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ÖNSÖZ 
Senelerce yaşamış olduğum tecrübelerime bağlı olarak genç yaşta iken hep 
birşeylerin yolunda gitmediğini düşünürdüm ancak etrafımda kimse benimle 
aynı fikri paylaşmıyor gibi göründüğünden yada öyle davrandığından birçok şeyi 
kendi başıma öğrenmek ve uygulamak zorunda kalmıştım. Toplum içerisinde 
yaşarken uyulması gereken ancak bir türlü adam akıllı açıklık getirilmeyen 
kurallar mevcut. Ne zaman bu kuralları sorgulamaya kalkışsam mutlaka ya 
negatif bir tepki yada "öyle işte" tarzında bir cevapla karşılaşırdım. Fakat tüm 
bu negatiflikler benim yinede birşeylerin yanlış işliyor olduğuna dair olan 
hislerimi bastıramıyordu - aksine sanki haklı olduğumu ve kimsenin gerçekleri 
konuşmaya cesaretinin olmadığını tasdikliyordu. 

Kimsenin doğru dürüst "konuşulmaması" gereken konuları benimle 
konuşabileceğinide pek zannetmediğim için birçok cevabı kendi çabalarım ve 
araştırmalarımla bulmaya başladım. Tabiki eskiden bugünkü gibi bir internet ve 
bilgi ağı yoktu. Aradığınız kitaplara ulaşmakta oldukça zordu. Sağda solda 
kütüphane işlevi gören yerler sadece onlara hediye edilmiş kitaplarla doluydu. 
Üniversite kütüphanelerine girmek ise eğer orada okumuyorsanız zaten 
imkansızdı. Yani bir kitapçıya gidip "bana şunun hakkında bir kitap verirmisiniz" 
de diyemiyorsunuz, çünkü kitapçı sadece elindekini satıyor ve her kitabında 
içeriğini bilmekle yükümlü değildi. Yani ilk problem ne aradığımı bilmemde 
yatıyordu.... bunu buluncada bu bilgiyi nereden elde edebileceğimi bulmam 
gerekiyordu. Yani şimdiki gibi Google a yazıp bulmak gibi bir lüksümde yoktu, 
çünkü henüz öyle birşeyde yoktu. 

Birgün eve giderken yol kenarında çöplüğe atılmış bir kitap yığını gördüm ve 
içimden birşey "git ve bak" dedi sanki, ne kaybedecektimki?! Orada 1900 lerden 
1950lere kadar basılmış birçok filozofik, ezoterik ve tezofik konuları içeren 30 
kadar kitap bulmuştum. Sayfalarını birer birer karıştırmaya başladım ve her 
sayfa sanki içimden "işte bu" dedirtircesine bilgiler içeriyordu. O anda sanki 
İnkaların altın şehrini bulmuş gibiydim. Yani önümde çöpe atılmış olan bunca 
eser benim için paha biçilmez bir hazine değerinde idi - halende öyleler.  

Aklımdaki birçok cevapsız soruya bu kitaplar sayesinde cevaplar bulmuştum. 
Tabiki zamanla tüm bu okuduklarımın aslında yasaklı eserler olduklarınıda 
öğrenmiştim. Yani otoriteye göre yaptığım şey "yanlıştı". Bu kitaplardaki bilgiler 
halk tarafından "öcü" kategorisine alınmış ve bunları okuduğunu söyleyenlerde 
bir anda "farklı" damgası yemekteydi. Kimse kitabın içeriğini bilmiyor ama diğer 
herkes karşı olduğu için onlar gibi davranmayı seçiyordu. Tıpkı Salman Rüşdinin 
"Şeytan Ayetleri" Romanına gösterilen tepki gibi.... millet sokakta karşıt gösteri 
yapıyor, yazarın öldürülmesini talep ediyor ancak aralarında bir tanesi bile 
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kitabın ne üzerine yazılmış olduğunu bilmiyor. Tek bilinen şey inançlarına karşı 
hakaret içerdiği. 

Yaşadığım ortama göre bildiklerimi yada okuduklarımı birileri ile paylaşmam 
pekde akıllıca bir iş değildi. Daima onlar gibi davranmalı ve onlar gibi hareket 
etmeliydim, ki böylece hem istediklerimi elde edebileyim hemde kimse neyi ne 
amaç ile yapıyor olduğumu anlamasın. Hayatta kalmanın tek yoluda buydu; 
koyun postunda kurt olmak! Çünkü dışarıda sadece bu iki tür mevcuttu. Kurtlar 
ve koyunlar! Tıpkı doğadada olduğu gibi kurtların nüfusu koyunlara nazaran 
oldukça düşük. Bunun ortası diye birşeyde yok.... var olduğunu zannedende 
aslında bir koyun olduğunu kabul etmek istemeyen bir ezikten başkası olmuyor. 
Çünkü realite hiçde film yada romanlarda gösterildiği gibi işlemiyor. 

Tabiki "ne koyunu ya, sensin asıl koyun" diyen birçok insan mevcut - çünkü 
koyunlar için gerçeği örtbas etmenin tek yolu şiddetle karşı çıkmak hatta vahşi 
doğalarını sergileyerek şiddeti doğrudan uygulamaktır. Bu onların tek bildiği 
yoldur! Konuşarak halletmeye çalışmaları istediklerini elde edemeyince daima 
şiddetle sonuçlanır. Daima!!!  

Kim bir koyun yada aptal olduğunu gururla kabullenir? Koyunlar? Yoooo, tabiki 
zeki olanlar! Yoksa nasıl olurda aptal olan çoğunluğun sevgisini ve desteğini 
kazanabilirler?!! Bu açıdan gerçek aptallık ne olduğunuzu açık açık sizin 
karşıtınız olanlara söylemektir. İnsanlar gerçeklere karşı daima alerjik bir tepki 
gösterirler.  

Bu kitapla beraber herhangi bir değişim akımı başlatma amacım yok! Buradaki 
bilgiler git gide aptallaştırılmakta olan halkın arasındaki inci tanelerininde arada 
yok olup gitmemeleri için. Tek umudum bu bilgiler doğrultusunda zeki olma 
yolundaki azınlığın bunca aptal arasında dahada aza indirilmesine bir nebzede 
olsa mani olmak.  

Öğrenmek isteyenler internetteki aptalca CIA/MIT  forumlarında belkide 
kendilerinden daha aptal olanların tavsiyelerini okuyor ve boşu boşuna hem 
zamanlarını kaybediyor hemde zihinlerini çöple dolduruyorlar. Herkes gerçeği 
bildiğini iddia edip ilgi toplamaya uğraşıyor yada bu yolla elindeki zırvaları 
satmaya çalışıyor. İlahiyatçılar, yogacılar, astral seyahatçiler, altın çağcılar, 
kıyamet alametçileri, ruhani rehberler, enerji ustalari, meditasyon ustaları, 
medyumlar, falcılar, tarotçular, wiccacılar, maji meraklıları, cadılar, havasçılar, 
cinciler, mistikler, okültistler, masonlar ve diğer birçok ZIRVA internette tıpkı bir 
bok böceğinin topladığı bok yığını gibi günden güne artıyor.  Tüm bu zırvalara 
önem verenlerin tabiki bir ortak noktası var! O da %99'unun birer EZİK olması. 
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Bu kitapla tüm bu zırvalara bir son verip realiteyi anlamanızda ilk adımınızı 
atmanıza yardımcı olmayı umuyorum. Çünkü ancak objektif bir bakış açısı ile 
doğruyu zırvadan ayırt edebilirsiniz. İnanarakta değil! Mantık vasıtası ile 
gözlemleyip öğrenerek ve anlayarak. 

Aptallık para ile şifası bulunabilecek bir hastalık değidir, eğitim yada kanunlara 
bağlı olarakta buna bir çözüm bulunamaz. Aptallık bir günahta değildir, çünkü 
kurbanı aptal olduğu için bunu engellemenin yolunu bilmez. Ancak aptallık 
evrensel bir suçtur ve bu suçu uygulamış olanlar daima karşı konulmaz ve 
merhametsiz bir şekilde cezalandırılır ve yok edilirler. 

Aptallığın sonsuz kaynağı insanların vurdumduymazlığıdır. Zeka ile elde edilen 
bilgi tüm ayrıntıları ile sınanır ve işe yarar şekilde kullanımı sağlanır. Aptallık ise 
vurdumduymazlığın ve sağduyusuzluğun oluşturduğu  zihinsel blokajlar ile 
bilgiyi ret eder. Sadece okumaklada aptallıktan kurtulunamaz. Edinilen bilgi 
doğrudan hayata uygulanamıyorsa ona sahip olmanında size getireceği birşey 
olmaz. Yani bilmek herşey demek değil. Hayat başından sonuna kadar sadece 
tek birşey ile dolu.... dersler! Hayatınız boyunca yapacağınız tek şeyde bu: 
dersleri öğrenmek. 

Bu kitabı tamamen okumayı başarmış olsanız bile henüz edindiğiniz bilgileri 
uygulamamış olarak gerçektende birşey başarmış sayılmazsınız. Bu bir 
motivasyon kitabı değil. Dünyada nasıl barış ve sevgi çemberi kurulur gibi bir 
konuda yok. Bu kitap sadece dikkat etmediğiniz fakat küçük detaylarda gizli 
kalmış olan bilgilerin hayatınızı nasılda siz farkında olmadan yönlendirdiği 
üzerine.  

Eğer hakarete uğruyor gibi bir his yüzünden kitabı elden bırakmaya kararda 
verirseniz bu sadece başladığı hiçbir işi sonuna kadar başaramayan bir başka 
ezik olduğunuzun kendinize karşı bariz kanıtı olacaktır. Ya hiç başlamayın yada 
başladınızmı sonuna kadar gidin! Bu kitap size hayatınızdaki tüm problemlerin 
esas suçlusunu açıklayacak! 

HAZIRMISINIZ?? 
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UYARI - GRAMER 

Yazılarda kasıtlı olarak imla ve gramer hataları bulunmaktadır. Kitaptaki tüm 
yazılar sadece FİKSİYONDUR! "Hayırseverler" çoğunluğun tiksinerek, uyuz 
olarak, kıskanarak yada imrenerek baktıkları azınlıktır. Bu hayırseverleri 
illuminati olarakta algılayabilirsiniz. 

Neden imla ve gramer hataları var peki? 

Gramer, heceleme ve imlayi; en basit sekilde gerzek koyunlari KONTROL etmek 
icin olsuturulmus bir düzenek olarak anlamaya baslayin. Bu mekanizma, lisanin 
gercek amaci olan "MESAJ ILETME"'yi baska bir yöne saptirir. Diger taraftanda 
koyunlar lisani bir spor aktivitesi gibi görüp, yaptiklari isaretlemeler, dogru imla 
ve kurallari takip ile puan elde ettikleri bir oyun zannederler. Oyunu kuralina 
göre oynayan koyunlarada tasdik olarak diploma denen "Sen bir Malsin" tilsimi 
boyunlarina asilip evlerine yollanirlar. 
 
Hayir! Nasil söylemek, yazmak yada disa vurmak istiyorsaniz öylede yaparsiniz. 
Okulda iken dahi diger koyunlarin haricinde gramer ve imlaya fazla kafayi 
takmadan kendi ifade tarzimla yazdigim icin sürekli ögretmenlerle problemler 
yasardim. Aralara cizgiler koyar, büyük harfle yazar, kelimenin altini cizerdim, 
yani normal imlanin izin vermeditgi, fakat kendimi ifade ettigime inandigim 
sekilde yazardim. Yani yazarken bildigim sekilde yazardim, ögretildigim 
[doktrine] sekilde degil. 
 
Yazilari okuyanlarin cogunun ne düsündügünüde iyi biliyorum: "bu adam daha 
dogru düzgün imla ve gramer'e bile sahip degilken, yazdiklari nasil bir deger 
tasiyabilirki?". "Adam [varmi?] daki -mi ekini bile ayirmiyor, hecelemeyi bile 
bilmiyor." Iste bu kayip sığırlar gözleri önüne koyulmus hayat kurtarici bilgileri 
doktrine edilmis koyunsal beyinleri ile ancak böyle algiliyorlar. Yani kimin nasil 
yaziyor oldugu cokmu umurumdaydi saniyorsunuz. I yerine i koymam yada ş 
yerine s yazmam ne fark ediyor? Sonucta verilmek istenen mesaji 
anlamiyormusunuz? [yokmu] yada [yok mu], yazsam ne farkedecek? Mesaj her 
türlü ortada degilmi sevgili deniz anasi beyinli okuyucular? Önemli olan yazidaki 
mesaji anlamak. Birazcik beyine sahip olan bir moronosaurus bile yazida ne 
ifade edildigini görebilir.  
 
Bu alanda FNORD konusuna degineyim. FNORD 1974 te 3 kitaplik bir seri olan 
"The Illuminatus" (Robert Anton Wilson) kitabinda kullanilan bir terminoloji idi. 
Bu kitap serisine kasitli imla hatalari (Fnord) konulmustu. Koyunlar bu tip imla 
hatali kelimeleri gördüklerinde bunlar onlar icin "görünmez" oluverirdi. Bir baska 
deyisle beyinleri verilmek istenen mesaji algilamazdi, gözlerindeki "Syntax 
Error" sinyalini dahi görebilirdiniz. 
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Ayni sey koyunlara hergün olur, fakat bu defa kasitli hatalar aslinda birer HATA 
degil, gercek mananin kendisidir. Bir baska deyisle koyunlar dogru imla ilüzyonu 
ile bir nevi trans haline sokulurlar ve böylece doktrine edildikleri sekilde 
gördükleri en ufak imla hatasini GÖZARDI ETMEYE PROGRAMLANIRLAR! Simdi 
rahatca oturup kac tane intellektüel yazinin koyunlar trafindan sirf bir "t" yerine 
"l" yada "u" yerine "v" vardi diye anlasilamamis oldugu  üzerine iyi bir düsünün 
bakalim. Bu kitaplardaki kasitli hatalar yanliskla degil kasitli olarak koyulmustu - 
yani bugün buraya imla üzerine laf atan koyunlarin suratina bir baska sille 
olarak kullanilan bir teknikti. Iste bu kasitli imla hatalarim yüzünden beni 
inanilamayacak bir masal yazari olarak görmelerinin en büyük nedenide bu!  
 
Evet sapsallar dogru anlamaya basliyorsunuz! O her defasinda gördügünüz imla 
hatalari aninda hissettiginiz rahatsiz edici duygunun nedeni hayirseverler 
tarafindan gerzek kalmayi secen koyunlar icin yaratilmis bir baska PROGRAMIN 
etkisi. Görünmeyen mürekkeple yazimi yazmak istiyorsunuz? Sadece imla 
hatalari yapin, böylece sigirlar sizi güvensiz bir kaynak olarak algilarlar ve 
yazdiginizi okumayi birakirlar. Buda yazdiklarinizi ulastirmak istediginiz kisilerin 
anlamasina yardimci olur! 
 
Tabiki simidye kadar bircok sigirasaurus bu kitabi sirf bu tip kasitli hatalarin 
kurbani olarak okumayi birakti. Yani eleme isleminden gecmis oldular ve suan 
bu yaziyi okuyabilenler lisan ve gramer denen seyin ne oldugunu anlamaya 
basliyorlar. Çoğunun düsüncesi ise "Götü kalkik, koca egolu" gibi birseydir. 
Fakat sunu size garanti edebilirim, burada yazilanlar kisa bir zamanda entel 
kafelerde tartisilmaya baslanir.  
 
Iletisim sirasinda tek önmli olan sey sunulan BILGIDIR! Doktrine edilmis averaj 
bir üniversiteli Borg asla durupta ne okuyor yada yaziyor oldugu üzerine beynini 
kullanip düsünmeyi tercih etmez. Bunun yerine yazinin sekli, karakter dagilimi, 
kelime arasi bosluklari, gramer ve imla gibi teknik kesinlik isteyen zirvalara 
takili kalir. Üniversite mezunu averaj bir salagin tam hizla ilerlerken, okuyacagi 
yada duyacagi bir imla hatasi ile tipki duvara carparcasina durdugunu 
görebilirsiniz. Nedenmi? Cünkü bu averaj üniversite mezunu ignesiz kovan arisi, 
aslinda ne yapiyor oldugu üzerine düsünmektense (mesaji algilama/resmi 
canlandirma) teknik görevlerle (imla, gramer) dikkatinin dagitildigini idrak dahi 
edemez. Bu kitabi okuyan üniversiteli moronlar tabiki gördükleri en ufak imla 
hatasiyla yazardan tiksinmeye baslarlar. Nasil olurda en basit kelimeleri bile 
heceleyemem. Nasil olurda -mi ekini ayri tutamam. Iste bu yüzden cogu henüz 
icerigi idrak etmek üzerine düsünemeden dahi okumayi birakirlar. Hepsinin tek 
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bir nedeni var: FNORD! Isterseniz size baska bir kelimeyi heceleyeyim: SIC-TI-
NIZ!  

Gramer Programinin sizi nerde yakaldigini biliyormusunuz? Tabiki üniversite 
yada kolejlerde! Çünkü bu gibi biryerde dogru gramer ve imladan daha önemli 
birsey yoktur. Bu özelliginiz size koloni kovaninda 40 sene sabah aksam iceri 
disari kosturup kraliceniz icin bal ve polen getirmenizi saglayacak pozisyonu 
elde etmenizi saglar. Yinede halen bunlari idraktan uzak olanlar var.  

Peki, o zaman birde sunu deneyin?! 

Diplomanizi alin, kicinizi onunla bir güzel silin - simdi o mis gibi kokusu ile 
beraber diplomadan bir konfeti yigini yapin - sobanin üstündeki tencereye 
koyup üstüne bir kibrit cakin ve yavas yavas buharlasip havada yokolusunu 
izleyin. Ardindan geriye kalan külleri dün yan komsunuzdan caldiginiz bongun 
icine yerlestirip üstüne cakmagi cakip saglam bir nefes cekin - bu nefesten 
alacaginiz "yüksek" ucma duygusu bosyere aldiginiz egitim icin gereken borcu 
kapatmaniza lazim olan 40 senelik köle isinin üzerine gercektende iyi gider... 

 Şapşallar!! 

 

 

Tabiki şimdide Toplum denen terimin nasıl ortaya çıktığına bakacağiz....  

Yani... 
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HERŞEY NASIL BAŞLADI 
Neden internetinizde Illuminatinin nasil basladigi konusunu aciklayan hicbir 
adam akıllı bilgi yok? Neden arastiran kimse yok? Neden sadece kücük bir grup 
tüm insanligi kontrol edebiliyor? Neden Alex Jones benzeri devlet ajanlari bunu 
açıklamıyor? Haberlerle hergün etrafa güvensizlik ve korku salıyor ancak hiçbir 
sekilde tüm bu düzenin ne sebepten bu halini aldigini anlatmıyorlar? Tabiki 
hiçkimse size bunu ne okulda nede herhangi bir masonik locada ögretecek. 
Çünkü aptal olmalı ve aptal kalmalısınız - ki sistem yani Matrix işlemeye devam 
etsin! 

Baslangicta insanlar paylasirdi. Hicbir kral, şef, patron, kural koyucu veya tek 
Tanri konsepti yoktu! Birinin baskasina kendisini yönetmesi icin elindeki gücü 
teslim etmesi düşünülemezdi bile. Insanlar zenginligi, bilgiyi, dogayi paylasir ve 
Tanriyi herşey olarak görürlerdi, yani rüzgar, ay, yildizlar, dünya, hava, 
hayvanlar veya brokoli gibi, yani etraflarindaki hersey onlar icin Tanri idi. Kimse 
baskasinin üzerine bir yönetim hakki isteyemezdi, cünkü hicbiri günümüzdeki 
gibi gücünü baskasina devredecek kadar salak degildi. 

Geçmiste birgün bir kesif yapildi! Kücük bir bilge grubu (Druidler) güneş 
tutulmalarinin zamanlarini keşfetti. Ne onlar nede tanidiklari baskalari o ana 
kadar hayatlarinda günes tutulmasi diye birsey duymus veya görmüslerdi. 
Tutulmanin gün ortasinda bir karanliga yol açacaginin farkina varmislardi. Ve 
teorilerine göre daha önce gündüz gözü ile bile tutlma görmemiş olan halk icin 
bu görüntü cok korkutucu olacakti. Onlar haricindede kimse aslinda ne olup 
bittigini bilmiyor olacakti.  

Ellerindeki teknoloji ile döngüleri hesaplayarak tutulmanin ne zaman ve nerede 
gerçekleşeceğini hesapladılar. Edindikleri bu güven verici gizli bilgi 
doğrultusunda çevrelerindeki herkesi uyarip „Yilan Tanrisinin“ yakinda ziyaret 
edecegini söylediler. Herkese dedilerki „gelecek olan Yilan Tanrisi önce Günesi, 
sonrada Dünyayi yiyecek, ancak eger bize yöentim gücünüzü devrederseniz 
sizleri koruyabiliriz“. Insanlar tabiki böyle saçma bir seye inanmadilar ve 
kaalede almadilar, „siz kimsiniz lan“ dediler. Tutulma hilesi gizli tutuldu ve 
„gizli“ kelimesi o ana kadar var olmayan bir seydi, ta ki bu bilge grubu bu 
kavrami olusturmaya karar verinceye kadar. Gün geldi ve gün ortasinda günes 
tutulmaya basladi ve hava karardi. Insanlar panige girdi ve bilgelerin uyarisina 
inandilar. Insanlar Yilan Tanri günesi yedikten sonra Dünyayi yiyecek zannetiler. 
Insanlar bilgelere yalvarip onlarin kendilerini bu „Seytani“ Yilandan korumalarini 
istediler. Bircok insan güclerini bilgelere devrederek korunmayi kabul etti. 
Bunun ardindan bilgeler Yilan Tanriyi def edebilmek icin bir dagin tepesine 
cikarak öncelikle bilinmeyen bir lisanda konuşmaya başladılar. Halk onları Yılan 
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Tanrının lisanında konuşuyor zanneti ve ardından sanki ANLAŞMAYA varılmış 
olduğunu ibraz edercesinede o cok ünlü cümleyi söylediler: 

3 Tanrı, "Işık olsun" diye buyurdu ve ışık oldu. 

4 Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. 

Peki kimse size bu ışığın kimin adına IYI olmuş olduğunu açıkladımı? Tabiki 
hayır. Işık sadece iyi idi..... iyi idi çünkü bilge druidlerin planı işe yaramıştı ve o 
andan itibaren günesin Yılan tanrısının ardından tekrar işigini göstermesi ile 
yaptıkları rituallerin işe yaradığını kanıtlamış ve bu yollada aptal ahali üzerindeki 
kontrolü ele geçirmişlerdi. 

Insanlar en azindan korunduklarini zannediyorlardi. Simdi bu beni 2 önemli 
noktaya değindiriyor: 

Neye inandığınız ve neyin gerçek olduğu iki ayri kavramdır. 

Tutulmaya geri dönelim. Tutulmanin kendilerine cok büyük bir güc getirdigini 
gören bilgeler o andan itibaren Günese ve Tutulmalara tapmaya başladilar. Bu 
tüm okkült sembolizmin baslangicidir. Peki Okkült (Occult) ne demektir? Gizli, 
sakli, el altindan yürüyen. Peki „Günes Tutulmasi“ kelimesi ne demek? Eger 
ansiklopedileri arastirisaniz gerceklesen tutulma olayinin „Okkültasyon“ olarak 
gectigini görürsünüz. Kök kelime ise Okkült veee.... tüyleriniz diken diken oldu 
galiba! Gizliligi temsil eden Okkült terimi aslında "tutulmanin" gizliligidir.  

Ve iste böylece toplum denilen hiyerarşik yapı dogmustu. Dünya asla ayni 
olmayacakti. Bilgeler bu gizliligi aileleri icinde tuttular ve hiyerarsik dagilimlarini 
Okkültasyon (hile) kelimesi sayesinde gerceklestirdiler. Okkültasyona bir geri 
gidersek ilginc birseyi fark edeceksiniz.  
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Kendi kuyrugunu yiyen Yilan, OROBORUS! Ilk bilgeler bu görüntüyü gökyüzünde 
görünce simge olarak yani OKKÜLT markasini belirlemek icin kullandilar. 
Hiyerarsik kurulus dünyada dağilmaya basladikça, bu sembolde ayni sekilde 
dağildi. Dünyadaki tüm uygarliklarda görebileceginiz tek ayni sembol budur! Bu 
ilk olusan gizli tarikatin ismi Yilan Mezhebi idi (The Order of The SNAKE). 
Bugünde halen ayni bilgelerin soyunun devami bu mezhebi ayakta tutmaktadir. 
Bilgeler, aile yapilarini sekillendirirken oroborus sembolünü küresel bir hiyerarsi 
sembolüne cevirdiler. Din sadece hiyerarsik yapilanma fikrini desteklemekle 
kalmadi, ayni zamanda kitaplardaki hikayeler sayesinde orjinal olusumunun 
gizliligini korumaya devam etti. Hiyerarsinin temelini sarsabilecek hersey ya 
seytan yada seytani olarak nitelendilrildi ve böylelikle koyunlar fazla derin 
dalmamalari icin günah, haram vb laflarla korkutuldu. Ya gercegi ögrenip 
cehenneme gideceklerdi yada susup oturacak vede cennetin nehirlerini ve 
hurilerini hayal edeceklerdi. Koyun mantiği tembellik ve sorumsuzluk diyarı olan 
cenneti tercih ettigi icin bugünkü insanlarin aptallik seviyesinin neden limitin 
altinda oldugunu mantıken anlamak akıllı birisi için pekde zor olmasa gerek. 
Din, insanlari yanlis yöne dogru gitmeleri icin olusturulmustu. Yönetici Tanri 
diye birsey yok, tıpkı Kral, Patron, Şef, Hakim, Baskan veya Günes yiyen bir 
Yilaninda olmadigi gibi. Sadece neye inanmak istediginiz var. Fakat biz tekrar 
Okkültasyona geri dönelim. 

 

Tutulmalarin azligi ve yörüngenin darligindan dolayi ayni hileyi dünyanin cesitli 
yerlerinde yapmak imkansizdi. Bilgeler bu sefer baska bir hile yarattilar, Ay 
isiginin Dünya üzerinden Sapmasi! Bu cok nadir görülen olayda dünyanin 
okyanuslari günes isinlarini ay hilal halindeyken ona dogru yansitirlar ve ortaya 
bir „AY YILDIZ“ cikardi. Bu büyüleyici fenomen sanki parlak bir yildiz ayin iki 
boynuzu arasina oturmus gibi bir görüntü yaratmaktadir. Bu fenomen 
sayesindede bugün bilinen oryental bayraklardaki ay yıldızın nereden gelmiş 
olduğunu görürüsünüz. Evet belkide bayraklar yeni, ancak bu aldatılışın 
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sembolizmi DAIMA etrafınızda rüzgarda sallanmaya devam ediyor. O elinde 
bayrakları sallayarak gezenlere nasıl bakılmalı peki!? 

Gercektende nadir görülen inanilmaz bir olay. Bu fenomen sayesinde bilgeler 
tekrar insanlar üzerinde tipki günes tutlmasinda yaptiklari gibi terör ve panik 
yarartmislardi. Tekrarliyorum, bilge adamlar bu görüntüyüde markalari olarak 
kullanmislardi ve dünyanin heryerinde taninmisti. 

Hepside bir HILE idi. Belkide halen ne okuyor olduğunuzu bilmiyorsunuz! Tüm 
güc insanlara karsi oynanan bir hile ile kazanilmisti. Korkuya sürülmüs insanlar 
kendilerini aldatanlara tüm güçlerini devretmişlerdi. Buna bagli olarak, bugünkü 
tüm güc kavrami sadece hile ile olusturulmaktadır. Güc yoksa hile yoktur, hile 
yoksa güc yoktur. Eski cahil insanlar gücü korunma ile eşdeğer kılmışlardı ve 
buda onları ömür boyu bu hatanın gölgesinde birer köle olmaya itti.  

Eger birinize gücünüzü devrediyorsanız bu onun SIZI korumasini saglamak 
içindir. Ama neyden korumak icin???? Yilan Tanridan???? Brokoliden???? Boktan 
Püsürükten??? Terörden???? 

Tüm bu okkült semboller hergün ve heran etrafınızda. Paketlerde, amblemlerde, 
şirket logolarında, markalarda, banka kartlarında. Sadece kullanılan sembollere 
bakın ve onun sunulan mana yada marka ile nasıl bir ilişkide durduğuna bakın. 
Çoğunun mana veremeyeceğiniz bir sembolizmle temsil ediliyor olduklarını fark 
edeceksiniz. Buna bir nevi arkadan düzüldüğünüzü yandaki aynadan izleyip 
"aynadaki düzülen ben değilimki" mantığı ile bakabilirsiniz.  

Madem konuyu toplumun oluşumu ile açtık şimdide toplum denen hiyerarşik 
düzenin nasılda insanları köleleştirdiğine gelelim.... 
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TANRILARIN İNSANLARI EĞİTMESİ 
Eskiden henüz dünyada şimdiki gibi bir aşırı nüfus yokken insanlar göçebe 
kabileler olarak yaşamaktaydılar. Mevsimlere göre yer değiştirir ve bulundukları 
bölgelerin sunduğu meyve, sebze, kabuklu yemişler ve av ile beslenirlerdi. 
Tabiki bu durum eldeki yiyecek kaynağının azlıgına göre nüfuslarının isteğe bağlı 
artmasınada engel teşkil etmekteydi. 

Nüfus az olduğu için henüz savaş yada kaynak kavgası gibi bir sorun ortada 
yoktu. Göç edilen yerler belliydi ve planda olmadan doğan çocuklarda kabilenin 
diğer üyelerini kaynak açısından zora sokmamak için öldürülmekteydi. Kimi 
kabileler yeni doğanları boğup gömer, kimileri uçurumdan atar, kimileride ziyan 
olmasın diye öldürüp yerlerdi. Yaptıkları şey doğadaki düzeni taklit etmekti. 
Çünkü tıpkı kurak zamanlarda doğan yavruların anneleri tarafından yenilmesi 
gibi insanlarda bundan farklı birşey yapmıyorlardı. Aynı ortamdaydılar ve diğer 
canlılar gibi aynı kaderi paylasmak zorunda olduklarından farklı bir şekilde 
davranamıyorlardı. 

Fakat birgün (yaklaşık 10.000 sene evvel) birşey oldu! Muazzam bir şey hemde. 
Dünyanın birçok yerinde Tanrılar sudan çıkıp yada üzerinde seyahat ederek 
gelip insanlara bilim, astronomi, tarım, hayvancılık, sanat ve lisanı öğretmeye 
başladılar. Bu Tanrıların isimleri yöreden yöreye yada kültürden kültüre farklılık 
gösteriyordu. Batı afrikada bu Tanrıya Dogon deniyordu, Mayalar ona 
Quetzalcoatl diyordu, çinliler ise Fu Xi yada Shennong, Sümerliler Enki ve 
Filistinlierde Oannes diyordu. Tabiki bunlar en bilinen isimler, fakat hepsini ortak 
kılan bir nokta vardı: hepsi yarı insan yarı balık yada yılan görünümünde ifade 
ediliyor ve deniz dibinde yaşadıklarına inanılıyordu. Bu tanrıların niyetinin tam 
olarak ne olmuş olabileceği tamamen bir muamma ama belkide kitabın sonunda 
buna bir cevap bulursunuz. Fakat durum şuki insanlar edinmiş oldukları bu 
bilgiler doğrultusunda farkında olmadan bir ilerleme kaydetmeye başlamaktan 
çok gerilemeye başlamışlardı. 

Avcı ve toplayıcı kabilelerde haftanın bir günü erkekler yaban avına çıkar, 
kadınlar ise meyve ve fıstık cinsinden ürünleri toplamaya giderlerdi. Zamanın 
geriye kalanında ise aileler sosyal aktivitelerle zamanlarını geçirirlerdi. Eğer 
bugünkü duruma bakılırsa durum artık tam tersi! Haftanın sadece tam bir günü 
ailevi sosyal aktivitelere ayrılabiliyor ve geriye kalan zamanda ise sürekli 
çalışılıyor. O zamanın ilkel diye bakılan insanları için aslında zaman zenginleri 
demek oldukça doğru olur. 

Tarıma geçişle beraber insanlar birşeyin farkına vardılar: artık "istedikleri" kadar 
(ihtiyac kadar değil) yiyecek üretebileceklerdi. Bu güven hissi onların ilk olarak 
göçebeliği bırakmalarına ve bulunduklara yerde sabit kalarak şehirleşmeyi 
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secmelerine imkan verdi. Nasılsa yiyecek boldu ve buda nüfuslarını doğanın 
sunduğu kadarına göre değil, üretebilecekleri kadarına göre ayarlama olanağı 
tanımaktaydı. Artık doğa onlara değil, onlar doğaya hükmediyordu. Zamanla 
artan nüfus ve yerleşim yerlerinin çoğalması ile şehirler arası ticaret ve 
akabindede hastalık bulaşımıda başlamıştı. 

Fakat ortada bir başka problem daha vardı.... eskiden haftada 1 gün ava çıkmak 
yerine şimdi neredeyse hergün tarlada çalışmak ve üretmek zorundalardı. Artan 
nüfusu doyurabilmenin en kolay yoluda tahıl ve süt ürünleri idi. Özellikle buğday 
gibi bir tahılın insanlar üzerinde yarattığı psikoaktif uyuzlaştırıcı etkisi ile halk git 
gide hem bu ve diğer benzeri gıdaların müptelası oluyor hemde bu yolla uysal 
bir toplum oluşturuluyordu. Bugün nereye giderseniz gidin mutlaka yemek 
masasında ekmek bulacaksınızdır. Hatta kimileri ekmek olmadan yemek bile 
yiyemeyeceğini söyler. Buna alışkanlık değil, müptelalık denir. Ekmek ile ilgili 
anlatılmaya çalışılan "pozitif" zırvaların tek nedeni müptelalarını bunu 
kullanmaya devama teşvikten başka birşey değil. Tahıl ürünleri özelliklede 
buğday ve pirinç içerdikleri kimyasal bileşenler yüzünden kullanıcılarını tıpkı 
diğer eroin benzeri maddelerdeki gibi "beynin ödüllendirici hormonları 
salgılamasını sağlayan kimyasallara" bağımlı kılmaya başlarlar ve bu mamülleri 
tüketenlerde en çok rastlanan rahatsızlıklardan biride şizofrenidir. Yani bu 
ürünleri tüketenler aslında hem bağımlı hemde hastadır. 

Şehirleşme ile beraberinde tabiki yeniliklerde gelmeye başladı! Artık insanlar 
uzmanlaştıkları alanlarda çalışmaya başladılar. Tarım, balıkçılık, hayvancılık ve 
bunların dış şehirlere ticareti derken ortaya organize edilmiş bir düzen çıkmaya 
başladı. Bu düzende az bir miktar insan tüm üretimi yönetiyordu ve aynı 
zamanda çalışanları koruma bahanesi ile ordu sistemini ortaya çıkarıyorlardı. 
Artık herkes eskiden olduğu gibi canı istediğinde yada gerekli gördüğünde değil, 
sürekli üst otoritelerin isteklerini karşılayacak şekilde çalışmak zorundaydı. 
Öngörülen üretim miktarları, zamanlamalar ve gözetleyiciler yüzünden talebin 
karşılanmaması sonucunda cezalandırılmalar başlamıştı. 

Kısaca tahıllara bağlı tarımcılık aslında daha çok zaman gerektiriyor, daha çok 
işgücüne ihtiyaç duyuyor, besleyici içeriği daha az ve hava şartlarınada bağlı 
olarak pek güvenilebilir bir hayatta kalma şekli değil. Peki o zaman ne diye 
insanlar çiftçi olmak istiyor?! Görünen o ki her nerede tahıla bağlı gıda üretimi 
başlasa buna bağlı olarak medenileşme ve şehirleşme başlıyor. Tabiki 
etrafınızdaki her şehirli bu ortama, atmosferine, gıdalarına ve aptallığına bağlı 
olarak medeniyetin bu ilerleyişini bir gelişme olarak görmeyede devam eder. 
Etrafınızdaki çoğunluk daima gerçekleri tam tersi olarak algılayarak ve buna 
şartlandırılarak içinde bulundukları durumun "onlar için" iyi birşey olduğuna ikna 
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edilmiş bir sığır gibi yaşamaya ve buna bağlı olarakta hayırseverler tarafından 
kullanılmaya devam edilirler. 

Hayırseverler ve koyunların kullanımı demişken.... 
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TOPLUM VE İNSAN ÇİFTLİKLERİ 

Işte idrak etmekte zorlandiğiniz köleliginizin hikayesi bu! Nasil olustugu ve 
sonundada nasil özgür olabileceğiniz hakkinda. 
 
Tipki diğer hayvanlar gibi, insanlarda hükmetmek ve cevrelerindeki kaynaklara 
sahip cikarak onları sömürmek isterler. Başlangıçta çogunlukla balik yada 
hayvan avladik ve bitkisel ürünleri yedik.... fakat bunun ardindan zihinlerimizde 
sihirli fakat bir o kadarda korkunc birsey olusuverdi! Bir anda olusan ölüm 
korkusu ve gelecek kuruntulari bizleri hayvanlar aleminden koparip yalniz 
kalmamiza neden oldu. Iste bu büyük bir trajedinin baslangici oldu - ayni 
zamandada büyük bir firsatada imkan yaratti! Görebileceginiz gibi, ölümden, 
yaralanmadan yada hapsedilmekten korkmaya basladigimiz zaman, bir anda 
kontrol edilebilir bir hal aliyoruz - böylecede baska hicbir kaynagin 
sunamayacagi bir deger kazaniyoruz.  

Bir insani kontrol etmek icin gerekli olan kaynak ne dogal kaynaklar, ne aletler, 
ne hayvanlar nede topraktir! Bir insani kontrol etmek icin gerekli olan tek sey 
diger insanlardir! Bir hayvanı acı ile korkutabilirisniz ancak hayvanlar acı ile 
sadece o an icerisinde korkarlar. Fakat bir hayvanı gelecekte özgürlügünün 
kaybi, hapsedilme, birikimlerinin yok olmasi yada iskence gibi seylere 
korkutamazsiniz, cünkü hayvanlarin "yarin" ile ilgili algilari oldukca zayiftir. Bir 
inegi iskenceyle yada bir koyunu ölümle tehdit edemezsiniz. Bir agaca kilic 
sallayip, ona bağirarak daha fazla meyve üretmesini saglayamazsiniz. Veya bir 
tarlaya mesale tutup daha fazla buğday üretmesi için tehdit edemezsiniz. Bir 
tavuğu tehdit edip daha cabuk yada daha fazla yumurtlamasini 
saglayamazsiniz, ancak bir insani tehdit ederek elindeki yumurtalari alabilirsiniz!  

Iste bu insan ciftligi modeli tarihler boyunca en karlı ve bir o kadarda yıkıcı bir 
isletim olmustur.... artik bu işletimde yıkıcı karakterinin en doruğuna ulaşmış 
durumdadir. Insan toplumu denen sey, oldugu gibi görülemediği takdirde 
rasyonel olarak idrak edilmesi imkansızdir: toplum çiftliklerden oluşur ve 
çiftlik sahibi INSANLAR "sığır sürüsü" olarak diğer insanlara sahiptir. 
Umarım insanlara neden hep sigir yada koyun dedigimi anlayabiliyorsunuzdur, 
cünkü arada bir fark YOK! Fakat yinede bazilari, ciftlik sahipleri yani DEVLETLER 
onlarin ayagina su, elektrik, bedava eğitim ve saglık sistemi getiriyor diye 
yapilanlarin bir hayirseverlik oldugu gibi bir düsünceye dalip bu yapılanların esas 
nedenlerini gözardı etmeye devam ediyorlar. Üzgünüm bunlarin hicbiri 
REALITEYI örtbas edemiyor. Ciftlik sahipleri "hayvanlarina" saglik sistemi 
(veteriner), sulama sistemi (yalak) ve bedava egitim (cobanin kavali) sunarak 
onlari eğitirler. Sınırlı olarak hür oldugunuz ve birde düşününki devletin o sınırlı 
özgürlügünüzü korumaya calismasida yine bazi sigirlarin kafasini karistirabiliyor. 
Çiftciler verimi arttirmak icin bitkilerin aralarindaki boşluğu arttirilar ve ayni 
şekilde daha cok et ve süt ürünü almak icinde eger gerekiyorsa hayvanlara 
daha genis otlak alanları sunarlar. Ülkenizde, yani vergi çiftliginizde, çiftciniz 
size belirli özgürlükleri sunar, tabiki bunun anlami onun sizi düşünmesi degil, 
daha cok yapacagi kari düşünmesindendir. Peki ya simdi, yavaş yavaşda olsa, 
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içinde doğmus oldugunuz kafesi ve onun görünmez parmaklıklarını görmeye ve 
idrak etmeye başlayabiliyormusunuz?  

Insan çiftçiliginin önemli ana evreleri vardir!  

Birinci evre, eski misirda, insanlara doğrudan uygulanan cani baski metodu idi. 
Insan vücutlari kontrol edilebiliyordu fakat insan zihninin yaratici üretkenligi 
kirbaçlarin, damgalarin yada kelepçelerin dahi ulaşamayacağı bir mesafede 
bulunuyordu. Köleler ne yazikki, kontrol edilebilmeleri icin oldukca büyük 
kaynaklar gerektiriyorlar ve yinede istenilen verimi sağlayamiyorlardi.  

Ikinci evre ise Roma modeli idi. Bu evrede kölelere belirli özgürlükler 
sunuluyordu, bunlardan en önemlileri elbeceri ögrenimi ve yaraticiliga verilen 
önemdi - böylecede üretimde önemli bir artiş kaydediliyordu. Buna bağlı 
olarakta Romanin zenginligi artmaya basladi ve oluşan vergi gelirlerinin vermiş 
oldugu zenginlik ve güç ilede Roma bir Imparatorluk olmustu. Fakat zamanla 
zenginliğini ve gücünü besleyen ekonomik özgürlükleri kisitlamasi ile kendi 
çöküsüne neden oldu! Romanin çöküsünün ardindan Feodal sistem tanitildi. Yani 
sürü sahipliği ve vergilendirme metodu.  Dogrudan sahip olmak yerine, cahil 
köylüler derebeylerine vergilerini ödedikleri sürece topraklarini ellerinde 
tutabiliyorlardi. Fakat tarlalarin bölünmeleri ve çitlenmeye başlanildiği dönemle 
bu sistemde çökmeye başladi ve ardindan binlerce köylü atalarindan kalmis olan 
topraklardan kovulup - bölünmüş olan topraklar birleştirilerek yeni tarim 
teknikleri sayesinde daha az insanla daha verimli bir üretim metodu 
kullanılmaya baslandi. Yükselen gida üretimi ile şehirlerin dahada büyütülüp 
genişletilmesi için gereken  verim miktari saglanmaya başlandi. Buda modern, 
yani demokratik model dedigimiz insan sahipliginin artisini sagladi. 
Topraklarindan kovulmus köylüler sehirlere akin ederken ortada devasa bir ucuz 
insan kapitali olusuyordu ve bunun farkina varan artistaki endüstriyalist 
hayırseverler ve insan çiftçileri daha fazla kar edebilmeleri için sürülerinin 
yapmak istedikleri işi secmelerine izin vermenin oluşturduğu potansiyelin 
farkina varmislardi. Demokratik model altinda, dogrudan köle sahipliği yerini 
mafya modeline birakti. Mafya kendi basina pek bir işe sahip olmaz, fakat 
bunun yerine her ay başı adamlarini işyeri sahiplerine yollayip haraç toplatir. 
Yani artik istediginiz işi secme hakkiniz var, buda sizin üretkenliginizi arttiriyor - 
böylecede sahiplerinize ödemeniz gereken vergilerde artiyor! Evet sevgili 
koyunlar gördügünüz gibi değişmiş olan birsey yok. Sistem hep ayni, sadece 
değişmiş gibi yapilip makyaji tazeleniyor ve yine sil baştan başliyor. Koyunlarda 
YENI bir seyin heyecani ile umutla tekrar ayni ciftlikte köle yaşamlarina devam 
ediyor ve sanki bir bok olacakmis gibi kurtaricilarini bekliyorlar.  

Heeey, bu kadar karamsar olmayın... henüz yeni başladık değilmi! Tabiki 
okuduklarınız ve okuyacaklarınızın bazıları - belkide birçoğu rahatsız edici yada 
huzurunuzu kaçırıcı şeyler içeriyor, fakat biliyorsunuzki kimse size bunları açık 
açık söylemeyecek. Kimse size bunları hayırseverlerin kurduğu okullarda, 
localarda, tapınaklarda yada ocaklarda öğretmeyecek. Kimse siz bilmek 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

22    

 

isteseniz bile size bunları derinlemesine açıklamayacak. Şansınızı iyi 
değerlendirin. 

Aşagıdaki satırlar şuan ismini hatırlayamadığım bir filmden alıntı ve ortalama bir 
koyunun hayatınıda oldukça kısa ve öz bir şekilde açıklamakta. Sahne bir 
öğretmenin ilkokul sınıfındaki çocuklara yaptığı konuşmadan alıntı. 
 
Cocuklar, hayatinizin bu döneminin değerini iyi anlayin. 
Çünkü işte bu dönemde halen seçim yapma şansina sahipsiniz. 
Ve bu dönem o kadar HIZLI geciyorki. 
Gencken herseyi yapabileceginizi düsünüyorsunuz ve cogunluklada 
yapiyorsunuz. 
20leriniz bulanik gecer. 
30larinizda bir aile oluşturur ve biraz para biriktirirsiniz ve kendinizce "Hey, 
20lerime ne oldu" diye düşünürsünüz. 
40larinizda hafif bir balkon göbek olusmustur, ikinci bir çenede ortaya cikmistir. 
Müziğin sesi git gide yükselmeye başlar. Lisedeki bir arkadaşiniz Nine yada 
Dede olmustur. 
50lerde ufak bir ameliyat yaptirirsiniz - siz buna küçük bir operasyon dersiniz 
ama bu aslinda ameliyattir. 
60larda önemli bir ameliyat yaptirirsiniz. Müziğin sesi halen cok yüksektir ama 
artik zaten duyamadiğiniz icin bir önemide kalmamiştir. 
70lerde siz ve eşiniz darülacezeye taşinirsiniz. Aksam yemegini öğlen ikide 
yemeye baslarsiniz, öglen yemeği sabah onda, kahvalti ise geçen gecedir. 
Zamaninizin cogunu AVM lerde gezip mükemmel meyveli yoğurdu ararken - 
"cocuklar neden aramiyor? - cocuklar neden aramiyor?" diye kendi kendinize 
mırıldanmakla geçirirsiniz. 
80lerde agir bir felç geçirip yatalak olursunuz ve eşinizin dahi çekemedigi 
ukraynalı bir hemşireye anne demeye başlarsiniz.... 
BASKA BIR SORUNUZ VARMI???  

Sahibi olduğunuzu zannettiğiniz birkaç özgürlügünüz, sahiplerinizin işine geldiği 
için elinizde bulunmaktadir. Demokratik modelin karşilaştigi en büyük problem 
ise, insan çiftiligi sahiplerini zenginliğin ve buna bagli özgürlüklerin artmasi ile 
tehdit etmeye başlamasidir. Kontrol eden kesim baslangicta aşaği yukari 
serbest bir piyasadan gelir elde ederken, özgürlüklerini genişletmeye ve buna 
git gide alışmaya baslayan işçilerinin yavas yavas kendi kendilerine "peki neden 
bir yöneticiye ihtiyacimiz varki" diye sormaya basladiklarini görürler.... Eh yani 
:-) .... Kimsede zaten insan çiftligi sahibi olmak kolay bisey demedi!  
 
Vergi gelirini saglayan sığırların yöneticileri tarafindan çit arkasında tutulmasıda 
3 aşamali bir işlemdir. Ilk olarak gençler devletin sunduğu zorunlu fakat 
BEDAVA olan egitimi alirlar ve böylece doktrine edilirler. Demokratik ülkelerin 
zenginliklerinin büyümesi ile devletler tarafindan sunulan eğitim küresel olarak 
çarptirilarak (yalan yanlis bilgiler, yada boş seyler) sığırların düşünceleri ve 
ruhlari kontrol altina alinir. Ikinci asama ise sürüdeki sığırları, çiftçiler tarafından 
oluşturulmuş olan "sisteme bağımlı sığırlar" sayesinde birbirlerine düşürmektir.  
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Insanlari zor yada şiddet kullanarak yönetmek ve bu yolla onlardan bir üretim 
artışı beklemek çok zordur, çünkü bu yolla sadece sığırların üretim kapasitesi 
düşer yani hapsedildiklerinin farkina varınca artık mutlu birer sığır olamazlar, 
bunun örneğini bugün Kuzey Korede görmekteyiz. Psikolojik olarak dahi sadece 
mutlu olan inekler daha fazla süt vermektedir. Insanlar dogrudan baski yada 
esaret altinda iken ne iyi bir üretim yapabilirler nede memnun edici seviyede 
üreyebilirler.  

Ahhhaaa!... 

Ancak eğerki insanlar özgür olduklarina inandırılırlarsa, işte o zaman sahipleri 
için beklenen seviyede üretmeye baslarlar. Bu özgürlük ilüzyonunu ayakta 
tutabilmek icin sığırların bir kısmı çiftçilerin maaş bordrosu listesine eklenir. Işte 
bu seçilmis sığırlar, içinde bulunduklari hiyerarşiye bağımlı kalarak karşılarına 
çıkıp sistemin şiddeti, ahlaksizlığı yada ikiyüzlülüğü hakkında konuşanlara 
saldırmaya başlarlar. Eger sığırları belirlenmiş kesimlere karşı kapışmaya 
programlayabilmişseniz artik onları kontrol etmek içinde fazla bir efor 
sarfetmenize gerek kalmayacaktır. Programlanmış olan sığırlar bu görevi seve 
seve sahipleri icin üstlenmeye başlarlar. Politik bir mitingde konuşan 
politikacının yandaşlari yaninda, onun hakkında eğer negatif bir söz 
sarfederseniz başınıza ne geleceğini sanırım çok iyi biliyorsunuz! Tabiki saldırıya 
uğrayacaksiniz. Bu ister adamin kravatinin rengi olsun, isterse saçının jöle 
markası. Yada manikürleri icin ayda devlet kasasından harcattığı onbinlerce TL. 
Hiç farketmez - yeterki efendilerine karşı olduğunu sinyalize edin. Ayrıca bu 
çiftçilere daima bağımlı olan sanatçı yada entellektüel embesilosauruslarda 
sahiplenmeden kendinizi özgür kılma metodlarına dair söylediğiniz şeylere 
genellikle "böylece sadece sevdiğiniz sığırlara kötülük yapmış olacaksınız" gibi 
zırva şeyler diyerek sizi bu düşüncelerden caydırmaya uğraşırlar.  
 
Sığırlar, şiddet vasıtası ile kendileri için yıkıcı olacak sisteme karşı olmaktansa, 
ahlaki sorumluluklarının bu sistemin değişmesini talep edenlere, yani özgür 
olmayı isteyenlere karşı durmaları yönünde tersyüz edilmesi ile kontrol altinda 
tutulurlar. Üçüncü aşama olarakta sürekli bir dış tehdit oluşturularak korkan 
sığırların korunabilmek için sahiplerinin eteklerinin altina toplanmaları sağlanir. 
Bunun içinde medya ekranlarında sürekli olarak terör, savaş yada afet sonrası 
acizlikleri sunulur ve hayırseverlerin yardımı olmadan nasılda çaresiz kalınılacağı 
günbegün zihinlere kazıtılır.  

Koyunların doğada özgürce hoplayıp zıpladığı bir yere bir iki kurt getirip onları 
ölümüne terörize eder ve ardındanda pek fazla bir efor sarfetmeden ardına 
kadar açık duran çitlerin içerisine korunabilmeleri adına kendi başlarına 
toplanmalarını izlersiniz. Bu daima işe yarar! 

Feci trajedilere neden olan modern batının ekonomi sistemleri bir anda 
gerçekleşmedi, bunlarin oluşumu geçmişteki ekonomik özgürlüklerden 
kaynaklandı. Batıdaki zenginliğin 19. yüzyildaki ekonomik özgürlüklere bagli 
devasa gelişimi, ulusların ve onların güçlerinin büyümesini sağlamış olan en 
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büyük etkendi. Sığırların katlanarak daha çok üretmeye baslamaları buna bağlı 
olarak insan çiftçilerinin ve onlara bagimli olanlarin artmasinada neden olmuştu. 
Uluslarin büyümesi herzaman ön plana koyulan ekonomik özgürlüklere orantılı 
büyür. Ekonomik özgürlük zenginlik yaratır ve varlık daha cok hirsizi yada 
politik "asalağı" çekmeye başlar, bunların hırsıda yavaşça ekonomik özgürlüğü 
yok eder. En küçük olarak başlamış olan bir devlet herzaman en büyük olarak 
son bulur. Her balonun sınırlı bir şişme kapasitesi vardır. Işte bu yüzden, barışçıl 
ve özgür bir toplumun gerçektende oluşması için gerekli olan sürekli ve kalici bir 
alternatifin olusmasina imkan yoktur. Politik yöneticileri olmayan - köleliğin 
olmadigi - vergi baskisinin ve ulusçulugun olmadigi bir Toplum gibi. Toplum 
kelimesi hiyerarşiyi doğrudan içinde barindirir. Yani eğer savunulan şey 
doğrudan toplum ise aslinda değiştirebilecek hiçbirseyiniz yoktur. Problemleri, 
onlari yaratmış olan aynı bilinç ile çözmeye kalmak hiçbirseyi degistirmez.  
 
Gercekten özgür olmak hem cok kolay hemde cok zor. Aslinda köle olduğunuzu 
görmekten kaçmanızın sebebi, göz önündeki gerçeğin çok acı verdiğidir, 
kabullenebilecek gibi degildir. Ölmekte gibi görünen (görünüş daima aldatcıdır) 
ve bitmeyen bir şiddetle dolu bu sistemin etrafında koşturamanızın nedeni ise: 
diğer sığırlarin saldırılarindan korkuyor olmaniz. Fakat.... sizler sadece içinde 
olduğunuzu ret ettiginiz kafeslerde tutulabilirisiniz. Uyanıp içinde yaşadığınız 
çiftlige bakın - onu değiştiremeye çalışmakalada zamanınızı harcamayın. 
Sistemin nasıl işlediğini anlayarak ve onu en iyi şekilde kullanmayı öğrenerek bir 
yere varabilirsiniz. INSAN olmanin verdigi sorumluluklar var, bu sorumlulukları 
başkasına devrederek sadece sorumluluğu devrettiklerinize yarar sağlamış 
olursunuz. 
 
Bakın şapşallar sistem anka kuşu döngüsüyle işler, yani buna phoenix cycle 
denir. Efsanevi Anka kuşu kendi alevinde küle döner ve kendi küllerininin 
içinden yeniden doğar, fakat doğan yada ölen kuş hep aynıdır, sadece doğuş ve 
ölüş sahneleri sanki bir değişim gerçekleşiyormuş gibi bir efekt yaratir. İşte tıpkı 
tutulma ilüzyonu gibi yeniden aldatılmış olursunuz ve değiştiğini zannetiğiniz 
sisteminde kölesi olmaya devam edersiniz. 

Tüm bu Matrix aldatılmaya heveslilerin aldatılmak için sırada bekliyor olmasına 
bağlı olarak işliyor. Tabiki şimdide bu Matrixin aslında ne olup olmadığına 
bakmanın zamanı geldi!....... 
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MATRIXI TANIYALIM 

Matrixi, filmdeki gibi kafalarına fiş takılmış halde yaşadıklarını hayal eden 
sığırlardan olmadan, adam akilli bir izahın zamanı geldi değilmi. Gelin su filmin 
önemli bir fragmanini okuyarak gerceklerle yüzlesmeye basliyalim. 

 

Çocuk : "Kaşığı bükmeye uğraşma, çünkü bu imkansız" 
            "Bunun yerine sadece GERÇEĞİ İDRAK etmeye çalış" 
Neo    : "Ne Gerçeği?" 
Çocuk : "Ortada Kaşık falan YOK!" 
Neo    : "Kaşık Yokmu!?" 
Cocuk : "Böylece bükülen şeyin aslında kaşık değil... KENDIN olduğunu 
göreceksin" 
 
Simdiye kadar yazilan bircok yazı veya düşüncenin ardindan en cok sorulan soru 
halen sırrını korumakta: "Bu Illuminati denen şeyden kendimi nasıl 
kurtarabilirim?". Bu sorunun cevabini devam edecek olan yazilarda parça parça 
izah etmeye devam edecek olsamda, şimdilik çözümü kısa ve öz bir sekilde 
yazacağım. 
 
Bu kitabı okuyanların arasındaki cogunlugun tek problemi aslinda ya 
yazdiklarima kulak asmamak yada hiç deneyecek cesarete sahip olmamak. Tipki 
filmdeki çocugun Neo'ya izah ettigi gibi "Kaşığı bükme! Kendini bük". Işte tıpkı 
filmdeki kaşığın bir bilgisayar animasyonu ile yapılmış bir ilüzyon olması gibi, 
sizide bu hayirsever sisteme bagimli kılan şey BU. Ikiside sizin kendi yarattığınız 
birer İLÜZYON.  

Hayırseverlerin sisteminden kurtulmanın ilk adimi GERÇEĞİ aramaktan gecer! 
Fakat bu alanda size çok açık bir şekilde şunu belirteyim - eğer gerceği ararken 
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"iyi" ve "kötü" kavramları arasında bocalarsaniz ve bu hikayelere kanarsaniz, 
coktan aldatılmış olursunuz, yani oyunu baştan kaybeder ve tıpkı diger koyunlar 
gibi kaderinize boyun eğmeye devam edersiniz. Nefret ettiğinize inandiginiz 
şeylere "kötü" ve sevdiginize inandiğiniz şeylerede "iyi" dersiniz. Zihninizi bu tip 
safsatalardan kurtarıp mantık ve zekanın yolunu seçmeniz sadece kendi 
avantajınıza olur, duygusalliğiniz sadece kösteğinizdir. Sosyal yapılandırmanın 
tek yolu koyunları "iyi" ve "kötü" kavramları ile doktrine etmekten gecer. 
Gerçeği ve Özgürlüğü aramak öncelikle bu kavramlarin kullanılış amacını idrak 
etmekle başlar!  

Matrix sıklıkla Şeytani bir sistemi savunuyormuş gibi idrak edilsede, filmin 
içerisinde dahi hiçbir karakterin bundan bahsetmediğini görebilirsiniz. Ancak 
esas bahsi geçen şeyin aslında INSANLARIN KENDİLERİ İÇİN YARATTIKLARI BİR 
SİSTEM oldugunu ise "çogunluk" anlamakta zorlanıyor. Aslında Matrixin 
kötülüğün bir uzantisi olduğunu zannetmeniz, onun varliğini sürdürebilmesinin 
en önemli kaynagi. Görebileceginiz gibi, Matrixi yaratanlar insanların 
kendisinden başkası değil! Matrix durup dururken oluşup insanliği 
köleleştirmedi. Aslinda, insanlar Matrixi oluşturduktan sonra, sonuç olarak 
olusturduklari sistem onları köleleştirdi. Yani insanlar Matrixi yaratarak 
REALITENIN GEREKTIRDIĞI SORUMLULUKLARDAN kaçmayı istediler.  
 
Her nezaman birileri kişisel sorumluluklarını her ne sebepten dolayı olursa olsun 
bir başkasına devrederlerse sonuç olarak sorumluluğa sahip olanların kölesi 
olmuş olarak son bulurlar! Kullanılırlar ve işleri bitincede geberirler. Yani tıpkı 
çobanin koyunları sezondan sezona kırpıp (vergi), arada bir kesip yemesi yada 
satıp para kazanması gibi...  

Insanlar sorumlulukları ellerinden alınsın diye bu sistemin doğmasini sağladılar. 
Sonuç olarakda doğurduklari şeyin kölesi oldular. Hayatınızı kontrol etmeniz, 
onun için kişisel sorumluluk almanız demektir. Hayati sorumluluklarinizi bir 
makinaya (Matrix) devretmeniz, o makinanin hayatiniz üzerine kararlar 
almasina ve böylecede köleleşmenize neden olur. Peki, daha açik olayim: eğer 
hayatınızı kontrol edemiyorsaniz, bir başkasi bunu sizin için yapacak demektir. 
Eğer etrafinizda sizi kontrol edebilecek birşey yoksa ve siz halen hayatta 
kalabilmek için sorumluluk almayı ret ediyorsaniz, sonuç olarak ölürsünüz.  
 
İşte değerli moronosauruslar, gördügünüz gibi bu Matrix dediğiniz şey sizin 
tarafinizdan yaratıldı. Devletinizde sizin tarafinizdan yaratıldı. Ayni şekilde 
illuminati diye suçladiklarınızda sizin tarafinizdan yaratıldı. Ancak tıpkı küçük bir 
velet gibi, bu kaçınılmaz gerçeği kabullenmemek icin çırpınıyorsunuz, 
tepiniyorsunuz ve dövünüyorsunuz fakat yinede birşey değiştiremiyorsunuz, 
çünkü GERÇEK ne ise O!  

Oluşmakta olduğu iddia edilen yeni dünya düzenini sizden baska kimse 
yaratmıyor! Karşınıza alıp savaştığınızı zannettiğiniz şeyin aslında orada dahi 
olmadiğini idrak edemiyorsunuz. Hepsi sadece zihniniz tarafindan üretilen 
düşüncelerdi. Fakat şimdi bunların gerçek olduğunu zannediyorsunuz. Yani 
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halen kaşığı bükmeye uğraşıyorsunuz, haaaleeeeen! ORTADA KAŞIK FALAN 
YOK! Kaşığı zihninizde yaratıp gerçeğini elde etmek için gerekli olan 
sorumluluktan kaçmayi tercih ettiniz. Yani size hayatınızda gerekli olanları 
yaratabilecek bir ilüzyon oluşturup, gerçegini elde etmek icin herhangi bir efor 
sarfetmemeyi tercih ettiniz. 

Bunlardan biri Devlet dediğiniz sey, bir diğeri ise Illuminati diye kızıp 
suçladiğiniz şey. Bunların HEPSİ hayalperestliğinize bağlı olarak oluşturduğunuz 
kendi sorumsuzluğunuzun eseri. Evet bunların hepsi sizi kontrol ediyor, fakat 
bunların yaratıcısı kimdi? Tanri? Devlet? Nasreddin Hoca? Hitler? Cübbeli Imam? 
Bakkal Ahmet? Ayşe Teyze?....... Hepsini yaratan sizdiniz, yani tüm bu 
ilüzyonun tek yaraticisi aynada gördügünüz şahıstan baskası değil! Ve tabiki 
şimdi bir probleminiz var! Hayal gücünüzle yarattığınız bu düşmana karşı nasıl 
savaşacaksınız? Yani aslında var olmayan birşeye karşı ne tür bir silah 
kullanmayı düşünebilrisiniz?  

