünitesi yok. 

 Cümleler arsında parçalanmışlık, bağlantısızlık egemen.  

Şu üç cümle ana başlıktan itibaren alt altadır, alakaya bakar mısınız? (Hayat Bilgisi 3.sınıf 

ders Kitabı sh.168) 

Parçanın başlığı: Dünya hep dönüyor 

Giriş sorusu: Gece güneş nereye gider? 

Birinci cümle: Bir yılda sonbahar, kış, ilkbahar, yaz olmak üzere dört mevsim yaşanır. 

 Neresini doğrultasın, üst üste bu kadar yanlış birbiriyle bağlantısız ilk cümleleri.  

Eğitsel yazılarda en önemli yazım kuralıdır, BİZ ile cümle kurulur. Üçüncü satırdaki cümle, 

YAŞANIR değil, YAŞARIZ ile bitmeliydi. Çünkü SOMUT olan BEN ve BİZ'dir çocukta! Genelleme 

yapamaz çocuk, soyutlamadır, bu cümle soyuttur, algılayamaz! 

Çocuklarımızda beyin bırakmadılar. Yalvarırım bir el verin, hep beraber batıyoruz... 

Mahiye Morgül 

26.5.2009 

 

 

 

Eğitimde Sürekli Darbeler Dönemi Başladı 

 

Ardı ardına kapanan lise ve fakülteler….   

29.5.2009 Cuma, sabahki TRT radyo haberine göre; Meslek Liseleri pul oldu, 1,5 yıla indi, 

ardından piyasada 1,5 yıl sigortalı staj (iş bulursa!), sonra Teknik Eğitim Fakültesine gitmek isterse 

SINAVA girecek. dikey geçişler kalktı. 



Yani, teknik lise okuyan çocuğa piyasada çalış gel sonra yüksek okula gidersin deniyor. Zaten 

1,5 yıl gibi kısa zamanda ne öğrenmişti ki, onu da unutur. Tekrar dersanelere git, sınava hazırlan gel 

demektir bu...  

 

Bugün Ankara Teknik Öğretmen'e baş sağlığına gittim; "ölüyorsunuz, ölmeden cenazeye 

geldim" dedim. Aldığım ilk bilgi; "Bugün YÖK'ten yazı geldi; okullarınız yeniden yapılandırılıyor, 

yeni bir haber gelinceye kadar bekleyin."  

MEB'den "yeni bir haber" demek, "yeni bir darbe" ile eş oldu! 

Bu nasıl resmi yazıdır, "sizin evinizi başınıza yıkıyoruz, ama kıpırdamadan öylece durun" diyorlar 

adeta.   

Teknik Eğitim Fakültelerinin zemini kalmayınca bu fakülteler ne olacak, haberi olan var mı?  

Öğretmenleri de sokağa atılır, işsizler ordusuna katılır.... Bugün sesini çıkartmadan 

bekleyenler ilk sokağa atılanlar olacak hem de. 

Ankara Erkek Teknik Öğretmen benim gençlik anılarım demektir; rahmetli eşim Tahir 

Bekmezci orda Motor bölümünde okudu, ben de yanındaki Gazi Eğitim Enstitüsü'nde Müzik 

bölümünde okudum. Teknik Öğretmen'in kantininde bir piyano vardı, onun başına az oturmadım. 

Gönlüm razı değil bu okulların yok olmasına. 

  Sürekli darbelerden biri daha: 

Ankara'da, pilot ilköğretim okullarında e-okul başladı, 4-5.sınıflarda kulaklıklı sesli CD 

bilgisayarda izleyerek Fen Bilgisi dersi işlendiğinin reklamı yapıldı; bakmakla öğrenilseydi köpek 

kasaplık öğrenirdi. 

"Artık kitap yerine CD dönemi başlıyor" ,  diye reklam haberinde bu anlatılıyor. Yani e-

okul ile öğretmen de bitiyor... Ve o CD'nin içindeki yanlışlara öğretmenin müdahale şansı bile 

kalmıyor. Çünkü şu anda kullanılan kitaplardaki yanlışları gören öğretmenler, kitap 

kullandırmayıp dersi kendisi anlatıyordu. 

Artık veliler de çocuğunun okulda nasıl bilgilerle yüklendiğini kontrol edemeyecek...  

Ve, biliyorum ki görsel yolla çocuğun beyni dinamitlenebilmektedir. Bu kitaplar 

yakılacak kitaplardır diyordum, ki artık çocuğu okula göndermemek tek savunma yolu olmaya 

doğru gidiyor. Tıpkı ABD'de "evde öğrenme" yolunu seçen aileler gibi.  

ABD'de bir Türk ailesine Ankara'dan bir yıllığına yatılı öğretmen giden bir emekli  sınıf 

öğretmeni arkadaşım, iyi de para alarak döndü. Bu hiç iyiye alamet değildir. ABD'de ortaya çıkan 

durum on yıla kalmadan bizde de başlayacak demektir! Okullar ve tüm eğitim kurumları sürekli 

darbelerle tuz buz ediliyor!  

Bir şey yapmalı! 

EK: 

Ankara Meslek Teknik Eğitim Fakültesinde görev yapan profesör arkadaşımdan aynı 

gün aldığım yanıt:  

“Bizim fakülte de nasibini aldı, biz de kapanıyoruz. Atatürk'ün kurduğu okul yok 

ediliyor, çok üzgünüz. İçimizden maalesef kapanmayı destekleyenler oldu. Tüm  Meslek Teknik 

Eğitim  Fakülteleri kapanıyor. Fakülte iken Meslek Yüksek Okulu olacağız.” 

Ergenekon dalgaları gibi, sıradaki darbe kime, hangi okula acaba? 

30.5.2009   Mahiye Morgül 

 

 

ZİHİN ÇÖKERTME SİLAHI ve PSİKOLOJİK SAVAŞIN GÖRSEL BOYUTLARI 

 

    Söyleşi Tasarımı  

Tarih:13 Aralık 2008  

Yer: Rize ADD Konferans salonu,  

Tanım: PSİKOLOJİK SAVAŞ: SAVAŞMADAN TESLİM ALMAK;  

PROAKTİF SAVAŞ; ADIM ADIM SÖMÜRGELEŞTİRMEK. Çaktırmadan Köleleştirmek. 

 

Varmak istediği yer: Ulusötesi  Piyasanın egemenliği için “Serbest Sömürme Demokrasisi” 

yasalarını hazırlayıp, bunu anayasaya yazdırma, Sosyal Devleti çökertme, Halkı başsız bırakma, 

Kabilelere ayırma, İnsanları Birey-Köleler haline getirme, Kabile çatışmaları yaratma  



Tarihte benzeri durum: Hristiyanlığın doğuşu ve devlet dini kabul edilişi. (Anadolu’nun 

yağmalanması, Bilimevlerinin yıkılışı, Ortaçağ.) 

 

Belirgin çalışma alanları:  

1-Zihin çökertme /Zihinsel kaos, Eğitimde Birliği Yok etme/kaos, Kara Bilim 

2-Özgüven çökertme; Tarihsiz, köksüz, dedesi soykırımcı, başarısız imajı  

3-Kitleleri yıldırma; Güç bende mesajı, Ergenekon davası gibi, Güç Bende filmleri. Türk masallarını 

bozma, Türk tarihine saldırma. 

4-Kültürsüzleştirme; Fos-Özgürlük, Fos-ahlak, çekirdek aileyi dağıtma, sanatsız, zavallı, aşağılanmış 

insanları kitlelerin gözlerine dayatma. 

5-İnancını değiştirtme/ Yahudi ve Hıristiyan veya yeni İslamcı tarikatlar, “Eskiden Yahudi idiniz”, 

“Eskiden Hıristiyan idiniz” masalları. 

 

GÖRSEL ARAÇLARI: REKLAM PANOLARI, Afişler, Film (Bu sanayi ellerindedir) Televizyon, 

Gazete, Dergi, Ders kitapları. (Bütün afişlerin ve sayfaların hazırlandığı teknik ortam ellerindedir.)  

Türk bayrağının rengi ve şekli orada değiştirilir. Ay-yıldızın orantısı orada bozulur.  

ÖNEMLİ: Türk bayrağını değiştirmeye zihinsel olarak nasıl hazırlanıyoruz? 
 Proaktif Savaş yöntemiyle, Mavi-Beyaz-Siyah ile alacalandırılma başladı. 

 

Parlak anahtar sözcükler kullanır: Değişim, Açılım, Reform, Yenilik, Çoklu Zekâ, İnsan 

Hakları, Kadın Hakları, Çocuk Hakları, Hasta Hakları…   

Zehirli yılanın rengi en parlak olanıdır; karanlığa en parlak sözcüklerle yuvarlanıyoruz.   

Toplumcu kavramlar itibarsızlaştırılır; Ulusal, Ulus devlet,  bayrak, ulusal marş, şehitlik, kamu malı, 

vb. 

Açılımlara örnek: Alevi açılımı, Çarşaf açılımı, yakında “Bayrak açılımı” gelecek! 

 

Çalışma şekli: Dünya Bankası ve Avrupa Uyum Yasaları ile anlaşmalara bağlı olarak çalışır. Bu 

nedenle önce işbirlikçi kişiler yaratıp onları hükümet eder. 

Proaktif olmak;  ÖN ADIMLAR ATMAK, adım adım sömürgeleştirmek! 

Kurbağayı azar azar ısıtmak, ürkütmeden esir almak. 

Şirketlerde bile proaktif elamanlar var; söz gelimi özelleştirmeye hazırlıyor şirketi. Sendika 

yönetimine geliyor, asıl amacın dışına çekiyor. Olmazsa sendika değiştiriyor. Milletvekili 

danışmanları, danışmanlar sistemi…  

Şirketleri var: SPAN Eğitim Danışmanlık Şirketi. 1946’dan beri danışmanlık sistemi vardı artık 

şirketleriyle geldiler. YÖK aracılığıyla devam ediyor, İlk ve Orta Öğretimin adımları neredeyse 

tamamlandı, şimdi ağırlık Devlet Üniversitelerin paralı sertifikalı hale getirilmesinde. 5544 sayılı yasa 

ve Mali Özerklik yasası geçirildi, hazırlıklar sürüyor!  

 

KAVRAMLARIN İÇİNİ BOŞALTMAK, beyinlerin algılamasını değiştirmek.  

Yıllarca çekiştirip çivilerini oynatıyorlar, sonra son bir fiskelik işi kalıyor, onu da yasaya geçiriyorlar, 

kendi kontrollerinde tutuyorlar.  

Örnek: LAİKLİK!   

Ön-Türkçe HALK demektir, “kıyafet serbestliği” olarak algılanması sağlandı, kıyafete serbestlik 

gelince laiklik de bitmiş olacak! 

Uzun zamandır ince ince buna çalışıyorlar,  Cem TV’de her hafta bunu işlediler.  

SÖMÜRGECİLİĞİN DİNİ HRİSTİYANLIK; Misyonerliğe hız vermek! Batıkent örneği. 

 

2-SÖZCÜKLERE BAŞKA ANLAM YÜKLEMEYE ÖRNEK: POTOMYA.  

 Örnek cümle: “Potomyalı ne olacak!” Potomyalılara “Rumluk” yükler.  

TÜRK: Barbar, işgalci, soykırımcı, çoban!  Oysa DOR/TUR; İda Uri, Darda Olana Koşandır. Diğer 

adı: Oğuz; Oğ-Uz, Gök Tanrının ışığından üreyenler. Sibir Türkleri; Sümerler.   

 

Hristiyanlığın doğuşu: Ergenekon İddianamesinde antik sözcükler neden var? 



Anadolu ortaklık kültürü Oğuz –Hitit kültürü yıkılarak yerine Hristiyan inanışı getirilirken 

direnenlerin kutsal kavramları yeniden bugün neden yıpratılıyor. Batıya göre Anadolu’da 

Paganizm, Mitraizm, Şamanizm vardı.  

MÖ.331, İznik toplantısında alınan kararlar, resmi devlet dini, arkasından Anadolu’da bilimevleri 

yerle bir edildi. Avrupa’da ortaçağ karanlığı başladı, Rönesans’a kadar iç kavgalar, on bir Protestan 

öldürdü Katolikler bir gecede. Anadolu’da öldürülenler, zorla  

Hıristiyan  edilenler anlatılmadı. Dağlarda Kardeşlik Birlikleri kurulmuştu. Yayla kültürü kardeşlik 

kültürüdür, kardeş sofraları orda kurulur. 

İşte Trabzon’un dağlarında SAKLI ŞAMAN TÖRESİ! Şalpazarı, Of, Çaykara köyleri… Tokat Zile 

Hubyardede köyü, SIRAÇLAR! İşte Çanakkale Tahtakuşlar, Ağaçeriler!  

Bizi YAYLA Kültürümüz kurtardı yok olmaktan, şimdi o yüzden gözleri yaylalarımızdadır! 

-MÖ. Yaşanan Roma saldırıları ve onlara direnenler, Bedri Dedeler tarihten silindi. CİMİL, HANZER 

yaylaları. Yakılan şehirler; Tigranakarta. 

İslamiyet, barbar yağmacı Roma saldırılarına direnirken doğmuş bir dindir. Hazreti Ali’nin ayak izi o 

nedenle Anadolu’dadır, Gerger’dedir. Hristiyan saldırganlar bilimevlerini yıkarken İslamiyet 

Romalılardan kaçan bilim adamlarını Bağdat’ta bilimevlerinde topluyordu.   

 

Soykırım suçlamaları: Sürekli suçlu psikozuna sokma, sık sık soykırım suçlaması getirme.  

Eğitimde Psikolojik Savaş: Bütün ders kitapları bomboş, renkli ucubeliklerle dolduruldu. 

Örnek Ders Kitapları ve Afişler. Afiş üzerinde yanlışı bulma: 

 

ÖNERİLER: SOBELEMEK. 
Düşmanın silahını açığa çıkartmak!  “Düşünce enerjisi” üretmek; olabildiğince çok insanla bunları 

konuşmak, farkındalık yaratmak, Pozitif enerji yaymak, kırmızıyı öne çıkarmak, sözcükleri eski 

bildiğimiz şekliyle korumak. 

Akşam sofrasında mutlaka ailece birlikte olmak, ailenin yerini hiçbir şey tutamaz!  

Şiir ezberlemek, ailece akşamları bir şiir okuma, birlikte bir türkü söylemek; ezberimizde doğru 

kayıtlar mutlaka olmalı, çünkü bozulan şeylerin doğrusunu yazılı olarak bulamayacağız! 

Okullarımızdan 2005 Amerikancı Müfredatını süpürüp atmak için aile, öğretmen, öğrenci, yönetici, 

sendikacı, nine-dede, herkesi el vermeye çağırmak.   

8.12.2008 

 

 

 

 

 

 

İnternet mektuplarında birbirini bombalama: 

 

“Bir ignliiz üvnsertsinede ypalın blismel arşaımtramya gröe,  

Kleimleirn hrfalreiin hnagi srıddaa yzalıdkılraı ömneli dğeliimş.  

Öenlmi oaln brinci ve snonucnu hrfain yrenide omlsaımyış.  

Ardakai hfraliren srısaı krıaışk oslada ouknyuorumş.  

Çnükü kleimlrei hraf hraf dğeil bri btüün oalark oykuorumuşz.” 

 

Bakın nasıl da düzgün okudunuz, ilginç değil mi?  

Peki, kelimelerin doğru fotoğrafları henüz bellek kaydında/hafızasında bulunmayan yeni nesil bunu 

nasıl okuyacak?  

 Tuzakta yeni nesil var; yeni nesil buradan anlamlı bir okuma yapamaz!  

Ayrıca,  bu mektuplarla da olsa ESKİ DOĞRU KAYITLARI SİLİYORLAR.  

 

Her alanda Psikolojik savaş beyin çökertme üzerine hazırlandı! 

 

 MAHİYE 

 



Not:  

Renklerle Zihin çökertme silahı için bkz. “Erovizyonda renkli ışıklarla algı bozma tuzağı” yazısı. 

HAYAT BİLGİSİ 1-2-3 

14 Mayıs 2009, ÖZEL Komisyon değişikliği: 

3 Tema ünite olarak belirlenmiş: Eğitim anlayışını sayfalarca anlatmış. Bireyci ve tüketici insan 

ağırlıklı, buna biraz Atatürkçü ve Vatanseverlik eklenmiş. 

 

Bireyci yaklaşım tema başlıklarında hakimdir: Bu çocuklar toplum kavramından mahrum 

yetişir, dayanışma bilinci oluşmaz, bencil tüketicide vatanseverlik duygusu değil, vatanı kişisel 

amaçları için kullanmak duygusu yerleşir.  

 

Okul Heyecanım: OKULUMUZ demiyor, Bizim Okul yok burada. Okula dair soyut duygular, okul 

bilincini, okumanın gereğini vermez. 

 

Benim Eşsiz Yuvam: AİLEMİZ demiyor, aileden başlanır. Evimiz Ailemiz olmalıdır başlık. 

Aile toplumun çekirdeğidir. Yuva ile aile aynı şey değildir.   

Kimsesiz çocukları bir yuvaya kavuşturmak mıdır program yoksa? Bu Amerikan aile 

modelidir, bize uymaz.  

Eşsizlik temel kavram değildir, soyuttur.  

Sosyal kavram ailede oluşur. Bu temadan BİZ BİR AİLEYİZ kavramına nasıl geçer çocuk, 

geçemez.   

“Eşsiz yuva” ne demek, başkasının ailesinden seninki daha mı üstün? Bu soyutlamayı çocuk 

yapamaz. SOYUTLAMA YAŞI 12 dir (Piage) 

 

Dün Bugün Yarın: 

Soyutlama yapılmış yine. Tarih bilinci verilecekken, Biz kimiz, ülkemizde kimler yaşar. 

 

Bütün eğitimbilimcilerden bir ricam var:   

Yeni İlköğretim programında pedagojik yanlışları taramak üzere bir çalışma grubu kurar 

mısınız? Yanlışları göstererek doğruları anımsayalım. Buna ihtiyacımız var. 

Danıştay'da müfredata itiraz davamız kabul edildi ve ara karar aşamasında Hayat Bilgisi ve 

Türkçe ders kitapları için “okutulamaz” kararı çıktı.  

 Şimdi MEB, 15 Mayıs 2009’da apar topar komisyon kurdu, yeniden yazıldı, ama sadece 

“vatanseverlik” eksikliğini karşılama çabasına girdiler. Bence daha büyük yanlış PEDAGOJİKTİR.  

Benim saptadıklarım, Piage'ye aykırı şeylerdir. Örneğin eğitimde "ÇOCUK 12 YAŞINA 

KADAR SOYUTLAMA YAPAMAZ" kuralına aykırı şekilde, bütün matematik soruları soyut, 

örneğin 3. şahısla sorulmuştur. Anımsayalım, hepimiz şunu yapmışızdır, çocuk bir soruyu anlamazsa 

onu hemen “benim cebimde şu kadar param var…” gibi 1.şahısa çevirerek anlaşılır hale getiririz. 

Nedeni, pedagojik doğrusu budur da ondan. 

 Örnek yanlış: Hayat Bilgisi ve Türkçe okuma parçalarında “GÜNEŞ NEREYE GİDER?" diye 

başlıkla yazılar var. Bilinmezlikle çocuğun beyni dağıtılıyor. Güneş bir yere gitmez. Güneş doğarken 

hiçbir okuma parçası yok ve gün ışığının güzellikleri hiç hayal ettirilmiyor. Geceyi hayal etmek çocuk 

için korku ve kâbustur.  

BENİM EŞSİZ EVİM diye ünite adı, aileyi anlatacak güya! AİLEMİZ ünitesi yok. 

 Cümleler arsında parçalanmışlık, bağlantısızlık egemen.  

Şu üç cümle ana başlıktan itibaren alt altadır, alakaya bakar mısınız? (Hayat Bilgisi 3.sınıf 

ders Kitabı sh.168) 

Parçanın başlığı: Dünya hep dönüyor 

Giriş sorusu: Gece güneş nereye gider? 

Birinci cümle: Bir yılda sonbahar, kış, ilkbahar, yaz olmak üzere dört mevsim yaşanır. 

 Neresini doğrultasın, üst üste bu kadar yanlış birbiriyle bağlantısız ilk cümleleri.  

Eğitsel yazılarda en önemli yazım kuralıdır, BİZ ile cümle kurulur. Üçüncü satırdaki cümle, 

YAŞANIR değil, YAŞARIZ ile bitmeliydi. Çünkü SOMUT olan BEN ve BİZ'dir çocukta! Genelleme 

yapamaz çocuk, soyutlamadır, bu cümle soyuttur, algılayamaz! 

Çocuklarımızda beyin bırakmadılar. Yalvarırım bir el verin, hep beraber batıyoruz... 



Mahiye Morgül 

 

 

Nimet Çubukçu Okulları Belediyelere Devrediyor  

  

 Devlet okullarının belediyelere devredileceğini biliyorduk, ama bunun resmi işlemlerini nasıl 

başlatacaklarını bilmiyorduk. İşte, 29 Mayıs 2009 tarihli bir resmi yazıda, gündemin birinci maddesi 

bu! (Yer adı bizde saklıdır) 

                                                    T.C 

…… KAYMAKAMLIĞI 

                                            İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

                                                                                                               29/05/2009 

                                                                                                                                                                                                                                             

Sayı      : B.08.4.MEM.4.48.00.01.230/2589 

Konu    : MEBGEP Projesi 

 

                                        ….. LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                                 …… 

        Bakanlığımızca eğitim sistemini daha verimli hale getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı 

yapısının zayıf ve güçlü yanlarını analiz etmek,bu analiz sonucunda stratejiler geliştirmek ve 

Bakanlığın Yönetişim kapasitesini artırmaya destek olmak amacıyla yürütülmekte olan MEBGEP 

(MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) projesinde; 

İnsan kaynaklarının kapasitesinin artırılması ve Politika Bileşeni olmak üzere iki alan bulunmaktadır. 

Projenin sonunda Bakanlığımızın kapasitesinin artırılması ve teşkilat yapısının yeniden 

organize edilmesi için oluşturulacak alternatif modellerin oluşturulmasına yönelik olarak aşağıda 

belirtilen konu başlıklarına göre hazırlanacak raporun 3 Haziran 2009 tarihine kadar müdürlüğümüze 

gönderilmesini rica ederim.  

                                                                                                         ………………. 

                                                                                                              Müdür a. 

                                                                                                        Şube Müdürü 

KONU BAŞLIKLARI 

7- Eğitim hizmetlerinin yerel yetkilere devri. 

8- Finansman ve kaynakların etkin kullanımı. 

9- İç kontrol ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi. 

10- İzleme ve değerlendirme mekanizmalarının güçlendirilmesi. 

11- Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatları için Roller, Sorumluluklar ve Görev Kodlarının 

Belirlenerek İhtiyaçlara Göre Yeniden Tanımlanması. 

12- Eğitim Olanaklarının (Öğrenciler, Öğretmenler, Okul aile birlikleri, Okul yönetimi, aileler, 

Sivil toplum örgütleri, Sosyal ortaklar), Rol ve Sorumluluklarının Türkiye’deki eğitim 

hizmetlerinin ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanması. 

…….. 

Bayan Çubukçu tarafından sözlü olarak da açıklandı ki okullar belediyelere devredilecektir. 

Değerli okurum, bu belge, okulların belediyelere devredilmesinin belgesidir! Eğitimde, 

eyalet/şehir devletçiklerine bölünme sürecine sokulduğumuzun belgesidir.  

Bakınız, bu yazı Cuma günü gönderilmiş, arada Cumartesi Pazar var ve iki gün sonra yazıya 

cevap istenilmektedir; yani gözden uzak tutmayı ve aceleyi görüyor musunuz?  

Her Cuma günü bir başka açıklama ile eğitim paramparça ediliyor! Bir kadın bakan eliyle hem de, 

vitrinde o görünüyor. Ona bu işi devreden “otomatiğe bağladık, ona iş kalmayacak” demişti.  

Ey halkım, Bayan Çubukçu’nun bostana girmiş danaları kovacak bir çubuğu bile yok!   

Dikkat: Bu yaz MEB hizmetiçi eğitim seminerlerinin konusu, “Yerinden Eğitim” başlıklıdır, bu 

seminerlerle zihinsel olarak neye hazırlanıyoruz, artık anlıyorsunuz, değil mi? 

 

3.6.2009  

 

   



 

Eğitimci Yazar MAHİYE MORGÜL’den uyarılar:  

 Çocuk oyuncaklarında görüyoruz şimdi, ışıklı hareketli plastik boru içinde renkler titreşiyor. 

Bu titreşimlerin frekansını çocuk beyni algılamakta zorlanıyor, tıpkı çok hızlı konuşanın ne dediğini 

anlayamadığımız gibidir. Birini algılamadan diğerine atlamak beyni kaosa götürüyor.  

Nihat Berker'in "spin camları altında bunalım ve kaos" makalesi gibi beynin algılama 

sistemine tuzak kuran makaleler var artık. Çocuklara zihinsel kaos yaratma malzemesi maalesef böyle 

bilim adına üretildi, KARA BİLİM çağındayız! Okullardaki eğitim artık bu tuzakları kullanıyor, 

eğitim değil beyin çökertme yapılıyor okullarımızda.  

Yakında sara gibi hastalıklar artacak, eğer buna karşı önleyici/ koruyucu silahlar geliştirip bir 

şeyler yapmazsak... Yani yeni ders kitaplarını ve yeni oyuncakları yok etmek birinci önlem olacaktır. 

Bakınız, yeni çocuk tişörtlerinde MOR PULLARLA IŞIK YANSITMALARI VAR. 

Ankara’da yapılan 2009 Polifonik Korolar şenliğinde Akyurt çocuk korosu bunlardan giydirilmişti. 

Bir çok yöne aynı anda parlak ve soğuk renkte ışık yansıtan bu pullar, birer beyin bombardıman 

silahına dönüşür. Sahneden seyirciye yöneltilmiş renkli ışıklı silahtı o giysiler. O koroyu ben 

izlemeyip dışarı çıktım, yani bombardıman edilmemek için kaçtım. 

  Işıklı tuzaklar üzerine, örnek, ATV de başbakanla önceki akşam ropörtaj vardı, arkasında Türk 

bayrağı dökük dururken çok parlatılmış bir açık Mor gözlerimize direk geliyordu o bayrakta, bayrağın 

diğer kenarında azıcık kırmızı vardı, arada katlanan yerde siyah... Yani Kırmızıyı yok eden renkler bir 

arada ve ön planda göz kamaştıran parlak mor…  

 Renklerin dalga boyu farklı olanlarını yan yana getirerek asimetrik ışık bombası yapıyorlar… 

 Dalga boyu düşük MAVİ rengini devlet okullarına önlük, duvar boyası ve bahçe duvarı 

yaptılar, öğrencilerin beyinleri UYKU HALİNDE derse girerler… 

 Şehir ana cadde kavşaklarında Işıklı Reklam Panolarıyla, baş döndürücü hızda hareket eden 

şekiller ve katarakt yapan beyaz lazer ışık bombardıman ediliyor..  Yeni arabalardaki beyaz farlar en 

büyük tehlike! Biraz bakınca gözünüz ağrımaya başlıyor, gözcüler bunu açıklamalıdır, bu farlar görme 

bozukluğu –köreltme, kör nokta oluşturma özelliğindedir.  

 Bütün çocuk çizgi filmleri, asimetrik resimler, resimlerin hareket hızı algılamanın dışında 

hızda.. Şiddet filmlerinde ışıklı silahların göya silah o hızda çalışıyormuş gibi ama çocuğun yüzüne 

tutularak tarama yapıyor, TUZAKLI, beyne ışıklı taciz yapılıyor… 

 Herkese anlatın.  

Ders kitapları birer görsel silaha dönüştürülmüştür. Okulda alıkonulanlar özellikle, velilerden 

saklanıyor... Ankara’da pilot okullarda 4-5.sınıflar için kulaklıkla izlenen sesli Fen Bilgisi CD leri 

hazırlandı. Bu yolla çocukların beyinlerine yönelik görsel ve işitsel bombardımanı veli asla takip 

edemeyecek!!!! 

Çocukların algılamayacağı tarzda hazırlanıyor her şey.  

Matematikte, örneğin pedagojik bir kural vardır, “12 yaşına kadar soyutlama yapamaz 

çocuklar”, inadına bütün matematik soruları soyut sorudur. Örneğin “yakından uzağa öğrenme” kuralı 

vardır, ama Türkçe okuma parçası olsun Hayat bilgisi olsun, UZAY’dan başlıyor, Gökyüzü ve 

GECE’den başlıyor… “GÜNEŞ sağlıktır, hayattır, mikropları öldürür” gibi temel hayat bilgileri hiç 

öğretilmiyor… Karanlıklar, rüyalarla örülü okuma parçaları… Matematiği olmayan resimler, 

dalgalanmakta olan bayrağın üzerinde dalgalanmayan ay-yıldız, gibi asimetrilerle 

matematiksizleştiriliyor (dengesizleştiriliyor) beyinleri ve ilk rüzgarda tuz-buz oluyor çocuklarımızın 

zihinleri de, akli dengeleri de, beyinleri de! 

 

İyilikle 

 

NOT: İnternette yayınladıktan sonra Onur Girgin’den aldığım telefonda, kendisinin bekar olduğunu, 

bir çocuğu olduğunda bu uyarılara dikkat edeceğini söyledi. Haberin konusu kendisi değildi belki, ama 

bu olay onun adıyla da olsa dostça bir duyuruydu. 

 

 

 

Eğitimde Yerelleşme ve 5 Yaş, Gayri Millidir, Kötüniyetlidir! 

  



Daha erken yaşta İngilizce ve beyin çökertme programını dayatmak için 5 yaş...  

Yerelleşme; yurttaş değil tarikat müridi yetiştirme eğitimidir.  

Bakan N.Çubukçu, “Yerel yönetimlere okulları devrediyoruz" adı altında, tarikatlara, 

kendi müritlerini yetiştirme özerkliği(!) veriyor.    
 Sormamız gereken bir soru şudur: Anayasa Mahkemesi neden Necdet Sezer'in iade ettiği 

Yerel Yönetimler Yasası’nı hâlâ gündeme almıyor? Almıyor, çünkü hükümet, o yasayı saklayarak, 

unutturarak, içindeki her bir maddeyi birer yönetmelik olarak geçiriyor. İşte 2006 Kent Konseyi 

Yönetmeliği! 

Gelelim 9 yıllık zorunlu eğitim kararına. Bu karar, Dünya Bankası projesi olan “Eğitimin 

sektöre devredilmesi” paket programının içindedir. PAKET PROGRAMI bilmiyorsak, MEB 

demeçlerini anlayamayız, anlatamayız; YERELLEŞME ve 5 YAŞINDA EĞİTİM, aynı programın iki 

maddesidir.   

O paket programda “Eğitim yerel ihtiyaçlara cevap vermelidir” der. Bu cümle ile 

Cumhuriyet’imizin eğitim felsefesi olan, “Bilimin yol göstericiliğinde, Cumhuriyet yurttaşı 

yetiştirmek için, eğitim, devlet eliyle devlet okullarında parasız olarak verilir” belgeli söylemi ortadan 

kalkar. 

2004’de Ziya Selçuk’un dediği “Talep varsa ders var” açıklaması ile “yerelleşme” aynı 

kavramdır. Tersini alalım; “talep olmayan ders yok” diyor. Kendi dalım olan Müzik Derslerinin 

kaldırılacağını bu ifadede sezmiş ve Tebliğler dergisini ve Talim ve Terbiye Kurulu başkanlığının 

resmi açıklamalarını takibe almıştım. Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma adlı kitabımı o belgelerle 

yazdım. 

Paket programda neler vardı, hatırlayalım: 

-“Yerelden öğrenme” ambalajlı, yerel eğitime geçileceği,    

-Okul yönetimlerinin yerel ihtiyaçlara göre ders seçeceği,  

-Okul yönetiminde sivil toplum örgütlerinin söz ve karar sahibi olacağı, 

-Temel derslerden bazılarının seçmeli kulüp faaliyeti olacağı, 

-Resim, Müzik Beden Eğitimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Bilgisayar ve İngilizce 

derslerinin “bilgi beceri” dersleri olarak tanımlanacağı,  

-İsteğe bağlı derslerin kulüp faaliyeti kapsamında okul dışında da sertifikalı kurslarda 

alınabileceği, gibi... 

Bu maddeler, “Sanat okullarının modül sisteme geçirilişi”, “Liselerin 4 yıla çıkartılışı, Fen ve 

Anadolu Liselerinin kaldırılması” gibi daha da çoğaltılabilir. Hatta “8 yıllık kesintisiz eğitim”… 

Eğitimi piyasaya, yani Yerel Yönetimlere devretme işi bir emperyalist paket programdır. “8 

yıllık kesintisiz eğitim” bu pakete dahildi. Bunu o zaman iyi bir adım olarak algılamamız için TSK 

eliyle dayatılmış gibi sunuldu; dikkatli bir dinleyici, TSK’nın “biz böyle bir şey demedik, nasıl böyle 

anlaşıldı, anlayamadık” şeklinde demeçlerini anımsayacaktır. Bir taşla iki kuş vurdular, bu yolla TSK 

yıpratılmak istendi, laikler-laik olmayanlar safları ayrıştırıldı.  

Yani, İmam Hatiplerin kapatılması da, İlahiyat Fakültelerinin kapatılması da, Diyanet İşleri 

Başkanlığının kaldırılması da, hepsi bu programın içindedir. Örneğin, “Alevi açılımı” adı altında, sol 

görünümlü, ama gerçekte tarikatlara kendi okullarını açma programı her gün manşetlere diziliyor. 

Devlet Bahçeli’nin zamansız görünen şu demecine dikkat; “AKP’nin mayın yasasına karşıyız ama 

Alevi açılımını destekliyoruz” dedi. Yani, eğitim paketini hazırlayan ABD’ye “güven” mesajı verdi.  

Arkasından 12 yıllık kesintisiz eğitim gelecek; böylece yeni neslin beyinlerini 5 yaşından 

başlayarak 12 yıl aralıksız zihin çökertme/ beyinsizleştirme programı tamamlanacak! SBS yoluyla her 

yıl ne kadar çökerttiklerinin ölçümleri yapılacak.   

Yeni müfredatın ne kadar aptalca, ne kadar bilim dışı olduğunu ders kitaplarına bakan herkes 

anlar, ayrıca Danıştay’ın kararı da var.  