Bu düşmanı (hayali arkadaşınız) yenmenin tek yolu onun var olduguna inanmayı 
kesmekte yatıyor. Fakat ardından ne olacak biliyormusunuz? Kendinizi yalnız 
hissedeceksiniz, öylece kenara itilmiş ve pusmuş bir kedi yavrusu gibi ve 
ardındanda sorumluluk alıp gerçek dostlar bulmak zorunda kalacaksiniz. Nasil! 
Bu sorumluluğu alabilecekmisiniz? Yoksa hayal ürünü dostunuzla savaşmaya ve 
masturbatif sevisme seanslarına devam edip köle olarakmı yaşayacaksınız? Tek 
başına yataklamı sevişmek daha zevkli (çünkü yatak hayir demiyor!) yoksa 
gercek bir insanlami (hayir diyebiliyor)? Internette chat yaparken tüm o 
fantazilerinizi tanidiğinizi zannettiğiniz birine yazmakmı zevkli yoksa karşınızdakı 
gerçek bir insana anlatmaya çalısmakmı? Gerçeklerle uğraşmak ve gerçek 
şeyleri elde etmek zor degilmi? Peki o zaman kendinizi, önünüzde duran su 
ILÜZYONDAN nasil kurtaracaksiniz?  
 
Kaşığı değil kendinizi bükmeye başlayarak! 

Hayatta sadece iki seçeneginiz var: yapmak yada yapmamak! Hazırlanmak, 
ısınmak, alışmak gibi şeyler bu iki seçeneğin ortasındaki zaman kaybettirici 
koyunsal davranışlardır. Sadece yaparsanız işe yarayıp yaramadığını yada 
sonucunun ne olduğunu görebilirsiniz. Hayatta garantisi olan tek bir şey var, 
evet sadece tek birşey...... ÖLÜM! %100 garantili ve kaçarı yok. Madem öyle, 
korkmaya neden gerek var!? Hayat basit ve kurallar belli: sömür yada sömürül. 
Tarafı seçmek size kalmış.  

Öteki tarafa kafayı takıp burayı bir bekleme odası gibi kullanmayın. Hayatın bir 
amacı YOK! Amaç sadece sizin kendi kendinize bulduğunuz birşey. Birisi sizi 
amacınızın ne olduğuna dair ikna etmeye uğraşıyorsa bilinki bunun tek nedeni 
kullanılmaya müsait olduğunuzu belli etmenizden dolayıdır. İkna etmeye 
uğraşan sadece hayaller ve umutlar verir... ikna olan ise enerjisini ve zamanının 
büyük çoğunluğunu verir. İşte bunada simbiyotik bir ilişki gibi bakarak ortada iki 
tür insan olduğunu görürüz...... 
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GAVATLAR VE FAHİŞELER 

Toplumun oluşturulması sırasında Illuminati cani ve kör şiddette başvurmuştu; 
ardındanda bugünkü bildiğiniz kanuni sisteme. Aslında ikiside aynı şey ve biri 
sadece perdelenmiş vaziyette. Vardığım sonuca göre ise doğa kanunundaki 
adalette ayni şekilde şiddete bağlıdır. Hem Gavat hemde Fahise olamazsınız. 
Bunu gercekten iyi düsünün! Gercek hayatta bunlardan sadece "biri" 
olabilirsiniz. Ya fahişeleri kontrol altında tutan gavatsınızdır yada kontrol altında 
tutulan fahişenin kendisi. Peki tamamda ne alaka şimdi gavat ve fahişe konusu 
diyenler içinde, alakayı anlatacağım. Çünkü yine,  dışarıda "sisteme" karşı 
olduğunu savunan koyunlarin aslinda ne kadar zayıf olduklarını kanıtlayacağım. 
Bundanda fazlası sizlere toplum içinde sadece ikisinden birini seçme şansınız 
oldugunu göstereceğim.  

 

Gavat veya Fahişe. Avcı veya Av. Kullanan veya Kullanırdtan. Kontrol eden veya 
Kontrol ettiren. Çoban yada Koyun. Özgür yada Köle. Evet gözlerini yavaş yavaş 
açmaya başlayanlar, buraya kadarki alıştırmaların ardından şimdide aci 
gerçekler hakkında yazacağım, duymak istemediğiniz ve bilmek istemediğiniz 
acı gercekler. Buradaki ilk acıya kızlık zarı yırtılan bir kızın o andaki acının 
ardından düzüşmenin getirdiği hezeyana kapılması gibide bakabilirsiniz. İlk kez 
daima acıtır. Daima önce acıyı sonrada sevinci tadacaksınız. Çünkü acıyı tatmış 
olmadan gerçek sevincin ne olabileceği hakkında en ufak bir fikriniz 
olmayacaktır.  

Evet doğa kanunları hakkında yazıyorum, çünkü var olmuş, olan ve olacak tek 
gerçek kanun bu! Bu kanuna göre ya avcısınızdır yada av. Birçogunuz 
piyasadaki yazilarla; sistem şöyleydi, politikacılar böyle dedi diye koyunlar gibi 
meeleye meeleye güdüldüğünüzü kabullenmekten kaçıyorsunuz. Buna bağlı 
olaraka halen avcı olmayi ret ediyorsunuz. Aslında Illuminatinin "avı" 
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oldugunuzu otoriteye olan sadakatinizi göstererek ve ona itaat etmeye devam 
ederek itiraf dahi ediyorsunuz.  

Neden peki? Yani bir insanı gerçek doğasından ve benliğinden böylesine ne uzak 
tutabilir ve sanki yokmuş gibi davranmasına neden olabilir? Tabiki rahatsızlık 
verici gerçekler! Yani, insanlar av olan koyunlar olarak kalmayi tercih ediyorlarki 
gerçeklerle yüz yüze gelmesinler. Sistemin pençelerinden kurtulmak 
istiyorsunuz, ancak bunun için gerekli olan sorumluluğuda almayı kabul 
etmiyorsunuz. Illuminati hayatınızı kontrol ediyor diye mizmizlaniyorsunuz ama 
durumunuzu iyileştirmek içinde birşey yapmıyorsunuz. Yani sirf vıdı vıdı yapıyor 
ve sadece havaya suya anlatiyorsunuz. Facebook yada twitterda yazılar yada 
videolar paylaşıp birşeyleri hayırseverlerin kurmuş olduğu düzen içinde 
değiştirmeye uğraşıyorsunuz. Demek istediğim şey sisteme karşı savaşmanız 
değil çünkü sistemin böyle olmasina üstünüzdekilere gücünüzü vererek neden 
olan sizsiniz. Onlar sizden almadi! Siz onlara verdiniz!! Siz, yani sadece SIZ! 
Peki sanirim iyi anlatamadim. Benden daha açık, daha anlaşılabilir bir gerçeklik 
beklediginizi düşünebiliyorum.... yani nedir bu sorumluluk, illuminati falan filan, 
konu nedir abi, dercesine okuduğunuzu tahmin etmek pek zorda değil.... 
madem öyle buyurun..... 

Demek istediğim; başkalarından güç elde etmekte başarısız olduğunuz. Işte 
buda tam olarak Gavatın yaptığı şeydir! Tabiki doğal olarak bu aynı zamandada 
illuminatinin yaptığı şeydir. İkiside bu görevi "güç emici" olarak yapiyor çünkü 
dışarıda "gücünü emdirtmeye" can atanlardan olusan devasa bir pazar var. 
Tabiki bazılarınızın şuan ne düşündüğünü tahmin etmek hiçde zor degil: 
bşkalarını kullanmak (aslında: gücün size verilmesi) kötüdüüüüüüür. Size şimdi 
tekrar edeyim; bu gezegende iki tür insan vardir: Gavat yada Fahise! Bu ikisinin 
arasında baska birşey YOK! Böylelikle, "özgür olmak icin" gavat olmak 
zorundasınız. Özgürlük güç ister, kölelik ise zayıflığın kendisidir. Avcı güçlüdür 
ve buna bağlı olarak keyfine göre takılabilir. Av ise zayıftır ve buna bağlı olarak 
köle olduğu için yapabilcekleri konusunda sınırlandırılmıştır. Peki şimdi bu 
ikisinden hangisi oldugunuzu düşünüyorsunuz? Neredyse hepiniz korkak 
tavuklar gibisiniz. Bazen davranışlarınızı seyrederken iğreniyorum. Sizi 
yönetenlerden kurtulmak istiyorsunuz, fakat tekrar sizi yönetecek başka birini 
arıyorsunuz ve buna "Çözüm" diyorsunuz! Hayatınızı sizi yönetecek ve 
sorumluluğu sizden alacak başkalarını ararken nasil kendi başınıza 
yönetebilirisniz? Eger böyle korkak bir tavuksaniz, kendinizi özgür kilacak 
sorumluluğu nasil elde edebilirsiniz?  

Politikacıların sizlere verdigi vaatlerin kaçı gerçekten "sizi" ima edilerek 
gerceklesti? Iste sizin tembelliğiniz galip geldi. Halen sizi bu zor durumunuzdan 
kurtaracak birini ariyorsunuz, yani tekrar bir başka lider, yeni bir Çoban. Hicbir 
dış gücün sizi köleleştirmediğini fark edemediniz bile. Buna bağlı olarakta hicbir 
dış güç sizi özgürde kılmayacak. Devlet sizi köleleştirmedi ve baska bir Partide 
sizi özgür kılmayacak. Özgür olabilmek sizin sorumlulugunuzda. Bunu 
yapabilmeniz icinde doganin kanunlarını kabul etmek zorundasınız! Ya Gavat 
yada Fahişe!  
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Bircoğunuz yaninda onları koruyan ve onlara bakan bir Gavatın oldugu Fahişeyi 
oynamak istiyor ancak bulundukları durumu kabul etmek istemiyor. Bu anlayış 
doğa kanunları ile herzaman çatışır. Ya avlanırsınız yada av olursunuz. 
Insanlarin yaptığınında bundan bir farki yok. Birçogunuz farkinda olmadan doğa 
kanunlarını uyguluyor, işte aranizdaki fark sizin farkinda olmamaniz fakat 
illuminatinin olmasi. 

Kadim insanlar doğanın kanunlarına göre yaşadılar - Günümüz Modern Insani 
ise Kanunlara göre - Kanun doğadan gelir - Doğanın kanunları ise (Gavat veya 
Fahise) modern kanunlarla aynidir! Buna bagli olarak Doğa Kanunları ve Modern 
Kanunlar dogrudur. Tıpkı doğanın illaki "adil ve dengeli" olmamasi gibi modern 
kanunlarda ayni şekildedir (illuminati kuralı). Ve sizde zeki iseniz bu kanunların 
değişebilmesi hakkında bir tartışma açılamayacağını anlamışsınız demektir. 
Gavat ve Fahişe belki zamanla yer değiştirebilir ancak gavat olanin halen 
fahişeye hükmettiğini kabul etmek zorundasınızdır. Eger bir fahişe hem 
hükmetmek hemde özgür olmak isterse bunun için gavat olmak zorundadır, 
bunun baska bir yoluda yoktur! Bunlar illuminati bilim adamlarinin bile 
değiştirmeyi başaramadıkları Doğa Kanunlarıdır. Bunu ister reddedin isterse 
saatlerce tartışın ama ben size özgürlüğe giden "gerçek" yolu gösteriyorum. 
Birçogunuzun bunu yaparak rahatsız edici, ahlaksız olan, yanlış veya adil 
olmayan bir davranışta bulunacağınızı düsündügünüzü biliyorum ve buda 
yazdıklarımın gerçek olduğunu kanıtlıyor. Sizlere illuminati neyi teşkil ediyorsa 
aynısı olun diyormuyum? Tabiki bu duruma göre değişiklik gösterebilir! Gavat 
mı olmak istiyorsunuz yoksa bir Fahişemi? Iki taraftada secim SIZIN!  

Tüm evrenin temel bir kanunu vardır! Evrende asla bedavaya birşey yoktur. 
Eğer önünüzdeki şeyin bedava olduğunu düşünüyorsanız veya buna 
inanıyorsanız, aslında bir başka avcının oltasına takılmış ve onun tabağında 
akşam yemeği olacak bir başka sazandan başka birşey değilsiniz demektir. 

Reklamlarda ürünleri satın almanız için bunca BEDAVAnın başka ne amaçla 
sunulduğunu zannediyorsunuz? Müşteri hizmetimi yoksa Müşteri (AV) çekmemi? 
Tabiki tüm bunların ardından merak edeceksiniz.... eee peki özgür olmak için 
nasıl güç elde edeceğim diyeceksiniz.  

Nasıl mı??....... 

İşte şimdi ısınmaya ve evrensel gerçeklerle yüzleşmeye başlıyoruz, çünkü tüm 
teknikler yada taktikler sadece biryere bakarak taklit edilebilir: Evren! 
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GÜNEŞ VE ROTASYONUN SIRRI 

 

Yukarıda uzayda dolaşmakta olan canlı gezegenimiz Gaia'yı görüyoruz - fakat 
sakın uzayin bir boşluk olduğu gibi bir düşünceye kapılmayın, çünkü bunu 
yaparak uzayida içinde barındıran bilimsel Kanunları görmezden gelmiş 
olursunuz. Bunun yerine uzayı sadece bir baska ÇEVRE/MEKAN olarak algılayın. 
Uzayda HIÇLIK diye birsey yok - uzayin içi herşeyle dolu, buna bizde dahiliz! 
Yani uzayın bir hiçlik ortamı olduğunu düşünmek düpedüz aptallık olacağı için, 
stratosferi aştiginiz zaman bu düşünce yüzünden zihninizin yapacağı tek şey 
kendini kapatmak olur. 
 
Zaman dünya üzerinde iken kullanilabilir, bunu açık ve net şekilde görmek için 
dünyanın dönüyor oldugunun farkına varmak yeterli. Eger tek bir doğrultuda 
hareket eden bir enerjiyi kullanmak (sömürmek) istiyorsanız, bu enerjiyi 
dairesel yada yörüngesel bir harekete (indükte) teşvik etmeniz yeterli olur....  

Enerjinin kullanimi (indüksiyon) yörüngesel dönüş (rotasyon) etrafında 
gercekleşir. Enerji olarak adlandırılan şey birçoğunuzunda ileride keşfedeceği 
gibi Zamandır. Ve ayni sekilde Einsteinında keşfetmiş olduğu gibi: 
Zaman=Enerji! 
 
Zamanı/Enerjiyi kullanabilmek için onu sadece yerinde dönmeye brakmak 
yeterli olacaktır. Tabiki enerjiyi kontrol altına alabilmek için onu istediğiniz 
yörüngesel harekete girecek şekilde indükte etmeniz gerekir. 
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Yukarida tipik bir ofis koyunun yaptığı iki şeyi görüyoruz: 
 
     1) Enerjiyi boşa harcama 
     2) Zamanı boşa harcama 
 
Adamın içinde döndüğü hamster çarkınında iki şey yaptığını görüyoruz: 
 
     1) Enerjiyi kullanma 
     2) Zamani kullanma 
 
Bunu doğru bir şekilde idrak edebilmeniz için hayırseverlerin ve aynı zamandada 
benim tek değer verdigimiz şeyin ZAMAN olduğunu, buna karşıt olarakda 
koyunların değer verdiği tek şeyin PARA olduğunu anlamanız yeterli! Zaman ve 
Enerjinin iç içe olduğunu aklımızda tutalım.... Averaj bir kişi benim çalışma 
tarzımı anlamakta oldukça zorlanır - hatta hiçbir fikri dahi olmayabilir - fakat 
buna rağmen O'da zaten elimde bulunan şeyi aramaya devam eder: 
Zaman/Enerji! Benim amacim EN AZ Zamani harcayarak ortaya EN ÇOK Enerjiyi 
çıkarmak. Buda diğerleri ister kabul etsin yada etmesin herkesin aradığı sey: 
ENERJI (ZAMAN)! 
 
Kimse ofiste oturmak istemez - bunun yerine evlerinde oturup, enerjilerini 
canlarının istediği şeyi yapmak icin kullanmak isterler. Fakat eve geldiklerinde 
farkina varırlarki tüm bu istediklerini yapacak zamanları yoktur! Ayrica 
istediklerini yapamayacak kadarda yorgundurlar. Yorgun olmalarının nedeni ise, 
zaman ve enerji gösterimi ile aciklamaya calistigim şeyin ta kendisi. Isterseniz 
bütün gün kıçınızın üstünde oturmuş olun, eve döndüğünüzde yine yorgun 
olacaksınız, çünkü boşa harcanmış zaman ile ayni zamandada boşu boşuna 
enerji harcamış olursunuz! 
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Her dönüşte Zaman ve Enerji kullanılmış olur! 

Bir düşünün, ya eğer dünya dönmeyi durdursaydı. Bir taraf 2 gün içinde komple 
yanarken, diğer tarafta soğuktan donardi, yani iki tarafta kısa bir sürede ölmüş 
olurdu. Döngü bir AN'ı milyarlarca yıla çevirir. Açık ve net bir şekilde 
görebileceginiz gibi Güneş içinde bulunduğumuz solar sistemin sömürücüsüdür.  

 

Gezegenler tipki jeneratör bobinleri gibi indükte edilerek dönmeye başlarlar. 
Unutmayın, zaman ve enerji aynı şeydir. Eger bir kişi yada cisim yörüngesel bir 
döngüye girerse, bu onun ZAMAN/ENERJI bakımından sömürülyor olduğu 
anlamına gelir. Bu döngüye dahil olmayan kişi yada cisimde sömüren taraf olur, 
yani sömürüleni sürekli olarak dönmeye (indükte) tesvik eder. Eger bir önceki 
resme bakarsaniz, herhangi bir döngüde olmayan bir tek cisim görürsünüz:  
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Güneş! 

 

Çarkı tutan sabit parçalar koşmakta olan kölenin oluşturduğu enerjiyi emer, ne 
tesadüftürki bu parçalarda hareket etmemekteler! Ayni sekilde Patronunuzda... 
Ve yine ayni şekilde Güneşte..... 

Zaman ve Enerji ayni şey olduğu için - her ikiside, şirket sahibi ve güneş en çok 
zamana ve enerjiye sahiplerdir. Patron çalışmak zorunda olmadığı için penisinin 
keyfine göre takılabilir. Ayni şekildede güneş, herhangi bir şekilde yörüngesel 
dönmediği icin zamanını ve enerjisini istediği gibi kullanır. 
 
Insanlar ve hayvanlar zamanı takip edebilmek için güneşi izlerler. Bu yolla 
enerjileri ve davranişları indükte edilmiş olur! 
 
Dogada (uzay buna dahil) düzen etraftaki şeylerin dönmesini sağlamakla elde 
edilir! Uydular gezegenin etrafinda döner, gezegenler güneşin, güneş sistemleri 
galaksinin...... Yani döngüler ve sömürmeler mikrodan makroya sonsuz bir 
şekilde devam eder, buda zaman/enerji kavramını oluşturur. 
 
Hiç akşam 22:00 gibi, bir barda arkadaşınızla otururken onun sabah erken işe 
gitmesi gerektigi icin erkenden barı terk etmek zorunda olduğuna şahit 
oldunuzmu? Sizce onda eksik olan ne idi - Zamanmı yoksa Enerjimi? 
 
Iyi düsünün...... 

 

Eğer en az miktarda enerjiyi kullanırsam - en çok miktarda enerjiyi elde ederim. 
Eğer en az miktarda zamanı kullanırsam - en çok miktarda zamanı elde ederim. 
Eğer en az miktarda enerjiyi kullanırsam - en çok miktarda zamanı elde ederim. 
Eger en az miktarda zamani kullanirsam - en cok miktarda enerjiyi elde ederim. 
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Şapşallar... hepside ayni sey!!! 
 
Bir başka örnek olarak uydumuz olan Ay'a bakalım. Bununla beraberde 
dünyanın Ay'dan nasıl fayda sağladığını görelim... 

AY OLMASAYDI NELER OLURDU?  
 
* Günler 24 saat değil 18 saat olacaktı.  
* Dünya’nın kendi etrafındaki dönüş süresi 10 saat olacaktı.  
* Fırtınalar ve kasırgalar artardı.  
* Gel git olaylar %70 oranında azalırdı.  
* Canlılar gelişmezdi ve mevsimler olmazdı.  
* Dünya bitkilerden ibaret boş bir gezegen olurdu.  
* Dünyamız göktaşları tarafından yok olabilirdi.  
* Dünyamız çok hızlı dönme eylemi yapacak ve zamanla atmosferden dışarı 
çıkacaktı.  
* Ay’dan kaynaklanan Dünyamızın küçük salınım hareketleri, Ay olmasa ortadan 
kalkacaktı.  

Diyelimki yiyecekte bir enerji. Tabiki yiyecek bir enerjidir, başka ne olabilirki! 
Yiyecekleri (enerji) büyütmekte zaman alan birşeydir ve bunları yediğiniz 
zamanda (yaşamak için) daha çok zaman/enerji elde edersiniz... Demekki 
cignemeye devam etmelisiniz...  

Şimdi rotasyonun ne işe yaradığını ve bunun neler sağladığı üzerine biraz fikir 
edindiğinize göre bu bilgi ile nasıl güç sahibi olabileceğinize gelelim..... 
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GÜÇ ELDE ETMEK TEŞVİKE BAĞLIDIR 

Bir önceki yazida tüm gücün indüktif yani teşvike bağlı oldugunu kısaca izah 
etmeye çalıştım ve bunun devamınıda burada açıklamaya çalışacağım. Öncelikle 
INDÜKSIYON kelimesinin ne olduğunu anlamaya çalışın: iletkenden geçen 
elektronların iletken üzerindeki sarmal hareketleri ile etraflarında oluşturdukları 
manyetik alanın kendi hareketlerini veya yakındaki bir başka iletkenden geçen 
ELEKTRONLARI (koyun) etkilemesi durumu.  
 
Yani ne diye bu hayırseverler toplum üzerinde zihin oyunlari oynamak yerine 
istedikleri ne ise hemen yada istedikleri zaman KUVVET kullanarak yapmıyorlar? 
Eğer buradaki yazilara simdiye kadar iyi DIKKAT ETMIŞSENIZ sonucun oldukça 
şaşırtıcı olduğunu anlamaya baslarsiniz.  

Yazılar boyunca izah ettiğim en önemli noktalardan birisi gücün coğunluktan 
azinliğa verildiği üzerine idi. Tekrar edersek eğer, buradaki anahtar kelime 
VERMEK! Işte size gizli bir sır: GÜÇ, KUVVET KULLANARAK ELDE EDİLEMEZ! 
Durun şunu tekrar edelim.... Gücü kuvvet kullanarak elde edemezsiniz! 
Biliyorum.... bu sığırların zannettiği/inandığı şey. Onlar güç yada istediklerini 
elde etmek için pazulu kollarını kullanıp ortalığı dağıtmanın gerekli olduğuna 
inanirlar. Fakat gerçek bundan daha farklı ve bunu git gide dahada iyi bir 
şekilde kavrayacaksınız.  

Bütün, güç olarak ifade edilecek şeyler indüktiftir. Demekki, gücü elde etmek 
için, yani bir topluluğu gücü size VERMESİ için buna tesvik etmelisiniz 
(indüklemelisiniz). Toplumu yada bir baskasını elindeki gücü size vermesi icin 
kuvvet kullanarak buna zorlayamazsiniz! Veya kuvvet uygulayarak gücü 
onlardan alamazsınız (onları öldürebilirsiniz, fakat öldürdükten sonra 
güçlerini/enerjilerinide öldürmüş olursunuz). Evet - sanırım yavaş yavaş 
anlayamaya baslayacaksiniz: bir başkasını size gücünü vermeye 
zorlayamayacağınız gibi yine aynı kişiyi bankadan KREDI almayada 
zorlayamazsınız. Birisini başkasının yanında çalışmak için işe başvurmaya 
zorlayamazsınız. Birisini size Mesih gibi tapmasi için zorlayamazsınız. Yani bu 
gibi şeyleri başkaları üzerinde kuvvet uygulayarak yaptıramazsınız. Fakat 
sığırları bu tip şeyleri ISTEYEREK yapmaları için buna teşvik edebilirsiniz 
(indüksiyon). Koyunlara kolay yoldan zengin olacaklari sözünü vererek KREDI 
almaya teşvik edebilirisiniz! Bir koyuna; başkasi için çalışarak (çalıştığı kişiyi 
zengin edeceği halde) az bir sorumluluğa ve sabit bir maaş ile iş güvencesine 
sahip olacagi sözünü vererek kölelik yapmaya teşvik edebilirsiniz. Koyunlara 
Tanrı olduğunuzu ve haftanın belirli günleri bağış kutunuza koydukları paralarla 
UMUT ve Mavi Gökyüzünün hep ayni kalacagi sözünü verebilirsiniz. (Bu 
konuyada ilerki sayfalarda değiniyor olacağım - hemen paniklemeyin.) 
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Işte bu çocuklar, GÜÇ hakkında öğrenebileceğiniz en önemli GERÇEKLERDEN bir 
tanesi. GÜÇ sadece diğerlerini buna size VERMEYE teşvik ederek yada 
kandirarak elde edilir - asla kuvvet kullanılmaz! Bir an için tüm o film 
posterlerindeki başrol karakterlerine bir bakin, kadin yada erkek, çoğunlukla 
ellerinde birer SILAHLA dururlar. Embesillerin neredeyse bir asırdır aynı tarz 
"sorunlar silahla çözülür" filmleri yada yaklasik 30 senedir "süper kahraman sizi 
kurtaracak" senaryoları ile bombardıman altında olmalarinin bir nedeni var!  

Bir moronosaurusu nasıl nötralize edebilirsiniz? Eline bir silah verin. Bu salak 
diğer silahların kendini kontrol altında tuttuğundan çok esasında yüksek bir zeka 
tarafindan kontrol ediliyor olduğunu asla düşünemez. Eger amplifikasyonlara 
kanarak herhangi bir problemi çözmenin yolunu silah yada mühimmat 
toplayarak bulacağinizi zannediyorsanız, aslında kendi mezarınızı kazdığınızın 
farkında bile değilsinizdir. Bir film seyrederken baş aktörün tüm sorunları silah 
ve bombalarla çözdüğünü seyrettikten sonra zihninizdeki o ilkel duygular sanki 
bir anda bu amplifikasyonlarla kabarmıyormu? "Belki bende bir silah alip bana 
kafana tutanların beynine tek tek sıkmalıyım. Fenasi abide geçen hafta kendine 
bir tane almıştı, Kerim amcada yarın alacakmış.... Evet evet banada lazim....". 
Son 80 senenin filmlerindeki tek problem çözücü yol silah ve vahşet. Evet 
şapşallar tüm bu filmler sokaktaki moronların problemlerini en kisa yoldan 
çözmenin yolu olarak sunulurken, bu yolla vahşet yöntemlerinin manyetik 
etkisine giren birer bobin gibi davranmaya başlıyorlar. Ortadaki açık mesaj şu: 
az düşün, çok ateş et! Eğer bir homo-embecilus ile bir masada sorun 
çözme üzerine tartışırsanız, en kısa ve kolay çözüm olarak silah ve 
saldırı metodunu seçer. Bunlar düşünme kabiliyetinden yoksun olarak birer 
ahmak sürüsü üyeleridir. Hatırlarsanız düşünme kabiliyetini onlar kendi elleri ile 
liderlerine vererek bu çok meşakkatli özellikten kurtulmayı seçmişlerdi. İşte bu 
yüzdende tüm film afişlerindeki kahramanlar ellerinde birer silahla görünür. 

Buraya kadar okumayı başarmış olanlarınızdan bazılarınızın silahlara olan 
merakini bildiğimden, aşağıdakileri sizlere birer nasihat olarak yazıyorum!... 
 
Öncelikle....... Sizin temel arızanız nedir? Belkide size ne kadar embesil 
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olduğunuzu hecelemem gerekiyor!? Şimdi iyi okuyun çünkü hayatınızda belki 
başka hiçkimse size bu altın değerindeki bilgiyi sunmayacak. 

Toplumun en düşük seviyeli hizmetçilerinin (Moronlar) eline silahlar verilir! 
Haydi bunun listesine bakalım: 

     1) Piyade Askerler 
     2) Polis Çaylakları 
     3) Güvenlik Personeli 
     4) Isteyen yada arayan herkes 
 
Pekala çaylaklar, varmak istediğim noktayı anlayabiliyormusunuz? Diyelimki 
koyun sürüleri bir nevi yok olma tehdidi ile karşı karşıyalar, sizce ne 
yapacaklar? Tabiki silah ve benzeri şeyleri stoklayip kendilerini korumaya 
çalışacaklar.  
 
Peki silahlar onları borsa ve banka iflaslarından kurtarabildimi? Silahları mermiyi 
kafalarına sıkıp intihara yardımcı olmak haricinde onları kredi borçlarından 
kurtarabildimi? Silahları onlari ".com" krizinden kurtarabildimi? Silahlari onlari 
emlak krizinden kurtarabildimi? Silahları onları gelmekte olan pandemiden 
kurtarabilecekmi?  

Zorlama gerekli bile değil, çünkü bu sığırlar bilerek ve isteyerek borç almaya ve 
sorumluluktan kaçmaya devam edecekler, sonundada elitlere dönüp tabutlarına 
son çivinin çakılması içinde YALVARACAKLAR!  

Elitlerin uyguladığı program zorlamaktan çok teşvike yönelik işliyor. Dişinin 
memesindeki sütü zor kullanarak çikaramazsınız, fakat eğer gerekli teşvik 
yöntemi uygulanırsa zaten içeride bulunan süt kendiliğinden dışarı çikmaya 
başlayacaktır. Bir kadın ister hamile olsun yada olmasin süt üretebilir, önemli 
olan memelerine bebeği emzirme pozisyonunda 4 saat kadar emmeye 
bırakmaktır. Uygulanan indüksiyonla kadının hormonları süt üretmeye teşvik 
edilir ve bir süre sonraaa.... voilaaaa üretim başlar. (4 saat sonra süt gelecek 
demek değil bu! Buna bağlı olarak kız arkadaşınızın memelerine saatlerce asılı 
kalmayı denemenize gerek yok). Anlayacağınız güç orada bekliyor ve onu 
harekete geçirmek için gereken tek şey indüksiyon yani TEŞVİK! Aynı metod 
sürüyü idare etmek içinde kullanilir. Zor kullanma asla anahtar metod değildir, 
çünkü bu sadece vahşi koyunların silah kullanmasi yada ayaklarında buz pateni 
ile dağa çikmaya çalışmalarına benzer - yani doğaya karşı savaşırlar --- sadece, 
sürüyü zaten var olan gücü bırakmalarına teşvik etmek GERÇEK ve tek doğru 
yöntemdir. Azıcık efor ile büyük güç açıga çıkarılır - bunu hergün lavaboya gidip 
musluğu açtığınızdada yapıyorsunuz. Sadece vanayi döndürmek yada kaldırmak 
için kücük bir efor (tesvik) ve akabinde durmadan akan bir su (enerji) kaynağı.  

Zorla elde edilen GÜÇ teorisi kesinlikle MANTIK dışıdır. Bu tip bir moronoloji 
burada yazılanların zihnine aykırıdır. Sanırım bazılarınız bunu anlayacak kadar 
ilerlemis durumdadir.  
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Hersey teşvike bağlıdır, bunun işlemeside teşvik edilen koyunların bu işleme 
odaklanmalarına bağlıdır. Meme-emzirme örneğinde belirttiğim gibi, kız 
arakadasiniz bu işlemi (memelerinin kurcalanmasi) yaptırabilmeniz için 
öncelikle ikna edilmelidir. Ekonomik örnekte ise mağara neandertali bir bankaya 
gidip zengin olmak uğruna bedava para için yalvarmalıdır. Gelmekte olan diğer 
"pandemi" (arındırma/temizlik) örneğinde ise işçi arılar hastanelere koşup aşı 
için yalvarmalıdırlar. Haberler aşıların yetiştirilemediğini yada eldekinin henüz 
herkese yeterli miktarda olmadığını söyledikleri anda hastane kapılarında 
kuyruklar oluşmaya başlar. Kudret denen şey doğruyu yaptırır. Tabiki 
hayırseverler asırlar evvel insanların üzerine çok düşündügü "Kudret" denen 
şeyin aslinda ZEKAYA bağli oldugunu zaten keşfettiler. Eger elitler tıpkı diğer 
yeni dünya düzeni karşıtı propagandacıların dediği gibi halka karşı fiziksel 
Kuvvet uygulayacak olsalardı ayni şekilde halkta karşıt bir fiziksel güçle karşılık 
verirdi, örneğin: SİLAHLARLA! Tabiki elitlerin elindeki silah miktarını halkın 
elindeki çogunluğa göre kıyaslarsak kimin kaybedeceğide açık ve net belli olur. 
Şükürki, dünyanın iyiliği adına toplumlar DEHALAR (Politikacılar değil!) 
tarafından yönetiliyor - yani toplumun karşıt olarak sahip olmadığı ve 
olamayacağı bir silahla: "ZEKA"! Tekrar edeyim, koyunlar filmler vasıtası ile 
düzenin silahlar ve vahşet yolu ile getirildiği amplifikasyonlarına sürekli maruz 
kaldıklarından bunun aksini asla düşünemezler - ASLA!. Iste bu yüzden averaj 
bir sığır ne zaman kendini tehlike altında hissetse ilk yapacağı iş bir silah 
aramak olur! Aptalca bir şekilde, istemediği birşeye zorlanacağını zannedip 
gerekirse çiplak elleri ile dövüşmesi gerektiğine inanır. Esasında kendi 
kendisinin düşmanı oldugunu asla idrak edemez, bu yüzdende gözardi ettiği bu 
ayrıntılar onun öyle yada böyle yapılan teşviklerle (indüksiyon) 
yönlendirilmesine neden olur.  

 

Herşey Indüksiyondan ibaret - Insanlara bir fantaziyi anlatın ve bırakın kafayı 
çizsinler - hiçbir zorlamaya ihtiyaç yok! ASLA! Müşterilerinize yalanlar söyleyin 
(korku ve fantazi dolu amplifikasyonlar) ve sizlere bir çözüm için geri 
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koşmalarını bekleyin. Böylece asla müsterilerinizi aramak zorunda kalmazsınız. 
Daima onlar sizi arar. Çünkü bunun için onları tesvik etmişsinizdir (indükte). Bu 
sadece, evet sadece İŞ! Kimse sizi sağlığa zararlı olduğunu bildiğiniz halde 
köşedeki McDonalds'dan birşeyler yemeye zorlamıyor! Bunun yerine tembellik 
fantazileriniz  sizi yemek yapmak yerine köşedeki fast food mekanından 2 
dakikada yemek alma mazeretine teşvik ediyor. Kimse, evet gelin bunu tekrar 
edelim... KIMSE sizi bankadan borç almaya zorlamıyor, fakat açgözlü 
fantazileriniz sizi bedava para köşedeki bankadan alın teri dökmeden ve 
uğraşmadan hazır varken ne diye calisayim mazeretine teşvik ediyor. Yani 
aslında birçok yalana kendi kendizi bunun kolayına teşvik ederek 
kandırıyorsunuz... kimse karanlıkların içinden ortaya çıkıp karabasan gibi 
üstünüze çöküp sizi buna zorlamıyor. 

 

Çoğunuzun o yeni yeni çalışmaya başlamış olan beyinlerine sokması gereken 
şey: TÜM KONTROL SISTEMLERI VE GÜÇ INDÜKSIYON ETRAFINDA 
DÖNEDURUR ve BU FENOMENDE HIÇBIR ISTISNA YOKTUR! SIFIR!  

 

Herhangi bir aşı yapmaya , savaşta çarpışmaya, vergi ödemeye, çöküşe 
yönelten bir savaşa doğru ilerlemeye, işinizde kalmaya yada hızla değişen 
kanunlara uymaya ASLA "zorlanmayacaksınız", bu tamamen mantık dışı olur ve 
doğrudan indüksiyon yasasının suratına doğru bir yumruk gibi yol alır -- GÜÇ 
sadece kurbanın kendini SEVE SEVE öldürme isteği ile elde edilir!!! Bütün evren 
bu indüktif prensip üzerine işler. Gezegenler sonları gelene kadar 
yörüngelerinde dönmeye devam ederler. Yıldızlar sonları gelene kadar 
galaksilerin merkezi etrafında dönmeye devam ederler. Arılar kraliçeleri ve 
koloni için ölene kadar bal toplarlar. Nükleer santral işçileri, kimyasal boya 
işçileri, tersane işçileri, madenciler ve daha sayabileceğim binlerce örneğin sonu 
daima aynı! Hepsi yaptıkları şey uğruna seve seve ölmeye hazır.  
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Gördügünüz gibi kendilerine Tanrıları yada inançları uğruna zarar vermeye 
bayılıyorlar! Bunu yapmaya onları siz zorlamıyorsunuz, kendileri ISTIYORLAR! 

Eger okuldaki orcazoid öğretmenlerinizi dinlemişseniz, güneşin ne oldugunu izah 
ederken söyle birseyler zirvalarlar: 
 
Güneş uzayda yol alan, cehennem gibi yanan devasa bir ateş topudur ve bize 
hayat veren enerjisini üzerimize yayar... Bu tamamen saçma sapan ve BOKTAN 
bir açıklamadır. Size burada ne anlattım? Bütün GÜÇ denen şey INDÜKTIFTIR! 
Yani hepsi. Çogunuza yabancı gelebilir ancak asırlardır yapılan araştırmalar 
sonucu bilim adamları güneşin enerjiyi (GÜÇ) aslında yaymadığını (kuvvet 
uygulamak), bunun yerine GÜCÜ kozmik indüksiyon ile elde ettiğini buldular. 
Elektrik Mühendisleri yıllar evvel güneşin; yüzeyinden çekirdege doğru 
ilerledikçe soğuduğunu keşfettiler - yani güneşten uzaklaştıkça ısı artıyor ve 
yaklaştıkçada ısı düşüyor. Evet şapşallar doğru okudunuz, eğer güneşin 
merkezine seyahat ederseniz orada sizi bekleyecek olan şey yüzeyden 
milyonlarca derece daha soğuk olan bir tabaka olacaktır. Güneşin ısısı yüzeye 
yaklaştıkça azalmaya başlar. Bunun nedeni ise dünyadaki doğa kanunu ile aynı, 
yani GÜÇLÜ olan HERHANGI BIRŞEY gerçekte indüktif enerjisini diğer 
KAYNAKLARDAN elde eder. Kısa bir süre için hayırseverlerin kralını düşünün... 
dogru, yani en zirvedeki olanını. Zannediyormusunuzki onu çevreleyen bir enerji 
alanı var ve onun ardından halka kuvvet uyguluyor? Şapşallar! Enerji, beyin 
molekülleri yeni çalişmaya başlamış olanların düşündüğünün AKSI istikametine 
yönelir! Milenyalardan beri bihaber olan sığırlara uygulamış oldugu indüksiyon 
ile aslında enerji ONA yönelir.  

Işte tüm bu %0.5 lik beyin kapasitei ile düşünülmüş olan "Kuvvete Maruz 
Kalınma" fikri tamamen doğa kanunlarına ve realiteye karşıttır. Güneş hiçbirşey 
ÜRETMEZ! Güneş, sisteminde bulunan alt-atom parcaciklarını indükte edip 
bunları monopolize eder. Devasa bir parçacık kümesinin güneşe dogru hızla 
ilerlediğini düşünün. Güneşin yüzeyine yaklaştıkça YAVAŞLAMAK zorunda 
kalacaklardır, buna bağlı olarak güneşin ısısı içten dışa doğru sıcak kalmaya 
devam eder. 
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Işte bu size okuldaki orcazoid öğretmenlerin anlattığı güneş, onun yapısı ve 
gücü nasil yaydığı. Oldukça şekilli değilmi. 

Patronunuz bir bok üretmez. Tek yaptığı şey köleleri bir araya toplayıp 
monopolize etmektir (bunun tersi üzerine fikir dahi yürütemezsiniz). Patronun 
üretim ihtiyacını karşılamak için etrafta koşturan işçi arıları düşünün. Bu arılar 
patronun ofisine doğru yaklaştıkça "korkularından" yavaşlamaya başlarlar, buna 
bağlı olarakta uzaktaki "üretim bölümü" GÜÇ olarak "farz edilen" patrondan 
binlerce kat daha fazla üretirler. Tüm GÜÇ denen şey indüktiftir ve daima teşvik 
edene (indüktör) doğru hareket eder! Eğer güneşin etrafa GÜCÜNÜ yaydığı 
yerine (okuldaki gerzek profesörlerin söylediğinin aksine) bunu aslında 
etrafindan elde ettiğini anlamaya başlarsanız, dünyadaki sosyal GÜCÜNDE aynı 
şekilde asla ZORLA elde edilemeyeceğine dair bahse bile girebilirsiniz. Basitçe 
ele alırsak, bu evrensel bir işleyiş kanunudur. GÜCÜN gerçek kanunu. Bugünden 
itibaren güç hakkında düşündüğünüz şeyler hakkında tekrar düşünün - gerçek 
yada sosyal manada - ve tüm gücün alınmak yerine elde edildiğini kafanıza 
sokun.... yöneten, tıpkı güneş gibi, GÜCÜ uygulamak yerine sadece elde eder.  

Herkes patrondan gücünü kullandığı için korkuyor! Hayır şapşallar, O gücü 
sizden isteyerek vermeniz için sizi buna teşvik ediyor. Güneş, patron, müdür, 
hayırseverler, illuminati, masonlar, devlet, tayyip, cübbeli imam, Polat,..... 
GÜCE SAHIP OLAN HERKES..... Gücü bunu verdirmeye tesvik ederek elde 
ederler. Gücü elde etmek icin asla kuvvet kullanamazlar - GÜÇ daima takipçiler 
tarafindan "isteyerek" (yani bunu istemelerine teşvik edilerek) verilmelidir!!!! 

Peki tüm bu teşvik işini nasıl yapacaksınız? Yani bu işin sırrı yada püf noktası 
nedir? Bunu tüm güce sahip olanların davranışlarını gözlemleyerek anlamanız 
aslında gayet mümkün fakat tabiki bu kitapta buna doğrudan bir yatay geçiş ile 
başlamakta mümkün....... 
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YALAN SÖYLEME 

Öncedende belirttiğim gibi "Neye inandığınız ile gerçeğin ne olduğu iki farkli 
kavramdır" demiştim. Bu sefer bu kavramı biraz genisleteceğim. Bu konu 
normalde kimsenin pek üzerine konuşmayı sevmediği ancak bir o kadarda 
hayatın parçası olan birşey. 

Günümüzde koyunlar gerçekle kurguyu ayırmak için ihtiyaçlari olan disiplin ve 
ilgiye sahip olmadiklari için, elinize geçen ve size avantaj sağlayan her fırsatta 
yalan söylemelisiniz. Fakat unutmayın, amaç elde etmek değil, kandırmak! 
Yalanlar bazen gerçeğin çok ötesinde atıldığı için ve bu yolla inanılma seviyesi 
aşılır ve kısa sürede foyaları ortaya cikar. Toplum içerisinde "küçük" yalanlar 
söyleyerek pratik yapın. Örneğin birkaç yıl evvel bir astronomi profesörünün 
2012 hakkindaki görüşlerini açikladiği bir konferanstaydim, mekanda yaklaşık 
100 kişi vardı ve herkes "bakalım bu düdük ne anlatacak, acaba mehdiden  
bahsedecekmi" diye dikkatle ona bakiyordu. Bir ara durup duruken salak salak 
ortalığı canladırıcı olacağını sandığı sorular sormaya başladı; "kimin Audi A4 ü 
var el kaldırsın" gibi. Bende hemen elimi kaldırdım! Maksat kendini sürüye karşı 
söyleyebileceğin yalanlar için eğitmek, yani anında ve çekinmeksinizin yalan 
söyleyebilmek için. Bunun haricinde, eğer çok büyük bir yalan atılırsa bu şüphe 
uyandirir (örnek: 10 sene evvel MIT ten emekli oldum ve şuanda yatımla 
yapmakta olduğum dünya turumda kitap yazmaya basladim gibi), fakat eğerki 
küçük şeyler hakkında yalanlar söylenirse (örnek: kedileri cok severim, sushiye 
bayilirim, gezmeyi severim, edebiyat okurum gibi) bu karşıdakinde size karsi 
duyulabilecek "güven" faktörünü arttirir.  

Bir satıcı olsam yapacağım konuşma gibi: "Dün aksam GS maçını seyrettinizmi? 
Emmanuel ne güzel gol attı değilmi? Şöyle topu bi aldı bla bla bla bla,.... ama 
ben yinede maçı begenmedin, cok sıkıcı gecti". 

...."Beyfendi ben hep şunu kullaniyordum ama bana cok sorun çıkarttı, sizde 
nasildi?" 

Bu yalanlarda gözlemlediğiniz ne var????  

Yani onlari özel yapan nedir? 

Cevap, bunların kendinzide hüsrana uğratmış olan yapısıdır. Ben 
Televizyona bakmam ve evimdede bulundurmam ancak TV de gösterilmekte 
olan gelişmeler konusunda eğerki negatif bir etkiyi betimlersem bu daha 
inandırıcı olur.  

Görebileceğiniz gibi, birçok insan kendilerine bir avantaj sağlamak için yalan 
söylerler. Fakat coğu gerizekalı olduğu için söyledikleri yalanların kendi 
avantajları için olduğu apaçık belli olur. Koyun gibi apaçık yalan söylemektense, 
yalanın içerisine hüsranlı (negatif) bir betimleme koyun, bu kurbanınızın yalan 
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yakalama radarlarını kapatmasını sağlar ve yalanınızı gerçekmis gibi inandırıcı 
yapar. 

Bankalardaki personelinde nasıl kredi verirken ıkınıp sıkılarak, sanki çok zor bir 
karar veriyormuşçasına davrandığına bakın. Binlerce kağıt imzalanır, damgalar 
vurulur, kayıtlar alınır, bankodan bankoya atlanır vs vs. Sonuçtada krediyi alan 
sanki bankayı aldatıpta "Aman Allahım, bu inanilamayacak kadar gerçek" 
düşüncesi (hayali) ile doğa kanunlarını alt etmiş bir hisle bankadan çıkar.  

Yazılar boyunca okuyarak "belki" anlayacağınız gibi toplum kocaman bir yanılgı 
veya YALAN üzerine kurulmuştur. Bazılarıda şimdiden Elitlere nasil katilabilirim 
diye düşünmeye şimdiden başlamıştır bile. Fakat uzun uzun anlatsamda Elitlere 
katılmak diye bir şeyin olmadığını ve aslında sadece "Elit olunabileceği" 
kavramının olduğunu anlamanız gerekiyor. Halkin %99 u aslında "içinde" 
bulundukları şeye TOPLUM dendiğini ve bunun içinde yaşadiklarini 
anlayamiyorlar. Bunlar doğal yaşamın/kanununun olduğunu unutmuş ve sadece 
sosyal/toplumsal kanunların tek "gercek"/"normal" yaşam olduğunu 
benimsemişlerdir. Sabahın 6 sında kalkıp dişlerini aspartam/florid ile fırçalayıp 
üzerine chloridli/alkollü gargara yapıp televizyonu açtıktan sonra haberleri 
kırmızı bültenli FLAŞ FLAŞ FLAŞ başlıkları ile seyrederken kahvelerini/çaylarını 
yudumlarlar ve ardından işe gidip 12 saat kübik hücrelerinde takıldıktan sonra 
akşam eve dönerken marketten lazım olan birkaç şeyi edinip evdeki koltuklarına 
otururlar ve yine televizyonu açıp FLAŞ FLAŞ FLAŞ lı haberleri kıçı patlarcasına 
bağırarak anlatan pazar limoncusu sunucuları izlerler. Yani hergün katıldıkları bu 
maymunsu davranışların tümünün "toplum" denilen oyunun kendisi oldugunu 
görmekten acizdirler. Ne böyle bir bakış açısına nede farklı bir düşünceye 
sahiptirler.  

Herneyse işte size öğrenmeniz gereken "ders": Toplum denen hiyerarşik düzen 
güneş tutulması hilesi ile oluşturulmuştu. Yani toplumun baslangıcı kocaman bir 
yalan temelinin üzerine kurulmuştu. Buna bakacak olursak toplumdaki en 
başarılı kişiler en iyi yalancılardır! O kadar. Nokta! Yani hayatta ilerleyebilmek 
ve elit sıfatını elde edebilmek için yalan söylemek zorundasınız. 

Peki şu son cümlemi şok olanlar veya kafası karışanlar için tekrarlıyayım: 

YALAN SÖYLEMELİSİNİZ!!!!!!!!!!!! 

Doğa bunu böyle yarattı ve sizde bunun gerçek olduğunu biliyorsunuz! Sizce 
neden halk doğdugu andan itibaren din, inançlar ve ahlak gibi şeylerle doktrine 
edilir (şartlandırılır)? Susam Sokağı gibi programlarla "sakın yalan söyleme hep 
gerceği söyle" dersleri verilmezmi? (Bu arada Susam Sokağı, çocuklar için fakat 
Edi ve Büdü gibi iki eşcinselin bir çocuk programında ne işleri oluyor acaba? 
İleride bu konuyada değineceğim.) Günahlarınızdan kurtulmak için dua/tövbe 
edip birine açiklamayı ve doğru yolu seçtiğine inandırılıp doğruyu söylemeye 
eğitiliyorsunuz. Allah gibi üst otoritelere yalvarıp sizi affetmesini dilemek için 
eğitiliyor ve buna şartlandırılıyorsunuz.  
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En büyük, en zeki ve en iyi YALANCILAR herzaman kazanır! Herzaman! Hayatın 
her alanında bu bir gerçektir. Poltikacıların yalancıo oldugunu yıllardır bildiğiniz 
halde halen seçmeye devam ediyorsunuz. Satılan ürünlerin vaad ettiklerini 
yerine getirmemelerine rağmen bu ürünleri ucuz diye almaya devam 
ediyorsunuz. Patronlar zam vermemek için türlü yalanlar uydurular. Liderler 
koltuklarında kalabilmek için yalanlar uydururlar. Ve tüm bu tipler "herzaman" 
yalan söylüyorlar ve bunu çok iyi biliyorsunuz! Yani çalışıp kazanmak yerine 
bankadan kredi alabilmek için türlü yollara basvuran bir evcil koyunun nasılda 
kendisine gelen bir düğün davetiyesine karsi adam akıllı bir yalan 
uyduramamasınıda hayretle izliyorum.  

Yalan söylemenin verdigi suç duygusu o kadar derine işlemiştirki, bu koyunlar 
aslında bu aracın kendilerini kölelikten kurtarıp o çok arzuladıkları özgürlüklerine 
ulaşmak için ihtiyaçları olan en büyük savunma olduğunu unutmuşlardır. İşyeri 
sahibi olanların çogu bu alana girdikten kısa bir süre sonra tüm rakiplerinin 
yalanlar ile çalistığını fark eder, ki bu barizdir. Bunu göremeyen sığırlarda zaten 
iflas bayrağını çekerler. Ayrıca firmalarda yalanlarla ürünlerini satmaya 
uğraşırlar. "Ömürboyu garantili", "1912den beri", "Ülkenin en iyisi", "Yarı 
fiyatına", "Sınırlı üretim".... gibi. Herşey bir yalan.  Başarı iki şeye bağlıdır:  

     1) Yalan söyleme isteğiniz 
     2) Yalan söylemedeki kabiliyetiniz 
 
Ne ilginçtirki, kandırmayı bilen birisi söylenen bir yalanın kokusunu 
kilometrelerce uzaktan alabilir. Örneğin ben objektif düşünürüm - "iddiada" 
bulunan hertürlü hizmet veya ürüne hemen kalın bir yalan etiketini yapıştırırım. 
O kadar! Nokta. Çoğunluk böyle ürün veya hizmetler için hemen dizlerinin 
üzerlerine çökerler ve sanki doğa kanunu diye birşey yokmuş gibi davranıp "ne 
olur bizede getirin" diye yalvarırlar. "Artık şekere son" ve "suni tatlanırıcılar 
şeker gibi" sloganlarla saf koyunlara kanserojen aspartam maddesini yutturup 
üzerine bir süre icin koymuş oldukları "kanserojen etkisi vardir" yazısını 
koyunlar bu ürünü kullanmaya alışınca kaldırdılar bile.  

Bir satıcı müşterisine ürünü hakkında gerçeği söylerken müşterinin tartışmaya 
girdiğini ve satıcının aslında adamın parasını istemeyip bu ürüne ihtiyacının dahi 
olmadığını söyledigi halde müşterinin ürünü almak icin debelendiğine şahit 
oldum. Bu sanki koyunları multivitamin tabletlerinden uzak tutmak gibi birşeydi. 
Diyelimki ben vitamin üreticisiyim ve müşteriye "bakin bu ürün sizde kansere 
yol acabilir" desemde bu öküz bana "hayır bana birşey olmaz, bu şey her derde 
devadır kesin" deyip ürünü almak icin debelenir. Yani ürünü kimin ürettiği gibi 
bir soru yok aslında, esas olan şey bu embesil koyunun yalanlara olan 
ihtiyacı doğrultusunda aslında gerçeklerden oluşan tabloyu kapatmaya 
çalışmasıdır.  

Buna bagli olarakta ne yapiyoruz? Yalan söylüyoruz! 

Ya yalan söylersiniz yada aç kalırsınız! 
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Şimdi şu yukarıdaki lavuklara bir bakın! Sizce bunların yaptığı kamuflaj 
kandırmacası ahlaki olarak doğrumu? Etrafını "ben burada değilim" diye 
kandırarak avına ilerlemiyormu? Böylece beslenebiliyor ve kendini 
düşmanlarından uzak tutuyor. Bu özelliği ona kim verdi peki? Doga! Tabiki 
kimisi çıkıp "Allah verdi" diyecek ama o konuyada geleceğim! Şimdi bunlar 
orada öylece aldatıcı görünüşleri altına saklanıp neyi bekliyor? Tabiki avlarını!  

Bakın moronlar, size şunu tekrar söylüyorum, bunu size böyle yapın diyen ben 
değilim. Bu özellik doğanın kendisinden gelen bir özellik, yani DOĞAL!  

Minik ahlak bağımlısı homo-sefiluslar ise ömürleri boyunca şartlandırıldakları 
ahlak doktrinasyonunun gölgesi altında haftada 40-50 saat çalışırılar ve 
çalışırılar ve çalışırlar ve sonuçtada tıpkı kumarhanedeki tek kollu canavara tüm 
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enerjilerini jeton gibi yedirirler ve bir gün ölürler. DoğanIn uysal kölecikleri 
bunun için programlıdır. Bu programlanmalarıda onları ideal birer av yapar!  

Elinize geçen her fırsatta yalan söyleyin, ve karşınızdakilerin kendilerini 
kandırmalarına izin verip sanki böyle bir şeye ihtiyacınız yokmuş ve bunun için 
yalan söylemenin ne gereği varmişçasına bir hava yaratın. Ve en çoğunda şu 
kanınıza ve beyninize işlemis olan "suçluluk duyma" hissinizi kapatın (Evet tam 
oradaki OFF düğmesi), çünkü bu yapılan ve yaşanılan tarz "doğal" değil ve 
sadece sizleri daha rahat kandırmak ve sizinle dalga geçmek için oluşturuldu. 
Sizce yukaridaki kamuflajlı lavuklar avlarını onları "aldatarak" yakaladıkları için 
herhangi bir "suçluluk" duygusuna kapılıyorlarmı? "Ama biz insaniz, onlar 
hayvan" diyenler içinde, madem öylesiniz o zaman o kafatasinızın içindeki asidik 
yağ yoğunluğunu kullanmak gibi bir girişimden sizi geri tutan nedir? Koyun 
oldugunuzu kabul edin ve değişim için öğrenmeye devam edin! Tek 
kurtuluşunuz bu! Doga ve onun kanunlari. Ben kabul etmiş olduğum ve bunu 
değiştirmeye karar vermiş olduğum için şuanda bu kitabı okuyorsunuz. 

Insanların kanununu doğanın üstünde görenleride pompeideki volkanik kül 
müzesini ziyaret etmeye, japonyadaki 9 şiddetindeki deprem ve sonrasındaki 
tsunami sahnelerini izlemeye davet ediyorum. Bakalim hangisinin kanunu daha 
baskın çıkmış! Uymazsan uydururlar. Ya sistemi anlarsınız ve ona göre 
davranırsınız yada inek gibi kendinizi sağdırmaya devam edersiniz. Kimileri için 
sanırım bu tıpkı "tecavüz kacınılmazsa zevk alacaksın" gibi birsey oluyor... bu 
durumda bile hangi taraf olmak daha avantajlı?  

Fakat şunuda unutmayın: Ne ekerseniz Onu biçersiniz! Yani yukarıdaki iki 
kurala uyabilecekseniz yalan söyleyin yoksa bırakın daha iyi. Fakat buda sizin 
şevkinizi kırmasın, çünkü doğruları daima hatalar vasıtası ile elde ettiğiniz 
tecrübeler doğrultusunda bulacaksınız. 

Peki diyelimki yalan söylemeyi becermeye başladınız peki bu yeni tekniğinizi 
nasıl adam akıllı kullanıp başarı ve güç elde edeceksiniz?..... 
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KORKU, YALANLAR VE GÜÇ 

Çogu insanın kabul etmekte zorlandığı şey karşılaşmakta olduğu korkularının 
%99 unun aslında birer Yalan olduğudur. Klostrofobiyi ele alalım - eğer dar bir 
alan içerisinde isem bu öleceğim demektir! Bu nasıl olabilir?! Daha az hareket 
etme alanı içinde bulunma ilüzyonuna inanma (inandırılma - kandırılma) ile 
tabiki! 

Korku = Yalanlar = Güç!!! Güç elde etmek için topluluğa yalan söylemek 
zorundasınız - bunu başarmak içinde koyunların normalde perdelemeye 
çalıstıkları bir konuyu kullanırsınız, böylece ne oldugunu bilmedikleri birşey ile 
onların korkuya kapılmalarını ve sizi dinlemelerini sağlarsınız, tabiki koyunlar 
konunun ne olduğunu tam olarak bilmediklerini belli etmek istemezler, bu 
yüzdende bununla ilgili bir soru sormak onlar icin "gerzek ezik" damgası yemek 
gibidir. Işte böylece onlara korku fantazilerini iyice çosturacak yeni bir ilüzyon 
sunar ve böylecede cevabı yada çözümü sizde diye sizi dinleyen koyunların 
zihinlerini elinize geçirirsiniz. 

Korku, Yalanlar ve GüÇ birbirlerine bağlı üçlü bir takım gibide görünseler aslında 
hepside aynı şey. Çünkü biri öbürü olmadan var olamaz. Koyunlar gücü korku 
ile eşleştirdikleri için, güce sahip olanın bunu elde etmek için aslında yalan 
söylemiş olduğunu asla düşünmezler. Bu kişi zaten daima güce sahipti diye 
düşünülür, öyle degilmi? Şapşallar!! 
 
Eger bu üçlüyü biraz daha geniş incelersek, bunları birer Enerji olarak 
kategorize edebiliriz. 

 
 
Korku    : Birinin Potansiyel Enerjisi 
Yalanlar: Hareket Halindeki Enerji 
Güç        : Sürtüşme 

GÜÇ: 
 
Eğer güneşe bakarsanız enerjinin ona doğru hareket ettiğini görebilirsiniz. Enerji 
güneş tarafından elde edilirken ona doğru yaklaşmakta olan parçacıklar önce 
yavaşlamaya ve sıklaşmaya başlarlar,  buna bağli olarakta devasa nitelikte bir 
sürtüşme oluşmaya başlar. Çok iyi bilinen bir tanıma bağli olarak güneşin 
yüzeyinin üst atmosferinden milyonlarca derece daha soğuk oldugu artık bilinen 
birşey. Dünyada, iş piyasasında, paranın akışına bakın... paranın akışının 
durduğu yer gücün barındığı yer degilmi? Tipik olarak bakin; para cebinize geldi 
ve şimdi kendinizi daha iyi yada güçlü hissetmiyormusunuz? Bu sanki kendnize 
olan güveninizi daha çok arttırmıyormu? Paranız olmayınca bir anda kendinize 
olan güveninizi sanki kaybediyorsunuz ve buna bağlı olarakta kendinizi zayıf 
hissediyorsunuz.... çünkü artık güce sahip değilsiniz! 
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YALANLAR: 

Insanlık tarihinin belkide en büyük yalanı PARA denen şey. Aslında tamamen 
BORC'u temsil eden şey sanki değerli birşeymiş gibi gösterilmeye çalısılıyor. Bir 
türlü bu yalanı yakalayamıyorsunuz, çünkü paranın hareketi hiç durmuyor! Para 
ile gücü satın alamazsınız, fakat paranın sayesinde onun peşinde olan koyunları 
peşinde koşturarak koyunların size enerjilerini ve buna bağlı olarakta gücü 
vermelerini sağlarsınız. 

 
KORKU: 
 
Bu his, bir varlığın hayatta kalması için gereklidir. Ne zaman bir hayvan 
birşeyden korksa, bu amplifikasyonun karşılığı olarak ortaya enerji çikacaktır. 
Bu ister bir kedinin kendini bir köpeğin kovaladığını zannettiği için ağaca çıkması 
yada TV deki bir spikerin dünyanın sonunun geldiğini söyleyerek koyunların 
survival takımları ve malzemeleri almalarını sağlamak olsun, sonuç hep aynıdır. 
Hayatlarının tehlikede olduğuna inandırın yeter. Çogunlukla böyle bir tehlikenin 
olması gerekmez bile. Önemli olan inandirici olmasıdır. (Kedi korna sesini köpek 
zannetmistir. Koyunda TV deki spikerin arka planda gösterdigi 2012 filminin 
sahnelerini gerçek sanmıştır). Ortaya çıkartılabilecek potansiyel enerji daima 
sarmal bir bobindeymiş gibi hazır beklemektedir. 

Iş yaparken ilk farkına varacağınız şey YALAN söylemenin bu işin bir parçası 
değil aslında Ticaretin TEMELI olduğudur. Aynen öyle, bunu tanıdığınız tüm 
basarılı işadamlarına sorun alacağınız cevapta hep aynı olacaktır. Yani yalan 
söylemeden iş yürütmenize imkan yoktur! Alacaklıları sürekli çeşitli 
bahanenelerle atlatırsınız ve elinize geçmekte olan parayı bu sayede başka bir 
yere yatırısınız yada ödeme kapatırsınız. Demekki bununla şunu öğreniyoruz: 
DÜRÜST IŞ diye birşey yoktur! Dürüstlük sadece bir kamuflajdır ve bu 
kamuflaj ile güven elde edilerek söylediğiniz yalanlar daha kolay kabul görürür - 
tabiki bu dolandırmak demek değil!! Hayırseverlerin kodeksinde Yalanlar daima 
diğer Yalanları takip eder. Anlayacağınız gibi bu cümleyi su şekilde tercüme 
edersiniz: Korkular yalanlarla yüzleşir. Müşterilerinize hangi okulu nasil 
bitirdiğinizi doğruya dogru anlatırsanız asla IŞ yapamazsınız. Ancak bunun 
yerine müşterilere "emekli bir öğretmen" yada "eski bir siyasetçi" olduğunuzu 
söylerseniz işinizde başarıyı elde etmeniz dahada kolaylaşacaktır. Koyunların 
önüne sahte referanslar, sahte diplomalar, sahte dereceler, sahte kurs 
sertifikaları yada sahte bir CV koyarak başarınızın yavaşça artışını 
izleyebilirsiniz. (Tabiki size nasıl sahte diploma yapılacağını yada nasıl sahte 
referans ayarlanacağını anlatmayacağım, çünkü bilmediğiniz alanlar üzerine 
sertifika yada referans göstererek tam bir sahtekar sıfatı alırsınız! Çünkü foyanız 
kısa sürede ortaya çıkar). Ben iyi niyetliyim yapamam diyenler içinde şunu 
belirteyim: Iş ortamında görebileceğiniz tek bir gerçek var oda müşterinin 
kendisine yalan söylenmesini beklediği hatta bunu tercih ettiğidir! Buda arz ve 
talep olarak iş dünyasını işletmeye devam ediyor. Müsterilerinize doğruyu (acı 
gerçek) söyleyerek elde edeceğiniz tek şey uzun süren tartışmalar ve 
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kabullenememe mazeretleridir. Ancak eğer müşteriye tercih edeceği yalanı 
söylerseniz, işyerinizi mutlu bir koyun olarak terk etmesini ve buna bağlı olarak 
tekrar geri gelmesini sağlarsınız. Müşteri memnuniyeti buna denir! 
 

Bazen müşterinin yüzüne gerçeği doğrudan "baam" diye söyleyerek oluşan yüz 
ifadesi sanki "Noel Baba aslında yok" demişsiniz gibidir! Böylece bana sanki tüm 
fantazi dünyalarını yıkan bir canavar gibi bakar ve en kısa zamanda ya 
yanımdan kaçmayı arzu eder yada fantazinin aslında hayal olmadığı yalanını 
duymayı beklerler. "Hayir, şaka yaptım, tabiki Noel Baba var!".... Işin ilginç 
yanı, yalan söylediğiniz zaman müşterilerin size sanki Yüce Zeusmuşsunuz gibi 
bakmalarıdır. Birisi ile oturup iki saat boyunca kalp yetmezliğim ve onun bana 
getirdiği sancılardan bahsederek, müşterinin duygusallığını ve ölüme karşı olan 
korkusunu kullanabilirim. Diyelimki karşınızda 200 kiloluk bir kolos kilo vermek 
için sizden zırt-ab denen bir aleti istiyor. Bu alet o hareket etmeden titreyecek 
ve bu şekilde o da hiçbir efor sarfetmeden kilo verecek! Bu sığırın sizden 
duymak istediği son şey o koca kıçının böyle bir zırva aletle bir gram bile 
kaybedemeyeceğidir! Ayağınıza gelen bu embesile gerçekleri söyleyip elinizden 
kaçıracak ve parasını alamadığınız için aç mı kalacaksınız yoksa duymak istediği 
tüm yalanları söyleyip "size özel indirim" yalanı ile 3 kat fazlasınamı 
satacaksınız? Aynı şekilde giyim mağazasına gelen ve vücudunun şeklini yıllar 
önce doğum ve şekerlemelere kurban etmiş bir başka embesil sizden dar belli 
bir giysi isterse ona söyleyeceğiniz son şey "ama sizin dar olan bir yeriniz yok" 
olur"..... ona sizden duymak istediği yalanları söylemedikçe hiçbirşey 
satamazsınız! 

Bakın, insanları gerçekler ilgilendirmiyor - bunun kanıtıda bunca politikacı ve iş 
adamlarının varlığı! Sadece Yalanlar yani Fantaziler satiş yapabiliyor. Taze 
(ama) donmus çilekler, Mısır Şuruplu (HCFS) Doğal içecekler yada ülkemizin 
lideri gibi zırva açıklamaların var olmasının tek nedeni: "Korkularımı haklı 
çıkaracak yalanlar söyleyin" hissidir. Iş yaparken insanlara ÇÖZÜM 
satamazsınız. Yani Çözüm sadece bir defa satılabilecek birşeydir. Önemli olan 
insanlara size anlattıkları Problemleri örtbas eder gibi görünen yeni bir Problem 
satmanızdır, böylece müşterilerde müdaviminiz olur. Örnegin bir müşteri gelip 
size derdini söylüyor: "Kizim o kadar salakki bir türlü okulda basarılı 
olamıyor"..... tabiki sizde kalkıp "Hanımefendi ben çocugunuzla şahsen ilgilenip 
ona okulda 5 ler alması icin yardım edeceğim" demiyorsunuz!! Yo, yo, yoooo - 
bunun yerine şöyle birşey diyorsunuz: "Anlıyorum, demekki çocugunuzun 
gerçekten bir problemi var ve bu düşük notlar yüzünden Üniversiteye gitmesi 
oldukça zor olacak". 
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Ortadaki sizsiniz çünkü koyunlar problemleri için daima bir kurtarıcı araya 
dururlar ve buldukları gibi hemen onun etrafında toplaşmaya başlarlar. Bu 
onların istediği şey, sizin tercihiniz degil! Siz sadece istediklerini 
veriyorsunuz. 

Buradaki fikir, müşteriye problemini geri satmak! Müşteri size çözüm aramaya 
gelmiyor. Müşteri hezeyanlarına bir gerekçe arıyor sizden beklediğide ona 
söyleyeceğiniz yalanlar ile bunu ıspatlamanız. Müsteriye çözüm sunarak 
yaptığınız şey bir müslümana Kabenin Islamla alakalı olmadığını söylemek gibi 
birşeydir. Problemleri çözmek sadece aklını kullanmayı ret edenlerin yaptığı 
şeydir. Halka bir bakın, hiç problemlerinin bir sonu gelecek gibi görünüyormu? 
Peki gerçekten bu sığırlar problemlerinin son bulabileceğine INANIYORLARMI? 
Işte bu yüzden koyunlar Matrix denilen fantazi dünyasında yaşamayi 
ISTIYORLAR. Eger ok atmayı bilmiyorsaniz size bunu zaten kimsenin iyi 
bilmediği söyleniyor ve böylece ezik olduğunuz konuları perdeleyebiliyorsunuz. 
Zaten duymak istediğinizde bu değilmiydi? Yani şu yada bu alanda ezik olmak 
NORMAL bişeyyyyy! Koyunlar daima politikacılar yada patronlar hakkında atıp 
tutmaya ve şikayet etmeye devam ederler. Fakat asla ne oy vermeyi bırakırlar 
nede hergün şikayet ettikleri o berbat işi. Oy vermek tüm koyunlar için tıpkı bir 
Mesih Hezeyanı gibidir, çünkü gelecek olan yeni mesih herkesin problemine bir 
çözüm bulacaktır ve böylece kimse problemini kendi başına çözmek zorunda 
kalmayacaktır. Koyunlar iyi yalancılara bayılırlar! Birinin çıkıpta yaşıyor oldukları 
zırva (fantazi) dünyanın harbidende böyle işlediğini söyledikleri sürecede inanip 
oy vermeye devam edeceklerdir. Yani bu varlıklar bunu istiyorken, ne diye 
çözüm sunasınız yada satasınız?!. Eğer bir fahişe düzülmek için ayağınıza 
gelmişse ve bunun için birde üzerine para vermek istiyorsa ne yapacaksınız? 
Nasihat edip evinemi yollayacaksınız yoksa en iyi (yalan) muamele ile parasını 
alıp tekrar gelmesinimi sağlayacaksınız? Kendinize karsi DÜRÜST olun! Zaten 
fahişenin istediğide bu değilmiydi? O kendini düzdürecek birini arıyordu! Bu siz 
değilseniz zaten bir başkası olacak, yani siz kaşımazsanız kaşıyacak birini illaki 
bulacak! Burada vicdan azabından kim bahsedebilir?! 
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"Yaziklar olsun sana" mi diyelim yoksa bu iki kizi yatağa hangi yalanlarla 
attığınımı soralım? Ayrıca yalana baştan hazırlıklı olan ikisine ne sormalı? Alan 

razı veren razı degilmi? Suratlarindan dahi okunmuyormu?  

 
Şimdi kendinize bir sorun bakalim, neden tüm ürünlerin üzerindeki "yalan" dolu 
iddialar hayırseverlerin oluşturdugu kanunlar tarafından herhangi bir cezaya 
maruz kalmıyor yada en azından yasa dışı ilan edilmiyor??? %100 meyve suyu 
amblemleri var ama arkasında "en az %40 saf meyve suyu içerir" yaziyor! 
Katkısız yazıyor ama 6 ay raf ömrü veriliyor! GDO'suz deniyor ancak ham 
maddenin geldiği yer yazmıyor! Neden bunlar YASA DIŞI değil! Yada şöyle 
diyelim, Neden "YALAN SÖYLEMEK" yasa dışı bir davranış degil? Bahsettiğim şey 
yalancı şahitlik falanda değil, yani şimdi bunu sonra şunu söylemek gibi. Benim 
bahsettiğim şey dogrudan YALAN söylemek. Bu YASA DIŞI değil çünkü bu 
davranış doğanın dengesinde mevcut olan birşey, ki bunu daha öncede 
açıkladım. Doğadaki her canlı ancak bir şekilde diğerini kandırarak avlanabiliyor, 
yani yalan söyleyerek!  

Meyve suyu ambalajlarında "Hicbir katki maddesi YOK! %100 Meyve suyu" 
yazıyor. Fakat %50 yada fazlasi SU. Yani SU bir katkı maddesi değilmi? Işte size 
bir başka hayalperest fikir daha. Katkı Maddesi denince akla gelen şey sadece 
kimyasal maddeler - ancak "SU" bu kategoriye dahil değil! Öylemi?! Işte 
koyunlar tam olarak bu kadar SALAKLAR! Tabiki kimileri çıkıpta halen bana 
merhametsiz yada gaddar olduğumu söylemeye devam edebilir. Aptalligin özrü 
yoktur. Yoksa ülkenin %80 nine zihinsel engelli bandajı takmak gerekirdi. 

 
Askeriyenin yapmaya çalıştığı en önemli şeyde bu değilmi? Kamuflaj! Hiç 
düşmana yada avına nerde olduğunu söylemek isteyen olabilirmi? Ölmek yada 
aç kalmak isteyen şapsallar (yiyecek) hariç! 
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Korku olduğu zaman potansiyel bir enerji kaynağıda bulunmuş olur buda GÜÇ 
elde edilmesini sağlar. Işte bu "doğanın işlediği şekilde" kabul edilen bir 
KANUN, anlayan için tabiki. Bu yüzdende yasak değil! Hiç poltikacıların 
verdikleri sözleri yerlerine getirmedikleri (yalan söyledikleri) için hapse 
atıldıklarını duydunuzmu? Hiç tüm bu yalanlarla dolu ürün paketlerini satmakta 
olan şirketlerin sahiplerinin gerçeği çarptırdıkları için hapse girdiklerini 
duydunuzmu? Tabiki asla böyle birşey olmadı ve olmayacakta. Sanırım artık 
nedenini anlayabiliyorsunuz. Hayırseverler istediğiniz hayatı elde edebilmeniz 
için kendinize örnek almanız gerekenler - düşman olarak bakmanız gerekenler 
değil. Düşmanınızıda yazılar doğrultusunda tanımaya başlayacaksınız. 

Yavaş yavaş düzenin nasıl işlediğini anlamaya başladığınıza göre birde tüm bu 
koyun dediğim sürünün nasıl işlediğine geleyim. Çünkü ortada çoğunuzun 
anlamakta "şimdilik" zorlanacağı bir kavram mevcut.... o da zeki olanların 
BENcil aptal olanların ise BİZcil olarak düşünmeleri ve buna göre hareket 
etmeleridir........ 
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BİZ-BİZ-BİZ 

Şimdiye kadarki yazılara bağlı olarak çoğunluğun aklından geçen temel bir soru 
var "Ee Peki Ne Yapalım?". Sanırım beni bu sorudan daha fazla hiçbirşey 
kızdıramıyor. Fakat gerçekten... aslında beni kızdıracağı yere hatta eğlendiriyor 
bile, çünkü bunları okuyup Yeni Dünya Düzeni yada Illuminatiyi küçümseyen 
koyunlar çok önemli bir faktörü es geçiyorlar: "BIZ" derken kimi kast ettiklerini 
biliyorlarmı acaba? Aslında hadi gelin şu soruyu şimdi burada soralim. "BIZ" 
derken ne demek istiyorsunuz? Tıpkı "Yeni Dünya Düzenine karsi gelip bir 
DEVRIM yaratalIM" daki gibi.  

 

(DeğilİZ, İşsisİZ, İstemiyorUZ, İstiyorUZ, ÖgretmenIZ, BIZ BIZ BIZ) 

Yani biz derken aslında apaçık şekilde SÜRÜ'yü kastettiğiniz ortada değilmi? 
Sanırım bu zaten koyun olmanın verdiği bir zihin damgası gibi birşey. 
Çocukkende BENcil olma diye azmı azar işitirdiniz? Yani "BIZ" derken aslında bir 
koyun olduğunuzun ALTINI ÇIZDIĞINIZI anlayamiyormusunuz? Eger bir koyun 
değilseniz o zaman neden BIZli yazarak SÜRÜnüzü temsil etmeye çalısıyor yada 
onları umursuyorsunuz? Ne yapmalıyız derken aslında "SÜRÜ ne yapmalı" demiş 
oluyorsunuz. Tıpkı "Allahim BIZe yol göster" der gibi. Tipki sürüdeki her koyun 
gibi, hiçbir tanesi çıkıpta kişisel bir sorumluluk alma taraftarı değildir. Sürüdeki 
koyunların bildiği tek sorumluluk bir öndeki koyunu takip etmektir. Işte 
bu yüzden çoğunuz Illuminatinin hayırsever davranışlarına karşı kendinizi 
koruma konusunda çaresiz ve fikirsiz kalıyorsunuz. Ne cesaretle gelipte "BIZ" ne 
yapalım diye sorabiliyorsunuz!? Aklınızımı kaybettiniz siz?. Eger yanan bir evin 
içinde bulunuyorsanız "Ne yapmalıyız" diyemi soracaksınız? Yoksa kendinize 
"Ne yapmalıyım" diyemi soracaksiniz? Iste zayıflığınızın esansıda bu! Sürekli 
olarak koyunlar gibi o muazzam sorumsuz kalma hissini arıyorsunuz ve 
bununda hayırseverlerin beklediği şey olduğunu unutuyorsunuz. Hayatlarınız 
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için sorumluluk almaktan tamamen uzaksınız. Bunun ne demek olduğunu dahi 
idrak edemiyorsunuz. Yani sizi yönetenlerin şeytanın yağveri olduğuna 
inaniyorsunuz çünkü verdikleri hiçbir sözü tutmuyorlar yada adil değiller - fakat 
yinede bunları bildiginiz halde oturduğunuz yerden 1 cm bile hareket edip 
KENDINIZE yardım etmeyi düşünemiyorsunuz. Hep bir mucize yada amerikan 
yardımı beklentileri var. Bir kahraman gelsede tutuşmakta olan götümüzü 
kurtarsa gibi. 

Peki şimdi şu sorununda cevabını adam akıllı vereyim: BIZ yada BIZIM için 
hiçbir bok yapmadım. Ayrıca dünyayı değiştirmek içinde hiçbir bok yapacak 
değilim. Ancak kaderimi kontrol edebilmek için harekete geçtim! Ya siz? Tabiki 
yapmadınız! Karşınızda ya gelenekler (Sosyal Engel Programları) yada "Acaba 
benim hakkımda ne derler" korkusu vardı.... Korku.... Korku..... Korku.... Işte 
buda ahmaklaşmanın bir göstergesi. Sürünün yüzünden kendi kaderinizi 
başkalarının çizmesine izin verdiniz.  

Çiftlikteki çitin arkasında yere çökmüş ve tembelliğin oluşturduğu paralize 
halinizle, yukarıdan bir Tanrının gelip sizi doğru yola yada özgürlüğe sevk 
etmesini beklediniz. Şapşsallar.... Yani şimdi Kılıçdaroğlu, Erdogan yada Müslüm 
Gürsesin sizi kurtaracağınımı sanıyorsunuz, yada sizi kutsanmış topraklara 
götüreceklerini?  Yani şimdi siz bu tiplerin birer çoban olduğunu ve tıpkı bir 
patron, vaazcı, profesör yada medyatik politikacı gibi yalancı olduklarını 
göremeyecek kadar tamamen paralizemi oldunuz? Beni aslında hasta 
ediyorsunuz. Evet yanlış anlamadınız, BENI UYUZ EDIYORSUNUZ! Özgürlük, iş 
yada ekmek istiyorsunuz ama tüm bunların ayaklarınıza gelmesini 
bekliyorsunuz. Kendi başınıza birşeyi beceremiyorsunuz, hep birinin liderliğine 
ihtiyaç duyuyorsunuz, ya bir hoca, ya bir politikaci, ya bir muhabir yada yakışıklı 
bir aktör, yani elde ne varsa, yeterki yöneltsin ve çobanlık yapsın. Miting 
alanlarında öylece ortada durup "bizim iyi bir LIDERE ihtiyacımız var" diyede 
bağırışıp durursunuz. Işte bir Lider aslında bir Çobandır ve yandaşlarıda onu 
sürekli takip eder. Birde su eski peygamberlerin hepsinin harbiden çoban olmuş 
olduguna inanlar yokmu..... offfff.  

Peki bir çoban koyun sürüsünü nereye doğru sürer? Kırpmaya! Peki ya bir sığır 
çobanı sürüsünü nereye sürer? Kesimhaneye! Yani baskasının sizin 
problemlerinizle uğraşması fikri esasında sizin bu sistemde köle olarak 
yaşamanıza neden olan şey. Çogunuz özgür takılmak istiyor fakat bunu elde 
etmek için kılını dahi kıpırdatmamayı TERCIH EDIYOR! Hayatınızın tehlikede 
olduğunu dahi bilseniz efendinizin tarlasında çalışmaya devam edip 
sorumluluktan kaçıyorsunuz. Efendiniz size yol, su, elektrik, başinizi sokacak bir 
(hücre) ev, ısıtma ve iş veriyor. Aslinda efendiniz size gereken herşeyi veriyor. 
Yani efendinizin tarlasında iken asla açlıktan ölmeyecek yada evinize aç 
dönmeyeceksiniz. Fakat içinizin derinliklerinde aslında balçığa bulanmış bir 
kelepçeli köle olduğunuzu çok iyi biliyorsunuz. Ancak efendinizi terk etmekten 
korkuyorsunuz, çünkü eğer efendinizi terk ederseniz artık nasıl yemek 
bulacağınızı ve başınızı nereye sokacağınızı kendi başınıza DÜŞÜNMENIZ 
gerekiyor! Yani efendinize karşı 500e 1lik bir çoğunlukla üstün olsaniz dahi 
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tembelliğiniz ve korkularınız sizleri tarlada çalismaya devam ettiriyor. Işte sizde 
ne zaman başka bir köle tarladan kaçıp özgür olmaya çalıssa ondan nefret 
ediyor ve elinizden ne gelirse yapıp onu tekrar çitin arkasına attiriyorsunuz! 
Şikayet ediyor, gammazlıyor, dedikodu çıkarıyor yada uyuz uyuz bakıyorsunuz. 

Eğer biri bir olay yerinden kaçıyorsa bu sadece o olay yerinin ORTASINDA 
kalmış olanların acizliğinin altını çizer! Yani SIZ o tarlada kalıyorsunuz ve 
kendinizi kurtarmak için hiçbir sey yapmıyorsunuz, böylecede sonuçlara 
katlanmak zorunda kalıyorsunuz - işte bu kadar basit. Afrikadaki köleler birbir 
yakalanırken onların geldiğini görenler çoktan topul yapmış oluyorlardı ve 
görmemiş olanlarda prangaları yiyiyorlardı. Kim hata yaptı? Bekleyip ne 
olacağını görmek isteyenmi yoksa geleni görüp kaçanmı? 

Alın size ACI GERÇEK: 
Özgürlük Bencil birşeydir. Sadece az bir kısmınız buna ulaşabilir. Çoğunuz 
ise bir işte kalıp BAŞKASI için çalışıp onu zengin etmeye devam eder. Işte buna 
grup içi kölelik denir yani bir başka deyişle "BIZ" mentalitesi! Siz başkasi için 
çalışıp onu zengin ederken, önünüze atılan asgari ücretlerle yetinirsiniz. O size 
yiyecek (Maaş) ve bir çati (iş güvenliği) sözü verir. Yinede bir tarlada sözleri ve 
UMUTLARI veren efendiniz için köle gibi çalistığınız apaçıktır. Işte bu sorumluluk 
alma korkunuzdan dolayıda efendiniz için günden güne hatta senelerden 
senelere çalışmaya devam edersiniz. Birgün biri işten çıkıp kendi işini kurmaya 
gittiğini söylediğinde ise ona KORKU ve NEFRETLE bakarsınız. Yani onun tarlayı 
terk etmesi, sizin halen aynı tarlada kendi tembellik ve sorumsuzluğunuz 
yüzünden, sırtı güneşten yanarken pamuk toplayan bir köle oldugunuzun altını 
çizmekten baska birşey yapmıyor! Tabiki çoğunuz patronunuzdan nefret 
ediyorsunuz ve işten çıkmayı "hayal ediyorsunuz", fakat bunu 
gerceklestirebilecek taşşağa sahipmisiniz?  

Kendiniz için çalışmak istemiyormusunuz? Böylece yaptığınızın karşılığını fazlası 
ile almazmıydınız? Ne güzel olurdu değilmi? Peki bunu yapmak için SEN (Biz 
değil) neyi bekliyorsun? Halen bir kurtarıcının yada senden daha bilgili olduğunu 
zannettiğin birinin sana yolu göstermesinimi? Birinin çikipta sana nasil kendi 
başına iş kurabileceğine dair fikirler vermesinimi? Peki tanıtımını, müşteri 
toplamasını, işçilerin ayarlanmasını ve işletimidemi o yapacak? Ahmak! Hem 
yetki ve güç sahibi bir patron olmak istiyorsun hemde hayatının düzenini 
sağlamaktan aciz bir koyun gibi hazırı bekliyorsun.  

Peki o zaman BIZ şu Yeni Dünya Düzeni ile ilgili ne yapalım? Ne isterseniz onu 
yapın. Fakat yapmak istedikleriniz asla BIZ ile oluşmuyor yada gerçekleşmiyor! 
"BIZ" sadece sorumsuz bir BARBAR sürüsünü temsil eder ve yokedilmesi 
kaçınılmazdır. "BIZ" bankadan krediyi çekip, alın teri dökmeden zengin olmaya 
uğraşır. "BIZ" disiplinsiz, bedava ve risksiz bir eğitim bekler. "BIZ" o salyalı 
burunlarının önüne ne konursa hepsini alıp yağmalarlar. "BIZ" komşusuna 
güvenmez ve sürekli onu kıskanır (dedikodular ne için?). "BIZ" KISKANÇ, 
HAYALPEREST, AÇGÖZLÜ ve TEMBELDİR. Işte "BIZ" diyerekte aynı sürüye dahil 
olduğunuzu ispat etmiş oluyorsunuz!  Tabiki bununlada doğa kanunlarını 
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zedelemiş oluyorsunuz - bu yüzdende kademeli olarak yokedilmeniz gerekiyor. 
Hey şapşallar bu hayırseverlerin sizleri neden öldürmek istediğini hic idrak 
edebildinizmi şimdiye kadar? Yani zannediyormusunuzki bu adamlar hergün 
kalkıp "ah BIZ ne şeytanız yaa, ne kötüyüzzz, hadi çikip herkesi öldürelimde 
herşey bize kalsın" mı diyorlar? AHMAKLAR!  

Koyunlar gezegenin sokak kedileridir. Avlanmayı pek sevmezler, hep önlerine 
birşeylerin atılmasını beklerler, elde etmek içinde mauuv miaauvv diyede 
YALVARIRLAR! Avlanmayı ret eden bir hayvan ya geberir yada çalar. Fakat 
hayırsever Illuminati nazikliklerini göstererek sokak kedilerinin önüne sürekli 
birşeyler atarlar (Krediler). Bu bir süreliğine kedilerin açliktan ölmesine yada 
etrafı yağmalamalarına engel olur - fakat hayırsever Illuminatininde 
besleyebileceği kadar bir kedi nüfusu vardır. Yani bu kediler ne kadar çok 
ürerlerse yiyecekleride bir o kadar rasyonalara bölünür ve azalır. Ee peki bu 
durumda Illuminati ne yapar? Günlük hayatta insanların "Insancıl" diye tabir 
ettikleri şekilde fazla ve gereksiz olanları yok ederler. Buna uyutma, zehirleme, 
bazen asma yada suda boğma deniyor. Peki bu tip bir yok etmeye sizce neden 
INSANCIL deniyor? Çünkü doğa kanunları asla değişmiyor! Avlanmak istemeyen 
bir hayvan ÖLÜR.  

 

(Insancıl olan metod!) 

Yani bir felis catus'u ne kadar beslerseniz besleyin, sonuç olarak avlanmayı ret 
eden bir hayvan olarak kalır. Eğer onları beslerseniz üremeye başlarlar ve yeni 
doğanlarda tıpkı ebeveynlerı gibi avlanmayı ret edip size dönüp miyavlamaya 
başlarlar, üzerinize sürtünürler ve yalvarırlar fakat sonuç olarak bedava yemeği 
verenler için bir bütçe sıkıntısı yaratırlar. Sonunda ise bedava yemeği veren, 
kapısının önünde toplanmış olan binlerce sokak kedisini yok etmek zorunda 
kalır. Yoksa sonuç olarak kendisi ve ona bağlı tüm sistemde çökecektir. Fakat 
ÖZELLIKLE şunu anlamanız çok ÖNEMLI, yaşanan şey sadece DOGANIN BIR 
YANSIMASI! Doğa kanunları kırılamaz. Kural bu: KENDISI için avlanmayan 
eninde sonunda ölür yada hayatı onu besleyenin merhametine kalır 
(sömürülür). Insancıl olan Insan toplumu gereğinden fazla olan sokak kedilerini 
öldürerek geride kalanlara YETERINCE YIYECEK kalmasını sağlar ve tamamen 
yok olmalarını önler, böylece bir TÜRün devamı sağlanır (Daha Insancıl 
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olabilirmi?). Yani doğa kanunlarına göre avlanmayan (yalvaran, borc alan) 
hayvanlar  (veya INSANLAR) daima acı çekecektir. Işte bu yüzden hayırseverler 
bunların daha fazla acı çekmesini önlemek ve TÜRlerinin devamını 
sağlayabilmek için acı çekmekte olanları yok ederler.... Bunada doğadaki terimle 
ÖLÜMÜN HAYAT GETIRMESI denir!  

Bu hayirseverler bunu savaş ve soykırımlarla asırlardır yapıyor. Savaş kısaca; 
hesaplanmış bir soykırımdır, bu sayedede bir insan türü tamamen yok olmaktan 
kurtarılmış olur.  

Şuan yeni bir savaş zaten yapılmakta. Insan türünü kurtarmak için bir kısmı 
yine kurban edilecek. Peki bu gereklimi? Ne yazikki EVET. Bu bir şaka yada 
eğlence olsun diye yazdığım birşey değil - sadece ne ise o! Eğer Illuminati tüm 
bunları bugüne kadar bu şekilde yapmamış olsaydı bugün doğmamış olurdunuz! 
 
Şimdi oturun ve bunun üzerine iyi düşünün. Çünkü eğer bu yetiye sahip 
olduğunuzdan eminseniz ortaya farklı bir sonucun çıkmayacağını 
göreceksinizdir. Kimse size bu acı gerçekleri böylesine apaçık öğretmeyecek. 

Biliyorum yazdığım şey oldukça rahatsız edici, şeytani, sapıkca yada psikopatça 
geliyor ama çok iyi biliyorsunuzki tüm bunlar gerçek. Bu gerçeklerin bu kadar 
acı olmasıda zaten koyunların birçok şeyi görmezden gelmelerinin başlıca 
nedeni. Sizce bir koyun bir çocuk yaptığı zaman aslında dünyanın başka bir 
yerindeki başka bir insanın ağzındaki yiyeceği çaldığını ve böylece onun açlıktan 
ölmesine neden oldugunu biliyormu? Tabiki hayır! Peki onun bu salaklığı bu 
işlemin onun üzerinde uygulanmasını engelliyormu? Hayır! Çünkü Cahillik bir 
özür değil! Tabiki açlar için atılan SMS ler ile her koyun bir nevi yardım yaptığını 
düşünüp vicdanını rahatlatmaya çalışır ancak gönderilen bu yardım paraları ile 
aslında yardım bekleyenlerin kafasına atılacak bombaların maliyetlerini 
karşılıyor olduğunu asla düşünmez. Nasılsa liderler ve birkaç ünlü oraya gidip TV 
de gözyaşlarına boğulup "sizin adınıza buradayız" mesajını verip kimsenin oraya 
gitmeyip gerçekte neler döndüğünü öğrenmelerine engel olunur. Koca afrika 
kendine yetecek kadar hatta fazlasını bile üretebiliyorken, nasıl oluyorda bir 
kaçbin aç ile sanki tüm kıta kırılıyormuş gibi koyunların medya yolu ile amplifike 
edildiklerine hiç dikkat etmiyormusunuz? TV kanalının birisi İstanbuldaki 
Somalililer diye birkaç görüntü yayınlarken gösterdiklerinin aslında kaçak 
Nijeryalılar olduğu kimsenin dikkatinide çekmedi tabiki! Orada bir türk 
konsolosluğu dahi yok iken ve 90 lardan beri bir hükümeti olmayan bu ülkede 
insanların herhangi bir belgeye sahip olmadan Türkiyeye nasıl giriş yapmış 
olması mümkün? Akdenizden yüzerekmi? İşte size medyanın PROGRAMLAMA 
kabiliyetine bir örnek, fakat tüm bu programlamalara ilerki yazılarda zaten 
değiniyor olacağım. 

Hazır bu rahatsız edici bilgileri vermişken birde tüm bu savaşların neden 
yapıldığına değinsem nasıl olur?..... 
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SAVAŞLARIN NEDENİ 

İLK NEDENİ ELDEKİ GÜCÜ BARINDIRABİLMEK! 

Para sürekli olarak Illuminati tarafından basılır, buda enflasyonu oluşturur. Daha 
fazla para basmak, parayı basanların kontrolü ve gücü ellerinde tutmalarını ve 
daha fazlasını elde etmelerini sağlar. Basılan para kitleye kredi olarak 
ulaşmadan evvel, miktarı istedikleri şekilde kullanırlar. Eğer birşey yapılmazsa 
basılan fazla para enflasyonun tırmanmasına neden olur ve buda paranın değer 
kaybetmesine sebep olur. Buna iyi bir örnek olarak 2. Dünya Savaşı sırasında 
Alman halkının ısınmak için ellerindeki paralarını yaktıklarını gösterebiliriz. 

Hitlerin aşırı para basma politikası yüzünden bugün birkaç TL değerindeki şeyler 
bir anda yüzlerce TL değere fırlamıştı. Bu akıl almaz enflasyon zamanında 
Mark´a olan değer inancının kaybolmasına neden olmuştu. Paranın değerini 
stabil ve sabit tutabilmek için para biriminin dengelenmesi gerekir. Hitler bunu 
denemiş fakat başaramamıştı. Paranın değerini korumak ve dengede tutmak 
için üç farklı metoda aşamalı olarak başvurulur:  

1. Fazladan Para basımını durdur. 

Ancak, eğer kimse paranın basılmasını kontrol altında tutamazsa, kimsede 
bir güç elde edemez. Yani bu metod iyi değildir. Haberlerdede 
görebileceğiniz gibi Merkez Bankaları sürekli para basmaya devam 
etmektedir. 

2. Piyasadaki fazla parayı geri çek. 

Para hazır sistemde sirkülasyonda iken onu fiziksel anlamda geri 
çekemezsiniz ancak parayı halkın üretici bireylerine uygulanacak 
yaptirimlarla....: 

Vergilendirme, Sosyal Yardım, Araştırma ve Savunma Programları ile 
parayı elden uzak tutabilirsiniz ve bu sayede fazla para sistemden kısacası 
vergi olarak uzaklastırılmış olur. Bir meclis üyesinin makam arabasının 
son model mercedes olmasıda neredeyse buna bağlanabilir. Bu nedenle 
vergi ödeyenlerin milyarları anlamsız pahalı projelere yatırılır. Bu 
yüzden okullar artık tamamıyle bedava değil. Bu nedenle iç piyasa üretimi 
ölmeye ve akabinde ithalata başlanır. Bu nedenle heryerde servis, 
başvuru, damga pulu gibi ekstra şeyler ödenmektedir. Bu nedenle ev, 
işyeri, deprem ve araba sigortaları zorunlu tutulur. Bu bir nevi 
vergilendirmedir (fazla parayı geri çekme) ve fazla hesap gerektirmez. Bu 
yüzden ülkenin birçok bölümü şuan özelleştirilmiş durumdadır. Tüm 
bunlar olabildiğince çok parayı piyasadan (halktan) çekip dengeyi 
sağlamak içindir. Ancak bu devletin anlamsız harcamaları ile parasal 
sistemin dengesini sağlamak ne yazikki yeterli değildir. Çünkü sadece 
vergileri yükseltmek bir yerden sonra halkta kızgınlığa ve akabindede 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

60    

 

politikacılarından hesap sormalarına yol acar ve buda gücü elinde 
bulundurmak isteyenlerin hoşuna gitmez! Haberler artık sırf bu "hesap 
sorma" başlıkları ile dolu değilmi? Sistemi dengelemek için daha fazlasını 
yapmak gerekir. Anlaşılacağı üzere bu metodda bir yere kadar sadece 
günü kurtarmaya yarar ancak ne yazikki sorunu kökünden çözebilmek için 
yeterince iyi değildir.  

3. Insanları öldür. 

Paranın değerini onun miktarına karşı korumanın en etkili yolu, paranın 
kullanıcısını elimine etmektir. Basitçe yazmak gerekirse, gezegendeki para 
harcayabilen insan sayısını azaltmak, gereğinden fazla para basmanın 
yaratacağı zararı ortadan kaldırır. Bir düşünün, bir gün gökten altın 
yağıyor ve herkes kamyonlarca altını evine götürüyor! Böylece altının 
hiçbir değeri kalmazdı. Şimdide düşününki dünya nüfusunun yarısı yarın 
yok oluyor – gerçekleşse bile yiyecek almak için dahada fazla altına 
ihtiyacınız olurdu ve altın yeniden değer kazanmaya baslardi. Bu sadece 
bugün çoğunlugun anlamakta zorluk çektiği bir dengeleme hareketi. 
Tersinden bakacak olursak eğer: demir para olarak kullanılamayacak 
kadar değersiz, heryerde var ve neredeyse dünyadaki insan sayısına eşit 
miktarda! Eğer dünyadaki demirin doğal miktarını elimizden geldiği kadar 
yok edebilseydik, demir paraya eşdeger bir değer kazanırdı. Ama demir 
nadir değil! Ancak, bir düşününki, bir günde 50 milyar insan ortaya 
çıksaydı, bir anda demir kıtlığı yaşanır ve demirin değeri inanilmaz bir 
şekilde artardı. Birşeye değerini veren onun az bulunuşluğudur. Yani az 
olan şeyin değerinin yüksek olması gerektiği görüşü savunulur ve bir 
şeyin kıtlığı doğrudan nüfusa bağli olarak ölçülür! Dünyadaki demiri veya 
fazla parayı yok edemeyeceğinize göre, bunları dünya üzerinde ellerinde 
bulunduran insanları yok edersiniz ve paranızın değerini korumuş 
olursunuz.  

 

Savaşların gerçek nedeni işte budur! Paranin değerini koruyabilmek için 
öldürebileceğiniz kadarını en bilimsel şekilde öldürün. Bu sayede kudret ve 
gücünüzüde korumuş olursunuz. Tarih gösteriyorki, savaşlar sadece bir amaç 
için yapılıyordu, o da toplu insan katliamlarıydı ve çoğunluklada siviller! 
Savaşlar bunun için dizayn edilmiştir. Savaşlarla ve akabinde katliamlarla dolu 
olan dünya tarihinde savaşın katliamdan başka maksatla yapılmış olabileceğini 
düşünmek bile mantıksızlıktır. Modern zamanlarda, dünya savaşlarına ve iç 
savaşlara çarpışıp ölmek için gönderilen sayısız insan (asker), karşılarındakileri 
ve bir o kadarda öldürdükleri askerlerin on misli kadar sivili öldürürken aslında 
parasal sistemi dengeleyip düzen sağladıklarının farkındalarmıydı acaba? Bu bir 
terazi ölçeği kadar basit bir işlem: bir tarafa güç kazanmak için basılmış fazla 
para konur. Eğer parayı çok basmışsanız yavaşça kaptan aşağı damlamaya ve 
altındaki işleyen makineye zarar vermeye başlar; dengeyi sağlamanın tek yolu 
terazinin öteki tarafını cesetlerle doldurmaktır.  
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Bu nedenle, insanlar nesiller boyunca aslında görünüşte tamamen gereksiz olan 
bir savaştan diğerine itilmişlerdi. İki tarafada saldırı altında oldukları söylenmiş 
ve bu sayede binlerce masum insan (asker ve sivil) gereksizce hayatını 
kaybetmişti. Fakat savaş için bir ihtiyaç var ve bu ihtiyaç savaşların neden 
sürekli devirdaim ettiğini açıklıyor. Yani olay aslında geçmişten ders almamış 
olmak veya olayları görmezden gelmek değil. Tüm bu olanlardan sonra sizce 
neden halen postlarla örtünüp cakilla ateş yakmıyoruz? Peki neden hala 
insanları öldürmek için her 10 senede bir sıraya giriyoruz ve sonuçta elimize 
hiçbirsey geçmiyor? Savaştan 10 sene sonra aynı şeyler tekrar tekrarlanıyor. 
Nasıl savaştığımıza bakarsak, kullanılan metodlar öldürülebilecek kadar çok 
insanı en sistematik biçimde öldürmek için yapılıyor. 

Eskiden savaşların nasıl yapıldığına bakın: bir taraf mavi kiyafetli diğer taraf 
belki yeşil, hepsi şık giyinimli, ellerinde mızraklar veya süngülü tüfekler ve bir 
ovada sıralar halinde karşı karşıya gelip göğüs göğüse ölümüne çarpışıyorlar. 
Sanırım ne laboratuar farelerini, ne maymunları nede sığır sürülerini böyle 
aptalca birşey yapmaya yönlendirebilirsiniz! 

Görünmeyen bir savas yarim asırdan beri insanlara karşı sürdürülüyor! Amaç 
sadece paranın değerini korumak. Kulanılan silahlarin en önceliklileri: AIDS ve 
doğum kontrol taktikleri. Diğer AIDS e yakalanmamış olan batılı sanşlılar için ise 
kanser ve benzeri hastalıklar türetilerek köleleşmeleri sağlanmıştı. Fikir basitti: 
AIDS ile öldürebildiğin kadar öldür ve kanserlede insanları sağlık ve sigorta 
sistemine köle et. Görünmeden ve kendini belli etmeden! Hitlerin “final çözüm” 
fikri asla ölmedi ve bugün hala hayatta: sadece yahudileri değil yeryüzündeki 
herkesi öldür! Görünmeden ve sessizce. Nazi soykırımında görev almiş olan Nazi 
subaylarının hepsi gizlice affedilmiş ve asla Nüremberg deki mahkemeye 
çıkarılmamışlardır! Aynı Naziler gaz odaları için zehirli gazları (Bayer) üretmiş ve 
yahudileri üzerlerinde deney yapmak için kobay olarak kullanmişlardı. Hepsi 2. 
Dünya Savasi sonunda Vatikan tarafından hazırlanmış pasaportlarla “Operation 
Paperclip” adı altında gizlice Amerikaya kaçırılmıştı. Bu Nazi kimyagerleri ve ırk 
değisim uzmanları Amerikadaki birçok kimya fabrikasını yaptırmış ve birçok 
hazırdaki fabrikayıda satın almışlardı. Diş macununuz, deodorantınız, bebek 
pudranız, kulak pamuğunuz, aspirininiz, sabununuz, losyonlarınız, yiyeceğiniz, 
ictiğiniz su, ayrıca ilaç sanayindeki ilaçların neredeyse hepsi Nazi 
kimyagerlerinin eseri. Şimdi banyonuza gidip ürünlerinizin üretici firma 
isimlerine dikkatlice bakın! Almanca gibi olan soyisimleri görebiliyormusunuz? 
Batı halkları hergün aynı hayırseverlere bağlı, yahudileri öldüren Almanların 
ürettiği ilaçlar ve banyo ürünleri ile kanserojen maddelere maruz kaliyorlar. Bu 
kusurlu ilaçlar sonunda herkesi reçeteli ilaçlara bağımlı yapıp oluşan yan 
etkilerle insanları hayırseverlerin oluşturdugu “sağlık sistemine” bağımlı kılıyor. 
Hasta olduğunu farzeden ilaç alır ve ilacı alanda satanın kölesi olur. Kokain 
bağımlılığı dahi çesitli terapilerin ardından tamamen yok edilebilir. Ancak bugün 
birçok insanın bağımlı olduğu en azından bir tane ilaç veya ürün var! Bu 
nedenle, böyle bir insanın mentalitesi eroin bağımlısı biri gibi ilacını almak için 
herşeyi göze alacak tarzdadır. Tabiki en önemliside ilaç satıcısının bir köle daha 
eline geçirmiş olmasıdır. Kullandığınız dudak nemlendirici aslında ilk 
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kullanımdan itibaren dudakları nemlendirir gibi görünür, fakat eğerki kullanım 
kesilirse dudaklar aşırı şekilde kurumaya ve kurbanı tekrar aynı ürünü almaya 
zorlar. Bu aynı şekilde deodorantlar, diş macunları, pudralar, şampuanlar, saç 
nemlendiriciler, losyonlar, kremler ve daha akliniza gelebilecek bir çok ürün için 
geçerlidir. 

Tabiki esasında Savaş olan konumuzu bundan fazla saptırmadan bu konuya 
devam etmek istiyorum. Çünkü konu sadece belirli bir kesimi değil aslında 
herkesi ilgilendiren ve içine alan bir öneme sahip.  

Gelin şimdide çoğunluğun kıçındaki çiban gibi, acı veren ama bakılmak 
istenmeyen bir noktaya değinelim! Nazilerin Yahudi soykırımı. Tabiki sanki tüm 
soykırım sadece yahudilere uygulanmış gibi bir hava yaratıldı, tarih ve 
rakamalar degiştirildi, sahte fotoğraflar yayınlandı ve gerçekler örtbas edildi. 
Aslinda esas öldürülen yahudi sayisi 3.2 milyon kadar ancak bu rakam bir ara 8 
milyon gibi uçuk rakamlara kadar çıkmış sonrada 5,6 milyon gibi bir ortalamada 
karar bulmuştur. (Bazilari bunu 6 milyon olarak kabul etti). Naziler aslında 
yahudilerin haricinde Çingeneleri, Homoseksüelleri, Yehovanin şahitlerini, yerel 
suçlulari, anti-sosyal olanları, dilencileri, hırsızları, polak istihbaratçıları, Nazi 
karsıtı olanları ve işportacılar gibi önemli bir kesimide yok etmişlerdi. Acaba 
neden diye sormanızın bir gereği bile yok sanırım! Yahudilerin daima girmiş 
oldukları söylenen gaz odalarına dikkatli bakınca, bu odaların bazılarının aslında 
bitlenmeye karşı kullanıldığını görebilirsiniz. Çünkü ölü yahudiler bir işe 
yaramıyordu, ancak çalıstırılabilenler ekonomiyi canlandırmak için fabrikalara 
yollanıyorlardı. Çalışmak istemeyenler ve buna elverişli olmayanlar (dogal 
seleksiyon) eleniyordu. 
 
Fazla tarih dersi vermeden kısa keseyim ve şu soruya bir yanıt vereyim.... 
"Yahudiler neden soykırıma uğradılar?"... Çünkü borçlu idiler ve onlar gibilerin 
yüzünden ülkenin ekonomisi çökmüştü. Anlayacağınız Yahudiler bu soykırımı 
hak etmişlerdi! Evet doğru okudunuz "Yahudiler kendilerine yapılmış olan 
Soykırımı dolaylı olarak hak ettiler!". "Hey nasıl bu kadar kalpsiz olabilirsin, 
onlarda birer insandı!" diyenleri duyabiliyor gibiyim. Evet tıpkı bugünkü koyunlar 
gibi onlarda ayni idi ve eforla kazanmaktansa borç alarak yaşamaya 
başlamışlardı. 1920 lerdeki Alman hiperenflasyonu kim oluşturdu sizce? ABD? 
Hitler? Ayse Teyze? Skeletor? Godzilla? Rusya? Tabiki halkın kendisi! 

Eski bir yahudi anlatimi şöyle der: "Yahudiler fırınlara sanki koyunlar 
mezbahaya girer gibi gittiler". Evcilleştirilmişlerdi! Bir düşünün, nasıl oluyorda 
500 kisilik bir "yahudi" tutsak grubu, 5 kişilik bir asker grubu tarafından, 
ellerinde 10 ar mermi ile önce trenlere, sonra toplama kamplarına, ardındanda 
mutlu bir şekilde yakılacakları fırınlara gönderilebiliyorlardı? Bu nasıl mümkün 
olabilir? Burada 500 kişiye karşılık 5 kişi artı 50 mermiye karşılık 500 kişiden 
bahsediyoruz! Tabiki tüm işlem hep böyle devam etti çünkü azınlık daima 
çogunluğu yönetir, işte buradaki "fenomenin" nedeni: kendine acı vermeye 
teşvik edilmek! Okumaya devam edin, ne demek istediğimi anlayacaksınız. 
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Hitler zamanında kullanılan bir slogan vardı: "ARBEIT MACHT FREI" (Çalismak 
Özgür Kılar)! Bu slogan aynı zamanda Hitlerin işçi partisinin sloganı idi. Tabiki 
bu slogana bağlı olarakta, öldürülen yahudiler aslında bankalardan borç almış ve 
bunu geri ödeyemeyenlerden oluşan koyunlardan başkaları değillerdi! Eğer 
bugün "Arbeit Macht Frei" baskılı bir tişört ile ortada gezseniz - tıpkı Iraktaki 
sivillerin ABD Başkanı Obamanın kullandığı "Change we can believe in" sloganı 
ile hatırlayacakları bombalama sahnelerini hatırlatır gibi - tüm diğer koyunlar 
size aynı surat ifadesi ile bakarlardı. Her iki cümlede aslında sadece birer parti 
sloganı ancak akıllarda bu tip bir iz bırakıyorlar.  

Aslina bakilacak olursa Hitlerin kullandığı slogan oldukça iyi ve dikkate değer idi! 
Savaş ve Soykırım koyunların tembelliğinin ve borca girmelerinin bir eseridir - 
hatta daha açık olmak gerekirse, konu borca batmiş bir ülke oldumu ırk ve 
inanca bakılmaksızın bu işlemlere başlanır... ister zenci, ister beyaz, istersede 
çinli olun bu işlemden hiçbir grup esirgenmez! Çünkü aslında var olan bir tane 
grup var O da "Halk" yani benim irdelediğim "koyunlar"! Eger bu gruplar ta en 
baştan borç almak yerine çalışıp kazanmış olsalardı, hiçbirisi Nazi fırınlarında 
ızgara olmazdı! Hitlerin sloganı bunu zaten baştan belirtiyor: Çalismak Özgür 
Kılar!!!!! 

Tıpkı ABD ye Afrikadan getirilmiş siyah köleler ile ilgili yapılan tarihi 
saptırmalarda anlatılan: zorla getirilmiş olmaları zırvası gibi! Afrikadan ABD ye 
getirilen siyah "köleler" hükümlü suçlular ve en önemliside beleşçiler, yani 
borçlarını ödemeyenler idi! Yapmış oldukları suçun bilincinde olan siyahlar köle 
olarak kullanılmalarına karşı gelmemişlerdi! Evet kondisyonlari kötü idi, fakat 
kendilerini buna sürükleyende yine aynı koyun davranışları idi: TEMBELLIK! 
Tabiki bugün bu hikayeyi kime anlatsaniz size şaşkin bir ifade ile bakacaktır, 
çünkü filmler ve tarih bu gelişmeleri Afrikaya gelen Öcülerin nasılda masum ve 
iyi insanları tek tek toplayıp zorla ABD ye getirdiği ve köle gibi kullanıp 
öldürdükleri üzerinedir. Bir kaç sene evvel bir ABD gemisi Afrikadaki bir limana 
yanaşmış ve ne ilginçtirki yerel halk gemideki Afro-Amerikanlara hiç ilgi 
göstermemişti, bunun yerine Amerikali Beyazlara sevinç gösterileri yapmişlardı, 
çünkü onlarda ABD ye yollanmış olanların aslında kimler olduklarını biliyorlardi! 
 
Dünya üzerinde hiçbiryerde 500 kişiyi 10 kişilik bir askeri tim ve ellerinde 10ar 
kurşunla zaptedemezsiniz! Bu mümkündü çünkü tutsaklar borçlu olduklarını 
biliyor ve bu yüzdende içgüdüsel olarak itaat ediyorlardı, borçlarını zamanında 
ödememiş olmalarının suçluluğu onları itaate ve evcil kalmaya teşvik ediyordu. 
Aynı şekilde gemilere yüklenen 500 siyah köle nasil olurda 10 kişilik bir tayfayı 
alt edemezdi? Siyahlarda borçları yüzünden bir nevi geri ödeme olarak gemilere 
yüklendiklerini biliyorlardi... bu yüzden yahudiler gibi onlarda tıpkı sığırlar 
mezbahaya gider gibi gemilere binmişlerdi.  

Kanınız fazla kaynamadan şunu belirteyim: Ben buraya "bazılarınızı" 
bilgilendirmek için yazıyorum, yani açık zihinli olanları... şimdi tüm bu 
izahatlardaki yahudi yada siyah kavramlarını bir kenara koyun ve gelişmelere 
objektif olarak bakın.... eğer tüm bu soykırım ve savaşların aslında 
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sadece "bir grup" (tembel koyunlar) üzerinde yapıldığını görmeye 
başlarsanız "gerçeğide" yavaş yavaş görmeye başlarsınız! Hiçbir grup sırf 
zevkten yada can sıkıntısından zulüme uğramaz - bu doğa kanunlarına aykırı bir 
davranıştır! 

 

Tüm yahudi toplama kampı fotoğraflarında aynı şeyi görüyorsunuz! Üstteki 
fotografta belkide 200 tutsak var ancak koruma olarak sadece bir iki asker ve 
10 mermisi mevcut! Şimdi hiç kendinize sormuyormusunuz, nasıl olurda bu 
insanlar bu kadar evcil, itaatkar ve düzenli olabilirlerdi? Sanki işledikleri suçun 
ve onun hükmünün farkında gibi değillermi? Sanki cezalarını çekmek için bile 
bile bekliyor gibi değillermi? Tabiki öyleler! Öldürüleceklerini biliyorlar, o zaman 
ne diye halen bekliyorlar? 
 
Eğer yarından itibaren polis yada asker kapıları çalıp "Borcunuzu 
ödemediğinizden dolayı sosyal iş gruplarına alınıp borcunuz bitene 
kadar çalıstırılacaksınız" dese kaç kişi karşi çıkabilecek? Ya hapis (gaz 
odası, bilimsel deney kobaylığı..) yada IŞ değilmi? Kimler "banane" diyebilecek? 
Borcu olanlar? Tabiki çalışmış, parasını alın teri ile kazanmış, dilenmeyen ve 
borcu olmayanlar! Bu kişilerin isimleri polis yada askerin elindeki listede 
olmayacak bile! Yani sistemin bozulmasına neden olan yegane grup olan 
koyunlar bunun telafisi için cezalarını çekmek zorunda kalacaklar. Iyimser 
koyunların çok ünlü bir lafı vardır Türkiyede: Bişey Olmaz! Bakalım zamanı 
gelince içine düştükleri sürpriz durumdada aynısını söyleyebileceklermi? Bakalım 
bedava pirinç alırken verdikleri nufüs kağıdı kopyalarının aslında ne için 
gerekmiş olduğunu idrak edebileceklermi? 

Tabiki açlık ve susuzluk çektiler çünkü hepsinin kendileri üretmeden "sihirli" bir 
şekilde gökten düştüğüne inanmaya devam ettiler. Bugünlerin o günlerden bir 
farkı kaldımı? Tabiki hayır, nasılsa marketlere ürünler remolekülarizasyon 
makinelerinden cikip geliyorlar, puf diye, havadan! 
 
Yahudilerin, tıpkı koyunlarin mezbahaya girdigi gibi, binler halinde sanki yok 
edilmelerini kabul etmişçesine bir trans halinde fırınlara girmeleri bir tesadüf 
olabilirmi? Az sonra kızartılacağınızı bildiğinizde kaçmak için çabalayıp en 
azından denemiş olarak ölmeyi tercih etmezmisiniz? 
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Bunun "anlaşılamayacak" hicbir yanı yok! Borçları vardı ve buna bağlı olarakta 
Borcun Sahibi ile işbirliği yapmak zorunda kaldilar!  
 
Borca batmiş olan Yahudilere, bankacısı "BININ ŞU TRENE" diye bağırıyordu!  
 
Borca batmiş olan Afrikalılara, bankacısı "BININ ŞU GEMIYE" diye bağırıyordu!  
 
Borca batmış olan anne yada baba oğluna "GIT VE ÜLKEN IÇIN SAVAŞ" diyerek 
Bankanın gelip bunu kendisine bağırmasını engelliyordu! 

 
Bazen şu "masumlar" üzerinde uygulanan vahset hikayelerini dinlemekten 
yorgun düşüyorum  - çünkü böyle bir şey söz konusu değil! Herkes ne ektiyse 
onu biçiyor! 
 
Amerikadaki yerlilerin toplu halde öldürüldüklerine dair hiçbir delil yok, ayrıca 
buna sürükleyecek herhangi bir savaşta olmadı. Bugün ABD nin birçok kenti 
halen yerli halk isimleri taşımakta, çünkü yerli soykırımı yaşanmadı, bunun 
yerine yerliler sadece "asimile" edildiler, yani çiftleşerek karistilar. Tabiki 
western ve kovboy filmleri bunun tersini gösteriyor ancak bu filmlerde öldürülen 
insan sayısı hiçbir kayıtta geçmiyor çünkü filmler sadece yazarın kaleminden ve 
hayal gücünden çıkıyor.  

Ne diye Columbus Amerikayı keşfettiğinde oranın yerlileri ile anlaşmalar ve 
buna bağlı ticaret yapmak yerine hepsini elindeki silah gücü ile en baştan yok 
etmedi? Bunu sebebi doğanın ilahi ögretilerinin buna izin vermediğidir!! 

Yahudi katliamina geri dönelim.... Millet sanki neredeyse tüm Yahudiler Hitler 
tarafından yok edilmeye çalışılmış gibi düşünüyor ve onu lanetliyor. Işin gerçegi 
öldürülmüş olan yahudi sayısı gezegendeki yahudilerin yüzde ile bile 
gösterilemeyecek kadar küçük bir kısmı idi! Yani sıcak taşa damlayan su 
gibilerdi. Onca koyun eğer böyle borca batmamış olsaydı, nasıl olurduda bu 
kadar evcil ve işbirlikçi davranabilirlerdi! Kendi başının çaresine bakamayan 
(tembel, kredi bağımlısı) bir gruba doğada ne olursa, aynısıda koyunlara olur, 
yani kendi başının çaresine bakmayı bilenler tarafından avlanıp kullanılır ve yok 
edilirler. 
 
Doğanın, durumlar ne olursa olsun daima üstün gelmek gibi bir özelliği var ve 
işte bu özellikte onu eşsiz kılıyor. Kötü bir durumami düştünüz? Demekki bunu 
öyle yada böyle hak ettiniz! Oğlunuz ülke dışında askerlik yapıp savaşamı 
gidiyor? Demekki borç alarak diploma aldınız, diploma ile bir iş buldunuz, 
bulduğunuz iş ile evlenebildiniz ve sonundada bir çocuğunuz oldu. Bir başka 
deyişle, bunların hiçbiri gerçekte (size ait olarak) var olmadı - buna bağlı 
olarakta askere yolladığınız çocuğunuzunda var olmasının bir anlamı kalmıyor. 
Çünkü borç ile oluşmuş bir hayat er yada geç yine bu yük altında çöküp yok 
olacaktır yada borç ile elde ettiğiniz herşey gerçek sahibine geri dönecektir. 
Buna çocuğunuzda dahil! 
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Savaşlarda ölen çocuklar borca batmış ailelerin çocuklarından başkaları 
olabilirmi? Kimse bu anne babaya gönderdikleri çocuklarının ölebileceklerini 
söylemiyormu? Buna rağmen onlarda tereddütsüz olarak çocuklarını ölüme 
yollamaya devam ediyor ve ölenleri "şehit" diye adlandırıp borçları ve 
açgözlülükleri yüzünden bok yoluna gittklerini göz ardı ediyorlar.  
 
Ofis gibi hücrelerde (ari kovani) 9-17 köle işini uygulayanlar borca batmış 
ailelerin çocukları değilmi? Eğitim için alınan kredileri başka türlü nasıl geri 
ödesinler?  
 
Kimlerin çocukları Nazi kamplarındaki fırınlarda barbekü oldular yada kobay 
olarak deneylerde kullanıldılar? Borca batmış ebeveynlerinki degilmi? İstenildiği 
gibi kullanıldılar çünkü o çocuklar zaten o ebeveynlere ait değillerdi. Bu kısmı 
idrak etmekte zorlanıyor olabilirisiniz belkide! Peki diyelimki bir hayırseverden 
borç alarak elinizdeki herşeye sahip oldunuz, öyleki bu sahip olma sürecinde 
eğer bu hayırseverden aldığınız borç/güç/enerji olmasaydı hiçbirisi gerçekte var 
olmayacaktı, yani bu hayırsever borcunu elde edemediği sürece elinizdeki 
verdiği borca bağlı tüm varlığa sahip olma hakkını barındırmaktadır. Yok öyle 
şey diyecek olanlara sadece kıçımla gülmeye devam ediyorum. 

Doğa sadece kodlarla oturtulmuş bir düzendir. Toplum dediğimiz hayırsever 
düzen bu kod düzenini farklı elbiselere bürüyerek aynı düzenin farklı alanlarda 
aynı işlemesini sağlar. 

 

Tembel ve ezik olanlar bazen kamuflaj giyerler ve yaptıkları her mantıksız yada 
salak davranış içinde suçu elbisenin onlara verdiği zorunluluk olarak belirtirler. 
Asla, saçmalıyor olduklarını kendi şahıslarına atfetmezler. Hani mantığın bittiği 
yerde askerlik başlar derler..... tabiki, yoksa ne diye 1970 lerden kalma 
teçhizatlarla ölüme yollanıyor olduğunuzu mantıki olarak düşenerek keşfettikten 
sonra halen bu sirkte ne aradığınızı kendinize sorasınız.... 
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Tembel ve ezik olanlar bazen maymun kıyafeti giyip ekranı ve saati izlerler. 

 
 

Tembel ve ezik olanlar bazen monokrom çizgili kıyafetler giyerler. 

 
 

Ve tembel ve ezik olanlar bazende zincirlenmeye başlarlar. 

Bunların hepsi ölümün bir başka yüzü........ 

......Işte bu doğal düzende onun koyduğu kanunlarda şimdiye kadar asla-asla-
asla ve asla herhangi bir değişiklik olmadı! 
 
Kendi başına borç almadan para kazanamayan birisi için öldürülmek yada 
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kölelestirilmekten başka opsiyon yoktur. Bugün savaş, pamuk toplama ve gaz 
odalarının yerine ofis hücreleri var! Yeni çagın modern kübik hücreleri. Ancak 
sonuç olarak değisen birşey yok! Buradakilerin sahip olmadığı şeyler yine:   

Özgürlük ve Hayat. 

Aynı şekilde kendi başının çaresine bakabilen birilerinin gerekçesiz olarak zorla 
alıkonduklarına dair herhangi bir bilgiyede hiç rastlamadım. 

 

Şu surat ifadelerine bir bakın... tıpkı emlak balonu sırasında yatırım yapıp 
elindekileri kaybedenlere benzemiyormu. "Zannettimki kısa zamanda kolayca 
zengin olabilirdim!" dişavurumu gibi. "Ben bir eziğim, beni alın, pes ediyorum" 
bakışı yokmu gözlerinde? Tabiki tüm bunlar o yüz ifadelerinde mevcut çünkü 
gerçek olanda bu. Az sonra kendilerine birer Auschwitz eğlence parkı biletinin 
verilmesini heyecanla bekliyorlar sanki..... 

Madem devlet baba aynı şeyi geçmiştede tekrarlamış, o zaman tüm bu tekerrür 
ne diye? Çünkü koyunlar böyle programlı ve aynı şey yine ve yine ve yine tekrar 
edilecek. Koyunlardan öğrenmelerini beklemeyin, bu asla gerçekleşmeyecek!!! 
Evet doğru okudunuz ASLA! 
 
Yukardaki resim bir nevi üniversite mezunluğunu hatırlatıyor sanki..... heeeyyy, 
6 senelik lunapark eğlencen bitti değilmi?... hadi bakalım şimdide geri ödeme 
zamanı! ARBEIT MACHT FREI!!! Yürü bakalım kübik ofise! 
 
Aynen, bugünde birşey değişmiş değil... sadece görüntü farklı, yani farklı bir 
üniforma giydirilmiş gibi. 

Yazdıklarım oldukca gerçek dışı bir hayal gibi değilmi? Geri ödeme zamanı 
yaklaşıyor ve koyunların bundan kurtulmaya artık imkanları yok! Çünkü bu 
düzeni anlamak gibi bir dürtüleri mevcut değil! Bu dürtü genlerinde 
bulunmuyor! Bu yüzdende aynı oyun sürekli yeni "kandırmalar" ile devam 
ediyor. İleride, listede isminizin olmasini istiyorsaniz kredi kartınızı kullanmaya 
ve ASLA ödeyemeyeceğiniz bir borç dağını yaratmaya devam edin! 
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Halkın yüzde 95’i borçlu (www.ntvmsnbc.com) 

Türkiye'de halkın yüzde 95'i borçlu olduğu ve borçluların yüzde 30'unun 
borcunu ödemekte zorlandığı (iflas) ortaya çıktı. 

NTV 

Güncelleme: 06:57 TSİ 16 Mayıs. 2011 Pazartesi 

ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi, Türkiye genelinde 
bin 724 çalışana borç anketi yaptı. 

Ankete katılanların yüzde 95'i "borcum var" dedi. Borçlu olmayanların oranı 
yüzde 4,9'da kaldı. Katılımcıların yüzde 20'sinin borcu 10-20 bin lira, yüzde 
25'nin borcu 20 ila 50 lira arasında. Yüzde 20'sinin ise borcu 50 bin lira 
üzerinde. Katılımcıların yüzde 30'u borcunu ödemekte zorlanıyor. (batmış 
ödeyemiyor... kapısının çalınmasını bekliyor.) 

Kamu-Sen'in araştırması çalışan kesimin zorunlu ve lüks harcamalarına da ışık 
tuttu. 

Araştırmaya göre, yüzde 62'lik kesim zorunlu harcama dışında hiç bir şeye para 
harcamıyor. Halkın yüzde 87'si için de tatil bir hayal. Yine araştırmaya 
katılanların yüzde 82'si kırık mobilyalarını değiştirecek durumda değil. Yüzde 
42'si ise çatısı akan, duvarları nemli ve pencereleri çürümüş evlerde oturuyor ve 
ısınamıyor. Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, araştırma ile ilgili 
"vatandaş borç batağı içinde" değerlendirmesini yaptı. 