Belediyelerin Dünya Bankasına bağlandığını bilenler için, küresel egemenlik   (emperyalist) 

eğitim programında “yerelleşme” neyi ifade eder, bu bağı kurmak kolaydır. Bu noktada, tarikat-aşiret 

grupçukları halinde kolonileştirilmekte olduğumuzu kolaylıkla sezebilirsiniz. 

Bütün bunları, YÖK ile MEB birlikte, Bakan Hüseyin Çelik’in sorumluluğunda hazırladı, 

K.Gürüz de, E.Teziç de, İ.Erdoğan da, Z.Selçuk da, Y.Z.Özcan da onun kadar sorumluydu.  Bütün 

sorumlular kenara çekildi, ortaya çıkartılan bir bayan bakan hepsini kurtarıyor adeta. O da, sadece 

önüne konulan kâğıdı okuyor; bu hafta bunu, haftaya şunu…  



Bu program gayri millidir. Bunu durduracak tek program bir Ulusal Eğitim Programı olan 

Milli Hükümet’tir.   

Anne babalara özel not:  

Zihin çökertmenin sonuçları SARA HASTALIĞI ve OTİZM şeklinde görülmeye başlandı. Bu 

yaz tatilinde çocuklarınızı bilgisayar oyunlarından ve TV’den uzak tutunuz, doğa ile olabildiğince iç 

içe olmalarına fırsat yaratınız.  

Kız ve erkek çocuklar için moda diye çıkartılan ışık yansıtıcı, kanserojen renkli pullu tişörtleri 

giydirmeyin. Değişik dalga boyundaki renkleri beyne ışıkla bombardıman ederken, görme ve algılama 

bozukluğu oluşur. Çocuklarımızı moda olan şeylerden lütfen sakınınız!   

12.6.2009 

Zihin Sağlığı İçin Koruyucu Önlemler 

 Sağlık Bakanlığının “sosyal devlet” kapsamında düne kadar ele aldığı koruyucu hekimlik 

programları, Ana ve Çocuk Sağlığı Merkezleri, Dispanserler, gibi artık tarih olurken, Zihin sağlığı için 

koruyucu çalışmalar da tarihe karışmaya başladı.  

Düne kadar, Zihin sağlığımızı koruyucu-besleyici olan her şeyi, SOSYAL DEVLET şemsiyesi 

altında, M.E.Bakanlığına bağlı olarak, çocuğa  sosyal varlık” gözüyle bakılarak hazırlanmış ders 

kitaplarında, hazır olarak alıyorduk. Küresel saldırı altındaki insanoğluna yönelik tehditler artık zihin 

sağlığını da tehdit eder noktaya gelince, artık konuyu Koruyucu Zihinsel Sağlık Hizmetleri başlığı 

altında ele alma gereği doğmuştur.  

Bütün koruyucu hekimlik çalışmaları gibi, Halkın bilinçlendirilmesi en önemli adımdır. Zihin 

sağlığı nedir, neden korunmalıdır, neye karşı korunmalıdır, zihin sağlığını tehdit eden durumlar 

nelerdir, zihnin tehdit olarak algıladığı durumlarda yaşadığı fiziksel tahribat nedir, vb, bütün bu gibi 

konularda halkın uyarılması, tehlikeye karşı farkındalık yaratılması en önemli koruyucu hizmet 

olacaktır.  

Bu bağlamda 2005 yılından itibaren okul ders kitaplarında zihin sağlığı için tehlikeli olan neler 

var, bunları açığa çıkartmak gerekir. Örneğin, Hayat Kaynağımız GÜNEŞ, nasıl veriliyor, neler 

öğretiliyor, doğru bilgiler nasıl yok ediliyor? 

 

Uyarı: Bol güneşli ortamlarda bulunun, güneşli odada ders çalışın. 

-TRT Çocuk çizgi filminden bir cümle: “Burada hiç güneş yok, ne güzel değil mi?”  

Böyle diyorsa, artık tersini yapmak zamanıdır! 

-E-kitap dönemi, artık kitaplara paydos, İlköğretim 4-5, görseller slaytlar, kulaklıkla 

dinleyerek öğrenme, Ankara’da pilot okullarda başlatıldı (2009).  

Güya çocuklar kitap taşıma yükünden kurtulacak… Oysa, dokunma, görme ve işitme duyusu 

yok ediliyor, o malzemeler duyuları tahrip edecek şekilde hazırlandı!  

 

-Yazı yoluyla, beynimiz şiddetle taciz edilebilmektedir. 

Renkli yazımlarla, yazım kurallarını da bozarak, yazıyı asimetrik şekiller haline getirip görsel 

bomba yapılabilmektedir.  

Eğer size aşağıdaki gibi bir e-posta gelirse okumaya çalışmadan derhal geri gönderin: 

“S e v g i y l e . . . 

Bakmasını bilen GÖZ , gördüğünü anlayan BEYiN ! ne güzel  ALAŞIMdır  !  

GelinTanışOlalım , İşiKolayKılalım , SevelimSevilelim , DünyaKimseyeKalmaz 

KendinOlmaktanDahaBüyükMutlulukYoktur 

KurtulmakYokTekBaşına , YaHepBeraberYaDaHiçbirimiz 

BuDünyayıAnlamakBilmekVeYorumlamakDeğerliVeÖnemlidir   

AMA 

DahaİyiyeDahaGüzeleDahaDoğruyaDahaİnsanaYakışıraDoğruDeğiştirmeyeÇalışmakDahaDa

DeğerliVeÖnemlidir 

VermeyinİnsanaİzinKanmasıVeSusmasıİçin”  

 

 

“Sesinize Montaj Yapılır” Reklamı 

 



Yazımın başlığını şöyle koymalıydım aslında; “Sesinize Montaj Yapılır” İstanbul SMY 

Stüdyoları. 

 Şaşırdınız değil mi?  

Evet, artık sesinize montaj yapılabilen teknolojiye ulaştı müzik teknolojisi. Unkapanı basit ses 

kayıt stüdyolarından geldik buraya.  

Reklâmı edilen müzik stüdyosunun patronundan şunları duyacaksınız yakında: 

Eğer sesiniz tiz perdelere çıkamıyorsa, endişe etmeyin, aynı sesin daha tizlerini hemen monte 

ediyoruz. Titreşim, volüm, ton, renk farkı kesinlikle olmaz, eklediğimiz sesin sizin sesiniz olmadığını 

kimse fark etmeyecek şekilde kusursuz montaj yaparız… 

Yaptığımız işler reklâmımızdır.  

Ses fukaralarını bile şarkıcı yapıyoruz, konserlerini hazır kayıttan seslendirme eğitimini de 

veriyoruz ve böylelikle kusursuz konser verebilmektedirler. Dinleyici bu ses yamalarını hiç fark 

edemez. Mesleki etik gereği, bu tür hizmet verdiğimiz şarkıcıların adlarını açıklamıyoruz,  

Şarkı söyleme özlemi çekenler için de hizmet veriyoruz. Ses örneğini vermeniz yeterlidir. 

Bunun için sesinizin birkaç saniyelik kopyasını alıyoruz. Tıpkı hücrenizden örnek alıp onunla uyumlu 

yeni bir doku üretmek gibi, hücre yerine ses dalgası parçası ile çalışıyoruz. Önce sesin dalga boyunu 

tespit ediyoruz, sonra dalgayı dilediğimiz kadar çoğaltıyoruz. Bu işlem için stüdyolarımıza kadar 

gelmeniz gerekmemektedir, cep telefonuyla da ses örneğinizi vermeniz yeterlidir. 

Ancak, açıklanmasında sakınca görmediğimiz, Sertap Erener’in bir şarkısı, firmamızın sahip 

olduğu teknik düzeyi göstermesi bakımından önemlidir. Sertap Erener’in ses sınırının üzerinde üçüncü 

oktavı aşan, doğa dışı, sınırsız ses kaydırmada (glisando) ilk örneği gerçekleştirdik.  

Sertap Erener’in reklâmcı kardeşini de reklâm eden Haber Türk’ün haberleri içerisinde bu 

teknik üstünlüğümüzün reklamını okuyabilirsiniz: 

http://www.haberturk.com/haber.asp?id=111280&cat=190&dt=2008/11/27 

  “ŞARKI SÖYLEYEMEYEN HERKES ŞARKI SÖYLEYEBİLİR 
Müziğe başladığı ilk yıllardan beri canlı konser kaydının bulunduğu bir DVD çıkarmak 

istediğini belirten Sertab Erener, canlı söylemenin albüm kayıtlarından çok daha zor olduğunu söyledi. 

Erener, ‘Şarkı söylemek o kadar zor değil, şarkı söyleyemeyen herkes artık şarkı söyleyebilir. O 

TEKNOLOJİMİZ VAR.’ dedi.”  

Amerikan çizgi film serisi The Simpsons'da ses montajı tekniği kullanıldı. Filmde, ABD 

donanmasının propaganda için bir müzik grubu oluşturuldu ve sesi kötü olan gençlerin seslerine 

montaj yapılarak onlar şarkıcı yapıldı.  

 

 

Talep olduğu takdirde, verebileceğimiz diğer hizmetler:  

Ses üzerine her türlü kayıt, silme, ekleme, üst üste bindirme, kolaj, montaj ve ses rengini 

değiştirme yaparız. Örneğin, mahkemede maskeli tanık dinlenecekse, “anında sesini değiştirme” 

hizmeti veririz.  

Çok yakında, “anında ses değiştirme” teknik hizmetlerimizi Ergenekon duruşmalarının 

yapıldığı salonda canlı yayında izleyebileceksiniz.  

Ayrıca, cep telefonlarınıza yerleştireceğimiz çiplerle, sesinizi dilediğiniz kişinin sesi olarak 

gönderebiliriz.  Sesini çok beğendiğiniz ünlü tiyatrocunun veya politikacının ses rengini cep 

telefonunuza monte edebiliriz.  

SMY’de teknik hizmetlerimiz sınırsızdır, müzik stüdyolarımızda her türlü talebe cevap verilir.  

….... 

İstanbul SMY stüdyolarının reklâmı böyle bitebilir. Ama benim yazım böyle bitemez. 

Bu yazımı,  Sevgili Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’ya, Genel Kurmay 

Başkanlığına, Ergenekon mahkemesinin tüm tutukluları adına Doğu Perinçek’e ve yüce Türk 

ulusuna saygılarımla sunarım!  

 

2 Mart 2009 

Kerem Operasında Sahnede Testere ve Şiddet  

 

 40 yıl boyunca öğrencilerini operaya dinleyici götüren müzik eğitimcisi ben Mahiye Morgül, 

bu akşam (15 Nisan 2009), Adnan Saygun'un Ankara Devlet Operasında sahnelenen Kerem operasını 



(Kerem ile Aslı hikayesini anlatır) dinlemeye gittiğim konserden, birinci perdenin sonuna doğru, 

şiddet görüntülerini, savaşçı lezbiyen kadın iğrençliğini ve testere sesi (alçıdan kol-bacak kesildi 

sahnede) eklenmiş olan şiddet sahnelerini, pop konseri gibi seyirciye püskürtülen dumanları, hayalet 

gibi kostümleri, her şeyi beyaz olan dekoru, protesto ederek, "Opera bitti, Adnan Saygun mezarında 

ağlıyor" diyerek canlı yayın çekime aldırmadan protokoldeki yerimden kalkıp dışarı çıktım. 

 Testere sesi eklenmiş bir Kerem Operası… 

Siyah çizmeli dekolte giysili savaşçı ama seks yapan kızlar…  

Şiddet görüntüleri eklenmiş Kerem ile Aslı operası… 

Dekor diye bir şey yok, zemin beyaz, duvarlar beyaz, göz yoruyor… 

Türk hikayesi olduğuna dair ne kostümlerde ne dekorda hiçbir işaret yok… 

Ve işte Opera sanatı da bitiyor. 

Böyle operalarda şarkı söylemeyi kabul eden sanatçılar, kendilerini işsiz bırakacak olan 

süreçte rol aldıklarını sanırım bilmiyorlar... Opera seyircisini kaçırtarak bitiyor, bunu görmemeleri 

mümkün değil. Bu çok hazin bir şey... 

  Bütün sanatların içine şiddet ektiler; sinema, müzik, tiyatro, sonunda opera da bu kervana 

eklendi. 

Bütün sanatları o sanattan ekmek yiyenler eliyle bitiriyorlar. Ya rol alıp yönetmenin dediğini 

yapacak, ya da aç kalacak.  

Kendi kuyruğunu yiyerek beslenen yılan gibi görüyorum bu süreci. Vahşi kapitalizm, her şeyi 

hızla yok ediyor, beraberinde insanları da açlığa işsizliğe sürüklüyor. Önlenemezmiş gibi oyuncuyu 

teslim alarak üstümüze geliyor. Oysa ona direnmeyi bir öğrensek, her şeyi kurtarırız, kendimizi de.  

Tiyatro oyuncusu mesela, uyduruk dizide rol alıyor, daha ne kadar çirkin olunabilir, “en çirkin 

ben olmalıyım” diyor.  Yani, ölür müsün o dizide oynamazsan? Yok ettiğin kültürü kim yerine 

koyacak?  

Yeni nesil çocuklarımız, farkında mısınız, ekranlarda asla bir tane güzel konuşan düzgün insan 

modeliyle karşılaşmıyor? Bütün dizilerde Türkçe en bozuk konuşulmak zorundaymış gibi, kural 

sanki… 

Bu çirkinlikler için sahneye çıkmayı reddeden oyuncular olduğunu biliyorum, var olsunlar. En 

azından toplumu uçuruma atmıyorlar. Onlar sessiz kahramanlardır, kendini sessizliğe gömer, aç kalır 

ama çocuklarımızın körpecik beyinlerini karartmazlar. Onlar, en saygın rollerdeki halleriyle toplumun 

hafızasında hep taze kalacaktır.   

Dede Efendi’nin küserek köyüne döndüğünü kimse bilmez, ama onu en üst düzeyde sanat 

eserleriyle herkes hatırlar. O, Osmanlı sarayındaymış gibi anımsanır, çünkü orada yazdığı eserlerdir 

hatıralardaki.  

Çirkinlik, şiddet, vahşet, çöplük gibi kavramlar opera sanatına hiç ama hiç yakışmıyor. Üstelik 

eski eserleri bozarak, bestelerine testere sesi katarak, hiç olmuyor. Naif bir konuyu işleyen Kerem 

operasına şiddet hiç mi hiç yakışmıyor. 

İkinci yarıyı dinlemeye cesaret edemedim, daha yüksek dozda çirkinlikle karşılaşmamak için 

operayı yarıda terk ettim.  

15.4.2009 

 

Bu Ses Rize Lisesinin Sesi, İyi Dinleyin 

 

Bugün 27 Nisan 2009, Rize Lisesi öğrencileri bir basın açıklaması yaptı:  

- Okulumuzun 99 yıllık adı değiştirilmesin!  

- Okulumuzun inşaatı bir an önce bitirilsin! 

99 yıllık Rize Lisesinin adını değiştirmeyin, bizi tarihsiz bırakmayın diyor gençler, bu çok 

önemlidir.  

Çeyrek yüzyıl içerisinde, bir bahaneyle tarihi okul adlarımız yok edildi, yaşayan tarih 

hafızamız silindi. Durmadan binalar yenileniyor. Ne işse, inşaat sırasında eski adlar, eski resimler, 

heykeller ve semboller ortadan kaldırılıyor. Tıpkı Romalıların bizi tarihten ve hafızalardan silme 

cezası gibi.  

Ankara’da, İstanbul, Konya’da, Adana’da, aklınıza gelen her yerde şehir içinde inşaattan 

dolaşamıyorsunuz. Hep de tarihi binalar yenileniyor… Bunun bir hikmeti olmalı. 

Resmen kaos yaşatılıyoruz. Psikolojik harp altındayız. 



Bu gidişe ilk ciddi tepkiyi Rize Lisesi öğrencilerinden görmek gurur veriyor.   

İnşaat bahanesiyle, Rize Lisesi öğrencilerini dağıtmışlar civar okullara. O okullarda sınıflar üst 

üste, kaos yaşanıyor demektir. Onlar belli ki yakın ilköğretim okullarıdır ve iki değişik yaş grupları 

aynı koridorlarda dolaşıyor demektir. Bu farklı yaş gruplarının aynı bahçede dolaşması, aynı tuvaleti 

kullanması kadar sakıncalı ortam düşünemiyorum. Kontrolü ve hijyenik denetlenmesi bile çok zordur. 

Öğretmenlerin bu sorunları halletmeye gücü yetmez.  

Veliler bir an önce devreye girmeli, valiyi, belediye başkanını harekete geçirtmeli, inşaatın bir 

an önce bitirilmesi ve normal eğitime dönülmesi için gereken her şey yapılmalıdır. 

Lise inşaatının 6 ay önce bitmesi gerekiyordu, bitmedi. Bu nasıl olur? Satılık daire inşaatları 

nasıl şıp diye bitiveriyor…  

Müteahhit diyecek ki kaynak yok. Peki, inşaatın tabelasına adını yazan mali destekçinin adı ne 

oluyor orada? Daha inşaat bitmeden adını liseye vermiş bile. Olacak şey değil.  

Temel atılacak kadar demir çimento veren, okula adını veriyor, rastladığım hemen bütün okul 

adları böyle. Giriyorsun okula, içerisi dökülüyor, kütüphanesi yok, laboratuarı yok, ama okulun 

kapısında bir adamın adı. Soruyorsun yöneticilere, adı var kendi yok, okulla hiçbir bağı yok, sadece 

arsayı vermiş, ya da demir çimento vermiş, gerisine karışmamış.  

Sevgili Rize Lisesinin akıllı ve yürekli gençleri,   

10 yıl kadar önce, Zümrüt Rize gazetesinde yazmaya başladığımda, ilkyazım “Gülbahar 

Okulumu İstiyorum” idi. Aynı sizin gibi. Benim okuduğum ilkokulumun adı ortadan kaybolmuştu, 

içim acıdı, çocukluğum yok olmuş gibi hissettim, kanımla Kıbrıs haritası çizdiğim okulum, bütün 

hatıralarım, Seher Sözeri öğretmenim, Coşkun Yıldırım öğretmenim kaybolmuştu…   

Gülbahar okulumun adı Rize’de Yavuz Sultan Selim’e kadar giden bir tarihin belgesiydi. 

Annesi Gülbahar Hatun’un yaptırdığı Gülbahar Hatun Medresesiyle aynı bahçedeydik. Milli Eğitimin 

ilgilileri gayet iyi biliyordu ki, Gülbahar adını kaldırmak, Rize’den Türk Tarihi damgasını 

kaldırmaktır.  

Gençler, Rize Lisesine ve Rize tarihine sahip çıktığınız için sizi yürekten kutluyorum!   

Tarihimize sahip çıkmaya devam edin. Bir gün, Rize kalesinden Roma’ya kaçırılan (MÖ.64) 

dünyanın ilk tıp kitabını da getireceğiz Rize’ye. İşte o zaman Rize Tıp Fakültesine tıp tarihinin en 

büyük adını, Eupatore Mitridate, Kralların Kralı “Büyük Bedri” adını vereceğiz. 

Gözlerinizden öperim, bir umudum sizde… 

27.4.2009 

 

 

Kafkas Tebeşir Dairesinin Ortasındaki Oğuz Analı Çocuk 

 

Başbakan Bakü’de; “Elini Rusya’ya değil bana ver …” 

Cumhurbaşkanı Erivan’da; “Elini Rusya’ya değil bana ver …” 

Sanki, Breht’in Kafkas Tebeşir Dairesi oyununa konu olan Kafkas hikayesi tekrarlanıyor; 

tebeşirle yere çizilen dairenin ortasında bir çocuk var, biri “annesi benim” deyip bir kolundan, diğeri 

“hayır asıl annesi benim” deyip diğer kolundan çekiyor… 

Tarih boyunca Kafkas uşağının/çocuğunun iki kolundan çekişenler hep olmuş. İnanılır gibi 

değil, bu hep tekrar etmiş. Çünkü sömürgeci batının düşü, burayı ele geçirmek, Anadolu’yu arkadan 

kuşatmak, yedi vadisinden altın tozları akan Altın Post buraya, Oğuz ata yurduna konmaktı.  

Kafkasların bir adı da Zirkasya’dır. Sir-kas; Dor/Zor/Zir-Oguz, Serhaz, Serkes, Çerkes. 

(Sirhas, Sasani/Zaza ve İran prenslerinin de adıdır.) 

Buradan, darda olan bütün Oğuz boylarına H’Zir gibi yardıma koşulurdu. Bu “yardıma 

koşma” kültürünü yok etmek gerekiyordu, o nedenle sömürgeci Doğu Roma efendileri ilk kiliseyi 

MS.405’de, İran Sasani devletine bağlı Gürcü kralı Gopaz eliyle açtı. Gürcü halkı, Kral Gopaz 

Hıristiyan oldu diye, Şaman-Oğuz kültürünü öyle hemen terk etmedi, direndi ve bu yüzden batıya çok 

göçler oldu.   

Bu arada belirtmeliyim ki, Kafkas halkının ata kültürü olan Şaman direniş kültürü ile örtüşen 

bir inanış olan İslam dinini kabul etmesi, Hıristiyan Roma saldırıları karşısında doğal bir süreç olarak 

gelişti. Sanıldığı gibi Anadolu ne Türkleştirildi ne de Müslümanlaştırıldı, bu iki kavram bu toprakların 

ata kültürü olan Şaman-Oğuz kültürünün doğal devamıdır. Şimdi konu başlığımıza dönelim. 



Kafkasya’da Roma’ya bağlı bir kral ve ona taç giydiren kilise, o demekti ki, gövdesi Asya’da 

olan bu halkı bir kolundan tutup Hıristiyan batıya çeken bir işbirlikçi kral vardır.  

Gürcüler, daha sonra da Çin-Uygur asıllı prens Libarit gibi işbirlikçi komutanlar gördü. Bu 

Libarit’i Hıristiyan sömürgeci batı pek sever, çünkü Uygur’dan aile hazinesini kaçırarak Gürcistan’a 

gelmiş, Hıristiyanlığa geçmiş, krala taç giydirme rütbesini almış (papaz olmuş!) çok zengin birisidir. 

İnternette Libarit hakkında bilgi ararken ilginç şeyler buldum; Selçuklu beyi onu Hasankale’de esir 

almış ve Bizans’a elçi göndermiş. Sonra Bizans adına Horasan’a elçi gitmiş… Sonrası daha karışık:  

“Selçuklu devletinin kurucusu Tuğrul Bey (1037-1063)in amca oğlu Azarbaycan hakimi 

İbrahim Yınal ve Aran (Gence-Karabağ) hakimi Kutalmış Bey başbuğluğunda bir ordu ile 1048 yılı 

yazında, Orbelli Libarit Bey kumandanlığında Bizans ve müttefikleri ordusunu, Hasankale’deki 

meydan savaşında yendi, Selçuklular Liparit Bey’i esir aldı.  

Libarit Bey önce Selçuklular adına Bizans’a elçi gönderildi, daha sonra da Bizans heyeti ile 

Horasan’a gitti. Horasan dönüşünde Kral IV Bagarat‘a (1027-1072)karşı gelerek, kollarını 

bağlatarak Bizans’a gönderdi. Ardanuç başta olmak üzere bölgeyi 5-6 yıl yönetti…” 

Liparit’in diplomasi trafiğine bakar mısınız?  

Karmaşık ilişkiler yumağında bir Kafkasya var tarihte. Bugün de benzerini yaşıyoruz. İşte 

Karabağ’ın işgali, Rus askeri orda, Rusya hem Ermenistan’la beraber hem Azerbaycan’la. Türkiye, 

ABD ve AB, hem Ermenistan’la beraber hem Azerbaycan’la. İran, hem Ermenistan’la beraber hem 

ABD’ye karşı. Gel de çık işin içinden. 

Bugün dairenin ortasında çekiştirilen çocuklardan biri de Armenia’nın Gregoryan halkı. Bu 

halk da Hıristiyan olmadan önce Şaman-Oğuz inanışlıydı. Domuz eti yememek, koç kurban etmek 

dahil, birçok Oğuz töresini yakın zamana kadar devam ettirdiler. Suryani/Zoraniler hala domuz eti 

yemez. Bu Kafkas halkları Oğuz töresine bağlı olmanın acısını hep yaşadılar, Katolik Roma ile hiç 

anlaşamadılar.  

Haçlı seferleri sırasında Selçuklu beyi Alpaslan’ın yanında yer alan Gregoryan Ermenilerini 

Katolik Roma hiç affetmedi; 2.bin yılda onların yüzünden Hıristiyanlık Asya’da ilerleyememiş, 

Selçuklu beyleri o sayede Anadolu’ya girebilmiş, Cenevizli Yahudi korsan kalelerinden ve Hıristiyan 

yağma ordularından Anadolu temizlenmişti.  

Kafkas Ermenileri, işte o tebeşir dairesinin ortasındaki çocuktur: Gerçek annesi Şaman-

Oğuzludur, Pan/Pagan’dan Ur olan Ar-Men’dir, inanışı Gregoryan’dır. Ermeni diasporasının durumu 

onlarla aynı değildir, diaspora, tıpkı zengin Uygur prensi Liparit gibi, başkaları için çalışır, Gregoryan 

olanlar da bunu bilir.  

Şimdi bizim başbakan Bakü’ye acaba kimin elçisi olarak gitti?    

Dairenin ortasındaki uşağ A’zer/Hazer/H’zır uşağdır. ABD kendine çekmek istiyor, Rusya 

kendine. Peki bizim başbakan ne tarafa çekmeye çalışacak?  

Başbakanımızın daha önce gittiği ülkelerde yaptığı parlamento konuşmalarını anımsayacak 

olursak, bize bir fikir verebilir: 

1-Kırım Parlamentosu konuşmasından:“Duyuyorum ki sosyalizmi özleyenleriniz varmış, 

özelleştirmeye karşı çıkıyorlarmış. Sakın öyle bir şey aklınıza getirmeyin…” 

2-Bosna Parlamento konuşmasından:“Duydum ki kamu işletmelerini özelleştirmeye karşı 

çıkıyormuşsunuz. Biz de kamu işletmelerimizi satıyoruz…” 

Azerbaycan Parlamentosunda bundan farklı ne diyecek? 

1942’de İsmet İnönü’nün Dışişleri bakanını (adını unuttum) Kırım’a ne için elçi (haberci) 

gönderdiğini bilenimiz var mı? Fatih Altaylı’ya bilen birisi bunu anlatmalı, çünkü iki haftadır 1942’de 

Kars sınırında sığınması kabul edilmeyip geri çevrilen ve gözümüzün önünde öldürülen Azeri 

Türklerini anlatıp duruyor. Azeri kardeşlerimize “bize güvenmeyin” mesajı veriyor.  

Altaylı’nın bilmediği bir şey var. 1942’de, İnönü’nün elçi göndermesinden sonra 2.000 

Kırımlı Türk askeri Kızılordu’dan ayrılıp Nazi ordusuna geçti. İnönü’nün ne haber saldığını bugün 

bilmiyoruz ama sonuç buydu. Hatta, Naziler yenilince vatan haini konumuna düşen 2.bin Kırım Türkü 

Sibirya’ya sürüldü. Nazi ordusuna geçmek istemeyen Türkler’in durumunu bu arada düşünebiliyor 

musunuz? Kafkas Tebeşir Dairesinin ortasındaki Türkler…  

Kırım belgeleri açılmadıkça, Kars’taki o acı olayı, “Nazi ordusuna katılmak istemeyen Kafkas 

Türklerinin başına gelenler” olarak anlatabilmek, galiba Fatih Altaylı’yı aşar, …  

Emperyalist batı, Kafkasya’daki OĞUZ ANALI ÇOCUKLARIN kollarını oyana buyana 

çekiştirmeyi bırakırsa, biz, Asyalı Oğuz Analı kardeşler birbirimizle mis gibi geçinir gideriz!  



Emperyalist batı, çekin kanlı ellerinizi üzerimizden! 

11.5.2009   

 

1919’da Samsun’a Çıkan 18 Kahraman Dedemizi Saygıyla Anarak!  

   

Bugün, 2009’un 19 Mayıs’ında yeniden Cumhuriyet mitinglerine ihtiyaç duyuyoruz.  1919’un 

19 Mayıs’ında Samsun’a çıkartma yapan Atatürk’ü ve 18 Türk subayını düşünüp, “Bir daha gel, gel 

Samsun’dan” diye türküler söylüyoruz.   

Bize o muhteşem Türk devrimini armağan eden o güzel insanlar, kurdukları Cumhuriyeti 

ayakta tutmak için nelere göğüs gerdiler, biz acaba ne kadarını biliyoruz? 

Defalarca suikasta uğradılar, hatta 1925’de Atatürk’e suikast planlamakla bile suçlandılar. 

Ortada yapılmış bir suikast yok, sadece planlandığı bir kayıkçı tarafından ihbar edilmiş, tek belge de 

bir kayıkçının yazılı ihbarı. Belli ki tertip! (Ergenekon tertibine malzeme olan haham Tuncay’ın 

polisteki mülakatını anımsadınız!)  

1925 suikast tertibinde suçlananlardan biri de Kazım Karabekir Paşa’dır. Kızı Timsal 

Karabekir hanımefendi 17 Mayıs akşamı Teketek TV programında anlattı.  Suikast tertibinin muhbiri 

olan “kayıkçı” idam kararını duyunca mahkeme reisine “Hani beni öldürmeyecektiniz” demiş… (O 

zamanlar tetikçileri zaman aşımından salıvermek yokmuş!) 

Kayıkçı muhbir, suikasttan sonra listedekileri Yunanistan’a kaçıracağını söylemiş. Yunan’ı 

denize döken asker Yunan’a teslim mi olacaktı? İnandırıcılığı bu kadar sıfır olan bir ihbara itibar 

ettiler. Ama bu sözle kayıkçı da tutuklandı. Kendisini kullananları ele vermemeliydi, çabucak idam 

edildi. (Emperyalizmin mafya gibi öldürtme huyu vardır; örneğin J.F.Kennedy’i öldüreni de 

öldürdüler.)  

1925 İzmir suikast tertibinde tutuklananlar, ilginçtir, 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan o kararlı 

heyetin içindeki en itibarlı Osmanlı subaylarıydı. Bir de onları Anadolu’da bekleyen Kazım Karabekir 

Paşa. Bu büyük insanların başına gelmedik iş kalmadı. 

Örneğin, Adanalı Mehmet Arif Paşa’nın suçu çok büyüktü; Atatürk’e çok benzerdi, bazen 

dublörü olurdu. Çok becerikli, gözü pekti. Savaş sırasında ayı oynatıcısı köylü rolünde düşman 

saflarına sızar bilgi toplardı, adı ondan “Ayıcı” kaldı. 1925 suikast tertibinde Atatürk’e haber bile 

verilmeden apar topar idam edildi.  

Tertipte, “Bir çay içmeye polise kadar gideceğiz” diye götürülen Kazım Karabekir Paşa’nın 

evinden 90 torba el yazması belge götürüldü. Büyüttüğü 6 bin yetimin adres ve adları da gitti tabii. O 

belgeleri götürmek amaç idiyse, maksat hasıl olmuştu! (12.dalgada götürülen ÇYDD belgelerindeki 

burslu gençlerin listesini anımsadınız!) 

Tutuklanma bahanesiyle Kurtuluş Savaşı yazışmaları yok edilen Karabekir Paşa, daha sonraki 

yıllarda tuttuğu notları iki nüsha yazıp bahçede torba içinde toprağa gömerek sakladı, o sayede bugün 

kızı Timsal Karabekir onları kitap olarak basabildi. Söylediğine göre, o notların basılmaması için 

yıllardan beri ne engellerle karşılaştığının öyküsü ayrı bir kitap daha eder.  

Kurduğu yetimhanede, 4 bin Türk ve 2 bin Ermeni, toplam 6 bin yetim çocuğu büyüten 

Karabekir Paşa, çocuklarına “Türk Yılmaz” gibi kendi bestelediği marşları öğretip çocukların çaldığı 

bandoyla söyletirken, onları yedirip yatırırken, okuma yazma öğretirken, ödev olarak 

“CUMHURİYET 1919” yazdırırmış. (bkz.www.kazimkarabekirvakfi.org.tr) 

Karabekir Paşa, 19 Mayıs 1919 günü, günlüğüne “Bugün Samsun’a indiler” diye not düşmüş. 

Erzurum kongresini düzenleyen de kendisidir. Bunları bir arada düşürsek, çıkaracak çok ders vardır. 

Bu insan nasıl olur da Mustafa Kemal’e suikast düzenlemekten tutuklanır? (Ortada yapılmış ve 

başarısızlığa uğramış bir suikast yoktur, sadece bir kayıkçının ihbar dilekçesi vardır. Belli ki kendisine 

dikte ettirilmiştir!)  

Aynı heyetten, Atatürk’ün en yakın arkadaşı Refet Bele,  İzmir suikast tertibinden birinci 

derecede suçlananlar arasında… (Belli ki su uyuyor İngiliz gizli servisleri uyumuyordu.)  

Samsun heyetinde başına tuhaf işler gelenlerden biri de Kemal Doğan Bey’dir. Adana 

cephesinde Ermeni çetelerini ve Fransızları alt edendir. 1941’de ordunun en tecrübeli ve en yüksek 

rütbeli subayı idi, korgeneraldi. 2.Dünya savaşı batı sınırımıza kadar geldiğinde Trakya’da görev 

başındaydı. İsmet İnönü onu pasif bir yere çekti, istifa ettirip Ağrı milletvekili yaptı; bu işte bir 

tuhaflık var gibi…  



Atatürk’e suikastla suçlanmamış olanlar da türlü zanlar altında bırakıldı. Örneğin,  heyetten 

doktor subay İbrahim Tali Öngören; bir yandan tifüs aşısı üzerinde çalışıyor, bir yandan İngilizlerin 

çıkarttığı Kürt Sait isyanını teftişe gidiyor… Ve internette bunları ararken, 1935’lerde Trakya’dan 

Yahudileri İstanbul’a sürdürdüğü üzerine onu suçlayıcı bir yazı ile karşılaşıyoruz. Çok enteresandır; 

Avrupa’dan Yahudiler Türkiye’ye kaçarken biz Yahudilere zulüm ediyormuşuz!? (Tali Öngören Hem 

Kürt düşmanı hem Yahudi düşmanı olmakla karşı karşıya bırakıldı!)  

Halkın kafası al üst edildi, yanlış bilgilendirme bombardımanı altında kaldı, zihinsel kaos 

yaratıldı; bu, yenilen emperyalist batının üzerimize açtığı psikolojik savaştı. Devrimin öncü kadroları 

böyle suçlamalarla halkın gözünde itibarsızlaştırıldı, en yakın arkadaşları Atatürk’ten uzaklaştırıldı ve 

Atatürk yalnızlaştırıldı. Ağır hasta halinde bile, son dileği olan, İnönü ve Karabekir paşayı görmek ve 

onlarla helalleşmek isteği yerine getirilmedi.   

Peki ya bugün?  

1919 Mayıs’ından 90 yıl sonra Atatürk’e ve Cumhuriyete bağlı olmanın bedeli aynı değil mi?  

Atatürk’e yakın olmak, Atatürkçü olmak, Cumhuriyetçi olmak suç!  

Ankara Tandoğan’da dün, 17 Mayıs 2009 günü, iki yüz bin kişi bu suçu işledi! Yani, dün 

Samsun’a iki yüz bin kişi çıktı! 

90 yıl önce Atatürk ile birlikte Samsun’a çıkan ulu dedelerimizi;   

Mustafa Kemal ATATÜRK,   

Refet BELE,  

Kazım DİRİK, 

İbrahim Tali ÖNGÖREN,  

Mehmet Arif AYICI,  

Hüsrev GEREDE, 

Kemal DOĞAN, 

Refik  SAYDAM, 

Cevat Abbas GÜRER,  

Mümtaz TÜNAY,  

İsmail Hakkı EDE,   

Ali Şevket ÖNDERSEV, 

Mustafa Vasfi SÜSOY,   

Muzaffer KILIÇ,  

Arif Hikmet GERÇEKÇİ,  

Üsteğmen ABDULLAH, 

Üsteğmen HAYATİ, 

Kâtip Faik AYBARS,  

Kâtip Memduh ATASEV, 

Ve onları Erzurum’da karşılayan Kâzım Karabekir Paşamızı, 

 

Saygı ve şükranla anarak… Işıklar içinde uyuyun!... 

 

Ek:  

23 Aralık 1930'da Menemen'de devlete karşı ayaklanıp genç asteğmen Kubilay’ı şehit eden 

yobazları yargılayan Harp Divanının başkanlığını yapan Mustafa Muğlalı Paşa’nın, 1946’da tutuklanıp 

1951’de hapishanede öldüğünü biliyor muydunuz?  

Nedeni: 1943’de Van Özalp’da, 33 Kürt eşkiya İran sınırından kaçarken çatışma çıkar, dur 

emrine uymayan kaçakçılara ateş edilir. Olaydan Muğlalı Paşa ve iki subay sorumlu tutulur, beraat 

ederler. Fakat 1946’da meclise giren DP bağımsız milletvekilleri davayı tazelettirir ve bu kez mahkûm 

edilirler. Muğlalı Paşa genç subaylara da ceza vereceklerini anlayınca “vurun emrini ben verdim” 

diyerek onları kurtarır. Sonrasını biliyorsunuz!  

19 Mayıs 2009 

 

Kent Konseyi ve Belediyelerde Sertifikalı Kurslar  

 

Belediye başkan adayları, acaba AKP’nin 2006’da çıkardığı Kent Konseyi Yönetmeliği 

hakkında gerçeği biliyor mu?  



Bu yönetmelik, önceki Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer’in sakıncalı görerek iade 

ettiği Yerel Yönetimler Yasasının ta kendisidir. Anayasa Mahkemesi’nde üç yıldan beri bekletilirken, 

İçişleri Bakanlığı tarafından baypas edilerek bir yönetmeliğe dönüştürülmüştür.  

Kent Konseyi Yönetmeliği için: 

  http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27177.html 

Resmi Gazete Tarihi: 08/10/ 2006 Sayısı : 26313 
Yönetmeliğin 8/h maddesi, Kent Konseyinin oluşumu ve organlarını açıklarken, kimlerin 

katılacağını belirliyor ve orada “… dernek ve vakıf temsilcileri katılır” diyor. Yani bu yönetmelik 

belediyelerin sivil örümcek ağlarıyla kuşatılmasını, etnik ve dinsel grupların vakıf ve dernekler 

yoluyla belediyeleri ele geçirmesini getiriyor.  Hatta yabancı vakıflara da serbestlik getirildiği için, 

onlar da bu maddeden yararlanacaktır.  

Yüzlerce dernek vakıftan hangisinin temsilci olarak seçileceği ise, Vali’nin İl Genel Meclisini 

toplama görevleri arasında belirtilmektedir. Yani, vakıf ve dernek temsilcilerini vali seçecektir! 

Sorunun buradan başlayacağını tahmin etmek zor değildir.   

Kent Konseyi, ulus devletimizi parçalayarak kabile toplumlarına dönüştürme sürecini 

tetiklemek için üretilmiş bir kavramdır.  

Kent Konseyleri Yönetmeliği, AB ve dünya Bankası projesidir. AB’ci olduğu bilinen TESEV, 

hemen bütün illerde AB fonlarıyla Kent Konseyleri seminerleri düzenlemektedir.    

Antalya Odalar Birliği tarafından yönetmeliğin bazı maddelerine Danıştay’da itiraz edildi ve 

Danıştay bazı maddeleri iptal etti.  

Basından: 

-Antalya Odalar Birliği, 08.10.2006 tarih ve 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren "Kent Konseyi Yönetmeliği" 8/1-c,f,g,h,8/2,9ve 11/1 maddelerinin iptali ile 

öncelikle ve ivedilikle yürütmenin durdurulması için dava açtı. 

Ancak, iptal edilen maddeler içerisinde bizim de sakıncalı gördüğümüz  8/h maddesi yoktur.  

Adana’da Kent Konseyi adlı bir gazete çıkmaktadır.  Bu gazetenin işi TESEV sempozyum 

haberlerini vermektir. İşte bunlardan bir haber başlığı:  

TESEV’İN  ‘YEREL YÖNETİM REFORMUNDA SİVİL TOPLUMUN ROLÜ’  

SEMPOZYUMU. 

Haberin devamı şöyle: 

            “1994 yılından bu yana çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ortak girişimi ile değişik konular 

üzerine düzenlenmiş olan Sivil Toplum Kuruluşları Sempozyumları dizisinin onsekizincisi yapıldı. 

Sempozyumda, Türkiye’deki örnek uygulama olarak, Adana Kent Konseyi’ni Kent Konseyi Genel 

Sekreteri Fevzi Acevit ve Adana Kent Konseyi Gençlik Meclisi Kolaylaştırıcısı Mehmet Sarıca temsil 

etti... 

              İlk günün ikinci oturumunun başlığı ‘Polonya Yerel Yönetim Sivil Toplum İşbirliği Önerileri’ 

olarak belirlendi. Oturumun başkanlığını ise TESEV’den Ahmet Buldam yaptı. Oturumda Polonyalı 

uzmanların katkılarıyla yerel yönetim reformunda sivil toplumun rolü açısından Polonya yerel 

demokrasi deneyimlerinin sunumu gerçekleştirildi… 

 Sempozyumun ikinci günü atölye çalışmaları ile başladı. Toplam dört atölye çalışmalarından 

ilki ‘Katılımcı Stratejik Planlama Yöntemleri’ başlığını taşıyordu. Kolaylaştırıcı ise TÜBİTAK 

Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü adına Necmettin Oktay’dı. İkinci atölyenin başlığı ise ‘Kent 

Konseyi Uygulama Stratejileri’ idi. Atölyenin kolaylaştırıcılığını Türkiye’deki kent konseyleri 

arasında çalışmalarıyla örnek gösterilen “Adana Kent Konseyi” Genel Sekreteri Fevzi Acevit yaptı. 

Ardından Sivil Toplum ve Kamu Kurumları Arasındaki Yerel Ortaklığın Sürdürülebilirliği’ başlıklı 

çalışmaya geçildi. Kolaylaştırıcı ise AB Politikaları Enstitüsü adına Hasan Soygüzeldi. Günün son 

atölye çalışması ise kolaylaştırıcılığını Namık Ceylanoğlu’nun yaptığı ‘Sivil Toplum – Kamu 

İlişkilerinde Bilgi Edinmenin Önemi’ başlıklı çalışmaydı.     

           (Bkz.http://www.adanakentkonseyi.org.tr/haberler.asp)  

 Görüldüğü gibi, sivil toplum(!) olmamız için, AB’den yönetilmemiz için, yani ulusçu ve 

kamucu geleneğimizi zayıflatmak için, büyük bir gayretkeşlik içindedirler. 

Yönetmeliğin amaçları: 

Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik 

bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye 

duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, 

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/27177.html
http://www.adanakentkonseyi.org.tr/haberler.asp


yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan kent konseylerinin çalışma 

usul ve esaslarını düzenlemektir. 

             Kent Konseyinin Oluşumu ve Organları: 

 8/1. madde. h) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sendikalar, noterler, baro, 

kooperatifler, birlikler, konuyla ilgili dernek ve vakıf temsilcileri.   

Belirtmek gerekir ki, “dernek ve vakıflar” SİVİL (STK) örgütler olup, uzmanlık 

gerektirmeyen, tüketicisi olunan, bir çeşit hobi örgütleridir. Diğer kuruluşlar ise demokratik kitle 

örgütleri olup, iş-meslek ve üretici örgütleridir. 8.maddede itiraz ettiğimiz şey hobi örgütleri ile kitlesi 

olmayan, üç beş kişiyle kurulabilen yerli ve yabancı dernek ve vakıflardır.  

Konseyin katılımcıları için, a,b,c,d,e,…bütün diğer maddelerde temsilci sayısı belirli iken, h 

maddesinde dernek ve vakıflar için temsilci sayısı sınırsız bırakılmıştır! 

          Bu yönetmeliğe göre, belediye başkanları seçildikten 3 ay sonra kent konseyi kurmak 

zorundadır! Bundan sonra SİVİL ANAYASA planı getirilecek, aynı SİVİL dernek ve vakıflarla 

yeni bir anayasa, yeni adıyla YENİ NESLİN ANAYASASI hazırlanacaktır.  

AB ve ABD yetkililerinin, 29 Mart 2009 yerel seçimlerimizi neden bu kadar 

önemsedikleri çok açıktır.  

Bu sürecin bir parçası da, eğitimin adım adım belediyelere devridir. Bu da Dünya Bankası 

projesidir. Eğitim programlarının devlet eliyle tek bir merkezden düzenlenmesi yerine belediyelere 

devredilmesiyle, Cumhuriyet Okulları, Eğitimde Birlik ve resmi diplomalar geçersiz hale gelir, 

dolayısıyla “sertifikalı eğitim” sistemine geçilir. Bu isim ilk defa 2004 yılında TTK Başkanı Ziya 

Selçuk tarafından telaffuz edilmiştir. Demiştir ki, “Piyasaya göre eğitim modeline geçiyoruz, talep 

varsa ders var, sertifikalı sisteme geçiyoruz.Yeni neslin eğitimini böyle düşünüyoruz.” 

En kısa özetinde şu vardır; yurttaş yetiştirmeyi terk ediyoruz, devlet yeni neslin eğitimi ile 

artık ilgilenmeyecek…  

Ben müzik öğretmeniyim, benim için belediyede sertifikalı eğitim sistemi şudur; İstiklâl 

Marşını öğrenmeyen, milli bayramları birlikte kutlamayan,  Atatürk’ü ve Cumhuriyeti bilmeyen bir 

yeni nesil yetiştirme modelidir. Her belediyede başka taleplere sertifika verilen bir ülkede ne birlik 

kalır ne dirlik…  

Tüm bu nedenlerle, “eğitimde birlik” için devlet okullarından alınacak diplomalarla 

gençlerimizin işe girmeleri sağlanmalıdır. Belediye başkanları “İş isteyene kurs açacağız, sertifika 

vereceğiz” derken, bunun iyi belediyecilik olduğunu zannediyorlar.  

Eğitim, Cumhuriyet okullarının işidir, aşiret-tarikat konseylerine devredilmiş belediyelerin işi 

değildir. Belediyeler bundan derhal vazgeçmeli, Meslek Liseleri ise, nitelikli eleman yetiştirme 

görevini hatırlamalıdır. Dikkat edilirse, bu iki süreç birbirinin tersi yönde işletilmektedir; 

belediyelerde kurs reklamları pompalanırken, meslek liseleri, modül sisteme geçirilerek öğrencileri bir 

çivi bile çakmadan mezun hale getirildi. Anlaşılan odur, aynı el her iki tarafa da kumanda etmektedir.  

Belediyeler elbette gençlere kültürel hizmetlerini vermeye devam edeceklerdir. Ancak 

yukarıda anlattığım nedenlerle, asla eğitimde birliği parçalamaya doğru “sertifikalı eğitim” modelini 

dillendirmemelidirler.  

Kent Konseyleri, arkasından “Yeni neslin eğitimi”, arkasından “Yeni neslin anayasası”, 

derken arkasından “yeni TC devlet tanımı” gelecektir! 

 Muhalefet partilerinin başkan adaylarına ve yüce Türk halkına arz olunur. 

 

11.3.2009 

 

 

 

 

Egemen Bağış’ın Sicil Referansı Bozuk Çıktı 

Egemen Bağış, basından öğrendiğimize göre, Los Angeles’te demiş ki, “Partimin sicili 

Özgürlük Heykeli kadar sağlam”.  

Bilmiyor ki, Özgürlük Heykelinin asıl adı ASİYA idi, o bizim kızımızdı, onu bizden çalıp 

götürdüler, onu Fransız masonları top gibi Amerikan masonlarının kucağına attılar!  

Heykelin arşiv kayıtlarında pek çok karanlık ilişki var… Egemen Bağış bunu bilmiyor. 



Anladığıma göre, “bize destek vermeye devam edin, sizi mahcup etmeyeceğiz” diyor, referans 

olarak çalıntı heykeli gösteriyor.  

Bizimdi o. Süveyş kanalının Işık Doğu’dan Yükselir mesajı olan ASYA heykeliydi o. Öyküsü 

çok yakın tarihte yaşandı; 1860’lı yıllar.  

Hani şu meşhur Tanzimat kafası batılılaşma döneminde, İngilizlerle pek sıkı fıkı olduğumuz, 

Galler prensesi Viktorya’nın İstanbul’a kadar gelip Beylerbeyi sarayında altı ay Abdülaziz’le halvet 

yaşadığı yıllar…  

Kadın dedikodusu yapacaksa insan, bundan güzeli bulunmaz, bu İngilizler bir saraya bir genç 

bekâr kadın gönderiyorlarsa orda bir duracaksın… Başka saraya gönderilmiş kadınlar aklınıza gelecek. 

Batılılaşıyorduk ya. Bizim harem kapatıldı, bizimkiler de böyle batı tarzında uluslar arası 

aşklar, çapkınlıklar yaşamaya başladı.  

Ama ne halvetti; Süveyş kanalının bütün harcamalarını üstlendi Abdülaziz. Kanalın yapımını 

alan Fransız şirketini bir İngiliz şirketi satın aldı ve Abdülaziz o şirkete paralar yatırdı.  

Süveyş kanalına dikilmek üzere Sait Paşa’nın yaptırdığı ASYA Heykelini de o İngiliz şirketi 

satın aldı ve… Sait Paşa ölüverdi o günlerde. İngiliz hayranı İsmail Paşa vali oldu Mısır’a ve dedi ki, 

“Burada bir kadın heykeli istemiyorum, burası Müslüman ülkedir…”  

Nedense İngilizlere çok yakın olanlar, batılılaşıyoruz diyenler, hep böyle tutucu oluyor…   

Heykeli yapan Fransız şirket, demir-çelik kralı Fransız Yahudisi Eiffel, parasını da bizden 

aldığı halde, İstanbul’a getireyim demedi, attı bir depoya, on yıl bekletti ve tam Amerikanya’nın 100. 

kuruluş gününde babasının malıymış gibi gönderdi hediye etti Nevyork belediyesine.  

Heykelin neyin anısına, ne amaçla yapıldığına dair bir kenarında bir tek satır yokken, 

ayaklarının altına bir kaide yaptılar ve üzerine Fransız Masonlarından Amerikan Masonlarına hediye 

gönderildiğini yazdılar. Şimdi turistler onun üzerine çıkıp, bu çirkin tarihini bilmeden, üstüne para 

veriyorlar. Kimdir orada ondan para kazanan, onu ben bilmiyorum, ama sanırım Egemen Bağış onu 

bilir. 

Fransız masonlarının kirli mahzenlerinden çıkartılıp Amerikan masonlarının kucağına fırlatıldı 

ASYA, sicili sağlam değil! 

Sait Paşa’nın ne güzel niyetlerle, belki de ölümü pahasına, Türkler artık Akdeniz’den Hint 

Okyanusuna açılacak gibi büyük güzel bir hayalle başlattığı Süveyş Kanalı ve ASYA Heykeli, 

batılılaşıyoruz diye öyle Viktorya’lı halvetlerle geçiverdi İngilizlerin eline. Masraflar bizden, keyifler 

onların. Ve öylece Süveyş’ten geçen İngiliz gemileri girdi Hint Okyanusu’na.  

Hint Okyanusu kadar değerlidir bugün GAP’ın suyu. 

İşte şimdi, GAP ve BOP yolundan mayınları Egemen Bağış kaldıracak ya, Süveyş su kanalını 

açıp sonra İngilizlere vermek gibi… GAP’ın Sait Paşa’sı Süleyman Demirel Allah’tan sağdır ve 

görüyor.    

Özgürlük Heykeli’nin genç kızlık adı ASİYA’dır, yazık ki, benim bakanım bilmiyor.  

ASİYA’nın heykelini Nevyork’tan alıp buraya, Ön-Asya toprağına, İstanbul’un Anadolu 

yakasına dikmeden  sicili temizlenemez!  

Sahi, neden Kültür Bakanlığımız Asya Heykeli’ni resmen istemiyor?  

 

15.6.200 

 

 

Kirli Ellerin Gladyosu Tarih Belleğimizi Formatlıyor/Sıfırlıyor!  

 

MÖ1.yy’da, Anadolu’yu tarihten ve hafızalardan silme cezası vererek yerle bir eden; 

- Roma kralı Sezar, ki o bu savaşlar için Cenevizli bankerlerden en fazla borç alan kral olarak 

da tarihe geçti, ve komutanları Sulla, Lukullus, Pompey; Pantus Oğuz kralı Büyük Bedri ile 48 yıl 

savaştılar, yağmaladıkları hazineleri MÖ.63.Roma’ya taşımak aylar sürdü;  

- Babasının yıktığı şehirlerin üzerinde tarla süren ve Milat ilan ederek ötesini yok sayan 

oğlu/Jül Sezar; 

-Anadolu’da direnen şehirlere yakma cezası veren Neron (komutanı Korbula, MS1.yy);  

-2.yy’da İstanbul’u 2 yıl kuşatıp aç bıraktıktan sonra esir alıp arkasından yakıp yerle bir eden  

Septemus Seferus;  



-ve 3.yy’da Suriye (antik Türkmeneli ve Filistin) ve Anadolu’daki en büyük yıkımları yapan 

Zalim Klaudio (Gladyo, Claudius); 

Bugün  3.bin yılda, o zalimlerin karşılığı GLADYO’dur. Enteresan benzerlikle bugün 

İtalya’daki operasyonlarının adı da Gladyo’dur! 

Ve o bir NATO Örgütüdür.  

Gladyo, NATO’nun girdiği ülkelerde bütün o ülkelerin tarihinde direnen ruh ne varsa hepsini 

siliyor…  

Fransa, Yunanistan, Belçika, İtalya ve Türkiye’deki Gladyo operasyon adlarındaki açılımlara 

bakıldığında, adları aynı merkezden verilmiş gibi enteresan benzerlikler görebiliyoruz.  

  

1-Fransa’da; Rose des Vents “Rüzgâr Gülü”. 

Fransızca, sekiz rüzgâra göre yön gösteren desenin adı; Rose des Vents.  

 
 

Sekizli yıldız Asya-ŞAMAN kökenini ve  Farsi-PERS -Asya bağlantısını verir. 

 VEN-Ti-Us; Pan-ti-us, PAN-Sİ; Çoban, PAN Işık-ları. PAN soylular, PANTUS ile sesdeştir. 

ROSE DES;  Uri-Os Atası (Edesi, ata bağı). Atası Pan-ti olan Ur-Ose (İris)...  

Pan soylu olmak, dağlı PAİAN/Pagan olmak, dağlarda EPHE-İAN olan, Efe gibi, İvan, Ven 

gibi olmak… Fransızca VEN-ti-us; Pan gibi olan…  

Pan atası Opatore Büyük Bedri öldüğünde (MÖ.63), bütün Avrupa yaslara girmişti. 

Ölümünden sonra tanrılaşmış adlarında ikisi Anadolu tanrılarıdır; Mitras ve Marduk. Hıristiyanlığın 

felsefesi bu direniş tanrısını altetmek üzere oluşmuştur.   

Paris’i kuran Paris, Türk yurdu Truva’dan batıya giden komutandır. Truva ve batı Anadolu 

Kaşgari Oğuz hanedanı olan Part/Pers/Farsiler tarafından yönetilirdi.  Marsi-ulia sahillerinde izleri 

vardır. Fransa devletinin temel harcında onlar vardır, milli marşları Mersailles (Mersi Ulu-Oz) 

onlarındır. Parsi/Farsi/Marsi’lerin sembolü de sekizli güneştir.  

Pergene, Vergini/Virjin yıldızı da odur. Makedonya antik parasındaki PAR-Gİ ENE de sekizli 

olup TC Cumhurbaşkanlığı forsunun ortasındaki gibi, ara ışıklarla onaltılıdır.  

Bugün, Fransa’nın ilerici direnişçi tarihini silmek için, Paris şehrini kuranlardan direnişçi 

Fransız Komünistlerine kadar, 1848 Paris Komününü yaratanları da katarak, hepsini kirlilikle 

eşleştirmek suretiyle, "Ulusal hafızayı formatlamak" isteyen bir zihin çökertme operasyonu yapılmakta 

olduğunu görebiliyorum. Fransa’daki operasyonun adı bu nedenle “Rose des Vents” olmuş diye 

düşünüyorum. Özetle, direnişçi, antifaşist cumhuriyetçi ve komünist bellekleri tahrip operasyonun 

adıdır “Rose des Vents”.  

 

 2-Yunanistan'da; Sheep Skin (Koyun Postu). 
 Altın Post için Doğu Karadeniz’e açılan savaşçı denizci Argonotları kastediyor olmalı. 

Milattan önce, bugünkü OSETYA'da, yedi vadiden akan (Kaf Dağlarının kutsal yedi kavramı) 

dereler altın tozlarını da beraber getirirlerdi. Halk, bu altın tozları toplamak için akan suyun içinde 

koyun postu bırakırdı. Bir süre sonra altın tozları postun tüylerine takılırdı; çekip kaldırınca ışıldayan 

bir ALTIN POST ortaya çıkardı. 

Antik Yunan denizcileri Argonotlar, Kafkasların ALTIN POST’unu almaya/çalmaya Doğu 

Karadeniz'e sefere giderlerdi. Orada, Osetya (Oğuzatayurdu), Abhazya (Oğuzapayurdu) ve tüm 

Kafkas İberia’sında (Peria Toroslar) Dor/Zor/Ser/Azer Oğuz beylerinin topraklarında, onlara direnen 

Maz inanışlı (Amazon) savaşçılarıyla, kendilerince kahramanca savaşırlardı.  

Roma’ya vergi vermeyen bu bölgeye Halk/Kholk bölgesi denirdi. Antik adıyla Kolk-isiği/Eğsi 

Halkı, KOLKHİS’liler, altın postu kolay kolay kaptırmadıkları gibi Roma’ya vergi de vermezlerdi. 

Vergi vermeme sınırı Rize Kalesinden başlardı, o nedenle antik adı “Sinor” kalesidir. 

Yeri gelmişken; altın sarısı-kırmızı ve sarı-lacivert renkli bayraklar, yedi sarı ışık, sekiz köşeli 

İştar/Toros yıldızı gibi simgeler, Kafkas kökenli olmanın sembolleridir. Oset (Alan) ve Katalan 

bayrağı aynı tarihi nedenle aynı renktir. Abhazya bayrağı keza, aynı tarihi nedenle lacivert ve yedi sarı 

ışıklıdır. 



Adları Helen olmadan önce, antik Yunan oligarkları, altın posta sahip olmak için çok sefer 

yaptırdılar, çok kayıp verdiler, seferden eli dolu dönenler büyük kahraman oldular. Eğer teslim 

aldıkları bir Amazon kadının altın kemerini (Dorabuluz Kuşağı) de getirmişlerse… Hem kemeri para 

ederdi hem kendisi; Attika’da en pahalı köle Amazon kadınlardı, İskender bile yendiği 3.Darius’un 

yeğeni Panti-Ece’yi kedine eş olarak aldı, bir gemi dolusu Amazon savaşçıyı da Atina’da köle-metres 

olarak sattı. Attika’daki Amazonya mahallesi budur.  

ARGONOT’LAR, namlı savaşçı zengin Yunan denizcileri olarak anılır oldu.  Sözcüğün 

fonetik açılımı:  

AR-GUN-Ata; Atası/can bağı ER-GON olanlar.  

Nasıl da Ergenekon ile sesdeş oluverdi! Antik Yunanlılar, Pelasg ve Akka’lar kuzeyden girmiş 

olan bizimle amcaoğullarıydılar, daha yüz yıl önce dillerini Türkçe’den temizlediler. Demek sırada 

Yunan halkının hafızalarını temizlemek var!  

 

3-Belçika'da; SDRA. Yani İsi-Dora, İştar. Kafkas Ay Tanrısının adı. Diğer açılımlarında 

Darius, İdorus, Tor-os, vb. Tuna nehri’nin antik adında da İstur adı vardır.  

Austuria sözcüğü içinde de İSİDOR-ya adı saklıdır. Sanki Alp dağlarının ve Tuna nehrinin 

çevresi Dor Esiği, Uşaklar (boylar) yeridir. Perslerin direniş tanrısı Mitras’ın Avusturya’da altın 

heykeli bulundu ve bu ülkede Mitraizm 1.yy’da resmi din olarak destek gördü.  

Bitirilmiş bir devlet olduğu artık konuşulan Belçika’da, halkın da hafızasından silinmesini 

istedikleri bir şeyler olmalı.  

Bir anımsatma; Dresden 1945’de ABD tarafından bombalarla yerle bir edilip 600 bin Dor-es-

tan (Tan Si-Dor)halkı yok edildi ve onlara bir mesaj verildi, bir daha sakın başınızı kaldırmayın… 

Dresden ile SDRA arasında fonetik benzerlik dikkat çekicidir.  

Belçika’nın ataları Alman, Al-Pan olarak görünmektedir; Belçika da bir ALP ülkesidir.  

Fonetik analizimizde Belçika; İsika Beli; Sika/ Saka, İskit Beli!   

Ve Dresden’de diz çöktürülen, 3 gün 3 gece yangın bombalarıyla korkuyla hafızaları yok 

edilen Almanlar da batıya giden İskit/Visigot halkıydı. 

 

4-İtalya'da; GLATİO.  

Roma şehri Yedi Tepe üzerinedir, Dağ Tanrısı LAT (Kibele) Ulu-OD/  LATİO, Lazio 

bölgesinin antik halkı olan Etrüsklerin de tanrısıdır.  Lazio adında saklı olan Ulu-Od bağlantısıyla 

ulaşabileceğimiz gibi, Latin ataları Doğu Karadenizlidir. 

MÖ1.yüzyıla gelindiğinde Romalılara kök söktüren bir yeni dağ tanrısı vardır, Darius 

hanedanından Pantus Oğuz kralı VI.Büyük Bedri, Mitridate, Zeus, Hubudor, Jupiter, Diozinos…  

Onun izlerini Anadolu’dan silmek yüzyıllar almış, 3.yüzyılda Roma kralı Zalim Klaudio 

Roma erkeklerine evlenmeyi 2 yıl yasaklayarak tüm erkekleri Anadolu’yu yakmaya göndermişti. 

Gladyo adının önüne ZALİM eklenen Roma kralı odur.  

Roma krallıkları yıkılırken halk ETRÜSK atalarına sarıldı, işte onlardan biri de 

MİTRİDATE’nin direniş destanlarıydı. Hatta kimi tarihçilere göre Spartaküs köle isyanları onun 

Anadolu direnişiyle dayanışmak üzere yapılmıştı. Mitras, İtalyanların da direniş sembolü bir ulu 

kahramandı. Önceki yüzyıl, Garibaldi gibi cumhuriyetçileri de İstanbul bağrına bastı.  

 

5-Türkiye’de ER-GENE-KON; Kon Genetiğinde Ur olanlar; Güneşin Oğulları!  

Her Türk bir Ergenekon’dur. Bu operasyon, Güneş’in oğulları olduğumuzu, yeniden 

küllerimizden doğduğumuzu unutturmak, hafızalarımızdan kim olduğumuzu silmek operasyonudur, 

bu dava dosyası parçaları asla birbiriyle örtüşmeyen bir bozuk pazıl olarak düzenlenmiş, çok özel 

savaş merkezlerinde hazırlanmış tipik zihinsel çökertme tuzağıdır. 

 

Ve şimdi;  

Türkiye’de, İNSAN BEYNİNE BİLGİSAYAR GİBİ FORMAT ATILMAKTA, 

BEYİNLERİMİZ SIFIRLANMAKTADIR!  

Okullarda ve sanal iletişim araçlarıyla yeni neslin beyinlerine bozuk pazıllar boca edilerek 

beyinleri algılayamaz hale getirilmekte, yani sıfırlanmaktadır. Beynin çöküşü birkaç on yıl sürer, ama 

algılama sisteminin yeniden oluşumu binlerce yıl sürer! 



Kısaca değinelim; beyne matematiksizliği (asimetri) boca edersen otomatik olarak çöker! 

İpucları ortadadır; bütün ders kitapları asimetriyle doldurulmuş haldedir.  

Bir yandan Ergenekon tertibinin dava dosyasındaki bozuk pazıllarıyla uğraşırken,  diğer 

yandan özellikle yeni neslin beyinlerine, hem okullarda hem de medyada ciddi ciddi FORMAT 

ATILMAKTADIR. Örneğin, soruyorum; “Etrafınızdaki resimlerde, dalgalanmakta olan bayrağın 

üzerinde dalgalanmayan ay-yıldız görüyor musunuz?” Çoğu kişi, “Siz söyleyene kadar fark etmedim” 

diyor. Ya siz? 

Bu bir psikolojik savaştır. Bu savaşın zehir yüklü silahları sanal ortamlardan beyinlere sızar, 

görülmeleri zordur. Bu nedenle beynimizin sıfırlanmakta olduğunu fark edebilmek önemlidir. Bu 

savaşa direnmek, bunun sanal bir savaş olduğunu görmekle başlar.  

Bu durumda, kendine bunu görev bilen aydınlarımıza, sanal düşmanın yüzünü açığa çıkartma 

ve gösterme görevini hatırlatmak isterim.  

18.6.2009 

 

Otizmin Müzikle Tedavisi  

 

"Bilgiyi bir süs ve tahakküm vasıtası olarak kullanmaktan sarfınazar ederek, hakikate nafiz 

nazarlarla bakmak ve el ile temas gerekir.” 

“Dünyada ve dünya milletleri arasında sükûn, huzur ve iyi geçim olmazsa, bir millet kendisi 

için ne yaparsa yapsın, huzurdan mahrumdur.”  

Mustafa Kemal Atatürk  

 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Odyoloji Bölümü,  

“İşitme Engeli ve Müzik” Semineri (18.12.2009) 

 

AİLE ORTAMINDA ÇOCUĞUN MÜZİKSEL İŞİTME GELİŞİMİNE NASIL 

DESTEK VERİLİR? (Uygulamalı Sunum)  

Mahiye Morgül (Müzik ve Drama Eğitimcisi, Müzikolog) 

 

Dramatizasyon Gereçleri: Kukla bebek, Kilim, Piyano, Firfirik(çapaklı ses). 

Anahtar sözcükler: Mutluluk, Nazlatma, Ritmik Uyum-Akış, İşitsel Algı, İşitme Alanı, 

Doğru ses basamama, İşitme Eşiği, Aile Müziği.  

 

Giriş: 

Çocuğun müziksel işitme gelişiminde belirgin dönemler vardır. Çocuk bu dönemleri 

olabildiğince etkin olarak yaşamalıdır.  

Bebekler ve çocuklar, bir müzik duydukları anda ırgalanmaya başlarlar. Bebek şunu diyor 

bize;  “Ben müziği duydum, bu sesi aldım, gereğini yapıyorum, yankı veriyorum, sesi devinime 

dönüştürüyorum.”  

Sesi devinime dönüştürmek, soyut olan bir şeyi somut hale getirmektir. İnsan; duyduğunu, 

okuduğunu, düşündüğünü, eyleme dönüştürendir. Tepkisiz insan, insan değildir dememizin altındaki 

fiziksel gerçek budur.  

İşittiğine bedeniyle yankı veren çocuk beyninde bu transformasyon gerçekleştiği için mutlu 

olur, bu işten keyif alır. Zihinsel bir faaliyet yapmıştır ve bunu gösterebilmektedir. 

İnsan beyni, kendisine Uyum/Ahenk/Estetik içerisinde, kesintisiz, yani RİTMİK akışla gelen 

işitsel, görsel ve devinişsel uyaranlarla beslenir. Bu uyum akışı sayesinde beynimiz bir dinamo gibi 

düşünce enerjisi üretir. Beynimiz, ürettiği bu enerjiyi öğrenmede ve diğer zihinsel faaliyetlerde 

kullanır.  

Böyle bir pedagojik nedenle, resim, müzik ve beden eğitimi dersleri diğer derslerin arasına 

yerleştirilir. (ABD müfredatında bu dersler seçmeli olup ders dışı kulüp faaliyetidir.)   

Uyum Akışı kesilen beyinde enerji azlığı görülür ve bunun sonucunda çocuk, öğrenme edimi 

için ihtiyacı olan gücü bulamaz.  eksikliği çeker, duyuları ve sezgileri gelişemez. Akış kesintisiz 

devam ederse, kullanılan enerjiden yeniden enerji doğar ve düşünce enerjisi üretimi katlanarak sürer. 

Bu asgari eğitim bilgisinin aileler tarafından öğrenilmesi, zorunlu asgari beslenme bilgisi kadar 

önemlidir.  



Çocuğun müziksel işitme gelişiminde, aile büyüklerinin rolü büyüktür. Nineli-dedeli olan, 

büyük aile içinde büyüyen çocuklar bu bakımdan şanslı çocuktur. Ailesinde müzik yapılan, duvarında 

bir müzik aleti asılı duran çocuklar bir daha şanslıdır.  