Koncuk, tablonun (hayırsever) sosyal devlet ilkesinden (köle) tüccar devlet 
anlayışına geçişin bir göstergesi olduğuna da dikkat çekti.  

İşte sırf bu yüzden tüm bu ticari, kurumsal ve şahsi ekonomik yaptırımlar 
günden güne artış gösteriyor ve çemberde buna bağlı olarak günden güne 
daralıyor! Tabiki bunun üzerine koyunlar ne yapıyor? Protestoooo...... bunun 
ellerinde kalan son koz olduğunu düşünüyorlar ve bu yolla birşey 
değiştirebileceklerini UMUYORLAR........ 
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PROTESTOLAR 

Öncelikle sıra bekleyen koyunlara bir bakış atalım. Sırada iken eğer sıra yavaş 
gidiyorsa oflayıp puflamaya ve birbirlerinin suratına bakmaya başlarlar. 
Sıkıntılarını toynaklarını yere vurarak belli ederken aslında bekledikleri tek bir 
şey vardir: bir gavatın gelip herşeyi daha iyi yapması! Unutmayın koyunlar 
sorumluluk denen şeyin ne olduğunu bilmezler - yani sıra yavaşladıkça, bir 
Tanrının gelip durumu düzeltmesini beklediklerini, yaptıkları rahatsızlık belirtileri 
ile belli ederler. 
 
Şunu daima hatırlayın: kendi problemlerini halletmekten aciz olanlar sürekli 
olarak bunu yaparlar! 

 

.....Yani problemlerini halletmekten aciz olanlar etrafa havlayarak bir 
Efendi/Gavat/Kahraman/Mesih'in gelip onları (kurtarmasını) yönetmesini 
beklerler. 
 
Bir protestocu etrafa havlayarak bir Babanın ona yardım etmesini sinyalize 
etmenin yanında başka ne yapıyordurki? Sadece bir babanın ona yardım 
etmesini istiyordur. Bir babacığın tüm sorumluluğu ondan almasını 
beklemektedir. Bu yüzdende havlamalar oluşur. Bir gavatın kendisini dışarıdaki 
müşteri sırasına sokmasını bekleyen bir fahişenin ağlaması gibi. 

Ne zaman bu koyunların dışarıda ağladığını duyarsanız bilinki bu bir Tanrının 
gelip onlara yardım etmesini diledikleri içindir. Hepsinin ne kadar çabukça 
gerçekleştiğini görüyormusunuz - yani öyle hızlıki, sanki elektriksel bir çekim 
gibi. Bir grup koyunu MATRIX'in içinden dışarı alın ve göreceksinizki ANINDA 
yeni bir MATRIX'in arayışına gireceklerdir. Yani bu koyunlar tekrar tıpkı bir 
sıradaymış gibi oflayıp puflamaya ve toynaklarını yere çarpmaya başlarlar ve bir 
Tanrının seslerini duyup gelmesini ve herşeyi onlar için halletmesini beklerler - 
böylecede Matrix yeniden başlar.  
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Anlayacağınız gibi fahişeler daima gavat arayışındalardır - tabiki bu sizi hiç 
endişelendirmesin - önemli olan sizin kodu bilmeniz!!! 
 
Koyunlarin Kodu!!! Matrixin KODU 
 
Bırakın KOD ve objektif bilgileriniz sizi güçlendirip yol göstersin. Koyunların 
oluşturduğu problemleri çözebilecek çözümler sunun. Bir Tanrı arayışında olan 
sığırı, davranışlarını izleyerek hemen algılayabilirsiniz! Kızgın ve vahşi bir 
tavırlarımı var? Işte demekki YÖNELTILMEK IÇIN YALVARMAKTALAR!!!! 
 
Sizce neden elitler bunların protesto yapmalarına izin veriyor? Tanınmış 
şahıslar kalabalığın ortasında ellerinde megafonlarla çığırıyor ve sığırlarda onları 
çoban gibi izliyor.... Hayırseverler onların protesto etmesini; tıpkı bir satıcının, 
müşterilerinin kendi problemlerini çözmeleri için kendisine yalvarmasını 
beklediği gibi İSTİYOR! 
 
Sonundada göreceğiniz manzara bu olur: 

 

Iste koyunlar havlamaya başlayınca olacak olan şey budur. Zaten havlamaya 
başlamalarının en baştaki nedenide bu idi. Bununla demek istediğim, koyunların 
gelip etrafa havlayıp Babaları tarafından sağlam bir DAYAK YEMEK ISTEMELERI 
idi. Nasil yani??? Çünkü KOD belli! Olunabilecek şey sadece Gavat yada 
Fahişedir! Yani boşta gezen bir elektron, başka bir protondan yiyeceği tokat ile 
huzur ve güvenlik elde eder. Anlayacağınız, bu protesto eden sığırlarin tek 
istediği şey sağlam bir DAYAK yemektir. Bu sayedede Babalarının onları 
umursadığını ve attığı dayaklada onları görmezden gelmediğini anlarlar.  

Protesto etmelerinin başlıca nedenide budur: istekleri gözardi edilmektedir ve 
eğer Babaları onları eşek sudan gelinceye kadar dövüyorsa demekki isteklerini 
yerine getirecektir. Böylece kalabalık yemiş olduğu tokatların ardından elde 
ettiği haz ile tekrar mutlu bir şekilde evlerine geri döner ve Babalarının onları 
sevdiğini bilirler. Hatırlayın! Babanız sizi ne zaman döverdi? Yanlış birşey 
yaptığınız ve bundan size zarar geleceğini düşündüğü zaman. Sizi dövüyor 
olmasının nedenide sizi umursuyor olması idi. Kalabalık için bu farklı değil. 
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Yukarıda gördüğünüz şey "özgür" takılan yani kendisine bakılmayan bir fahişe. 
Kendisi bir Tanrı arayışında, böylece poposunu yumuşak yastıklara oturturken 
BAKILDIĞINI bilmek istiyor. Bunu elde edene kadarda etrafa havlamaya ve 
oflayıp puflmaya devam eder, taki bir gün karşıt bir proton gavat karşısına çıkıp, 
sağlam bir tokat çakip onu ait olduğu matrix döngüsüne geri yollayana kadar. 
Bu işlem, bir kişi, kalabalık halk yada diğer gereksiz sığırlar üzerinde daima aynı 
şekilde, yani eski HADOKEN metodu ile uygulanmaya devam edilir.  Saglam Çak 
ve oturt! Al işte Baban seni seviyor.  

Aklınızda olsun! Bunu bir Gavat biliyor. Bunu Polislerde biliyor. Bunu 
Hayırseverlerde biliyor. Bu havlamalar, seslerinin duyulması için gereken sıkı bir 
sevgi arayışının yazılmamış garantisidir. Bu konseptle ilgili oldukça sorunlarınız 
olacağı belli - fakat o yün dolu kulaklarınızı ve gözlerinizi biraz açarsanız ne 
demek istediğimi anlamaya başlarsınız. Fahişeler daima Dayak aradıklarında 
ayağa kalkarlar. Bu doğanın bir fenomeni değil - bu doğanın kodu! Size baş 
kaldıran biri aslında problemlerini halledebilecek bir liderin arayışı içinde olarak 
sizi dener ve eğer sağlam bir TOKAT çakarsaniz istediğini böylece elde etmiş 
olur. Arayış sona ermiştir. Havlayan bir köpek, kızgın bir protestocu yada vahşi 
bir sığır sürüsü derken aslında yalnız Elektronlar karşıt bir Proton yani Gavat 
arayışındadırlar.  
 
Bu işlemi daha kolay anlamanız için... 
 
İlk Adım:  
 Çoban arayan bir koyun bulun. 

İkinci Adım: 
 Sağlam bir TOKAT çakın. 

Üçüncü Adım: 
 Sömürün!! 

BU İŞLEM ASLA TERS TEPMEZ!!!!!! 
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Simdi Matrixe geri dönün, kafanız karışmadan, kızgın olmadan ve hiçbirşeyi 
gözardı etmeden - fakat KENDINDEN EMIN olarak yani KODU bilerek! 
Koyunların ne yaptığını ve bunun ne manaya geldiğini biliyorsunuz.... tüm 
gercekler OBJEKTIFTIR - kodu ögrenin. Koyunlar sağa gidiyorsa siz sola 
gideceksiniz! KOD bu şapşallar! Koyunların yaptığının tersini yapmak. 

 

Ortada PROTON ve etrafinda Elektronlar! Gavat ve Fahişe kodu atomik 
yapıtaşında dahi mevcut! Ayni şekil güneş sistemlerindede mevcut! Mikrodan 
Makroya KOD hep aynı!  

Peki hiç şu son zamanlarda yapılmakta olan PLANKİNG eylemlerine dikkat 
ettinizmi? Bu gerzek koyunları bu çılgınlık dedikleri deniz anası taklitlerini 
yapmaya başladıkları günden beri izliyorum! Çok eğlendiriciler degilmi? 

 

Bu salaklar ortada yatarken ve farkında olduklarını zannettikleri şeyin sadece 
kendileri farkında iken, nasıl oluyorda yaptıkları eylemin bir işe yaradığını 
düşünebiliyorlar? (Eylem adı üstünde bir hareketi içerir, yani yaptıkları şey bir 
eylem bile değil!) Cevap!!! Tabiki Facebook sayesinde. Tüm homo-
embesilosaurusların takıldığı bu mekanda yapacakları eylemleri önceden haber 
veriyor, bunu diğer deniz analarına postalıyorlar ve aynı zamandada eylemin 
herhangi bir hareket yada pankart teşkil etmediğini belirterek Polis abilerin 
şiddetinden kaçmaya çalışıyorlar. 

  
Görebileceginiz en YENI koyun pasifizasyonu olarak algılanabilecek bu davranış 
ile bu "şeyler" (alt yaşam formları) aslında zayıflıklarını kabul etmiş birer AV 
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olduklarını ve yırtıcıların onlara saldırmaması için ölü taklidi yapmaya 
basladıklarını belki şimdilik anlamıyor gibi görünüyorlar. Tabiki eğer koyunlara 
yerde ölü taklidi yapmanın eğlencesini internete önceden koyacağınız birkaç 
resimle tanıtıp, ayni "eğlenceyi" eylem yapma amaçlı kullanmalarınada teşvik 
edebilirsiniz! Bu teşvikteki önem bu davranışın hiçbir yan etkisinin olmadığı 
amplifikasyonu... aslına bakarsanız herhangi bir etkisininde olduğu söylenemez. 
Tabiki kimi gerzek ötesi olan ve çılgın olduğunu düşünen, aynı zamandada 
ölmeyi bayılmak zannedenlerde mevcut. Koyunlara medyada sunulan onca 
protestocunun sille tokat yada coplanarak dövüldüğünün gösterildiği 
görüntülerin ardından, bu yeni pasif davranışın sunulması tam istedikleri şey idi 
zaten. Yani bu sığırlar birşeyler yapmak istiyorlar fakat tepkilerden ve 
sonuçlarindan korktukları için en son çare olarak ölü taklidi yapmayı seçiyorlar. 
"Ne olur beni öldürme, ben zaten ölüyüm" diyorlar. 
  

 
  

Tıpkı doğadaki diğer av hayvanları gibi "Etrafımdasınız biliyorum ama ben 
burada yokmuşum gibi hareketsizce ölü gibi yattığım sürecede sizden 
korkmuyorum!" dercesine kendilerini avcıların harekete olan duyarlılıklarına 
karşı paralize ediyorlar. Bunu tavuklar, güvercinler, kemirgenler ve koyunlar 
gibi daha birçoğu yapıyor. Yani yeni birşey değil! 
  
Bu fenomen internette oldukca ilgi görüyor ve diğer sığır yandaşlarıda tabiki bu 
salak davranışı destekliyor. Nasıl mı? Hicmi tahmin edemiyorsunuz? 
 

 
 

Nasil olduda bu koyunlar bunu beğendiler ve hemen uygulamaya geçiriverdiler? 
Çok basit! Bu uygulama herhangi bir hazırlık (efor) gerektirmiyor ve aynı 
zamandada herzaman heryerde uygulanması mümkün (özgürlükkkk). Işte tüm 
bu rahatlığı bir avantaj zannedenler "farkındalıklarını" ölü taklidi yapan sığırlar 
sürüsü olarak belli etmeye çalışıyorlar. Yakında bunlar yerde uzanmış ölü taklidi 
yaparken çevrelerindeki dünyaya karşılık dahi vermeyen birer zombiye 
dönüşecekler. Çünkü bu yolla anlayacaklarki, çevreyi etkilemedikleri sürece 
herhangi bir karşı tepki oluşmayacak ve canları yanmayacak. Yanlarına yaklaşıp 
söyleyeceğiniz şeylere karşılık dahi vermeyecekler, çünkü zayıflıkları ve 
korkaklıkları yüzünden bu "karşı koyma" (survival) mekanizmaları devre dışı 
bırakılmış olacak. Ne kadar sessiz kalıp eylem yaptıklarını zannederlerse bir o 
kadarda uysallaştırılmış birer ÜNITE olarak yaşamaya devam edecekler. Tabiki 
çevredeki koyunlarda bu yeni trendi uygulanmakta olan bir eylem olarak 
algılayıp "Nasılsa birileri bir eylem yapıyor" düşüncesi ile katılmak ve protesto 
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etmek gibi bir aktiviteyi unutacaklar. Yani ileride protesto diye milleti sokağın 
ortasında uzanmış halde görünce saşırmayın, bu normal ve olması gerekende 
bu. Koyunların size karşı ayaklanmasına izin vermemelisiniz! Hatta bu yeni 
çılgınlığı "owling" gibi yeni açılımlarla geliştirip diğer koyunların onları 
anlamalarını sağlamak için farklı pozisyonları anlamlandırıp, yapılan eylemin ne 
üzerine olduğu fikrini belirttirirsiniz. Önemli olan eski alışkanlıkları unutturup 
yeni ve pasif olanları kabul ettirerek kontrolü elden bırakmamaktır. Ne kadar 
asosyal olurlarsa o kadar iyi. Ne kadar sessiz kalırlarsa çevredekilerde sanki tek 
başlarınalarmiş ve hersey normalmiş gibi zannetmeye devam edeceklerdir. 
  
Son zamanlarda artan protesto ve eylemleri azaltmanın en iyi yollarindan birisi 
koyunlara YENI ve bir o kadarda ETKILI olduğu imajini verdiğiniz bir davranış 
olacaktır - ÖLÜ TAKLIDI! Hayvanlar yırtıcalardan korunmak için sergiledikleri bu 
trans halinden uyandıklarında ise hiçbirsey hatırlamazlar. Işte hayırseverlerin 
koyunlara yeni müjdesi: Protesto et dayak ye yada Planking yapıp zarar 
görmeden (alay konusu olarak) dikkat çek. Hey, birde iyi tarafına bakın, bunları 
seyredenler ya saşkın bakacak yada gülecek, yani öyle yada böyle diğer 
koyunların meşgul beyinlerini bir nebzede olsa molaya sokup eğlendirecekler. 
 
Bakın bu eylemi yapanlar yaptıklarını ne olarak izah ediyorlar: 
  
'Yaptığımız etkinlikle sadece bir duruş sergiliyor, ’biz buradayız, 
biliyoruz ve her şeyin farkındayız’ diyoruz. 
   
Farkinda oldukları ve hiçbirşey yapmamaya devam ettikleri sürecede zaten 
yapmaları gerekeni yapıyorlar... Uysal birer ev kediciği gibi yerlere uzanıp bir 
hayırseverin gelip "aferin kediciğime" dercesine okşamasını istiyorlar. Herşeyin 
farkında iken sergiledikleri bu yeni davranışın hayırseverlerin onlara hediyesi 
olduğunu tabiki fark edemeyecek kadarda embesil oldukları kesin. Bu deniz 
yosunlarına verilmesi gereken yeni görevlerden biriside bu! Protestocuların 
ellerinden bu haklarını alıp, bunun yerine yeni bir eylem metodu sergilemek. 
Yakında bu eylemler için ödül alırlarsada hiç saşırmayın, çünkü bu davranışı 
teşvik etmenin en iyi yollarından birisi ödüllendirmektir! Şiddete Hayır, 
Planking'e Evet. 

 
  

Spanking VS Planking? 
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Tabiki tüm bu protestolarda irdelenmekte olan şeylerden biride ülkenin faşizme 
yada polis devletine doğru yapmakta olduğu rota değişimi. Haberler polis 
vahşetinden yada polisin kullanmakta olduğu metodların ne kadar caydırıcı yada 
etkili olduğunudan bahseder. Peki hiç merak etmiyormusunuz neden ülkedeki 
polis oranında bu denli bir artış var diye. Yani ne olduda ülkenin güvenlik 
sektörü böyle bir artışa ve kontrol maratonuna geçti? Kim suçlu? 
 
Tabiki bilmek istiyorsunuz, çünkü hayatın böyle boktan olmasının daima bir 
SORUMLUSU olmalıdır değilmi? Bu işsizliğin, bu borcun, bu kötü şartların, bu 
baskının mutlaka bir suçlusu olmalı.... 
 
Hadi o zaman o suçluyu tanıyalım!..... 
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NANOKONOMİ VE POLİS DEVLETİ 

Aslında birkaç koyunun ne yazdığım hakkında ne düşünüyor oldukları umrumda 
dahi değil ama burada şu ekonomik sistemi en basit hali ile anlatınca belki 
bazılarında jetonlar daha kolay düşmeye başlar. Dkkatlice okuyun çünkü bunu 
size ne okulda nede köle olarak çalışmakta olduğunuz işyerindeki hayırseverler 
öğretecek! Nanokonomi basitçe para basımının sosyoekonomik ETKİLERINI 
açıklar. Örneğin: Borç almak.  

İşlevi devasa rakamlarla büyütmeye gerek olmadan sadece 1TL metaforu ile 
açıklamak mümkün. 1TL, bir kişinin bankaya girip onu borç almasını temsil 
ediyor. Bu rakamı arzuya göre 1TL, 20TL yada 10.000TL olarak değiştirerek 
oluşacak olan etkiyi belki dahada iyi görebilisiniz. 
 
NANOKONOMI: 
 
A) Eger 1TL borç alırsanız -> 
B) Hersey 1TL lik ENFLASYONA uğrar -> 
C) Ardından borç alarak aslında sorumsuz bir sığır olduğunuzu kanıtladığınız için 
devlet bu sorumsuzluğunuzu daha etkili bir şekilde kontrol altına almak için bir 
polisi daha işe alır. -> 
D)Bunu takiben içinde bulundugunuz küçük çiftlikte, talep etmiş olduğunuz 
kaynağın sağlanabilmesi için bir başka koyun öldürülür. 
 
Eğer bu işlemi DIKKATLICE incelerseniz dünyanin ekonomik gidişatını daha iyi 
anlamaya başlarsınız. Kredi kartı ile yapılan her harcama bankanın olmayan 
parayı realiteye sokmasına neden olur. Tabiki koyunlar "ama ben kazanıp geri 
ödüyorum, ne olacakki?" derler. Sığırlar! Yapmakta olduğunuz şey karşılığı 
olmayan bir para yaratıp yine bu karşılığı olmayan hayali parayı geri ödemek 
oluyor. Ve bunu defalarca tekrar ediyorsunuz çünkü gerçek paranın elinize 
geçmesini bekleyemiyorsunuz. Para gelsin, hemde hemen, şimdi.... Tarlaya ekin 
ekip olgunlaşmasını beklemek gibi parayıda çalışıp ele geçen miktarı kadar 
harcarsanız ve BORÇ almazsanız sistem ancak o zaman düzelmeye başlayabilir.  

Yani koyunlar borç paraları aldılar. Peki herhangi birşekilde ilerleyebildilermi? 
Tabiki hayır, çünkü borç aldikça beraberinde herşeyin fiyati kendi oluşturmuş 
oldukları ENFLASYON ile arttı (Benzin, kira, emlak, gıda, alkol, sigara vb.) 
 
Eğer eskileri hatırlayabilecek kadar yaşlı iseniz, 2002 ve öncesinde yaşanmış 
olan borsa yada emlak balonlarından evvel etrafta daha az polis, sokakta daha 
az çatışma, daha az polis şiddeti, daha az ceza, daha az vergi, daha az 
yasaklayıcı kanunlar ve daha az polis kontrol noktalarının olduğunu hatırlarsınız 
umarım. Yani halk daha az kontrol edilmekte idi. 
 
Bugün büyük şehirlerde 2002 ve öncesine nazaran belki iki kat daha fazla polis 
ve çevik kuvvet bulunmakta. Polisler daha çok silahlanmaya ve kuşanmaya 
başladılar. Örnek Türk Robocopları, Medya bunları gururla sunarken koyunlar bir 
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tebessümle seyrediyordu, fakat bu polislerin aslında kendileri için 
oluşturulduklarını hiç idrak edememişlerdi. Polisler eskiden arada bir 
görünürlerdi ve nadiren sirenleri duyulurdu. Ancak ağır bir suç işleyerek 
polislerin dikkatini çekebiliyordunuz. Çogu ceza yazmak için illaki bir kusur 
aramıyordu. Uyarıp yolluyorlardı. Polisler çogunlukla 155 aramalarına 
koşuyorlardı. Ivır zıvırla uğraşmıyorlardı. 2000 yılında yakşısik olarak 160.000 
civari polis varken bugün 210.000 civarinda ve bu rakam yayınlanmakta olan 
haberlere göre dahada arttırılacak.  

Bugün heryerde polis yada Jandarma aracları ile karşılaşıyorsunuz ve görevde 
olanlar size ceza yazmak için emir alıyorlar! Bu emri yerine getirmek içinde 
teknolojik kontrol altındalar ve azar yememek için hertürlü şekilde ceza 
yazmanın yolunu arıyorlar. Bu gelişme "tüm dünyada" aynı. Fakat zaten öylede 
olmalılar. Sebep ise basit; NANOKONOMI  - yani bedava için yalvaranlar 
(açgözlü tembeller) demir bir yumruk ile kontrol altında tutulmak zorundalar. 
Şehirler çogunlukla çalışanlarla dolu iken polisler sadece 155 vakalarına 
koşuyorlardı, fakat şehirler çalışan kesimden bedava yemek için yalvaran ve 
borç alan kesime dönüşmeye başlayınca polis için tümü bir anda 155 vakasının 
kendisi olmaya başladı. Çünkü esas hırsızlık daimi bir şekilde işleme girmişti. 
Aslında "siviller" bugün neredeyse her köşede ve bedavanın peşindekileri 
gözlem altında tutmakta - peki koyunlar bu yeni sistemin şiddetini neden kabul 
ediyorlar? Çünkü tipki ilerki konularda ele alacağım "Yeni Dünya Düzenin Neden 
Alt Edilmesinin İmkansız" olacağında gibi - sığırlar bilinçaltlarında onları kimin 
beslediğini çok iyi biliyorlar. Gerçekten çalışan ve borç almayan biri olarak, 
polislerin neredeyse kafanızdaki bitleri toplayacak kadar yakın durmasına ve 
"Demolition Man" filmindeki gibi bir atmosferde yaşatılmaya gelemezdiniz. Fakat 
yardım için yalvaranlar (ör. Yeşil kart) ve açgözlüler bedava yemeklerini elde 
edebildikleri sürece her türlü yeni kurala uymaya hazırdırlar.  

Bu yüzden sokaklarda "devlet organize etmedikçe" nerdeyse hiç protesto 
yürüyüşü yapılmıyor. Neredeyse her hafta polis vahşeti ile ilgili birşeyler 
duyuluyor yada videoları youtube'da geziniyor. Normalde bu tip videoları 
seyredenlerin ayaklanıp karaloşşarı al aşağı etmeleri gerekirdi, fakat kimse kılını 
dahi kıpırdatmıyor. Çünkü hiçbir koyun kendini besleyen hayırsever efendisine 
karşı terbiyesizlik yapmak istemiyor. Işte gerçegin acındıracak hali bu! Eğer 
80lere yada 90lara geri giderseniz, o zamanlar insanların çoğunun çalışıyor 
olduğunu hatırlarsınız. Sadece tek bir polis şiddeti resmi/videosu yada etnik 
aşağılama yüzünden millet sokaklara dökülüyordu. Peki fark ne? O zamanki 
insanlar çoğunlukla borç almadan çalıştıkları için kendilerini besleyen herhangi 
bir efendinin varlığı ve ona gösterilmesi gereken saygı gibi bir düşünceye sahip 
değillerdi ve yaptıklarının terbiyesizlik olduğunuda düşünmüyorlardı, sadece 
kendilerine "ait" olan haklarının çiğnenmesine gıcık olduklarını belirtiyorlardi. 
Ardından bir istifa dalgası (kurban verme) baş veriyor ve herşey tekrar 
düzeliyordu. 
 
Polisin bugünkü demir yumruk politikası ise artık ne yazıkki gerekli oldu! Peki 
şunu tekrar edeyim: polis şiddeti, kontrol noktaları, robocoplar, coplamalar ve 
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baskınlar GEREKLI. Humanistler koyunlara INSANSINIZ diye mesajlar vere 
dursunlar - bunların aslında birer deniz anasından bile farklı olmayan barbarlar 
olduklarını çok iyi görüyorsunuz. Bunun örneklerini hergün sokakta kendim 
görüyorum.... Koyunlara verilen "elde edebilme" yetkisi onları suç işleme 
sınırının eşiğine getiriyor. Borç alabilmek onları sanki kokain çekmis bir bağımlı 
gibi kendilerini "yenilmez" hissettiriyor. Tabiki sonuç olarakta merkez alanlarda 
çevik kuvvet otobüslerini hazır kıta görüyorsunuz.  

Bakın şapşallar, polisi, çalışan ve üreten ayrıca borç almayan kesim 
ilgilendirmiyor bile, çünkü bunu başarabilenler zaten önemli bir haysiyete 
sahipler. Ancak zamanla daha taşkın bir polis baskısını hissedeceksiniz ve bunun 
tek nedenide yıllardır dahada türeyen tembel ve açgözlü plastik para kullanıcıları 
olacak. Tıpkı virüslere karşı antibiyotik kullanılmasi gibi, durum sadece 
mikrodan makroya entegre oluyor. Umarım ahmak ahmak bakmadan ne demek 
istediğimi yani esas suçlunun kim olduğunu anlıyorsunuzdur.  
 
Eğer avatar filmindeki PANDORA'ya gitseydim orada bunca polis şiddeti 
görürmüydüm? Tabiki hayır, çünkü oranın halkı doğa kanunları ile dengede 
yaşamayı biliyorlar ve bu bilgiyi doğrudan uygulayarak olanla yetiniyorlar, yani 
açgözlü değiller. EYWA denen Tanrılarınada "bize şunu bunu ver" diyede 
yalvarmıyorlar.  

Siz bana dünya üzerinde kredi kartı yada bedava yemek kartı kullanılmayan bir 
şehir gösterin bende size polis baskısının nerede az olduğunu göstereyim. Aynı 
şekilde - bana dünya üzerinde kredi yada yemek kartlarının tonlarca ve 
bilinçsizce kullanıldığı bir şehir gösterin ve bende size doğrudan bir POLIS 
Cehennemini göstereyim. 
 
Neyse, devam edelim.... 
 
Yeni bir Polis işe alindigi zaman, bir kişi küçük ciftlikte biryerde öldürülmüş 
demektir. Bu şekilde kullanmak istediğiniz kaynağı baskasının kullanmasına izin 
vermemiş olursunuz (hırsızlık). Eğer koyunlar biraz borç alırsa orta seviye bir 
savaş yasanır, yani 1. Dünya Savaşı. Eğer koyunlar daha fazla borç alırlarsa 
daha büyük bir savaş oluşur, yani 2. Dünya Savaşi. Eğer koyunlar ortalama 
miktarda borç alırlarsa ortaya Vietnam yada Irak 1&2 benzeri bir Savaş çikar. 
Eğer koyunlar eşi görülmemiş miktarda borç alırlarsa ortaya Kutsal Kitaplardaki 
Kıyameti andıran Devasa bir Savaş ve Soykırım çıkar, yani 3. Dünya Savaşı. 
Yani koyunlar ne ekerlerse onu biçiyor olurlar, herzamanki gibi! Nasıl gözleriniz 
şimdi biraz daha açılıp yuvalarından çıkacak gibi oldumu? Yazdığım şey 
gerçekten öte; aslında doğal bir esas! 

NANOKONOMI 

Kural olarak: Sahte para (borç) Sahte bir hayat yaratIr. Bankadan aldığınız borç 
ile en güzel hatunu bulup evlenebileceğinizi zannediyormusunuz? Tekrar ve iyi 
düşünün! O'da sahte ve frijit olacak,  aslında o bulduğu homo-beta erkeklerle 
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takılacak, çünkü kadınlar beta erkekleri daha kolay manipule ederler ve onlarda 
sizin gibi bankadan alfa ablaları için borç alabilirler. Bankadan borç alıp IYI bir 
HAYAT yaşayabilecekmisiniz diye iyi düşünün! iyi düşünün - çünkü 
göreceksinizki piyasaya akan sahte para SANATIda bozacak, yani müziği, 
yemeği, kültürü..... hayatı özel yapan herşey piyasaya karışmış olan bu sahte 
para ile sulandırılmış olacak ve yavaş yavaş gözlerinizin önünden tıpkı bir şelale 
gibi denize dökülecek ve bir dahada asla geri getiremeyeceksiniz. En basitinden 
bugünkü gece hayatını bundan 10-15 sene evvelki ile karşılaştırın. Artık heryer 
VIP bölümleri ve localarla dolu, herkes birbirinden kopuk ve herkes birilerine 
birşeyler kanıtlama çabasında, fakat eğlenme ikinci planda. Fiyatlar ateş pahası 
ve tek önemli olan şey GÖRÜNTÜ! Bugün bir klupte birisi bir şişe şampanyaya 
2000TL yi kredi karti ile ödeyince sizce bunun enflasyonunuza etkisi ne olacak? 
Peki ya bankadan borç alarak kültürlü yada varlık sahibi insanların yaşadığı bir 
semte taşınabilirmisiniz? Iyi düşünün - yeni yetme zenginler diğer züppelerle 
takılırken hayattan zevk almanın ne olduğunu dahi idrak edemiyorlar... Neden? 
Çünkü hepsi sahte kokteyl partilerinde aslında gerçek hayattan yoksun 
yaşıyorlar, çünkü zihinlerinde bunların hepsinin birer ilüzyondan ibaret olduğunu 
çok iyi bilmekteler - bir nevi kendini-inandırır-gibi-yapma şovu içinde birer 
figüran gibiler ve aslında asla kazanıp haketmedikleri birşey olmaya çalışıyorlar. 

Bu sadece matematiksel. Değişkenlerin ne olduğunun bir önemi yok. Ister 
emlak, laleler, karikatür kitapları, "ışıltılı hayat", hukuki ünvan, istersede doktor 
ünvanı - NANOKONOMI size eğer kendinizi kandırırsanız (borç) sonunda içinizde 
BOŞ bir hisle biteceğinizi garantiler. Yani Sahte ile giren Sahte ile çıkar...  

0+0=0 
Belkide şimdiye kadar okuduklarınızdan "nasıl olurda bunu göremedim" 
dediğiniz olmuştur ve hatta "nasıl oluyorda millet bunu göremiyor" diyede 
düşünüyorsunuzdur. Peki hiç şimdiye kadarki yazılarda birşey dikkatinizi 
çekmedimi? Mesela koyunların herşeyi olması gerekinin tersine yapıyor olmaları 
gibi. Yo, aslında sadece tersini yapmaklada kalmıyorlar, herşeyi hayırseverlerin 
onlara sunmakta olduğu bedavalar ile tersinden yani doğrunun aksi olan yanlışı 
doğru olarak algılamaya alışarak öğreniyorlar ve buda "nasıl olurda göremedim" 
sorusunun kafanızda şimdi canlanmasının başlıca nedenlerinden sadece birisi! 

Tabiki bununda nasıl başarıldığına değinmeden olmaz..... 
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TERS AMPLİFİKASYON VE YENİ NORMAL 

Koyunların borçlarından kurtulmak için uyguladığı birçok yöntem olsada bunların 
ne kadarının gerçekten işe yaradığı belirsizdir. Kimisi ekonomi yazarlarının 
yazdığı tüyoları uygular, kimileri TV deki "uzman" abileri dinler, kimiside 
bulabileceği her türlü duayı okur. 
 
Örnegin: 
(Allahümme innî eûzü bike minel-hemmi vel-hazen ve eûzü bike minel-aczi vel-
kesel ve eûzü bike minel-cübni vel-buhl ve eûzü bike men galebetid-deyni ve 
kahrir-ricâl.) 
 
[Yâ Rabbi, kederden, dertten, acizlikten, tembellikten, korkudan, cimrilikten, 
borcumu ödeyememekten ve insanların kahrından sana sığınırım!] 

Yani... 
 
[Ey yüce finans tanrısı elitler, kederden, dertten, acizlikten, tembellikten, 
korkudan, cimrilikten, borcumu ödeyememekten ve alacaklıların bana çektirdiği 
kahırdan size sığınırım! Ne olur bana yeni bir kolay para yolu (kredi) gösterinde 
şu şimdiki borcumdan bir an evvel kurtulup yeni bir kredi için bankaya 
başvurabileyim.] 
 
Tabiki bu tip amplifikatif duaları isterseniz günde zilyar kere okuyun, sonuç 
olarak kıçını kaldırıp çaba göstermeyi bilmeyenler daima finans elitlerinin 
(banka, tefeci vs.) eline düşecektir. Çalışıp para kazanırken bu tip bir duayı 
okuyarak Tanrının nasılda yardımcı olduğu gibi bir his ile daha mutlu 
hissedecekseniz devam edin, kişisel tatmini nasil bulduğunuz size bagli.  
 
Fakat esas konu bu değil......  
 
Borçlarınızı transfer edin ve Rahat edin gibi benzer amplifikasyonların koyunlar 
üzerinde oluştruduğu anlayış "koyunların borca olan bağımlılıklarını haklı 
çıkarıcı" bir indüksiyondan başka birşey değildir. Ilk olarak borç kabusu üzerine 
dinledikleri yada okudukları zırvalar üzerine bir kızgınlık hissetmeye başlarlar ve 
suçlayacak bir günah keçisi (banka, devlet vs.) bulduktan sonrada sunulan 
öneriyi "çözüm" olarak algılarlar. Aslında bu tip haberlerle yapılan şeye kısaca 
Ters-Amplifikasyon denebilir. "Hey, baaak, borçlar kalabilir ve bizde yavas 
yavas ödemeye devam edebiliriz." 
 
Işte böylecede kendilerini suçsuz birer sorumsuz olarak damgalayan koyunlar 
kaçınılmaza doğru bir adım daha yaklaşmış olurlar. Ilkbahar gelince, elitlerin 
hasat zamanıda yaklaşıyor demektir - tıpkı ağaçların tomurcuklandığı gibi, 
kredilerinde muslukları açılarak yavaş yavaş damlamaya sonrada yine şakır 
şakır akmaya başlarlar. Yani koyunların ellerine verilecek olan kredilerin 
ardından kıçlarına yiyecekleri tekme ile bu bedava-ilkbahar-sandviçini çabucak 
harcamaları gerektiği sinyali verilir. Ancak yapılan bu ters-amplifikasyonlar 
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sayesinde beyin algıçları ters işleyen koyunlar bu kısa süreyi değerlendirmeleri 
gerektiği hayaline (yalan) kanıp tekrar borca girerler ve yine borç içinde 
yüzmeye devam ederler.  

Birde şu borç konusunda kendileri haricinde herşeyi suçlayanlarda vardır ve 
içinde bulundukları borç batağını "Benim sadece bir Mortgage'ım var, o kadar -  
borcum yok" diyerek geçiştirmeye uğraşırlar... peki kimi kandırdıklarını 
biliyorlarmı? Rahmi Koç? Tayyip Abi? Kraliçe Elisabeth? Bedava Sandviç Perisi? 
Yani bunlar gibi sığırların beyinlerindeki algı sistemleri artık o kadar darmadagın 
olmuşturki içinde bulundukları borcu dahi inkar etmeye başlarlar. Sanki 
Kredi/Mortgage bir BORÇ değilmiş gibi bir tavır alırlar. Ki Mortgage, BORÇ 
dendiği zaman koyunların sırtındaki en ağır yüktür. Bu borcun asla 
ödenemeyeceği esasını bırakın, bankanın yaptığı özel bir kampanya ile, aldıkları 
kredide yapılacak bir düzenleme sayesinde daha çok kredi alma ŞANSINA sahip 
olurlar! Bunuda ÖSS yada KPSS'ye hazırlık gibi kurslar, yeni bir araba yada tatil 
için kullanırlar.  

Tabiki uzmanların yaptıkları açıklamaya bağlı olarak koyunlar borçta kalmanın 
sorun olmadığı fikrine alışırlar. Esasında uzmanların işaret ettiği borç manyağı 
sorumsuz hayvanların KENDILERI olduğunuda bir türlü görmek istemezler. 

Microsoft'un yeni Windows Phone reklamında koyunlar hayatlarını akıllı-
telefonların ekranına bağlı harcıyorlar ve reklamın "get back to life" (hayata geri 
dön) sloganı ilede tıpkı yukarıda anlattığım ters-amplifikasyon uygulanıyor. 
Reklam koyunların abuk subuk davranışlarını haklı çıkarıyor - yani bu şekilde 
toplumun en salak kesmi bile yapmakta oldukları davranışlardan dolayı yavaş 
yavaş kendisini suçlu hissetmeye başlıyor. Yani esasında bu ters-
amplifikasyonlar koyunların sorumsuz davranışlarına bağlı olarak yapılan pozitif-
takviyelerdir. Bu tip yazıları yayınlayan ekonomi dergileri yada internet sitelerini 
sakın aptal zannetmeyin!!! Sığırların bunu okuyacağını, kızacağını, ardından 
vahşileseceklerini ve yinede dışarı çıkıp aynı boku tekrar yiyeceklerini biliyorlar, 
çünkü bilgiyi internetin Tanrılarından (MSN, CNN..) elde etmiş olanlar 
salaklıklarını haklı çıkarmaya devam edeceklerdir.  

Insanların henüz çocuk yaşta seyrettikleri çizgi filmler yada diğer PROGRAMLAR 
sayesinde sadistiliğe aıştırıldıkları bir gerçek. Tom ve jerry yada bugs bunny gibi 
aslında şiddet içeren sahnelerin zihinlere işlediği tek şey başkalarının acısından 
zevk almayı ve bu sayede eğlenmeyi istemektir. Aslında insanlar 
sadistleştirilmekten çok başkalarına karşı olan sorumsuzlukları yüzünden 
sadizmi tercih etmeye başlıyorlar. Bir videoda Sara-Nöbeti geçiriyor gibi 
oyanayan birisinin etrafını insanlar çembere alıyor ve adamın yanında bir kişi 
durup sakinleştirmeye çalışırken diğer hepsi onun can çekişmesini seyrediyor. 
Tam o sırada olayı kameraya alan kişiyede seyircilerden tepki gelmeye başlıyor, 
nasıl olurda böyle birşeyi kayıt edersin diye. Fakat olaya dikkatli bakınca 
diğerlerininde farklı birşey yapmıyor olduğunu görüyorsunuz, tek fark onların 
elinde kamera yok! Hatta bir kadın kameramana "Umarım aynısı sizin 
çocuğunuzunda başına gelir" gibi ultra-moronal bir lanet ediyor. Sanırım bu ve 
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benzer sahnelere birçok kez şahit olmuşsunuzdur - özelliklede trafik 
kazalarında. Neyse konuyu dağıtmayayım.... 
 
Işte aynı şekilde Ekonomi Tanrılarının yazılarını okuyan koyunlarda tıpkı 
kameramana saldırıda bulunanlar gibi kızmaya başlıyorlar. Durum bir yandan 
koyunlara yapıyor oldukları şeyi doğrudan yansıtırken - diğer yandanda 
davranışlarını haklı çıkarma ilüzyonunu yaratıyor. Yani eğer yerde nöbet geçiren 
birini kayıt eden birini yakalarsanız, bu size ona bu hareketinden dolayı çıkışma 
hakkı verir. Çünkü koyunlar beyinlerindeki algısal arızadan dolayı, nöbet 
geçireni kayıt etmenin mal gibi durup seyretmekten daha kötü bir davranış 
oldugu kanaatindedirler. Ki aslında iki tarafta aslında aynı şeyi yapıyor. 
 
Yani bu ters-amplifikasyonlarda koyunların abartılı ve tipik davranışlarının 
örnekleri sunulur. Böylece koyunlar kendilerini gösterildiği kadar 
KÖTÜ/ABARTILI görmedikleri için davranışlarını uygun yada haklı görmeye 
devam ederler. Bu şekilde indükte edilmiş homo-elektronosauruslar ellerine 
geçen ilk bedava paraları ile AVM lerin yolunu tutarlar ve borçlarının büyük 
kısmının uzmanların dediği doğrultuda aslında OLMADIĞI rüyasına takılırlar - 
tüm bu otlamaları devam ederkende kendilerini sürekli olarak uzmanların dediği 
gibi "sorumsuz" davranmadıkları konusunda ikna etmeye devam ederler. 
sonuçta kendileri değil "onlar" yapıyordur ve işte o anda sanki "onlar"a dahil 
değilmişçesine bir hezeyana dalarlar. 
 
Basitçe söylemek gerekirse - sürüye aşırılığın ne oldugunu gösterin... 
göreceksinizki koyunlar bu aşırılığın biraz azını kullanmaya başlayacaklardır. 
Buda "YENI NORMALI" kabul ettirecektir! 
 
Tıpkı rap videolarindaki abartılı arabalar gibi. Sürü bu modelleri abartı olarak 
kabul edip bunun "fazlalığı" hususunda zırvalamaya başlayacaktır.  

Ancak madalyonun diğer tarafına bakarsak - bu tarz abartılı görüntülerin etkisi 
ile koyunlar bunların bir alt modelini almaya başlayacaklardır. Diyelimki 30" 
jantlar abartı ötesi - işte bu abartı koyunlara 17"-22" arasi bir diğer abartı 
jantları taktırmaları içinde kendilerini haklı çıkaracak sebebi olusturur. 
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2011 Mazda - 17" jantlar ile. Bu aracin orjinali 14" jant idi. 

Mesela Şu Hummer gibi abartı ötesi - yürüyen salon, pick-up tarzı kamyonet 
görünümlü arbaların alımını haklı çıkarmak için kullanılıyor. Bu araçlara 
normalde "Hafif kamyon" deniyor ve ağırlığı TON'u buluyor. Işte böylece 
hafifliğin normu git gide üst seviyelere taşınıyor. Belkide yakında panzerlerde 
aynı "Hafif Zırhlı" kategorisine alinir. 

Bu dahiyane ters-amplifikasyonlar ile koyunların daha çok istemesi için onlara 
yeni abartılar sunulur ve böylecede koyunlar bunun bir alt modelini alacakları 
için olusan YENI NORMAL NORMU ile abartı çıtası daima bir üste çıkarılır, 
böylecede endüstri yeni ürünlerle işlemeye devam eder. 

 
Buradan alacağınız kısa ders: Eğer sığırlara yeni bir abartı sunulmuş ise, bunu 
YENI NORMAL olarak kabul edecekler demektir! 
 
Bu tip yeniliklere alıştırmalardan bir başkasıda kanser haftası gibi etkinliklerdir. 
Ne zaman şu kanser haftası başlasa tüm şehir sanki bir anda pembeye 
boyanıyor. O andada hemen kanserle savaşmamız gerektiğini anliyorum, ancak 
sadece pembeyi görünce..... 
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KANSER HAFTASI 

Bu haftaların başlamasi ile aklıllara durgunluk veren bir moronolojide 
seyredilmeye değer bir hal alıyor. Şu kanserin aptalca tanıtımı ve pembe 
bağlanarak yapılan beyin yıkamasını bir türlü atlatamıyorum. Eğer aranızda 
farkında olan varsa, bu göğüs kanseri haftasının yaptırdığı tek şey şu: sizleri 
„sizi“ öldürecek olan birşeyin farkına vardırmak. Peki, açık olayım, fakat şunu 
anlamanızı istiyorum: kanser haftası bir tedavi degil! Bu sadece sizleri tarihte 
ender olan bir hastalığı artık çok NORMAL birşeymişçesine karşılamanız için sizi 
programlamaya yönelik bir çalısma. Eğer geçmişte kadınları öldürmemiş olan 
birşey şimdi aniden binlerce kadını öldürmeye başlıyorsa, bu durumu normalize 
etmenin tek yolu insanları bunun gerçekleştiğine dair farkındalık 
kazandırıp bunu normalmiş gibi lanse etmektir. Işte bütün bu dikkat 
çektirip farkına vardırma projesinin tek amacida bu! Yani saf aklınıza bir 
zamanlar NADIR olan birşeyin artık epidemik açıdan tamamen NORMAL bir şey 
olduğunu kazımak.  

Şu etkinliklere katılan kadınlara bir bakın, sırıta sırıta neredeyse halay 
çekercesine kol kola beraber yürüyorlar. Beyinsizce, salak tişörtlerle, aptal aptal 
şapkalar veya tütülerle. Yanlarındaki düdüklerle bir parti havasındalar. Şimdi bu 
göğüs kanserine çare için bir yürüyüşmü? Yoksa bekarlığa veda partisimi? 
Dünyadaki en önemli ve ciddi konulardan biri nasıl oluyorda kadınları böyle 
çatlak ve çocuk gibi bir halde PEMBEyi kutlamaya itiyor? Tabiki kadınların 
ölümüne neden olan #1 hastalık için böyle imajlar başka türlü oluşturulamazdı: 

 

Şu yaratıkların böyle kutlamalara katılmak için gösterdikleri anlayışa ve 
mentaliteye bakın! "Insanı" hasta eden bir görüntü, sanki çocuk gibiler. Yani 
birisi nasIl olurda hakikati es geçip böyle öldürücü bir hastalık karşısında aptalca 
gülücükler, çocukca hareketler ve danslar sergileyebilir? Çünkü bu koyunlar 
kendi soykırımlarını SEVMEK için programlandılar! Ve kendi soykırımlarını 
gerçektende çok seviyorlar, resimlere iyi bakın nasilda egleniyorlar, nasılda 
sevinçliler ve bu yüzden bu soykırımıda hakediyorlar. Biri bir durup "acaba 
neden kansere karşı gülüyorum?" diye düşünse dahi, asla öküzlüklerinin 
yaratmış olduğu normalleştirme efektini kavrayamayacaklardır bile.... Size göre 
bu koyunların hareketleri herhangi bir şekilde cidden kansere karşı aranan bir 
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çareyi temsil ediyormu? Yoksa sadece kanseri kutlamak için bir partimi 
düzenliyorlar? 

En üzücü taraf ise, bu koyunların, yoğunluğu artan bir hastalığı diğer 
kadınlarada normalmiş gibi lanse etmeye uğraşmaları. Şuanki göğüs kanseri 
oranları hiçde NORMAL değil! Fakat bu koyunlar oranlar sanki normlamiş gibi 
yapıyorlar. Buna rağmen bazı sıığrların nasıl bu anlatıklarıma karşı geleceğini 
düşünebiliyorum: "Göğüs kanseri haftası kadınları mamografiye girmeleri 
gerektiğini hatırlatmak için". Bu tamamiyle saçma sapan bir düşünce. Bir kişi 
var ve sadece bu kişi sizin görüntülenmenizle iligileniyor! DOKTORUNUZ. Tek 
ihtiyacınız olan şey doktorunuza görünüp gerekli kontrolleri yaptırmanız. 
Ardındanda eğer birşeyin farkına varılırsa doktorunuz sizi görüntüleyecektir. 

Görüyormusunuz,... sizin bir şeyin farkında olmanıza gerek yok, çünkü bunun 
için doktorunuz var! Bu arada, mamografiye giren kadınlarin göğüs kanserine 
yakalanma şansı %70e varan oranda artış gösterir! Erkekler doktora gidip, 
doktor hayalarını sıkarken öksürmesini söylüyor. Birçogunuz bunun nedenini 
bilmiyor bile. Konu şuki, sebeplerin farkında olmanıza gerek yok. Bu sadece 
bezeleri kontrol eden doktorunuzun işidir. Halk arasında yapılan bu geniş çaplı 
"kanser haftaları"nın düzenlenmesinin tek sebebi sadece bu tip hastalıklara karşı 
olan "neden askeriyeye yatırılan paranın X miktarı kanseri yenmek için gereken 
araştırmalara ayrılmıyor?". "neden kanserojen etkisi olan şeyler 
yasaklanmıyor?", "neden toplanan vergilerin X miktarı hastaların tedavisine fon 
olarak ayrılmıyor?" gibi suçlayıcı görüşleri etkisizleştirmek içindir.   

Propaganda ise cok basit : Göğüs kanseri dünya üzerinde milyonlarca kadını 
öldürüyor ve bu soğuk algınlığı kapmak kadar normal birşey! Bu hep böyle 
yapıldı ve her defasında pembeyi gördüğünüz gibi bu sizin "normalliği" 
hatırlamanızı sağliyor. Bu; hayırseverler tarafından toplum kontrolü için 
oluşturlmuş olan bir mekanizma. Ayni şekilde doğum kontrol hapları ilede yok 
olmanızı sağlıyorlar, yani ilk haftadan sonra alınan haplar aslında sadece 
hormonel bozukluk yolu ile kadınların kansere yakalanmasını sağlıyor.  

Fakat böyle bir hastalığa karşı, böyle davranan kadınlar olduğu ve bunu 
kutladıkları sürece, sizce hayırseverleri suçlayabilirmisiniz? Görüyorsunuzki 
sorgulamayan, araştırmayan, bilmeyen, görmezden gelen ve herşeyi normal 
karşılayan bir koyun sürüsü onlara ne yapılırsa hak ediyorlar, çünkü bunun 
gerçekleşmesine kendileri izin veriyorlar - zorlamadan!  

Nüfus kontrolü; kadınların birer inkubasyon makinası olarak işlev görmelerinden 
dolayı çok önemli. Bunun için uygulanmakta olan birçok yöntem var ve tabiki az 
öncede belirttiğim gibi bunların başında öldürücü hastalıklar ve doğum kontrolü 
gelmekte!..... 
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DOĞUM KONTROLÜ 

Eğer dikkat ederseniz koyunsal dişiler arasında doğum kontrol HAPlarının 
kullanımı artık NORMAL bir hal almaya başladı. Bazı haberler bu hapların 
zararına ışık tutarken koyunları diğer ve daha etkili olan yöntemleri kullanmaya 
şartlandırıyorlar. Yeni nesil üniversite mezunu yada kariyer peşindeki dişilere 
bakarsanız çogunun bu tip HAP yada aylık enjeksiyon gibi metodları kullandığını 
görürsünüz. Aynı zamandada bu dişilerin anti-seksi davranışları ve bu tip doğum 
kontrol metodları gibi zehrilerin KULLANIMI hususundaki görüşleride bunun 
GEREKLİ olduğu yolundadır. Aslında bugünün dişilerinin kafasında gezen 
düşünce; hangi sebeplerden dolayı bu tip HAP yada AŞI metodlarını kullanmak 
ZORUNDA olduklarıdır.  

Eskiden kızlar hap gibi birşey kullanmıyorken, konu seks olunca neredeyse 
hiçbiri bu tip hapları kullanmayada yanaşmıyordu. Yani bir kızdan "hap 
kullanmıyorum" cümlesini duymak oldukça genel birşeydi, şimdiki gibi nadir 
değil! Nadir olan şey, yeni yeni bitmeye başlayan liberal, kültür ve kariyer 
manyağı olma peşindekilerin "hap kullanıyorum" demesi idi. Ancak bunun 
öncesinde genel görüş, içinde ne olduğunu bilmediğiniz ve hormonlarınızı nasıl 
manipule ettiği belli olmayan birşeyi kullanmanın delilik olduğu idi. Yani yaklaşık 
15-20 sene evvel kadar bu böyle idi. Bırakın bu bakirelik hikayelerini, neyin 
nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyorsunuz!!! Her erkek koyun elinde olsa önüne 
gelecek her kadını düzmeye uğraşır fakat iş evlenmeye gelince düzüşmemiş 
olanını arar. Evlendikten sonra düzdükleri kadınlara herkese veren orospu;  
evlendiği ancak evlilik öncesi seksin ne olduğunu ne şekilde tecrübe ettiğini 
bilmediği kadınada "namuslu" der. Bu tip bakirelik gelenekleri sadece erken 
hamilelikleri engellemek için oluşturulmus birer nüfus kontrol planıdır - yani tek 
amaç halkı buna şartlandırmaktır. Bu plan inanç yada geleneksel yollarla halkın 
içine adapte edilir ve zamanlada artık koyunlar bunu yazılmamış bir "kanun" gibi 
algılar, böylecede koyunlar birbirlerini KONTROL etmeye başlar [sürü psikolojisi 
- ben yap(a)mıyorsam sende yapma]. Bugün hangi kız yada kadınla konuşsanız 
mutlaka bir metod üzerine kafa yoruyorlardır. Anlatilan hormonel denge ve 
adetlerin düzenlenmesi yada az ağrılı adet dönemleri gibi çekici (amplifikasyon) 
unsurlarda en çok hap kullanımı metoduna rağbet edilmesini sağlıyor. Bu tip 
etkileri çevrelerine anlatan kadın yada kızlarda farkında olmadan hapların 
promosyonunu yapmış oluyorlar. "Valla kullandığımdan beri, adetim düzene 
girdi, fazla kanamada yok, sancılar çok azaldı, yani bana iyi geldi" gibi izahlar, 
kullanmayan ve tam olarak bu konularda şikayeti olan kadınlarında ilgisini 
çekiyor. Yani kadınlar ağrıyı yada kanamayı KONTROL etmek için doğal döngüye 
çomak sokuyorlar. Bu tıpkı koyunlarIn sanki başbakandan gelebilecek bir çağrı 
anında ellerinin serbest olması gerektiğini düşünerek bütün gün kulaklarında 
Bluetooth kulaklıklarla gezmeleri gibi birsey. Ikiside programlanmış birer 
delilikten ibaret ve ikisininde belirli fakat koyunların idrak edemedığı amaçları 
var. Herhangi bir kadınla doğum kontrolü üzerine konuşun, iki şey dikkatinizi 
çekecek! 
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1) Hamile kalmaya karşı hergün bir hap almanın NORMAL olduğunu 
düşünüyorlardır. 
 
En ilginci ise, 
 
2) "Doğum Kontrol" ün "Gebelik Önleme" den farklı bir metod olduğu hakkında 
en ufak bir fikirleri dahi yoktur.  

Tabiki bazı minik moronosauruslar "Eee peki fark ne?" diye soracak. Bir anlam 
değisitirme oyunu oynadığımı zannedecekler. İkiside aynı şey öyle değilmi? Ahh 
ahh, tıpkı diğer önergeli programlamalar gibi bunlarda çağrıştırma "sanatı" ile 
beyinlere işlenir. Tıpkı Sigorta kelimesinin, ki bu kelimenin hiçbir objektif anlamı 
yok, GÜVENCE ile bağdaştırılması gibi. Yani koyunların programı onlara Sigorta 
yaptırarak kendilerini Güvence altına aldıklarını sinyaller. (Afet sigortasi yapıpta, 
eğer bulunduğunuz tüm şehir yıkılsa, sigorta bunu ödememek için nasıl yan 
çizecek biliyorsunuz.) Eskiden gebelik kontrol metodları vardı ve bu doğum 
kontrolden tamamen farklı bir kategoride tutuluyordu. Bugün sığırlar ikisinin 
arasındaki farkı bilmiyor bile, yani onlar için "dogum kontrol=tüm metodlar", 
artık zaten aradaki farkıda izah edemezsiniz (niye edesinizki). 
 
Gebelik kontrolü spermlerin döllenmeyi engellemelerini sağlayan dogal yada 
yapay bir bariyer kurma metodudur. Prezervatif, dişarı çıkarıp boşalma, limon 
suyu dökme veya sıcak su teması ile spermleri öldürme..... Bunlar gibi daha bir 
çok benzer metodlar gebeliği önleyici, yani, kimyasalsız, ilaçsız ve kısa süreli 
psikolojik etkisi haricinde hiçbir yan etkisi olmayan şeylerdir.  
 
Ancak zamanla koyunlar düzenli ve kararlı bir programlama ile bu yeni "doğum 
kontrol" anlayşını beyinlerine kazıyıp, ilk adet dönemi ile beraber hapları 
yutmanın yararlı birşey olduğunu zannetmeye başladılar. Yani bugün bu tip 
hapları kullanmak o kadar normalleşiyorki, sanki cinsel ilişkiye girebilmek için, 
bu, o işin bir parçası gibi görünüyor. Erkekler prezervatif ile sex yapmayı 
begenmiyor, buna: gaz maskesi ile gül koklamaya benziyor diyorlar. Bir erkek 
için vazektomi zaten "ASLA" olduğu icin, "hisli" bir ilişki için kadın bu tip hapları 
kullanması gereken tek şahıs gibi ortada kalıyor. Koyunlar yine birbirlerini 
programlıyor!!! Gerzekler... Bu metodun amacı Hamile Kalmayı önlemek değil! 
DOĞUMU KONTROL etmek!!! 

Biliyorum, yine "Eee, aradaki fark ne?" diyeceksiniz. 
Pekala şapşallar, sadece bi an için DÜŞÜNÜN (yapabiliyorsanız). Bırakalım tüm 
bu programlanmış majisyen laflarını ve kelimeleri köklerinde inceleyelim. 
 
     1) HAMİLELİK 
     2) DOĞUM 
 
Eğer hayırseverlerin kendisi olsaydınız (yada sadece zeki), hangisi sizin için 
daha önemli olurdu? Hamilelik mi yoksa Doğum mu? Hamile bir koyun halen bir 
koyundur ve sadece doyurulacak BİR boğazdır! Doğum yapmış bir koyun, içinde 
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bulunduğu küçük çiftlikte EXTRA bir boğazın daha doyurulmasını talep eder. 
Ortada ikisinin arasında çok AÇIK bir FARK var. Birde, iki şeyinde aynı olduğuna 
programlanmış koyunlar bu farkı onlara izah etmeye çalistığız zaman size sanki 
kafanız güzelmiş gibi bakarlar. 
 
İzah ettiğim şey açık. Doğum kontrol metodu kullanan bir kadın "doğurmamalı"! 
İşin gerçeği hamilelik sırasında rahimde nelerin gerçeklestiğini doğum anına 
kadar kimse bilemiyor - cenin ölü doğabilir, gerizekalı olabilir, mongol çıkabilir, 
sakat doğabilir vs vs.... Yani gebelikten doğuma kadar bebeğin [normal] 
dogmasını engelleyebilecek birçok şey olabilir fakat bunların hepsi subjektiftir! 
Doğum kontrolü bundan çok çok ötede çalışan OBJEKTIF bir sistemdir ve eğer 
sığırlar bunun gerçek amacını öğrenselerdi, hayırseverler oldukça büyük 
sorunlar yaşarlardı. Tabiki böyle bir şey olmayacak, çünkü kadınlar karşılıklı 
pembe beyin-hücresi paylaşımı ve çanta/ayakkabı alışverişi yapmaktan başka 
bir düşünceye kapılacak zamana sahip olmazlar. Bunun için hayırseverlere 
açmakta oldukları birçok yeni MALL (AVM) için teşekkür etmeliyiz. Böylece 
kadınlar sürekli olarak düşünmek yerine materyal ıvır zıvırlarla meşgul kalırlar. 
Yani üniversite mezunu bir kızın, nedenini kendisine doğrudan açıklasam dahi, 
tam olarak idrak etmesi zor olur.  

En kısadan şunu desem: 
 

DOĞUM KONTROL HAPLARININ ESAS GÖREVİ OVULASYONU ENGELLEMEKTİR! 
 

Evet yanlış okumadınız, haplar kadınlarin ateşlenip azmasını engeller. Aslında 
bu GİZLİ birşey değil. Önceden belirttiğim gibi eskiden kadınlar bilmedikleri 
birşeyin hormonları ile oynamasına izin vermek istemezlerdi.  
 
Anahtar Kelime: HORMONLAR 
 
Yani kadını kadın yapan etkenlerin temel taşları. Yani hormonları ile 
oynanmasını istemeyen kadınların demek istediği şey aslında aldıklari hazzın 
birşekilde kurcalanıp bozulmaması idi. Daha bariz isterseniz: İNLEMEK 
istiyorlardi! Çığlıklar atarak, duvarlara tırmanarak ve kan ter içinde kalarak 
hemde. 

O zamanlar kadınlar bu hapların ovulasyonu ve akabindede azgınlığı frenlediğini 
biliyorlardi. Fakat yine gelenekler (eğitim, tv programları, etkinlikler) bunun 
etrafa yayılmasını engelledi. Şşşşşt Çok Ayıp! Tabiki işin uzmanı yakışıklı doktor 
abiler bu hapları "pazarlarken" ovulasyonun azalacağını yada değişiklik 
göstereceğini söyleyerek tezgah atiyorlardi. Kadınlar ovulasyonun ne olduğunu 
aslında iyi biliyorlardi! (İnlemeleeeeer) 
 
Fakat bugünün yeni jenerasyonu ovulasyon yada hazsal inlemenin ne olduğu 
konusunda adam gibi bir fikre bile sahip değil. Genç yaşta başlıyorlar ve sanki 
kendilerine afrikadaki klitorektomi (klitorisin jilet ile kesilmesi) gibi bir şey 
yaparak cinsel hayatlarına veda ediyorlar.  
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Evet millet, artık kadınların neden iğrenc kostümlerle gezdiğini, femiNAZİ 
takıldıklarını, yatakta suratınıza mal mal baktıklarını, saçma sapan saç modelleri 
yaptırdıklarını ve neden sexe karşı ilgisiz olduklarını sanırım anlamaya 
başlıyorsunuz. Sanki kısırlaştırılmış kediler gibi geziniyorlar. Sebebinimi merak 
ediyordunuz, alın işte! Kadın hap kullanıyorsa bitmişsiniz demektir. Evli iseniz 
en fazla 5 sene sonrada boşanacaksınız, belkide 5 ay sonra.  

Mart ayında kediler cayır cayır yanarken dışarıda nasılda MAAAAUUUVVVV diye 
inliyorlar değilmi! Ilk potansiyel erkeği gördüklerindede kıçlarını havaya kaldırıp 
"gelsene" sinyali veriyorlar. Aslında kediler bunu her ay 3-4 günlüğüne 
yapıyorlar. Evinde kedi besleyen ne demek istediğimi çok iyi bilir. Bu davranışın 
nedeni kedininde aynı şekilde OVULASYON periyoduna girmesidir. Insanlar 
bundan farksız. Kadınlar (hap kullanmayan) ovulasyon dönemlerinde yolda 
yürürken kalçalarını yukarı dogru 1 ila 2,5 cm e kadar daha fazla kırıtarak 
yürürler, çünkü bu içgüdüseldir. Buda erkek için bir sinyaldir, yani erkekte bunu 
tipki diğer hayvanlar gibi içgüdüsel olarak bir davet gibi algılar. Bugünün 
kadınlari yavaş yavaş dışarı çıkmayı yada diskoda kıçlarını sallamayı 
istememeye başlıyorlar çünkü içgüdüsel bir tavırları bulunmuyor. Tıpkı birer 
kısırlaştırılmış kedi gibiler, pusmus, köşede öylece. Seks konusunda diğer 
kadınlarlada herhangi bir yarışa girme ihtiyacı duymadıklari içinde giyim 
tarzlarıda git gide yerini alakasız yada kısaca boktan modalara bırakıyor, 
buradada onlara kadın dergileri ve TV Programlarındaki ablaları yada homolar 
yön veriyor. Orgazm ve HAZ denen şeyin ne olduğunu bilemiyorlar, kisaca birer 
MAL sürüsünden ibaretler.  