Bebeklikten itibaren çocuk aşağıdaki doğal yollarla UYUM besini alır:  

NİNNİ: Bebeğin mutlu şekilde uyumasına yarar. Bebeğe, bu sese güveneceği duygusunu 

verir. Bu döneme bakarak, çocuk önce psikolojik varlıktır denilebilir. 

Güven duygusu içinde olmak zihinsel gelişmenin de temel ihtiyacıdır.  

NAZLATMA; Bebeği mutlu etmek için, ritmik ve ezgili söyleyişlerle bebek nazlatılır.  

Bebeğe yapılan her türlü sevgi tezahürü bir nazlatmadır. Azerice, “Bebeği azizlemek, Layla etmek.” 

(Bu sunumda, örnek nazlatma üzerinden pedagojik açıklamalar yapılacaktır.) 

MASAL: Bebeklikten ilk çocukluğa geçiş dönemidir. Her rolün bir sesi vardır. Bütün sesler, 

mimiklerine kadar, durum tablosu içerisinde çocuğun dil dağarına katılır. Söz-ses uyumunun temeli 

masalla atılır. Dinleme eğitimidir. Sonuna kadar DİKKATLE DİNLEMEYİ SAĞLAR. 

SAYIŞMA: 4-5-6 yaş. Ritmik ve uyumlu sözlerle yapılır. Kilim üzerinde dairede oturarak 

parmaklarını sayarak yapılan oyunlar buna dahildir. Grup oyununa kabul ediliştir. Çocuk, oyun 

kurucusu ablanın sözlerine katılmaya başlar. “O piti piti, karamela sepeti…” gibi. 

TEKERLEME: İlkokul çağı. Ritmik oyunlu ezgiler. “Yağ satarım” gibi, oyunla beraber, 

birlikte ezgilemeye başlandığı dönemdir. 

AVLU OYUNLARI: Sekme, top zıplatma, ip atlama vb. Bedenini kuvvetle ritmik hareket 

ettirir, kasları ritmik kuvvetlendirir.  

HALK OYUNLARI ve TÜRKÜLER: Besleyici değeri en yüksek olan işitsel ve devinişsel 

ritmik uyum kaynağıdır.  

  

ÖRNEK NAZLATMA  

1. “Fış Fış…”,  

Fış fış kayıkçı 

Kayıkçının küreği 

Hop hop eder yüreği 

Akşama fincan böreği 

Çek kayıkçı küreği 

Düşürürsün göbeği, gıgı gıgı gıgı… 

  

2. “Layla balam layla…” (Azeri ve Kerkük Nazlatması) 

  

Layla balam layla 

Yatasan gonca güle 

Gonca gül senin olsun 

Batasan gonca güle 

Ay çıktı dalda durdu 

Gönlüm ardunca durdu 

Genç ömrüm şûşe gönlüm 

İnceldi kılca durdu 

Layla balam… 

 

 

Nazlatmanın analizi; ÇOCUK, PSİKOLOJİK, BİYOLOJİK VE SOSYAL VARLIKTIR. 

Nazlatma sesi neden yumuşaktır? Algılanabilir ses nedir? 

Nazlatmanın temposu neden yavaştır? Algılanabilir hız nedir? 

Tempo sonuna kadar neden bozmadan götürülür?  

Algılanabilir olan neden doğaya uyumlu olandır? 

Çapaklı ses nedir?  

Algılanamayan ses neden korku verir? 

Müzik neden mutluluk verir? 

Sonucları neden mutluluk olarak görülür?  

Müzik neden ruhun gıdasıdır? Beynin besini; uyum, ahenk, estetik, matematik, denge... 



Neden ritmik motifli kilim üzerinde çalışmayı tercih ettim?  

Seslerin oluşum sürecinde Sümerlerin rolü; Demirin eritilmesiyle başlayan fonetik sıçrama. 

Görme mesafesiyle ses arasında asimetri varsa. 

Akışı titrek olan ışık ve sesler neden güven vermez? Güven = denge midir?   

Yabancıların Türkçe konuşmasını neden bozuk buluruz? 

Ses-görüntü uyumsuzluğu neden algılanamaz? 

TRT’de uyumsuzluklarla dolu çocuk programları.  

Konuşma sesiyle dudak hareketi arasında asimetri varsa. 

İnsana dair olan şeyler ikinci planda kalırsa neden empati kurulamaz? 

İşitme eşiğinin yükselmesi halinde yaşanan müziksel sorunlar. 

Kalabalıkta sesler neden başımızı tutar? 

Kulaklıkla müzik dinlemenin sakıncaları.  

Aritmik sallanan oyuncaklar, ledler, ses sınırı altında sesli oyuncaklar.  

Kaosun sonuçları: Çocuklarda Otizm, erginlerde erken Alzeimer!  

En doğal ilaç; Ailede Müzik ve uyumu henüz bozulmamış olan Doğa’ya dönüş! 

 

 

 

Nazlatmanın analizi; ÇOCUK, PSİKOLOJİK, BİYOLOJİK VE SOSYAL VARLIKTIR. 

Sizce çocuk mutlu muydu? Bir daha ister mi? Sevildiğini anladı mı? Size güvendi mi? 

Hayattan keyif aldığını gülerek belirtti mi? Sizce hayatı sevdi mi? 

“Çocuk, Psikolojik, Biyolojik, Sosyal varlıktır” tanımını anımsayalım.  

Eğitsel not: Çocuğa hayatı sevdirmek, onu mutlu etmek, yetişkinlerin ilk görevidir.  

Mutluluk, çocuğun ve insanın doğal hakkıdır.  ABD’nin 4 Temmuz 1776 Bağımsızlık 

Beyannamesinde der ki; “Hükümetler fertlerin yaşam, özgürlük, mutluluğa erişmek gibi tabii ve 

devredilmez haklarını gerçekleştirmek için kurulmuştur, eğer bir hükümet kuruluş gayesine aykırı bir 

yön tutacak olursa halk onu devirmek hakkına sahiptir”. Burada altını çizdiğimiz kavram “mutluluğa 

erişmek hakkı” dır. (Bugünkü Amerikan eğitim müfredatı ise, kendi çocuklarını mutsuz ve budala 

yığınlarına dönüştürmektedir. O program 2005’den itibaren ülkemizde uygulanmaktadır ve beş yıl 

sonra sonuçları acı şekilde önümüzdedir.) 

 

Nazlatma sırasında, dokunarak, görerek ve işiterek sevgi mesajları: 
Bebeği sevdiğimizi belirtirken neler yaparız; elini tutarız, öpücük, mucuk yapar, yanağını 

okşarız, vb. 

Oyunumuzda bebeği nasıl tuttunuz? Gözlerine baktınız mı?  Neresini okşadınız ve 

gıdıkladınız? Bebek sizi duydu mu? Sizi duyacak şekilde yüz yüze oturdunuz mu?  

Çocuğa bir şey söylerken mutlaka gözlerine bakınız ve yüzünüzü, dudaklarınızı görmesini 

sağlayınız. 

Mutlu keyifli son’u yaşattınız ve siz de mutlu oldunuz.  

 

Nazlatmanın müziksel/sosyal analizi:  
a-Ezgisi var mıydı? İçinde ritim var mıydı? Ritmi nasıl gördük?  

İnsan beyni bir çeşit transformatördür; Duyduğu sesi anında devinime dönüştürür, biz de 

algılandığını görürüz. Aritmik sesler devinime dönüştürülemez, zihinde algı çarkını kırar, böyle sesler 

beynin besini değildir.  

Günümüzde çocuklarımız aritmik bombardıman altındadır. Örneğin, TRT Çocuk’ta “Gece 

Bahçesi” programını bu açıdan analiz ediniz ve RTÜK’e protestolarınızı gönderiniz.  

b-Nazlatmada, ritmik okuyuş var mıydı? (Dil gelişimi) 

c-Ritmi belirleyen fiziksel güç yetişkinin bilinçli kuvveti miydi? (Evet, çünkü…) 

d-Sesinizi neden hafif kullandınız? (Sevgi sesi hafiftir. Bu mesafeden hafif sesle konuşulur. 

Çocuk kuvvetli sesten ürker.) 

e-Tempoyu neden ağır kullandınız?  (Çocuk için ağır tempo algılanabilirdir. Kayıkçı da o 

tempoda kürek çeker.) 

f-Tempoyu sonuna kadar götürdünüz mü? (Tutarlılık, kararlılık esastır) 



g-Sonunda rahatlama, karara ulaşma duygusu yaşadınız mı? Yarım kalmışlık duygusu 

boğazında yemek kalmış gibidir, mutlaka bitiş durumu hissettirilmelidir. Örneğin, TRT masalları 

yarım bırakıyor, suyun veya toprağın altında sona erdiriyor! Bütün okuma parçalarında, öykülerde 

artık bu yapılıyor, finalde gerilim halinde bırakılıyor çocuk. Bütün eğitim kurallarına aykırıdır. 

 

Neden ritmik motifli kilim üzerinde oturmayı tercih ettim?  

 Deseninde Matematik kümeleri vardır, ritmik görmeyi sağlar, matematiksel düşünmeyi 

çocuğun hafızasına kodlar. Bu desenler çocuğun zihinsel gelişimini kuvvetle destekler. 

Çocukluğumuzda kilimdeki şekillerle düşsel oyunlar oynardık. Çocuk önce elle temas ederek sayar, 

daha sonra gözle kümeleyerek sayar; simetrik motifli bu kilimler bunu yapmaya çocuğu dürter.  Türk 

kilimleri üzerinde oynamak zihni besler. 

 

Nazlatma sesi (Sevgi ses tonu) neden yumuşaktır, hafiftir?  

Çocuk için algılanabilir ses budur. Güven veren sestir, dikkatle dinlemeyi sağlayandır. 

Çocuğun kulağı bu sese akortlu olarak dünyaya gelir.    

Çocukta, kuvvetli seslere karşı güvensizlik,  yani “tehlike” algısı vardır. Tehlike anında 

beynimizin ilk işi, savunma pozisyonuna geçmektir, yani kendini dışarıya kapatmaktır.  Fiziksel olarak 

da çocuk kulağını kapatır, psikolojik olarak da kendini kapatır. 

Demek ki; bebekle hafif sesle konuşulur. Bebekle bağırarak konuşulursa, o bunu anlayamaz, 

kendini kapatır.  

Demek ki; gürültülü ortamdan çocuğu uzak tutmak gerekir.   

 

Nazlatmanın dili neden anadildir? 

Annenin sesini, ses dalgalarını taklit ederken, dil, çene ve geniz kasları belli bir kas boyu 

oluşturur ve ses boşlukları oluşur. Çocuğun ses rengi bu boşluklarda şekillenir. Şive farkı böyle oluşur. 

Dil ve çene kas boyları bu dalga boyunda şekil aldığı için, ileri yaşlarda yine aynı dilde konuştuğu 

zaman insan rahatlama hisseder. Alıştığı kas boyuna geçer, rahatlar. 

EK BİLGİ: 

Yöresel olan bir dil, evrensel olan bilgiye ulaşmaya yetmez. O nedenle eğitim dili daha üst bir 

dildir. Bilimsel literatür kolay oluşmadı; ortak bilimsel akıl, daha derinlikli buluşmalarda meydana 

geldi. Zihinsel faaliyet grup içerisinde yükselir, çocuklar bireysel değil grupla daha çabuk gelişirler, 

birlikte şarkı söyleme çocuğu yüceltir, koro pedagojisi buna dayanır.  

Tempoyu sonuna kadar götürmek:  

Tempoyu bozmadan, sözlerini sonuna kadar götürmek, dikkat geliştiricidir. Sabırla karara 

varmak, mutluluğu sabırla sürdürmek, bitiş anındaki keyfi tekrar yaşamak için bozmadan götürmek, 

önemli sosyal ve zihinsel faaliyettir.  

Ritimde tutarlılık, hareketin ritmik devamlılığı, satırların yani nefes duraklarının eşit 

uzunlukta oluşu,  beyni besleyen öğelerdir.  

Ritmik hareket, matematiği olan, beyni besleyen, algılanabilir olan harekettir. Aritmik 

durumlar, asimetri, bir hızlı bir yavaş, kaos demektir, algılanabilir değildir, algıyı bozar, TRT rado 

türkü yayınlarında bunu yapıyor.   

 

Nazlatmanın temposu neden yavaştır?  

Algılanabilir tempo bu tempodur. Teknoloji ürünü hızlı ve gürültülü müzikler çocuğa besin 

değildir? Çocukta algılama bozukluğu yaratacaktır. 

 

Algılanabilir hız nedir? 

Çocuğun iç ritmi ağır tempodadır. Çocukla lütfen yavaş tempoda konuşunuz. Hızlı konuşulanı 

algılayamaz. 

 Yetişkinler için de algılanabilir hız sınırı vardır, örneğin uçak hızıyla geçen bir otomobil 

algılanamaz. Belli tizlikten yukarıda olan sesleri duyamadığımız gibi.  

Soru: Bulvardaki ışıklı panoda sizce neden aniden çok hızlı geçen araç, arkasından su altında 

ritimsiz aylak dolaşan balıklar görüntüleniyor. Sizce bu, insanın algılama özelliklerine uygun mudur?  

Algı sisteminizi kıran böyle bir aritmik görüntü bombardımanı sırasında siz kavşakta 

direksiyondasınız, başınız döner ve hatta bu hızın devinime dönüşmüş hali, ayağınızın altındaki gaz 



pedalına ulaşır! Tehlikeyi fark ettiniz mi? Bir de, görme alanınızı körleştiren o beyaz ışıklı pano ve 

panoyu geçince birkaç saniye körlük yaşıyorsunuz! Tam bir kaos halidir.  

Soru: Işıklı panolar ve beyaz farlar hakkında şikâyetlerin arttığını ve nedenini düşündünüz 

mü?  

Müzik eserlerini “en hızlı çalma” yarışı: Eseri deforme etmek, baş döndürücü hale getirmek, 

algılanmasını zorlaştırmaktır.  Maalesef bunlar haber olabilmekte, çalgıcılar bu yarışmalarla şöhret 

olmaya özendirilmektedir.   

 

Harflerin fonetik oluşum süreci (Sümerlerin rolü): 

Ortak akıl evleri, akıl üretilen, “Orakıl” denilen demir eritme ocaklarıydı. İlk bilim evleri 

onlardır. Demiri eritirken ve ona şekil verirken, ne işe yaradığını tasarlamak gerekirdi, düşünce ile 

eylem birliktedir, yapılan işe uygun bir dil yaratmak durumundadır. Dil ile zeka  orada birlikte gelişti, 

tarım aletleriyle birlikte yeni sözcükler de burada üretilmeye başlandı. 

Halikarnas Balıkçısı der ki,”Sümerlerde, demir çağına geçildiğinde dilde büyüme, fonetik 

sıçrama yaşandı”. (Sümer ile Demir sesdeştir!) Dilde yeni seslerin oluşumundan söz ediyor, püf 

noktası buradadır. 

Ağız boşluğunda: “(y)- i  - e – a – o – u” ses çoğaldı.  Kreşendo; p – mf – f – ff 

Dil ucu harfler: m – b – p –ph (f)  

Diş ucunda: c –s –z –t –d     

Daha kuvvetlisi için ona nefes (H) yüklüyor; C-CH. K- KH, P-PH 

İtalyanca; Piyano-Piyano’İSSİ-mo. Forte – Forte’İSSİ-mo. 

Türkçe’de bunu Ç, Ğ, Ş, F ile halletmişiz. 

Bir şeye güç katma, enerji yükleme, kendi enerjisini “demire” yüklemek gibidir.  Bunun 

ışığ-enerji ile bağı kurulabilir, ki Sümerler, Mar-Far/Fer-Işık kültürü, Ay-Güneş kültürü 

demektir.  

Sesi şiddetli (gür) çıkartmak, ŞEDDE: p-pp,  s-ss (Ş), c-ch (ç), t -tt, f -ff, d –dd. 

Antik sözcükte, sıfatı daha büyük olanı bu yolla anlarız. İtis, Attis, Hattuşi, Odossa 

 (İsis = İtis = İtit = Hitit) 

Odossa, Edessa; 1.Artemis’in sıfatıdır. Anlıyoruz ki, o en büyük olan koruyucu 

kraliçedir. 

Çocuğun dil gelişimiyle bu tarihsel gelişim birbiriyle örtüşecektir. 

Ek: Çocuğun gelişiminde güneş ışığı alan, aydınlık odalı evler ayrıca önemlidir. 

 

“Algılanabilir ses”, zihinde dönüştürülebilen ses demektir: 

“İŞİTME ALANI İÇİNDE” OLAN, “ANLAMLI SES”TİR. 

Anlamlı ses için, habercilikten bildiğimiz BEŞ N BİR K (kim, nerede, ne zaman, nasıl, 

niçin, neyle) 5 ögeyi içeren kural vardır. Resimde ve fonetik sanatlarda karşılıkları vardır. Bu beş 

ögeye  açık-yalın cevap verildiğinde uyaranlar tam olarak algılanabilir.  

Resimde bu kuralları “zemin, mekan, sınır, ışık ve bakış (yön-perspektif)” olarak 

belirleriz. 

Deney: 

Tanımadığınız bir ses, “Hey, şişt, ordaki, duysana, bir bak…” derse, bakmazsınız, ama neden 

bakmazsınız? Bu ses sizin hafıza kayıtlarınızda yoksa, “kim?” sorusu cevapsız kaldığı için ANLAMLI 

SES değildir. Bu sesle hafıza kayıt arasında bir AKIL denilen IŞIKLI BAĞ kurabilmeniz gerekir. Işığı 

yanan resim sizin yüzünüzü gözünüzü aydınlatır, bakışlarınıza ışık gelir. Eğer hafıza kayıtlarınızda 

sağlam SES BANKASI yoksa? Akıl bağcıkları ışık yakmayacaktır.  

Çocuklarımıza doğru ses kayıtları verilmiyorsa sesi tanıyamaz. Sertap Erener’in VOV 

reklamında ses rengi değiştirildi… 

Köpeklerde bir deney; üçüncü kez sahip değiştiren köpekler artık sahibinin sesini tanıyamıyor. 

Dikkat: Çocuklar çok sık öğretmen değiştirmekten bu nedenle hoşlanmıyor.  Bebekler bakıcı 

değiştirmekten hoşlanmıyor. Anaokulunda çok öğretmenle tanışmaktan hoşlanmıyor. Çünkü ses 

kayıtları karışmaya başlıyor.  

Algılanabilir ses, KAYDEDİLMİŞ SES olmalıdır. Müzikte de böyledir: Aile ortamında, sık ve 

neşe içinde yapılan tekrarlar ses kayıtlarını sağlamlaştırır.  

SORUN: Çocuklar algılayamayacakları türlü türlü seslerin bombardımanı altındadırlar! 



İşitme alanı için düşünürsek: Çocuklar KOMA SESLERİ DUYAMAZLAR, koma sesler 

işitme alanı dışındadır. Buluğ çağında koma sesleri duymaya başlıyorlar. 

-Algılama ses sınırının dışındaki çok kalın ve çok ince seslerle yapılmış stüdyo müzikleri, 

eşlik müzikleri. 

EK BİLGİ: SANTİMETRE DOĞRU OLMAYAN KAOTİK CETVELLER, UYUMSUZLUK 

SINIRSIZ…(Bkz.3.Sınıf Matematik kit. kapağı.) 

Matematik 1.Sınıf Ders Kitabının kapağında abaküs nerededir, siz ona nereden bakıyorsunuz? 

Bu resimden çocuğun hafızasına doğru kayıt yerleşir mi? (Bütün bayrak resimleri bozuk!) 

1.Sınıf Matematik, 172.sayfada, resim sayfanın dibine kadar iniyor; çocuk soruyu okurken 

resmin tümünü göremez! Resimdeki kulenin tepesine bakarken altındaki çocuklar görülemiyor, 

aşağıdaki çocuklara bakarken yukarıdakiler görünmüyor! Böyle resimler az ötesi görünmeyen sisli yol 

gibidir, görüşü zorlar, algılanabilir alanın dışında kalır. Görme alanı içinde olmayan nesneleri çocuk 

algılayamaz. 

Soru: Bebek, annesinin işaret ettiği yere bakamaz, ama işaret parmağına bakar, neden? (Görme 

alanı o kadardır.) 

 

Algılanabilir olan doğaya uyumlu olandır: 

Minicik bir hayvanı devleştiren resimler algılanamaz, insanı ürkütür. 

Ders kitaplarında doğru resim neden yoktur? 

-Piyanissimo sesli bir çalgıdan dev sesler çıkartmak; klasik kemençeden dev sesler çıkartan 

teknoloji gibi.  

Klasik kemençenin ses sınırını piyano tuşları kadar genişletmek, seslerini sınırsız açmak; çok 

kalınlaştırmak veya inceltmek gibi. 

-Minicik bir böceği, (örümcek, akrep, deniz atı,vb.)  dev büyüklükte resmetmek, büyük bir atı 

minicik resmetmek, asimetridir, algılanamaz.. 

-Bir sayfa üzerinde cetvel gönye gibi metrik araçların her birini farklı uzaklıkta resmederek 

milimetre kavramını olduğundan büyük vermek, doğru olanı bellek kayıtta tutmaya engeldir.  Benzer 

şekilde, hafif sesli bir çalgıyı devleştirilmiş seslerle diğer çalgılarla aynı ölçüde duyarsak doğru sesi 

algılayamayız. ( Türk Müziği sesler üzerinde böyle çalışanlar var.)  

 

Algılanamayan ses neden korku verir: 

Çocuklar küçük hayvanlar gibidir, korktuğu zaman içine kapanırlar. Salyangoz, kaplumbağa, 

top böceği, korktuğunu bize kapanarak gösterir. Çocuklar da aslında gösterir. 

Sürekli korku içerisinde yaşayan çocukların duyuları da serpilip gelişemez. İnekler müzik 

dinlerken süt salınımını kolaylaştırıyor. Acaba, gürültülü sesler, teknolojiyle üretilmiş kaotik sesler 

dinletilirse, inek süt salınımını kilitleyebilir mi? Bence evet.  

Hava üssü yakınındaki çiftliklerde civcivler uçak gürültüsünden öd kesesi patlayarak 

ölüyorlar. 

Bunlar bize çocuğu tanımamız için önemli ipuçlarıdır; çocuk psikolojik varlıktır! Bebekler 

doğal hayata en yakın olması gereken yaştadır, çevresindeki sesler de yumuşak olmayı gerektirir.  

 

Müzik neden ruhun gıdasıdır?  

Beynin algılaması ritmiktir ve ritim matematiktir. Ritim en etkin olarak müzikte bulunur, 

çünkü bedeni harekete geçirerek hücrelere kadar yayılır.   

Hareket yaşam demektir. İnsan, yaşadığını hissedince neşeyle dolar, ruhu canlanır.   

Aritmik olanın yaşamsal olmadığı, beyni beslemediği, çünkü algılanabilir olmadığını gördük.  

Peki, ritim eğitimi çocuk tarafından kendi başına alınabilir mi?  

Alınamaz, yetişkinler onu çocuğa nasıl vereceklerini bir eğitim programı içerisinde hazır 

ederler.  (1968 müfredatında, temel eğitimin amaçları içerisinde “Çocuğun ritim duygusunu 

geliştirmek” maddesi vardı, 2005 müfredatında bu kaldırıldı.) 

Ritmik kaos beyne besin veremez:  

Matematik 3.sınıf ders kitabının kapağındaki beş adet cetvelin hiçbirinde 1.cm ölçüsü 

aynı değildir. Defalarca aritmik duruş göze çarpıyor; gözümüz ritmik atlama yapmadığı zaman 

durumu algılayamaz, kaos yaşar bocalar. 

 



Örneğin; diyelim ki senfoni orkestrasının konserindesiniz, sakız çiğneyenler var, herkes bir 

başka ritimde çiğniyor, biri durup biri çiğniyor, ritmik KAOS halidir. Sahnede çalınan müzikle 

asimetrik durum yaratır ve bu, müzik sanatını bilenlere rahatsızlık verir. Yücelme duygusu alamadan 

çıkarsınız salondan, sokak kültürü girmiştir o salona, bu bir asimetridir. Salonda bir de sinevizyon 

varsa, yani kameramanın mercek ayarıyla bakmak zorundaysanız, yani işitme mesafesiyle görme 

mesafesi arasında asimetri yaratılmışsa, bir daha KAOS hali oluşur. Sanatçının kendinden daha büyük 

görüntüsü ekrana geldiğinde bir daha asimetri oluşur…  

 

Sahnedeki sanatçıyla empati kuramamak: 

Bir konserde dinleyici olan, sahnedeki insanla empati kurarak kendisi de yücelme duygusu 

yaşar. Bu nedenle konserde en önemli ses Koro’dur, solodur, yani İNSAN SESİDİR 

Operet Sahnesi konserlerinde salonun ortasına yerleştirilen dev bir müzik seti ve onlarca sahne 

mikrofonu var. Bu kadar yakından dinlenen bir konserde bu kadar devleştirilmiş seslerle asimetri ile 

işitme eşiği yükselmiş halde sanatçılar yaptığından mutsuz, dinleyici mutsuz olmaktadır. Konserin 

sonuna doğru detone olmuş sololar duyulmaktadır. 

İnsan sesini bastıran ses ayarı yapılmamalıdır. Artık yücelme duygusu yaşamadan ayrılıyoruz 

konser salonlarından, artık klasik sanatların bu özelliği kaybettirildi. Klasik sanatlardır ruhun besini 

olan, bu yok oluyor. 

Oysa bu salonlar zaten çıplak sese göre yapılmış akustik salonlardır. 

 

 

Görme mesafesiyle ses arasında asimetri varsa, bu durum algılanamaz.  

Mikrofonlu salonlarda bu sorunu yaşarız. Bu kadar yakından bir insanın sesi bu kadar kuvvetli 

olamaz, insanın kulağının içinde, beyninin içinde patlayan ses olamaz, doğaya aykırıdır. Yüksek sesle 

konuşulduğu halde bir süre sonra siz kendinizi kapatırsınız, dinlemez olursunuz. (Bol ışık giren 

yüksek pencereli ve mikrofonsuz, eski salonlarda uzun süre ders dinlenebilmektedir.)  

Bu asimetrik durum, matematiksizliktir, beynimiz buna dayanamaz, başımız tutar.  

Büyük bir gürültü duyduğumuzda tehlikenin ne kadar yakınımızda olduğunu anlamakta 

zorlanırız, matematik yapamayız. Yetişkin insan mesafeyi algılayamazsa, çocuk hiç algılayamaz. 

Çocuklar ise, sürekli gürültü ortamında algısızlaşır, aptallaşır. 

Nerden geldiğini anlayamadığımız, hatta sesin hangi cisme ait olduğunu 

fotoğraflayamadığımız zaman ürpeririz. Bilinmezlik korku verir, güvensizliktir. 

Kulağımızın içinde ses patlarsa algılanamaz… 

Gözümüzün içinden çekilmiş gibi duran resim de algılanamaz…  

-1.Sınıf Matematik Çalışma Kitabı kapağında, kamera görme alanının neresindedir?   

-Sh.96’da neden mutsuz palyaço resmedilmiş ve kaç top düşürdüğü sorulmaktadır. 

-Sh.55’de, kenarları uçurum olan bir merdivenle çıkılan altı boşlukta bir ev var,  merdiven 

basamakları saydırılıyor; kendisini orada düşünmek baş döndürür, çocuğu oraya bakmak zorunda 

bırakmak işkencedir, zihinsel tacizdir. Ayrıca, olabilemezlikle matematik yaptırmak daha büyük 

yanlıştır, beyin dağıtır.   

Bütün ders kitaplarında çocuk doğasına aykırı durumlarla empati kurmaya zorlanmaktadır. Bu 

eğitimden sağlıklı nesiller yetişmez. Bu kitaplar yakılacak kitaptır. 

İster işitsel ister görsel, bir tablo karşısında “ben nerdeyim” diye sorduğunuzda, kendi yerinizi 

bulamazsanız, algıda zorlanırsınız.    

 

Kalabalıkta yüksek sesle konuşmalar neden başımızı tutar?  
Kapalı salonda, dağınık duran, değişik mesafelerden ve değişik frekansta konuşmalar 

duyduğumuzda, ses bombardımanına uğramış gibi oluruz. Algı sistemimiz geçici felç olur, beynim 

uyuştu deriz. Çünkü, işitsel algıda kaos yaşarız, belirtisi baş ağrısıdır, uyuşmadır. 

 Açık havaya, doğaya dönüş bizi kurtarır, ilacı ordadır. Doğanın sesi bizim algı sınırlarımızı 

rahatlatır, normale döneriz.  

Kolaj resimlerle yapılmış topluluk afişlerine, her biri başka yöne ve başka uzaklığa bakan 

insanlardan yapılmış bir kartpostala bakamazsınız; göz bozar, beyin dağıtır.  

 

Görme mesafesiyle ses arasında asimetri varsa. 



Çocuğa yanlışı düşündürmek, yanlış üzerinde bağlantı kurmaya çalıştırmak, aklı zorlayıcıdır. 

Örneğin 1.sınıf matematik kitabındaki şu matematik sorusu algılanabilir değildir: 

“Evinizde fil beslemek ister misiniz? Neden?” 

“Resimdeki dört filin işçisi onlara günde kaç kova yem verebilir?” 

Defalarca yanlış üst üste bindirilmiştir. Bu sorular gülmek için şaka olabilir. Oysa matematik 

ciddi iştir. Evin içinde bir fil hayal ettirmek, çocuğun düşşel yaşam alanını işgal etmektir, çocuk o 

gece kâbus görebilir. Fil bakıcısı olur, fil işçisi ne demek? Hayatta file neyle yemek verilir kimse bunu 

merak etmez, yaşamsal soru değildir. 

“Bir gemide 20 koyun, 25 kuzu var, kaptanın yaşı kaç? “sorusu gibidir. (Bu soru 2005 

müfredatının sorumlusu Ziya Selçuk tarafından “böyle sorulara cevap veremeyen çocuk 

yetiştirmeyeceğiz” diyerek örnek verilmiştir.)  

 

Algılanamayan konuşma şekli 

TV kanallarındaki aile dizilerinde, her biri bir başka şivede konuşan insanlardan kolaj aile 

ekrana getirilmektedir. Bu diziler maalesef ailece izlenmektedir.  

Dilin akışını kesen, her biri başka gırtlak yapısı gerektiren konuşmalar ardışık yapılamaz. 

Çocuk kolaj dili algılayamaz. Taklit edilebilir değildir. Şuna benzer, İngilizce bir sözcük 

söylediğinizde alt beyinden üst beyne bir sözcük çıkar, o sözlükte o fonetikte bir dil ağacı gelir imaj 

alanınıza. Ancak şaka gibi cümleler oluşur, “İstanbul’a gitmiş dili incelmiş birisi Rize’ye geldiğinde 

ona takılırlar; “Gidiyorum geliyorum, sizi evde bulamayiruk.” 

Ağız kaslarının kullanım formu da benzerdir. Ben şimdi Rize şivesi konuşursam, ağzımdan bu 

harflerin fonetiğine ait bir kas yapısı oluşur. Hatta bu durum, çocukluğumuzda böyle konuşmuşsak 

ağzımızı rahatlatır.  

Biri Türkçe biri İngilizce iki cümle kurarsanız zihinsel kaos yaşanır. (Bkz. Matematik. 1.sınıf, 

“Performans ödevi, Performans görevi”) Bir yıl sonra cümle bir daha değişiyor, tutarlılık yok. 

Sertap Erener bir reklamda (Nov) soprano taklidi yapıyor, ama kendi sesi değil, ağzı yüzü 

başka şeyde, bakışları başka şeyde. Ses ile yüzü asimetri, stüdyo ortamında üretilmişir.  

  

Yabancıların Türkçe konuşmasını neden bozuk buluruz? 

Yabancı birisinin sonradan Türkçeyi öğrendiğinde dilinde kendini belli eden konuşma şekli, 

genizde ve ağız boşluğunda oluşan fiziksel yapıyla, fonetik boşluklarla ilgilidir.  

Türkçeyi doğru konuşamayan yabancı bir gazetecinin yaptığı gezi programı TRT Türk’de 

yayındadır; örneğin yerel şiveyle konuşan bir kadına soru soruyor, ve duyduğumuz iki konuşma 

şeklinden de doğru bir konuşma çıkmıyor, kulağımız bundan bir nedenle rahatsız oluyor, bir tuhaflık 

sezinliyoruz, acaba bozuk olan nedir?  

 

“Dengeli işitme” nedir? 

Tek gözle bakmak gibi, tek kulakla işitmek sağlıklı değildir, ama neden? Denge matematiksel 

denklem gibi, 2=2 gibi, izah edilebilirliktir ve simetridir. İki kulağa eşit uzaklıktan ses gelmesi 

önemlidir. Hep aynı taraftan gelen sesleri duymaya çocuk zorlanıyorsa, pozisyonu düzeltilmelidir. 

Çocuğu tam karşısına alarak ve gözlerine bakarak konuşmak gerekir.  

İşitme eşiği farklı olmak durumunda kalınır. 

Yüksek sesle müzik yayını yapan alanlarda, hep aynı kulağına daha fazla ses yüklenmesi hali 

bir denge sorunu yaratacaktır.  

EK:Metrodaki tek göz afişleri; dengeli değildir, algıda bozukluk yaratır.  

 

İnsana dair olan şeyler ikinci planda kalırsa. 

Örneğin gül bahçesine atılmış bir kedi leşi varsa, bahçedeki tüm güzel kokuyu bastırır ve 

görsel güzelliği de bozar. Başımızı çevirir, gözümüzü kapatırız, oradan kaçarcasına uzaklaşırız, ya da 

bir biçimde leşi toprağa gömeriz, ancak rahat nefes alırız. 

Eğer bir konserde insan sesini bastıran bir şey varsa bu bizi rahatsız eder, kötü konserdi deriz, 

biraz sonra kalkar gideriz.  

Örneğin; bir koro konserinde davulun önüne mikrofon koyarsak diğer sesleri bastırır ve konser 

çekilmez hale gelir. Ankara Operet Sahnesinde ses teknisyeni böyle yapıyor, müziği dinlenemez hale 

getiriyor. Bunu açalım: 



Davul en kalın sestir, bas’tır, koroda davul baskın ses yapılırsa insan sesleri örtülür, asıl 

duymak istediğimizi duyamayız.  

Eğer bir kedi ölüsünün fotoğrafını büyütüp de gül bahçesi fotoğrafı üzerine monte edersek, o 

da aynı olumsuz etkiyi yapar. Magazin basını bunu yapıyor. (Yanlış olanı büyüterek güzelliklerin 

üzerini örtme taktiği.)  

 

İşitme eşiğinin yükselmesi. 

Kuvvetli ses bombardımanı sırasında kulak zarı kalınlaşır, hafif seslere duyarlılık kaybolur. 

Bunun adı müzik dilinde İşitme Eşiğinin Yükselmesidir.  

Hatta çocuk, ona bağıran yetişkine tepkiyle kulağını eliyle kapattır. Yaptığı iş kulak zarını 

koruma işidir. Psikolojik sonucu da kendi kabuğuna kapanmaktır. (Evrende her şey birbirine bağlıdır, 

holistik yapı burada da karşımızdadır)  

Son yılların kısa mesafeli geniş açılı sinema salonları çocuklar için görme ve işitme duyusunu 

birlikte tehdit etmektedir; salondan çıktıktan sonra iki saat işitme kaybı yaşanmaktadır.  

Ankara pilot İlköğretim Okulları için hazırlanmakta olan Fen Dersi CD’lerinin seslendirmeleri 

hakkında aldığımız olumsuz duyumlar hiç hoş değildir; ses ayarlarıyla oynamış seslendirmeler, 

çapaklı sesler, ses sınırını zorlayan sesler, ekolu sesler… Halk diliyle baş ağrısı yapar. 

Mikrofonda sürekli şarkı söyleyen sanatçının sesi çatlar. İşitme eşiği yükseldikçe kendi 

gırtlağına bastırır. 

Son dönemde müzik piyasasında stüdyo ortamında üretilmiş müziklerde görülen tehlikeli bir 

durum daha vardır; sanatçının hangi frekanstan, hangi sesten söylediği belli değildir, birlikte aynı 

sesten söyleyemezsiniz. Çapaklı bir sestir, sesin dalga boyu ile oynanmış gibidir. Doğru sesi olmayan 

bir müzik, yakın frekanslarda titreşen ses gibi, basamayan titreyen ayak gibi, güvensiz ve rahatsız edici 

olmaktadır. 

 

Kalabalıkta sesler insanı neden tutar? 

Aynı anda herkes konuşuyorsa, farklı dalga boyundaki sesleri aynı anda duymak zorunda 

kalmışsak, bu kaotik durumu algılama sorunu yaşarız. Beynin o titreşimlerden uyuşması halidir, bir 

süre sonra baş ağrısı yapar.  

Dalga boyu birbirine yakın frekansta sesleri aynı anda duymak, doğru basmayan veya temiz 

söylemeyen seslerle şarkı söylemek gibidir.  

Kulağı rahatsız eder. Bozuk frekanstaki sesler, yerinden oynamış düşmek üzere olan taş gibi 

güvensizlik verir, dinleyenin kulağını da bozar.  

 

Kulaklıkla müzik dinleme  

Eğer dışkulağımızı dışlayarak doğrudan içeriye ses dalgaları gönderilirse, dış kulağın 

dalgakıran işlevi yok edilmiş olur.  

Kulaklıkla müzik dinlemenin bilinen sakıncalarını anımsatalım: 

-İntihara varan dayanılmaz kulak çınlamaları. 

-Beyin zarı üzerindeki basınç nedeniyle beynin beyin zarına yapışması hali; erken alzeimer. 

-Taze bilgilerin kayıtlarını döverek kayıtları silme sonucu öğrendiğini unutma, öğrenme 

zorluğu olarak sonuçları görülür. 

-Gittikçe kulak zarı kalınlaşır, daha hafif sesle dinlediğini zannederken aslında biraz daha sesi 

açarak dinlemektedir.  

-İşitme kaybına bağlı olarak sesin çatlatması, bağırarak konuşma, ses tonunu tutturamama 

hali, doğru sesi algılayamama hali. Mikrofonlu ortamda bir süre sonra hepimiz bunu yaşarız. 

-Bazı meslekleri kaybetme. Radyo ve ses kayıt stüdyo elemanları, ses sanatçısı, pilot, süvari 

ve uzay istasyonlarında çalışanlar.  

-İşini iyi yapamama durumu: Anne karnında bebeğin kalp atışını duyamadığı için “öldü” 

raporu veren doktor, sahada antrenörün sesini duymadığı için sözleşmesi yenilenmeyen futbolcu, gibi. 

 

TRT’nin olumsuz yayınları  

TRT Çocuk “Gece Bahçesi”, masallar vb programları tümüyle çocuklar için sakıncalarla 

doludur. Ağız-hareketi yok, ritmik hareket yok, orantısız bedenler, bahçe gündüz olur… Sürekli 

asimetri var. Masalları kâbusla bitiren anlatımlar!? Masalları ana kahramanlarından saptırmalar… 



Doğru ses basamayan veya stüdyo ortamında sesi çapaklandırılmış kasetler ekrana 

çıkmaktadır. Hatta, canlı yayında söylerken daha ses kontrolcü/tonmaister tarafından sesi 

dalgalandırılmaktadır. Eski işi bilen deneyimli spikerlere “bant nöbeti” tutturulmaktadır. 

Doğru konuşamayan spikerler alınıyor, kaset piyasasında cilalanmış kötü seslere yer veriliyor. 

Radyo 4 türkü programı başlıbaşına “makara yayın” oldu. Hatalarla dolu kayıtlar 24 saat kesilmeden 

yayınlanıyor. Dipsiz kuyudan ses gibi, korku verici bir yayın, içinde 5 N bir K (Kim, Nerede, Ne 

zaman, Nasıl, Niçin, Neyle) olmayan bu programlarla zihinsel saldırı altında tutulmaktayız.  

 

 

Çapaklı ses nedir?  

Çapaklı resim gibidir, göz mercek ayarı yapamazsa göz bozulur. (Örnek için bkz. 1.Sınıf  

Türkçe, Okuma Yazma Öğreniyorum kitabının resimleri ve yazıları) 

Doğru ses basmak, temiz sesle konuşmaktır. Çocuğa doğru ses göndermezsek o da temiz ses 

basamaz. 

Bellekteki çapaklı seslerin temizlenmesi, kulak eğitimi yani ses eğitimi gerektirir. Yetişkinler 

için ses eğitimi bireysel Şan ve Diksiyon Dersi demektir. Fakat çocuk için ses eğitimi, Birlikte Şarkı 

Söylemektir, güzel konuşan ve güzel şarkılayanlarla, nehir gibi akıcı, güzel yırlayanlarla  bir arada 

yaşamak demektir. Türkçe’nin OZAN kültürü burada çok önemli durmaktadır.  

Toplu müzik eğitimi, Koro Pedagojisi’dir. Kurallarını yazan ustasının adı Macar müzikolog 

Sultan Kutay’dır. (Ben onun ikinci kuşak öğrencisiyim.) 

Çocuk sosyal varlıktır, kendi ailesi ve çevresinde yaşayan  müzik kültürü çocuğun en temel 

gereksinimidir.  

 

En iyi ilaç Aile Müziğidir:  

Bu benim tasarımımdır, Aile Müziği yapmaya niyetlendim, gerçekleştiremedim. Hem tedavi 

amaçlı, hem sağlıklı müzik ortamı için düşünüyordum. Aile terapisi için de öneririm. 

Anne baba kardeşler birlikte müzik yapmak, buna aile müziği diyorum. Suzuki metodu aile 

pedagojisinden çıkmış bir keman öğretme yöntemidir. Çingene aileler bunu dorukta yaşarlar. 

Çekirgeler yeniş doğan yavrularını eğitmek için koro halinde ses çıkartırlar, yavrular bu ritme 

uymak için gayret ederken gelişirler. Kanatlarını arka bacaklarına sürterler.  

Aslında biz Türklerin Oğuz Şaman töresinde de dans ederek müzik yapmak, halk oyunları, 

ozanlık, gibi yaşantının ortasında müzik vardır. Moizi, Müzik yapan Amazon kızlara denir, 

Karadenizli kızların antik adıdır.  

Müzik dinleyerek değil, müzik yaparak müziği yaşayarak müziğin iyileştirici özelliğinden 

yararlanmak gerekir.  

Teknolojik araçlarla müzik dinlemek, kasetten, CD den, internetten dinlemek, ruhunu 

besleyici olan değildir. Radyo, doğal olanına en yakın müzik yayını yapardı, kontrolü yanlış insanların 

eline geçti, o da şimdi bitti. Ankara Operet sahnesinde Kültür Bakanlığı halk müziği konserinde dev 

müzik seti kuruluyor. Davulun önünde mikrofon, sanatçılar bile kendi seslerini duymuyor, işitme eşiği 

yükselmiş olarak oradan ayrılıyor. Kontrolsüz müzik başlıyor orada, dinleyene de söyleyene de tehlike 

demektir.  

 

Diğer öneriler: 

Son yıllarda çocuklarda sıkça görülen konuşamama, ne dediği anlaşılmaz seslerle konuşma 

hali, ciddi bir tehlikenin sinyalidir. Ortada, ders kitaplarındaki matematiksizliğin benzeri bir durum 

vardır. Asimetrik bombardıman altında kalan çocuklarımızın algı merkezleri darmadağın olmaktadır.    

Çocuklarda gördüğümüz bu durum, kendimize de bakmamızı gerektirir. Gaz kaçağında önce 

tavukların ölmesi gibi, bu tehlikeye önce yavrularımız hedef oluyorlar.  

Çocuklar bize SOS veriyorlar!  

Neden çocuklarımızı koruyamıyoruz? 

Oysa Cumhuriyet, güçsüzün güçlendirilerek güçlüyle eşit konuma getirilmesi rejimidir. 

Batının demokrasi tarifiyle bizim Sosyal Cumhuriyetimiz, çocuklar söz konusu olduğunda hiç 

örtüşmez. 

SUYUN KİRLETİLDİĞİ YERDEN ARITILMASI KURALDIR. MUTFAK MUSLUĞUNA 

TAKILACAK ARITICILAR ÇÖZÜM DEĞİLDİR.  



ÇOCUKLARIMIZA SAĞLIKLI İŞİTME ORTAMI HAZIRLAMAK BİZ YETİŞKİNLERİN 

GÖREVİDİR. 

BİLEŞİK KAPLAR MİSALİ, DİLİ VE MÜZİKSEL İŞİTME SAĞLIĞI BOZULMUŞ 

ÇOCUKLARIN ARASINDA OLMAK, HER ÇOCUĞU GERİYE ÇEKER. “BİR ÇOCUĞU 

KURTARMAK İÇİN BÜTÜN ÇOCUKLARI KURTARMAK LAZIMDIR” DEMİŞTİR ATATÜRK. 

ÇÖZÜM BU TARİFTEDİR. 

BİZ AKADEMİSYENLER YAZDIK BU KİTAPLARI. DİLSİZ BİR TOPLUM MU 

VAADEDİYORUZ?  

Yüzyılımız, insanlık tarihine ikinci ortaçağ olarak geçecektir. 3.bin yıl, “çocuklarına beyin 

ölümü yaşatanlar yüzyılı” diye anılacaktır.   

Bebeklik ve ilk çocukluk döneminde onları olabildiğince teknolojiden uzak tutunuz.  

Çocuklarınızın müziksel işitme sağlığını korumak ve onları mutlu etmek istiyorsanız, 

ona müziği yaşantı edinmiş olan büyük aile ortamı hazırlayınız. 

 

Düşünce Enerjisi Nedir? 

İnsanın zihinsel faaliyet sırasında kullandığı enerjiye denir. Açığa çıkan enerji yine enerji 

olarak katlanarak büyüme özelliğindedir. 

Gözümüzle ilettiğimiz enerji beynin düşünce enerjisinin elektro manyetik olan halidir.  

 

UYUM, DÜŞÜNCE ENERJİSİ VERİR. Çocuk bu enerjiyi yine zihinsel alanda kullanır.  

MATEMATİĞİ OLAN HER ŞEY, UYUMLU OLANDIR, beynin besinidir. 

Uyum, ahenktir, estetiktir, dengedir, ruhun gıdasıdır; estetik olanda matematik en fazladır. 

(Güzele bakmak onun için sevaptır.) Altın Oran, en yüksek matematik, bayrağımızda vardır, bunu 

bozmak verdiği enerjiyi yok etmektir. 

Düşünce enerjisi açlığı/eksikliği çeken çocuk öğrenme, konuşma becerisi, yaratıcılık gibi 

zihinsel faaliyet gerektiren alanlarda zorluk yaşar.  

Siyaha bakmak düşünce enerjisini kırar, akışı keser. Çünkü siyah ışığı yutan renktir. Siyah 

bütün renklerle asimetridir. Siyah renk değildir.  

Asimetri, post modern resimler, aritmik şekiller, düşünce enerjisi akışını kırdığı için düşünce 

enerji azlığına sebebiyet verir. Ders kitaplarında renklerin dalga boylarıyla da asimetriler yapılmakta, 

uyumsuzluk taciz noktasına vardırılmaktadır. 

TRT Çocuk kanalında uyumsuzluk egemendir, bu yayınlara izin verilmemelidir.  

 

ÖZELEŞTİRİ: 

Çocuklarımız bugün uyumsuzluk ve asimetrik bombardıman altındadır. Onlara “düşünce 

enerjisi açlığı “ yaşatmaktan hepimiz suçluyuz.  

Çocuğun düşünce enerjisi ihtiyacını destekleyen, resim, müzik ve beden eğitimi dersleri “en 

temel hak” olarak kabul edilmeli, hatta ders saatleri artırılmalıdır.  

Bu dersleri temel ders olmaktan çıkartacak şekilde, “ilgi, istek, beceri” dersi tanımını getiren 

4.11.2004 tarihli Tebliğler Dergisi yürürlükten kaldırılmalı, 1968 programına acilen dönülmelidir. 

“Öğretmeden ölçmek zulümdür.” Konfüçyüs 

“Madem biliyorsun neden öğretmiyorsun?”Sümer Atasözü 

18.12.2009 

 

 

Trafik Müdürlüğüne Mektup 

Emniyet Müdürlüğü Bilgi edinme dairesine mektup: 25.12.2009 

 

TRAFİKTE, BEYAZ IŞIKLI FARLAR GÖZÜMÜ YORMAKTADIR. AVRUPA'DA 

YASAKLI OLAN BU FARLAR (LAZER LAMBA VEYA BAŞKA ADLARI VAR) GÖZÜMÜZE 

GELDİĞİNDE KÖR NOKLTA OLUŞTURMAKTA, BİR SÜRE ÇEVREDEKİ DİĞER RENKLER 

GÖRÜLEMEMEKTEDİR. İŞTE TAM BU ANDA KAZA YAPMA OLASILIĞI YÜKSEKTİR. 

 

ÖZELLİKLE GECE UZUN YOL ŞOFÖRLERİ BUNDAN RAHATSIZDIR. TARFİK BÖLGE 

MÜDÜRLÜKLERİ RAPORLARINDA BU ŞİKAYETLERİ MEVCUTTUR. 



 

 ANKARA'DA GECE ARAÇ KULLANAMAZ OLDUM. 

BU FARLARIN YASAKLANMASI İÇİN GÖZLERİMİZİN DAHA NE KADAR RAHATSIZ 

OLMASI LAZIM?  

 

AYRICA, ATATÜRK BULVARI ÜZERİNDEKİ BÜYÜK KAŞAKLARIN ORTASINA 

YERLEŞTİRİLEN ALMAN REKLAM PANOLARI, SON DERECE SAKINCALI IŞIK 

OYUNLARI İLE GÖZLERİMİZİ MAHVETMEKTEDİR. TESPİT ETTİKLERİM: 

-ÇOK HIZLI GEÇEN ARAÇ RESİMLERİ: BZ ARAÇ KULLANICILARI, BEYNİMİZİN 

OTOMATİK HIZ AYARI ÖZELLİĞİ SAYESİNDE ÖNÜMÜZDEKŞİ ARACA ÇARPMADAN 

İLERLERİZ. EĞER , KAVŞAKTA DURURKEN VEYA GEÇERKEN, BİR REKLAM 

PANOSUNDANİ KUVVETLİ IŞIKLA GÖZÜMÜZE DOĞRULTULAN HIZLI ARAÇ AKIŞINA 

BİR KAÇ SANİYE BAKARSAK, BEYİN-AYAK OTOMASYONU İSTEM DIŞI GAZA 

BASACAKTIR, SÜRATİMİZ ÖNDEKİ ARACA GÖRE DEĞİL REKLAMDAKİ ARACA GÖRE 

KONTROL DIŞI BİR DURUM YAŞAYACAĞIZDIR. 

YİNE BU PANOLARDA; ASİMETRİK ŞEKİLLER ANİ DEĞİŞİKLİKLERLE DİKKAT DAĞITIR 

HALDEDİR. ASİMETRİK RESİMLERE BAKMAK, MESAFEYİ DOĞRU ALGILAYAMAMA 

SONUCU DOĞURUR, GÖZÜ ASTİGMAT YAPAR. 

YİNE BU PANOLARDA; HIZLA DÖNEN BİR BURGAÇ, İNSANI DİPSİZ BİR KUYUYA 

ÇEKER GİBİ ANAFOR RESMEDİLMEKTEDİR. HİÇ BİR ŞEYİN REKLAMI DA DEĞİLDİR.  

DİPSİZ KUYUYA DOĞRU ANAFORA BAKMAK İNSAN BEYNİNİ DENGESİZLEŞTİREN ÇOK 

SAKINCALI BİR GÖRÜNTÜDÜR, BAŞ DÖNDÜRÜR, DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ ALT ÜST 

EDER.  

YİNE ATATÜRK BULVARININ ORTASINDA İŞ BANKASI GÖKDELENİNDEN SONRA 

GÖRÜLEN YENİ YAPILMIŞ BİR EĞRİ BİNA VARDIR. BU EĞRİ BİNA DİREKSİYONU 

OTOMATİK OLARAK VİRAJ ALIYORMUŞ GİBİ KIVIRMAYA NEDEN OLABİLECEK BİR 

GÖRSEL TUZAKTIR. İNSAN BEYNİNİN OTOMATİK DREKSİYON ÇEVİRMESİ  ÇOK 

DOĞAL BİR DAVRANIŞTIR, İNSANIN BU ÖZELLİĞİNİ BİLMEDEN  ANA YOL ÜZERİNE 

BÖYLE BİNA YAPILMASI İNANILIR GİBİ DEĞİLDİR. 

 

ANKARA'DA, BİR ÇOK BULVARDA REKLAM PANOLARI REFÜJÜN ORTASINDA VE 

HATTA YAMUK MONTE EDİLMİŞ HALDEDİR. BU PANOLAR BAZI YERLERDE GÖRME 

HİZASININ DA ÜZERİNDEDİR, EĞER GÖZÜNÜZ ONA TAKILIRSA GÖZÜNÜZ ÖNÜNDEKİ 

ARACI TAKİP EDEMEZ!  

 

KAVŞAKLARA YENİ KONULAN IŞIKLI MERDİVENLER VAR, ÖRNEĞİN DEMETEVLER -

GİMAT ARASINDAKİ KAVŞAKTA, BU MERDİVEN BURGU ŞEKLİNDEDİR. İŞTE BİR 

OTOMATİK BAŞ DÖNDÜRME TUZAĞI DAHA. 

 

BAZI YOLLARDA, YOL AYRIMI İŞARETİ YOL AYRILMADAN ÖNCE DEĞİL, YOL AYRIMI 

NOKTASINDADIR. EĞER BİR YOKUŞUN TEPESİNDE YOL AYRILIYORSA BUNU 

ÖNCEDEN GÖRMENİZ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR. NEDEN BÖYLE KONUYOR? 

TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÜN BUNLARI NEDEN GÖRMÜYOR? 

 

KIZILAY'DAKİ ANA KAVŞAKTA, REKLAM PANOLARI, YAYA GEÇİŞLERİNİ ZİK ZAK 

ÇİZEREK GEÇİRTECEK ŞEKİLDE YER HİZASINA KONULMUŞ; YAYALARIN ZİK ZAK 

SIRASINDA DİKKATLERİ DAĞILIR, ZAMAN KAYBETTİRİR, GEÇİŞ SÜRESİNİ UZATIR.  

KAVŞAKTA YAYA GEÇİDİNİN KENARINA KONULMUŞ BU PANOLAR, YAYALARIN 

ŞOFÖRLER TARAFINDAN GÖRÜLMELERİNE ENGELDİR. 

 

YENİ KAVŞAKLARA KONULMUŞ LAMBALAR HK. 

MAVİ Mİ YEŞİL Mİ YANIYOR, TURKUAZ MAVİSİ Mİ? YEŞİL LAMBALARIN İÇİN ENE 

KONULUYORSA, GÖZ DELİCİ BİR IŞIK VAR ONLARDA. ASIL YEŞİL RENK DEĞİL O. GÖZ 

YORUCU, BATAR GİBİ BİR IŞIK. KIRMIZI VE SARI LAMBALARDA BU SORUN YOK. 

ENTERESAN BİR ŞEY VAR, NE YEŞİL NE MAVİ, DAHA ÇOK DA MAVİ.  



ŞİMDİ MAVİ'Yİ KONUŞMAK GEREKECEK: MAVİ IŞIK, DALGA BOYU DÜŞÜK RENKTİR, 

BULUNDUĞU NOKTAYI OLDUĞUNDAN UZAK GÖSTERİR, ŞOFÖRÜN KAVŞAK 

UZAKLIĞI MESAFESİNİ AYARLAYAMAMASI SONUCUNU DOĞURUR!L 

MAVİ İLE KIRMIZI ASİMETRİDİR, YAN YANA GETİRİLDİĞİNDE ASTİGMAT YAPAR! 

ARTIK SANAYİ ŞEHİRLERİNİN YAKININDAN GEÇERKEN ÇOKÇA MAVİ TABELALARA 

BAKMAK ZORUNDA KALIYORUZ. MAVİ, DALGA BOYU DÜŞÜK OLDUĞU İÇİN UYKU 

VERİCİDİR. YOLDA GEREKEN DİKKATİ ZAYIFLATIR. YOL KENARLARINDAKİ YÜKSEK 

BİNALARA ÇATI BOYUNCA HAKİM OLACAK ŞEKİLDE MAVİ TABELA KOYMAYA BİR 

SINIR GETİRİLMELİDİR.  

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ, TRAFİK MÜDÜRLÜĞÜ İLE BELEDİYE ŞEHİR PLANLAMA DAİRELERİ 

ARTIK  BİRLİKTE ÇALIŞMAK DURUMUNDADIR.  

EN KISA ZAMANDA ANA YOLLARDA DİKKAT DAĞITAN REKLAM PANOLARI 

İŞGALLERİNDEN BİZİ KURTARMANIZ DİLEĞİYLE.  

(KENDİMİ YAYA OLARAK YÜRÜRKEN BİLE, BU PANOLARIN SAHİPLERİ TARAFINDAN 

TACİZ EDİLİYOR HİSEDİYORUM; BENCE BU DURUM MANEVİ TAZMİNAT AÇMAYI 

GEREKLİ KILACAK DURUMDUR.) 

 

BÜTÜN BU SORULARIMA NE DİYORSUNUZ? 

 

MAHİYE MORGÜL 

EMEKLİ MÜZİK ÖĞRETMENİ 

 

 

 “Hanım” Matematik Sorusu Olamaz Emine  

 

 Bütün “Emine” adlı hanımların ve İlköğretim 2.sınıfta okuyan kız çocuğunun adı Emine olan 

bütün ailelerin dikkatine!  

  Ders kitaplarında çokça pedagojik yanlışlar vardır. Bu yanlışlardan biri de Emine Hanım 

adıyla sorulan matematik sorusudur.(*) 

Matematik sorusunda özel isimlere hanım, bey, vali, profesör, gibi unvanlar eklenmez. Çünkü 

çocuğun aklı sorulan soruya değil o özel isimli tanıdığı bir kişi varsa, aklı ona gider, dikkati dağılır.  

Eğer sınıfta aynı isimde bir çocuk varsa, arkadaşları bu sıfatı o çocuk üzerine etiket gibi 

kondurabilirler, kız çocuğunu ders dışında incitebilirler. Biz, drama eğitimcileri bu kuralı biliriz ve 

drama oyunlarında rol verirken sınıf içindeki isimleri kullanmayız. Ders kitapları drama pedagojisi 

bilmeden hazırlanamaz.  

Ayrıca, o isimde bir politik kişilik, sanatçı, kötü rolde film kahramanı, çevrede bu isimle iyi 

veya kötü ünlenmiş bir kişi varsa, sonuçta sınıfta bu isimdeki çocukların yıpratılmasına neden olabilir.  

Bu yanlışlık 2.Sınıf Matematik Ders Kitabında s.139’da yapılmıştır.  

“Zihinden Çıkaralım” başlığı altında, bir kadın resmi ve kadının almayı hayal ettiği giysiler 

düşünme baloncuğu içerisinde gösteriliyor.  

Resmin altında problem cümlesi ve ilgili sorular şöyle yer alıyor:  

 “Emine Hanım, 60 TL ile kendisine mağazadan neler alabileceğini düşünüyor. 

Hesaplamalarını zihinden yapmaya çalışıyor.  

*Bu hesaplamaları kolayca nasıl yapabilir? 

*Hangi durumda zihinden çıkarma işlemi yapmaya ihtiyaç duyarız? 

*Sizce Emine Hanım neler alabilir? Zihinden hesaplayınız. 

a-Birinci soruda bu hesaplamaları nasıl kolayca yapacağı soruluyor. Bu soru çocuğa değil 

öğretmene sorulabilir.  

Bu soru çocuktan karşılaştırmalı zihinsel faaliyet istemektir. Çocuktan bir konuda bir tek ve 

kesin cevabı olan bir şey istenmelidir.  

b- İkinci soru, burada gereksizdir, çocuğu sorudan uzaklaştırır.   

c-Üçüncü soru, problem cümlesinin bitişidir. Soru sıralamasında çocuğun zihni başka şeylerle 

oyalandıktan sonra bu soruya geçilmesi pedagojik bir başka hatadır.  

Bu soruda, çocuğa başarısızlığı tattırmak için sinsice kurulmuş bozuk sorular vardır. 



“Emine Hanım” gibi, büyük bir pedagojik yanlışla soruyu sorduğu için, baştan bu soruyla 

empati kuramayacak olan çocuk sayısı oldukça yüksektir.  

Çocuğun kendisini merkeze koymayan sorularla çocuk empati kurmaz ve soruyu kendine 

yöneltilmiş soru olarak düşünmez, bu psikolojik nedenle, çocuk üçüncü şahıslar üzerinden sorulan 

sorularda beklenen çabaya girmez, böylece zihinsel faaliyet için gereken gücü kendinde toplayamaz.  

Çocuğa bu şekilde başaramayacağı şekilde soru sormak, ona haksızlıktır, ona zulmetmektir.   

Bu soruda adı özel isim olarak geçen Emine Hanım adlı bütün veliler veya makam sahibi 

kadınlar veya Emine adlı kız çocuğu olup da 2.sınıfta bu kitabı okuyan aileler, haklı olarak soruya 

itiraz etmek isteyebilir, adlarının ders kitaplarından kaldırılmasını isteyebilir, hatta manevi tazminat 

davası dahi açabilirler. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı toplumda bu tür çatışmalara sebebiyet verecek 

şekilde ders kitabı hazırlama hakkına sahip değildir. 

(*)Yazımıza konu Matematik 2.Sınıf Ders Kitabının yazarları: Yeşim Göğün, Uğur Karaman, 

N.Hülya Ulubay, Fatih Öncü. İhlas Gazetecilik AŞ, İstanbul 2009, 5. Baskı. 

 

4 Kasım 2009 /Ankara 

 

 

 

AKP 4-B Alana Sendika Veriyor 

 

Hükümet, “Toplu Sözleşmeli Grevli Memur Sendikası” için açılım başlatıyor.  

Hani bir süre önce böyle bir taleple işi bırakmışlardı ya, SS.1 modelidir, seve seve yaptırmak, 

“onlar istedi, talep var, yapıyoruz” numarası. 

4-B alana yanında sendika verecekler. Promosyon; “grevli toplu sözleşmeli sendika hakkı.”  

Postmodern sendika açılımı. Biz de açalım bakalım: 

 4-B = Geçici eleman; ne memur ne işçi!  

İşe girerken kendin bireysel noterden onaylı sözleşme yapacaksın, sendikaya katılırsan süren 

dolmadan işten atılacaksın. Diğer yandan sendikalı olmak itibarlılaştırılacak, her yerde “sendikalı ol” 

reklâmları göreceksin; asimetri taktiği işleyecek!  Rize yerel deyişiyle: 

"GÖRÜP DE YEMEMENİN NE KÂRI VAR AÇLIĞA!"  

Sevdalandığı kızı alamayan delikanlıya denir; “Goru da yememeğun ne kâri var ajluğa.” 

  Vahşi kapitalist süreç hızla işletildi; fiyatı düşürmek için bir yandan öğretmen tayinleri 

yapılmayarak piyasaya işsiz öğretmen pompaladılar, diğer yandan üniversite mezunu binlerce işsiz 

ortada bırakıldı… 

 Vahşi kapitalizmin ilk kuralı budur, önce bolluk yaratılır, sonra değeri düşürülür. “Ne verirsen 

abi” geçerlidir;  artık onca yıl eğitim almış kişilikli insan yoktur, kişiliği sıfırlanmış bir yığın işsiz 

vardır; postmodern(fos) insandır o. 

 Kavramları yeniden açalım. 

4-C = Sözleşmeli eleman =  Post/Fos modern BİREY! 

Postmodern grev hakkı  = Postmodern Sendika = FOS SENDİKA! 

Postmodern Açılım = FOS AÇILIM 

  Fos Müfredat = FOS EĞİTİM  

Fos Ders Kitapları = Fos Beyin = OTİZM (Boş Zihinli!)  

  Eğer memurlar 4-B direnişi yapacaksa, bu direniş öncelikle öğretmen direnişi olacaktır. 

OTİZM YAPAN BU DERS KİTAPLARINI YAKMAK bu eylemin parçası olmalıdır. Bu sayede 

öğretmen bütün velileri yanına alabilir.  

 Eğitimi boşaltma sürecinin bir sonraki adımında İ.Erdoğan imzalı “model okullar” adı altında 

Amerikan sistemi vardır; tarikatların ve lobilerin kendi çocukları için “özel” müfredatlarına izin 

çıkacak! Böyle okulların kendi öğretmenini seçmesi ise ancak 4-B ile mümkündür!  

 Devlet okullarında halkın çocukları otizme itilirken, tarikat-lobi okullarında ise yeni 

müfredatlarla yeni elitler yetiştirilecektir!  

 Başa dönersek, 4-B ile 4-C, küresel köle-birey demektir, sosyal devletin olmadığı, insanın 

“sosyal varlık” olarak değer görmediği, ABD emperyalizmine eklenmiş yeni kolonileşme sistemi 

demektir. 



 Bugün, sosyal devletimizi korumak ve savunmak, Mustafa Kemal’in kurduğu Türk sosyal 

devletinin korunmasıdır. O sayede bugüne kadar ekmek yiyen bütün memur, işçi, öğretmen, hepimizin 

durumdan vazife çıkarma günü gelmiştir.    

Sosyal Devlet olmayan bir devlet FOS’tur. 4-C’ler, 4-B’ler, sair bütün haince açılımlar 

devletin sosyal şemsiyesini yok etmek içindir.  

Dikkat edelim; “Anayasa açılımı” adıyla getirilmek istenen de SOSYAL DEVLET tanımının 

kaldırılması içindir. Dünya Tefeci Bankası’nın isteği budur.  

O nedenle, bugün 4-C ve 4-B’ye direnmek, varlık-yokluk mücadelesidir. 

Bütün öğretmenler, sözüm öncelikle sizedir; durumu kavrayın ve kolları sıvayın! 

Öğrencilerinize bedava gönderilen o renkli zehirleri, fos-forlu ders kitaplarını velilerinizle birlikte 

yakmaya başlayın!  

Beynini kurtardığınız her çocuk sizin de kurtuluşunuz olacaktır! 

Bakın, AKP 4-B alana fos-sendika veriyor. Çocuklarımıza da fos-kitap veriyor!   

Anımsayalım; fos şeyler yedirilen danaların beyni çöktü, “delidana” oldular.  Delidana 

hastalığının çocuklardaki karşılığı OTİZM’dir!  

 

Mahiye Morgül /15.2.2010 

 

 

Müzik Ölürse Şarkıcı Mezarlıkta Ölülere Şarkı Söyler 

 

Kendimi mezarlıkta şarkı söyleyen birini dinliyor gibi hissettim dün akşam. Hem de Katolik 

Kilisesinin mezarlığında. İçim acıdı.  

Dinlediğim konser, eski Halkevi, Türk Ocağı Sahnesi, bilinen adıyla Operet Sahnesindeydi. 

Burada konser izlerken sahnenin tepesinden altın sarısı bir bozkurt size bakar. Kırmızı üzerine sarı 

Selçuklu motifleriyle işlidir bütün tavan ve yan balkonlar. 

Orada, bariton Arda Aktar ile piyanist Elif Şahin’in ikili konseri vardı. Elif Şahin’in babası 

1968 Gazi Eğitim Müzik Bölümünden arkadaşımdır, annesiyle de yılların arkadaşıyız. Ailenin 

konuğuydum.  

Elif kızımız uzun zamandan beri Stuttgart’taki bir müzik okulunda asistan olup Avrupa’da 

ikili piyano konserlerinin yanı sıra Lied eşlikleriyle de dikkati çeken bir sanatçımızdır.  

Ankara’da onun ilk kariyer konseriydi bu. Shuman, Strauss ve Shubert eserleri çalıp 

söylediler. Eserleri yorumlamada ikisi de mükemmeldi. Fakat hepsi de kilise şarkısıydı, ölülere 

yazılmıştı ve mezarlıkları anlatıyordu. Bis parçası bile Türkçe olmayan bu repertuar seçiminden 

benden eksi puan aldılar.  

Çünkü Cumhuriyet kuşağı müzik ustalarından, örneğin Hikmet Şimşek’ten bizim aldığımız bir 

ders daha vardır ki, o dersi Avrupa’da vermezler. Gençlere bu dersi aktarmak gönül borcumuzdur: 

Konser parçalarınızın içinde mutlaka Türk bestecilerinin eserleri olmalıdır.  

Aynı salonda, sevgili Hikmet Şimşek hocamızın repertuarı protesto ederek salonu terk 

ettiğinin şahidiyim. Kültür Bakanlığı Çoksesli Korosunun konseriydi. Yeni gelen genç bir şef 

yönetecekti. Konser başlamadan az önce elindeki kitapçığı açtı, baktı, ayağa kalktı, etrafındakilere 

elindeki program kitapçığını gösterdi ve “Bu koro Türk bestecilerinin eserlerinden hiç söylemeyecek, 

ben gidiyorum” dedi, yürüdü, dışarı çıktı.   