Bugünün tüm ünlü yada medyatik şahıslarının davranışlarını kopyaladıklarını 
gördüğünüz modern dişilerin bu davranışlarını açıklamanın en kolay yolu 
ovulasyonlarının ENGELLENMESİDİR. Eğer irtibatta olduğunuz yada etrafta 
gördüğünüz kadınlar/kızlar sanki KLİTlerinde bir sinir ucu yokmuş gibi 
davranıyorlarsa, artık neden dolayı olduğunu biliyorsunuz. Yani karşınızdakı şey 
sadece bir DİŞİ, kadın degil!  

Tüm bunlar kadınların hamile kalmayı ve doğumu engelleyici metodları bir arada 
kullanmaya karar vermeleri ile başladı. Eğer hamilelik doğum demek ise, bu 
döllenmenin hemen ardından zaten gerçekleşiyordu. Buna bağlı olarak doğumu 
elimine etmenin en sağlam yolu onun özünü yok etmekle baslar: SEKSE OLAN 
ARZU! 
 
Bayanlar, artık sizin için ovulasyon diye birşey yok, zaten belki bunun ne 
olduğunu dahi bilmiyorsunuzdur. Bir ara ansiklopedilere bakarak eskiden 
kadınların HAZ dediği şeyin ne olduğunu okuyarak anlamaya çalısırsınız. Aynı 
şekilde erkeklerin sorunun kendileri olduğuna dair yapılan erken boşalma yada 
küçük penis amplifikasyonları ile esas sorunun kadınlardan kaynaklandığıda 
böylece örtbas edilmiş olur. Tabiki erkeklerde afrodizyak niyetine aldıkları 
sertleştirici yada boşalmayı engelleyici haplar sayesinde git gide zayıflatılarak 
bir taşla iki kuş vurulmuş olur. 
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(Veya hiçbirsey yapmayın.... Aptal gibi takılın....... Evet böylesi daha iyi!!) 

Bayanlara son bir öneri daha! Kötü sevişen erkek yoktur, sadece onu kontrol 
edemeyen kadın vardır. Erkek bir makinadır, kullanmayı bilmiyorsanız suçu 
alete atmayın! Erkek performansındaki enerji ile kadını besler. Bu yüzden ertesi 
gün kadın evden sırıtarak (enerji dolu), erkekse başarılı bir yüz ifadesi (kullanışlı 
alet) ile çıkar! Bir vibratörü vajinanızda gezdiriken aldığınız haz ile vibratöre 
dokunmadan aldığınız haz arasındaki fark nasıl bariz ise aynı şekilde başı boş 
bırakılan erkeğin yapması gereken şeylere TEŞVİK edilmeden vereceği hazda o 
kadar olur. 

Tüm bu ters-amplifikasyonlar yada programlanmanın kadınlar üzerinde neden 
bu şekilde iyi işe yaradığına geleceğim fakat öncelikle bir kaç yazıdır belirtmiş 
olduğum "küçük çiftlik" terimine aydınlık getirmem gerekiyor, ki böylece 
hayırseverlerin neyi neden yapıyor olduklarını daha iyi anlayabilesiniz. Şunuda 
ısrarla tekrar etmeliyim.... buradaki bilgiler hayırseverlerden nefret etmeniz için 
değil. Eğer düşmanınızı tanımadan savaş meydanına çıkarsanız daima 
kaybetmeye mahkumsunuzdur. Çünkü savaşmakta olduğunuz tarafın gerçek 
düşmanınız tarafından oraya sürülmüş yandaşınız olabileceğini dahi 
düşünmezsiniz.  

Hani okulda görmüş olduğunuz bir tip vardır... sizin hergün hayalini kurduğunuz 
kızları beş dakikalık muhabbetle bağlayan ve sürekli bir o kızla bir bu kızla 
gezenlerden. Çoğunluk ona gıpta ile bakıp ardından gıcık gıcık konuşur, çünkü 
onun başardığını başaramayacaklarına inandıklarından ulaşamayacakları bu 
kabililyetin sahibide onlar için otomatik olarak "kötü" adam sıfatını kazanır. 
Bende aynıydım! Fakat birgün onunla konuşup NASIL yaptığını sordum, yani 
sırrı neydi. Bana kenarda durup izlememi ve dinlememi söyledi ve böylece 
bende öğrendiklerimi uygulayarak onun gibi kız tavlama konusunda tecrübemi 
doğrudan uygulama ile arttırarak diğer gıcık olanların nefretini kazanmaya 
başladım. İşte tam olarak BU; yani çoğunluğun nefretini kazanmış olmam benim 
için tek bir şeye işaret ediyordu: Başarılıydım! 
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Herkesin düşman olarak baktığı ve nefret ettiği şeye yaklaşıp onu yakından 
tanıyarak hatalarımı ve yanlışlarımı anlamaya başlıyordum. Artık düşman 
tarafına geçtiğimde ise gördüğüm şey hayret verici idi.... koyunlar sizin başarılı 
olmanızdan nefret ediyordu. Kendi başarısızlıklarının bedelini bunu başaranlarla 
dalga geçerek, onlara cins cins isimler takarak yada küçük düşürmeye 
uğraşarak örtbas etmeye çalışıyorlardı. 

İşte aklınızda sürekli olarak yankı yapması gereken düşüncede bu olmalı: ne 
kadar nefret ediliyor yada küçük düşürülmeye çalışılıyorsanız bu başarınızında 
bir o kadar artış gösterdiği anlamına gelir! Bunun için koyunların düşman 
gördüğü kişilikleri örnek alıp NASIL yaptıklarını yada başardıklarını araştırıp 
bunu doğrudan uygulayın. Bu metod size başarıyı getirecektir.  

Bu "başarılı olma" konusuna ileridede değineceğim fakat şimdi bir diğer önemli 
konuya değinmenin zamanı geldi..... 
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KÜÇÜK ÇİFTLİK 

Şu "Savaşlarin Gerçek Nedeni" yazımı tam olarak anlamamış olan yada 
anlamakta zorluk çekenler için farklı bir açıklama belkide gerekli. Belki bu kez 
jeton düşer. 

Savaşın nedeninin konsepti kafamda çok basit bir şekilde oluşuyor olsada 
birçoğu bunu anlamakta yinede zorluk çekebilir ve "o kadar basit değil" diye 
moronik bir düşünceye kapılabilir. Ne düşündüğünüz umurumda olsaydı bu 
yazıları zaten yazmamış olurdum. Bu yazıyla umarım bana gelecek olan nefret 
mesajlarına karşı tek ve basit bir cevap vermiş olurum, ki böylece kimse 
DEĞERLİ zamanını boşyere zırvalamaya ayırmasın.  
 
Öldürme işlemi Bilderberger grubunun kısaca "Hesabı Dengeleme" dediği ve 
aynı zamandada Zion Yaşlılarının "Kutsal kare hesabı doktrini" prensibinin 
ardında yatmaktadır. Ordu bu prensibe "Savaş" der. Bankacılar ise "Iş Döngüsü" 
der. Ve politikacılar ise buna "Ekonomik Canlandırıcı" derler. Ben ise buna 
"DENGE KATLİAMI" diyorum ancak buna ne derseniz deyin prensip aynı 
kalmaktadır: paranın değerinin düşmesini engellemek için bunu kontrol 
edenlerin, piyasadaki para miktarının fazla basımla aşılmasıyla beraber insan 
öldürmeleri gerekir. Bu prensibi doğal kaynaklara bağlarsak sanırım anlaşılması 
daha kolay olur. Yani paranın doğal bir kaynağı temsil ettiğini farz edin (Örnegin 
elinizdeki gerçek birşey ile satın alabildiğinizi). Eğer para elde olan kaynakların 
üzerinde üretilirse, sığırlar ellerindeki ile satın almaya başlamadan yada bununla 
ticarete girmeden evvel engellenmek zorundadırlar, çünkü bunu karşılayacak 
kaynak bulunmamaktadır. Eğer halk bunun farkına varırsa sistem çöker. Halk 
parayı harcamaya başlamadan evvel öldürülmek zorundadır - buda alternatif 
olarak, öldürülenlerin, hayatta kalmış olsalardı kullanacakları kaynakları 
piyasaya serbest bırakır. Bu sayede geriye kalmış olanlar yani hayatta 
bırakılanlar ellerindeki kağıt para ile gerçek şeyler satın alabileceklerini görürler. 
Yapılan sahne efekti işe yaramıştır.  

Ancak çoğunuzun anlamakta zorlandığı şey ise dünyanın (doğanın) ayakta 
durabilmek için dengeyi sağlamasi gerektiğidir. Yani DENGE olmak zorunda! 
Tekrar edeyim, sistemdeki fazla para eldeki aktüel kaynağı temsil etmez - bu 
kaynaklar gerçekte yoktur - fazladan üretilemezlerde, ancak eldeki kaynaklara 
bağlı kullanıcıların bir kısmı denge sağlanana kadar öldürülürse denge 
sağlanmaya başlanır. Dünyadaki koyunlar "ne kadar çok o kadar iyi" mantığı ile 
yaşadıkları için bu tip bir sistemden habersizdirler, hatta hayal güçlerinin bile 
dışında kalır, bu yüzden bilmekten dahi kaçınırlar. Daha fazla, daha fazla, hep 
daha fazla. Bu gerzeklikten başka birşey değil çünkü doğa bize enerjinin stabil 
kalması için bir dengenin tutturulmasını şart koşmakta! 

Bir saksı alın ve içine bir tane tohum koyup sulayın, tohum kısa sürede hızla 
büyümeye başlar. Fakat eğer aynı saksıya 100 tane tohum koyarsanız saksıdaki 
toprağın sunacağından fazla kaynak gerektiği için fideler zayıf büyümeye ve 
sonundada ÖLMEYE başlarlar. Yiyici ve yiyecek arasında yine bir DENGE 
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sağlanmak zorundadır yoksa hiçbirisi hayatta kalamaz! Tohum saksıdaki 
kaynağa bağlıdır ve küçük bir çiftlikte -> tarlasına. Aşağıdaki şemalara bakarak 
gelişimi izleyin..... ve hatırlayın, "PARA" insanlar için yiyecek yada enerji gibidir. 
Şemadakilerin ne ifade ettiklerini belirteyim: 

X = Elinizdeki sığır miktarı (Yiyecek) 

Y = İnsan miktarı (Yiyici) 

Z = Ot (Kaynak) 

 

 

 ->   

 ->    
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 ->    

Kendine çok güvenen bir halk aşırı ürüyor! 

 ->    

 ->    
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 ->   

 
Daha fazla insan daha fazla sığıra ihtiyaç duyuyor ve daha fazla olan sığırlar 

tüm otu kendini yenileyemeden bitirmeye başliyorlar.  

 ->    

  

Kendine çok güvenen halk aşırı üretime geçerek sığırların, toprağın sunabileceği 
sınırın üzerinde tüketmesine neden oluyorlar.  
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Otlarin aşırı tüketimi kritik düzeye ulaşınca toprağın verimlilik düzeyi çökmeye 
başlıyor.  

 ->   

Gördüğünüz gibi koyunlar ellerindeki tüm kaynakları tüketip toprağın 
verimsizleşmesini ve buna bağlı olarakta sığırlarının üremesini engellemiş 

oldular.  

Artik sadece kötülük (Şeytan) durumu kurtarabilir. Ya daha fazla sığır 
üretilecek, ki toprak öldüğü için bu imkansız, yada FAZLA INSANLAR 
ÖLDÜRÜLECEK! Bunun için illaki savaş gerekmiyor, nasılsa insanlar açlıktan 
kırılmaya başlayacaklar - fakat buradaki problem bu kırılma aşamasında ortaya 
çıkacak olan kaosun kontrollü birşekilde gerçekleşmesini sağlamak. Bu kontrolü 
sağlamanın en iyi yoluda açlığa bağlı soygun, yağma, cinayet gibi şeyler 
başlamadan bunları sistematik olarak ordu vasıtasyla savaş bahanesi altında 
yapmaktır. 

İkincisi tek çözüm.... Doğanın çözümü..... 
Sistem böyle çalışıyor ve olması gerekende bu.  
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Koyunlar aslında olmayan yiyeceği istiyor. Ellerine verilen para ile yiyeceğin 
eşdeğer miktarda var olduğunu zannediyorlar. Yiyecek için paralarını 
harcayamadanda yok ediliyorlar. Böylece para miktarının yiyecekle eşdeger 
olmadıgını göremiyorlar ve oyunda böylece tekrar edilebiliyor. 

Üzerinde yaşam sürdürülebilecek her çevrenin sınırlari vardır, bu ister küçük bir 
çiftlik olsun istersede küçük bir saksı. DÜNYA BIR SAKSIDIR! Ister kabul edin 
ister etmeyin, dünyanın sınırları sonsuz değil. Tıpkı bir saksı veya bir tarla gibi, 
buna bağlı yaşayanların eldeki kaynaklara bağlı sınırlarda, denge içinde 
yaşamaları gereken bir sistem bu, çünkü ancak bu şekilde iki tarafında hayatta 
kalması sağlanabilir. 

Kadim halklar tıpkı üstteki örneğe bağlı olarak 15-30 kişiden oluşan az bir 
topluluk olarak yasarlardi. Ellerindeki sınrlı kaynaklar doğrultusunda üreme ve 
bunu karşılayabilecek üretim yaparlardı! Çünkü eğer grup aşırı ürerse sistem 
ÇÖKER! Kürtaj ve bebek öldürme gibi davranışlar doğal kaynaklara bağlı 
dengeyi sağlamak için gereken şeylerdi. Birinci Dünyanın bugünkü bu tip 
davranışına ise "Savaş" yada "Soykırım" denir. İŞTE BU KADAR BASİT! Hey, 
şapşallar! Şimdi anlamaya başladınızmı? 

Savaş, AIDS, kanser ve soykırım gibi şeyler fazla olan yiyicileri ortadan kaldırıp 
zayıflamış kaynakların kendilerini yenilemesini sağlamak içindir. Ancak 
birçoğunuz halen göz önündeki bu basit konsepti anlamakta zorlanıyorsunuz.  
Farz edinki 20 çocugunuz var! Bunların hepsine rahatça bakabilirmiydiniz? 
Yoksa bir tanesini bırakıp diğerlerini düşürtmekmi hayatta kalmak ve rahat bir 
yaşam için mantıklı bir davranis olurdu?  

Kontrolü elinde tutan Elit grup ile koyunların Tanrı anlayışı KESİNLİKLE çok 
farklı! Elitler DOĞANIN Tanrı olduğuna inanırlar. Bu hiçde hafife alınacak bir 
inanç değil çünkü birçok eski kavimlerde doğanın gerçektende Tanrının kendisi 
olduğuna inanırlardı. Antropoloji dahi bilinen en eski kavimlerin Tanrı 
anlamında, bir makinisti andıran yalnız bir ilahtan çok, dünyadaki (yada 
evrendeki) herşeyin kendisi olduğuna inandıklarını belirtir ve bu kavimlerin 
bugünkü soylarıda aynı inanci bugünde sürdürmekteler. Elit denilen ve Şeytan, 
Lucifer yada Satan'a taptıkları düşünülenler aslında DOĞAYA TAPIYORLAR. Bunu 
rahatça, dünyanın heryerindeki, masonların PAGAN sembolizmlerinde görmek 
mümkün. Koyunlar ise bunun haricinde doğa üstü varlıklara ve bunlara bağlı 
uydurulmuş zırva masallara inanmaktalar. Kesin olan şuki, koyunlar binlerce yıl 
evvel BAŞKA İNSANLAR tarafından irtibata geçildigi iddia edilen bir tanrıya 
inanmaktadırlar. Bu işin saçmalığı ise şurada; dikkat ederseniz koyunlar aslında 
Tanrıya inanmamaktadırlar, onun yerine Tanrı ile konuştuğunu yada mistik 
şekilde görüştüğünü iddia eden KİŞİLERIN yazdıkları eski kitaplardaki bilgilere 
inanmaktadırlar. Şimdi bu akılsızca davranışı elitlerin doğaya olan saygısı ile 
karşılaştırın, yani gerçek Tanrıya karşı olan saygıları ile, DOĞA ile!  

Tıpkı bir yabancı ile Türkçe konuşmaya çalışmak gibi, koyunlarda Tanrıları ile 
aynı şekilde uzlaşmaya çalışırlar, ancak Elitler gerçektenden efor sarfedip 
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doğanın kendine has sesini dinleyerek onunla iletişim kurarlar. Koyunlar hırs 
dolu ve zihinsizce yaptıkları dua ritüalleri ile doğa üstü olduğunu iddia ettikleri 
bir güce dileklerini yakarırken, Elitler doğayı dinleyip onun ne istediğini anlarlar. 
Elitlerin eskiden duydukları mesaj ise çok basitti: eğer doğayı izler ve 
onun kurallarını takip edersen Tanrı olursun! Peki bugünkü durumda zaten 
bunu göstermiyormu? Elitler koyunların Tanrısı değilmi? Ibadet ettikleri şey 
aslında Elitlerin ilahi yardımseverliği değilmi??? 

Bakın moronlar, tıpkı diğer şeyler gibi, koyunlar herşeyi tersten algılar. Tanrı 
koyunların zannettiği şeyin tam tersi! Koyunlar binlerce yıldır umutla fantastik 
bir tanrıya ibadet edip dua ederken, Elitler gercek Tanrı olan Doğayı dinleyip 
onun bilgisini elde ettiler. Yani Elitlerin koyunları bugün kontrol altında tutuyor 
olmaları ve efendileri olmuş olmaları sizce sadece bir tesadüfmü?  Tanrı her 
tarafınızda ve sürekli olarak sizinle iletişimde ama sığırlar bunu duymaktan aciz. 
Koyunlar gerceğe karşi savaşıp anlamsız ve gerçek dışı hayal ürünü şeylere 
inanarak, gözlerini açıp doğanın gerçek Tanrı olduğunu anlamayı ret etmeyi 
tercih ederler. Elitler sürekli GERÇEK içerisinde yaşadı ve buna bağlı olarakta 
herşeyi elde ettiler. Ancak sığırlar ise halen peygamber yada mehdi diyarlarında 
takılıp hiçbir yere gelemediler. Sadece şu yazdığım şey dahi zihni açık olan biri 
için tarihsel bir kanıt niteliğinde. Dünyanın bugünkü yiyecek reservi sadece 
yaklaşık 50 gün yetecek kadar mevcut ve bu gün sayısı git gidede azalmakta. 

Peki elimizde şuan hangi opsiyonlar var? : 

1. 3. Dünya Savaşı  
2. Asteroid çarpması 
3. Doğal afet serisi (Zaten gerçekleşmekte) 
4. Pandemi ve karantina 
5. Solar fırtına 
6. Uzaylı istilası 

Sağolsun Hollywood, tüm bu gelişmelere zaten programlandınız. Pandemi ve 
karantina filmleri yeterince arka arkaya yayınlanarak bu fıkrı benimsediniz. 
Armageddon yada Deep Impact gibi filmlerle asteroid çarpması fikrinide 
benimsediniz. Mad Max, Book of Eli ve Terminator gibi filmlerlede 3. Dünya 
Savaşını benimsediniz. Kuşatma (Siege) gibi filmlerle terörist saldırı ve ardından 
yaşanacak bir askeri darbeyide benimsediniz. 2012 yada Kehanet gibi 
filmlerlede doğal yada kozmik afetleride benimsediniz. Size yinede küçük bir 
ipucu vermek istiyorum! Siege, Deep Impact, Armageddon, 2012 gibi filmler 
henüz Obama görevde degilken çekilmişti ve bu sayede ABD baskanının siyah 
bir kişi olacağınıda benimsemiştiniz. Seçimin sonunda belkide "Vay be tipki 
filmlerdeki gibi" dediniz! Yakın zamandaki gelişmlerdede aynısını tekrar 
edeceksiniz: "VAY BE TIPKI FILMLERDEKI GIBI"!!!!  

Elitler bu konuda gerçekten çok ciddi ve sonuna kadar uygulamalarına devam 
edecekler, çünkü bu bir doğa kanunu! Kesin bir tarih yok ancak hersey planlandı 
ve öyle yada böyle uygulanacaklar. Kimse size şu gün yada şu tarihte diye 
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birşeyin kehanetini yapamaz. Bunu yapanlar sadece ilgi ve buna bağlı olarak 
şöhret ve para toplamak isteyen şarlatanlardır. Elitler saate ve zamana bağlı 
değil, gelişim periyodlarına bağlı olarak planlarını oturturlar. Yani herşeyin bir 
yeri ve zamanı vardır, ve an geldiğindede olması gereken ne ise gerçekleşir! 
Kimse, siz kendinize yardım etmek istemediğiniz sürece yardıma gelmeyecek. 
Kimse, siz doğru yolu bulana kadar size bunu göstermeyecek. Kimse elinizden 
tutup sizi Alice Harikalar Diyarının mahzeninden dışarı çıkarmayacak. Kendine 
hayrı olmayanların kaderi daima başkaları tarafından mühürlenir. 

Doğa kanunlarına saygılı olarak işleyen bu hayırseverlerden neyi esas almanız 
gerektiğinide belirteyim. Her ne olursa olsun, bunun geldiğini görmeyeceksiniz, 
bu bir anda gerçekleşecek ve işte o anda herzamanki gibi tüm koyunlar 
herzamanki gibi "hazırlıksız" yakalanmış olarak Tanrılarının eteklerinin altına 
koşup korunmayı bekleyecekler! İsterseniz bunun doğruluğunu japonyadaki 
tsunami-zedelere sorun, bakalım ne kadar hazırlardı. Veya haitideki 
depremzedelere sorun, acaba ne kadar hazırlardı. Buradaki mesaj basit: 
beklenmedik bir anda olacak! 

Anın tadını çıkarın........ 

Az önceki yazıda kadınlardan ve yapmakta oldukları ahmaklıklardan 
bahsetmistim ve bu konuyu fazla dağıtmadan biraz daha açarak konuyu aile ve 
evlilik kurumuyla pekiştireceğim. Bildiğiniz her erkek çocukluktan itibaren ileride 
evlenmesi gerektiğine şartlandırılarak büyütülür, çünkü bunu babada, onun 
babasıda, onun babasıda vs... aynı şekilde yapmıştır ve bu bir nevi yapılmaya 
devam edilmesi gereken şeydir. Anne oğlunu sürekli olarak "ne zaman 
evlencen", "sana kız bulayım", "torun yüzü görmiycemmi?" gibi duygu 
sömürücü cümlelerle baskı altında tutar. Burada karşımızda durmakta olan 
problem ebeveynler.......... 
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KOYUN EBEVEYNLER 

Bilinen koyunların ne kadar barbar, vahşi yada saldırgan olduklarını bunca 
yazıda belirtmiş olsamda, dönüp dolaşıp konunun burayada gelmesi 
gerekiyordu. Çünkü aynı koyunların ebeveynleriniz olduğu gereçeğini es geçerek 
diğerlerini suçlamaklada bir yere varamazsiniz. Dikkat ederseniz ebeveynleriniz, 
onların istediği gibi bir düzende yada hizada yaşamadığınız zaman, sizinle her 
türlü ters düşecek hatta extrem durumlarda evlatlıktan bile reddeceklerdir. Hani 
derlerye "şunu yapmazsan hakkımı helal etmem" - alın işte, bununla sizi açık 
açık tehdit ederler ve sizi istediklerini yapmaya zorlarlar.  

Ebeveynlerin bu davranışı çocuklarına duyudukları sevgi yada sadakatten çok 
onları "sahiplenme" adı altında köleleştirmeye çalışmaktan başka birşey değildir. 
Bazı töre cinayetlerinin aynı sebepten yapıldığınıda zaten anlayabiliyorsunuzdur. 
Fertler kurallara itaat etmemişlerdir. Bunun sebebi INSANLARLA değil vahşi 
hayvanlarla yaşıyor olmanızdan dolayıdır. Evet, ebeveynleriniz topluma 
uymuyor gibi göründüğünüz zaman size cezalar, yasaklar hatta tehdit yolu ile 
üzerinizde baskı uygulayarak "yola gelmenizi" ve onların istediği gibi bir köle 
olmanızı sağlayacak yaptırımları uygulamaktan çekinmezler. 

Bunlar daima sizin bir hata yapıyor olduğunuzdan kaynaklanmıyor! Bazen 
gerçekten hakediyorsunuz, fakat çoğunlukla ebeveynlerin bencilliklerinden 
kaynaklanan ilgisizlik sizi ilgi çekmek için saçmalamaya itiyor. Aynısını bugün 
ebeveynleriniz protestolar yaparken devlet babaya yapıyor ve hayırsever 
polislerden dayak yiyerek ilgi çekmeye çalışıyorlar! 
 
Ne kadar bilgili, zeki yada tecrübeli olduğunuzun bir önemi yoktur! Koyun 
ebeveynleriniz size, yani kendi kanı ve canı olan çocuguna inanmaktansa 
devlete, hükümete, ev sahibine, televizyona, Uğur Dündara, Seda Sayana, 
patronlarına, komşularına, kuaförlerine yada okuldaki profesörlerine inanmayı 
tercih ederler. Siz kim oluyorsunuzki ONLARDAN (diğer koyunlar) daha iyi 
bileceksiniz?! Iste bu koyun ebeveynlerin hayırseverlere olan güveni o kadar 
büyükki, bunun için kendi çocuklarını BILE BILE Orduya, Savaşlara yada kendi 
adlarına Borç almak uğruna hayırsever bankaya kurban (kefil) olarak yollamaya 
ve böylece onları ailelerine olan sadakatlerini kanıtlattırmaya zorlarlar. Koyunlar 
daima kollektif topluma ilk önceliği, kendilerine ise verilebilecek en SON yeri 
verirler. Hayvan gibi olduklarını görmek hatta izlemek zorunda kalmak bile mide 
bulandırıcı olabilir. 

Bir baba 18 ine gelmiş oğlu ile bankaya gidip, ilk arabasi yada üniversite 
masrafı için ona nasıl kredi talep formu doldurması gerektiğini gösterir - bunu 
yaparkende kendi oğlunuda tıpkı kendisi gibi köleleştiridigi için bundan bir haz 
almaktadır ve tıpkı Ibrahimin oğlunu Tanrıya kurban etmeye çalışması gibi kendi 
evladını hayirsever bankanın kurban sunağına yerleştirir. Tıpkı birçoğunuz gibi 
bende ebeveynlerimden hayatımı nasıl karartabileceğime dair öneriler alırdım. 
"Okulda akıllı ol, hocalarını dinle, sakin onlara karşı çıkma, sana söylenenleri 
yerine getir, DİĞERLERI ne yapıyorsa sende aynısını yap, sakın yalan söyleme, 
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derslerine çalış, üniversiteyi kazan, diploma al, müdürüne itaat et ve firmayı 
kendi özverinle yükseklere taşıki iş güvencen olsun".... gibi çoğunuza tanıdık 
gelen tavsiyelerdi bunlar. 

Bu düzenin nasıl işlediği oldukça açık ve seçik. Okul onları sorgusuzca ITAAT 
etmeye, DÜŞÜNMEMEYE ve YARATICI olmamaya PROGRAMLAR! Müzik dersi 
aynı vatanseverlik aşılayan semfonileri ve sadece 3-5 enstrüman çalmayı 
öğretir. Resim dersinde aynı salak vazoyu çizmekten gına gelir. Beden eğitimi 
zaten askerliğe doğru yapılan bir hazırlıktır. Tabiki okul aynı zamandada onları 
birer "hata-fobik" yapar ve böylecede ömürleri boyunca kendi başlarına birşeyi 
beceremeyeceklerine inanırlar. TV, Din ve Hazır gıdalar bu acılarını unutturmaya 
yarar. Çoğu emekli oldumu 5 vakit namaza, sabah akşam tövbeler ve 
ağızlarından eksik olmayan dua mırmırlamaları ile sanki öteki tarafa doğru bir 
hazırlığa başlar, tek bildikleri şey ise KORKUDUR! Yeterince sevap puanı 
toplamamış olduklarını düşünürler ve sevap kazandıklarını zannederken 
etraftakıleri dinsel teröre maruz bıraktıklarını bile fark etmezler.  

Aynı şekilde kendileride 18 lerinden itibaren ömürboyu köleliğe adım atmış 
olduklarından, sizinde onlar gibi kendi başınıza bir bok beceremeyeceğinizi 
zannederler. Ebeveynleriniz sizinde tıpkı onlar gibi aynı şekilde sürünmenizi ve 
emirlere itaat etmenizi beklerler. Gerçektende kendi başınıza başarılı 
olduğunuzu görmek onları memnun etmez. Çünkü bu onları dinlememiş 
olduğunuzun belirtisidir. Isterseniz işyerinizi borçsuz işletin, sonuçta onların 
dediği gibi yapmadığınız ve sürünmediğiniz için, başarınıza burun kıvırarak 
bakacaklardır. Ebeveynlerinize göre eğer onları dinleyip onlarınki gibi bir hayat 
düzeni kurmuş iseniz başarılı olmuşsunuzdur. Para kazandığınız zaman onlar 
için bir gelecek garantisi olacağınızdan ne kadar çok kazanırsanız yada borca 
girerseniz o kadar iyidir! Sizin zenginliğiniz ile onlarda pastadaki paylarını 
biçerler.  

Anneniz kız çocuguna öylesine bakıp tipki kendisi gibi bir koyun olarak 
yetiştirirken, erkek çocuga geleceğin GARANTISI olarak bakar! Işte bu 
yüzdende erkek çocuklar gelecekte sömürülecekleri içinde daha çocukken 
annenin aşırı ilgisi ve semizleme metoduna maruz kalırlar. Tabiki aynı metod kız 
çocuğunada anne tarafından aşılanır ve bu işlem böylece sürekli genetik bir 
arıza gibi devam eder. 

Hansel ve Gretel masalında, üvey annenin dişladığı çocukları kandıran cadı 
neden özellikle erkek çocugu besleyip yemek istiyor sizce? Neden kiz kardeşini 
onu beslemesi icin şartlandırıyor? Düşünün sapsallar! Masallarin çogunun 
psikolog ve filozoflar tarafindan yazılmış olduklarını hatırlatmalımıyım?! 
 
Onlara göre başarı = PARA 
Size göre başarı = ZAMAN ve ENERJİNİN KONTROLÜ 
 
Onlar bunu ASLA anlayamaz, anlatmayada uğraşmanıza gerek yok! Taki onlara 
zenginlik sembolü olarak pahalı bir Araba yada ŞEY gösterene kadar, gerçekte 
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sizin neyi ZENGİNLİK olarak gördüğünüzü ne anlayacak nede buna bir mana 
getirebileceklerdir. Sadece bir gavat olarak bir diğer gavatı onun davarnış yada 
görünüşünden tanıyabilirsiniz. Koyun ebeveynler ise sadece diğerleri gibi yani 
bir koyun gibi davranıyor iseniz sizi aileden saymaya devam ederler ve bir 
koyun fert olarak başarınızı borcunuzun ebadı olarak görürler. Mortgagelı eviniz, 
leasingli BMW niz ve kredili işyeriniz gibi. Ne kadar büyük borca batmışsanız, 
onların zihninde başarınızda bir o kadar büyüktür! Tepe taklak bir durum işte. 
Borcunuzu yükseltip elinizdekileri arttırdıkçada "başarınız" onlara artıyormuş 
gibi görünür. Işte bu kadar gerzek ebeveynlere sahibiz.  

Tabiki eğer ebeveynlerinize uyum sağlamazsanız sizi öldürmeye çalışırlar. Bu 
doğanın bir gerçeği ve bilimde buna "dışlama" yani reddetme deniyor. 
Ebeveynlerin kolletkif topluma hizmet etme dürtüleri o kadar güçlüdürki, toplum 
tarafından böyle bir hizmet (kendini kurban etme) sergilemeyen çocuğu 
dışlamayı bile göze alirlar. Bu durum onları işte bu kadar rahatsız etmektedir. 
Tabiki anneniz size bunca zaman ve enerjisini yatırdığı için beklediği karşılıkta 
budur: Topluma karşı küçük düşürmeyecek bir evlat. Yani özgür ruhlu bir aile 
ferdinin yakınlarında olmasını asla benimsemezler.  

Anneniz evlenecek olduğunuz eşinizi onaylamadan babanız çoğunlukla zaten 
onaylamaz! Çünkü O'da anneye karşı gelip daha sonra kafasının düzülmesini 
istemez, nasılsa onun istediği olacaktır. Aileniz beraber olduğunuz partnerinizle 
ne kadar mutlu olduğunuz ile ilgilenmez! Tek ilgilendikleri çevrenin bu 
beraberliğe nasil bakacak olduğudur. Müslümanmıdır? Ev işinden anlarmı? Hangi 
soydan gelir? Ailesinde hastalık varmıdır? gibi CIA'e bile parmak ısırtacak 
istihbarat toplarlar! Tabiki sizin aslında umursamıyor olduğunuz özelliklerlede 
üzerinizde baskı uygulayıp beğenmediği (işine gelmeyen) partnerinizide terk 
etmenizi sağlarlar. Mutlu olmanız annenizi ilgilendirmiyor! Onun istediği bir 
başka koyunla evlenip elinizdekileri ona kaptırmamanız ve bu yollada kendi 
gelecek garantisinden olmamasıdır.  

Tabiki hayatta hata yapacaksınız! Eğer sizde koyun ebeveynleriniz gibi hata-
fobik birer koyun olacaksanız sizi onlardan NE daha iyi yapacak? Bir başka klon 
koyun olacaksınız! Hata yaparak doğruları ve daha iyileri bulacaksınız. Bunun 
içinde kaderinizi kendi başınıza çizmeyi öğrenmek zorundasınız. Acı çekmeden 
başarıya ulaşsanız dahi, başarının ne olduğunu anlamıyor olacaksınız, çünkü 
acının sona erdirilmesi yani hataların ardından doğruyu yapmış olmanız 
başarının kendisidir! Nefret etmeden sevmeyi, acı çekmedende zevk almayı 
öğrenemeyeceğiniz gibi, hata yapmadanda başarıyı anlayamazsınız.  
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ANNELER VE İHTİYAÇLARI 

Buraya sırasıyla kimsenin konuşmaya dahi cüret edemeyeceği şeyleri yazamaya 
devam. Çünkü birileri bunları söylemeli ve anlayanlarda hayatlarını gerçeklere 
dayalı bir şekilde idame etmeli. Zırvalarla değerli zamanımızı kaybedecek 
değiliz. Bende dahil bu yazıları şimdiye kadar takip eden herkes koyun bir 
ailenin koyun çocukları olarak doğdular ve öylede eğitildiler.  

Anneniz, bir başka koyun olarak zihninde sadece tek bir amaçla yaşar: 
GÜVENLİK! Bu yüzdende kadınlar güvenliklerinin sağlanması için sürekli olarak 
ACİZ bir tavır takınırlar. Buna bağlı olarakta, tabiki çok doğal bir şekilde, 
erkekler bebek gibi aciz görünen kadınlara ilgi duyarlar... yumuşak, tiz sesli, 
zarif ve nazik görünümlü olanlara. Tabiki bu doğanın bir eseri. Eğer bir erkek bir 
kadına bakabiliyorsa (yani kontrol edebiliyorsa), bu ona GÜÇ, akabindede 
MUTLULUK verecektir. Tabiki doğal olarakta kadınlar kendilerine bakan (kontrol 
eden) erkeklerle olmaktan MUTLULUK duyarlar. Beraber şekilde, buna DÜZEN 
denir. Hayırsever erkek ile çaresiz kadın bir araya gelince, kadın bu düzenin 
olabildiğince uzun süre böyle kalması için çaresiz kalmaya devam eder - tabiki 
bunu uygulamanın en iyi yoluda HAMİLE kalmaktır! Böylece zaten yardıma 
muhtaç olan kadın 9 aylık hamilelik süreci ile artık daha çok yardıma muhtaç 
duruma gelir. Tabiki hamilelik, yani yardıma muhtaçlık bitincede doğurmuş 
olduğu yeni yardıma muhtaç kişi (bebek) ile korunma ihtiyacını gidermeye 
devam eder.  

Erkekler, doğal olarak yardıma muhtaç olan şeylere yardım etmekten ZEVK 
alırlar. Tabiki yardıma muhtaç bir kadının yanında birde yardıma muhtaç bir 
bebeğe sahip olmaları onları dahada mutlu eder. Onlara bakabilmek içinde 
durmadan çalışır ve didinirler. Karşılık olarakda erkek, karısının ve çocuğunun 
hayatına kattıkları ile yaşamını sürdürür. Çocuk evin neşesidir, kadında temizlik, 
yemek ve cinsel ihtiyacı giderendir. Herşey yeterince güzeldir! 

Taki, toplum kadını içinde bulunduğu tüm düzeni alt üst etmeye 
PROGRAMLAYANA kadar. Bu DOĞAL AİLE YAPISINDA neyin yanlış gittiğide basit 
bir şekilde oldukça bellidir. Kadın, ona bakıldığından dolayı, artık kendini SUÇLU 
hissetmeye başlar. Hayırseverler yoluyla PROGRAMLANAN kadın, erkeklerin onu 
bir YÜK olarak gördüğünü zanneder. Yavaş yavaş, erkeklerin, KADINLAR VE 
ÇOCUKLARA BAKMAKTAN NEFRET ETTİKLERİNİ düşünmeye başlar. Kadın, 
hayırseverlerin programları sayesinde, erkeklerin, kadınlardan tıpkı ERKEKLER 
GİBİ çalışmalarını beklediklerini düşünür. Işte günümüzdeki birçok ilişkinin 
temelinde yatan problemin kaynağıda bu: KADINLARIN KENDİLERİNİ SUÇLU 
HISSETMEYE PROGRAMLANMIŞ olmaları. 
 
Anneniz sizi tüm yaşamınız boyunca, mümkün olduğunca YARDIMA MUHTAÇ 
kalacak şekilde yetiştirerek kendisininde bir o kadar yardıma muhtaç kalmasına 
zemin hazırlar. Bunu böyle yapmasının ve sizi daima "sen daima benim 
bebeğimsin" diye çağırmasının nedeni, kocasına (yani babanıza) karşı sanki 
halen yardıma muhtaçmış gibi görünmeyi sürdürmek içindir. Göreceğiniz gibi, 
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çocukla ilgili ne kadar çok problem olursa, annede bir o kadar çaresiz gibi 
davranmaya devam edebilir - buda ona güvenliğini sağlar. Peki neden illaki 
ÇARESİZ kalmayı seciyor? Çünkü eğer bunu yapmazsa babanın ona artık 
bakmayacağından KORKUYOR! Bir koyun-anne çoğunlukla çocuğunu yada 
çocuklarından birini Problem Çocuk gibi etiketler, böylecede problemi asla 
bitmek tükenmek bilmeyen bir çocuga bakarak kendine bakılmasınada zemin 
hazırlamış olur. 
 
Temelde, kadınlar erkeklerinin doğumdan sonra yada çocuklar büyüyüp 
evi terk ettikten sonrada onlara bakacaklarını ANLAYAMIYORLAR! 
Kadınlar yardıma muhtaç gibi görünmedikleri anda erkeklerinin onları 
ortada bırakıp kaçacaklarını düşünüyorlar. 
 
Buna bağlı olarakta, anneniz sizi eline geçenin en iyisi ile yetiştirdi, size ne 
isterseniz aldı, hemde hiçbir KARŞILIK BEKLEMEDEN!?? Buda annenizi sizin 
gözünüzde başarınızın temel mimari yapıyordu. Tüm bunların vardırdığı sonuç 
ise, çocugun (siz) kendi başına birşey başaramayacağı hissi oluyor. Yani durum 
ne zaman kötüye gitse hemen annenin kucağına koşmaya başlıyor! Evlenmiş 
olsanız dahi ne zaman ziyarete gitseniz o gün özel bir gün oluyor, yemekler 
yapılıyor, özel servisler başlıyor... anneniz, çocuğu eve geldiği için gözleri parıl 
parıl size bakıyor ve sürekli birşeylere ihtiyacınız olup olmadığıni soruyor! Sizi 
yardıma muhtaç yetiştirmesinin nedeni; ne zaman geri dönecek olsanız bu 
sayede babanında anneye bakmaya devam etmesi zorunluluğunun doğacak 
olmasıdır. Çocuk ne kadar uzun süre çaresiz gibi görünürse annede o kadar 
uzun süre çaresiz gibi görünür ve güvenliğini emniyete alır. 

Sakın sizin kendi hayatınız üzerine verdiğiniz kararlara verdiği TEPKİLERDEN 
korkmayın! Bu tepkilerin nedeni "ONUN PLANINA" ters düşüyor olmanızdan 
dolayı - sizin değil! Anneniz babanızın ona bakmaya devam etmesini istiyor, 
çünkü lise sona kadar geçen 18 seneniz boyunca siz onun AS kartı idiniz. Tabiki 
anneniz elindeki bu AS kartın yeterince büyümüş olması ve erişkinleşmesi ile 
kendisini sizin BAĞIMSIZLIĞINIZ karşısında TEHDIT altında hissetmeye başlıyor. 
Sakın yanlış anlamayın!! Onun korktuğu şey sizin hayatta başarısız 
olabileceğinizin kuşkusu değil - tek korktuğu şey babanın ona sağladığı aylık 
sosyal güvenceyi kaybedebileceğinin verdiği KENDINE GÜVENSIZLIK duygusu. 
Buraya kadar okuduklarınızın ardından ANNE kelimesini çocukken ne kadar çok 
tekrarladığınızı tekrar hatırlayın ve tekrar ve tekrar.... nasıl yavaş yavaş 
aydınlanma başlıyormu? Neden canınız acıdığında "baba" diye bağırmıyordunuz? 
Görebildiğiniz gibi anneler sırf kendi şahsi kıçlarını korumak için çocuklarını 
manipule ediyorlar. 
 
ONUN ÇOCUĞU OLMANIZIN BIR ÖNEMİ YOK! O bir koyun ve öylede 
davranmaya devam edecek. Bir annenin çocuğuna aktarabileceği hiç bir şeyi 
yoktur, örneğin: yetenek, bilgi yada doğal prensipler gibi - bu yüzdende sizi 
sosyal güvence hesabından başka birşey olarakta görmez. Işte tüm 
KOYUNLARIN ÇOCUKLARIDA BÖYLE YETIŞIYOR, BENDE DAHIL! Oysa ZEKI bir 
kadın kendini aile içinde güvende hisseder. Ancak koyun-kadın kendine karşı 
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duyduğu güvensizlikten dolayı, kıçını kurtarma pahasına kendi çocuğuna dahi 
zarar vermekten kaçınmaz. 
 
Yazdıklarımı ŞIMDI anlamak zorunda olmanızın nedeni ise, artık bu travmadan 
kurtulmuş olduğunuzdur, hemde ŞIMDI! Onun sizin hakkınızdaki düşüncelerini 
DEĞIŞTIREMEZSINIZ! Hernekadar, koyun-annenizin sizin yaşıyor yada ölmüş 
olduğunuzu, kendi GÜVENLIĞINI SAĞLADIĞI SÜRECE aslında umursamıyor 
olması gıcı edicik bir his olsada - bunun böyle olduğunu artık biliyorsunuz. 
Annenizin sürekli olarak sanki sizin için uğraşıyor gibi görünmesi aslında sadece 
kendisi için uğraşıyor olduğundan dolayı. O sizin aptal bir maymun gibi olmanızı 
ve sürekli yardıma muhtaç kalmanızı istiyor, böylecede babanıza sürekli olarak: 

"Oğlumuz okuyor, ona yardım etmemiz lazım", ONUN YARDIMA IHTIYACI VAR - 
O ÇOK ACİZ - ONA YARDIM ETMEM IÇIN BANA YARDIM ET - YARDIM 
EEETTTTTTTT. Benim 28 yaşındaki erişkin oğlum halen bir çocuk - onun benim 
yardımıma ihtiyacı var. Ona şunu bulmalıyım, ona bunu sunmalıyım - bana 
yardım etki ona yardım edeyim - yardım et banaaaa - yardııımmmm! YARDIM 
EEETTTTTTTT!!!!  

Tüm dünya bencillik ile işleyen bir klon fabrikasından farksız! Babanız cinsel 
arzularını gidermek için bir kadına ihtiyaç duyuyordu (tipki sizin şimdi 
duyduğunuz gibi), yani bencil düşünüyordu. Anneniz bakılmak istiyordu ve 
bunun içinde sizin doğmanızı sağlayarak kendine bakılmasını sağladı, o'da aynı 
şekilde bencil düşünüyordu. Bu denklemde sizin hiçbir yeriniz YOK! Anneniz, 
eğer oğlu kendine bakacak seviyeye gelirse boşanma dilekçesini imzalaması 
gerektiğini düşünüyor. Işte bu yüzdende anneniz sizin üniversiteye gitmenizi 
abanızdan daha fazla istiyor, ki böylece bir 8 sene daha yardıma muhtaç 
kalabilesiniz ve halen annenizin küçük çocugu olarak beraberce babanız 
tarafından bakılabilesiniz. 
 
Artık hayatınıza kendi başınıza ilerleme zamanı ve aynı zamandada annenizin 
kendine güvensizliği yüzünden oynadığı drama tiyatrosunun kuklası olmanızında 
SONU geldi! 

Gerçek kadınlar, erkeklerinin çocuklar artık evde olmasalarda onlara DAİMA 
bakacaklarını bilirler! Ancak koyun-kadınlar SÜREKLI olarak çocuğun evi 
terketmesini otomatik olarak kendilerininde evden atılmaya doğru bir adım 
zannedip bu korku ile yaşar ve çocuklarının hayatını onlara zindan ederler. 
 
Ne zaman çocuklu koyunlar bir araya gelseler mutlaka çocuklarının hastalıkları 
yada problemleri üzerine konuşurlar ve böylece karşılıklı PROBLEM fikri alışverişi 
yaparlar. "Benim çocuğum hiperaktif, doktora göstermem lazım", "Benim 
çocuğumda otizm belirtisi var", "Benim çocuğumda bir yavaşlık var", "Benim 
çocuğum tam bir yavşak", "Benim çocuğumda bir GARIPLIK var".... varda var. 
Daima bir problem var ve daima yardım lazım. Tabiki tüm bu YARDIM 
işlemindede arada kaynayan kim? SİZ! 
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Tüm bu konuşmaları duyuduğum zaman sanki kanım kaynıyor ve o kadınların 
suratlarının ortasına gülle gibi çakasım geliyor. Sizin bir probleminiz yok, siz 
salak değilsiniz ve en önemliside SİZ BİR PROBLEM DEĞİLSİNİZ! Koyun-
Anneniz istiyorki ömür boyu sakat gibi kalinki böylece oda bundan 
FAYDALANABİLSİN! Işte bu yüzden bunların çogu Down Sendromlu yada 
Spastik özürlü çocukları aldırmak yerine ömür boyu bakmak istiyorlar. Çünkü bu 
çocuklar, onlar ölene kadar yanlarında kalmak zorunda olacaklarından, bu 
şekildede anne kendi güvenliğini sağlamış oluyor! Tabiki anne öldükten sonra bu 
özürlü çocuga kim nasil bakacak umursamıyor bile, çünkü eğer umursuyor 
olsaydı daha en baştan bu doğuma mani olurdu! Özellikle çocuk eğer mongol ise 
nasılsa 30-35 yıl yaşayabileceğinden 25lik anne bunu kendine o süreyi 
kapsarcasına kesilen bir sosyal yardım çeki gibi görür. Eğer bu tip koyun-
anneler olmasaydı bugün sakat yada özürlü diye birisi olmazdı. (Kazalardan 
dolayı sakatlığın bununla alakası yok). Neden eski medeniyetlerde sakat 
çocuklar öldürülüyordu? Çünkü anne erkeği tarafından öyle yada böyle 
bakılacağını biliyordu - toplumun düzeni bu idi. Erkek SÖZ veriyordu ve 
bakıyordu! Bunun ne olduğunu hatırlayan varmı? SÖZ! Söz Senettir! 

Artik SÖZ denen şey sadece sembolik olarak kullanılyor ve nikah memurlarının 
sanki çok komikmiş gibi yaptıkları "Damadı duyamadık" espirisi ile birde alaya 
alınıyor. Koyun-Kadınlar sadece güvenliği değil aynı zamanda erkeğin 
elindekileride istiyorlar, bu yüzdende özellikle kendilerinden daha yaşlı olanları 
tercih ediyorlar. Yani al gülüm ver gülüm üzerine bir pazarlıktan başka birşey 
değil. Neyin var, ne vericen, beni gezdircenmi, bana bunları alıcanmı gibi 
pazarlık soruları mutlaka mevcut artık. Birde bunun üstüne zaten "bende 
çalışcam" zırvası geliyor. TV ve Medyanın sürekli irdelediği "Çalışan Güçlü 
Kadın" Programlaması ile sanki hepsi aynı SUÇLULUK duygularını paylaşıyorlar 
ve birde bu duyguları kendi aralarında paylaşıp birbirlerini karşılıklı SUÇLU 
hissettirip programlamaya devam ediyorlar. TV neredeye %70 kadın spiker 
dolu, hangi kanala bakarsanız bakın mutlaka bir kadın spiker var, buda 
kadınlara sürekli olarak tabiki "Sen Hala Ev Kadınımısın" baskısını uygulayıp 
kadınların zihnine çalışmaları gerektiği PROGRAMINI yüklüyor. 

 

Fakat kimse kariyer peşinde iken çöl gibi kurumuş vajinaları ile kimin 
ilgileneceğini bilmiyor. 
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Tatilim süresince konuştuğum 25-35 yaş arası kadınların hepsi üniversite 
bitirmiş, bekar ve kariyer peşinde koşan tiplerdi. Hangisine evlilikten bahsetsem 
"ileride" diye sallama bir tarih veriyorlardi ve çevredeki çiftlerede "gıpta" ile 
bakıyorlardı. 25 gibi olanlar 30 gibi evleneceklerini söylüyor, 30 ve üstü 
olanlarda evlenecek vakitleri olmadığını yada doğru eşi bulamadıklarından 
yakınıyorlardı. 35 olanlarda aslında çoktan pes edenlerdi. Çoğunun eğitimide 
iktisat, işletme ve hukuk idi, yani hep masa başı işleri için ideal olan eğitimler. 
Bankacı, muhasebeci, mali müşavir, avukat yada danışman gibi meslekler 
yapıyorlardı. Sekreter olanlarda kendilerini "Yönetici Asistani" olarak 
görüyorlardı. Tabiki hepside kredi kartı ve borç sahibi idi. 

Neden evde kek, pasta gibi şeyler yapmaktansa büroya tıkılmayi istiyorsun? 
Neden istediğin saatte kuaföre gidip kocan için güzel olmak varken bir ofis 
dolusu abazanın hayallerini süslüyorsun? Neden çocuğunla parkta gezmek 
varken, şirket şirket gezip pazarlama yapmaya uğraşıyorsun? Gibi sorular 
sorduğumda mutlaka bir bahaneleri oluyordu ve illaki "AMA..." ile başlıyorlardı. 
Her ne kadar mazeretleri bağımsız olmak, kendine bakabilmek, başkasının 
parasına muhtaç olmamak yada EV KADINI olmayı sevmemek olsada, hepsinin 
gözünde bir SUÇLULUK duygusu mevcuttu. Bu seferki ise: GEÇ KALDIM diyen 
düşüncenin verdiği suçluluk duygusu idi. Bir erkeğin amacının birine bakmak 
olduğunu ANLAMIYORLAR! Erkek bunu isteyerek yapıyor çünkü bu onun doğal 
dürtüsü; yardıma muhtaç olana bakmak!  

Eğer kadın erkeğin elinden bu amaı alırsa onun koca olmasının ne manası 
kalıyor? Herkes kendi parasını kazanıyor, herkes birbirinden bağımsız, evde iş 
dağılımı var, herşey ve herkes eşit... Wooaaawww ne güzel değilmi, artık herkes 
eşit. Kadın erkeğin yerini alıyor, erkekte esas amacı olan YARDIMA MUHTAÇ 
OLANA BAKMAYI yitirdiği içinde kadının görevi olan ev işine geçiyor! Roller 
değişiyor ve voilaaaa akabindede GAMMA nesli oluşuyor.  
 
Tüm bu planın nasıl işlediğini izlemenin beni ne kadar neşelendirdiğini tarif bile 
edemem. Bu deha hayırseverlerin, nüfus planlarını yaklaşık 30 sene evvelden 
belirtip yavaş yavaş oturtmalarını izlerken onlara şapka çıkartmaktan başka ne 
yapabilirsinizki.  
 
Gazeteler erkeğin vahşeti ve kadının ACIZLIĞI ile ilgili haberlerle dolu. Fakat hiç 
etrafınızdaki evli erkeklerle konuşup onların evlerinde yaşadıkları terörden 
bahseden varmı? Evet, erkeklerin kadınlar tarafından kafalarının düzülme 
terörü. Ne oldu, böyle birşey yokmu sandınız! Hep kadınlarmı eziyet görüyor? 
Erkeklerin en az %60'ı evde psikolojik teröre maruz kalıyor ve bunların çoğu 
karısına belkide hayatta el kaldırmayan tipler, tabiki bunu fırsat bilen kadınlarda 
istediklerini elde edene kadar baskıya devam ediyorlar. Hani bununla ilgili 
haberler nerde? Ya karılarından dayak yiyen erkekler? Karılarının aşırı seks 
ihtiyacını karşılayamayanlar? Bunların rakamı medyada sunulan erkeğin kadına 
karşı olan vahşeti rakamlarından kat kat yüksek. Tabiki gururuna yediremeyen 
erkekler susuyor! Ama olsun, koyunlar zannetsinki herşey tıpkı medyanın lanse 
ettiği gibi, yoksa nasıl olurda nüfus kontrolü sağlanabilir. Kadınlar eğitim alarak 
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üstünlük sergilemeli ve böylece doğanın kutupları değiştirilmeli. Eğitim alan 
kadınlar zekaları ve kariyere olan düşkünlükleri ile nasılsa doğurganlık 
dönemlerini boşta geçirecekler ve tıpkı Cesur Yeni Dünya romanı tarzında 
sadece bir kaç cinsel dost ile takılıp ihtiyaç giderecekler. 

 
Evlilik= Zor İş 
Ev Kadınlığı= Out 
Eğitim= In 
Kariyer= Yeaah 
Çocuk= Bakarız 
Bekaret= O ne? 
Seks= Tuttuğunu Kopar 

Görev Başarı İle Tamamlandı 
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EVLİLİK VE KÖLELİĞE İLK ADIM 

Evlilik diye adlandırılan "kurum" istisnasız olarak tek birşeyi simgeler: kölelik!  

Evlilik bir erkek için daima kötü bir anlaşmadır, daima. Aklı başında olan birisi 
kendisini ne diye böyle bir keşmekeşe sokmak ister? Işte çoğunluğun evlenerek 
yapmakta olduğu hatalardan biriside bu anlaşmayı yasal olarak yapıp devleti 
arkasına almış kadınlara açık ve net bir şekilde kıçlarını altın tepside 
sunmalarıdır. 

Kadınlar bu anlaşmayı bir güvence olarak isterler, çünkü güvenmekte oldukları 
erkeğin kendisi değil onun kadına dizleri üzerine çöküp sunacağı mal varlığıdır. 
Bunu düşünmeden evlenmekte olanların başlarına ne gelirse bunun onlara 
müstahak olduğuda bir gerçektir. Bir patron kaltak, beta erkeği iyi bir işte 
çalışıp yüksek miktar para kazanmaya başladığı zaman - boşansa dahi eline 
geçecek nafaka ile nasıl yaşayacağının hesabını yapar, çünkü o bir patron ve bir 
betayı nasıl kullanması gerektiğini bilir! Resmi olarak evlenmenin nedenini halen 
anlayabiliyor değilim. En iyi şartlar altında bile mutlaka bir felakete 
sürükleniyor. Evlenmek istediğiniz kadına sana ömür boyu bakacağım ancak 
masaya oturup imza atmayacağım derseniz suratındaki "güvensizlik" ifadesini 
hemen görürüsünüz. Size güvenmeyecektir, verdiğiniz söz ona hiçbirşey ifade 
etmeyecektir, çünkü elinde ona göre devlet baba güvenceli bir kağıttan çok 
sadece boş bir söz vardır. 
 
Evlilik borç gibidir... sonu daima hüsrandır. Evli olan bir kişinin mutluluğu, içinde 
bulunduğu durumu ne kadar inkar ettiğine bağlıdır, ki bugün bu davranış şekli 
oldukça yüksek. İnsanlar illaki sevgiden dolayı biraraya gelmiyorlar. Aile baskısı, 
kadının güvence arayışı yada sadece birinin diğerini kullanma arzusu bu işin 
temelinde yatıyor. 
 
Hiç çiftlerin evlilikten sonra ilişkilerinin nasılda kötüye gittiğini izledinizmi? O 
günden itibaren kadın artık resmi olarak bir KÖLEYE sahiptir. Buna karşılık 
kontratı imzaladıktan sonra erkeği koruyacak başka kimse yoktur. Neden 
kadınlar bu evlilik kontartının imzalanması için erkeklere diretiyorlar? Çünkü 
kadınlar biliyorki, erkeğin kendi iradesi ile bu kontratı imzalamasıyla tüm yasal 
gücü ve hakları ellerine geçiriyorlar. Beta kancıkların bu kölelikten kaçmalarına 
yardımcı olmak içinde kurulmuş olan milyarlık bir endüstri var: BOŞANMA 
ENDÜSTRİSİ! Evet kurtulmak mümkün fakat bu yüksek bir finansal harcamaya, 
duygusal çöküntüye ve ZAMANA bağli. Yani bir kere elinizi verdinizmi kolunuzu 
dahi kurtaramayacağınız bir anlaşma bu! 
 
Şu nikah töreni resimlerine bakamıyorum bile.... o kadar acınasi bir halki... Yani 
resimlerdeki kadınların öylece sırıtması oldukça doğal. Tabiki yandaki betanın 
suratında kendine güvensizlik ve başarısız olma korkusu o anda dahi belli. 
Genellikle imza törenlerinde damatların yüzü bu şekli alir. Yani bilinçaltında artık 
sahip olunduğunu biliyor ve yeni köle statüsünü kabullenmeye başlıyor. 
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Eğer kadınların ATM ler arasında seçim yapmaları gerekse idi, en itaatkar olanını 
seçerlerdi. Yani bir Metro Beta (Homo) ile. Kadınların günden güne bu tip 
betalarla çıkmaya başlamalarını gözlemlemek oldukça eğlendirici. Yani eskiden 
havalı kadınlar bunu yapardı, fakat artık "normal" denen koyunlarda aynısını 
yapmaya başladılar. Nedeni ise basitçe, yaklaşmakta olan sosyal refah düzeni. 
Bir erkekle beraber iken kadının İHTİYACI olan şey nedir? Korunmakmı?! Cep 
telefonları, biber gazı spreyleri ve artan polis gücü bunu zaten yapıyor!  

Kadına birşeyler sunmakmı? Mortgage kredisi, öğrenci kredisi, sosyal yardım 
sistemi, yeşil kart ve yeni toki konutları gösteriyorki, şu anda kadının hayatta 
kalabilmesi için ihtiyacı olan tek sey DEVLET! 
 
Eski düzen çoktan bozuldu. Kadının iyi görünümlü, akıllı ve onu koruyabilecek 
bir erkek bulma efsanesi geri getirilemeyecek şekilde yok edildi. Devlet hem 
parayı hemde korumayı zaten sunuyor - bunlarda zaten kadınların umursadıkları 
TEMEL şeyler. Ne görünüş, nede karakter önemli artik. Kisaca sadece para ve 
manipule edilebilirlik yeterli! Işte bu yüzden çoguda bu yeni tip BETA ların 
peşinden koşuyor. Herşeyin ötesinde hatırlamanız gereken en önemli şey 
kadınların doğal olarak erkek neslinin gördüğü şekilde aptal olduklarıdır. 
Kadınlar bu tip betalarla buluşurken "ben onu değiştirebilirm" düşüncesi ile onu 
bir alfa yapamayacaklarınıda bilirler. Çünkü beta sadece betadir ve öylede kalır, 
ortaya daha iyi birşeyde çıkamaz. Kadın için önemli olanlar zaten mevcuttur: 
para, ev, ATM, işe yaramayan bir penis ve gece kaşık pozisyonunda yatabileceği 
birisi. 

Unutmayın kadınlarin çoğu aptaldır....... tabiki buna karşı olacak olan kadınlar 
tıpkı bir önceki yazılarda izah ettiğim BİZ mentalitesine bağlı olarak bunun böyle 
olmadığını savunacaklardır. Bu açıdan istedikleri kadar laf kalabalığı yapmakta 
özgürler, çünkü ne iseler o olduklarını değiştiren bir kanı olmayacak! 
 
Önümüzdeki büyük resme dikkatlice bakarsak sebebin gelişmekte olan küresel 
sosyal refah düzeni olduğunu görürüz. Bugün görebildiğiniz gibi bir erkeği erkek 
yapabilen TEK şey sadece para yada mal varlığı - yakındada tüm erkeklerin aynı 
miktar para ve mal varlığına sahip olacağını hesaba katarsak, kadınların kafayı 
takacakları tek noktanın seçim yaparken en uysal, en manipule edilebilir ve en 
itaatkar olan köleyi bulmak olacağını şimdiden söyleyebilirim. Kadın materyal 
zırvalar haricinde diğer şeylere değer verme konusunda bir eğitim almadığı için 
odaklandığı tek şeyde budur: ayakkabılar, çikolatalar, şampanya, pempe 
renkler, shopping ve aptallıklarını beraberce sergileyebilecekleri etkinlikler. 
Bunlar kadın programlarının ve dergilerinin bir kadının elde etmesi gerekenler 
olarak lanse edilen şeyler. Işte tüm bunlar elde edilirse bir kadında %100 
memnundur. Kadın artık camından dışarı bakıp iyi görünmlü ve düzgün 
karakterli bir erkek aramıyor, buna bağlı olarakta DÜŞÜNÜP iyi bir seks, tatlı bir 
muhabbet, tutku, güzel görünümlü çocuklar ve ailesi için daha çok boş zaman 
gibi şeyleri özlüyor olabileceği aklının ucundan geçmiyor - bunun sebebi ise bu 
tip şeylere deger vermesi konusunda EĞİTİLMEMİŞ olması. Magazin 
programlarındaki en az 5 koca değiştirmis kaltaklar ve Cosmo gibi dergilerin 
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söylediği tek şey seksin zaten beceri ötesi, robotik ve KÖTÜ birsey olduğu. Birde 
şu dergilerde her ay salak salak seks tüyoları verilir: "kocam oral seks istiyor... 
yapayımmı?"... bu tüyolarında hemen yanında aylık tecavüz yada erkeğin 
kadına uyguladığı şiddet yazısı yer alır. Aynı haberler artık TV dede 
yayınlanmakta ve erkeğin şiddeti yada vahşeti sürekli olarak tek taraflı bir 
şekilde lanse edilmekte! Ya peki evinde patron kaltaklardan şiddet gören yada 
kafaları düzülerek psikolojik baskıya maruz kalan kesime ne olacak? Nasılsa 
hangi "erkek" bunu itiraf eder diye düşünüldüğünden, daha doğrusu buna 
şartlandırıldığından bu konu hiçbiryerde ele alınmaz ve sanki yokmuş gibi kabul 
edilir.  
 
Her ay hemde sonsuza kadar - 3 sayfalık bir bölümde kadınların zavallılığı ve 
nasıl ŞİDDET ve TECAVÜZE uğradıkları yada kılpayı kurtuldukları hakkında 
yazılar yayınlanır. Yani erkekler kötüdür. Erkekler daima şiddete başvurur. 
Erkekler daima manipule ederler -- özelliklede ALFA erkekler -- esas DÜŞMAN 
erkektir. 
 
Yani saçma ve nörotik seks tüyolarının yanında korku dolu tecavüz hikayeleri - 
bunları takiben kadının sosyal aktiviteleri ile ilgili bir Soru & Cevap kısmı.... 
"Sevgili Cosmo: Kız arkadaşımı sevmiyorum, ona gerceğimi SÖYLİYEYİM yoksa 
seviyor gibi yapıp mesajlaşmaya devammı edeyim? Tesekkürler, Neslihan, 
Istanbul". Bunların ardındanda bu tip dergiler tonlarca makyaj tüyolarına 
girerler. Çirkinsin, toparla kendini! Düzüşürken kendini kaybetme ve donuk ol, 
sakın kontrolü kaybetme. Herşey kötü. 
 
Sonrasında konu YİYECEK, ÇİKOLTA, AYAKKABI ve ÇANTALARA girer. 
Görebileceğiniz gibi derginin sonu çözümü sunuyor zaten. Derginin ilk 3/2'si 
kadına bir HİÇ olduğunu söylüyor (ünlülerin yaşam haberleri). Seksin kötü ve 
karmaşık birşey oldugunu söylüyor (sex tüyoları). Yani bir penisi misyoner 
pozisyonunda vajinaya yerleştirip ileri geri hareket etmek ne kadar zor yada 
sıkıcı birşey olablilir??? Kısaca, özellikle Alfa erkeklerin düşman olduğunu 
söylüyor (tecavüz ve şiddet hikayeleri). Sona doğru kadının ne kadar çirkin 
olduğuna işaret ediyor (makyaj tüyolari)... Sonrasında 10 sayfalık bir reklam 
geçidi ile ara veriliyor... Böylecede shopping tüyolarına geçiliyor. Tüyoları 
verenlerde çogunlukla homo yada metro denecek tiplerden geliyor. Kadınlar 
böylece kendilerini böyle tiplere, problemlerini çözmelerine yardımcı olabildikleri 
için daha yakın hissediyorlar. 
 
Seda ablada tıpkı Cosmo gibi aynı taktiği uyguluyor. Evi güzelleştirmenin yolları. 
Erkeği evde tutmanın, yani diğer rakiplere kaptırmamanın yollari. Sağlık 
tüyoları. Yemek tüyoları. Ilaç tüyoları. Cinsellik tüyoları. Dayak yemiş bir kadının 
acılı hikayesi....... Hatfaya şunu, bunu ve onuda gösterip anlatacağız reklamı. 
Neredeyse 10 kere evlenmiş ve bu işlemi eline yüzüne bulaştırmış bir kadından 
diğer kadınlarında tüyo beklemesi onları ne kadar zeki yapıyordur sizce? Bu 
kadınlar bu tip bir PROGRAMI ve böyle bir kadını dinlerken ne öğrenmeyi 
umuyorlar sizce? Iyi bir "Ev Kadını" olmayımı? Yoksa paranın yolunu kesmemek 
için köleyi korkutmadan eve kapatmanın yollarınımı? 
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Çarsambaya daha çok tüyo (terör) olacak - "Makyaj nasıl doğru yapılır ve doğru 
ölçüde sütyen nasıl seçilir"... Aman Allahım, çok çirkinim ve sütyenim bana hiç 
olmuyooooorrrr - amplifikasyonları ile! 
 
Perşembe günü "KOCANIZ ALDATIYOR" hikayesi ve kadınların kenar 
mahallelerde "alfa" erkeklerin şiddetinden nasıl kaçtıklarını izleyin. 
 
Fakat cuma günü...."Cemil Ipekçi ve Kenan Imirzalıoğlu ile shoppinge çıkıyoruz. 
Seda ablanın özel aşçısı sizin için özel yemek pişirip size çikolatalı pasta 
sunacak". Sonrasında emlak tüyoları, "doğru erkeği bulma" kitabı ve konuk 
olarakda kitabın beta yazarı. Tüm bu operasyon yıllardır başarılı bir şekilde 
ilerlemeye devam ediyor. Yani haberler savaş, terör, açlık, ekonomi yada 
kansere çare bulunacak haberleri ile koyunları ekran karşısında paralize ederken 
uygulanmakta olan esas operasyonların kimse farkına varamıyor. Belkide tıpkı 
ABD Oprah Winfrey;in bir CIA ajanı olması gibi buda Seda,nın MIT e katılmış 
olduğunun bir işaretidir.  

Kadınlara sürekli olarak uygulanan beyin yıkama programlarında alfa erkeklerin 
tecavüzcü ve kolay kolay manipule edilemedikleri üzerine anlatilirda durulur. 
Bunların belkide yarısı doğru. Alfa erkekler tecavüzcü olmasalarda çoğu 
kolaylıkla manipule edilebilirler. Fakat homo-betalar %100 manipule 
edilebilirler, çünkü beta karısını onun en iyi kiz arkadaşı olarak görür, kadında 
aynı şekilde onu. Kadın refah çekini betasından elde ettiği süre boyunca, ne bir 
tecavüz nede aldatma olabilir. Işte kadının az gelişmis zihni için bu en akla 
yatan çözümdür. 
 
Bir beta ile gezen bir kadını her gördüğümde daima aynı şeyi ifade ettiklerini 
görüyorum - o bana aylık gereken parayı (faizli ev kredisi gibi) ve buna bağlı 
stabiliteyi sunuyor, ve aynı zamandada asla benim üzerimde zor uygulamıyor, 
tecavüze kalkışmıyor ve başka bir kadın ilede aldatmayı düşünmüyor. Bu 
kadınların aslında tamamen birer seks manyağı olduklarıda pek önemli değil. 
Magazin programları ve dergilerin, kadınların zayıf zihinlerine soktukları KORKU, 
mantıklarını devre dışı bırakır - "alfa erkeklerle beraber olmak peşinden 
problemler getirir!". Sadece pasif betalarla takılırsan asla sorun yaşamazsın!!!! 

Ekonomi zayıfladıkça bu durumun dahada ilerleyeceğini göreceksiniz. Kadınlar 
kim oldukları ile ilgilenmedikleri sperm donörlerinden aldıkları 
örneklerle üreyerek hiç aklınıza dahi gelmemiş olan GAMMA bebekleri 
doğurmaya başlayacaklar. Yani bir homo-beta ile hetero bir kadının 
birleşmesinden ortaya çıkacak şeyde uysal ve sessiz bir dana olur. Yani bu 
ikilinin birleşmesi ile ortaya daha farklı birşeyin çıkmasını bekleyemezsiniz! 

Ortaya çıkacak çocuk, ister kız, ister erkek olsun, omurgasız, zayıf, içi boş ve en 
önemliside APTAL olacak, böylecede devletin her türlü önerisine uyacaklar. Yani 
MÜKEMMEL KÖLE!!! Tüm bunların ardından,...... "Cesur Yeni Dünya" kitabında 
sunulan FİKİRde bu değilmiydi!? Selektif üreme!! Yani tamamen omurgasız bir 
beta ile omurgasız bir kadını birleştirince ortaya daha omurgasız, aptal ve zayıf 
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karakterli birşey çıkmayacağı üzerine tartışmaya gerek bile yoktur. Işte böylece, 
en MORON, aptal ve gerzek yeni bir nesil MÜKEMMEL bir köle grubunu 
olusturur. 
 
Bu tip çocukları yillar sonra büyürken nasılda tek tek birer morona 
dönüştüklerini izleyecek ve ailelerinin bunu nasılda yansıttığını görmeye 
başlayacaksınız. En azından ebeveynler boşanırken arka planda bir HAYSİYET 
vardır - sanki, ne istediğimi biliyorum ve daha azı ile yetincek değilim derler. 
Fakat eğer bu çocuk korkuları yüzünden inkara sürüklenmiş bir ebeveyn 
ortamında büyürse, ortaya çıkacak olan şey zaten bellidir: GAMMA Nesil! 
Selektif üreme yeni bir ORC nesil yaratmak için kullanilabilir. Sadece koca götlü 
şişman bir patron kaltakla yeni model bir hipster beta'dan çıkacak çocugu hayal 
edin. Neye benzeyecek? Nasil davranacak? Siz belkide insanların ŞİMDİ aptal 
olduğunu düşünüyorsunuz!! Bu çocuklar büyüyünce ne olacak peki? Bunların 
kısır olabileceklerine dair bile şüphelerim mevcut! 

Eger bir kadın illaki evlenip sizi nikah masasına oturtup size o imzayı attırmaya  
uğraşıyorsa ne yaptığınızı iyi düşünün. O imza ile şeytana ruhunuzu satmış 
olacaksınız ve cehennemin kübik çukurlarında sonsuza dek 9 dan 17 ye cayır 
cayır yanacaksiniz... Size imzasız güvenemeyen birine siz neden güvenesiniz!? 

Az önce yazmış olduğum gibi tüm bu saçmalıkların oluşumuna kadınların mekan 
hazırlaması ve bunu normal karşılamaya başlamalırının yegane sebebi 
aptallıklarından kaynaklanmaktadır....... 
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KADININ APTALLIĞI 

Bir önceki yazıda kadınlara aptal dediğim için bazı bayanlar bunu kendilerine 
yediremeyerek illaki haksız olduğumu düşüneceklerdir. DÜŞÜNEBİLENLER bunu 
düşünmekte haklılar, fakat bu yinede genel görüşte bir değişiklik yapmaya 
yetmiyor. 

Peki bu kadınlar neden aptal? 
 
Bazı kadın okurların bu yazıyıda oldukça itici bulacağını bilmeme rağmen 
hayata duygusuz ve soğuk bir şekilde bakarak gerçekleri yazmaktan 
yinede kaçacak değilim. Gerçek daima acıtır! Şimdi ise ACI zamanı! 
 
Bu defaki kısa ve öz olacak, fazla uzatmayacağım. Çünkü bazılarının halen 
kadınları bir şekilde bilgilendirip uyandırmaya çalıştığıni görüyorum. Bunu 
yapmalarının hiçbir anlamı yok, aslında tamamen bir zaman kaybı. Kadınlarla 
entellektüel bilgi alışverişi yapmanın hiçbir anlamı yoktur. NWO, illuminati, 
Uzaylılar, Okültizm, Teoloji, Arkeoloji, Astronomi ve daha nice bilgiler kısaca 
kadınları ilgilenirmez. 
 
Işte size nedenleri... 
 
1) Kadınlar yaşamayı yada ölmeyi umursamazlar. 
 
Aynen...yani kadınlara tepelerinde yapılan chemtrail spreylemelerinden, doğum 
kontrol haplarındaki kimyasallardan, diet kolasındaki zehirden ve 
deodorantlarındaki yada tamponlarındaki sülfitten  bahsetmenize gerek yok. Bir 
kadın o kadar aptaldırki, bu aptallığı sayesinde ölümden hiçbir şekilde korkmaz. 
Yani kadınlar hayatı bile yaşayamayacak kadar aptal iken ölümü anlamalarınıda 
bekleyemezsiniz. Bu yüzden vardığım sonuç bir kadının bunların ondan 
alınmasından dahi korkmuyor olmasıdır. Ayrıca kadınlar herhangi birşey için 
yaşamazlar, yani ne bir amaçları, ne bir arzuları, ne bir tutkuları, ne bir 
öğrenme ve kendini geliştirme isteği, nede birşeyleri yaratma çabaları vardır. 
Yaşamaları için bir NEDEN olmadığı sürecede kim yada neyin onları öldüreceği 
onlar için önemsizdir. 

2) Kadınlar ölümsüzdür. 
 
Erkekler çoğunlukla enerjilerini dünya üzerinde bir izlerini bırakmak 
(ölümsüzleşmek) üzerine yöneltirler. Kadınlar zaten bu şekilde doğdukları için 
ömürleri boyunca aynı durumda kalırlar - buda onları ölüme karşı korkusuz kılar 
- çünkü herhangi bir eziyet çektirici yaşam konseptleri yoktur. Önce ebeveynleri 
tarafından bakılırlar, sonrasındada kredi/refah sistemi ile bakılmaya devam 
ederler, ardındanda bir erkeğin kazandığı ile bakılmaya devam ederler. Kadın 
daima erkeğin 30 yıl kadar gerisindedir, çünkü ömrü boyunca gerçekten hiçbir 
hayat kurtarıcı birsey ile uğraşmamıştır. Bir kadın ömür boyunca kafayı birşeye 
takmadan yaşar - yani böyle birini kalkıpta onu öldürebilecek şeyler konusunda 
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bilgilendirmeye çalışmak, tıpkı doğustan kör birine pempe rengi izah etmeye 
benzer. Veya daha önce hiç acı çekmemiş birine bunun ne olduğunu izah 
etmeye çalışmaktır. Anlatacağınız tüm konsepti anlamalarıda imkansızdır çünkü 
ömürleri boyunca hic kaale alınacak bir acı çekmemişlerdir. Bu hususta AŞK 
ACIsını dile getiren gerzek koyunlarda hemen gidip balkondan atlasınlar. 
Hemeeeeeen!!!! Şapşal embesiller....  

3) Kadınlar aptaldır. 
 
Kadınlar asla acı çekmek yada hayatta kalmak gibi birşey üzerine 
düşünemedikleri için zihinleri sürekli olarak azgelişmişlik aşamasında asılı kalır - 
bir başka deyişle kadınlar birer morondur. Hatta kadınlar hiçbir husus üzerine 
düşünmek zorunda bile değiller. Ayakkabılar, çikolatalar, çantalar, makyaj 
ürünleri, vazolar, porselen tabaklar, mumlar ve parfümler ilkel zihinlerini meşgul 
eden tek şeylerdir. 
 
Bir kadına hayatta kalma konusunda konuşun, isterseniz bunu saatlerce 
sürdürün ve bırakın sizi dinlesin. Sonuç olarak size ne soracak peki? "Benide 
kurtarıcaksın değilmi?". Kadınlar zaten her ay kanıyorlar fakat yinede 
ölmüyorlar, buda yukarıda belirttiğim ölümsüzlük fikrini yine destekliyor. Yani 
bir kadının hayatını kurtarmaya çalışmak gibi bir düşünceye girmenize gerek 
yok - bu onu ilgilendirmiyor bile. Sadece bir erkek kadının hayatta kalıp 
kalmamasına karar veriyor.... kadın degil!  

Kadın erkek eşitliğinden sürekli bahsedilerek yapılan "erkeler üstün" 
propagandası olaya biraz geniş açılı bakınca aslında hiçde öyle olmadığını 
gösteriyor. Istatistiki olarak kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyor. Fakat 
erkekler kadınlardan daha sonra emekli oluyorlar! Kadınlara yapılan toplumsal 
ve kanuni avantajların çoguna erkekler sahip değil. Kadınların bir tek 
mazeretleri var! Bebek ve cocuklar! Her türlü zirvayıda buna bağlarlar. Yani 
"çalışamıyorum çünkü yeni bir roket itiş gücü üzerinde çalışmalar yapmaktayım" 
demezler..... çocuklara kim bakacak derler! Çocukların ardındanda çogu kendini 
görevini tamamlamış bir robot gibi kısa bir sürede patlak birer airbag'e çevirir. 
Amacına ulaşmıştır!  

Bu yazıya bir genelleme olarak bakıyorum çünkü genel görüntü bu. Arada bir iki 
tanenin böyle olmaması herhangi bir istisna yaratmıyor. 100 köpekten biri 
havlamıyorsa, "köpekler havlamaz" diye sonuca varılamaz!  
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Işte Realite bu!!! Açık ve Seçik..... 

Eğer bir erkek duygusal olmasaydı, nasıl olurda bir kadın onun bu yönünü 
kullanarak manipule edebilirdi?!. Ağlamalarla, histerilerle, kaprislerle ve 
paranoid hikayelerle kadınlar bunu çok iyi başarmıyorlarmı? Karşınızda oturup 
ağlamakta olan bir kadına bir dahaki sefere, "bana duygusal ayakları yapmayı 
bırak, yemiyorum bu numaraları" deyin... bu silahın etki etmediğini gören kadın 
bir anda yeni bir taktik arayışına girecektir, çünkü köle yerini bilip kraliçeye her 
akşam balını getirmelidir. Işte kadınlarin kafası bunlara iyi çalışır. Entrikalar ve 
intikamlar, tıpkı pembe dizilerden "öğretildikleri" gibi! 

Hiç bir gün oturupta "yav bu kadın su KADIN PROGRAMLARI KUŞAĞINDA ne 
seyrediyor acaba" diye düşündünüzmü? Yada seyredilenleri dikkatli bir şekilde 
inceledinizmi? TV seyrettikleri ne ise evdeki halleride o. Çocuklarınızı TV, 
Internet ve Video Oyunlarına kurban verdiniz! Şimdide karınız yeni TV kuşağına 
kurban gitti. Sırada sizce kim var??? 

TV deki kadın spiker artışına dikkat ettinizmi? Ne güzelde duruyorlar, fakat spor 
konusunda yönetmenin önlerindeki ekrana yansıttıklarından daha fazlasınıda 
bilmiyorlar. Bu şok testindende başarı ile geçmiş olduğunuzu belirtmem gerek! 

Ohhhh eveeeet. Ilk bayan spikerler spor haberlerini sunarken bu belkide hiç 
alarm verici bir gelişme gibi görünmesede, onların yavaş yavaş erkekleri erkek 
yapan şeylere el atmaya devam etmeleri ile hem kadınlıklarını kaybediyor 
hemde erkeğin içgüdüsel kölelik arzusunu bastırıyorlar. Eğer bir erkek evinde 
onun yardımına muhtaç birine sahip değilse üretmesinin yada çabalamasınında 
bir anlamı yoktur. Geliyorlar ve istediklerinide alacaklar! Birgün bir kadın çıkıpta 
dünyayı kurtarabilecek bir keşif yapsa dahi değişen hiçbirşey olmayacak! Çünkü 
diğerleri halen ne iseler o olmaya devam edecekler.... Aptal! Bu yazının 
ardından beni kadın düşmanı zannedenlerde kendilerini birer asil moron olarak 
damgalamayı ihmal etmemiş olacaklar. Çünkü ne düzenin gidişatını, ne varacağı 
noktayı nede amaçları görebiliyorlar. Kadınlarda artık çalışmak istiyor değilmi? 
Tıpkı erkekler gibi hemde....... 
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KARİYER KADINLARI 

Gelecek 60 yıl içerisinde dünyada "beyaz ırk" diye birşey kalmayacak. Avrupa 
birliğide zaten salakların devlet yardımları ile eğitim ve ev elde ederek 
kendilerini aptallaştırması ve köleleştirmesi için olusturulmuş bir plandı. Deha 
olmaya gerek olmadan dahi avrupalı kadınların amerikalı kadınlara model teşkil 
ettiklerini görmek mümkün. Ona eğitim ver - eğitimini o kadar cok sevecekki 
kocası ikinci plana düşecek. Birde şu yönden bakın; en yüksek boşanma oranı 
avrupanın en sosyalist ülkelerinde oluşuyor. Kısaca kadınlara eğitim verin, 
böylece boşanma oranı yukarı fırlarken çocuk üretim oranı ise aşağı iner. Kendi 
kendini İMHA etmekten bahsediyorum. 

Ha birde kendilerini tüm bu işlemler sırasında iyide hissediyorlar. Aptallığın bir 
başka işareti!!! Ölmekte olan Avrupalılar (gelecek) para sıkıntısından dolayı 
ellerindeki herşeyi satmaya başlayacaklar. Tabi tüm satışlardan kurnaz yahudi 
ailelerinin faydalanmayı ihmal etmeyecek olmaları sanırım pekde saşırtıcı olmaz. 
Aslında beyazlar diğer ırkların arasındaki en çok köleleştirilmiş olanları. Tabiki 
medyanın odaklanmayı nereye yönelttiği ile gerçeklerden uzak kalmak en 
kolayı. 

Bugünün genç kadınları, kafayı takmışçasına kariyer manyağı olma yolunda 
ilerlerken yaptıkları işin aslında "hiçbir anlam taşımadığını" yaklaşık 20 aylık bir 
zaman zarfında kendilerine sebepler ve amaçlar izah edilerek tekrar eski 
hallerine getirilebiliyorlar. Şu üniversite okuyanlarda bir şekilde "ben 
önemliyim", "ben bir fark yaratabilirim" gibi düşüncelere kapılıyorlar. Buda 
doktorların ilk senelerini bitirdikten sonra düşünmeye başladıkları hayali 
şeylerden biri. Buna tipki 300kg lık bir şişman hatuna "sen çok güzelsin" diye 
üstüne üstüne üstüne üstüne tekrar etmek denebilir, böylelikle kısa bir süre 
sonra görünümü ve kişiligi üzerinde yeni bir bakış açısı yaratması mümkünleşir. 

Buda yüksek eğitim almakta olan kadını izah etmeye yetiyor. O kısaca bir klon 
fabrıkasına sokuluyor kendisine "SEN ÖNEMLISIN - YAPTIGIN ŞEY GEREKLI - 
INSANLIĞI KURTARABILIRSIN" deniyor -- bunlar ona 6-10 senelik eğitimi 
süresinde sürekli olarak tekrar ediliyor. 

"SEN ÖNEMLISIN - YAPTIĞIN ŞEY GEREKLI - INSANLIĞI KURTARABILIRSIN" 

"SEN ÖNEMLISIN - YAPTIĞIN ŞEY GEREKLI - INSANLIĞI KURTARABILIRSIN" 

"SEN ÖNEMLISIN - YAPTIĞIN ŞEY GEREKLI - INSANLIĞI KURTARABILIRSIN" 

"SEN ÖNEMLISIN - YAPTIĞIN ŞEY GEREKLI - INSANLIĞI KURTARABILIRSIN" 

"SEN ÖNEMLISIN - YAPTIĞIN ŞEY GEREKLI - INSANLIĞI KURTARABILIRSIN" 

"SEN ÖNEMLISIN - YAPTIĞIN ŞEY GEREKLI - INSANLIĞI KURTARABILIRSIN" 
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Üstüne üstüne ona bunlar tekrar ediliyor ve sonuç olarak MÜKEMMEL bir 
IDEALISTIK PROGRAM'a dönüşüp toplumda gerçekten birşeyleri 
değiştirebileceğine inanmaya başlıyor ve bu fikrini uygulayana kadarda durmaya 
niyetinin olmadığını kendine tekrar ediyor. Tabiki istediği sonuca asla 
varamayacaktır. Tıpkı doktorların ecza endüstrisi için günden güne onlar için 
fahişelik yapmaya başladıkları gibi, o da aptalca bir kibirle daha üst bir düzenin 
kendisini bir araç olarak kullandığını göremez. Bir yüksek öğrenimli kadına 11. 
Eylül olaylarının planlanmış bir operasyon olduğunu anlatırsanız birçoğu bunun 
doğru olduğunu dahi kabul eder ancak eğer onlara öğrenimlerinin hiçbir şeyi 
değiştirmeyeceğini söylerseniz tahmininizden çok daha kısa bir sürede size karşı 
canavar kesilirler. Esasında yüksek öğrenimli birer "steril" tavuk olduklarını 
kabul edemezler.  

Kadını kariyere iten şey öğrenimi için gereken krediyi geriye ödeme sebebinden 
çok, kendini içinde bulunduğu hayal dünyasında "önemli" görüyor olmasıdır. 
Tıpkı embesiller gibi formları yada kağıtları doldururlar, tezleri hazırlarlar, 
şablonları rakamlarla doldururlar, histeri yapıp kontrolleri altında dahi olmayan 
şeyler yüzünden uykuları kaçar. Örneğin tanıştığım bir kadın 27 yaşına kadar 
"bağımlılık bilimi" üzerine okumuş ve bana saatlerce işinin ne kadar önemli 
olduğunu, yaptığı ile nasıl bir farklılık yaratabileceğini ve bunun onu nasılda 
heyecanlandırıyor olduğunu anlatmıştı. Bu hayal onu gecenin geç vakitlerine 
kadar ayakta tutmuştu. Kareli kağıtların başına çöküp numaraları düzenleyerek 
ne manaya geldiklerini anlamaya çalışmıştı. Bir araştırmacı olarak esas gerçek 
noktasına ulaşılmasına imkan yoktur - ki araştırmacı olmanın sebebide budur. 
Kendini bir araştırmacı olarak görmekten çok "dünyayı kurtarabilecek kişi" 
olarak farz etmişti - tıpkı üniversitede ona öğretildiği gibi. Üniversite mezunu bir 
kadınla görüşünce bu izahatın bu grubun büyük bir kısmı için geçerli olduğunu 
görürüsünüz.  

Örneğin bir kadın sosyal bir görev yapıyorsa kendi hakkında nasıl düşünür? Bir 
sosyal işçi olarakmı yoksa dünyayı ve insanlığı kurtarabilecek biri gibi mi? 

Yönetim yada "dünyayı kurtarmak"? 
Psikoloji yada "dünyayı kurtarmak"? 
Sosyoloji yada "dünyayı kurtarmak"? 
Ecza yada "dünyayı kurtarmak"? 
Avukat yada "dünyayı kurtarmak"? 

Hangisini seçerse seçsin sonuç olarak yapacağı şey sadece kocaman bir hayal 
olacak. 

Örneğin Burger King de çalışırken tepede uçusan şef arı çalışanlara işlerinin 
önemi hususunda güzel sözler söyler ve "sen sadece bir işçi değilsin", "sen bu 
grubun bir ortağısın" gibi laflarla işçilere "sen önemlisin" düşüncelerini aşılar. 
Çalışan kasacı ise bu tip lafların üzerine yaptığı köle işini oldukça ciddiye almaya 
başlar çünkü o sadece bir kasacı değildir, o bir "ortaktır", böyleliklede dünyayı 
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kurtarabileceğini dahi düşünmesi mümkündür. Kovulacakları güne kadar tüm 
işçiler kendilerini işyerinin bir "ailevi üyesi" olarak görmeye devam ederler. 

Ne demek istediğimi anlamışsınızdır umarım. Bir gardiyana sadece gardiyan 
olduğunu söylerseniz bu onu kariyerinden çok HAYATına odaklandırabilir. Ancak 
eğer ona gardiyan yerine "GÖZLEME TEKNİSYENİ" gibi hayali bir sıfat atarsanız 
her sabah dünyayı kurtarmaya hazır halde işe gelmeye başlar. Ofis ortamlarında 
ne kadar çok farklı sıfatların kullanıldığına dikkat ettinizmi? Örnegin bir ara 
sekreterlere "idari asistan" deniyordu sonradanda "asistan"a  dönüştüler. Yani, 
kendini sadece "sekreter" olarak gören bir kadının klitorisine olan ihtiyacını 
hayatındaki en önemli şeylerin en üst sırasına koyması olasıdır, ancak eğer ona 
"asistan" derseniz ve "önemli" olduğunu irdelerseniz, birden klitrosinin diğer 
hayali amaçlar ve öncelikler sırasında oldukça geriye düştüğünü görürsünüz. 
Asistanlar bir "fark" yaratabilirler! 

 

Tek yapmanız gereken koyunun kafasına yalandan bir taç koyup gerisini onların 
hayallerine bırakmak olur. 

Kadinlar için yüksek öğrenim tıpkı mongol bir gerzeğe pelerin giydirmek gibidir. 
Sanki sihirliymiş gibi bir anda kendilerini süper kahraman gibi hissederler. Bir 
anda öncelikler aksam 6'dan evvel altına kaçırmamak yerine DÜNYAYI 
KURTARMAYA döner. Peki bunu mümkün yapan nedir? Yüksek öğrenimdeki 
sürekli tekrar edilen kişisel itibar ile bunu tasdikleyen bir kağıt parçasının 
kombinasyonu.  

 

Şimdi biraz ciddi olalım. Yukarıdaki gerzeğin kendini Süper Bruce Lee 
zannetmesinin sebebi nedir? Giymiş olduğu kostüm ve elindeki mınçıka değilmi? 
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Gerçekte bu gerzek teorik olarak bu kostüm olmadanda aynı kahramanlık 
tavırlarını takınabilir, fakat pratikte bu ortalama bir koyun için imkansiz denecek 
birşeydir. Işte sonuç olarak bir koyun "ne" yada "kim" olduğu hususunda talimat 
beklediği için, kadınlara sex hastası, ev toplayan, çocuk doğuran varlıklar 
OLMADIKLARINI, bunun yerine onların birer mesih olduklarını ve dünyayı 
kurtarmaları gerektiğini söylemenizlede ortaya çıkacak sey bu olur: 

 

Şunlara bir bakın ve bir dişi olarak daha nelerinin kaldığını söyleyin. Kırpılmış 
erkeksi saçlar, çıldırttıran omuz vatkaları. Ütülü pantolonlar, topuksuz 
ayakkabılar ve kesinlikle bir erkekte ereksiyon oluşturamayacak duruşlar. Tek 
kelime ile : STERİLİZASYON! 

Peki bunları steril yapan ne? Yüksek öğrenimde indoktrine edilen "sen 
önemlisin" düşüncesi ile hayati önceliklerini geri plana atarak olmaları gereken 
DOĞAL hallerini unutup bir anda "Burger King Ortağına" dönmelerinden başka 
ne olabilir!  

Artık insanlar birer PROGRAM olarak yapabileceklerinden fazlasını 
yapabileceklerini düşünüyor ve "önemli" olduklarını zannediyorlar. Orta seviyeli 
bir üniversite mezunu bayan günde sanki ülkenin başbakanıymış gibi saatlerce 
çalışıyor..... hergün alakasız kağıtlar dolduruyor, anlamsız toplantılara 
koşturuyor, iş yemeklerine çıkıyor, sanki insanlığın üstünde yaşadığı devasa bir 
transatlantik geminin makine dairesini yönetiyormuş gibi hissediyor. SEN 
ÖNEMLİSİN!! Üniversite eğitim işte akıllarına şunu kazıyor: şimdi HAYATını bir 
kenara koy ve küçük bir programlanmış asker olarak üst zihinlere hizmet et. 

2000 yılından beri her klon tıpkı diğerleri gibi gelişiyor. Ellerine ilahi programlar 
veriliyor ve inanılmazı kesinlikle devam ettiriyorlar. Sadece bugünkü kadınların 
hayatının gidişatı üzerine oturup bir düşünün, izleri takip etmek çok kolay. Okul, 
Üniversite, Master, çocuksuz, ilişkisiz bir kariyer ve son. Bunları birde eskiden 
olan normal (doğal) sistemle karşılaştırın. İkiside, yani hem erkek hemde kadın 
NORMAL olmanın ne olduğunu unutmuş gibiler. Ancak kadınların programlanışı 
en beteri. Bunca güzel göğüslerin yada kalçaların isteyerek takım elbiselerin 
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içine sıkıştırılmasını yada yaz boz tahtalarının olduğu odalara tıkıştırılıp çocuk 
yapamayacak duruma gelene kadar bekletilmesini izlemek yeterince endişe 
verici. Bu yaşamakmı? Bu HAYAT mı? Bu kadın olmak mı? 

Bir önceki izahtaki gibi kadının bu iticiliğinin bir SEBEBİ var. Çünkü önemli 
olduğunu düşünüyor. Yani dünyayı kurtarmak varken ne diye bir salakla evlenip 
eve tıkılayım diyor.  

Hey güzelim sorunun nedir? Toz bağlamış vajinanla canın istediğinde kocan 
oynayabilecekken ofisinde oturup akşam 7 ye kadar dünyayı kurtarmak dahamı 
zevkli? 

Uçan tekmeleri havalara sallamaya devam et tatlım. Sen kahramansın. Sen 
dünyayı şeytandan kurtarmak için gönderilen Mesihsin. Sadece eğer sen uzun 
saatler boyunca çalışıp kendini feda edip mental sterilzasyonla 
klitorektomizasyona girersen sonunda herşeyin bir anlamı olacak, bekle ve gör. 
Devam et tatlım, göster dünyaya neler yapabileceğini. Biz sana inaniyoruz. 

Tabiki kadınları bu keşmekeşe iten ve onları yaptıklarının doğru birşey olduğunu 
inandırmaya yarayan bir başka program daha mevcut: suçluluk hissi! Ev 
kadınıyım diyen kadınların kariyer yapmakta olan kadınlar tarafından nasılda 
aşağılarmışçasına bakıldıklarını hiç gördünüzmü? Birbirlerine "ne iş yapıyorsun" 
diye sorarlar ve kimin daha yüksek bir mevkide olmasına bağlı olarak 
aralarından hangisinin alfa olduğuna karar verilir. Tabiki aralarında "ben ev 
kadınıyım" diyenlere sanki ilkel mağara insanı gibi bakmaya başlarlar ve bu 
yolla çalışmayan bir kadını "nee sen çalışmayıp evde oturuyor, zamanını 
istediğin gibi kullanıyor ama dünyayı kurtarmayı düşünmüyormusun?" dercesine 
aşağılar bir tavır takınırlar! Bu şimdiki YENİ NORMAL! Eskiden çalışan kadınlara 
ev kadınları "nee, sen kocanın senin için çalışmasına izin vermeyip evinde 
keyfine göre takılmak yerine işe mi gidiyorsun?" diye dalga geçerlerdi! İşte 
kadınları programlamak bu kadar kolay! 
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SUÇLULUK HİSSİ 

Tatilde iken dikkatimi çeken şeylerden bahsetmek istiyorum. Yılardır seneden 
seneye dikkatimi çeken birşey vardı ve bu sanki git gide daha rezil bir hal alıyor. 
Ne zaman disko yada bar gibi bir ortamda diğerlerinden daha neşeli bir tavırda 
iseniz etrafınızdakı sığırların görsel (cins bakışlar) yada sözlü (şikayetler)  
tepkilerine maruz kalıyorsunuz. Sanki artık herkes soğuk ve profesyonel bir 
şekilde eğlenmeye gitmeliymiş gibi bir atmosfer oluşuyor ve tabiki eğer siz bu 
atmosferde diğer sığırlara uymuyorsanız otomatik olarak asimilasyon 
mekanizmaları devreye giriyor. 

Etrafa gülücükler saçan, arkadaş canlısı olanlar artık sanki OUT olmuşlar. Sanki 
bu eğlence ortamlarına girmenin artık sadece bir kaç nedeni var: seks partneri 
avlama, localarda diğerlerine hava atma ve dikkat çekme gibi! Eskiden bu 
ortamlarda daha çok çiftler bulunur, el ele takılıp dans eder ve göz göze oturup 
muhabbet ederlerdi. Şimdi ise sanki bir zorunlulukmuşçasına eğlence 
mekanlarına geliyorlar ve sadece etrafa bakınıp diğerlerinin mutsuzluklarını 
seyredip tıpkı bir sadistin yaptığı gibi bundan zevk almaya çalışıyorlar. Dans 
denilen şeyde zaten artık şempanzelerin tepinmesinden farklı birşey değil. Çift 
dansları artık sadece TV de seyredilen bir AYRICALIK! Çoğunlukla gördüğüm şey 
çiftlerin suratları ayrı yönlere bakarak oturuşları ve neredeyse tek kelime bile 
etmeden yine mekanı terk etmeleri. Dans yok, muhabbet yok, ilgi yok, sevgi 
yok... tıpkı birer robot gibiler ve tek yaptıkları mal mal etraftakileri seyredip 
gıpta etmek, akabindede kendilerinden daha mutlu görünenlerdende nefret 
etmek! 

Çoğunluklada bu mutsuzluklarının nedeni yani daha doğrusu mutlu olmayı yada 
eğlenmeden elde ettikleri hazzı bastırmalarının en büyük nedeni içlerinde 
duydukları SUÇLULUK hissi! Evet, borçta olmanın, çalışmıyor olmanın yada 
kendi başlarının çaresine bakamıyor olmalarının verdiği suçluluk hissi. Aslında 
uzun zamandır Türkiyede tatil yapmamıştım, fakat son gördüğüm manzara 
oldukça ilgi çekici idi; millet sanki bile bile eğlenme ve zevk alma güdülerini 
bastırmaya uğraşıyordu. Yani mutlu olmak bir nevi onların kendilerini diğerlerine 
karşı suçlu hissetmelerine neden oluyordu. Herkes böyle mutsuz iken sen nasıl 
mutlu olabilirsin ve diğerlerinden daha fazla eğlenebilirsin? 

Eskiden diskolara gittiğimizde önemli olan giriş parası artı iki üç içecek parasını 
cebimizde bulundurmaktı. Yani o ortamda bulunmamızın esas nedeni dans 
etmek ve eğlenmekti, ne birine hava atmak nede üst localardan aşağıdaki dans 
edenlere "dans edin bakayım" dercesine tepeden bakmaktı. Hatta o zamanlar 
VIP Loca diye birşey bile yoktu nerdeyse. Şimdi ise oturmak için neredeyse loca 
kiralamak zorundasınız. Ne olduki bu kadar boka sardı herşey? Eskiden hepimiz 
işten çıkar yanımıza bir kız alır diskoya gider ve gönlümüzce eğlenirdik, zaten 
amaçta buydu: eğlenmek! Ne para ile baskasına hava atmak, nede şampanya 
patlatma yarışına girip fahişelerin dikkatini çekmeye çalışmak. Tabiki şimdi, 
herkes cebinde kredi kartları ile eğlenmeye gittiğinden eğlencenin borç parayla 
olması onları ister istemez henüz sahip olmadıkları bir şeyi harcarken doğrudan 
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suçlu hissetmelerine neden oluyor... yani her yeni gelen içecekle sanki moralleri 
biraz daha bozuluyor. Artık krediye o kadar bağımlılarki alın teri ile kazanılmış 
parayı harcamanın ne demek olduğunu bile bilemiyorlar. 

Bakın artık koyun mentalitesi nasıl işliyor: Eğlenmek ÇALIŞMAMAK demek, 
çalışmamakda borçlarınızı geri ödeyememeniz demek. Tabiki sığırların zihni 
artik böyle işlediği için, borçlarınızı geri ödeyemeyecek olmanız onlara göre 
SONUNUZ olacaktır. Buna bağlı olarakta borca batmış olan sığırlar, eğlence, haz 
alma yada mutlu olma gibi aktivitelerden uzak durmayı tercih ederler. Evde 
nasılsa TV bedava şovlar, diziler ve filmler sunmaktadır.... böylelikle kimse  
dışarıda iken onların halini göremez. 

Bir başka manzara ise müziğin artık eskisi kadar gürültülü olmaması. Eskiden 
sabahlara kadar dans edilirken, şimdilerde bazı turistik bölgelerde özellikle 
yerleşim merkezlerindeki mekanlarda müzik gece 03:00 yada en gec 04:00 
oldumu duruyor. Müzik kesilmese dahi gece 03:00 oldumu zaten mekanın yarısı 
boşalmış oluyor ve personel size "hadi artık sizde gidin" dercesine bakmaya 
başlıyor. Zaten artık çoğunlukla çalınan iki müzik türü var: Türkçe POP yada 
Bakkal denilen ve radyoların "yılın hiti" diye günde yüz kere oynattıkları popüler 
dans parçaları (Alore Dans gibi). Gelecek senenin parçaları zaten Power FM gibi 
kanalların kendi yaptıkları hit listlerle belirleniyor ve sığırlarda sadece 
programlanmış oldukları parçalara kalkıp dans ediyorlar. Sanki yaptıkları dansın 
bir öncekine nazaran bir farkı varmış gibi. 

 

Ateşi hissedebiliyormusunuz? Eveeeeet, işte bu yüzden bu ve benzerlerine 
DANS ETMEK deniyor! Apaçilerin şempanzeler gibi yapmakta oldukları 
tepişmeleri dans zannedenlerin neyi kaçırıyor olduklarını ne söyleyesim var nede 
kadınları tavlamakta yapılmakta olan dansın ve figürlerin önemini vurgulayasım. 

Tabiki koyunlar artık programlanmış oldukları gibi akşamları giyinip dışarı 
çıkıyor ve en çok sığırın bulunduğu mekanları seçiyorlar - fakat ortada bir sorun 
olduğunu pek fark etmiyorlar: müziğin sesi eskiye nazaran oldukça kısık ve 
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sanki parti her an başlayacakmış gibi bir beklemede kalıyorlar. Neredeyse hiçbiri 
piste çıkıp delicesine dans etmiyor, bunun nedenide:  

A) Ritimsel özürlü olmaları ve müziğin ritmine ayak uyduramamaları, 
akabindede rezil olma korkuları.  

B) İstedikleri gibi özgürce dans ederlerse ibne etiketi yiyecek olmaları.  

En iyisi köşede takılıp sessiz kalmak ve diğer dans etmeyi bilen erkkelerin kızları 
tek tek gözlerinin önünden alıp giderken arkalarından nefretelerini sinyalleyen 
hakaretler etmek oluyor. Artık barlardaki barmenlerde adam gibi bir şov 
yapmıyorlar. Ne tezgahı aleve verip üstünde kızları dans ettiriyor nede dans 
edenlere ucuz zırva içkiler yerine gerçek içkiler sunup bunlardan içmeye teşvik 
ediyorlar. Akrobatik gösterileride zaten yakında sadece "Cocktail" filminden 
seyredip anmaya başlarız. "Satruday Night Fever" daki gibi üzerindeki atleti 
çıkarıp sahnede dans düellosu yapanlar, fahişe gibi giyinmiş damgası yemekten 
korkmayan kızlar... hani ne oldu bunlara? Eğlenceden sonra iki gün kulaklarımız 
çınlardı, çünkü ses düzeyi kıyamet alameti gibiydi. Üstümüz başımız sigara 
dumanı kokardı. Üstüne birde köpük partisine girmişsek eve misler gibi 
dönerdik. Birde bütün akşam attığımiz kahkahalardan artık çenemize kramplar 
girerdi. 

İşte bu tip bir eğlence 90larda yaşadığım tarzdı. Tabiki o zamandan bu zamana 
açgözlülüğün getirdiği borç yükü yüzünden artık kimsede gülecek yada 
eğlenecek bir ruh hali kalmadı. Hepsi ya işi yada ödenecek faturaları düşünüyor 
ve etrafa "halimiz 10 numara" sinyali veren sahte gülücükler atıyor. Yani 
yaklaşık 50.000TL lik üniversite borcu yada yeni evlendiğinizde aldığınız 
500.000TL lik mortgage kredisini nasıl unutupta gerçekten eğlenebilirsinizki?. 
Nasıl olurda iki saat bağlama çektiğiniz kızı bindirdiğiniz yeni model arabanın 
borcunu aslında iki ay geciktirdiğiniz için her an icra yolu ile elinizden 
alabileceklerini unutabilirsiniz! Nasıl????? 

İşte bu yüzden mutluluk denen şey artık koyunlar için sadece anlayamadıkları 
bir kelimeden ibaret. Tabiki tıpkı her ilkel hayvanında yapacağı gibi, bu 
sığırlarda anlamadıkları şeye karşı KORKU ile bakmaya başlarlar. 
 
Gününüz sona ermiş olmadan nasıl mutlu olabilirsiniz! Önce eker sonrada 
ektiğinizi biçersiniz ve ardından emeğinizin karşılığı olarak gülümsersiniz. Fakat 
koyunların bugün yaptığı şey farklı: onlar artık sadece ekiyorda ekiyorlar, ancak 
ektiklerini ASLA, içinde bulundukları borç batağından ömür boyu 
kurtulamayacakları için BİÇEMİYORLAR! Hey, ömür boyu derken gerçektende 
bir ömür boyundan bahsediyorum! Yani ölene kadaaarrrrrrr. Yatırım için emlak 
kredisi alıp ellerinde patlayanların halini düşünün... artı faizlerle beraber sadece 
ömür boyu değil, aynı zamandada çocuklarına dahi ödettirmeye devam 
ediyorlar, yani sonsuza dek. 
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8-9 yaşında iken çeşmeden doldurduğum suyu gece buzluğa koyar, sabah 
uyandığımdada sahilde gezip soguk kaynak suyu diye satardım, tabiki o 
zamanki su şimdikinden daha temizdi ve milletin "temizmi?" diye bir kaygısı 
yoktu. Bazen 1 saatte bazende 3 saatte bir bidonu bitirirdim, elime geçen para 
ilede kendime dondurma ve şekerlemeler alırdım. Kendi kazandığınız ile satın 
aldığınız şeylerin tadının nasıl olduğunu hatırlayanınız varmı? Arta kalan para 
ilede çekirdek satın alır, ertesi günkü su turuma birde çekirdek ekleyerek kar 
oranımı katlardım... böylece 1 hafta boyunca sahilde gezmeme gerek kalmazdı 
ve çocukken istediğim herşeyi alacak param olurdu. Fakir değildik, ancak 
annemdem harçlık dilenmektense bunu yapmak beni daha iyi hissettiriyordu, 
bağımsız olabiliyordum. İşte BU HİS, bugünkü sığırların unuttuğu şey, uğraşı ve 
karşılığının o tatlı yanı, mmmmmhhhhh. Sığırlar asla bunun ne olduğunu 
bilemeyecek, ASLA! 

Tabiki koyunlar artık gülemiyor, çünkü gülebilecek hiçbir şeyleri kalmadı! Isterse 
bugün kübik ofislerinde 10 saat çalışmış olsunlar, borçları ne ise o olarak 
kalmaya, hatta ödeyemeyecekleri içinde artmaya devam edecek, hemde bir 
ömür boyu. Işte bu yüzdende ne şarkı söylemeye, ne dans etmeye, ne 
sevinçten çığlık atmaya, ne INSAN gibi muhabbet etmeye, ne KUTLAMAYA, ne 
yaratıcı olmaya, ne herhangi biri ile yatmaya nede gülmeye ihtiyaç duyuyorlar! 
Tıpkı hadım edilmiş birer öküz gibiler. Aslında aldıkları borçlar ile yeni evler, 
arabalar, teknolojik oyuncaklar, üniversite bursları, video konsolları yada 
laptoplar alarak mutlu olmalıydılar. Buna rağmen ORTA YERDE İNSAN gibi 
GERÇEK bir gülücük sergileyemiyorlar. Halen YETERİNCE mutlu değiller. Çünkü 
aslında vahşi birer hayvan olduklarını kabul edebilecek zekaya dahi sahip 
değiller. Hayatlarında sahip olduğunu zannettikleri şeyler gibi kendileride 
SAHTELER. 
 
Bir cafede kız arkadaşınızla oturun ve sadece yanağına bir buse kondurun, 
hemen gözlerin size dikildiğini farkedersiniz. Hele birde sempatik davranışlar 
sergileyip onu güldürüyorsanız bir anda etraftaki birçok sığırın (kadın/erkek) 
NEFRET dolu bakışları ile sanki Obivan Kenobinin Işın Kılıcı ile parçalara 
ayrıştırılırsınız. Onlar böyle mıymıntı bir şekilde köşelerine çekilmiş iken SİZ 
hangi cüretle MUTLU olabilirsinizki! Hatta kimisi ortada çocuk bile yokken 
garsonu yanınıza yollatıp "Aile Var" bahanesi ile sizin neşenizi bozmak isterler.  

Sığırlar daima kendilerinde olmayan şeyleri başkalarında gördüklerinde çılgına 
dönerler ve sizide onların seviyesine indirmek ve aynı aciz duruma sokmak için 
ellerinden geleni yaparlar. Onların bu acizliğini izleyin ve gördüklerinizden zevk 
alın, çünkü kendiniz gibi olanların sayısının günden güne azaldığını göreceksiniz. 
Öyle yada böyle açgözlülük ve kıskançlık üstün gelecek ve onlarda aynı 
MUTSUZLUK ve SONSUZ KÖLELIK kervanının birer yeni üyesi olacaklar. 
Teşvikmi ediliyorlar yoksa buna zorlanıyorlarmı??? Zorla birşey yok! Acınacak 
bir halleride yok, çünkü suç onların koyun olmayı seçmiş olması... seçimlerini 
yaptılar ve şimdide sıra elitlerin onlara kıçları ile gülmesinin zamanı.   

 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

127    

 

HAYIRSEVER İLLUMİNATİ NE KADAR KÖTÜ? 

Hepimizin karşılaştığı problemler, dünyanın problemleri, sizin problemleriniz ve 
şu şeytani hayırsever Illuminati. Herşeyin sorumlusu olan hayırsever illuminati! 
Sizce bu doğrumu? Yüksek benzin fiyatları, yüksek kiralar, yüksek enerji 
fiyatları, sütün fiyatı, elektriğin fiyati, işsizlik, kalçada dökük pantolonu ile 
gezenler ve tikiler, müzik iğrenc, kimse adam gibi arkadaşlık kuramıyor, evinizin 
değeri düşüyor, borçtasınız, yakınlarınız belki askerde şehit oluyor, artık 
McDonalds da 2TL lik menülerde yok, anne ve babanız kiranızı ödüyor, 
üniversite harçlarınızı ödeyemiyorsunuz, eğer devlete karşı değilse bile ailenize 
karşı kendinizi köle gibi hissediyorsunuz, korkuyorsunuz! Ya anne babam vefat 
ederse ve kalan miras suyunu çekerse! Ne yapacaksınız? Palyaço gibi giyinmeye 
başlıyacaksınız. Dar pantolonlar giyip omuzunuza bir tane çanta asacaksınız. 
Eski model bir bisiklete binmeye başlayacak ve siyah çerçeveli güneş gözlüğü 
takacaksınız. Tayt ve balerinalarınkine benzer converse ayakkabılar 
giyeceksiniz. Kendi sigaranızı kendiniz saracaksınız. Yetişkin olduğunuzu 
sanıyorsunuz ama aslında sadece yetişkin elbisesi giymiş bir çocuksunuz. 
Hemde anne babanın kredi kartı ile aldığı bir elbise. Kısaca kölesiniz! Upps, 
yakalandınız, foyanız ortaya çıktı!  

Bir, belkide iki köpeğiniz var. Iki köpeğinizin olmasını size belkide yatırımcınız 
„iyi bir yatırım“ diye önerdi. Vespa motora biniyorsunuz. Yetişkin yaştaki bir 
çocugun manasız hareketleri bunlar. Tabiki hepsinin suçunu hayırsever 
illuminatiye atmak lazım.  

Gerçektende öylemi? 

Sanırım artık bazı gerçeklerin farkına varmanızın zamanı geldi. Sadece 
birkaçınızın duymak isteyebileceği gerçekler. Acı gerçekler. Çoğunuzun redettiği 
gerçekler. En rahatsız edici gerçeklerden biri, ki bu gerçekten gerçek. 
Birçoğunuz belkide neden bahsettiğimi anlayamayacak. Ancak eğerki 
mantığınızın sadece ufak bir kısmını kullanırsanız gerçeğin kaçınılmaz olduğunu 
görebilirsiniz. Sizi şok etmemek için, sizlere sadece kısaca ve mümkün olduğu 
kadar basit bir şekilde açıklamaya çalışacağım.  

Ülkelerin bugünkü problemlerine dikkatlice bir bakmanızı istiyorum. Aslında  
bunu dahada kısaltayım. Enflasyon, icra ve değer kaybı... bunlar artık 
karmakarışık değilmi? Ama ben sizden kendinize „bir“ soru sormanızı istiyorum. 
Bu karışıklığı „kim“ yarattı? IMF? Hükümetiniz? Bankalar? Illuminati? Hayır! Tüm 
bu karışıklığın tek sorumlusu sizsiniz! Sadece siz! Bu, ta ki insanların güçlerini 
krallara kaptırmalarından beridir süregelen bir düzen. Daha önce belirttiğim 
problemlere tekrar bir göz atalım.  

Enflasyon: Bu sizin hırsınız yüzünden oluştu! Hayırsever Illuminati parayı bastı 
ve sizde kredi olarak aldınız. Hiçbirsey yapmadan zengin olabileceğinizi 
umdunuz. Kim daha kötü? Parayı basanmı yoksa parayı karşılığında hiçbirşey 
yapmadan almak isteyenmi?  
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Emlak piyasasının balonu şişerken birçoğunuzun yaptiığıda bu değilmiydi? Kredi 
ile ev al, yatırım yap. Bu kişiler evleri yatırım olarak görüyorlardı. Bu kişiler 
hatta isimlerini evsahibinden yatırımcıya çevirmişlerdi. Onlar gözlerinde „$“ 
amblemleri ile geziyordu. Onlar evleri pazarlarken birde sanki bir işadamı 
gibiymişçesine etrafa hava atıyorlardı. Onlar ucuz işçi çalıştırıp onları sömürerek 
ve hiçbirşey yapmadan krediler ile çabucak zengin olmayı düşünüyorlardı. Şimdi 
kötü olan kim? Biriniz zenginliği için çalışıyor ve her kuruşu için alın teri 
döküyor. Belki kan ter içinde kalıyor ama sonuçta istediğini alıyor, kendi 
kazancıyla. Krediciler ise diğer taraftan sadece çalıyorlar. Yani birinin güç bela 
kazandığı parayı, onlar hiçbir efor sarfetmeden almak istiyorlar. Bunun 
komşunuzun evinize gelip herşeyinizi ödünç alıp gitmesinden bir farkı yok. Işte 
böylelikle bu gibiler daha fazla ev alabilmek için daha fazla para istediler. Bu 
yeni para, birinin elinde olan ve güç bela kazandığı paranında değerini düşürdü. 
Illuminati kimsenin eline ZORLA parayı sıkıştırmadı. Bu hırs ve kolay para 
hastaları en yakındaki bankaya gidip gelecekteki Vehbi Koç olma hayallerini 
gerçeklestirmek istediler. Işte bu yüzdende enflasyon var! Illuminatinin değil, 
hırslı ve açgözlü olanların yüzünden.  

Hadi şuna biraz daha derinden bakalım. Eğer buradaki „kötü“ gerçekten 
sizseniz, peki illuminati ne için var o zaman? Beyniniz o kısımlara girebiliyormu 
veya girmek istiyormu? Benzin fiyatlarına bir bakın. Sizce bu kimin 
sorumluluğunda? Hırslılar sürüsünün! Ödünç ala ala enflasyonu arttırdılar ve 
buna bağlı olarakta benzin fiyatları ve diğerleride artışa geçti! Eğer bana 
"illuminati insanları bu yola sokup borç almalarını sağladı" diyorsaniz, kendinize 
şu soruyu bir sorun: Kendini birşey zanneden bir kodaman bankada oturmuş 
mortgage kredisini beklerken sizce aklından ne geçiyordur? Hırs, hırs, hırs ve 
daha fazlası. Belkide emlak balonu zamanından tanıdığınız ve emlakçılığa 
soyunmuş birileri vardır. Tek düşündüğü şey paraydı değilmi. Hatta kendilerini 
masum bir şekilde "ilk kez ev yatırımına giriyoruz" diye tanıtanlar dahi suçlu. Evi 
neden aldıklarınıda sorarsanız alacağınız cevap şudur: sanırız bu iyi bir yatırım! 
Nasıl olurda ödünç para ile yatırım yapılır???? Başka bir deyişle, nasıl oluyorda 
başkasının kazanmış olduğu para ile onu ödünç alarak yatırım yapılabiliyor? Bu 
gerçekliğin kanunlarına uymuyor bile! Evrende bedavaya yemek yok. Aslında 
bedavaya hiçbirsey yok.  

Şimdi ne yazdığıma iyice dikkat edin. Çünkü bunu ne başka kitapta nede 
kendiniz haricinizde herşeyi suçlayanların bloglarında yada youtube kanallarında 
okuyabileceksiniz! 

Hazırmısınız? 

Illuminati, sizi, karşılığında birşey yapmadan para istediğiniz için şeytanın 
kendisi olarak görüyor. Hatta bunun dahi ötesinde olarak, sizin hayal ürünü 
olduğunuzu düşünüyorlar. Hayal ürünü olduğunuzdan dolayı sizlerin hayatın 
gerçekleri ile başedemeyeceğinizin kararını verdiler. Onlar aslında insanlık adına 
birşeyler yapıyorlar. İşte acı gerçek bu. Açsan avlanmak zorundasın. Eğerki 
birşey yapmadan yemek elde edebileceğinizi sanıyorsanız hayatınızı 
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yönetmekten acizsiniz demektir. Gerçek hayatı yönetmeyi beceremediğiniz için, 
illuminati sizler için bu rolü üstleniyor. Hayal ürünü bir varlık, içinde yaşamakta 
olduğu toplumun diğer „gerçek“ üretken üyelerine yük olmaması için kontrol 
altına alınmak zorundadır. Ev kredileri için bankalarda sırada bekleyenlerin 
hepsinin aslında aç oldukları dikkatinizi hiç çekmedimi!? 

İki kişiyi ele alın! Birinin elinde parası mevcut, diğeri ise tembel olduğundan 
dolayı dilenmeyi tercih etmiş! Şimdi bir an için o elini uzatan dilenciye elinizdeki 
paradan bir miktarı uzatıp karnını doyurmasını sağlayın! Öncelikle, nasıl 
hissediyorsunuz? Yani verenin kendisi olmak size nasıl bir his verdi? Kendine 
güven? Tanrısal? Mutlu? Sevinçli?... her ne olursa olsun, hepside pozitif değilmi? 
Nasıl, kendinizi gün boyu daha iyi hissetmiyormusunuz şimdi? 

Şimdide kendinizi o dilencinin yerine koyun! Cömert bir hayırsever sizin açmış 
olduğunuz avuca para yerleştirip bununla karnınızı doyurmanızı sağladı! Ya 
şimdi kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Mutlu? Kendine güveni gelmiş? Sevinçli? 
yoksa borçlu ve acizmi? Her ne hissediyorsanız hissedin, sizce vereninki kadar 
pozitif olacakmı? Tabiki hayır! Fakat kolaya alışan bu dilenci sizce yarın nerede 
olacak? İş bulup tıpkı o hayırsever gibi kendine güven kazanmak ve mutlu 
olmak için çabalamayamı gidecek? Yoksa yine aynı köşede elleri göğe açık 
şekilde bir başka hayırseverin ona birkaç kırıntı atmasınımı bekleyecek? 

Kendinize karşı dürüst olun ve cevaplarıda kendiniz bulun! Veren daima 
Tanrıdır! İşte bu yüzdende tüm bankacılar (profesyonel tefeciler) kapılarında 
borç için dilenmekte olan koyunlar içinde aynı Tanrı statüsüne sahiptirler. Her 
an için dilencilerin başlarına kıyameti çöktürebilirler! Her an için verdikleri 
herşeyi geri alabilirler. Bu güce sahip olmak sizi ne yapar biliyormusunuz? 

TANRI! 

Para sizde olunca ayağınıza gelip ondan bir miktar elde etmek için 
yalvarmıyorlarmı? Ne kadar verirseniz verin, yeterincesini değilde ne varsa 
hepsini almıyorlarmı? Borçlarını ödeyemeyince tekrar ayağınıza gelip sizden af 
dilemiyorlarmı? İşte o anda affetme yada yok etme kararına sahip olmak ve 
bunu canınızın istediği şekilde verebilmek sizi Tanrıdan daha farklı bir statüye 
koymuyor. Milyonlar her sene kandillerde yada cuma namazlarında ne 
yapıyorlar? Allahtan onu, bunu yada şunu dileniyorlar. Yanlış yaptıkları zamanda 
tekrar aynı şekilde tövbe ederek günahlarının affını diliyorlar! Burada hiçbir fark 
yok. Spiritüel yada materyal anlamda her ikiside aynı kapıya çıkıyor. 

Herneyse, şimdiye kadarki yazı ile sanırım hayırsever illuminatinin ne kadarda 
kötü olup olmadığına yavaş yavaş bir kanaat getirmeye başlıyorsunuzdur. Fakat 
tabiki ben bu yazıyı bir üst kademeye taşıyıp bunun üzerine bu hayırseverlerin 
gerçektende ne kadar iyi olduklarına değineceğim!.... 
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HAYIRSEVER İLLUMİNATİ GERÇEKTENDE İYİ 

Şu ana kadar eğerki yazılarımı dikkatlice okuyup üzerine iyi düşünmemeişseniz,  
şimdi okuyacaklarınız sizi gerçektende şok edecek demektir. Fakat benim 
amacım size hayal dünyasında bir gezinti sunmak olmadığı için, ne ise o olarak 
yazmayada devam edeceğim. 

Illuminati gerçektende iyi niyetli ve buna bağlı olarakta bedavacılar yani halkın 
yiyici kesimi ise kötü niyetli. Görünüşe göre artık piyasada yeni bir tür yiyici var. 
Bildiğimiz beyaz yiyiciler ve siyah yiyiciler haricinde yeni türemiş olan 
kahverengi yiyiciler var. Bu yeni tür deliler gibi piyasada koşturup dünyanın 
sonu geliyor uyanın diye uyarılarda bulunuyorlar. Ancak aldıkları birçok yanlış 
bilgi ile sadece kaosa neden olduklarının farkına bile varamıyorlar. Aslında 
yaptıkları tamamıyla mantıksız ve akıl dışı, hatta buna bağlı olarak onların 
çaresiz ve yalnız birer asosyal olduklarını dahi söyleyebilirim. Internetteki 2012, 
Yeni Dünya Düzeni hakkında bir sürü şey yazan sitelere giriyormusunuz? 
Okuduklarınızın ardından çaresiz ve yalnız hissetmiyormusunuz kendizi? Bunun 
bariz bir nedeni var! Birçok bu tip komplo teorisi yazarları aslında hayırsever 
illuminatinin ajanı. Yapılan röportajların kimlerle olduğuna bakın. Ünlü isimlerle, 
zengin aile mensuplari ile. Ayrıca yaptıkları bunca açıklamaya rağmen nasıl 
oluyorda halen hayattalar veya hapiste değiller? Bu tip kişiler bu iş için para 
alıyorlar ve sizlerin zihnini karartmaya uğraşıyorlar. Aslına bakacak olursanız, 
daha önce ismi hiç duyulmamış bir internet habercisinin yada blogcusunun 
durup duruken ünlü kişilerle nasıl bağlantısı olabilir diye hiç düşüneniniz 
oldumu? Işte illuminatininde istediği bu, bir orta adamı, herkesin dikkatini 
üzerine toplayabileceği biri. Yani çok konuşanlar ama hiçbirsey yapmayan veya 
çözüm üretmeyenler sürüsü. Örnegin ABD de Alex Jones isimli bir kişi Bohemian 
Grove da devlet hakimleri, başkanları ve millet vekillerini satanik olarak lanse 
edilen bir ayin yaparlarken filme çekmişti. Bu film televizyondada yayınlandı! 
National Geographic'in okült gruplar hakkında yaptığı belgesellerdede birçok kez 
tekrarlandı. Ancak bu adamın sözde „gizli“ çektiği filmi aslında nasıl çektiğini 
incelersek, işlerin gerçek yüzüne ulaşabiliriz.  