Büyük şef Hikmet Şimşek, gittiği ülkelerde yönettiği bütün senfoni orkestralarına en az bir 

Türk eseri çaldırtmıştır. Türk Beşleri adıyla bilinen bestecileri ve ikinci kuşak bestecilerimizi dünya bu 

sayede tanımıştır. Bugün Avrupa’da Türk piyanistleri ekmek yiyebiliyorsa, onun ektiği tohumlar 

sayesindedir.  

Eğer Avrupa, sadece mezarlık şarkılarını repertuarına alanlara konser şansı veriyorsa, bu 

durum onlar adına da, müzik adına da, gençlerimiz adına da üzücüdür. Klasik müzik sanatının sonu 

geliyor demektir. Kerem Operasında yaptıkları gibi, mezarlık sahnelerini öne çıkartan operalardan solo 

konserlere kadar, “ruhsuz” şarkılar bütün konser salonlarında hakimdir. Buyurun diyorlar, kariyer 

yapacaksanız bununla…  

Ankara Müzik Festivalinin tanıtım broşüründe başında kipasıyla Yahudi müzisyenlere bakınız, 

olacak iş mi? (Yahudi genç müzisyenler de kipa takmaya mecbur ediliyor gibi.) 



Yaşadığımız 3.Büyük Küresel savaşta Avrupa’da “müzik” yenik düştü. Artık Beethoven’leri 

yok. “İnsanlığa doğruluğa göğsünü aç korkmadan/ Neşe’e ile bağlı dostluk insanlığı yürütür”  diyen 

Neş’eye Şarkı gibi koral senfonileri de yok artık.  

Ankara Türk Ocağı Sahnesinde, Arda ile Elif’in dün akşamki konserinde, Katolik Kilisesinin 

“2 Kasım Ölüleri Anma Günü” şarkılarını dinledik. Şarkı sözlerini keşke elimize vermeselerdi, hiç 

olmazsa bilmeden dinlerdik.  

Hele hele, bir konserin finalinde, bir babanın kucağında çocuğunun ölümünü anlatan, 

Azrail’in(Peri Kralı) çocuğun canını alırken onunla konuşmalarından şarkı olur mu? Bu kadar 

uygunsuz final olabilir mi? Bu duyguyla mı insanlar konserden çıkartılır?   

Böyle şarkılarla konser olmaz. Sahne, mezarlık değildir, kilise hiç değildir.  

Genç müzisyenlerimiz çaresizdir. Avrupa onlara tek seçenek bırakıyor. Onların önünü feraha 

çıkartmak için acil durum alarmı veriliyor; Müzik Sanatı ölüyor! 

Müzik sanatı ölürse, gençlerimiz mezarlıkta ölülere şarkı söyler.  

Yazımı moralli bir sözle bitireyim. Sibirya’da Yakut Türkleri birbiriyle karşılaştıkları zaman 

“Mali davari, çoluk çocugi selametliko ro?” diye hal hatır sorar. Kürtçesi de aynıdır.  

Ben de Alman başbakanı Angela Merkel’e sorayım: Avrupa ölüyor, mal-davar, çoluk-çocuk 

selamette misiniz, hero? 

Selametle… 

Mahiye Morgül /31.3.2010 

 

 

 

“Emine Hanım” Matematik Sorusu Olamaz 

 

 Bütün “Emine” adlı hanımların ve İlköğretim 2.sınıfta okuyan kız çocuğunun adı Emine olan 

bütün ailelerin dikkatine!  

  Ders kitaplarında çokça pedagojik yanlışlar vardır. Bu yanlışlardan biri de Emine Hanım 

adıyla sorulan matematik sorusudur.(*) 

Matematik sorusunda özel isimlere hanım, bey, vali, profesör, gibi unvanlar eklenmez. Çünkü 

çocuğun aklı sorulan soruya değil o özel isimli tanıdığı bir kişi varsa, aklı ona gider, dikkati dağılır.  

Eğer sınıfta aynı isimde bir çocuk varsa, arkadaşları bu sıfatı o çocuk üzerine etiket gibi 

kondurabilirler, kız çocuğunu ders dışında incitebilirler. Biz, drama eğitimcileri bu kuralı biliriz ve 

drama oyunlarında rol verirken sınıf içindeki isimleri kullanmayız. Ders kitapları drama pedagojisi 

bilmeden hazırlanamaz.  

Ayrıca, o isimde bir politik kişilik, sanatçı, kötü rolde film kahramanı, çevrede bu isimle iyi 

veya kötü ünlenmiş bir kişi varsa, sonuçta sınıfta bu isimdeki çocukların yıpratılmasına neden olabilir.  

Bu yanlışlık 2.Sınıf Matematik Ders Kitabında s.139’da yapılmıştır.  

“Zihinden Çıkaralım” başlığı altında, bir kadın resmi ve kadının almayı hayal ettiği giysiler 

düşünme baloncuğu içerisinde gösteriliyor.  

Resmin altında problem cümlesi ve ilgili sorular şöyle yer alıyor:  

 “Emine Hanım, 60 TL ile kendisine mağazadan neler alabileceğini düşünüyor. 

Hesaplamalarını zihinden yapmaya çalışıyor.  

*Bu hesaplamaları kolayca nasıl yapabilir? 

*Hangi durumda zihinden çıkarma işlemi yapmaya ihtiyaç duyarız? 

*Sizce Emine Hanım neler alabilir? Zihinden hesaplayınız. 

a-Birinci soruda bu hesaplamaları nasıl kolayca yapacağı soruluyor. Bu soru çocuğa değil 

öğretmene sorulabilir.  

Bu soru çocuktan karşılaştırmalı zihinsel faaliyet istemektir. Çocuktan bir konuda bir tek ve 

kesin cevabı olan bir şey istenmelidir.  

b- İkinci soru, burada gereksizdir, çocuğu sorudan uzaklaştırır.   

c-Üçüncü soru, problem cümlesinin bitişidir. Soru sıralamasında çocuğun zihni başka şeylerle 

oyalandıktan sonra bu soruya geçilmesi pedagojik bir başka hatadır.  

Bu soruda, çocuğa başarısızlığı tattırmak için sinsice kurulmuş bozuk sorular vardır. 

“Emine Hanım” gibi, büyük bir pedagojik yanlışla soruyu sorduğu için, baştan bu soruyla 

empati kuramayacak olan çocuk sayısı oldukça yüksektir.  



Çocuğun kendisini merkeze koymayan sorularla çocuk empati kurmaz ve soruyu kendine 

yöneltilmiş soru olarak düşünmez, bu psikolojik nedenle, çocuk üçüncü şahıslar üzerinden sorulan 

sorularda beklenen çabaya girmez, böylece zihinsel faaliyet için gereken gücü kendinde toplayamaz.  

Çocuğa bu şekilde başaramayacağı şekilde soru sormak, ona haksızlıktır, ona zulmetmektir.   

Bu soruda adı özel isim olarak geçen Emine Hanım adlı bütün veliler veya makam sahibi 

kadınlar veya Emine adlı kız çocuğu olup da 2.sınıfta bu kitabı okuyan aileler, haklı olarak soruya 

itiraz etmek isteyebilir, adlarının ders kitaplarından kaldırılmasını isteyebilir, hatta manevi tazminat 

davası dahi açabilirler. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı toplumda bu tür çatışmalara sebebiyet verecek 

şekilde ders kitabı hazırlama hakkına sahip değildir. 

(*)Yazımıza konu Matematik 2.Sınıf Ders Kitabının yazarları: Yeşim Göğün, Uğur Karaman, 

N.Hülya Ulubay, Fatih Öncü. İhlas Gazetecilik AŞ, İstanbul 2009, 5. Baskı. 

 

4 Kasım 2009 /Ankara 

 

Çocuklara Köpekler Gibi Çip mi? 

 

 Bir süre önce, “Çocuklarımızın beyinleri neden düşünce enerjisi üretmiyor?” başlıklı  bir yazı 

yazmıştım. Okurlarımdan P.G. o yazımı saklamış. Dün kayıp çocuklarla ilgili bir TV programı 

izlerken yazımı anımsamış. Programdan sonra düşüncelerini yazdı gönderdi.  

 “Mahiye Hocam,  

Yazınızda belirttiğiniz "daily motion-böl ve yönet" te bahsedilen "çip" olayı dün TV de 

gerçekleşti. Dün Kanal D “ne yapsak” adlı programda kaybolan çocuklar konusu işledi. 

Sonunda çözüm olarak "gprs ile takip edilen çip" önerildi. Yani program sadece bu ürünün 

reklâmı için yapılmış oldu. Acaba kaybolan çocuklarda artışın amacı, ailelere bu çipleri isteyerek 

taleplerini oluşturmak için miydi?  

Ben köpeğimi götürdüğüm veterinerde bu çip uygulamasını ilk gördüğümde asıl amacın, 

insana takılması olduğunu düşünmüş ve bunu veterinere söylemiş idim, 3-4 yıl önceydi.  

Bu dayatmalardan çıkardığım, bilmediğimiz çok önemli olaylar var. Herkese "1984" kitabını 

bulup okumalarını tavsiye ediyorum. Bence üst düzeydekiler birçok bilgiye sahipler, kabullenmiş 

olmalılar; dayatmalar tepeden kandırarak "herkese" uygulanacak. Şimdilik başka şeylerle 

oyalanıyoruz. Domuz gribi aşısında denendi. Ben, her yıl grip aşısı olurdum, simdi her yıl sinir 

sistemimde hastalıklar yaşıyorum, aralarında bağlantı var.  

İnsanoğlunun problemi büyük çaplı. Neden çocuklara çip takılması isteniyor, kim fayda 

sağlayacak, bulamıyorum. Fareli koyun kavalcısı masalı aklıma geliyor, ne kadar kötü bir masaldır, 

hangi hasta beyin böyle bir masal(?) üretmiştir! Sözlerimi okuyan paranoyak olduğumu düşünebilir, 

ama hissettiklerim ne yapayım bir bir doğru çıkıyor.  

Sevgiyle. P.G.”  

İşte böyle tehlikenin farkına varanlar var. Yöntemi de yakalamışlar.   

Eğer çocuklarına çip takmaktan başlayacaksa aileler, kendileri de takar. Genç kızlarına da, 

genç oğullarına da… Çip demek uzaydan kontrol altında olmaktır, tek bir merkezden kontrol altında 

köle yaşamaktır! (Kanada, Meksika ve Amerika pasaportları çiplendi.)  

 Tehlikenin boyutlarını fark etmiş olmalısınız.   

UYAN ve UYANDIR! KALK, BİRLEŞ, DİREN! 

 

 

Çocuklarımızın beyinleri neden düşünce enerjisi üretemiyor?  

 

Aşağıdaki adreste bir internet filmi var, orada ABD eğitimindeki çöküşün bir dünya savaşı 

planının parçası olduğu da anlatıyor.   

http://www.dailymotion.com/video/x9mek3_bol-ve-yonet-silinmeden-izleyiniz-l_news 

Filmde, “Devletin finanse ettiği okullarda..” diye geçen, “ABD devlet okullarında”, devlet, 

“Kitaplarını bedava verdiği okullarda çocukların beyinlerini aptala çevirme istemini (savaş lobisinin 

istemidir)   gerçekleştirmektedir” diyor.  

ABD’de 1983’de başlanan bu beyin çökertme operasyonuna, bizde 1995’de, “Çoklu zeka 

kuramıyla ezberciliği yok edeceğiz” cicili reklamlarıyla başlandı, Eğitim Fakülteleri buna göre 



donatıldı ve 2005 yılından itibaren malum ABD merkezli beyin çökertme programının ders kitapları 

çocuklarımızın önlerine zorunlu-ücretsiz konuldu.  

Artık, 2005'den beri bizim okullarımızda da “düşünce enerjisini” yok eden, yani beynin üretip 

kullandığı enerjiyi kapatan ÇİP KİTAPLAR var... Bu kitaplar beynin ışığını fiilen köreltiyor.  

Açıklamalıyım:  

Beynimiz, bir nehir üzerine kurulmuş elektrik santrali gibi, kendisine akarak gelen 

sudan/şeyden enerji üretir ve ürettiği enerjiyi kullanarak zihinsel faaliyet yapar.  

Beynimiz, öğrenme sırasında ve konuşma, tasarım vb. diğer zihinsel faaliyetler için gereken 

enerjiyi böyle karşılıyor? Beynimize su gibi akan nedir ki ondan enerji üretiyor; bilinmesi gereken 

budur. Yani beynimizin BESİNİ NEDİR?  

Doğa’dan aldığımız en temel besin ritmik UYUM’dur. İşte bunu kullanıyor beynimiz.  

Ritmik UYUM yerine, AHENK, ESTETİK, GÜZELLİK, MUTLULUK, Güzel Sanatlar, gibi 

sözcükler kullanabiliriz. Kısaca “matematiksel uyum” içeren her şey beynin besinidir, ondan düşünce 

enerjisi üretiriz. 

Uyum; ritmik akışı olan görsel, işitsel ve devinişsel araçlarla beynimize akan dalgalardır. 

(En yalın haliyle; resim, müzik dans!) 

UYUM’un tersi, Asimetri’dir. Orantısız resim dediğimiz şey, matematiksizliktir. Beyin o anda 

duruyor, takılıyor, akış kesiliyor, enerji üretemiyor.   

Bozuk olan şey, ritmik akışı kesintiye uğrattığı için beyne besin olmuyor.  

Sürekli orantısız resimlere bakmak gözü bozar, astigmat yapar, dikkat ediniz, 4-5 yaşında 

çocuklarımız bile astigmat olmuş haldedirler. 

Şimdi dikkatle bakınız, bir tane doğru resim yok yeni kitaplarda, sürekli asimetri var. Hatta 

asimetri/matematiksizlik, postmodernizm diye şirin adla geldi oturdu her alana.  

Asimetrik nesneler, gözümüzün ritmik görmesini kestiği için beynimize UYUM akışı duruyor. 

Besinsiz kalan beyin enerji eksikliği yaşıyor, zihinsel faaliyet yapabilmek için gereken enerjiden 

mahrum kalıyor. Tıpkı türbinlere giden suyun kesilmesi, suyun akışına bir yerde set çekilmesi gibi.  

Uyum (matematik) kesilirse beyinde enerji üretimi duruyor, dedik. Peki, ya çocuklarımız 

sürekli uyumsuz resimlere bakmak zorunda kalıyorsa, yani beyinlerine uyum akışı kesiliyorsa!..  

Beyinlerimize uyum akışını durduran yüzlerce teknik silah var bugün... Maalesef, başta ders 

kitapları ve televizyon yayınları, üzerimize asimetri bombardımanı halindedir.  

Beş yıldan beri kullanılan ders kitaplarıyla ÇOCUKLARIMIZ DÜŞÜNCE ENERJİSİ 

ÜRETEMEZ DURUMDA TUTULMAKTADIR.  

Bu yüzden, çocuklarımız Düşünce Enerjisi Açlığı çekmektedir.  

Çocuğumuzun, görebilmek için bile zihinsel bir faaliyet yapması gerektiğini tahmin edersiniz. 

4 yaşındaki çocukların artık gözleri astigmat olabiliyorsa, bu çocuklar ne kadar enerji açlığı 

içindedirler, bir düşünün.   

Bu yüzden çocuklarımız öğrenme, görme, konuşma ve diğer zihinsel faaliyetler için güçlük 

çekmektedirler. Çocuklarımız bir çeşit beyin kilitlenmesi (çipli, kupli) yaşamaktadırlar. 

Çocuklarımızı daha geç olmadan beyin kilitlenmesi yaşatan bu kitaplardan kurtarmak için bir 

şey yapmalı! 

Televizyonlarınızı kapattınız, peki, o çipli kitapları ortadan kaldırmak için ne öneriyorsunuz? 

Şimdi, çocuklarınızın ve sizin ritmik görmenize ve ritmik yürümenize engel olan neler 

görmektesiniz, etrafınıza dikkatle bakmaya başlayınız. 

Beynimize giden UYUM (Mutluluk) akışı kesildiği zaman düşünce enerjisi eksikliği yanı sıra, 

cinsel enerji eksikliği de çekilir.   

Bunu neden mi söyleme gereği duyuyorum? 

Çünkü sorunu eğitimcilere havale ederek çözüleceğini zannedenler çoktur. İnsanlarımıza, bu 

konuyu kendi sorunu olarak göstermek,  çözüm için zihinsel faaliyeti hızlandıracaktır. 

20.12.2009 

 

Destek mektubu: 

Kaleminize ve gönlünüze sağlık, bilgileriniz öyle bir anımızda elimize 

Geçti ki, emin olun içimizde bir ışık yaktı. daha bir hafta önce 6 

yaşındaki oğlumuza astiğmat olduğu için gözlük aldık. Öyle yoğun ve 

derinlikli bir çocuktu ki, gözlerimizin önünde aptallaşıyor ve biz hiç bir 



şey yapamıyoruz. bu konuda paylaşımda  bulunursanız seviniriz. Veya bir 

örgütlülük içine girmeyi tavsiye ederseniz yer alırız. 

 

Sevgilerimizle 

Caner IŞIK 

Adnan Menderes Üniversitesi 

Fen Ed.Fakültesi, Halk Bilimci.  

 

2.destek mektubu Pınar Güner’den 30 Mart Salı günü. Geldi. 

Mahiye Hocam,  

Yazınızda belirttiğiniz "daily motion-bol ve yonette" bahsedilen "çip" olayi dün tv de 

gerçekleşti. Dün Kanal D “ne yapsak” adlı programda kaybolan çocuklar konusu işledi. 

Sonunda çözüm olarak "gprs ile takip edilen çip" önerildi. Yani program sadece bu ürünün 

reklâmı için yapılmış oldu. Acaba kaybolan çocuklarda artışın amacı, ailelere bu çipleri isteyerek 

taleplerini oluşturmak için miydi?  

Ben köpeğimi götürdüğüm veterinerde bu çip uygulamasını ilk gördüğümde asıl amacın, 

insana takılmasıi olduğunu düşünmüş ve bunu veterinere söylemiş idim, 3-4 yil önceydi.  

Bu dayatmalardan çıkardığım, bilmediğimiz çok önemli olaylar var. Herkese "1984" kitabını 

bulup okumalarını tavsiye ediyorum. Bence üst düzeydekiler birçok bilgiye sahipler, kabullenmiş 

olmalılar; dayatmalar tepeden kandırarak "herkese" uygulanacak. Şimdilik başka şeylerle 

oyalanıyoruz. Domuz gribi aşısında denendi. Ben, her yıl grip aşısı olurdum, simdi her yıl sinir 

sistemimde hastalıklar yaşıyorum, aralarında bağlantı var. İnsanoğlunun problemi büyük çaplı. Neden 

cocuklara çip takılması isteniyor, kim fayda sağlayacak, bulamıyorum. Fareli koyun kavalcısı masalı 

aklıma geliyor, ne kadar kötü bir masaldır, hangi hasta beyin böyle bir masal(?) üretmistir! Sözlerimi 

okuyan paranoyak olduğumu düşünebilir, ama hissettiklerim ne yapayım bir bir doğru çıkıyor.  

 

Saygilarimla,  

Pinar Guner 

 

 

Ruhban Okuluna İzin Veren Kanun Geçti 

 

Kanun no: 5981 Tarih:15.4.2010  

Okulun adı: Medeniyetler İttifakı Enstitüsü 

Bağlı olduğu üniversite: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

                 

“MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 

aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.”   

EK MADDE 119- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

                Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;  

                a) Mühendislik-Mimarlı k Fakültesinden,  

                b) Edebiyat Fakültesinden,  

                c) Güzel Sanatlar Fakültesinden,  

                ç) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan,  

                d) Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden,  

                e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,  

                f) Güzel Sanatlar Enstitüsünden,  

                g) Medeniyetler İttifakı Enstitüsünden, oluşur.  

 

Görüldüğü gibi, AKP, değiştireceğini söylediği Evren Anayasasını daha da kalıcılaştırıyor. 

1983’de çıkartılan YÖK kanununa ekler yapıyor, kaldırmıyor! “Evren’in devamıdır Tayyip Erdoğan” 

diyenler haklıdır.   

YÖK’ün kuruluşuyla birlikte vakıflara özel yüksekokul açma izni vermişti liberal(piyasacı) 

cunta lideri Evren. Şimdilerde Gülen cemaatine satışı konuşulan Bilkent’in kurucu rektörü 

Doğramacı’yı işin başına getirmişti.  O gün başlayan eğitimi piyasalaştırma sürecinin sonuçlarını, 



2010’da bugün tarikatlar ve ABD topluyor. AKP, bu yasaları çıkartmak şartıyla ABD’den destek 

alıyor.  

Bu kadar çok özel yüksek okul açtıktan sonra, sırada elbette üniversiteye giriş sınavlarını 

kaldırmak olacaktır! 5544 sayılı, mezuniyet sonrası işe girerken sınav yasası 2006’da AKP eliyle 

neden çıkartıldı sanıyordunuz! 

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü adı altında açılacak bir enstitüde hangi derslerin verileceği 

tahmin edilebilir. Şeriat Hukuku derslerinden Nasıl Papaz Olunur’a  kadar…  

İmamlık dersleri de, Alevi dedelik dersleri de konur elbet, alan olursa. Hollanda’da eğitilmiş 

sözde dedecikler burada hoca olurlar artık. Tek bir merkezden bütün dinlerin yönetildiği Yeni Dünya 

Düzenine böyle gideriz, Teokratik Faşist Dünya Devleti, yeni Roma Ortaçağı başlar.  

Başladı zaten, büyük savaş krallarıyla, büyük Siyonist tefecilerle işbirliği içinde olan bir elit 

ruhban sınıfı bütün dinlerde, bütün mezhep ve tarikatlarda var artık!  

Askeri Anayasayı kaldıralım diyerek Türk halkını gece gündüz sıkboğaz eden bu hükümetin 

eliyle, daha faşist ve teokratik bir rejime doğru götürülüyoruz.  

5981 no’lu kanunla Nisan 2010’da kurulan vakıf üniversitelerinin listesi:  

1- Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (Vakıflar Genel Müdürlüğü) 

 2- İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Türkiye Diyanet Vakfı) 

3-Süleyman Şah Üniversitesi (Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı) 

 4- Canik Başarı Üniversitesi (Başarı Vakfı + Tanrıverdi Eğitim Kültür Vakfı) 

5- Sabahattin Zaim Üniversitesi (İlim Yayma Vakfı) 

6-Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi (Vakıflar Genel Müdürlüğü). Kamu tüzel kişiliğine sahip 

Gureba Hastanesi buraya bağlandı.  

 

 Özel vakıf yüksek okulları haberinin yanında yeni haber, ilköğretimde SBS kalkıyor. 

Okurlarım anımsayacaktır, “çocuklarınızı bu sınavlara sokmayın, geçicidir, kalkacak” demiştim. 

Çocuklarımızın beynini ne kadar aptala çevirdiklerini ölçüyorlardı.  

 2005’de başlatılan İthal Müfredat sayesinde çocuklarımızın 5 yılda matematikten hiçbir şey 

anlamaz hale geldikleri 2010’da resmen açıklandı. Böylece sonuçları SBS ile test edilmişti. Yani, 2005 

İTHAL ABD MÜFREDATI ve bu müfredatın ders kitapları, bunları hazırlayan SPAN adlı ABD 

şirketinin beklediği sonuçları verdi. SBS kaldırılır, çünkü seviyenin ne kadar aşağı çekildiği belli 

olmuştur, bir daha test edilmelerine gerek yoktur.  

 “Şikâyetleri topladık, veliler istedi de kaldırdık” demek işin vitrin kısmıdır. Topladıkları 

şikayetler bile, programın umulan sonuçlarıdır, veliler bunu bilmez. 

Türk Milli Eğitimi kalbura döndü, boz-yap tahtası oldu, artık velilerin YETER demesi için 26 

Mayıs günü tepkilerin yükselmesi için bir fırsattır. Bu müfredat bizim “milli müfredatımız” değildir, 

ortadan kaldırılması şarttır. İlk iş,1968 müfredatına dönmek olmalıdır. 

Şimdi Lise Giriş Sınavı geliyor. LİSEYE SINAVLA GİRİŞ NE DEMEKTİR?  Bunun anlamı, 

acaba “Çocuklarınızı anaokulundan itibaren özel vakıf okullarına verirseniz, üniversiteye kadar okur, 

orada hiç sınav yok” demek olabilir mi?  

 Unutmayalım ki piyasa demek, belli yerlere talebi artırmak, tavşanı yem olacağı tuzağa doğru 

sürmektir. AKP’nin ve RTE’nin görevi devleti küçültüp buharlaştırmak, tarikat piyasası ve ruhban 

sınıfı yaratmak(laiklik böyle kalkar), halkı sahipsiz bırakmak, sonra da elinde kırbaçla sürünün başına 

geçmektir! Bu görev ona ABD tarafından unutmayalım ki eş-başkanlık sıfatıyla birlikte verilmiştir.  

“Tayyip, 4-C’yi al başına çal” diyen TEKEL işçilerine katılalım:  

“Tayyip, Anayasanı al başına çal!” 

Alavere dalavere açılan Ruhban Okulunu da istemiyoruz! 

  

10.5.2010 

Mahiye Morgül 

 

 

 

 

Belge: 27561 Sayılı Resmi Gazete. 

 



YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN  

Kanun No. 5981                                                                                              

Kabul Tarihi: 15/4/2010  

                MADDE 1 – 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa 

aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.  

                "Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  

                EK MADDE 119 – İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Han, Sinan Ağa Bin Abdurrahman, 

Nurbanu Valide Sultan, Hatice Sultan ve Hacı Abdülaziz Ağa Mazbut Vakıfları adına Vakıflar Genel 

Müdürlüğü tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin 

hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 

adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.  

                Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;  

                a) Mühendislik-Mimarlı k Fakültesinden,  

                b) Edebiyat Fakültesinden,  

                c) Güzel Sanatlar Fakültesinden,  

                ç) Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulundan,  

                d) Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsünden,  

                e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,  

                f) Güzel Sanatlar Enstitüsünden,  

                g) Medeniyetler İttifakı Enstitüsünden,  

                oluşur.  

                İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi  

                EK MADDE 120 – İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel 

kişiliğine sahip İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.  

                Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;  

                a) Edebiyat Fakültesinden,  

                b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,  

                c) Eğitim Fakültesinden,  

                ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,  

                d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,  

                e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,  

                f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,  

                oluşur.  

                Süleyman Şah Üniversitesi  

                EK MADDE 121 – İstanbul'da Sistem Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 

kamu tüzel kişiliğine sahip Süleyman Şah Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.  

                Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;  

                a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,  

                b) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,  

                c) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,  

                ç) Fen Bilimleri Enstitüsünden,  

                d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,  

                oluşur.  

                Canik Başarı Üniversitesi  

                EK MADDE 122 – Samsun'da Başarı Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı ile Tanrıverdi Eğitim 

Kültür ve Yardımlaşma Vakfı tarafından müştereken 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf 

yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Canik 

Başarı Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.  

                Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;  

                a) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,  

                b) Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinden,  

                c) Fen-Edebiyat Fakültesinden,  



                ç) Eğitim Fakültesinden,  

                d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,  

                e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,  

                oluşur.  

                İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  

                EK MADDE 123 – İstanbul'da İlim Yayma Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel 

kişiliğine sahip İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.  

                Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;  

                a) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden,  

                b) Eğitim Fakültesinden,  

                c) İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden,  

                ç) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden,  

                d) Yabancı Diller Yüksekokulundan,  

                e) Sosyal Bilimler Enstitüsünden  

                f) Fen Bilimleri Enstitüsünden,  

                oluşur.  

                Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi  

                EK MADDE 124 – İstanbul'da Bezm-i Alem Valide Sultan, Silahtar Abdullah Ağa ve 

Abdülhamit Sani mazbut vakıfları adına Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2547 sayılı 

Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, 

kamu tüzel kişiliğine sahip Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.  

                Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;  

                a) Tıp Fakültesinden,  

                b) Diş Hekimliği Fakültesinden,  

                c) Eczacılık Fakültesinden,  

                ç) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,  

                d) Eğitim Fakültesinden,  

                e) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulundan,  

                f) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,  

                g) Adli Bilimler Enstitüsünden,  

                ğ) Eğitim Bilimleri Enstitüsünden,  

                oluşur."  

                GEÇİCİ MADDE 1 – Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesi faaliyetlerini, bu 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altıncı ayın sonuna kadar bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği tarihten önceki statüsü ile devam ettirir.  

                Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce Vakıflar Genel Müdürlüğünün kadrosunda olup 

söz konusu Hastanede çalışan personelin statüsü, en geç birinci fıkradaki sürenin sonuna kadar 

korunur. Bunlardan;  

                a) Akademik unvana sahip olanlar ile tıpta uzmanlık öğrenimi görenlerin, talepleri halinde 

birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar ilgili mevzuat hükümlerine göre söz konusu 

Üniversiteye ataması yapılabilir.  

                b) Tıpta uzmanlık öğrencisi olmayan ve akademik unvana sahip bulunmayan diğer personel, 

talepleri halinde birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar, söz konusu Üniversite ile 4857 sayılı 

İş Kanunu hükümlerine göre sözleşme imzalayarak istihdam edilebilir.  

                c) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfındaki 

personel, söz konusu Üniversitede istihdam edilmek  istemedikleri ya da  ataması  yapılarak veya 

sözleşme imzalanarak anılan Üniversitede istihdam edilmedikleri takdirde, kazanılmış hak aylık 

derecelerine uygun olarak Sağlık Bakanlığına, diğer personel ise Vakıflar Genel Müdürlüğünce 

merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç bulunan birimlere naklen atanırlar.  

                Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) 

sayılı cetvelin Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait bölümünde yer alan ve söz konusu Hastaneye tahsis 

edilmiş kadrolarda bulunan personelden, söz konusu Üniversitede çalışmak isteyenlere ait kadrolar ile 

boş bulunan kadrolar ve Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Hastane 

Müdürü, Hastane Müdür Yardımcısı, Sivil Savunma Uzmanı ve Saymanlık Müdürü kadroları, birinci 



fıkrada belirtilen sürenin sonunda iptal edilerek kadro cetvellerinden çıkarılmış sayılır. Bu tarihten 

itibaren, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentleri saklı kalmak kaydıyla, bu fıkrada unvanları sayılan personel, 

en geç bir ay içinde kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanmak üzere; dolu kadrolarda 

bulunan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri ile yardımcı hizmetler sınıfındaki personel ise 

bulundukları kadroları ile birlikte Sağlık Bakanlığına devredilir. Devredilen kadrolar 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığına ait bölümüne eklenmiş sayılır.  

                Üçüncü fıkrada unvanları sayılan personel, kadrolarının iptal edildiği tarih ile atama 

işlemleri yapılıncaya kadar geçen sürede durumlarına uygun işlerde görevlendirilirler. Bu süre 

içerisinde ilgililer, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 67 nci maddesinin son fıkrasında öngörülen fazla 

çalışma ücreti ve 5737 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan ödeme ile nöbet 

ücreti hariç olmak üzere, eski kadrolarına bağlı olarak en son ayda almakta oldukları aylık, ek 

gösterge, her türlü zam ve tazminatlarıyla diğer mali haklarından ve görevlendirildikleri yerlerdeki 

fiilen görev yaptıkları emsali kadroya ilişkin döner sermaye ödemesinden yararlanır. Bu personelin 

Vakıflar Genel Müdürlüğündeki önceki kadrolarına bağlı olarak, 5737 sayılı Kanunun 67 nci 

maddesinin son fıkrasında öngörülen fazla çalışma ücreti ve 5737 sayılı Kanunun 72 nci maddesinin 

birinci fıkrasında yer alan ödeme ile nöbet ücreti hariç olmak üzere, en son ayda almakta oldukları 

aylık, ek gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali hakları toplam net tutarının, atandıkları 

yeni kadroların, nöbet ücreti ve döner sermayeden yapılan ek ödeme hariç olmak üzere, aylık, ek 

gösterge, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer her türlü mali hakları toplam net tutarından fazla 

olması halinde, aradaki fark tutarı, atandıkları kadrolarda kaldıkları sürece, farklılık giderilinceye 

kadar herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca tazminat olarak ödenir.  

                Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulama 

esaslarını belirlemeye Başbakanlık yetkilidir.  

                MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

                MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.  

22/4/2010 

 

  İncekara Hanımın Soğukbeyazmavi Kampanyası 

 

 AKP İstanbul Milletvekili Halide İncekara, meclis bahçesinden başlattığı kampanyayı 

soğukbeyazmavi giysisiyle anlatırken tesadüfen izledim. Kampanya nedeniyle bu renk giydiğini 

söyledi. Artık köylere kadar beyazmavi renklerle donanacakmış meydanlar…  

Türkiye mavileştiriliyor. Beyazlatılmış, soldurulmuş mavi, beyazmavi Türkiye oluyoruz. 

Turkuaz’dan geldik beyazlatılmış maviye.  

Çocukları gözden uzak tutmayalım diye beyazmavi renk dikkatimizi çekmeliymiş.  

Ey ahali… Dikkati en az çeken renktir mavi! Uyku getirir. Hele beyazlatılmış mavi, uyu uyu 

yat demektir!  

Dikkat çekmenin rengi sıcak renklerden olur, başta kırmızıyla. Nedir mavi? 

Tuzaktır mavi. Yahudiliğin, Hıristiyanlığın rengidir. Yetmedi, İngiliz sömürgelerinin rengidir. 

Yetmedi, daha dün üstümüze saldıranların, Yunan bayrağının rengidir. Tarihte, batılı Yahudi tefeci 

tüccarlara iyi para kazandırmış ve bu yolda Asyalı soydaşlarının köylerini yakıp geçmiş Cengiz Han 

gibi işbirlikçilerin rengidir mavi. (Ki, yeni Cengiz hanlar buldukları söylenir.)  

AKP hükümeti Türk bayrağını mavileştirmeye doğru adım adım gidiyor, bunu kuvvetle 

seziyorum, açıkça da görüyorum. Çocukları bile buna alet etmelerine şaşırmıyorum.  

Mavici bayan milletvekilinin sitesinde diyor ki: 

“Kayıp çocuklar başta olmak üzere, çocukların mağdur olduğu sorunların araştırılarak 

alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Komisyonu Başkanlığı'nı yürüten 

AK Parti İstanbul Milletvekili Halide İncekara çocukların mağduriyetlerine dikkat çekmek için “mavi-

beyaz” kampanyası başlatmak için kolları sıvadı. Başta kayıp çocuklar için başlatılacak mavi-beyaz 

kampanyasının fikir mimarı İncekara insanların mavi-beyaz renkleri gördüklerinde kayıp çocukları 

hatırlamalarını ve bu konuda duyarlı olmalarını sağlamaya çalışacaklarını söyledi.” 