Bohemian Grove daki güvenlik o kadar genişki, değil kamera sokmayı, cep 
telefonu bile sokmanıza izin verilmez. Art arda yapılan aramalarla içeri yani ayin 
bölgesine birşey sokmanıza kısaca imkan „yoktur“. Bu kişiye izin verilerek bir 
komplonun hazırlanabilmesi ve olayın sanki „gizli“ çekim gibi görünmeside 
sadece planın bir parçası. Bu yazıda sizlere daha birçok sırrı açıklayacağım ama 
anlayabilmeniz zihninizin açık olması ve zekanızı gerçekten kullanıyor olmanıza 
bağlı.  

 

İlk olarak şunu anlamanız gerek! Illuminati kötü değil, İYİ! Satanik yada Şeytani 
illuminati cümleleri ile internette sanki bir kasırga mevcut. Alex Jones ve buna 
benzer (psy-ops ajanı) habercilerin illuminatiyi şeytani göstermeleri yüzünden 
bu programlamaya kanan her koyun bir anda sanki aslında kendileri iyi tarafmış 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

131    

 

gibi düşünmeye başlıyor. Yani birşey kötü veya iyi olarak belirtilirse bunun 
karşısında duranda otomatik olarak karşıtı olur. Tıpkı "eğer onlar kötü ise bizde 
iyi olmalıyız" mantığı gibi. Aslında tüm evrende iyi veya kötü diye birşey yok. 
Hiç kendinize soruyormusunuz bu illuminati grubu yaptıklarını niye yapıyor 
diye? Şunu tekrar sorayım! Hiç düşünmeyi bırakıpta kendinize sordunuzmu, 
illuminati yaptıklarını neden yapıyor diye? Kesin yapmışsınızdır ve cevabınızda 
büyük ihtimal „çünkü onlar satanist/kötü“ gibi birşeydir veya "hırsları ve 
dünyayı kontrol etme paranoyaları yüzünden" dir. Bu cevapta ilkokul 3e giden 
biri için normal karşılanabilir. Yani illuminati şeytandır ve kötüdüüüüür. Bu 
düşünceye karşı sadece şunu söyleyebilirim "ZIRVA"!  

Bu yazıda 2 önemli noktaya değinip bunların altını çizeceğim.  

1. illuminati kötü değil aslında iyiler. 
2. Yiyicilerin kendisi kötü ve dünyadaki tüm problemlerin kaynağıda onlar. 

Tüm problemlerin!! 

İşte bu yiyici takımının yok olması gerekiyor. Bunu size mantıklı örneklerle eski 
tarihten günümüze kanıtlayacağım. Bunların çogu sizi belki rahatsız edecek olan 
gerçekler ve bunun nedenide bir çoğunuzun sorumsuz, hırslı ve hayal 
dünyasında yaşıyor olmanız. Bu yazıda "hehee, bu beni anlatmıyorki" diyerekte 
gerçeğin ne olduğundan uzaklaşamazsınız. Suçlayacak adamı ararken aslında o 
kişiye kendinizi kontrol etmesi için gereken gücü verdiğinizi bir anda unutmuşa 
benziyorsunuz.  

Yani sorumluluktan uzaklaştınız ve eğer bir sorun olursada hazırda bir günah 
keçiniz vardı. Işte illuminatiyede kontrolü aynı şekilde verdiniz. Bu yazıda size 
bunun nasıl olduğunu derinlemesine açıklayacağım. Yani rahat bir pozisyon alın 
gözlerinizi iyice açıp sindire sindire okuyun. Çünkü sadece gerçekleri yazıyor 
olacağım. Yani duymak istediğiniz ıvır zıvırlar değil, sadece gerçekler! Şimdi 
duygusallığınızı bir kenara koyun ve sadece mantıksal yani objektif bir izleme 
moduna girin. Sadece mantığınız ile düşünün. Vıdı vıdı etmeyin ve okuyun. Ne 
yazdığımı çok iyi biliyorum.  

Peki ben nerdenmi biliyorum? Çünkü bende gerçeği kabul etmek istememiştim, 
yani şuan size acıklamakta olduğum gerçegi. Ancak gerçek sizleri serbest 
kılsada başta mutlaka kızdıracaktır! Neyse hadi konuya girelim artik.  

İlk olarak durumu anlayabilmemiz için illuminatinin kontrol mekanizmasi olan 
"para" yı ele alalım. Belki sizde Goldsmith ile başlamış olan kağıt para 
hikayesini duymuşsunuzdur. Goldsmith ailesi veya ABD nin ilk bankacıları altın 
karşılığı sertifika vererek ilk kağıt paranın doğmasını sağlamışlardı. 
Bankacılar zamanla gördülerki; altın reservi karşılamasa dahi parayı kredi adı 
altında basabilirlerdi.  

Şimdi hikayeyi bildiğiniz kısımdan itibaren saptırıp gerçekte nasıl olduğunu 
açıklayacağım. Bankacılar gördülerki halkın hayal ötesi bir hırsı vardi. Anladılarki 
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bu hayal ötesi hırsla insanlar sürekli para istiyor ancak karşılığındada birşey 
yapmak istemiyorlardı. Insanların bu davranışları doğanın kanunlarına karşı bir 
oransızlık veya dengesizlik yaratacaktı. Herneyse, insanların kolay ve çabuk 
zenginlik için yığınlar halinde bankalara hücum etmeleri bankacıları dahi 
ürkütmüştü. Bu arada kadim uygarlıklardan birini ele alalim. O ana kadar kredi 
diye birşey yoktu, yani birşey istiyorsanız çalışıp kazanmanız gerekiyordu.  

Bu doğanın kanunudur ve "değiştirilemez"! Yani sizce millet bankaya aç girip, 
karşılığında hiçbirşey yapmadan tok mu çıkıyorlardı? Işte doğa böyle çalışmıyor! 
Aslında bu şekilde sadece doğa kanunları ile çatışmaya giriyorsunuz. Eğer bir 
kuş aç ise, böcek için avlanmak zorundadır. Yani bankaya uçupta akşam 
yemeğini ödünç alamaz. Bir kuşun karşılığında hiçbirşey yapmadan yemek 
yemesi sadece hayalden ibarettir. Ancak yiyiciler bu durumu bir adım daha ileri 
almayı ihmal etmediler. Çünkü borcu verenler farkına vardılarki, borcu isteyen 
ne kadar alabiliyorsa almak istiyordu, yani maksimumu! Işte böylelikle hayali 
hayatın üzerine birde hırs gelmiş oldu. Yani kuş artık sadece bir akşam yemeği 
değil bir sene için yemek istiyor ve karşılığında birsey yapmak istemiyordu.  

Ne derseniz deyin, görmezden gelemeyeceğiniz şey böyle bir varlığın sadece 
hayal ürünü ve hırs dolu olduğudur. Bu hayali hırsı getiren yiyiciler bankaların 
günden güne dahada güçlenmelerini sağladılar. Gezegende sadece tek yönlü iş 
vardır oda: çalışırsın ve emeğinin karşılığını alırsın. Bunun başka yönü yoktur. 
Var diyenlerde aslında hayali bir dünyada yaşıyor olduklarını unutmasınlar. 
Ödünç alarak ilerleme kaydedilemez, kredi ile kazanç elde edilemez ve kredi ile 
yatırım yapılamaz. Eski zamanlardan günümüze, kağıt para sisteme sadece tek 
yönden girer: yiyiciler borç almaya devam ederek! Tıpkı bankaların bugün 
yaptığı gibi, bedava yemek isterseniz bu size havadan oluşturulur. Yani ekranda 
dijital rakamlar oluşturulur ve sizde paranız olduğunu sanırsınız. Aslında 
bankadan boş (dolu sandığınız) kavanozu alıp doldurup getirmeniz gerekir. 
Banka size aslında bedavaya elde edebileceğiniz havayı satıyor ama hayaller 
aleminde uçtuğunuz için bunu göremiyorsunuz. Hepsi sadece zengin olmanın 
yarattığı hayali duygudan ibaret olan ve karşılığında hiçbirşey yapılmadan 
alınmış olan para.  

Şunuda apaçık belirteyimki kimse bu yiyicileri bu parayı almaya zorlamadı!!! 
Herhangi bir bankanın teşviksel reklamları yada pazarlamacılarının anlattığı ağız 
sulandıran imkanların (Günde sadece 7TL ye 7000TL kredi - yani 7000 gün=19 
yıl boyunca borç) hangisi sizi "istediğiniz kadar alın" ın büyüsüne kaptırmıyor? 
Peki bunlardan hangisi gırtlağınıza basıp zorla almanızı istiyor? Eğer Goldsmith 
zamanında kimse şip-şak zenginlik için kredi aramasaydı, bugün ne kağıt para 
olurdu, ne krediler, ne illuminati nede paranın görüntüsü!!! Tıpkı tavla oyunu 
gibi, yani arka tarafta dama tablosunun oldugunu biliyorsunuz ama 
oynamıyorsunuz. Ama bu oyunu böyle oynamayı seçenler yiyicilerdi. Oyuncular 
ise sadece tembellik ve hırsla motive oluyorlardı. Oyunun ismi "içeri gir, birşey 
yapma, dışarıi zengin çık, yeni bir elbise al, yeni bir hatun bul, onu bir akşam 
yemeğine götür, onu bir show a götür, içeceklerde senden olsun". Işte yiyicilerin 
oynamayı istediği oyunda buydu. Bugünde yiyicilerin mentalitesi tıpkı eski 
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günlerdeki gibi aynı. Karşılığında birşey yapmadan ödünç almak. Tüm krizlerin, 
balonların, ekonomik negatif döngülerin ve enflasyonun tek bir nedeni var o da 
yiyicilerin hırsı! 1985 yılında IMKB ilk açıldığındada hisse senedi ile kar etmek 
isteyenler bankadan borç almak için sıralara girmişlerdi. Yani borç para ile kar 
yapmak için. 1990 ların başlarındaki „.com“ balonu ilede birçok kurnaz tekrar 
bankadan borç para alıp borsada kar etmeye çalışmıştı. 2006 yılında emlak 
piyasasının tavana fırlamasıylada herkes bankalara koşup mortgage ile ev 
alarak yatırım yapmaya başlamıştı. Borç para ile ev! Borç ile yatırım? Tüm bu 
tarihi olaylarda bu yiyicilerin yapmış olduğu sadece tek şey vardı! Zengin olmak 
için ödünç almak! Bu mantıksız, aptalca, hayali ve şeytani bir davranış. Fakat 
birçoğu yinede tüm bu fırlayan fiyatlar veya patlayan balonlar için illuminatiyi 
suçladı. Dedilerki: Illuminati fazladan para bastı, sonrada piyasada birkaç balon 
haber yaratıp herkesin kredi almaya koşmasını sağladı. Belkide yaptılar, sonuçta 
bu bir iş. Ancak bankaya koşan kimdi ve onları buna motive eden neydi? Yani 
bu averaj yiyici takımı bankaya kafalarında tek bir fikirle gitmişlerdi, "yatırım"! 

Yiyiciler için yatırım sadece ödünç para ile yapılır. Eski zamanlarda hırs delisi 
yiyicilerin Goldsmith'ten borç almaya başlamalarından itibaren kolay yoldan 
zengin olma mantığı oluşmuştu. Bu anlayış asırlardır değişmedi. Peki nasıl 
oluyorda fazla para bastığı, kredi verdiği veya parayı ekonomiye soktuğu için 
illuminatiyi suçlayabiliyorsunuz? Esasında bankalara gözlerinde „$“ amblemleri 
ile koşanlar yiyiciler degilmiydi? Tüm bunlar kimin suçu? Sanırım farkındasınızki, 
kimse bu yiyicilerin kafasına silahı dayayıp yarım milyon TL borç almaya 
zorlamadı. Kimse bu yiyicilerin kafasına silahı dayayıp lüks bir daireyi veya evi 
hiçde lüks olmayan bir mahallede satın almaya zorlamadı. Kimse bu yiyicilerin 
kafasına silahı dayayıp etrafta bir sürü boş ev varken yeni bir ev dikmelerini 
söylemedi. Hayır, bu yiyicileri bu davranışa iten tek şey daha fazla para dürtüsü 
idi.... Yani bir başka deyişle "Hırs"!  

Söylediklerimin yanlış olduğunu savunabilirmisiniz? O „.com“ borsa patlaması 
sırasında bu yiyicilerin başka bir amaçlarının olmamış olduğunu görmezden 
gelebilirmisiniz? Diğer Borsa patlamalarının bu yiyiciler tarafından oluştuğunu 
görmezden gelebilirmisiniz? Çabucak zengin olma hevesi! Işte çoğunluğun sahip 
olduğu artık hastalık seviyesinde olan bir mentalite: çalışmak yerine borç al ve 
istediklerine sahip ol. Aslında düşünürseniz, yiyicilerin kredi ile sahip olduğu 
herşey borca bağlı. Sadece bu anlayış borç ile kazanç olmayacağını gösterir. 
Yiyicilerin borç para ile en çok ne aldıklarına bakın! Arabalar, büyük bir borç! 
Evler, hatta dahada büyük bir borç. Ancak saşırtan şey ise, yiyicilerin bunları 
elde ettikleri bir başarı gibi görmeleri. Böyle bir yiyiciye şimdiye kadar neler elde 
ettiğini bir sorun. Cevap olarak arbasını ve evini gösterir. Aslında hiçbirzaman 
borç ile değerinde birşey alamadıklarını farkedemiyorlar. 100.000TL kredi ile ev 
alırlar, satmak isteyincede belki 90.000TL veya daha azına satabilirler. Borcu 
geri ödemeye gelincede faizlerinide ödemeleri gerektiğini hatırlarlar. Eksi 
10.000TL deler ayrica +10.000TL faizde var. Bu borcu hiç almamış olsalardı bu 
problem olurmuydu? Işte onlar her şekilde bir yolunu bulacaklarını sanırlar ve 
hırslarının kendilerini yönetmesini sağlarlar.  
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Istanbuldaki emlak patlaması sırasında borcla ev alanların gözlerini gördüm. 
Gözleri hırs, cepleri borç para doluydu. Onları borç paraları ile pahalı şaraplar 
içerken ve düzmece sanat galerilerinde kanapeleri yutarken gördüm. Onları 
şehri fethettiklerini zannederek gezerken seyrettim. Sanki Sakıp Sabancı 
olmuşlarcasına olan tavırları dikkatimi çekti. Etraflarındaki insanlara nasıl 
aşağılayıcı davrandıklarını gördüm. Kolay paraya sahip oldukları için işlerini 
bıraktıkları dikkatimi çekti. Artık bir nevi emlak sahibi ve satıcısı olarak çok 
paraları olduğunu zannediyorlardı. Bu yeni hırslarıyla onları yeni arabalar ve son 
model cep telefonları alırken seyrettim. Yeni kız/erkek arkadaşları veya eşlerini 
bulurken gördüm. Bir süre sonrada hepsinin yavaş yavaş yok oluşunu seyrettim. 
Peki neleri vardı? Sadece hayali ve hırsla kontrol edilen bir zenginlik. Paranın 
getirdiği sarhoşluk sırasında doğanın kanununu unutmuşlardı: bedavaya yemek 
yok! Bankaların tembellere öylece bedava para verdiğini kim düşünüyor? Ama 
ne yazikki bazıları hala tüm bu fazla para basımının suçlusu olarak illuminatiyi 
gösteriyor. Bunun için daha öncede dediğim gibi şunu söyliyeyim; para sadece 
yiyiciler daha fazlasını istediler diye basıldı. Ancak bazıları halen etraflarına 
bakıp suçlayacak veya parmakla gösterecek birilerini arıyorlar ama hırs dolu 
olan "kendilerini" hesaba katmayı unutuyorlar. Mortgage krizi için illuminatiyi 
kesinlikle suçlamıyorum! Çünkü ben hiçbir borç almadım. Yani ben 
etkilenmedim çünkü hırslı değildim. Sadece hırslı ve sorumsuz olanlar 
etkilenmişti. Sadece onlar ellerindeki herşeyi kaybetmişlerdi! Eğer "paranızı" 
mala yatırmışsanız, ki öylede yapmalısınız, tüm bu krizlerden etkilenmenize 
imkan yok. Elinizdeki mal krizden önce nasılsa, krizden sonrada aynı kalır. 
Yüksek kiralar, emlak, benzin, mallar, gıda vb. şeyler sizi etkilemez çünkü krizle 
beraber sizin elinizdeki mallarında değeri artar. Yani geriye yaslanıp yiyicilerin 
kendilerini yok edişlerini seyredebilirsiniz. Ancak bazıları yinede diyorki 
"illuminati yiyicileri borç almaya itmekten dolayı sorumlu tutulmalı"!  

Işte bu anda olay ilginç olmaya başlıyor. Illuminati bir açıdan sorumluluk alırken 
bir diğerinden almıyor. Örneğin önünüze bir tabakta üzerine çikolata, krema ve 
pudinglerle kaplı ve pimi dışarda görünen bir bombayı tatlı olarak getirseler, 
aptallığınız yüzünden havaya uçurulmayı hak etmezmisiniz? Yani sırf hırsınız 
yüzünden tüm çikolatayı, pudingi ve kremayi yemek istemek ve bombanın 
pimini görürkende bile bile havaya uçmak mantıklımı sizce? Birde söyle 
bakalım: diyelimki, o kadar hırslısınızki, tatlının tepesindeki bomba piminin bir 
vişne dekorasyonu olduğuna dair kendinizi inandırıyorsunuz. Mantığınızın her 
hücresi size bunun bombanın pimi olduğunu söylüyor ama sizin ikel tarafınız 
bedava yemeğin tadını çıkarmak istiyor. Illuminatide şöyle düşünüyor: eğerki 
ilkel/hayvani içgüdüleriniz insani mantığınızı aşarsa, siz bir hayvandan 
farksızsınızdır, bu nedenle insan ırkına uymayan bir hayvan olarakta ölmeyi hak 
ediyorsunuzdur. Bu görüşlerine karşı olamıyorum! Ya siz? Belkide kiminiz 
"çikolata kaplı bombami, ne saçma şey" diyordur.  

Peki bir durun o zaman, bu sürekli olan birşey. Yiyiciler bu bombalı tatlıyı yemek 
için can atıyorlar. Kumarhaneleri ele alalım. Türkiyede yok öyle birşey 
diyenlerede, aksam 11 den sonra yakınınızdaki kahvehaneye girin diyorum! 
Yiyici ve hazırcı koyunlar sadece çayınamı oynuyor? Gizlide olsa bunların 
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heryerde olduğunu biliyorsunuz. Yiyiciler buralara akın edip sırf hırslarını tatmin 
etmek için kendilerine zarar vermekten başka birşey yapmıyorlar. Bahis üstüne 
bahis, tur üstüne tur, yarış üzerine yarış oynayarak sürekli kaybediyorlar ve 
anlaşılamayan bir ödülün peşinde koşuyorlar. Biraz kazanınca ve onun sevincini 
yaşayınca ilkel akılları insani mantıklarını hiçe saymalarını sağlıyor. Öyle bir 
davranışki daha öncede belirttiğim gibi kontrol altına alınmasi gerekiyor ve 
illuminatinin gözünde ölmeye hak kazanıyorlar. Inandıkları, yani aslında her 
mantıklı düşünenin anlayacağı şey, bu tip bir hayali hırs davranışı insanlık için 
bir tehlike teşkil ediyor. Hepsinin haricinde, bu tip insanlar gerçek problemlerle 
yani gerçek hayatla baş edemiyorlar, buna bağlı olarak bir matrixin içinde kendi 
iradelerinin dahilinde köle olarak yaşıyorlar. Yani köle olmayı kendi iradeleri ile 
seçiyorlar. Hepside sorumsuzluğa bir kanıt gösteriyor.  

Illuminatinin inandığı, eğer kednine karşı sorumsuzsan (aç olduğun zaman 
avlanman gerektiğini bilmiyorsan) zihinsel olarak hasta, tembel, vahşi ve buna 
bağlı olarakda tehlikelisin. Çünkü aç olan ve bunun için avlanmak istemeyen 
birisi ya açlıktan ölür yada başkasından çalar (bugünün haline pek benziyor 
değilmi. Borç almak). Işte buda bir yiyicinin tam olarak yaptığı şey, bankadan 
borç alırken aslında başkasının kazanıpta oraya koymuş olduğu parayı alıyor ve 
karşılığında bir şey yapmayıda düşünmüyor. Bana inanmiyormusunuz? Sadece 
bankadaki paranıza, yiyiciler borç için saldırınca ne olduğuna bakın! Giderek 
artan borç alımı enflasyona neden oluyor ve paranın değeri düşüyor. Sizin güç 
bela çalışıpta kazandığınız para! Işte yiyicilerin bankadan borç alırken 
yaptıklarıda bu. Illuminati basitçe, para denen ilüzyonu oluşturup bankaya 
koyuyor ve sorumsuz bedavacıları cezbedip borç olarak almalarını sağlıyor, 
böylecede bedavacılar başkasının yemeğini çalmış oluyorlar. Bu sadece 
sorumsuz, tembel, hırsız mantıklı olanları ve hayalperestleri ayıklamak için 
oluşturulan bir tuzak! Yani bedava yemek için gelen ilkeller tuzağa düşüp köle 
oldular. Köle olduktan sonrada kontrol altında sorumluluk denen kavramdan 
uzaklaştılar.  

Bir firmanın çalışanı olmaktan pek farklı değil: patron tüm sorumluluğu alır, 
kazancın %99'u ona akar ve ne isterse yada nasıl isterse firmasında onu yapar. 
Çalışanlar ise aldıkları azıcık veya sıfır sorumluluk ile kazancın ancak %1'ine 
sahip olurlar ve aslında patronlarına köle gibi hizmet ederler. Eğer çalışanın 
birine neden kendi firmasını açmadığını sorarsanız, cevabı: büyük sorumluluk 
yada büyük yatırım gibi sebeplerdir. Bu sorumlulukları kabul edemeyecekleri 
içinde efendilerinin yanında kalmayı yani işin kolayını tercih ederler. 

Sorumsuzluk anlayışı sayesinde köle olmayı tercih eder ve öylede kalır. Seçtiği 
işler ya az efor gerektiren, ya az sorumluluğu olan veya az ödün vermesi 
gereken meslekler olur. Bu nedenlede köle olmak onun kaderidir. Bunun, 
yiyicilerin borç alıp kendilerini bankaların kölesi yapmalarından bir farkı yoktur. 
Tabiki bu her bireyin kendi seçimi. Ancak zamanla, yiyici olanlar kendilerine 
hayali yaşamlarını, hırslı davranışlarını, sorumsuzluk ve tembelliklerini örtbas 
edecek yalanlar ararlar.  



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

136    

 

Pazarlamaya bakarsak bunun kısa bir yanıtını görebiliriz. Ürün reklamlarindaki 
akılsızlıklara bir bakın: "iz bırakmayan cam spreyi", "kokusuz sarımsak 
tabletleri", "Diyet Içecekler", "Çabuk Kuruyan Boya", "Taze Dondurulmuş Pizza", 
"Komforlu Traş Makinesi", "Güneşsiz Bronzluk", "Sabunsuz Deterjan", "Susuz 
Araba Yıkaması", "Yorulmadan Zayıflama", örnekler gidiyorda gidiyor. Işte 
bunlar bu tip yiyicilerin aradığı egzotik ve herkeste olamayan ürünler! Gerçekle 
bağdaşmayan ürünler! İstedikleri ürün ile sorumluluktan kaçmayı yeğliyorlar. 
Pencerelerini temizlemek istiyorlar ama spreyin bıraktığı izleri silmeyi değil. Işte 
bu yüzden „iz bırakmayan“ sihirli bir sprey buluyorlar, aslında bunun imkansız 
olduğunun onlarda farkında. Ancak daha az sorumluluk almak için mantıklarını 
bir kenara bırakıp bu ürünlere saldırıyorlar. Yani tek kollu makineye jetonu atıp 
kolu indiriyorlar ve zengin olmayı umuyorlar. Aynı bu slot makinesinde olduğu 
gibi, herzaman kaybediyorlar. Sprey halen iz bırakıyor, boyanız halen tamamen 
kurumak için 3 saat bekliyor, donmuş pizzanın tadı hiçte taze değil, diyet 
içecekler halen şişmanlatıyor, komforlu traş makinesi halen cildinizi tahriş ediyor 
ve bakıyorsunuzki güneşsiz bronz teniniz ten bile değil. Halka sunulan 
neredeyse her ürünün egzotik yada hayal ötesi bir sloganı var. Bunun nedeni 
yiyicilerin böyle olmasını istemeleri. Sorumsuz ve tembel olmayı istiyorlar. 
Bunların sorumlusu kim peki? Yanlış yönlendiren yalancı pazarlamacımı? Yoksa 
hayalperest müşterilerimi? Kim kimi kandırıyor? Eğer paranızı slot makinasına 
koyar ve karşılığında birşey çıkmazsa ve aynısını yapmaya devam ederseniz, 
aslında makina kullanıcının istediğini tam olarak yerine getirmiş olmuyormu? 
Eğer kandırılmak istiyorsanız, kandırılmış olmanızın suçunu kendinizden 
başkasına atabilirmisiniz? Kumarhaneler paranızı alıyor çünkü bu istediğiniz şey! 
Bankalar malınıza el koyuyor çünkü buda istediğiniz birşey. Sizi köleleştiriyorlar, 
çünkü bu istediğiniz bir sey. Hayatınız için sorumluluk almayı öğrenin. 

Illuminatiyi para basıyor diye suçlamak yersiz, çünkü bunu isteyenler yiyiciler! 
Onları insanları aldatıyorlar diye suçlamanın bir yeri yok çünkü aldatılmayı 
insanlar kendileri istiyor. Kim aç gelipte bedava yemek istedi? Doğa yiyicilere 
dediki: açsanız avlanmalısınız! Yiyicilerde doğaya dedilerki: BİZ avlanmadan 
yemek istiyoruz. Ve sayın arkadaşlar doğada şunu söyledi: eğer açsan 
avlanmalısın, eğer avlanmazsan açlıktan ölürsün yada seni besleyenlerin kölesi 
olursun. Illuminati sizleri besledi ve işte bu yüzden onlarda sizi kontrol ediyor. 
Sizleri kontrol etmeleride adil bir davranış. Sizleri kontrol etmeleri ahlaki ve 
insani bir sorumluluk. Sizleri kontrol etmeleri mantıklı ve evet sizleri 
gerçektende kontrol altında tutuyorlar. Bunu isteyen sizdiniz. Kimileri bu 
kontrolü reddetti ama yiyiciler bu reddedenleri işaret parmaklari ile "kötü" diye 
gösterdiler. Kontrol edilmeyi sevmiyorsunuz değilmi? Patron olmak istiyorsanız 
sorumluluk almayı öğrenmelisiniz. Açsanız avlanmak zorundasınız. Yiyiciler beni 
bazen tiksindiriyor. Sırf parmakları ile suçlayacak birilerini arıyorlar ama kendi 
insanlıklari hakkında bir saniye bile düşünmüyorlar.  

Scraface filminde Al Pacino Illumintinin kelimelerini kullanmıştı. Işte eğer 
illuminatinin bir şansı olsaydı sizin yüzünüze karşı tam olarak şunu söylerlerdi: 
Hepiniz birer …... neyse. Neden biliyormusunuz? Çünkü sizde aslında nasil biri 
olmak istediğinizi sağlayacak cesaret yok. Yiyicilerin benim gibilerine ihtiyaçları 
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var, ki "aha işte kötü adam bu" diye parmakları ile gösterebilsinler. Şimdi tüm 
bunlar sizleri "İYİ" yapıyormu? Üzgünüm ama hayır! Sadece nasıl saklanmak 
gerektiğini, nasıl yalan söylemek gerektiğini biliyorsunuz! Ben mi? Benim böyle 
bir problemim yok. Ben herzaman gerçeği söylerim. Yalan söylüyor gibi 
görünsem dahi! Şimdi bu "kötü" adama iyi geceler dileyin.  

Bu kesinlikle illuminatinin size diyeceği şey olurdu. Güvenin bana, biliyorum. 
Kötü adamın suratına bakıp "kötü" diye tabir ettiğiniz şeyleri neden yaptığına 
dikkatlice bakın! Yapılan şey daima, sırf elini oralara bulaştırmak istemeyen 
sığırların bitmek tükenmek bilmeyen hırslarının eseri. Kadınlar kaçırılıp satılıyor! 
Neden? Çünkü bir kadınla iletişime geçip bunu doğal yoldan yapmayı 
beceremeyecek olan koyunlar önlerine kadınların hazırdan bacaklarını 
açmalarını istiyorlar. Baba oğlu için böbrek bulunsun diye 50.000$ veriyor ve 
bunun için bir başka sağlıklı insan hayatını kaybediyor. Halk üretimi azalttığı için 
ülkede kıtlık başgösteriyor ve bu sorunun çözülmesi için ordu devreye girerek 
tembel halkın yiyecek elde etmesi için komşu ülkeyi onlar adına talan ediyor. 

Bunlara benzer yüzlerce örnek yazabilirim ve sonunda daima göreceğiniz tek bir 
suçlu var oda insanların bitmek bilmeyen hırsı ve açgözlülüğü. İlluminati 
"sadece" halk neyi talep ederse onu arz ediyor. İşte bu yüzden belirli bir sınıra 
varıldığı zamanda yiyici koyunların yok edilmesi gerekiyor. 

Tabiki bununda neden olduğunu yazmadan edemem........ 
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KOYUNLAR NEDEN YOK EDİLMELİ 

Bu sefer konu internette dahi pek konuşulmayan bir tanesi. Konu koyun denilen 
insan türleri. Koyunların davranışları hakkında hergün yeni şeyler okuyorum. 
Kimileri onlara karşı bir sempati duyuyor kimileri ise tamamen yok farzediyor. 
Kimileri nefretle, kendimi çok üstte gördüğümü zannettikleri için benimde 
illuminatiden bir farkım olmadığını söyleyebilir. Kimileri ise belkide bana 
teşekkürlerini bildirip, şimdiye kadar sadece kendilerinin koyunlardan nefret 
etmiş olduklarını zannettiklerini söyleyebilir.  

Peki bu sefer kayıda alınsın diye kısa ve öz olarak şu koyun olanlar hakkındaki 
gerçeği açıklayacağım. Beni tanıyanlar veya tanımayanlar için durumumu 
hemen belirteyim: koyunlardan NEFRET ederim. Şunu tekrar açıklayayım... BEN 
– KOYUNLARDAN – NEFRET – EDERIM ve onlara gıcığım. 

Onları ister koyun, ister denizanası, ister brokoli, ister lemming, isterse robot 
maymunlar olarak adlandırın, bunların hepsi benim uyuz olduğum tiplerdir.  

Hiç bu koyunları uyandıracağım derken hayal kırıklığına uğramadınızmı? Birisi ile 
konuşmayı deneyin. Karşılaşacağınız şey saldırgan bir tavır olur. Çünkü bunlar 
bazı komplo teoricilerinin işaret ettiği ve uyandırılmasi gerektiğini kastettikleri 
masum meleklerden değiller. Aslında sürekli bir uykuda tutulmaları gerektiğini 
dahi iddia edebilirim. Bunun sebebi esasında bu koyunların kendilerinin 
Illumunati olmaları. Binlerce yıl boyunca günden güne şeklinde, böyle hayvanlar 
sizlere saldırdı ve sizleri esir etti. Hemde kör bir şekilde görünmeyen 
efendilerinin emirlerine uyarak. Bir darbe veya savaş olsa sizce sizi ilk kimler 
satacak? Dokuzlar Konseyimi (Yunan Tanrilari) yoksa yandaki komşunuzmu? 
Kimin kapınızı kırıpta içeri girdikten sonra beyninize bir silah dayayıp sizi zorla 
dışarı çıkartacağını sanıyorsunuz? Roma Klubümü yoksa üniversitede beraber 
okudugunuz yan masadaki arkadaşınızmı? Bu yaratıklar sizin dostunuz değil ve 
onları uyandırmaya çalışmak kesinlikle mantıksız bir hareket. Kimileri bana 
koyunlara karşı kendimi çok burnu kalkık gördüğüm için neredeyse illuminati 
kadar iğrenç olduğumu söyleyebilir. Haklılar, koyunlardan bir üstteyim ama bu 
beni yinede illuminati ile bağdaştırmıyor.  

Aslında olay tam tersi, koyunların kendisi illuminati! Iyi düşünün! Bununla ilgili 
birçok örnek var. Bir partinin kampanya konuşmalarına gidin ve size aykırı olan 
şeyler hakkındaki fikrinizi açıklayın. Isterse politikacinin ayakkabısının rengi 
hakkında konuşun, koyunlar size saldırır. Simbiyotik, zihinsiz ve katil ruhlu bir 
kalabalığa dönüşürler. Ve sizi belkide ölesiye tartaklarlar. Koyunların hiç 
çekingen olmadıklarını anlayabiliyormusunuz. Eğer fikrini açıklarsan ve bu 
illuminatinin programına uymazsa sana saldırırlar. Neden dünya üzerinde böyle 
tehlikeli ve zararlı bir karbon atığını uyandırmayi istemeliyimki? Ha, Neden? Bu 
sadece kontra-prodüktif olur buna bağlı olarakda mantıksızdır.  

Peki o zaman devekuşlarını uyandırmanın kontra-prodüktifliğine bir 
odaklanalım.  
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İlk olarak! Sizin kişisel amacınız nedir? Hiç bunun üstüne düşündünüzmü? Işte 
size aklınızı uçuracak bir birşey, hazırmısınız? Şimdi size isim isim bir liste 
yazmayacağım. Ancak şuan dışarda yazı yazan birçok araştırmacı bilerek veya 
bilmeyerek yapılan bir "zihin-savaşının" parçaları. Niyetleri ise sizlerin zihnine 
"insanları uyandırmak sizin amacınız" gibi bir düşünce damgalamak. Iyi düşünün 
– bir çok araştırmacı "uyandırın milleti" diye çağrıda bulunuyorlar. Tıpkı TV 
programlarının sizlere bazı yapılması gereken şeyleri tavsiye etmesi gibi – 
bazılarıda bu tuzağa düşüp bu "zihin-savaşına" alet olmuş oluyorlar ve aslında 
komada bırakılması gereken milleti uyandırmaya uğraşıyorlar. Daha önce 
belirttiğim gibi ve sizlere birazdan açıklayacağım gibi, bu tamamen kontra-
prodüktif ve buna bağlı olarakta MANTIKSIZ bir harekettir.  

Şimdi zihninizi açık tutun ve kendizi şu resimde görmeye çalışın: 

Atlantik okyanusunun ortasındaki batan bir gemidesiniz. Merakınız ve zekanız 
sayesinde geminin 1 saat içinde batacağını anladınız. Herneyse, kaptan 
yolculara herşeyin yolunda olduğunu ve hiçbirşeyin yanlış yürümediğini 
söylüyor. Geminin orkestrası dahi halen müzik çalmaya devam ediyor. Ne 
yapacaksınız?? 

A) Yolcuların arasında koşturup hepsini geminin battığına ikna etmeye 
çalışacaksınız. 

B) Orkestranın önünde oturup biranızı içecek ve herşey normal gibi 
davranacaksınız. 

C) Bir plan yapıp kendinizi, yakın aile mensuplarınızı ve sizin gibi meraklı ve 
zeki olup durumun farkına varmış olan diğer birkaç yolcuyu kurtarmaya 
çalışacaksınız.  

Batan gemi hakkındaki gerçekle, orkestranın karşısına oturmak tabiki mantıksız 
olur çünkü gemi ile beraber batarsınız. Yolcuların arasında koşturup onları 
uyarmaya çalışmak adil bir davranıştır fakat onlar yinede fiili tanrılarına olan 
inançlarına bağlı kalacaklardır.  

Kaptanın "herşey normal" demesine rağmen, yolculara kör inançları yerine 
akıllarını kullanmalarını söyleyeceksiniz. Işte hiçbirsey koyunları "kendi aklınızı 
kullanın" lafından daha fazla kızdıramaz (tanrılarını terketmekmi?). Geminin 
battığına inanmayacaklardır. Saldırıya uğrayabilirsiniz. Rahatsızlık 
yaratıyorsunuz diye tutuklanabilirsiniz bile. Bu tamamıyla mantıksız bir 
davranış, çünkü gemi halen batmakta.  

Herneyse, opsiyon "C" nin en mantıklısı olduğunu görüyorsunuz. Buda, 
kendinizi, yakın aile mensuplarınızı ve sizin gibi meraklı ve zeki olup durumun 
farkına varmış olan diğer birkaç yolcuyu kurtarmaya çalışacaksınız demektir.  
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Sayın dostlarım, sizlere Titanikin gerçek batma sahnesini izah ettim. Koyunlar 
asla geminin batacağına inanmazlardı. Sadece yeterince zeki olan ve aklını 
kullanmış olanlar hayatta kalabilmişti. MANTIK! Izah ettiğim şey koyunlar 
hakkında nasıl düşündüğümdü ve gördüğünüz gibi hepside tamamen MANTIKLI.  

Hernasılsa, bazılarınıza birtakım araştırmacıların oluşturduğu "zihin-savaşı" 
sayesinde bir nevi beyin yıkaması uygulandı. Sizlere koyunları "uyandırmanızı" 
söylüyorlar. Size demek istedikleri, gemide kalıp beraber batmanız ve ölmeniz. 
Bu belkide bazılarınızın rahat hissetmesini sağlasada – bunun en mantıklı ve 
aydınlatıcı gerçek olduğunu biliyorsunuz. Ben sizleri satmak için yazmıyorum! 
Sizlere, Yeni Dünya Düzeni gelirken batan gemide kalıp koyunları uyandırmanız 
gerektiğini söylemiyorum. Sizlere gerçeği vereceğim – ne kadar acıtırsa acıtsın. 
Bazılarının dediği gibi : gercek acıtır ama sonuçta özgürlüğe ulaştırır.  

Koyunlarla aynı duyguları paylaşmanız için programlandınız. Sizin komplo 
teorilerinizi küçümseyen koyunlarla. Sizleri eğerki efendilerinin kravatı hakkında 
konuşursanız tartaklayacak olan koyunlarla. Zamanı gelince sizleri satacak olan 
koyunlarla. Onları sevmediğinizi sizde biliyorsunuz. Sevmediğiniz şeyleride 
kurtamakla uğraşmassınız. Sevmediğiniz şeylere karşı acıma duygunuz olmaz. 
Akılları durduran bir beyin yıkamaya girmiş olanları fark ettiğinizde, şunu 
söylediklerini fark edeceksiniz: Peki bu şeyleri nasıl değiştireceksiniz? Onların 
beyni yıkanmış durumdadır ve düşündükleri tek şey görevinizin toplumdaki 
herkesi değiştirmek olduğudur. Bu sadece MANTIKSIZ! Gemideki beyni 
yıkanmış herkesimi değiştirmeye çalışacaksınız yoksa kendi hayatınızımı 
kurtaracaksınız?  

Programlanmıştınız! Tıpkı bir fıçıdaki yengeçlerin yukarı çıkmaya çalışan başka 
bir yengeci aşağı çekmeye programlandıkları gibi. Size söylüyorum. Varilden 
çıkın. Varildeki tüm zombi yengeçleri uyandırmak size sadece zaman 
kaybettirecek ve sonuçta bir kodamanın tabağına akşam yemeği olarak 
konacaksınız.  

Sizleri bu yapılan "zihin-savaşına" kurban olmamanız ve zamanınızı kaybedip 
batan gemiyle batmamanız için sadece uyarıyorum. Özellikle düşünce ve 
fikirlerinize karşı olan insanları uyandırmaya çalışmak en mantıksız 
hareketlerden biridir. Tongaya getirildiniz! Sizinle dalga geçtiler. Tüm o 
araştırmacı ve "uyandırıcıların" %99'una amaçlarının ne oldugunu sorduğum 
zaman verdikleri cevapta şu oluyor: milleti uyandırmak! Eğer bana sorsanız 
söyleyeceğim şu olur: kendimi ve herşeyin farkında olan diğerlerini kurtarmak. 
Bugünden itibaren, yaptığınız ne ise durun. Öteki yolcularla muhabbet etmeyi 
bırakın ve kendinize bir bot bulup gemiden atlayın. Bir gün bana teşekkür 
edeceksiniz.  

Koyunlar size düşman kesilecek ve belkide hayatınızı karartacaklar. Sizi batan 
gemide tutacaklar. Sizi varilin içine geri çekecekler. Sizin için en büyük engeli 
teşkil ediyorlarsa, neden onları uyandırmaya uğraşıyorsunuzki o zaman? "Easy 
Rider" filmini hatırlayan varmı? Avukat olan karakter diğer motorculara 
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koyunların onlardan özgürlüğü temsil ettikleri için nefret ettiklerini söylüyordu. 
Motorcu ise "peki herşey özgürlük için değilmi? Kimse özgürlük istemiyormu?" 
diyordu. Avukat ise "bunun üzerine konuşmakla onu uygulamak iki farklı şeydir" 
diyordu. Görüyormusunuz, özgür olduğunuzu gösterdiğiniz zaman (politik rallide 
farklı bir fikir gibi), diğerlerine ne demiş oluyorsunuz? Onların birer köle 
olduğunumu? Bu nedenle koyunlar sizlerin kara koyun olduğunuzu görünce 
çıldırırlar. Çünkü koyunlar en derinlerinde birer köle olduklarını çok iyi bilirler. 
Onların köle olduğu gerçeğinin altını özgürce takılmaktan başka hiçbirşeyle 
çizemessiniz. Çaktınızmı şimdi? 90 larda diğer ırktan ve kültürden insanlarla 
takılırdım. Sokaktan aşağı yürürkende etraftakiler aşağılayıcı veya garip 
bakarlardı. Neden peki? Yanlış birşey yaptığımızı düşündüklerinden değildi. 
Çünkü biz kendimizi özgür hissettigimiz şekilde takılıyorduk. Onlarda özgür 
takılmak istiyorlardı ama zihinlerinde kendilerini köleleştirmişlerdi. Kafamıza 
göre özgürce piyasada gezmemiz onların birer köle olduğunun altını çiziyordu. 

Bir insanı, birini öldürmeye hazır etmek için ona onun özgür olmadığını 
söylemekten başka birşeye ihtiyacınız yoktur. Aynı şekilde savaşlardada aynı 
sahne yaşanmıyormu? Saldırıya uğruyoruz, özgürlüğümüz tehlikede deniyor ve 
baaaaaam, 100.000 ölü. Işte bu yüzden koyunlar asla dostunuz olamaz. 
Buluştuklarınızla dışarı çıkmamakla onlara diz çökmüş olmayımı tercih 
ederdiniz? Sokakta gördüğünüz her birini ikna edip uyandırmayamı 
çalışmalısınız? Ben dışarı çıkıpta tanımadığım lavukları uyandırmakla 
uğraşmıyorum. Ben dışarı çıkıp benim gibi olan insanlarla takılıp iyi vakit 
geçiriyor ve eğleniyorum. Çünkü burada olmamızın amacı bu. Hayatını yaşa, 
eğlen, öğren ve gözlemle. Yani bu denyoları uyandırmanın ne kadar mantıksız 
olduğunu göremiyormusunuz?  

Bu durum çok ironik, tam olmasa bile, 90 lardaki benimki gibi olan davranışlar 
bizleri bugün bu hale getirdi. Türkiyedeki ırk ve din karışıklığıda bu yüzden hep 
devam edecek. Müminler ateistlerle ve ateistlerde müminlerle uğraşacak... 
bunun içinde internet forumları kullanılmakta. Türkler ve kürtler daima karşı 
karşıyaymış gibi lanse edilecek. Terör daima daha beter bir hal almaya devam 
edecek. Protestolar ve buna bağlı şiddet eylemleri artacak.  

Esas karşıt olanlar koyunlar - ve sizin amacınız onları uyandırmaya uğraşmayıp 
hayatta kalmaya çalışmak. Gerekirse ailenizi ve kendinizi korumak için 
suratlarının ortasına dahi sağlam bir tane oturtmanız gerekebilir ama amaç 
tabiki bu değil! Şiddet herzaman şiddeti getirir. Tarihte bunu gösteriyor. Fakat 
beni anlıyormusunuz? Koyunlara tolerans yok! Siz zeki ve aydın olduğunuzdan 
dolayi zayıf değilsiniz. Siz güçlü ve gururlusunuz. Daha öncede belirttiğim gibi 
sizin beyniniz umurunuzda bile olmayan insanları uyandırmak adı altında 
yıkanmıştı. Koyunlar sizi aşağı çekip cehennemin dibine sürükleyecekler. Sizleri 
kendi seviyeleri olan, acı, sefalet ve öfke dolu bir çaresizliğe indirecekler. Onlar 
sadece bir köle sürüsü – umutlarla dua ediyor ve ellerinden ne geliyorsa yapıp 
yolunuzu kesmeye çalışıyorlar. Sadece sizide kendileri gibi köleleştirip acı 
çekmenizi istiyorlar. Efendilerini çok seviyorlar. Anlıyormusunuz beni? KÖLE 
EFENDİLERİNİ ÇOK SEVİYORLAR! Köle efendileri için gerekirse savaşıp ölmeye 
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bile hazırlar. Köle efendilerini kendilerinden bile daha çok seviyorlar. Onlar 
sizleri yok etmeye programlanmış yaratıklar. Sakin bunları uyandırmaya 
çalışmayın. Anliyormusnuz beni? Bu tıpkı bombanın pimiyle oynamak gibidir - 
elinizde patlayabilir. Onlara karşılık vermeyin ve kendinizi kurtarın. Artık 
koyunlara acımak yok. Onlara bir şans verildi ve bilgi önlerine sunuldu. Onlar 
köle efendilerine kölelik etmeyi tercih ettiler. Fakat buna rağmen, bazılarınız bir 
kişinin başka bir kişiyi uyandirabileceğini iddia edebilir. Işte komplonunda 
muazzam tarafı bu. Bir çoğu birileri tarafından uyandırıldıklarını söylüyorlar. 
Şimdi bunun üzerine iyi bir düşünün. Kişisel tecrübelerinizi bir kullanın. Sizce 
sizi başka birisimi uyandırdı? Birçogu bunun böyle olduğuna inanıyor. Fakat 
şimdi size gerçegi söyleyeceğim!  

SIZ kendinizi kendi başınıza uyandırdınız!!!! Geriye bir bakıp ne zaman 
araştırmalar yapmaya başladığınıza bir bakın.... Içinizden birşey sizi gerçeği 
bulmak için dürtmedimi? Işte bu birşey sizin "aydınlığınızdı" yani zekanız. Bu 
gerceğe doğru olan yola erişen SIZdiniz.  

SENdin, sadece SEN, tek başına! Sadece senin kendi zekanla ve 
mantığınla!! Anlıyormusun şimdi beni? SEN zekisin ve bunu gerçeğin 
peşini bırakmayarak kendine kanıtlamış oldun. Başka kimseye birşey 
kanıtlamak zorunda değilsin. Senin gibi olan birçok insan var. Yalnız 
değilsin.  

Denyonun biri gece vakti yatak odanıza giripte kulağınıza 11. Eylül olaylarının 
bir düzmece olduğunu fısıldamadı. Şimdi beni iyi dinleyin. Şu "birşey" 
illuminatiyi sizden korkutan en önemli şey. Sizi ileri doğru süren şu güçlü 
"birşey"! Bir gece mecazi olarak karşılaştığınız o siyah monolit sizi bilginin 
havuzuna sürükledi. Işte bu binlerce yıldır süregelen AYNI siyah monolit (2001: 
A Space Odessey filmini seyredin).  

 

Sizi gerçeğe doğru iten bu "güçten" çok korkuyorlar. Böylelikle ortaya bir silah 
çıkardılar. Size bir yem atıp gittiğiniz yolu bloke ederek sizleri başka bir tarafa 
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yönletmek için ortaya çıkan bir silah. Bu yem size yaptığınız ne ise durmanızı ve 
bunun yerine zamanınızı boşa harcamanızı tavsiye ediyordu. Yolun olduğuna 
bile inanmayanları uyandırmalıydınız. Biri size "uyandırın milleti" diyorsa bu 
sadece bilerek veya bilmeyerek kaçış yolunuzu bloke etmek içindir. Bu kaçış 
yolundan kastım ise kişisel hayatta kalma mücadeleniz. Siz kendinizi kendiniz 
uyandırdınız. Gerçege giden yolu kendiniz buldunuz ve o yola devam etmeye 
başladınız. Bu yolda giderkende, "uyandırın milleti" diye bağıranlarla çarpıştınız. 
Şimdi bu insanların sizden yapmanızı istediğinin mantıklı olup olmadığını 
kendinize bir sorun. Batan gemiyi düşünün! Üzerindemi duracaksınız yoksa 
kendinizimi kurtaracaksınız?  

BONUS 

Soru : Bir sonraki saldırı ne zaman olacak? 

Cevap : Bunun zamanını bilmek imkansız ancak kesinlikle bir saldırı olacak. 
9/11 olaylarını nasıl yaptıklarını gördünüz, yani kendinizi kurtarabilmek için 
hazırlıklı olun. Daima 2-3 aylık erzak ve Mikrofiltreli ağız ve burnu kapatan 7-10 
TL lik H1N1 maskesi bulundurun. 3. Dünya Savaşı planları 80 seneden uzun bir 
süredir hazırlanıyordu. Uzaylı saldırısı filmleri ve geçmişteki savaşların filmleri ile 
ilerideki savaşlara hazırlanmanız için programlanıyorsunuz. War of the Worlds, 
Independence Day, Terminator ve 2012 gibi birçok film sizleri programlıyor.  

Soru: Neden bu yazıları okumayı istiyorum? 

Cevap: Çünkü gerçekleri bütün çıplaklığı ile yazıyorum. Birçoğunuz benim gibi 
düşünüyor, ancak çoğu düşüncelerini bastırmaya programlandığı için yazamıyor 
yada sadece oluşacak tepkiden korkuyor. Ben sadece içinizde olanı serbest 
kılmanıza yardımcı oluyorum. Gerisinide siz kendiniz yapıyorsunuz. 

Soru: Neden bunca yerlatı sığınakları yapılıyor? 

Cevap: Satürn ikinci güneş olarak ateşlendiği zaman oluşacak radyoaktif kozmik 
dalgalardan korunabilmek için. Şuan satürnün çevresinde bulunan Cassini 
mekiğinin içindeki plütonyum ile patlamayı sağlayacaklar. Jüpiter üzerinde bir 
deneme yapmışlardı ve geriye kalan kara leke izi dünyanın bile çapını aşıyor. 
Gezegenlerin nasıl güneşe çevrilebileceğini 1950lerde keşfetmişlerdi. Vergi 
olarak ödenen milyarlar hep gizli saklı bilimsel projelere aktarıldı. "2010: 
Starchild The Beginning" filmi tüm projenin maksadını gözler önüne seriyor. 
Arthur C Clarke in Space Odyssey kitaplarını okuyun, türkçesi var. Size fiksiyon 
olan şeyler illuminati için gerçek. Bu yüzden kategorileri "fiksiyon"!!!  

Illuminati bizim gibileri illaki yok etmek istemiyor çünkü hayatta kalacağımızı 
biliyorlar. Onlar yiyici olarak gördükleri koyun takımını yok etmeye çalışıyorlar!!! 
Bizim gibi olanlar doğruyu yanlıştan zekalarını kullanarak ayırt edebilecek 
yeteneğe sahip. Yani herhangi bir rehbere veya "kutsal" kitaba ihtiyacımız yok! 
Anlıyormusunuz? Tek ihtiyacınız olan şey objektif bakış açısı ve mantık! 
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HAYIRSEVER İLLUMİNATİ NEYİ BEKLİYOR 

Evet, bu soruda sorulmalıydı tabiki. Neden bu Illuminati denenler bizleri şimdi 
öldürmüyorlar? 

Halen daha neyi bekliyorlar? Cevap şu: Doğa! Illuminati grubu güçlerini doğa 
kanunlarına olan saygıları sayesinde elde ederler. Şöyleki; doğanın ilahi 
kanunlarının farkındalar ve bunları bozmaya çalışmıyorlar. Aslında doğaya 
tapıyor ve onun kanunlarını metodik olarak takip ediyorlar. Buda dehşet verici 
bir anlayış "gerçeğini" ortaya çıkarıyor. Doğayı anlamak, "gerçeği" anlamak 
demektir. Birçok insan "gerçeğin" ne olduğunu anlayamadıkları için kendilerine 
sunulmuş olan fantazi dünyasinda yaşarlar. Kimileri bu insan türünü "koyun" 
olarak nitelendirir. Bu fantazi dünyasi: Matrix, kölelik ve modern toplum 
olarakta adlandırılabilir. Nasıl çağırırsanız çağırın, konu şuki; Illuminati güçlü, 
çünkü onlar doğa kanunlarına karşı herzaman saygılı. Birçoğunuz da bu "Doğa 
gerçeğini" redettiği için bir nevi "köle"! Bazı anlaşılamayan nedenlerden dolayı, 
bu gezegeni doldurmuş olan insanlar zannediyorki, doğanın kanunları insanlar 
için geçerli değildir.  

Bazı garip sebeplerden dolayı doğanın acımasız kanunlarının sadece bitkilere ve 
hayvanlara uygulandığını kabul ediyorlar. Ayrıca diğer nedenlerden dolayıda bu 
kanunların insanlara uygulanmadığını düşünüyorlar. Bu gerçeği akıllara 
durgunluk verecek bir açıdan reddeden insanlık, tıpkı bir köleleşmiş koyun 
sürüsü gibi hayırsever Illuminatinin eline düşmüş oluyor. Hayatın temeli 
dengede tutulmasına bağlıdır! Denge, sadece denge!!!! Bu gezegendeki her 
yaşam formunun bir avcısı ve aynı zamandada bir avı vardir. Buna bağlı olarak 
her canlı aslında bir avcıdır, hemde istisnasız! Eğer avcı avını (doğal kaynak) 
kendisini yeterince üretemeyecek konuma getirirse, yokolur! Sanırım 
birçoğunuz doğadaki avcıların avları ile bir denge içinde yaşadıklarının 
farkındadır. Bu dengeyi bozmak tek anlamda "yok olmak" demektir. Bu doğanın 
kanununudur. Insanlarda bu kanuna uymak zorundadırlar, yoksa onlarda yok 
olmaya mahkum olurlar. Bugün, elde olan kaynağın (yiyecek/hizmet) 
yeteceğinden daha fazla insan yaşamakta. Bunun sebebi insanların krediye bağlı 
yaşamalarıdır. Yani çalışmadan elde edilen kaynaklar. Krediye olan bağlılık 
insanlarda kendine fazla güvenme, bu sayedede nüfus artışına ve kaynakların 
çarçabuk tüketilmesine neden olur. Ister inanın ister inanmayın, size yazdığım 
gibi, Illuminati haklı! Bir nüfus fazlalığı var. Kısacası herkese yetecek kadar 
yiyecek yok. Ve hayır, sadece daha fazla ekin ekip veya daha fazla hayvan 
yetiştirerek bu sorunu çözemezsiniz.  

Ekin ve hayvanların avları/ihtiyaçları sırf insanlar daha fazlasını istiyor diyede 
artmıyor. Daha fazla hayvan yetiştirmek, daha fazla yeşil alan gerektirir, daha 
fazla yeşil alan ise daha fazla tohum, daha fazla bitki, daha fazla polenleyen 
böceğe, daha fazla böcek daha fazla bakteriye, daha fazla bakteride daha iyi 
iklimsel koşullara, daha iyi iklimsel koşullar ise daha verimli bir toprağa ihtiyaç 
duyar. Doğa bir denge üstünde basa basa durur. Hiçbir "para" miktarı daha 
fazla hayvan veya yiyecek yapamaz. Anlıyormusunuz?? Para ile daha fazla 
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yiyecek yapılamaz ve doğanın kanunlarına bağlı denge kırılamaz. Doğa 
kanunları sadece övülür! Yani bir nüfus azaltımı şartki doğanın dengesi tekrar 
yerine gelsin ve türler yok olmaktan korunsun. Bu belki size sürpriz gibi gelebilir 
ancak, bu sistem binlerce yıldır uygulanıyor. Bu tip devasa nüfus azaltımları 
geçmişteki devirlerin veya çağların sonunu getiren şeydi! Her çağın sonunda 
büyük bir yenilik ile insanlık tekrar ayakta kalıyorduki böylelikle sonsuza kadar 
devam edebilsinler. Her büyük uygarlık ne kadar büyük ve gelişmiş oldularsa 
olsunlar buna rağmen neredeyse yeryüzünden silinmişlerdi. Bazı yazılar sizleri 
Sümerler, Mısırlılar ve Romalıların kendi oluşturdukları zulümden dolayı yok 
olduklarını anlatırlar.  

Aslında gerçek şuki, kendilerini yok ederek doğal dengeyi tekrar yerine 
oturttular. Bu uygarlıkların liderlerinin soyundan gelenler bugünde devletlerin 
veya sarayların başındalar. Tüm bu kan bağı olanlar "hayatın çiçeği" (flower of 
life) prensibine saygı duyarlar. Hayatın çiçegi bize doğada ölümden hayat 
oluştuğunu belirtir! Doğa size hergün ölümün hayat getirdiğini gösteriyor. Ancak 
birçoğunuz bu önemli noktayı gözardı ediyorsunuz. Illuminati, insanlar fantazi 
diyarında yaşıyorken, ölümü benimsemiştir. Hiç merak etmedinizmi, acaba 
neden Illuminati cemiyetleri "Skull and Bones" (Kurukafa ve Kemikler) 
sembolleri ile dolu ve neden kan adağı veriyorlar diye? Bu basitçe onların 
doğadaki diğer yarıya yani hayat getiren "ölüme" olan saygılarından dolayıdır. 
Hayat Çiçegi bu dengeyi yani yaşam ve ölümü temsil eder. Bu sayedede yaşam 
devam eder. Görünüş şuki, yenilenme zamanı (soykırım) gelmek üzere. Işte 
Illuminatide tam bunu bekliyor. Onlar dahi doğa kanunlarına karşı gelemezler. 
Onlarda doğru ana kadar beklemek zorundalarki insanlık tümüyle yok olmasın.  

Sizlere bilmediklerinizi değil, göremediklerinizi yazıyorum! 

Yani tüm bu 2012, satanistlerin savaşı, yeni çag, altın çag, foton çagi ıvır zıvırı 
aslında sadece sizleri bu fantazi hayatta meşgul tutmak için. Yani meşgul olun 
ve düşünmeyin, "biz" sizin için düsünüyoruz mantığını aşılamak için! Şehirde 
yaşayan bir insan muson ormanında sizce kaç gün hayatta kalabilir? 1 Günmü? 
Saatler bile fazla. Bilgisayarlar ve elektronik oyuncaklar ile sizce nasıl hayatta 
kalabilirsiniz?  

Finlandiyada Rotschild ve Rockefeller aileleri boşuna bir "Tohum Bankası" 
diktirmedi! 3/2 si su olan bir gezegende susuzluk çektiğinizi zannettiren sizce 
kim? Küresel ısınma fiyaskosunu hazırlayanlar kim? Al Gore klima üzerine 
yaptığı konferanslarda su seviyesinin en az 7M artacağından bahsediyordu ama 
kendisine konferanslardan elde ettigi parayla deniz kenarında bir villa aldı!!! 
Yani bu adam bu kadar beyinsizmi?  

Herkes yükselirken altına hücum ediyor. Fakat altın yükselirken dolarında 
yükselmesinin imkansız olduğunu kabul etmek isteyenler çok az. Yani bir şey 
çıkarken ona bağlı olan başka birşeyde inmek zorundadır. Herkes bir yatırım 
peşinde. Herkes para peşinde. Sizlere tek önerim şu, eğer yatırım yapacaksanız, 
aldığınız şey yenip içilemiyorsa, içinde yaşanamıyorsa veya üzerine birşey 
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ekilemiyorsa, bu yatırım tamamen gereksizdir! İleride kıtlık yaşanacak ve bu 
kaçınılmaz! Anlıyormusunuz, kaçınılmaz!  

Ya Illuminatinin yolunda gidersiniz yada yokolursunuz! Medya Illuminatiyi kötü 
olarak gösteriyor, ki bu normal. Çünkü eğer herkes onlar gibi olsaydi düzen 
böyle olmazdı ve kimin kimi kontrol edeceğine karar verilemeyeceğinden kaos 
başlardı. Bedavaya yemek yok. Yemeğini üretemeyen veya yakalayamayanında 
doğada yeri yok. Kısacası o herkesin karşı durduğu ve nefretle işaret ettiği 
Illuminati iyi ve ben onların yapmakta olduğu şeyleri savunuyorum. 

Tabiki bu hayırseverlerin koyunları nasıl kontrol altında tuttuklarınıda merak 
ediyorsunuzdur. Artık gerçek düşmanın kim olduğunu anladığınıza göre sanırım 
bu konuya geçmemizdede bir sakınca yoktur. Başlangıç olarak bilinen 
alüminyum şapkaların bu alanda hiçbir boka yaramayacağını belirtmeliyim. 
Ancak neyin nasıl işlediğini anladıkça edindiğiniz bilgi sayesinde hiçbir zırvaya 
ihtiyacınız olmadığınıda göreceksiniz. Çünkü yalnızca bilgi gerçek bir koruma 
sağlar. Sizi tehlikeye sokacak tek şey sadece vurdumduymazlıktır.... 
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SUSAM SOKAĞI VE YABANCILAR 
Şimdiye kadarki yazılara bağlı olarak belkide çoğunuz kızgınsınız. Herşeyin öyle 
zannetmiş olduğunuz gibi olmadığını öğrenmek kimi hemen memnun edebilirki. 
Olsun, kızgın olmak pasif bir koyun olmaktan yinede iyidir. Kızgınlık her ne 
kadar sizi gerçeklere yaklaştıracak önemli bir etkende olsa, kontrolsüz olan 
hiçbirşeyin size yararı olmayacaktır. O yüzden şimdi derin bir nefes alın ve 
sakinleşip okumaya devam edin. 

Tüm dünyadan bir anda nefret etmeye başlamış olamazsınız herhalde! Bende 
sizinle bu geminin içinde beraber yüzmekteyim ve belkide görebileceğiniz en 
satanik yazıları yazarak bu kızgınlığınızı yönlendirmenize ve doğru kullanmanıza 
yardımcı olmaya uğraşıyorum. Yanlış zamanda yada yanlış yerde doğmuş 
olduğunuzu bile düşünüyor olabilirsiniz. Bu ve benzer düşüncelerin tek nedeni 
henüz KİM OLDUĞUNUZU ANLAMAMIŞ olmanızdan kaynaklanıyor. Kimsin sen? 
Koyunları takip eden bir sürü üyesimi yoksa onları yönetecek olan bir satanist 
mi? Bir kara koyun. Bir Lider. Bir Gavat. Bir Tanrı. Peki bunu nereden biliyor 
olacaksın? İşte bu oldukça basit: sürüye bir türlü "uyum sağlayamıyorsun". 

Kara bir koyun olarak elinizde karşınızdaki sürüyü yönetip onları kontrol altına 
almak ve bundan kendinize fayda sağlamaktan başka seçeneğiniz yok. Şimdiye 
kadarki yazılardan anlayacağınız gibi dünyada ya siyah yada beyaz var, yani 
bunun bir ortası yok! Eğer 9-17 cinsi bir kübik ofis köleliği sizi tatmin etmiyorsa 
bunun karşıtı olan yönetim işini başaracaksınız demektir. Sakinleşin ve şunu 
bilin: DÜNYA AMCIK BİR YER! Tamammı, şimdi rahatmısınız? Kimse size bunu 
bu kadar kısa ve öz olarak söylemezdi herhalde. Tabiki zihninizde parlak bir 
anlayışın oluşabilmesi için öcelikle dünyanın ve bağlı işlediği evrenin işletim 
düzenini anlamalısınız. 