Ben, mavibeyaz gördüğümde bunca yıldır ne anlıyorsam o gelir aklıma, çocuklar değil.  

Kayıp çocukları renklerle düşünmek onları kurtarmak için asla çözüm için fikir verici değildir, 

uyarıcı hiç değildir. Üstelik zihinsel faaliyetin durmasına sebep olan bir renkle bu iş olacak şey 

değildir. Bu hanım da bizi aptal yerine koydu. 



Çocuk pornosuna karşı savaşmak da bu kampanyada olması gerekir. Öyleyse neden Ankara’da 

büyükşehir metrosunda bebek pornosu afişleri var? Köylere kadar gitmesin, milletvekili olduğu yerde 

reklam afişlerine bir baksın. Sinsice, ince ince kamufle edilmiş bebek pornosu var orda. Kim hazırladı, 

nasıl asıldı onlar, inanılır gibi değil. Afişlerde ne var merak ettiniz, söyleyeyim: 

Bir bebek uyuyor, tombul, sadece yüzü var, çok büyük afişi adeta kaplıyor, bebeğin ağzı açık! 

(BEBEKLER AĞZI AÇIK UYUMAZ!) Annesi uyuyan bebeğin başını öpüyor, annenin yüzü azıcık 

görünüyor.   

Afişte okunan tek bir yazı var: DÜŞLERİMİN KADINI!  

Allah için, söyleyin, “düşlerimin kadını” cümlesi nasıl bir çağrışım verir. Resimdeki annenin o 

anda aklından geçen cümle bu olabilir mi? Bu ne kadar aptalca bir sözdür. Aptalcadır ve sapıkçadır. 

Bebeğe bakıp da aklından “düşlerimin kadını” geçiren sapıklar toplumu yaratmak mıdır niyet? 

Haftanın kanayan yarası da bu değil miydi? 

Savcıların harekete geçmesi lazımdır. Bu afişin asılmasına olur veren belediyeleri protesto 

etmek lazımdır. Bu afişin basıldığı matbaayı kapatmak lazımdır. Böyle afişlerin basıldığı ülkede 

kadından ve çocuktan sorumlu milletvekilleri istifaya davet edilmelidir.  

Sayın İncekara’ya açıkça soruyorum. Bu afişe bakarken bayan olarak yüzünüz kızarmadan 

bakar bilir misiniz? Anne olarak duygularınız ne hale gelir? Baba olarak kız bebeğinizi bu halde 

birilerinin rüyalarındaki kadın olarak düşünebilir misiniz?  

Siz, bu topluma çocuk koruma görevi yapacaksınız öyle mi? Bırakın İsrail organ mafyasının 

önünü kesmeyi, çocuk pornosunu bile önleyecek güçte değilsiniz!  

23 Nisan Ankara şenliklerinde çocukları soğukmavi giysilerle sahaya çıkaran da siz miydiniz 

yoksa? 1 Mayıs Taksim şenliğinde kırmızı bayrakların arasında dolaşan bulutmavi bayrakları da siz mi 

dağıttınız yoksa?  

Artık her mavi gördüğümüzde AKP’yi, sizi, bebek porno afişlerini hatırlayacağım Sayın 

soğukbeyazmavili İncekara! 

Ha bir de, ABD Dışişleri Bakanı Mavili Yahudi kadını anımsayacağım. Zaten her mavili kadın 

gördüğümde onu görmüş gibi oluyordum.  

Çocukları korumaya samimi iseniz, bir de çocuklarımız neden okula başladıktan bir süre sonra 

zihinsel engelli oluyor, araştırsanız, okulları bir ziyaret etseniz... Mavi renk çocuklarımızı korumaya 

mı uyutmaya mı yarıyor, yakından görseniz.  

Okulların koridorları kirli mavi, önlükler mavi, tabelalar mavi, bahçe duvarları mavi, sokak 

tabelaları mavi… Tansu Çiller çoktan başlatmış. Yoksa çocukları maviyle uyuşturma kampanyasını 

kendinizin başlattığını mı sanıyordunuz? 

3.5.2010 

Mahiye Morgül 

 

Kömürün Kâşifi Uzun Mehmet’i Kim Öldürdü? 

  

Sahaftan eski Ortaokul Türkçe kitapları aldım. Aslında eski ilkokul kitapları arıyordum. 

Bugünkülerle karşılaştırmak için alıyorum bunları.  

Heyecanla içindeki okuma parçalarına daldım. İnkilâp ve Aka (sahibi Aka Gündüz) 

yayınlarından “Beşir Göğüş - Kemal Demiray, 1966 Türkçe 1” kitabında oldukça keyifli parçalara 

dalmıştım, karşıma dedemin amcaoğlu Aka Gündüz imzalı, “Uzun Mehmet” başlıklı bir metin 

çıktı.1941 tarihli, “Türk Duygusu” adlı bir eserinin içinden alınmış. 

Aslında bu Türkçe kitaplarındaki okuma parçalarını bir kitapta toplayıp bütün çocuklara 

bedava dağıtmak lazım. Gerçekten eğitsel değeri yüksek parçalar ve bugün bunlar altın değerindedir. 

Uzun Mehmet okuma parçasının altındaki çalışma sorularına bir baksanız anlarsınız: 

- “Aka Gündüz, Uzun Mehmet’in XIX.yüzyıl ortalarında Ereğli’nin Köseağzı’nda taşkömürü 

nasıl bulduğunu, bu yüzden bir ağa tarafından nasıl öldürüldüğünü anlatıyor. Ancak hikâye ve roman 

kahramanları, yazarların kendi kafalarında canlandırdıkları insanlar olduğu halde, Uzun Mehmet 

yaşamış ve Zonguldak’ta maden kömürünü bularak ün kazanmış bir kimsedir. Bu çeşit yazılara ne 

isim verilir?” 

- “Anadolu’da henüz maden kömürü bulunmadığı sırada, donanmaya kömür nereden 

getirilirdi?” 

-“Bundan memleketin kaybı ne olabilir?” 



-“Deniz subayları, erlere maden kömürü örneğini niçin gösteriyorlar?” 

-“Maden kömürü araştırılması için hangi padişah emir veriyor?” 

-“İsmail Ağa kimdi, Uzun Mehmet’e niçin kızdı ve ona ne yaptı?” 

-“Uzun Mehmet’i bugün niçin saygı ile anıyoruz?” 

-“Yazıda, bulanın hayatına mal olan maden kömürünün değerini anlatan cümleyi gösteriniz.” 

Bugün böyle araştırma sorusu sormaya cesaret eden öğretmenin başına taş yağdırırlar. Hele 

donanma subaylarının vatanseverlik çabalarından örnek vermek, Silivri Özel Mahkemesinde tutuklu 

olmayı göze almaktır.  

Okuma parçasından anlıyoruz ki, Uzun Mehmet donanmadaki subaylarının isteğiyle köye 

döndükten sonra kömürü arıyor, 1848’de buluyor, İstanbul’a götürüyor ve İstanbul’da bir handa 

boğazlanarak öldürülüyor. Ölümüyle suçlanan kişi Ereğli’de İsmail ağadır.  

Ancak, bugünkü bilgilerimle bir soru soruyorum; İsmail ağa onu öldürecekse Ereğli’deyken 

öldürürdü, yürüyerek İstanbul’a giden Uzun Mehmet’i öldürmek için onca tenha yerler varken, neden 

onca yol gitsin bir handa boğazlayarak öldürsün? Bence o öldürmedi. Öldürülmüş ve birinin üzerine 

yıkılmıştır.   

Kimin zararı vardı kömür madeninin keşfedilmesinden, katili orda aramak gerekir. 

Donanma gemilerinde İngiliz kömürü kullanılıyordu, yazıda bu var.  Yerli kömür İngilizlerin 

işine gelmezdi. Padişah da İngiliz yanlısıydı. Ama Jön Türkler diye bilinen subaylar için aynı şeyi 

söyleyemeyiz. İngilizler ve taraftarları ortalıkta cirit atıyorken Jön (yeni) Türkler vatan için her şeyi 

göze alıyorlardı.  

Terhis olan askerlerine gemideki kömürü örnek gösterip aramalarını isteyen subay, belli ki 

1848’de Donanmanın başında olan, Bahriye Nazırı büyük devrimci Hüseyin Avni Paşa’dır. Ki, yaptığı 

sayısız ulusalcı yenilikten sonra adı İlk Türkçü’ye çıkmıştı, 1876’da Kanuni Esasi’yi kabul ettirmenin 

bedelini canıyla ödemişti.   

Şimdi 2010 yılındayız, bütün madenlerimizi özelleştirmek isteyen aynı dış güçlerle karşı 

karşıyayız ve Türk halkına kamu malı olan her şeyi özelleştirmenin Özel Anayasa taslağını dayatan bir 

“taraf” var.  

Bugünkü bir TV programında Taraf gazetesi yazarlarından Önder Aytaç açıkça Özel Ordu 

kurulmasını istedi. Dedi ki; "Balyoz darbe belasından ve sivil siyasetçinin pısırıklığından da kurtuluş, 

PROFESYONEL ORDUDUR!". Genel Kurmayın kapısına “SATILIK ORDU” tabelası asmakla eş, 

“Türk askerinin kanını satarsınız” demeye getirdi.   

1876 Hüseyin Avni Paşanın öldürülüşü ve 1881 Yıldız mahkemesinde yüksek bürokrat Jön 

Türklere idam cezalarının verilmesiyle, Osmanlı’yı Sevre götüren engeller ortadan kaldırılmış oldu. 

Bugünkü talepler de aynıdır. Mustafa Kemal ve arkadaşları o heveslerini kursaklarında bıraktı. Yine 

bırakırız. 

Şimdi bir daha soralım: Uzun Mehmet’i kim öldürdü?  

Sevgili büyük dedemin asıl adı Aka Gündüz (1886-1958) değildir, o mahlasıdır, asıl adı 

Hüseyin Avni’dir. Anlıyorum ki ona Hüseyin Avni Paşa’nın adı verilmiştir. Ne tesadüftür ki, bunca yıl 

sonra, onun Uzun Mehmet yazısını bugün yeniden ele alıyorum ve yazıya yeni bir pencere açıyorum, 

pencereden Hüseyin Avni Paşa bize bakıyor! 

Bu yazı 1941’de yazılmış, 1966’da ders kitabına konmuş ve bugün yazılmış kadar tazedir. 

Ama çocuklarımız maalesef bugün bu yazılardan mahrumdur. Çocuklarımız bu kitaplara yeniden 

kavuşturulmalıdır. (26 Mayıs genel eylem gününde ucube yeni ders kitaplarının okul bahçelerinde 

veliler tarafından protesto edilmesini konuşmalıyız.) 

Bitirirken, bu yazımı, okurlarımın izniyle bir büyüğüme armağan etmek istiyorum; 1950’de 

Zümrüt Rize gazetesini kuran teyzeoğlum rahmetli Mustafa Ardal ağabeyime. 5 Mayıs’ta 61.yılına 

girecek olan gazetenin bugün ben de köşe yazarıyım. Ancak Zümrüt Rize okurlarının ve özellikle 

Rizelilerin bilmesini istediğim bir şey daha var, Mustafa Ardal da anne tarafından Aka Gündüz’ün 

torunu olur; yazarlık, gazetecilik ve matbaacılık damarı oradan gelir. 

Hukuk tahsili yapmış ve dürüst gazeteci olarak hayatını sürdürmüş, Rize belediye başkanı 

olmuş Mustafa Ardalların ve Türk edebiyatına vatansever şair-romancı olarak imza atmış Aka 

Gündüzlerin çıktığı bir Rize’den daha niceleri de çıkar, yüreğinizi ferah tutun.  

Öldürülmeyi göze alarak vatansever ilerici devrimci hamleler yapan Hüseyin Avni Paşaların 

ve Uzun Mehmetlerin çıktığı bu topraktan yenileri de çıkar!  

Zonguldak ve Ereğli halkından ricam, Uzun Mehmet’i çocuklarınıza unutturmayın.  



Aka Gündüz’ün okuma parçası Uzun Mehmet’in son satırlarıyla yazımı bitiriyorum: 

“…Bugün sanayiin ekmeği demek olan maden kömürünü bize ilk bulan millî kahraman bu 

suretle keşfini kanıyla suladı. Milli servetimizin başlıca kaynaklarından biri olan kömür hazinelerinin 

kâşifi, Uzun Mehmet adlı Türk çocuğu milyarlar değerindeki buluşunu hayatıyla ödemiş oldu.” (Aka 

Gündüz, Türk Duygusu, 1941) 

 

Mahiye Morgül/ 14.4.2010 
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Şaşırdınız değil mi?  

Peki, 2005’den beri, ithal Amerikan eğitim müfredatıyla okutulan Türkçe ders kitaplarında 

çocuklarımız ne okuyor diye hiç merak ettiniz mi? Aşağıdaki alıntılara bakarak siz karar verin. 

1.sınıf ilk okuma parçası, “Şemsiye” şiiri: 

“Bir şemsiyem olsa 

Kocaman kocaman olsa 

Dünya’nın üstüne tutsam, 

Kötülüklere engel olsa 

 Bir uçan balonum olsa 

 Kocaman kocaman olsa 

 Tüm kötüleri içine koysam 

 Dünya’dan uzağa atsam” 

 

 2.okuma parçası, “Güneş Nereye Gider?”: 

“…O akşam ayakkabılarını giydi, Güneş’in peşine düştü… Güneş’e doğru koştu… 

Yorgun düşüp otların arasına sırt üstü uzandı… Ay’ı gördü. Ay birden konuşmaya başladı… 
Gördüklerinin rüya olduğunu anladı… Demek ki rüyalar gerçek olabilir diye düşündü… Ay ile 

bir daha konuşabilmek için tekrar gece olmasını bekleyecekti. Acaba rüyasında olduğu gibi Ay 

ile konuşabilecek miydi?” 

 3.Okuma parçası, “Ayla’nın bulut Oyunu”:  

“…Artık Ayla’nın bulut oyunu sona ermişti. Ablası masal anlatırken Ayla uyuyakaldı. 

Uykusunda güzel rüyalar gördü.”  

Ünite sorusu: “Ayla rüyasında neler görmüş olabilir? Resimleyiniz” 

8. okuma parçası, “Bayram Sevinci” şiiri: 

“Ayakkabı dedemden 

Gömlek anneannemden 

Pantolon babamdan 

Kaban annemden 

Bir güzel giyindim  

 

Biz herkese gittik  

Herkes bize geldi  

Bayram bir geldi 

Bayram bir gitti 

 

Sevgili bayram, 



Çok çok sevdik seni 

Sık sık gel, emi?”   

İşte değerli okurlarım, çocuklarımız Arapça okumuyor ama galiba Türkçe de 

okumuyor! Bu dil ne dilidir, kuş dili mi, bilen var mı? Dil, kültür aynamızdı hani? Aynada ne 

gördünüz? 

 

2009-2010 ders yılı, İlkokul 1. Sınıf Türkçe okuma parçalarının başlıkları:  
 “Güneş Nereye Gider”,  

“Ayla’nın Bulut Oyunu”,  

“Denizatı”,  

“Gökkuşağı” 

“Futbolcu Fil”,  

“Deniz Kızı”,  

“Keloğlan ve Çocuk Bayramı” 

“Mızıkçı”,  

“Kırmızı’nın Sevinci”  

 

2.Sınıf okuma parçaları:  

“Uzaylıların Gördükleri Dünya”,  

“Büyülü Bir Atım Olsa”,  

“Kitap Perisi”,  

“Renklerin Kraliçesi”,  

“Mikro Hüseyin”,  

“Küçük Dev Adam”,  

“Oyuncakların Öyküsü”,  

“Kuyruksuz Demokrasi Olmaz”,  

  

Değerli okurlarım, Matematik kitabında ne var diye lütfen merak ediniz. 

- “İki kavanozun içine çakıl taşı koyun, sallayın, hangisinin sesi daha çoktur?” 

- “Gökkuşağının üzerinden uçakla geçtiğimiz zaman aşağıya baktığımızda görünen şekle 

daire denir.” 

- “Masallarda gökkuşağının bir ayağının değdiği yerde altın hazinelerinin olduğu anlatılır, siz 

ne dersiniz?” 

-“Cadı, prensesi esir aldı, kuleye hapsetti, prensesin 19 kulaç ipe ihtiyacı var, ama elinde 11 

kulaç ip var, daha ne kadar ip lazım?” 

 Değerli okurlarım, siz bir de bu kitapların resimlerini görseniz, Arapça değil diye sevindiğimiz 

kitaplarda olması gereken tek bir tane doğru resim yok!  

 Son söz ne söylememi bekliyorsunuz?  

Ben de size benzer bir soru sorayım: 

“Çocuğu bu parçaları okuyan bir veli uykusunda nasıl bir kâbus görmüş olabilir?” 

Sonek: Sayın Kılıçdaroğlu TİM konuşmasında “Meslek Liseleri için bizim programımız 

şudur…” diye, Dünya Bankasının Meslek Liselerini fiilen kapatma programını, belediyelerde açılan 

üç dönemlik sertifikalı kursları anlattı. “3 dönem sonunda sanayide staj yapacak, beğenilirse işe 

alınacak” dediği de, önceki yıl MEB’den açıklanan programdır.  

Bunları daha önce yazdım, Meslek Teknik Eğitim fakülteleri kapatıldı bile, artık öğretmeni 

yetişmeyen yerde meslek lisesi mi kalır?  

Allah için, danışmanları Sayın Kılıçdaroğlu’na bunları anlatsın. Muharrem İnce anlatır, 

demeyin, o zaten Dünya Bankasının okulları piyasaya devretme programını çantasında taşıyor. 

 

Karşılaştırmak için:  

İnkilâp ve Aka Kitabevi, 1966 Ortaokul Türkçe 1 Kitabı, Beşir Göğüş, Kemal Demiray, 

okuma parçaları: 

1.İstiklal Marşı, şiir, açıklamalı. 

2.Ant 1, Ant 2; Ömer Seyfettin. 

3-Yurt Hasreti, Hamdullah Suphş Tanrıöver (Dağ Yolu 1928) 



4-Kuyruklu Yıldız, Hüseyin Rahmi Gürpınar (1910) 

5-Robenson’un Sürüsü, Daniel Defoe. 

6- Şiir; Sabah Duası, Cahit Sıtkı Tarancı, 

7-Atatürk ve Halk, Falih Rıfkı Atay (Babasız Atatürk, 1955) 

8- Türklük, Atatürk şiiri, Behçet Necatigil (Dar Çağ 1960) 

9-Sonbahar,  Ahmet Haşim, 1933. 

10- Ev Ona Yakıştı, Memduh Şevket Esendal  (Hikayeler,1946) 

11-Deniz İçinde Akan Nehir, Anne Terry’den çeviri 

12- Karadeniz şiiri, Kemalettin Kamu (Şadırvan, 1946) 

13- Atasözleri 

14-Uçak Yolculuğu, Nurullah Ataç, (Günlerin Getirdiği, 1946) 

15-Tiyatro,Kurtarmaya Gidiyor, Suat Taşer. (Aşk ve Barış, 1961) 

16- Sincaplar ve Kuşlar, Ahmet Haşim (Frankfurt Seyahatnamesi, 1933) 

17- Körle Kötürüm, Tevfik Fikret (Şermin 1914) 

18-Arı Beyi, W.Grimm (Andersen Masalları) 

19-Annem, Ahmet Rasim (Falaka ve Gecelerim’den) 

20-Sınıf Arkadaşlarım, Ziya Osman Saba (Değişen İstanbul, 1959) 

21-İstiklâl Savaşında Türk Kadınları, Mustafa Necati (Hayat Mecmuası, 1920) 

22- Eski Kış Geceleri, Refik Halit Karay (Bir Avuç Saçma, 1939) 

23-Avcılar, Mahmut Yesari (Çulluk, 1927) 

24-Eski Bir Yara, Reşat Nuri Güntekin. (Leyla İle Mecnun, 1928) 

25-Gemiciler şiiri, Enis Behiç Koryürek (Miras, 1927) 

26-Yavuz’un Bin altını, Reşat Ekrem Koçu (Tarihimizden Garip Vakalar, 1952) 

27-Cimrinin Ziyafeti, Moliere (Cimri 1954, Çeviri) 

28-Ankara sokakları, Nurullah ataç ( Günlerin Getirdiği, 1946) 

29- Ağustos Şafağı, şiir, Şahinkaya dil (Türk dili, 1959) 

30-Trende, Reşat Nuri Güntekin (Anadolu Notları, 1946) 

31- sinekli Bakkal sokağı, H.Edip Adıvar (Sinekli Bakkal, 1942) 

32-Çekirgeler, Alfonse Daudet ( Değirmenimden Mektuplar, çeviri 1944) 

33-Çukurova, Karacoğlan  

34- Eski Bir Eğlence,  H.Rahmi Gürpınar (Melek Sanmıştım Şeytanı, 1943) 

35-Gülümseme, Ziya Gökalp (Cumhuriyet, 1924) 

36-Bursa’da Akşam, Ömer Bedrettin Uşaklı ( (Sarıkız Mermerleri, 1942) 

37-Uzun Mehmet, Aka Gündüz -Hüseyin Enis Avni Finci.. (Türk Duygusu, 1941) 

38-Haksız Olduğunuzu İtiraf Edin, Ross Holman (Bütün Dünya, 1952) 

39-Kore’den Mektup, Faruk Güventürk (Kore’de Kutup Yıldızı, 1954) 

40-Ulubatlı Hasan’ım, Feridun Fazıl Tülbentçi (Kahramanlar Geçiyor, 1954) 

41-Gurbette Renkler, Kemalettin Kamu (Oluş, 1939) 

42-Pars, Samim Kocagöz (Ahmet’in Kuzuları, 1958) 

43-Parçalanan Saat, Kurtulan Kahraman, Ruşen eşref Ünaydın (Anafartalar Kumandanı 

Mustafa Kemal ile Mülakat, 1930) 

44-Eski İstanbul’da Yangın, Ahmet Rasim (Gecelerim) 

 

1966 yılında, Ortaokul 1.sınıf (12 yaş) Türkçe dersinde bu 44 Okuma parçasıyla ders 

yapıyorduk! 

5.6.2010 

Mahiye Morgül 

 

 

 

Basına ve Kamuoyuna Duyuru (1) 

 

 Ben Mahiye Morgül, eğitimci yazar olarak aşağıdaki konuları basına ve kamuoyuna 

açıklıyorum.  



 Son günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından üst üste verilen beyanatlar, eğitimde 

yaşanan sürecin ülkemizi ve yeni nesli nereye götürmekte olduğunun açık ifadesidir.  

Denilmektedir ki: 

 -“SBS sonuçlarına göre; çocuklarımız matematik sorularını çözemiyor, bunu ihale 

edeceğiz. Devlet okullarında başarı düşük, özel okullarda başarı yüksektir.” 

 Bu açıklamasıyla Sayın Nimet Çubukçu, SBS sonuçlarına göre, 2005 yılında başlatılan Temel 

Eğitim Programının 5 yıllık uygulama sonucunu ilan etmektedir.  

Bunu ihale etmek ise hazin bir durumdur. Çünkü eğitimde ihale sistemi, Türk Milli Eğitim 

geleneğinde yoktur. Nerede yanlış yaptığını aramak durumunda olan kendisidir, bakanlık 

danışmanlarıdır, İlk ve Ortaöğretim Genel Müdürleridir ve 1995’den beri bu programın bizzat 

hazırlayıcısı olan Talim ve Terbiye Kurulu yetkilileridir.  

Eğitimde “ihale” ile ilk kez 1995’de Tansu Çiller zamanında tanıştırıldık. Temel eğitimin 

liberalize edilmesi işi on yıllık sözleşmeyle YÖK Dünya Bankası Dairesi aracılığıyla SPAN adlı 

Amerikan Eğitim Danışmanlık Şirketine ihale edildi. On yıl süren SOSYAL Müfredattan LİBERAL 

MÜFREDATA GEÇİŞ hazırlıkları sonunda, 2005’de şimdi sonuçları açıkça görülmeye başlayan 

eğitime geçirildik; zihin çökertme tuzaklarıyla dolu yeni ders kitapları SPAN şirketinin istediği şekilde 

hazırlandı ve öğrenciye parasız dağıtıldı.  

Bu program Dünya Bankasının programıdır, bizim MİLLİ programımız değildir. Sonuçlarını 

ölçüm sınavının adı SBS’dir. Bu sınav Türk Milli Eğitimini ne kadar çökerttiklerinin ölçümüdür.. 

Velilerimiz bu sınava çocuklarını sokmak zorundaymış gibi sunuluyor, oysa zorunlu değildir, paralıdır 

ve yakında kaldırılacaktır, çünkü üniversiteye sınavsız giriş getirilmektedir. SBS sonuçları,  GEÇİŞ 

aşamasında kamuoyunu yanıltmak, velilere devlet okullarını güvensiz göstermek için kullanılan bir 

araçtır.   

Şimdi, eğitimin çöküşünü ilan ederken,  bu sonuçları İHALE edeceğini söyleyen Sayın Nimet 

Çubukçu, ihtimaldir aynı Amerikan eğitim danışmanlık şirketine ihale edecektir. Tahmin edebiliriz ki, 

ihaleden sonra SPAN Şirketi “Türk Milli Eğitimini çökertmeyi başardık, görev tamam” raporunu 

Dünya Bankasına verecektir. 

Dünya Bankası, eğitimin liberalize edilmesinden Devlet okullarında başarının düşürülmesi ve 

bu yolla velilerin özel okullara kaçırtılmasını beklemektedir. Türkiye’de eğitim piyasası yaratmakta 

henüz planlanan hedefe ulaşamadıklarını Dünya Bankası tarafından kaleme alınan 2006 YÖK Strateji 

Raporundan öğreniyoruz.  Bundan sonra özel okullarda öğrenci sayısında artış umut etmektedirler. 

Ancak bilinmelidir ki, içi boşaltılmış müfredat özel okullarda da aynıdır. 

Üniversiteye sınavsız giriş konusuna gelince: 

YÖK tarafından hazırlanan ve 2006’da çıkartılan 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu 

Kanunu, Sınavsız Üniversite ve Sertifikalı Mezuniyet demekti. Bu yasa özellikle üniversite 

gençliğinin dikkatinden uzak tutulmuştur. Örneğin 2006’da Mühendislik diplomaları kaldırıldı,  ders 

başına sertifikalı mezuniyet getirildi. Böylece üniversite, sessizce, bir meslek veren ve o mesleğin 

gerektirdiği tüm bilimsel donanımı kazandıran yüksek eğitim kurumu olmaktan çıkartıldı.  

Eğitimin piyasa devri programında, yapılacak işler sırasında ders başına paralı-sertifikalı 

yüksek okul vardır. Üniversiteler artık, hobi olsun diye gelen öğrenciye sertifika veren kürsülerden 

ibaret olacaktır. Yani “talep varsa ders var” şeklinde bir eğitim piyasası bilim yuvalarına egemenlik 

kuracak, talep olmayan kürsüler kapanacak, profesörler işsiz kalacaktır.  

Böyle bir “sınavsız ve güvencesiz yüksek eğitim”dir bizi bekleyen. 

Bir yandan da Orta Öğretimde  “Sertifikalı kurslar” sistemine geçiş hazırlıkları vardır. 

Dershaneler sertifika vermeye zorlanmaktadır. Lise son sınıf öğrencilerinden dershaneden getireceği 

makbuz sertifika olarak geçerli olacaktır. Adım adım, devlet okullarında derse girmek zorunlu 

olmaktan kalkacak, giderek devlet okullarına öğretmen tayinleri en aza inecektir. Böyle bir “Talep 

varsa ders var” sisteminin doğal sonucudur ki “Sözleşmeli Öğretmenlik  (4-B)” okulların kapısındaki 

tehdittir. Çünkü özel dershaneler sertifika vermeye başladığında pek çok devlet okulu kapısına kilit 

asacaktır.   

Sonuç olarak: 

Eğitimin piyasaya devredilmesi (liberalize edilmesi) programı Dünya Bankasının emperyalist 

programıdır. Bu programda özetle şunlar vardır: 

-Güvensiz ve diplomasız üniversite 

-Güvencesiz öğretim üyesi 



-Güvencesiz öğretmen 

-Güvensiz temel eğitim,  

-Zihin çökerten ders kitapları 

-Sertifikalı ortaöğretim 

 

Bazı Pedagojik İlkeler  ve Matematik kitaplarında beyin çökertme örnekleri:   

Çocuklar;   

a-Yakından uzağa, b-Somuttan soyuta, c-Bilinenden bilinmeyene, d-Bütünden parçaya, 

ilkesiyle eğitilir. e-Üniteler bu pedagojik ilkelere göre basamaklandırılır. f- Çocuk, doğru örneklerle 

eğitilir, olumsuz örnek, örnek değildir.  g-Kavram eğitimi somut örneklerle yapılır. h-Çocuk, 12 yaşına 

kadar soyutlama yapamaz, i- Bilime temel olan konular soyut anlatılmaz, vb. 

Bir matematik kitabında, kaos halinde santimetreleri birbirinin aynı olmayan cetvel resimleri 

resmedilemez (Ör.3.sınıf Mat.Kit.kapağı). Ağırlığı ve hacmi olmayan, elle tutulamayan, maddi bir 

değeri olmayan nesneler, matematiğin konusu olamaz. Mercimek tanesi kadar küçük kareler, su 

altında hareket halinde balıklar ve örümceğin ayakları saydırılmaz. Kelebeğin titrek uçuşuyla mesafe, 

kulaçla kulenin yüksekliği ölçülmez, masaldan matematik sorusu olmaz, hayatta bir araya gelmeyen, 

biri diğerini yiyen hayvanlar buluşturulmaz. Çapaklı, gölgeli, bulanık, zeminsiz, mekânsız ve sınırsız, 

baş dönmesi yapan resimler ders kitabına girmez, çocuk böyle resimlere bakmak zorunda bırakılamaz. 

  Örneğin, Mat.2.sınıf, s.125’de, “Masallar, gökkuşağının değdiği yerde, kilogramlarca altın 

olduğunu anlatır. Ne dersiniz?” gibi, çocuk, bir saçmalığın üzerinde düşünmeye zorlanamaz, çocuğun 

aklı dağılır. 

 İlk 3 yılda beyne atılan bu tür asimetrik resimler ve sorular, bir çeşit virüs işlevindedir, 

çocuğun beyninde giderek büyük tahribat yapar ve çocuk ortaokula geldiğinde sonuçları “çocuklar 

matematiği anlamıyorlar” şeklinde görülür. Böyle bir nesilden değil doktor mühendis, normal insan 

çıkmaz.  

2005’de başlatılan ve 5 yıldan beri kullanılan bu ders kitaplarını ortadan kaldırmak ve 

çocuklarımızın beyinlerini kurtarmak gerekir. Önceki bilimsel ve milli olan 68 Müfredatımızı geri 

getirmek üzere, bu kitapları yakarak protesto etmek suretiyle velilere bilinç sıçraması yaşatmak, 

böylece çözüme doğru zihinsel faaliyet başlatmak en önemli adım olacaktır.   

Özetle; 

Bu emperyalist programın tümden kaldırılması, ülkemizin, tüm öğretmen ve velilerin 

yararınadır. Bütün veli ve öğretmenleri okullarının bahçesinde direniş çadırları kurmaya, bu 

programı durdurmaya, otizm virüsü eken bozuk resimli ders kitaplarını yakmaya ve hatta şehir 

merkez okullarının satışını durdurmak için, mahalle sakinlerini okullarının bahçesinde direnişe 

destek vermeye davet ediyorum.    

 

Mahiye Morgül /23.3.2010/ www.mahiye.com  

Müzik ve Drama Eğitimcisi, Müzikolog, Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma kit. yazarı.  

 

 

Nimet Çubukçu Anayasa Suçu İşledi 

BASIN AÇIKLAMASI 2. 

Ben Mahiye Morgül, eğitimci yazar olarak aşağıdaki konuları basına ve kamuoyuna 

açıklıyorum. 

  

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’nun 28.06.2010 tarihli basın açıklamasını SBS’nin 

kaldırılacağı şeklinde duyuran medyanın göz ardı ettiği satırları kamuoyunun bilgisine sunmak isterim.  

Nimet Çubukçu diyor ki;  

            -“Seviye Belirleme Sınavını 6 ve 7. sınıflarda kademeli olarak kaldırıyoruz. SBS sadece 8. 

sınıfta gerçekleştirilecek,  8. sınıf konularından sorumlu olunacak.” 

2005’de yeni müfredatla birlikte yazılan bilim dışı ders kitapları sayesinde, beş yıl sonra, 

2010’da, seviyeyi ne kadar aşağıya çektiklerini SBS ile belirlediler; SBS işlevini tamamladı ve 

kaldırılıyor. Anlıyoruz ki 8. sınıfta yapılacak olan SBS ile,  liseye geçiş düzenleniyor; çocuğun düz 

liseye mi yoksa teknik liseye mi gideceği belirlenecek. 

Nimet Çubukçu diyor ki; 
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-“Orta öğretimde gerçekleştirilecek yeniden yapılanma ile genel liselerin tamamını 

Anadolu Liselerine ve Meslek Liselerine dönüştüreceğiz.”  

Anlıyoruz ki, AKP hükümeti 2005 ithal Amerikan eğitim programında belirlenen işleri 

yapmaya devam ediyor. 

Düz liselere İngilizce ağırlık getirdikleri için adına Anadolu Lisesi diyorlar, kolej demeye 

dilleri varmıyor, çünkü kolej demek için bir sonraki adıma geçmeleri gerekiyor, yani liseyi 2 yıl 

üniversite hazırlık şekline getirdiklerinde, adına kolej diyecekler.  

Teknik liselere ise düzenleme çoktan yapıldı, 3 dönemlik sertifikalı parçacı (modül) sisteme, 

yani çıraklık okullarına geçildi. Teknik Öğretmen Fakülteleri bu yıl kapatıldı, teknik lise öğretmeni 

artık yetişmeyecek.  

Nimet Çubukçu diyor ki; 

-“Okullar arası niteliksel farklılıkları ortadan kaldıracağız, okul çeşitliliğini en aza 

indireceğiz.” 

27 Mayıs devrimiyle gelen Fen Liseleri de bu sırada sessizce havaya uçuruldu! 

Nimet Çubukçu diyor ki; 

-“Aileler okullarda verdiğimiz eğitime güven duymuyor, 4. ve 5. sınıflarda çocuklarını 

okul dışı kaynaklara yönlendiriyorlar. Okulu merkeze alan bir sistem hedefliyoruz. Bunun için 

bazı derslerin saatlerini indirip, çocuklarımızın değişik yeteneklerini geliştirebilecekleri serbest 

zamanları okulda oluşturmaya başlayacağız. Önümüzdeki eğitim-öğretim yılında da tamamen 

bu sisteme odaklı ders çizelgeleri ve saatlerini belirleyeceğiz. ”  

Amerikan SPAN Eğitim Danışmanlık Şirketinin 2004 yılında hazırladığı ders çizelgesi 

2010’da önümüze konuyor, “Laylaylom İlköğretim” programı, işte geliyor! 

Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma kitabımda yayınladığım belgelerden biri burada sözü 

edilen ders çizelgesidir, ekte sunuyorum.  

Bu çizelgeye göre,  çok sayıda ders var görünüyor. Ancak bunlardan zorunlu beş tane temel 

ders dışındakiler kulüp faaliyeti adı altında paralı seçmeli ders oluyor. Örneğin, Müzik Beden Eğitimi, 

Resim, Din Kültürü dersleri temel ders olmaktan çıkıyor ve sınıfta birlikte yapılan ders olamıyorsa, 

her biri kendi içinde birçok parçaya ayrılıyor ve çocuk birinden birini seçiyor ve diğerlerini 

alamıyorsa, burada “okulda eğitim” kavramı bitiyor demektir. Örneğin, okul dışında özel çalgı dersi 

alan bir çocuk okulda müzik dersi almış sayılır,  getireceği sertifika ile bu dersten geçmiş olur. Üstelik, 

devlet bu derslerin öğretmenini yetiştirmeye de, istihdam etmeye de para ayırmaz, giderek bu 

fakülteler kapanır!  

Yeni ders çizelgesiyle birlikte, sadece yoksul çocuklar devlet okulunda kalacak, onlar, 

Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji derslerinin dışındaki saatlerde LAYLAYLOM 

saatler yaşayacaktır. Böylece çocuklar arasında büyük bir eğitim farkı oluşacaktır.  

Yeni çizelgede HALK KÜLTÜRÜ adlı bir seçmeli ders geliyor; her bir çocuk ayrı ayrı 

dilediği dinin kültürünü almakta serbest olacaktır. Dikkat edilirse görülür ki, bu ders Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi dersini zorunlu olmaktan çıkartan seçmeli ders olarak getirilmektedir. İster kiliseye 

giderek veya cem evine veya camiye veya hiç birini istemiyorsa almak zorunda değil… Ancak, bu 

seçmeli ders, tarikatların kendi öğretisini serbestçe yaymasının fırsatı olacaktır.  

Bakan Çubukçu’nun, “4.ve 5.sınıfta aileler okulda verilen eğitime güvenmiyor, okul dışı 

kaynaklara yöneliyor” diye şikâyet ettiği şeyin, bu yolla eğitim piyasası yaratma ve aileleri okul 

dışında eğitime para vermeye alıştırma amaçlı olduğunu düşünüyorum.  Çünkü, 2004’de Talim ve 

Terbiye Kurulu Başkanı olan Ziya Selçuk, yaptığı açıklamalarda, “Piyasaya göre eğitim modeline 

geçiyoruz, artık talep varsa ders var” diyordu.  

2010 Eylül’ünde başlatılacak olan süreçte, sınav için değil ama ders almak için velilerin 

piyasada yeni bir yarış içine sürüklendiklerini, eğitimde kaos yaşanacağını, bu sırada çocuklarımızın 

eğitimde birliği ve milli beraberliği sağlayan hiçbir ders, bayram, kutlama ve anma töreni 

yapmadıklarını, bir yandan da yoksul aile çocuklarının daha fazla suça bulaştıklarını göreceğiz.  

Böylece, sosyal devletin koruyuculuğu ortadan kalkmış, fiilen eğitim hakkı elinden alınmış 

nesiller göreceğiz.  

ORTADA İŞLENMİŞ BİR ANAYASA SUÇU VARDIR: 

-Temel eğitim derslerini paramparça ederek;  

-Her bir parçasını okul dışına, piyasaya atarak; 



-Bu yolla Eğitimde Birlik İlkesi’ni; 

-Bu yolla Milli Eğitim Temel Kanununu ortadan kaldırma; eylemleri açıkça görülmektedir.  

AKP hükümetinin Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, alenen Anayasa Suçu işlemektedir.   

Basına ve kamuoyuna açıklıyorum.  

 

 

 

GATS Sözleşmesi, Din Dersini de Diyanet’i de Kaldırıyor 

 

 Hizmetlerin Piyasaya Devredilmesini taahhüt eden GATS Sözleşmesini imzalayan Tansu 

Çiller’den beri adım adım buraya getirildik. Yakında Din Dersi de kalkacak, aha söylüyorum. Diyanet 

İşleri Başkanlığı da kalkacak. Çünkü GATS Sözleşmesi gereği bu böyle.   

Bu işin anayasasını yapan da, “kefenleri giydik” diye nutuk atıyor. Bunu söylerken üzerinde 

ne giysi var,  baktım ki Mavi-Beyaz İsrail gömleği.  

Evet, Din Eğitimi ve Din Hizmetleri dahil, bütün hizmetlerin piyasaya devredilmesi 

sözleşmesidir GATS!  

Uruguay Toplantısı Sonuç Belgesidir. Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasıdır. (General 

Agreement on Trade in Services)   

8 yıllık eğitim dahil, AKP’nin kendisine karşı operasyon dediği işler tamamen GATS’ın 

yolunu açmak içindi. Onun için hiç 28 Şubatçılara balyoz hazırlanmaz. İşte, sekiz yıldır iktidardadır, 

neden geri getirmedi 5+3 eğitim sistemini?  

Temel eğitimi 3+5 yapmak içindi o masal. Bu yıl, 3.sınıftan sonra ders seçme gelecek ve Din 

Dersi dahil bir çok ders seçmeli olacak; GATS gereği. Bunun planlaması SPAN adlı Amerikan eğitim 

şirketine 1995’de yine Tansu Çiller eliyle ihaleyle verilmişti.  

2004 Kasım ayında, SPAN Şirketi, YÖK içerisinde iş üstündeyken,  okullara gönderilen 

Tebliğler Dergisinde yayınlanan resmi yazıda, bir kısım temel dersin “özel bilgi, beceri ve yetenek 

isteyen ders” tanımına sokulduğunu gördük. Bu ilk adımdı.  

M.E.B. İlköğretim Genel Müdürlüğünün okullara gönderdiği 21.09.2004 gün ve 9825 sayılı 

yazısında kullanılan aşağıda ifade bunun belgesidir: 

“İlköğretim okullarının 4.ve 5 inci sınıflarında okutulan özel bilgi, beceri ve yetenek 

isteyen Beden Eğitimi, Resim İş, Müzik, Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi, Yabancı Dil, İş Eğitimi ve 

Bilgisayar derslerinin…” 

Daha sonra bu dersler kendi içinde de parçalanarak seçmeli hale getirilecekti, Eylül 2010’da 

buna geçiliyor.   2010 ders çizelgesinde bu dersleri parçalanmış seçmeli dersler olarak göreceğiz.  

“Bireysel ve Toplu etkinlikler” üst başlığıyla,“Rehberlik, Kol, Kulüp çalışmaları” adı altında, 

bakınız hangi dersler var:  

-Bilgisayar. (Bu dersi seçen başka ders seçmek zorunda değildir.) 

-Sanat etkinlikleri; Drama, Tiyatro, Halk Oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel, 

vb. (Ucu açık ders çeşitleri)  

-Spor etkinlikleri; Güreş, Basketbol, Futbol, Satranç, vb.(Ucu açık ders çeşitleri) 

-Halk Kültürü/Kültürel Değerler. (Din Dersi burada eritildi! “Din” adı bile yok içinde.) 

-Felsefe, Girişimcilik, Tarım, Hayvancılık, Toplum Hizmeti, vb. 

 A GRUBU ZORUNLU BEŞ DERS; Türkçe, Matematik, H.Bilgisi, F. Bilgisi, Matematik. 

Bunların dışındakiler seçmeli olup, hiçbirini çocuk okulda almak zorunda değildir.  Yani piyasada 

dilediği kişi veya dershaneden parasıyla alabilir. 

Beden Eğitimi dersi yerine SPOR, Müzik dersi yerine ENSTRÜMAN,  Resim dersi yerine 

GÖRSEL Sanatlar, Din Dersi yerine KÜLTÜREL DEĞERLER… Bu tanımlar, kendi içinde defalarca 

parçalanmaya açıktır.  

Kamu hizmetlerinin piyasaya devredilmesi, serbest piyasanın böyle canlandırılmasını isteyen 

büyük GATS planında, Diyanet İşleri Başkanlığının da lağvedilmesi var. Bakınız, sözleşmeli Din 

Kültürü öğretmeni gibi sözleşmeli İmam sistemi çoktan başladı. Eğer dersini talep eden öğrenci 

olmazsa o öğretmenin işi olmayacak.  

Eğer cemaati hutbesini beğenmezse imam orda çalışamayacak. Piyasa belirleyecek her şeyi. 

Falan tarikat kendi imamını istiyorsa, maaşını kendi versin, camisini kendi işletsin, kendi din eğitimini 

orada versin… İstenen budur ve her şey GATS sözleşmesi doğrultusundadır. 



Diyanet İşleri Başkanlığı önce parçalanacak, sonra lağvedilecektir.  

Diyanet’in parçalanmasını ve lağvedilmesini hızlandırmak içindir ki, bu kadar çok tarikat 

türetildi. Yakında, piyasada tarikatlar arası “pastadan pay alma” savaşı kızışır. Döneriz Ortaçağ 

Avrupasının yüz yıl süren mezhep savaşlarına. Halkın birliği için, laiklik yeniden tek kurtuluş olur o 

zaman! 

Dini de alet ederek işbirlikçilerini başımıza yerleştiren GATS Plancıları, bilmiyorlar ki burası 

Anadolu... Hilal uğruna savaşan Ulu Analarla dolu. Ulu oğullar yetiştiren analar! Türbeleri ordadır, 

bakarsanız görürsünüz!  

Kefeni mavi-beyazlılar tarafından ne GATS’lar yazıldı binlerce yıldır, hepsi burada battı, 

yırtıldı. Yine yırtılır! 

 Bir şey daha var.  

Okullarımızda sayısız Din Kültürü öğretmeni muavin veya okul müdürüdür. Aynı şekilde 

idarecilik yapan sayısız Resim, Müzik ve Beden Eğitimi öğretmenleri vardır. Bu derslerin kaldırılması 

rolü onlara verilmiştir. Bekliyorum, bu zehiri kendi elleriyle içmeyi kabul edecekler mi, yoksa İSTİFA 

EDEREK onurlu bir duruş gösterecekler mi?  

“Bu programı uygulamaktansa” diyerek, idarecilikten istifa eden ilk müdürün adı şanlı 

tarihimize yazılacaktır!  

Müdürleri toplu istifa eden şehirlerin adı, “şerefli şehir” unvanıyla anılacaktır! 

 

9.8.2010 

 

 GATS’ın En Büyük Düşmanı Neden DANIŞTAY! 

 

 Kamu hizmetlerinin piyasaya devredilmesi sözleşmesini imzaladığımız 1995’den beri 

özelleştirmeleri tıkayan en büyük hukuk kurumu Danıştay! 

  Danıştay’ın hedef haline getirilmesi hiç boşuna değildir. Sanki türbanı çözmeyen orasıymış 

gibi göstererek, aslında emperyalist tekellerin ortadan kalkmasını istediği bir kurumu yok etmektir 

niyetleri. 

 Lise 1.sınıfa gidecek oğlu olan birisiyle konuşuyordum, “evet” çiymiş, bilmiyordum. Ona 

dedim ki, “4. sınıfta ders seçme geldi, parçalanmış dersleri seçmeye çocuğu zorlamak pedagojik 

değildir. İlkokul 3 yıla indirilmiş demektir. Lise dersleri dağıtıldı, fiilen lise lağvedildi. Danıştay’a 

dava açın” dedim. Cevabı, “Biz Danıştay’ı kaldıracağız” oldu.  

Çok şaşırdım. Çocuğunun geleceğinden daha önemli Danıştay’ın kaldırılması, bu nasıl 

olabiliyor. Ancak psikolojik savaşla kazanılacak bir mevzidir bu.  

Bir örnek daha yaşadım: Sol görüşlü, ama Lazcılık da yapan bir bey. Maliye Bakanlığına bağlı 

bir iş yerinde mahkemelik bir sorun yaşamış, sürülmüş, Danıştay’a dava etmiş.  Dava sürüyor ve iki 

kere “evet” diyecekmiş! Bindiği dalı kesiyor adam, farkında değil. Artık Adalet Bakanı olur vermezse 

hiçbir dava açılamayacak orada, bunu görmüyorlar.  

Tıpkı Kürt ırkçıları gibi, kendilerine vaat edilmiş bir şey olanların gözleri başka şey görmüyor, 

onlar evetçi kesilmişler. 

Türban sorunu yaratıp bunu da çözmeyen Danıştaymış gibi göstermekle… Yasaklayan 

orasıdır diye bilinecek, ama asıl Danıştay’ı istemeyen ABD’dir, bunu görmeyecek…Farkında olmadan 

ABD’nin istediğini yapacak, “kaldıralım Danıştay’ı” diyecek…  

SS-1 modeline uydu.  Asimetrik Savaş taktiğine oturdu. 

Hangi konularda Danıştay taviz vermedi, GATS’a engel oldu, anımsamaya çalışalım: 

-Yabancı doktor, diş hekimi, veteriner ve hemşire getirilmesine engel oldu. 

-Sınırdaki mayınların yabancılara temizletilmesine engel oldu. 

-Yabancı mühendislerin çalıştırılmasına engel oldu. 

Bir de yabancılara bu taahhüdü verenlerin ne dediklerine bakarsak, onların neyi bizden 

kopartamadıklarını görürüz. Örneğin, “yabancıların hizmet pazarına girişini düzenlemeye yönelik 

mevzuatın bulunmaması..” diye bir sıkıntıları var. Mevzuatın, yani yabancıların eline “buyurun” diye 

verilmesini sağlayacak izin belgesinde sıkıntıları var.  

Mevzuatlar Danıştay’da takılıyor da ondan sıkıntıları var!  



Danıştay’ın Türk halkına koruyucu tutumu, onlar için “engel” demekti.  Sermayenin serbest 

dolaşımının önündeki en büyük engel, ulus devletlerin koruyucu yasalarıdır. Koruyucu yasaları kim 

işletir? Danıştay Hakimleri, Yargıtay Hakimleri… 

Onların ele geçiremedikleri hizmet dallarına kendileri  “Listelenmeyen hizmet dalları” deyimi 

kullanılıyorlar. Maliye’nin sitesinden bu listelenmeyenleri okuyalım: 

 “Listelenmeyen hizmetler için bir inceleme yapıldığında; mesleki hizmetlerde bazı hizmet 

dallarının Türk vatandaşlığına bırakılması nedeniyle (doktorluk, diş hekimliği, veterinerlik, 

hemşirelik gibi) taahhütte bulunulmadığı, bazı sektörlerde ise (Araştırma Geliştirme Hizmetleri, 

Gayrimenkul Kiralama Hizmetleri, Dağıtım Hizmetleri gibi) genel olarak bu hizmetlere ilişkin, 

özel olarak da yabancıların bu pazara girişini düzenlemeye yönelik mevzuatın bulunmaması 

nedeniyle taahhütte bulunulmadığı, iç su taşımacılığının kabotaj nedeniyle yabancılara kapalı 

olması ve uzay taşımacılığı gibi sektörlerde de ülkemizde uygulama alanı bulunmadığından 

taahhütte bulunulmadığı görülecektir.  

Buna mukabil Türkiye’nin özel taahhütler listesindeki kapsama oranı yaklaşık % 46.6 olup, 

gelişmekte olan ülkeler ortalamasının (% 18) hayli üzerinde olan bu oran söz konusu ülkeler grubu 

içerisinde en yüksek oranlardan birisini oluşturmaktadır.  

Hiç kuşkusuz, bu olgu 72 hizmet alt sektörünün tam anlamıyla liberalizasyona açılması 

anlamına gelmemektedir. Pazara girişe ilişkin sınırlama ve koşullarla, ulusal muameleye ilişkin koşul 

ve nitelikler liberalizasyonun da sınırlarını çizmektedir. Esasen GATS’ın amacı nihai olarak tüm 

hizmet sektörlerinde tam liberalizasyonu sağlamak ise de, kısa vadede hizmetlerin 

liberalizasyonundan ziyade ülkelerin mevcut durumlarının ortaya çıkarılması, mevcut durumun 

gelecekte daha kısıtlayıcı unsurlar içermeyeceğinin tüm üyelere listeler yoluyla deklare 

edilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, başlangıç noktası olarak ülkemizin taahhüt listesinin 

oldukça gelişmiş olarak nitelendirilmesi mümkündür.” 

http://www.alomaliye.com/gats_taah%20_listesi.htm 

Yabancılara vermedik neyimiz kaldı diye düşünürken, hiç aklımıza gelmeyen meğer daha 

neler varmış…  

Alomaliye sitesinde, yabancılara vermeyi/açmayı taahhüt ettiğimiz hizmet listesini 

gördüğümde çok utandım. 

1-Mesleki Hizmetler (a-Uzmanlık gerektiren hizmetler, b-Bilgisayar ve ilgili hizmetler, c-

Diğer mesleki hizmetler) 

2-Haberleşme Hizmetleri (a-Posta hizmetleri, b-Kurye hizmetleri,                               c-

Telekomünikasyon hizmetleri) 

3-Müteahhitlik ve İlgili Mühendislik-Mimarlık Hizmetleri 

4-Eğitim Hizmetleri (a-İlk, orta ve diğer öğretim hizmetleri, b-Yüksek öğretim 

hizmetleri) 

5-Çevre Hizmetleri (a-Kanalizasyon hizmetleri, b-Çöplerin kaldırılması hizmetleri,  c-Sağlık-

Çevre ve benzeri hizmetler) 

6-Mali Hizmetler ( a-Sigortacılık ve sigortacılık ile ilgili hizmetler, b-Bankacılık ve diğer 

mali hizmetler) 

7-Sağlık İle İlgili ve Sosyal Hizmetler (a-Hastahane hizmetleri)  

8-Kültür, Turizm ve Seyahat İle İlgili Hizmetler (a-Oteller ve lokantalar, b-Seyahat 

acentaları ve tur operatörü hizmetleri) 

9-Ulaştırma Hizmetleri (a-Deniz taşımacılığı hizmetleri, b-Hava taşımacılığı hizmetleri, c-

Demiryolu taşımacılığı hizmetleri, d-Kara taşımacılığı hizmetleri) 

Bu dallara, güvenlik ve savunma hizmetlerini de eklemeliyiz. Örneğin TSK’de yemek 

özelleşti ve sözleşmeli uzman artık alınıyor… 

 Demek, Danıştay’ın başı iyice derttedir. Demek, YARSAV onun için hedeftedir.   

Ve dahası, demek, Danıştay engelini ortadan kaldırmak için Anayasa değiştirilmektedir.  

 Demek emperyalizmin baş düşmanı Danıştay’dır. 

 9.8.2010/ Mahiye Morgül 

 

 Ek: 



 GATS Sözleşmesi uyarınca, üniversite güvenlik hizmetleri özelleştirildi. Bunun  

sonuçlarından biri Uşak üniversitesinde “ajanlık skandalı” şeklinde basında yer aldı. Bu konuda bir 

köşe yazısı yazan Nurullah Aydın’dan diyor ki:  

….Uşak Üniversitesi güvenlik amiri ve bir güvenlik görevlisi YÖK'e gönderdikleri itiraf 

mektubunda yönetim tarafından ajan gibi kullanıldıklarını öne sürdü. Yrd. Doç. Dr. Ali Galip 

Baltaoğlu'nun suç duyurusu üzerine Rektör Adnan Şişman, Genel Sekreter Aziz Bayraktar, Rektör 

Yardımcısı Lütfi Özav, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Lütfullah Türkmen ve danışman Cemil 

Yücel hakkında başlatılan soruşturma bir itiraf mektubuyla yeni bir boyut kazanmış durumda.  

Yasa dışı işler emrettiler 
Suç örgütü oluşturmakla suçlanan üniversite yönetimiyle ilgili mektup YÖK'e gönderildi. 

Uşak Üniversitesi Güvenlik Amiri Durmuş Yıldırım, Genel Sekreter Bayraktar ve Rektör Danışmanı 

Yücel tarafından yasa dışı işlerde kullanıldığını iddia etti. Yıldırım mektupta şunları öne sürdü: "Aziz 

Bayraktar, devletin istediğini söyleyerek, kendisine muhalif bazı öğretim üyelerini takip etmemi istedi. 

Öğretim üyelerinin kimlerle görüştüğünü, neler yaptığını haftalık rapor halinde kendisine veriyorduk. 

Sonra bu durumdan rahatsızlık duyup vazgeçmek isteyince, beni tehdit etti."  

Asılsız iddialara suçlama 
Bayraktar'ın, sorun yaşadığı personel şube müdürünü asılsız iddialarla suçlatıp, tutanak 

düzenlettiğini iddia eden Yıldırım, "Personel şube müdürünü kampüse bile sokmamamızı istedi" 

ifadelerini kullanmış Müdür hakkında suç duyurusunda bulunduklarını anlatmış, daha sonra baskı 

altında bunu yaptıklarını kaydedip şikayetten vazgeçtiğini bildirmiş. 

  Yıldırım, Aziz Bayraktar'ın "Devlet bizim arkamızda. Yargıdan da bir şey olmaz. Savcılara 

koşan eli boş dönüyor. Bizim bir gücümüz var" dediğini öne sürmüş. Güvenlik görevlisi Emrah Aktay 

da aynı içerikteki mektubu YÖK'e gönderdi. (Bugün gazetesi)  

Peki YÖK ne yaptı dersiniz? Hiç bekletiyor. 

 (28.8.2010) 

 

Sınavlara Neden Dinamit Atıldı 

 

 Geçirilmekte olduğumuz yeni sömürgecilik düzeni var ya, işte o nedenle merkezi sınavlar 

kaldırılacak, önce sular bulandırılıyor. 

Yöntemi budur ABD emperyalizminin. O sömürgeci düzende eyaletler vardır, eyalet 

belediyeleri vardır, ulus devlet sistemi yoktur. O sistemde sınavları belediyeler yapar, hatta her kurum 

kendi işe alacağı elmanı kendisi seçer.  

Oyladığımız yeni anayasa paketinde saklı olan şey, birkaç ay sonra getirilecek olan büyük 

pakette yer alacak olan eyalet sistemi, plebisit denilen oylamanın yer almasıdır. 

Yeni seçmen görevli kağıtlarında, bugüne kadar ülkemizde olmayan “PLEBİSİT Görevlisi” 

sözcüğü yer aldığının belgeleri internette dolaştırıldı. Halkımız sinsice bölünmeye hazırlanıyor. Bir 

sonraki oylama bu olacaktır, hazırlıklar onadır. 

Eğitimin merkezden değil eyaletlere göre düzenleneceği, hatta Muharrem İnce’nin de 

konferanslarında önerdiği şekliyle, yerel yönetimlere bağlanacağı, okulların Mütevelli Heyetleri 

tarafından yönetileceği, öğretmen alımlarının da ders seçmenin de, hatta kıyafetlerin de onlar 

tarafından düzenleneceği, doğal olarak elman alımlarını kurumların kendilerinin yapacağı vaadleri 

GATS sözleşmesiyle Dünya Bankasına söz verilmiştir.  

Türbandan sorun yaratmak bunun parçasıydı. Bulunan çözüm de okulların belediyelere 

bağlanmasıdır.  

 Değerleri okurlarım, kaostan piyasacı düzene geçiş yöntemlerini artık biliyorsunuz.  Suyu 

bulandırmaktan maksat, “yeter artık ne olacaksa olsun” dedirtmektir. 

Ne yapmak istediklerini onlar çok iyi biliyorlar ama bizim gözümü türban gibi suni yaratılmış 

sorunlarla kapatıldığı için olacakları seçemiyoruz.  

YÖK’ün en parlatılmış başkanları zamanında ya sınav kitapçıkları çalındı, ya yanlış sorular 

çıktı, ya yerine adam sokuldu… Hedef aynıydı; merkezi sisteme güveni sarsmak! Bugüne hazırladılar 

insanları, eyalet sistemine geçişe evet der hale getirmektir maksat. 

Ankara’da on bin tane dağıttığım bir el ilanı var. Bu ilanda bir eğitimci yazar olarak neden 

referandumda HAYIR diyeceğimi anlatıyorum. Arabaların sileceklerine takıyorum, oradan evlere 

kadar gidiyor. El ilanına şimdi merkezi sistem sınavlarının neden dinamitlendiğini ekledim. 



Mahiye Morgül / 7.9.2010 

Değerli Anne ve Babalar    

Bu yıl 4.sınıfta başlayan ders seçme sistemi nedeniyle İlköğretim fiilen 3 yıla indirildi. Lise 

grup dersleri parçalandı, fakülteler lise müfredatına çekildi, diplomalar kaldırıldı. Bir yandan da 

müfredat azaltıldı; örneğin Dil Bilgisi Türkçe’den, Geometri Matematikten çıkartıldı ve bunlar 

yapılırken sizin onayınıza hiç başvurulmadı.  

Ülkemizde artık insan kaynaklarımız kuruyacak, doktor, mühendis gibi hizmetler dışarıdan 

gelecek demektir, ki bu, Tansu Çiller’in 1995’de GATS Sözleşmesiyle ABD’ye verdiği taahhüttür. 

Okulların ve hastanelerin belediyelere devredilmesi buna dahildir. Yapılan anayasa değişikliği, Türk 

ulusuna kendi isteğiyle harakiri yaptırmaktır.   

Danıştay ve Yargıtay, daha önce dışarıdan mühendis doktor gelmesini “bizde bu eleman 

yetişiyor” (yerellik) kuralıyla durduruyordu. Anayasa paketinde ise, Danıştay’ın eli kolu bağlanıyor, 

dışarıdan hizmet getirilmesinin önü açılıyor. Sırada, KPSS, YGS, OSYM gibi tek merkezli sınavların 

kaldırılıp yerel yönetimlere (eyaletlere) devredilmesi vardır. Sınavların dinamitlenme nedeni budur. 

Aynı nedenle 2006-5544 sayılı işe girerken sınav yasasının işletilmesi ve ihtiyaç kalmadığı için 

YÖK’ün kaldırılması gündemdedir. Acilen 1980 öncesinin planlı eğitimine dönülmelidir ve hatta eski 

ders kitaplarını sıkı koruyunuz. 

2005 yılında, “kullan at” ders kitaplarıyla başlatılan eğitimin enkaza döndürülmesi işi, YÖK 

aracılığıyla, SPAN adlı Amerikan şirketi tarafından yürütüldü ve bu sırada dikkatimiz sinsice türbana 

çekildi. Yaratılan bu sunî sorun hep ötelenerek kullanıldı. (Okulların eyalet belediyelerine 

bağlanmasına kadar ötelenecektir.)   

Değerli veliler! İlköğretimde bu yıl, 4. sınıftan itibaren Resim, Müzik, Beden Eğitimi ve Din 

Kültürü dersleri okulda verilen ders olmaktan çıkartıldı, parçalanarak, spor, enstrüman gibi piyasada 

parayla satın alınan dersler oldu. Böylece, temel eğitimde “Eğitimde Birlik” ilkesi fiilen yok edildi.  

Biliniz ki, liselerde parçalı seçmeli ders, dersi seçilmeyen öğretmeni işsiz, öğrenciyi bilgisiz 

bırakır.  

Çocuklarınızın bu eğitimden zarar göreceğini düşünüyorsanız, 60 gün içerisinde Danıştay’da 

dava açabilirsiniz. Referanduma sunulan Anayasa paketiyle bu hukuk yolu size kapatılmaktadır.   

Getirilen parçalı eğitimin mağduru olan çocuklarınızla ve öğretmenlerle birlikte, bilimi, 

bilimsel eğitimi korumak için, okulların belediyelere bağlanmaması için, okul bahçelerinde direniş 

çadırları kurabilir, okul yöneticilerini bu programı uygulamamaya davet edebilirsiniz.  

Sevgili anne ve babalar; “Parçalı Eğitime Hayır” diyorsanız, ABD’den dayatılan karşı 

devrim anayasasına da HAYIR deyiniz.  

 

Eğitimci Yazar Mahiye Morgül / www.mahiye.com /mahiye@gmail.com 

Not: Bu metin, Eylül 2010 Referandumu kapsamında el ilanı olup Ankara’da tarafımdan 15 

bin adet dağıtılmıştır. 

 

Dönütlerden biri: 

Sayın Mahiye Hocam, 

 Sınavların dinamitlenmesi hakkındaki görüşlerinize aynen katılıyorum. Çünkü, aşağıdaki 

haber sizi ve endişelerinizi haklı çıkarmakla kalmıyor  aynı zamanda, bir örgüt işi olduğu açık olan   

hırsızlık/sızdırma/dinleme olgularının sorumluları ortaya çıkarılacak yerde her gün yeni bir hırsızlık 

yönetimi ortaya atılmasının gerçek amacının ne olduğunu da  işaret ediyor: HER ÜNİVERSİTE 

ALACAĞI ÖĞRENCİYİ KENDİSİ SEÇSİN!! 

 Başbakan Erdoğan: 'Niçin üniversiteler kendi öğrenci alımlarını yapmasın? Gelin kaldıralım 

bu YÖK sistemini’. 

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetay&ArticleID=1018355&Date=11

.09.2010&CategoryID=78 

Prof.Kayhan Kantarlı 12.9.2010 

 

 

 

Belge 1. 
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2005 yılında Ankara pilot ilköğretim okullarında görülen İlköğretim ders çizelgesi.  

(Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştır.)  

Örneğin; çizelge üzerinde (+) işaretli Resim, Müzik ve Beden Eğitimi derslerinin hizasında 4-

5-6-7-8.sınıflarda ders saati boş görünmektedir.  

         
 

Belge 2.  

 “Özel bilgi, beceri ve yetenek isteyen…” tanımı getirilerek temel ders olmaktan çıkartılan 

dersler:   

 

 
Mahiye Morgül 

Milli Eğitimde Emperyalist Kuşatma (Kitap).Yazarı 

 

 

Eylül 2010 Referandumunun Yüzdeleri Bozuktur 

   

50 milyon seçmenden oy kullanmayan 11.500.000 (%23) kişiyi düşersek;  

Oy kullanan 38.500.000 seçmen vardır. 

Oy kullanan 38.500.000 kişiden "evet" diyenlerin oranı %58'dir.  

Hesaplarsak, evet diyen kişi sayısı: 22.330.000 kişidir. 

  

EVET diyen kişi sayısı seçmen oyunun %50 sinden daha azdır. Bu durum hukuki 

açıklama gerektirir.  

HAYIR diyen kişi sayısı ise 16.170.000 kişidir. 

  

50.000.000 Seçmen 

22.330.000 EVET …….%44.6 

16.170.000 HAYIR ……% 32.3 

11.500.000 referandumu onaylamayan kişi. 

  

Bence sonuç: REFERANDUM MATEMATİK OLARAK GEÇERSİZDİR. Kamuoyuna 

açıklanan yüzde oranları seçmenin oy sayısını vermiyor.  

Referandum Kanunu yerine Seçim Kanunu oy oranları ile hesap yapılmıştır.  

Başından beri, referandum yerine “seçim atmosferi” yaratılması, bu sonucu elde etmeye 

yönelik bir tuzaktı. Oysa 4 yıllık milletvekili seçilmiyor, 100 yıllık anayasa yapılıyor… 

Referandum, doğuda PKK’nın baskı kurabildiği şehirleri veriyor. Bence asıl onlara 

referandum yaradı, kendi hükümranlık alanlarını belirlediler.  



Doğudaki katılmayanların oranı, halk düşmanlarının doğuda insanları ne kadar baskı altına 

alabildiklerini gösteriyor. Bölgeye daha ne kadar zulüm edeceklerinin planını şimdi aldıkları sonuca 

göre yapacaklar.  

Tunceli’de bütün zulümlerine rağmen başaramadıklarını gördüler.  Diyarbakır’da da her şeye 

rağmen kendilerine boyun eğmeyen bir kitle olduğunu gördüler. 

 Doğu illerimizde, yüzdesi evet’ten yana yüksek gösterilen yerlerde, halkın ne kadar baskı 

altında olduğunu anlıyoruz. Buna demokrasi diyenler utansın, demokrasinin zaferi diye bunu telaffuz 

edenler matematik bilmiyorlar.  

Doğudaki bu baskı çok yönlüdür, tek sebeple değildir: 

DTP baskısı, PKK baskısı, ağa baskısı, uyuşturucu mafya baskısı, CİA, MOSSAD gibi gizli 

servislerin baskısı, aşiret baskısı, Ramazan ayının dinsel baskısı, hediye paketlerinin baskısı, cemaat 

baskısı, Hıristiyan misyonerlerin baskısı, Yahudi lobisinin parlattığı Tayyip’in göz kamaştırıcı etkisi, 

reklam tabelalarının etkisi,  TRT baskısı, hatta basketbol maçıyla ekranlara kilitleme baskısı… Ne 

ararsanız var.  

Halkın gerçekleri görmemesi için içinde her şey olan bir referandumdu. İşte sonuçlarını bile 

sağlıklı açıklamıyorlar. 

Bu referandum tüm halkın yüzlerce yıl geleceğini şekillendirmek içindir, 4 yıllık seçim 

değildir, siyasi parti seçimleri gibi “oyların şu kadarını alan şu kadar milletvekili çıkartır” seçimi hiç 

değildir. Doğrudan seçmen sayısının çoğunu almakla ilgili bir referandumdur. 

Herkesi göz göre göre kandırıyorlar! Nasıl kandırdık diye de her halde bu tezgahı planlayan 

gizli servislere göz kırpıyorlardır.  

Tansu Çiller de çok sevinmiştir, GATS’ın önü açıldı, artık rahatlıkla her şeyi yabancılara 

satabilecektir. Anayasa Mahkemesinde “özelleştirilemez” engeline takılmış bütün beklemekte olan 

dosyalar şipşak geçer artık.  

Evet diyenler neye evet dediğini yakında anlayacak.  

 

Mahiye Morgül/ 13.9.2010 

 