Hadi o zaman nasıl büyütüldüğünüze gelip bununla beraber reailte denen şeyi 
ne olarak algılamaya programlandığınıza bir açıklık getireyim! 

Sizler büyütülürken aslında kulağa fantastik bir mit gibi gelen; dünyanın İYİ 
olduğu ve buna bağlı olarak tüm dünyanın özverili, nazik, akıllı, dost canlısı, 
eğlenceli ve mantığını doğru kullanan İYİ insanlarla dolu olduğu masalını sürekli 
dinleye durdunuz. Bu doktrine masal sizlerin nazik zihinlerine TV şovları, filmler 
ve okul amplifikasyonları ile tekrar ve tekrar ve tekrar kazıtıldı. Fakat ergenlik 
çağından çıkıp yetişkinliğe geçtiğiniz gibi size anlatılan herşeyin birer yalandan 
ibaret olduğunu gördünüz. Anladınızki dünya gerçektende amcık bir yer. 

Yaşınız henüz 16,17 yada 18 iken bu gerçeğin farkına varmak, 3-4 yaşında iken 
varmaktan oldukça farklı tabiki. Yani eğer çocuğunuz varsa yada olacaksa bu 
gerçekleri ona erkenden açıklayarak tıpkı bizim gibi bir realite şokuna 
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uğramalarına erken yaşta engel olmuş olursunuz. Böylece ne şimdiki gibi amı 
götü dağıtırcasına hayata küserler nede bu yeni fakat gerçek olan realiteye 
uyum sağlamakta fazla zorluk çekerler. Ben şahsen 17-23 yaşlarım arasında 
iken dünyanın ne kadar amcık bir yer olduğunu anlamaya başlamıştım. Elitlerin 
çocukları gibi sizin çocuklarınızda bu gerçekleri henüz yaşları 3-4 iken bilmeliler! 
Bu gerçeklerin erken yaşta öğrenilememesinin nedenine kısaca "cehalet 
hendeği" denebilir. Tıpkı Matrix filmindeki gibi, yani hayali bir dünyada 
yaşayanların belirli bir yaştan sonra uyanmaları neredeyse İMKANSIZ oluyor.... 
işte bu imkansızlığın getirdiği sonuçta şimdiki dünyaya karşı olan nefretin 
kendisi! 

Beni takip edin ve size gerçek dünyanın perdelerini biraz daha aralayıp ne ile iç 
içe olduğunuzu göstereyim. Şimdi hayal edinki 3-4 yaşındasınız ve bende sizin 
babanızım. Beraber deniz kenarında bir gezintideyiz ve bir anda burnunuza 
kızarmış (KFC) tavuk kokusu gelmeye başlıyor. 

Bir anda bana dönüp "babacığım bende ondan istiyorum" diye miyavlamaya 
başlıyorsunuz. Bende "Evladım, hayır... o yiyecek bizim için değil, o yiyeyeck 
etrafında gördüğün halk için" diyorum. Şaşırmış minik parlayan gözlerinizle 
bana bakıp "babacığım, peki bu halk dediğin şey nedir?" diye soruyorsunuz. 
Bunun üzerine sizi elinizden tutup yakındaki bir parkın bankına doğru gidip 
oturuyor ve sizide kucağımda tutuyorum. 

Ben: Evladım, babacık, annecik, sen ve sarmancığın aslında ne olduğunu 
biliyormusun? 

Siz: Evet babacığım bunu biliyorum; bununla biz bir aile oluyoruz.  

Ben: Aferin evladım, evet bu bizim ailemiz. İşte ailemizin dışında kalan ve 
etrafında gördüğün herkes HALK oluyor ve onlar bizi İLGİLENDİRMİYOR.  

Siz: Yani onları umursamıyormuyuz babacığım?  

Ben: Evet evladım, biz onları umursamıyoruz!  

Siz: Ama neden babacığım, neden onları umursamıyoruz? 

Ben: Çünkü sen, anneciğin ve babacığın sevdiğimiz tek insanlarsınız. Biz 
birbirimizi kollarız ve dışardakileride umursamayız çünkü onlar bizim ailemiz 
değiller. Biz sadece birbirimizi seviyoruz, değilmi ufaklık? Derken yanağınızdan 
bir makas alıp minik göbeğinizi gıdıklamaya başlıyorum. 

Siz: Haklısın babacığım, seni seviyorum... 

Ben: Bende seni seviyorum minik şeytan. Diyorum ve gezimize devam ediyoruz. 
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Henüz yaş 3 iken dışarıdaki halkın NE İÇİN var olduğunu ona açıklamanıza 
gerek yok, ancak bilmesi gereken en önemli noktayı ona bastıra bastıra 
anlatarak anlamasını sağlamalısınız - o'da dışarıdakilerin BİZ olmadığı ve bizden 
uzak oldukları içinde ailemize dahil olmadıklarıdır. Onlar bizden ve ailemizden 
farklı bir tür insandır. Bu genç yaşta baba evladına halkın önemsiz olduğu 
mentalitesini aşılarsa, çocuk büyüdükçe bununla ilgili daha fazlasını öğrenebilir. 
Ancak bu kitabı okuyanlar için temel ders benim ve sizin çocukken bu önemli 
dersten mahrum kalmış olduğumuzdur, yani diğer koyunların aslında önemsiz 
olduğu dersinden!  

Peki bu nasıl kanıtlanabilir? Oldukça basit - sadece bir sabah uyandığınızda 
dünyanın nasılda aslında amcık bir yer olduğunu keşfettiğinizi hatırlayın! Yani 
artık lağım kanallarının kara sıçanlarla, bodrumun hamamböcekleri ile ve 
çatınında örümcek ağları ile dolu olduğunu biliyorum - fakat yinede 
karamsarlığa kapılmıyorum -- sadece umursamıyorum - peki neden böyle? Basit 
- genç yaşta iken durumun gerçek hali bana izah edilmişti. Yani 3 yaşımda iken 
lağımlarda sıçanların gezdiği, bodrumlarda böceklerin cirit attığı ve örümcek 
ağlarının rüzgarın estiği yerden suratıma yapışacağı bana genç yaşımda iken 
anlatılmıştı ve bu yüzdende realitenin nasıl işliyor olduğuna dair oldukça sağlıklı 
bir anlayış geliştirmiştim ve buda benim ilerde yaşayabileceğim bir şok ile 
sarsılmamı engelleyecekti. 

Fakat halk asla bu tip bir eğitim alarak yetişmiyor. Halk daima temel bir yalan 
üzerine bağlı olarak YETİŞTİRİLİYOR. Bu yalanda etraftaki insanların "iyi" 
oldukları ve "önemsenmeleri" gerektiği üzerine. Ancak hepinizin kızmakta 
olduğu esas şeyin ne olduğu konusunda bir fikriniz varmı peki? Yani kızdığınız 
şey dünyanın kendisimi yoksa idealize edilmiş hayali dünyanın size sunulmuş 
halinin gerçek olmamasımı? Tabiki hayalin gerçek olmaması! 

...Şimdi dikkat edin, ortaya daha ilginç şeyler çıkacak! 
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Çocukken doktrine edilmeniz için TV de seyrettiğiniz çocuk programlarındaki 
eksik olan pasif etken ne idi? Yukarıdaki resime iyi bakın! Herkesin bildiği 
Susam Sokağında bir çok kukla bir topluluk halinde, mutlu, huzurlu ve neşeli 
ibneler gibi yaşıyorlar. Fakat eksik olan şey ne? 

Cevap: AİLE! 

Görmekte olduğunuz aile yabancılardan oluşan bir topluluk. Sarı kuş çöp 
tenekesinde yaşayan kuklayı seviyordur, çöp tenekesinde yaşayan kuklada 
kurabiye canavarını, kurabiye canavarıda kont drakulayı vs. Bir başka deyişle 
bir sürü BARİZ yabancı beraberce kardeş kardeş yaşamakta ve birbirlerine 
yardım etmektedirler. Fakat ne yazıkki bunların hiçbirisi realite ile uyuşmuyor. 
Anlayacağınız, bu doktrinasyonun yapmakta olduğu şey, bunu seyredenlerin 
Dünyayı ve içinde barındırdığı halkı "İYİ" yada bir "AİLE" olarak görmelerini 
sağlamaktır. Aynı zamanda gerçek bir ailenin ancak büyük bir topluluğun bir 
araya gelmesi ile oluşacağı amplifikasyonu ilede gerçek çekirdek aile kavramı 
sanki önemini yitirir. Program oldukça basit: Yabancılar (halk, topluluk, dünya) 
iyidir ve çekirdek aile ise pek o kadar iyi değildir. Peki ailenin o kadarda iyi 
olmadığını gösterdiklerini nereden biliyoruz? Hiç Susam Sokağı programında bir 
aile gördünüzmü? Ortadaki topluluk sağdan soldan toplanmış kimsesiz piçlerin 
sevgiyi ailenin içinde yerine dışında arıyor olmalarını temsil ediyor. Hani şu 
kurtlar tarafından yetiştirilmiş çocuğun hikayesi vardır... işte bu bugün 
çoğunuzun kızmasını sağlayan çocukluk programlamasının eseri. Hepiniz tıpkı 
Susam Sokağındaki gibi etrafınızdaki yabancılarla mutlu ve huzurlu yaşamak 
istiyorsunuz.... ki aslında onlar yoklar... aslada var olmadılar.... ve 
olmayacaklarda. Bu sadece bir masaldı, yani bir PROGRAM! 

 

Peki Elmo aslında Telly'nin babasımı? Yoksa sadece genç çocukların poposuna 
hayran bir pedofilmi? Ne oluyor orada? Ya peki Anne nerede? Etrafta ne bir aile 
resmi nede anne baba resmi var! Hani aile nerede? Etrafındaki yabancılara 
ailesinden daha fazla değer vermesi gerektiğine alıştırılan çocuğun çekirdek-aile 
idrakı böylece istenildiği gibi komünal aile anlayışına dönüştürülüyor. 
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İki tane ibne bir evde yaşıyor ve birde yanlarında sarı bir ördek bulunuyor? 
Nedir bu böyle? Neden bu ördeği ellerinde böyle uzun süre tutup sanki çok lazım 
bir şeymiş gibi lanse ediyorlar. Yani her ibne çiftin evinde bulundurması gereken 
titreşen plastik oyuncaklarımı ima etmek istiyorlar? Ve bizde buna çocuk 
programı diyoruz! Her ne yapıyorlarsa yapsınlar - ortada eksik olan şey AİLE! 
Buna bağlı olarakta bu programları seyreden çocuklar yabancıları (İYİ) birer aile 
gibi görmeye başlıyorlar. Gözlerini götünüze, evinize, eşinize, paranıza yada 
sahip olduğunuz neyiniz varsa ona dikmiş olanları hemde! 

Bu Susam Sokağı ve benzeri kukla şovlarında amaç seyreden narin zihinleri 
aileden uzak tutup aslında var olmayan hayali bir topluluğa odaklatmak ve 
onların esas AİLE olduğuna programlamak. Çocukken bende susam sokağındaki 
gibi bir topluluğu aradımda durdum fakat asla bulamadım! Ancak bunun 
tohumları çoktan ekilmiş ve hasar oluşmuştu bile. Tıpkı diğer çocuklar gibi 
bende topluluğa ailemden daha çok değer vermiştim. Aynı şekildede siz. Şimdi 
günümüze bakarsak milletin neden gıcık bir amcık sürüsü olduğuna belkide 
hayretle bakıyorsunuzdur. Problem şuki onlar bir sürece bağlı olarak değişip 
sizde bugün bunun farkına varmadınız. Hayır, onlar daima amcık birer uyuz 
gibiydiler. 

Evladım, halk daima amcık bir ortamın kendisi idi. Sadece kimse sana bu 
gerçeği söylemedi. İşte şimdi benimle parktaki bu hayali gezine 3 yaşında 
çıkmışken sadece etrafına bir bak ve halk denilen şeyi, yani dünyayı bir 
gözlemle. İşte ŞİMDİ gerçekte ne olduklarını gerçektende biliyorsun. 

Ne oldu? Halen kendini onlara karşı kızgın hissediyormusun? Kendini sanki 
ortada bırakılmış bir piç gibimi hissediyorsun? Yoksa tek gördüğün şey gerçekte 
neyin nasıl olduğumu? 

Yoo, sen dünyadan nefret etmiyorsun - senin esas nefret ettiğin şey susam 
sokağındaki gibi kimsesiz yabancılardan oluşan ve birbirlerini seven bir 
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toplulukla ilgili kurduğun ancak gerçekte var olmayan hayalin kendisi! Yani 
nefret ettiğin GERÇEK, dışardaki dünyanın aslında sana öğretildiği gibi 
olmaması. 

Matrix filminin bir sahnesinde, Matrixe geri dönmek uğruna arkadaşlarını 
satmak için Mr. Smith ile pazarlığa oturan karakterin önündeki koca pirzolayı 
yerken yaşadığı his tıpkı bu durumunu temsil ediyor. Gerçek dünyada öyle bir 
yiyecek yok dercesine hemde. Aslında bu şey gerçek dünyadada var, sadece 
onu nasıl bulman gerektiği sana öğretilmedi. İlk defa McDonalds burgeri 
yediğimde "voaav, müthiş bişeeey" demiştim, taki ovada yapılan tandır 
kebabından yiyene kadar tabiki. Anlayacağın gerçek mutluluk halen dışarıda 
mevcut. Tek farkı onun buna benzememesi: 

 

Koyun ebeveynlerimiz bizi hayatın gerçeklerinden korumaya çalışırken aslında 
yapabilecekleri en büyük kötülüğü yapmış olduklarını sadece bilemediler. Tek 
yapmaya çalıştıkları şey korumaktı, en azından korumadan anladıkları ne ise 
onun çerçevesinde kaldılar. Cahilliklerinin kurbanı olduğumuz açık ancak yinede 
bunu bir "suçlama" olarak kullanmaktansa ilerki nesillerin aynı tuzağa 
düşmesine engel olarak satanik neslin gerçeklerle doğrudan yüzleşip önlerinde 
liderlik bekleyen koyunları kontrol etmelerini sağlayabilirsiniz. 

Hiç bu şovların aynı zamanda cinselliğide örtbas ettiklerini düşündümüzmü? 
Yani sarılmanın haricinde bir sevgi gösterisi yok. Tek yapılan şey sadece öküzler 
gibi birbirlerine sarılmak. Sanki ebeveynlerin tek görevi çocuk yapmak ve ortada 
bırakmakmış gibi. Yani ebeveynlerin siz çocuklar evdeykende düzüşüyor 
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oldukları gibi bir konudan asla kimse bahsetmiyor. Hatta öyleki kaldığınız yerde 
aklınızda bunu çağrıştıracak bir ses (inleme, çığlık) bile duymuyorsunuz. Sanki 
kimse düzüşmüyor gibi. Eğer apartmanda birisi gece vakti biraz sesini çıkarsa 
ertesi gün apartman sakinleri hemen bu anarşisti uyaracak yöntemlere 
başvuruyor. Aslında herkes birşekilde birbiri ile düzüşüyor. O bunun karısıyla, 
bu şunun kocasıyla birşekilde düzüşüyor ve artık bunun böyle olduğunu 
biliyorsunuz. Fakat o zamanlar bilmiyordunuz ve belkide düşünmüyordunuz bile. 
Herkes sevgi ile sadece birbirine sarılıyor zannediyordunuz. Yani manavın evden 
eve yaptığı servislerin her birinin 15 dakikadan fazla sürmesi sizi hiç 
şüphelendirmiyordu... belkide ayak üstü muhabbet ediyorlardı veya manav 
asuman ablanın koltuğunun yerini değiştirmesine yardımcı oluyordu... Fakat 
düzüşmek, neeee, ASLA! Aslında yaptıkları tek şeyde bu idi. 

Peki madem bu minik zihinleri programla maratonundayız birde bugünkü 
çocukların sevgilis olan Harry Potter'ın ne işe yaradığına bir değineyim.  

 

Ne oldu, halen kızgınmısınız? Ohhh, o zaman şimdiki sizi belkide tamamen 
küplere bindirecek..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

154    

 

HARRY POTTER EVRENİ 

Bu yeni çılgınlığın peşinden koşan herkes; buna çocuklar, yetişkinler ve diğer 
beyinsiz eziklerde dahil, aslında ne tür bir hezeyan ve beyin yıkama metodu ile 
uğraşmış olduklarını bilmiyorlar ve hatta göremiyorlar diye bir hatırlatma 
yapayım dedim. 

J.K. Rowling'in bu kitap serisini takip etmeye başlayanların aslında karanlık ve 
şiddet dolu bir ortama sürüklendikleri pekde onları ilgilendiriyor gibi değil, nede 
olsa realiteden kopmanın en iyi yolu onu hayallerle süslemektir. Burada 
görmekte olduğumuz şeyler; çocukluktan beri olmasını beklediğimiz çocukluk 
fantazileri, hayal edilen baba figürlerinin oynadığı bir sihirbaz okulu, tabiki şekli 
kaymış birkaç karanlık lord ve onların insanlarin ruhlarını emip çocukların 
ebeveynlerini gözleri önünde katletmeleri sahnelerinden ibaret. Yani bu seri 
sadece bir fantazidenmi ibaret yoksa "görünmeyen" karanlık tarafları varmı diye 
soranlar için biraz mercek altına alalım. 

 

Hogwarts'ın tuvaletinde takılan bir hayalet kız olan Myrtle, Harry küvette "elleri 
aşağıda" iken bir anda suyun içinden çıkıveriyor. Tabiki bir çocuk böyle bir 
sahneden aslında ne çıkarabilirki diyebilirsiniz! Fakat çocuk gördüğü şeyi 
dorudan deneyip bunun deneyimini elde etmek için fikre çoktan sahip olmuştur 
bile. Myrtle suyun içinde iken acaba neye bakıyordu? Hmmmm!!?? Hazır 
Harry'de çıplak ve yalnız bir şekilde küvette iken Myrtle yanına yaklaşıp kur 
yapıyor. Kahramanımız Harry'de her ihtimale karşı herhalde gizli çubuğunu 
hazırda bekletiyordur, değilmi?! Hey Myrtle, nereye diktin bakayım gözlerini 
öyle? Azgın şey seniiiiiii......  

Myrtle oldukça sevimli, bebeğimsi sesi ile dikkat çekicide olsa burada 
gördüğümüz şey okulun tuvaletine hapsolmuş bir kız çocuğunun ruhu. Bunu 
gören çocukların yalnız başlarına okul tuvaleterine girmedeki zorluklarını 
düşünmek bile oldukça sinir birşey. Herhalde tüm bu seriyi seyreden çocuklar 
artık okul tuvaletlerini ruhların mistik mekanı olarak görmeye başlayıp, ne 
zaman orada işlerini görüyor olsalar asla yalnız olmadıklarını ve her an duvarın 
içinden bir suratın belirebileceği kanısına kapılırlar. Ya birde bu ruhlar onlara 
cinsel tacizde bulunurlarsa? Ya onlara sihirli çubukları ile oynamaları için 
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teşvikte bulunurlarsa? Bu tip psikolojik bozuklukları ilerde göreceğiniz çocukların 
psikiyatrik tedavi faturasınıda herhalde Bayan Rowling'e göndermeye 
başlarsınız. 
 
Serinin ilerleyen bölümleri ile, Harry - herkesin ışıl ışıl gözlere baktığı 
kahramanımız - en iyi arkadaşının kız kardeşi ile çıkmaya başlıyor. Tabiki 
çocukların bunu okulda iken yapmaya başlamaları için illaki Bayan Rowling'in 
kitabından onay alınmasi gerekmiyor. Haliylen birde en iyi arkadaşınıza kötü 
adam Voldemort'u yenmek için yardım ettikten sonra onunda bunu kutlamak 
için kız kardeşinizle bir jakuzi partisinde mayosuz olacağını düşünmek herhalde 
biraz işleri zorlaştırabilir. Hey, ama bu Yüce Harry, yani bu ritualistik kutlama 
için sizin kız kardeşinizi seçmişse aslında bununla gurur bile duymalısınız, 
DEĞİLMİ? Tıpkı tarikat üyelerinin kızlarını şeyhlerinin koynuna sokmak için 
yarışması gibi. Bu davranış metodu ileride bu çocukların diğerleri tarafından 
rahatça sömürülebilmeleri için oldukça önemli bir tecrübe sağlayabilir. 

Bayan Rowling'in tavsiyeleri ile çocuklar arkadaşlarının kız kardeşlerinin gizlice 
kötü güçler tarafından baskı altında tutulduklarını düşünmek ve onları bu 
"baskıcı" güçlerden kurtarmak içinde bazen bu baskıcıların tipsiz lavuklar 
olduğunu zannedip kızları iplerle bağlanmış (bondage) halde hayal etmek 
belkide o kadarda kötü bir fikir değil.  

Birde filmdeki şu muazzam oyuna bir bakmak lazım: Quidditch - Günahların 
sporu. Bu oyun kadar sexist yada pornografik birşey olamaz herhalde - bırakın 
çocukları aslında kimsenin seyretmemesi lazım. Hadi şimdi bu oyunun apaçık 
mesajlarına bakalım. Bu oyunu oynayabilmeniz için öncelikle uçan süpürgeye 
hakim olmanız gerek. Bunun içinde "yerde yatan" süpürgeye elinizi üzerinde 
tutarken "havalan" emrini vererek ona hükmetmeyi öğrenmelisiniz! Üzerine 
binip onu "sıkıca" kavrayıp uçmayı öğrendikten sonrada artık sizde Quidditch'in 
günahlar arenasına girebilirsiniz. Oyun süpürgelerin uzun saplarına tutunarak 
havada uçarken oynanıyor. Tabiki oyun süresincede diğer sapı tutan 
oyuncularda rakiplerini saf dışı etmeye uğraşırken bir yandanda koca topları 
çemberlere (delik) sokmaya çalışıyorlar. 

 

Harry sopası ile beraber snitch'in peşinde! 
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Bu oyunda birde altından minik bir top mevcut, ismide golden "snitch". Bu ismin 
aslında ingilizcedeki "snatch" (am) kelimesinden türemiş olduğunu anlamak, 
hele böyle sahneleri seyrederken hiçde zor değil. Tabiki birkaç "yetenekli" oğlan 
bu özel ve bulunmasi zor olan topu arayadururlar ve onu havada uçarken 
yakaladıklarında ise hafif bir kadınsı cıyaklama sesi çıkarır. Yani şimdi bu Bayan 
Rowling çocuklara, oldukça mitik olan bu G-Noktasinin aslında var olduğunumu 
anlatmaya çalışıyor? Saplar elde, delikler karşıda, sokabildiğiniz kadar topu içeri 
atıp puan topluyorsunuz fakat en yüksek puanı ancak altın topu ele geçirince 
elde ediyor, hatta maçı kazanıyorsunuz. Yani bu oyunun mantığında deliklere 
soktuğunuz onca sayının altın topu bulamadıktan sonra hiçbir önemi olmuyor. 
Herkesin gözü altın topun yakalanma sahnesinde! Nasıl okurken dahi bir 
ereksiyon oluştumu? 

 

Hmmm, neden farklı seviyelerde "üç" delik var acaba?! 

Iyi seyredin çocuklar işte tam böyle yapmalısınız: önemli olan kaç tane gol 
attığınız değil, altın topu ne kadar çabuk "bulduğunuz"! Çocuklara seksüel 
ilişkiyi ve kadın orgazmının önemini daha mitik yada egzotik birşekilde anlatmak 
mümkünmü? "Evet Harry sen bunu başarabilirsin, dayan oğlum, bırakma peşini, 
yakalayacaksın ve cıyaklatacaksın!". Harry isminin manasınında "Meskenleri 
Yöneten" olduğunu hesaba katarak, tüm ögretilerinin çocuklar için ne kadar 
yararlı olduğunu sanırım böylece bir kez daha vurgulamış oluyorum. Tabiki her 
seride Harry'nin bu sefer Hermine'yi düzüp düzmeyeceği fikirleride tabiki 
hayranların bir başka merak konusu. 

 

Civ civ çıkacak kuş çıkacak Harry! 
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Bazi sahnelerde Harry Dumbledore'un odasına gittiğinde etrafta mutlaka bir iki 
öğrenci oluyor ve bu öğrencilerde tabiki Dumbledore'dan "gizli bilgiler" 
ediniyorlar. Dikkat ederseniz Harry bu çocuklarla o anda bir irtibata geçemeden 
bir anda arka planda ortadan kayboluveriyorlar. Tabiki bu tip "gizli" şeyler 
daima kapalı kapılar ardında ve diğer çocukların haberi yokken yapılmalı, 
değilmi? Büyük ihtimalle saklı "sihirli" çubuklar ile daha neler yapılabileceği ve 
"kalk"  yada "havalan" komutunun onlara nasıl uygulanacağı öğretiliyordur. 
Tabiki birde şu "Sirlar Odasi" na girme ve oradaki şeylere dokunma yasağıda 
var. Ingilizcesi "Chamber of Secrets", Chamber aynı zamanda "yatak odası"da 
demek! Birde bu tip mahzen tarzı yerlerde sihir gücünün bir anda kaybolmasıda 
çok ilginç, herhalde bu ana "birazdan sapı tutacaksın" Harry demek gerekir. 

Hayırseverlerin zekice kullandıklari bir diğer çocuk eğlence sektörüde herkesin 
bildiği Walt Disney ve benzeri Stüdyolardır. Buralarda hazırlanan sihirli 
evrenlerde çocuklara şeytani varlıkların konsepti sunulurken, aynı şeyin gerçek 
dünyadada (Realite) var olduğu gerceği saklı tutulur. Tıpkı birçok cinayet 
dizilerindeki senaryoların gerçek olaylardan esinlenip, sadece isimler 
değiştirildiğinden dolayı "fiksiyon" olarak adlandırılması gibi birşey bu. 
 
Örnegin, Harry Potter filmindeki "Saf Kan" ideolojisi ile savaşmakta olan 
antagonistler hakkında, bunları seyreden çocuklar nasıl bir fikir sahibi olmalılar? 
Ya liderlerine ne demeli, Voldemort (Uhhh, sakın ismini söylemeyin! Hitl... 
pssst, söyleme!), film boyunca o'da saf kan ideolojisini savunuyorken aslında 
yarı Muggle olduğu gerceğini es geçebiliyormuyuz? (Öhöö, Hitl..., ÖHHööö). Ne 
ilginçtirki yazarımız "Muggle" ismini keşfederken sanıyorumki büyük ihtimalle 
KKK (Ku Klux Klan) tarikatının bozuk kanlı olanlar için kullandığı "Mongrel" 
terimini örnek almiş gibi görünüyor. Final filmdeki Muggle Haklarını Koruma 
grubu ve "Saf Kanların" savaşıda tabiki her zamanki gibi sadece iyi ve kötünün 
mücadelesi olarak göz boyamaya devam etsin. 

 

Sarışın Mavi Gözlü Aryanlar, yinemi?! 
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Saygıdeğer Rowling ile yapılan bir röportaj sırasında ondan yazmış olduğu 
serilerin bir özetini anlatması isteniyor ve güler bir yüz ifadesi ile "Ölüm" olarak 
tasfir ediyor. Tabiki, neden olmasın? Yıllardır bu serileri okumuş olanlar illaki 
birgün ölümü tadacaklar. Çocuklara 60-70 yıl boyunca ne tür işler yada 
eğlenceler yapabileceklerini anlatmaktansa, sınıf arkadaşlarının yada 
ebeveynlerinin nasılda şeytani bir overlord tarafından hunharca öldürülüp, 
vücutlarının birer ruh fıçısı olarak kullanıldığını anlatmak mutlaka psikolojilerini 
daha iyi etkileyecektir. Hey, tüm bunlarla mutlaka bir gün yüzyüze geleceğiz 
değilmi? 
 
Peki, peki... en azından sevimli dede rolünde oynayan DUMBledore serinin 
sonunda hep acıdan uzak, herşeyin pembeye büründüğü bir açıklama yapıyor. 
Çocuklar bu tip bir fiktiv dede modeline mutlaka sahip olmak isterler. Tabiki 
doğal olarakta seri içersinde yaşlı DUMBeldore'u canice katletmekte normal 
kabul edilebilir. Diğer oyun yada macera sahnelerindeki ejderler, dev 
örümcekler yada diğer mitolojik yaratıklar tarafından saldırıya uğrayıp 
öldürülmekte bu işin bir parçası. Tabiki bütün film boyunca kendinize şu soruyu 
sormadan edemiyorsunuz: Ne diye bilmediğin yerlere gidip hayatını riske 
atıyorsun? Hey belkide çok eğleniriz, DEĞİLMİ? Ne oldu Harry o karanlık 
mahzenlerde sihirli çubuk işe yaramıyormu? Telefon bile çekmiyor değilmi? 

Her ne kadar bu serinin senaryolarına bu kadar kafayı takmış olsakda video 
oyunları ilk çıktığında onlarla haşır neşir iken, önümüze çıkan her insan yada 
mantarı öldürüp bir iki saniyeliğine ölmeden evvel gözlerini kırpmalarını ve 
ardındanda ekrandan yok olmalarını izliyorduk. Kimse bizi ölümün gerçekleri 
üzerine hazırlamaya çalışmıyordu. O zaman neden şimdiki veletlerin bunca kanlı 
ve vahşet dolu eğlenceye sahip olmalarına izin verelim, haksızlık değilmi bu 
bize? 
 
Abla yada abilerin küçük kardeşleri üzerinde uyguladıkları en hunhar şakalardan 
birisi herhalde onlara evlat edinilmiş olduklarını söylemektir. Tabiki anneler 
bunu inkar edeceklerdir, fakat 18. yaş günü geldiğinde belki onları bir kenara 
oturtup gercek babalarının Kadir Inanir yada Tecavüzcü Çoskun olduğunu 
söyleyeceklerdir. 
 
Nedenmi? Çünkü alışveriş merkezi yada süpermarketlerde çocuklarını 
yanlarında sürükleyen gerzek sığırların gösterdiği şey ebeveynlerinin ne kadar 
kötü olduğudur. Hangi az takdir gören çocuk aslında ultra-mega-sihirbazlar 
ülkesinin taht varisi olduğu gerçegini duymak istemezki? Bana buna gizliden 
inanmayan 12 yaslarında bir çocuk gösterin bende size kıçlarından Play Station 
3 sıçan sihirbaz ebeveynlere sahip olduğuna inan bir çocuk göstereyim.  

Çoğunuz bunların zararsız fantaziler olduğunu düşünebilir, ta ki birçok genç 
Harry Potter hayranının sorunlu ev yaşamlarını öyle yada böyle geçirirken 
goblinlerin yada perilerin bir gün gelip onları sihirbazlar ülkesine götüreceklerini 
ve orada kimsenin aç kalmayacağını, eve sarhoş gelip büyücü kadına 
bağırmayacağını hayal edip buna inandıkları gereçeğini idrak edene kadar! 
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Hatta daha beteri: bir nedenden dolayı, tüm Harry Potter ve onun sihirbazlık 
yeteneğine hayran olanlar, her serinin sonunda, tüm insani gerekçelere 
karşıymışçasına, o hor görüldükleri eve geri dönmek zorundadırlar. Görünüşe 
göre, Harry Hogwardsdaki hemşirelere "tekrar kapıya çarptığını" anlatmakta 
oldukça ustalaşmaya başlıyor. Belkide yaşadığı travmaları perdelmek için bu 
yüzden alnındaki çizik ile bu kadar gurur duyuyordur! Ne zaman Darklord 
Voldemort ortaya çıksa sanki "şimdi sıçtın Harry" dercesine bir sinyal 
vermiyormu? 

Ne oldu Harry? Nedir seni bu kadar korkutan? Sakın Voldemort elinde kemeri ile 
üzerine geliyor olmasın! Owww, yine kötü bir çocuktun demek. Bu defaki şimşek 
izin soldamı olacak peki? 

Tabiki Saygıdeğer Rowling'in tüm bu hikayeleri aslında Larry Potter isimli kitap 
serisinden çaldığınıda belirtmek gerek. Sadece biraz eklemeler yaparak 
kazanmış olduğu ve berberindede sexüel ve sosyal yaşamlarını harabeye 
çevirdiği çocuklarıda düşünürsek görevini oldukça başarılı birşekilde yerine 
getirdiğini söylemek gerekir. 

 

Marvel Kahramanı Örümcek adamında genç yaşta bir değişim (ergenlik) geçirip 
etrafa beyaz ve yapışkan şeyler fışkırttığını ve ardındanda hayatının aşkını 
bulduğunu hatırlatayım! Sanirim bu tip ayrıntıları birçoğunuz size aşılanan 
"saflık" amplifikasyonu yüzünden es geçiyorsunuz. Ben yinede hatırlatayım!  

Ama Hey, Spiderman hala bizim kahramanımız değilmi? Arada bir kahramanlıkla 
elde edemediği parayı pizza satarakta kazansa öyle!  

 

Şimdi bu hayırseverlerin zihin manipulasyon metodlarına başlamışken, sadece 
çocukları değil, yetişkin denilen sığırlarıda nasıl hizaya getirdiklerine bir göz 
atmak gerek..... 
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HAYIRSEVERLERİN ZİHİN MANİPULASYON METODLARI 

Beyin yıkama işlemi için illaki HAARP yada Manchurian Adayı teknikleri gibi 
yüksek teknolojiler kullanmaya gerek bile yok. Sığırların yönetimi ve 
akabindede yönlendirilmeleri aslında oldukça basit. Bugün bilinen ve 
kullanılmakta olan teknikler ile sığırların beyinlerindeki "düşünme" düğmesini 
"off" (kapalı) konumuna getirerek, onları bilinçaltlarında derinden seslenen 
"ITAAT ET" emrine şartlandırabilirsiniz. 

 

Şimdi, çoğunuz hemen "Tabi, koca göğüslü kızlarla bir reklam yaparsan, bu 
sığırları ikna etmeye yeter" diye düşünmüstür bile. Bunun gerçek olmadığınıda 
söylemiyorum zaten. Fakat hayırseverlerin elindeki manipulasyon ve 
şartlandırma teknikleri arasında, göğüslerin ve kalçaların çok ötesinde, daha 
efektif olan metodlarda mevcut! Örneğin: 
 
SLOGANLARI TEKRARLATTIRMA! 

Her Tarikat Şeyhi, Eğitim Subayı, Kendine-Yardım Seminari düzenleyen Guru 
yada Politikacının bildiği şey: eğer karşınızdaki kalabalığın kafasındaki karşıt 
düşünce yada aykırı sorulara ait fikirleri bastırmak istiyorsaniz, hepsinin bir 
slogan yada cümleyi tekrar etmelerini sağlarsınız. Buna "Düşünmeyi Durdurma 
Tekniği" denir, çünkü yaptıkları şeyde aynen budur. 
 
Mesela: 
 
"[Haydi bana eşlik edin! Sesinizi herkes duysun!]" 
"HERKES İÇİN CHP! HERKES İÇİN CHP! HERKES İÇİN CHP! 
"HER-ŞEY VATAN İÇİN! HERŞEY VATAN İÇİN! HERŞEY VATAN İÇİN!" 
"ALLAHU AKBAR! ALLAHU AKBAR! ALLAHU AKBAR!" 
"HARİ OM! HARİ OM! HARİ OMMMMMM!"  
 
Nedenmi İşe Yarıyor? 
 
Beynin Analitik bölümü ve Tekrarlayıcı bölümü, beynin farklı bölgelerinde işlev 
görüyorlar. Tabiki bunu anlamanız için size bunu bir uzmanın söylemesine gerek 
yoktu. Eğer sizi "Uyan Türkiye" diye bir şarkıyı dinlemeye ve koro ile beraber 
yine ve yine tekrar etmeye zorlasam, aynı anda karışık bir bulmacayı çözmenize 
imkanınızda olmaz! İsterseniz deneyin. 
 
Meditasyonda, mantra yada ilahi tekrarlamalarda aynı şekilde "zihninizi 
sakinleştirmek" için kullanılır. Kafanızı deşen yada beyninizi oyuyor gibi gelen 
düşünceleri bastırmak için çok etkili bir metoddur, fakat aynı zamandada 
kalabalık bir topluluğa karşı konuşurken, aradaki rahatsız edicileri susturup 
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söylediğiniz zırva yalanların aslında gerzekçe olduğunu farketmelerini 
engellemek içinde bu metodu kullanirsiniz. 

Son zamanlarda gördüğünüz siyasi mitinglerde, politik liderlerin karşılarındaki 
sığırları  konuşma aralarındaki alkış esnasında nasılda Slogan Tekrarı ile 
çoşturduklarını farkettinizmi?  

TÜR-KI-YE! TÜR-KI-YE! TÜR-KI-YE!  

MHP IKTIDAR! MHP IKTIDAR! MHP IKTIDAR! 

.... gibi sloganlar ile Çobanın konuşmasının ardından, sığırların onun az önce ne 
demiş olduğu üzerine DÜŞÜNMELERİNE fırsat vermeden tezahüratları çığırmaya 
başlıyorlar. Böylece mitinge gelen kerevizler akıllarında sadece belirli cümleler 
yer etmis birer zombi borg olarak mekanı terk ediyorlar. Her koyun kendine 
lazım olan solganı hatırlıyor. Kadınlar: Kadınlara eşitlik ve haklar. Erkekler: 
Istihdam ve IŞ.  

Tabiki birde medya yolu ile sığırların bilinçaltına "tonlarca zırva sokma" metodu 
var! Internet haberciliğinin yükselişi, oldukça sinsice işleyen yepyeni bir "zırva 
yerleştirmenin" doğumuna neden oldu. Tabiki hayırseverlerin farkına vardıkları 
şey, çoğunuzun aslında sadece başlıklara baktığı ve haberleri tümüyle 
okumadığıdır. İşte bu ZAYIFLIĞI sömürmeninde bir yolu var, bunun içinde 
beynin hafızaya nasıl kayıt ettiğini bilmek yeterlidir. 
 
Bu özellikten faydalanan hayırseverler zihin manipulasyonu işini devam 
ettirirler. Bir anonim kaynak; blogunda, diyelimki, ünlü bir şarkıcı olan Aysel 
Tansel'in evini genelev olarak kullandığını yazar. Tabiki hayirsever editör bu 
haberi hemen BAŞLIKLARA taşır: 
 
"AYSEL TANSEL'İN GENELEVİ HAKKINDA YENI İDDİALAR!" 
 
Veya başlığın sonuna sadece bir "soru işareti" konur. 
 
"TANSEL: GİZLİ GENELEV PATRONİÇESİ?" 
 
Yani başlığın aslında olayla ilgili sorulara cevap arıyormuş gibi, sonunda bir soru 
işaretine sahip olması aslında hiçbirşey değiştirmiyor! Zihinlere bu fikir 
yerleştirilmiş olduktan sonra, bundan iki ay sonra bile "Tansel" dendiğinde 
aklınıza gelecek ilk şey "Haaa, şu genelev patroniçesi, değilmi?" diye düşünmek 
olur. 
 
Tıpkı şu haberler gibi: 
 
"ERDOĞA'NIN PKK'CI BDP İLE OLAN BAĞLANTISI NEDİR?" 
"TOYOTA PRIUS - HUMMER'DAN DAHAMI ISRAFÇI?" 
"RESMİ MAKAMLAR PATLAMAYA BIR AÇIKLAMA GETIRMEDILER!" 
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Nedenmi İşe Yarıyor? 
 
Buna "Kaynak Amnezisi" deniyor. Örneğin, porsuğun ne olduğunu biliyorsunuz, 
fakat bu bilgiyi nerden edinmiş olduğunuzu hatırlamıyorsunuz. Beynin sınırlı bir 
kayıt kapasitesi var, bu yüzdende sadece bilginin önemli bir kısmını hafızada 
tutuyor (porsuk tüylü ve küçük bir hayvandır) ve diğer karmaşık bilgileri, yani 
nereden ve nezaman bu bilgiyi edinmiş olduğunuzu elimine ediyor. 

Günümüz internet haber ağları ve aşırı bilgi (TMI - Too Much Information) 
yüklenmesi, aslında mekanizmanin kendisi, işte hayırseverlerde bunu 
sömürmeyi çok iyi biliyorlar. Onların bulmuş olduğu şey aslında sadece basit bir 
haber - diyelimki bir politikacı hakkında taciz iddiasi olsun - birçok niteleyici 
unsur (soru işareti, haberin kaynağı yada "henüz ispat edilmeyen" tipli 
açıklamalar) kullanarak haberi istendiği gibi yayınlayabilirler ve başlık görünüşte 
zararsız gibi olsada akılda kalacak olan tek şey "tacizci politikacı" cümlesi 
olacaktır ve ona bağlantılı tüm nitelemeler yada soru işaretleri çoktan unutulup 
gidecektir. Deniz Baykal denince şuan aklınıza ne geliyor? Aynen...., iste sizde 
bir kurbansınız! (Tekrar edin: BEN BIR KOYUNUM! BEN BIR KOYUNUM! BEN BIR 
KOYUNUM!) 
 
Birde şu var: bu aldanma, okuduğunuz haber başlığı, tacizin "yalan" haber 
olduğunu söylüyor olsa bile işe yarıyor! 
 
Bu tip haberleri her seçim döneminde göreceksiniz! Tüm bu dedikodu nitelikli 
haberlerin medyada yayınlanmasının tek nedeni rakibinizi buna karşılık vermeye 
zorlamak içindir. Nedenmi? Çünkü hayırseverler biliyorki; INKAR etmek, 
SUÇLAMAK kadar aynı etkiye sahiptir. Kaynak Amnezisi sağolsun, milyonlarca 
insan için şu üçü..... 
 
"TANSEL GENELEV İDDİALARINI İNKAR ETTİ" 
"TANSEL GENELEV İDDİALARI ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPMAYI 
REDDETTİ" 
"TANSEL GENELEVİ OLDUĞUNU İTİRAF ETTİ" 
 
....başlık olarak aynı manayı (mesajı) taşıyor! Veya..... 
 
"STRAUSS-KHAN TECAVÜZ SUÇUNDAN TUTUKLANDI" 
"STRAUSS-KHAN TECAVÜZ SUÇLAMALARINI REDDETTİ" 
"STRAUSS-KHANIN TECAVÜZ DAVASINDA YENİ BOMBA" 
"IMF Mİ? STRAUSS-KHAN MI? TECAVÜZ MÜ?" 
"IMF BAŞKANI STRAUSS-KHAN İSTİFA ETTİ" 
"ODA TEMİZLİKÇİSİNİN İFADESİ KUŞKULU" 
"KADIN YALAN SÖYLEMİŞ" 
"STRAUSS-KHAN SERBEST" 
"FRANSA KAMUOYU STRAUSS-KHAN'A KOMPLO YAPILDIĞINI 
DÜSÜNÜYOR" 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

163    

 

"STRAUSS-KHAN'IN SİYASETE DÖNÜP DÖNMEYECEĞİ TARTIŞILIYOR" 
Ardından hangi haber gelecek sizce? 
 
"2012 - STRAUSS-KHAN .......'A SEÇİLDİ!" 
 
Skandallar hayırseverlerin kendilerini halka sevdirmek ve başa geçmelerini bir 
nevi "özür" haline getirmek için kullandıkları bir silahtir! Yahudilerin Nazi 
soykırımını Israil topraklarına geçmeyi Özür olarak kullanmış olmaları gibi. Önce 
kendini kurban et, sonrada istediğin sana gelsin. Fransa Maliye Bakanı Christine 
Lagarde yeni IMF başkanı olunca çokmu şaşırmalıydım sanki! Yine bir başka 
kadın! Bugünden itibaren, ne zaman bir makama bir kadın aday gösterilirse ve 
medyada onun hakkında ufak tefekde olsa haber yayınlamaya başlarsa bilinki O 
başa geçecektir! 
 
Aynı şekilde Obama, katıldığı bir törende jest manası ile türban taktı diye, 2008 
yılında seçime giden sığırların %13'ü onun müslüman olduğunu düşünüyordu. 
Clinton taraftarları yayınlamış olan bu türbanlı fotoğraf ile anti-Obama 
kampanyaları düzenliyorlardi. Bugün Türkiyede bile Obamanın müslüman 
olduğunu düşünen ve bunun doğru olduğuna yemin eden ultra-homo-
embeciluslar mevcut. Işte medya böyle işliyor. 

 

Voaavv, oldukça Müslüman görünüyor değilmi?! 

Tabiki birde ne okuyup seyrettiğinize dair konulan yasaklar var. Birçok tarikat 
müritlerinin ne okuyup seyretmesi konusunda kurallar koyar. Çogu Yaşar Nuri 
Öztürk yada Mustafa Kemal karşıtıdır ve onların kitap yada belgesellerinin 
izlenmesine müsaade etmezler, hatta kafir/münafık olmakla tehdit ederler. 
Tabiki bu şekilde müritler istenilen yolda at gözlükleri ile ilerlemeye ve şeyhleri 
yada liderleri tarafındanda sömürülmeye devam ederler. Kanunu Gavatlar 
koyar, fahişeler değil! Bu altın kuraldır.  

Bu teknik tarikatların dışındaki normal dünyadada işe yarar, ama hayırsverelerin 
bu hususta daha az farkedilir olmalari gerekir. Lazım olan tek şey suyun 
kaynağına azıcık zehir dökmektir. 
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Buda şuna benzer: 
 
"Halk tabiki yanlış bilgilendiriliyor! Onlar liberal medyanın sunduğu zırvaları 
okuyorlar/dinliyorlar/seyrediyorlar!" 
"Halk tabiki yanlış bilgilendiriliyor! Onlar özel medya sektörünün sunduğu 
zırvaları okuyorlar/dinliyorlar/seyrediyorlar!" 
 
Nedenmi işe yariyor? 
 
Yapilan arastirmalar gösteriyorki, beynimiz, bizimle aynı görüşe sahip olan 
yazıları okuduğumuzda çabucak bir orgazm hissi elde ediyor. Aynı araştırmalar 
şunuda kanıtladı; hemde oldukça garip olmasına rağmen, görüşümüze karşıt 
olarak çıkan bir haber her ne kadar bu görüşü, kanıtlarla ispatlasada, bundan 
uzak durmayı tercih ediyoruz. Evet, beynimiz dar zihinli sığırlar olduğumuz için 
üstüne üstlük bizi ödüllendiriyorda! 
 
Yani hafif bir dürtme ile, takipçiler seve seve aynı blog, radyo yada tv haber 
kanallarının eko odalarına girip "benimle aynı fikirdeler" orgazmını elde 
ediyorlar. 20 sene evvel böyle birşeyin olmasına imkan dahi yoktu. 80 lerde TRT 
ilk çıktığında, elimizdeki tek haber kanalıda oydu, aynı şekilde bir iki tane 
gazete vardı fakat çoğunluğun okuduğuda belliydi. Yani eskiden özel medya 
yada liberal medya diye birşey yoktu... elinize ne geçerse onu okuyordunuz ve 
bunun içinde yeterince minnettardınız. 

Işte bugün, 24 saatlik TV kanallarının patlak vermesi, sonrasında internet ve 
blogcularında mantar gibi bitmesi ile sanki Sağ ve Sol gibi iki paralel evren 
oluşturulmuş oldu. Tabiki birde bu iki tarafın kaynaklarıda artık kendi yayın 
organlarından geliyor. Birde her iki tarafında üzerine konuştuğu en önemli 
konulardan birisi, karşıt medyanın ne kadarda absrüd şeyler yayınladığı 
üzerinedir. Her iki tarafta kendi gardiyan köpekleri sayesinde sürekli olarak 
karşı tarafın açıklarını yakalayıp bunu onlara karşı kullanmak için bir birim 
oluştururlar. 

Tıpkı Yeni Şafak Gazetesi ile Hürriyetin arasında geçen manşet savaşları gibi. Iki 
tarafta haber vermeyi bırakıp, kim kimden daha üstün, hangimiz daha çok 
doğruları söylüyor ve akabinde daha çok okuyucu topluyor gibi bir it dalaşına  
başlamıştı. Bu teknik pekde eski değil. Aynı şekilde TV deki tartışma 
programlarına çıkan siyasetçiler, soru sormakta olan spikeride taraf tutmakla 
suçlayıp "bu adamı dinlemeyin, o sizin zihninizi kirletiyor" yada "aklınıza mifak 
tohumları ekiyor" gibi bir açıklama yaparlar. 
 
Bir diğer kontrol yoluda UTANDIRMADIR. Mesela karşınızda sizinle tartışmaya 
giren bir orcazoidi, onun söylediklerini ona tekrar ederken tiz ve alaycı bir ses 
tonu ile ve parmaklarınızıda homoların yaptığı gibi hareket ettirerek rezil 
duruma sokarsınız. Buna karşı hiçbir defansları yoktur. Buna: rezil ederek ilgi 
çekme safsatasıda deniyor. Tabiki bu tezi size karşı kullanılırsa çürütmeninde bir 
yolu mevcut:  
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Ohhhh, rezil ederek ilgi cekme safsatası demek! Peki, üniversiteli orc, görmek 
istersen tam "buramda" seni bekleyen bir keser sapı mevcut, ne oldu 
arzuladığın şey bu değilmiydi?! 

 

Oh, eskiden kadınların bunları, kocaları evde uzun süre yokken vibratör maksatlı 
kullandıklarını bilmiyormuyudunuz? Bugün, bu kadım vibratörlere müzelerde 
bakıp onları birer "Bereket Tanrısı" zannetmek o zamanın kadınlarını herhalde 

oldukça eğlendirirdi. Hatta bazılarına metal bir obje ile vurulunca içeride titreşim 
bile yapiyorlar! Ah kadimler aahhhhhh. 

 
Profesyonellerin kullandıkları daha farklı tekniklerde olsa, çogu aynı noktaya 
varıyor. Çünkü ONLAR karşıdakinin fikrini "gülünç" olarak işaretledikleri andan 
itibaren, dinleyenlerin bu "gülünç" (saçma) etiketinin doğruluğunu 
sorgulamayacaklarını biliyorlar! Yani, ne diye bir saçmalık ile uğraşasınızki? 
Bunu sadece GÜLÜNÇ olan birisi yapar! Ki siz gülünç birisi değilsiniz... 
değilmi??? 
 
Bu tıpkı şuna benziyor: 
 
"Şimdi bize diyorlarki - [iyi dinleyin millet] - küresel ısınmanın nedeni sığırların 
osurmasıymış! Harika değilmi!" 
"Ardından dediki, yakıt tasarrufu için tekerleklere hava basmalıymışız! Ben bile 
daha iyisini uydurmazdım yani!" 
 
Neden Işe yarıyor peki? 
 
Birinin beynine, onu küçük düşürerek, kısa devre yapabiliyor olmanız bir sır 
değil. Kaçımız okuldayken yapmış olduğumuz aptalca birşeyden dolayı küçük 
düşürülmedikki? Bunun işe yaramasının nedenide, beynimizin alt safhalarında 
bulunan ve Amigdala dediğimiz ilkel duygu kontrol merkezi! Işte bu bölümün, 
küçük düşme yada utanç duyma gibi hisleri stimule etmesi ile beynin analitik 
düşünme bölümü kilitleniyor. (Windows Mavi Erkan). Ekip sizi korkaklıkla suçlar 
ve bunun ardından tek düşündüğünüz şey kıçınızın arasında patlamaya hazır 
şekilde tutuşmakta olan havai fişektir. Onlara günlerini göstereceksinizdir! 
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Bunun sonucunun ne olabileceğini sanırım aşağı yukarı tahmin 
edebiliyorsunuzdur!!? 

Bunun için EVRİMe teşekkür edebilirsiniz. Koyunlar gruplar ve kabileler 
oluşturmaya başladıklarında, sosyal statü en önemli şey idi! Bu size yiyecek, 
korunma ve kadınları (yani genlerinizi devam ettirme sansi) düzme imkanı 
sağlayan yegane şeydi. Asağılama, sığırları uyumlu bir şekilde hizada tutmak 
için oluşturulmuştu. Birini, bir fikri yada davranış biçimini aşağılamak onu daha 
düşük bir sosyal statüye sokuyordu, buda bunlara bağlı herkesi otomatik olarak 
aynı seviyeye indirirken - avcılık/yemek/düzüşmek gibi kabile yaşamının 
neredeyse herşeyi olan temellerden uzaklaştırıyordu. Binlerce yıl sonra dahi, 
iyi bir dozda yapılan aşağılamalar kritik düşünme kabiliyetini kısa devre 
ile komaya sokarak herkesi hizaya sokmaya yetebilir ve kimsede 
dışlanma korkusunda dolayı sorgulayacak cesarete sahip olmaz! 

Mesela: 
 
Son zamandaki seçimlere gelelim... nasıl bakarsak bakalım aslında iki tarafında 
(AKP -CHP) suçlu olduğunu görürüz. 
 
CHP AKP yi mazlum koyunlara para ayırmamakla suçlayıp, kendilerinin fakirlere 
(drone arılar) aylık 600TL ödenek ayıracaklarını açıklamışlardı. Bunun üzerinede 
AKP bir matematik profesörü olan Kılıçdaroğlunun yaptığı yapboz tahtası tarzı 
hesabı alaya almıştı. CHP suçluyor, AKP de CHP yi acemilikle küçük 
düşürüyordu. Sonuç %49.6 AKP... bravoooo. Hey, kim acemilikleri ile alaya 
alınan bir partinin yandaşı olmak ister, ha?? Seni gidi gerzek marjinal seni! Sen 
liderimizden daha iyimi düsüneceğini sanıyorsun! 

Birde bunlara bağlı olarak koyunlara sunulan Polarite seçimi vardır, yani 
Siyahmı Beyazmı, yada Kırmızı hap mı yoksa Mavi hap mı gibi! 
 
Arkadaşlarınız arasındaki bir argümanı dinleyin. Hemde herhangi birisini. Birinin 
Tayyip için Faşist derken, diğerinin Kiliçdaroğlu için PKK yandaşı olduğu iddiasini 
dinleyin. Aynı şekilde, aynı takımı tutanların yeni transfer edilmiş bir oyuncunun 
takımı "yücelteceği" yada "batıracağı" hususundaki konusmalarına bakın. 
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Asla bir ortası yok değilmi? Herkes ya dost yada düşman. Her müzik grubu ya 
muhteşem yada berbat. Siyah yada beyaz ortası yok. Tabiki hayırseverler bunu 
seviyor, çünkü Onlar sizi ya kendilerini seçmenize yada duyabileceğiniz en 
gerzek ve uç noktalardaki opsiyona yönelmenize şans tanır. Seçim sizin. Hadi 
seçin.... hemen.... şimdi!  

Mesela: 
 
"Savaşacakmıyız? Yoksa korkaklar gibi kaçacakmıyız?" 
"Demek idam cezasına karşısınız! Yani katillerin sokaklarda özgürce 
dolaşmasınımı istiyorsunuz?" 
"Bizimle striptiz klübüne gelecekmisin yoksa tıpkı bir beta-gay gibi evindemi 
oturacaksın?" 
"Milletvekilliği için yemin edecekmisin yoksa terörist gibi kaçacakmısın?" 
 
Neden işe yarıyor? 
 
Çünkü bizler daima avlanılma tehlikesinde olan varlıklardan evrim geçirerek 
bugünkü halimizi aldık, yani beynimiz oldukça basit bir düzeneğe sahip: "dövüş 
yada kaç" mekanizması! Işte bu mekanizma yüzünden karşılaştığımız her 
durumda ışık hızında verdiğimiz kararlar ile kendimize iki opsiyon sunuyoruz. 
Her kim durupta durumun üzerine analitik bir şekilde düsünmek istese, başına 
gelecek tek şey (smilodon) kılıç-dişli kaplanın akşam yemeği olmak olurdu! 
Binlerce yıl sonra dahi, onca evrim ve zihinsel gelişimin ardından, aşırı strese 
maruz kalan insanların beyni "halen" ya hep-ya hiç opsiyonlarını seçmeye 
devam ediyor. 

 

Acaba Pisi Pisi desem işe yararmı şimdi? Hadi kararını ver! Kaç yada dövüş seni 
korkak embesil.... hadiiiii kararını ver... hemeeennnn! 

Yani eğer birileri sizin analitik düşünme yeteneğinizi saf dışı bırakmak isterse, 
bunun için yapmaları gereken tek şey sizi korkutmak yada endişelendirmektir, 
oldukça sıkçada bunu aciliyetlerle betimlerler: "Ya şimdi karşılık vereceğiz yada 
bildiğimiz hayat tarzına veda edeceğiz!", "Ya bu yeni sistemi oturtacağız yada 
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yolsuzluklar alıp başını gidecek!", "Ya bu düzene dur diyeceğiz yada satanist 
Illuminati NWO yu getirecek" yada "Ya parmak izinizi alacağız yada teröristler 
kazanacak!".  

Analitik korteksi düşünüp taşınmak için kullanmak yerine, ilkel limbik sistemi 
kullanıyorsunuz, böylece tek odaklandığınız şey neyin doğru yada yanlış olacağı 
oluyor. Diğer opsiyonlar üzerine yapılacak tra-la-la konuşmaları dinleyecek 
sabrınız olmuyor. "Sabancı hisseleri inişe geçecekmiş!", Hmmm, satma=zarar, 
sat=kurtar (kar değil, SURVIVAL)! Neden inişe geçecek? Ne zaman inişe 
geçmeye baslayacak? Inişe geçmeden evvel ani bir tavan yapma söz konusu 
olabilrmi? Çoğunluk (koyunlar) ne yapacak? Tersinimi yapmalıyım?.... Analitik 
düşünce budur! 
 
11 Eylül 2001 deki WTC terör saldırısının ardından, tüm ABD akabindede tüm 
dünyanın koyunları bir nevi avluya çıkarılıp kafalarına birer kurşun sıktırmış 
oldu. Tabiki suç onlarda! Çünkü onların anladığı hayat sadece iki temel üzerine 
kurulu. Gücün bir IŞIK tarafı, birde KARANLIK tarafı var! Tarafını seç Luke 
Skywalker! Hemen, şimdi! Sakın gri taraf olmasın, Luke... bu iş çok ciddi, biz 
dalga geçecek kişilere benziyormuyuz, şapşal?! HADI SEEEEEÇÇÇÇÇÇ! IŞIK MI, 
KARANLIK MI???? Haaaaa??? Haaaaa???? Cevap ver öküz... hadi cevap 
veeeerrrrrrr! 

Bu düzeneğe nasıl bakarsanız bakın, hayatınızda verdiğiniz aptalca kararların 
%80'i bunun yüzünden. Ancak henüz üzülmeyin, bundan daha güçlü tekniklerde 
var. Bu teknik bir nevi bu düzenin yan ürünü gibi ve düşünebilen insanları dahi 
sanki eğitilmiş bir köpek gibi karşılık vermeye zorlayan bir tanesi. 

 

BOMBA GÖĞÜSLEEEEERRRR ve CAM GİBİ POPOLAAAARRR... 

Hayir, ne o nede bu! 

 
 
Benim bahsettiğim şey: "Onlar Bize Karşı" Metodu!! 
 
Ohhh yüce Satan, işte başlıyoruz. 
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Tabiki hepimiz bunun apaçık örneklerini tarih kitaplarının kan ve kurşun delikleri 
ile yazılmış sayfalarından biliriz. Irkçılık, soykırım, propaganda afişlerindeki 
dudak uçurtan karikatürler....  

Tabiki hayırseverlerin keşfini yapmış olduğu şey, koyunların birbirlerini zevkle 
öldürmeleri için kullanılan tekniğin aynı şekilde, araba, hamburger yada 
bilgisayarları satmak içinde kullanılabilecekleri idi. 
 
Mesela: 
 
"Türkiyenin kalbi Istabulda değil, _______'da atıyor." (Boşluğa mekanın ismini 
koyun) 
"Ya dediklerimi dinlersiniz yada diğer koyunlar gibi kafanızı kuma gömmeye 
devam edersiniz!" 
"Sende Nintendo Wii mi var? Ne yani emeklemeyimi öğreniyorsun yoksa sadece 
salakmısın?" 
 
Neden işe yarıyor: 
 
Daha öncede belirttiğim gibi, temelde, evrimsel olarak kabileler kurmaya 
PROGRAMLIYIZ! Ne kadar çok stres altında kalırsak, tipki bizim gibi aynı 
durumu yaşayanlara karşı bir sevgi ve sempati duymaya başlıyoruz ve tabiki 
bizim gibi hissetmeyenlere karşıda bir o kadar NEFRET besliyoruz! Bu sadece 
çok eski bir hayatta kalma mekanizmasi, çünkü eskiden bu tip körü körüne 
sadakati sergilemeyenler, diğer gözü dönmüşlerin daha önce oluşturmuş 
oldukları kabileler tarafından katledilirlerdi! 
 
Işte bugün, grubumuza dahil olmayanları belkide nazik gibi görünen isimlerle 
adlandırmaya ve sanki insan değillermiş gibi etiketlemeye devam ediyoruz. 
(Apaçiler, krolar, gotikler, kara kafalar, gayler, translar, kafirler, ateistler, 
emolar, oyuncular, sağcılar, solcular, tarikatçılar, pedofiller, sapıklar vs....) 
 
Hayırseverler bu özelliği, istediklerinde "marka sadakati" gibi en gerzek konular 
için bile kullanabilirler. PS3-XBOX-Wii savaşları, sizi belkide saçlarınızı yolmaya 
yada gözlerinizi oymaya kadar sürükleyebilir. Veya OK mi yoksa Durex mi 
derken, bir anda Incemi mi yoksa Tırktıklımı gibi marka altı dizayn savaşlarıda 
baş verir. 

Tabiki bu işlemin işe yaraması için sadece grubunuzu tanımlamakla kalmaz aynı 
zamandada bu grubun en elit grup olduğu ve tüm diğerlerinin beyinlerini 
kahvaltıda yemiş birer homo-orcazoid olduğunu belirtirler! Tabiki yazdığım 
maddeler eğer bir kombinasyon içinde kullanılırlarsa en iyi sonucu verirler ve 
asağılama ile yapılan karşıt görüşü izole etme yöntemini tıpkı yukarıda 
bahsettiğim şekilde görebilirsiniz (ne diye diğer sığırların karşıt görüşlerini 
dinleyinki? gibi). Çoğunluklada kuşatma terminolojisi ile kombine edilirler ("Tüm 
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ülke elden gidiyor millet, hepimiz buna karşı birşeyler yapmalıyız! Dünyaya karşı 
durup onlara kim olduğumuzu göstermeliyiz!").  

Seçim konuşmalarının ilk bir kaç dakikasini dinleyin. Hepside aynı yada benzer 
şeyleri söylerler. Mutlaka birşeye karşı olunmalıdır. Fakirliğe, yolsuzluğa, ücretli 
eğitime, fasulyenin faydalarına..... ne lazimsa ona. 
 
Politikacılar kırsal kesimlerde yaptıkları konuşmalarda köylünün önemini, kırsal 
kesimin değerini ve tarım ve hayvancıların nasılda ülkenin bel kemiği olduklarını 
tekrarlarlar, Ayrıca  köylünün dürüstlüğünü ve CALIŞKANLIĞINI irdelerler. 
Tabiki bu konuşmalarla aslında bilinçaltına sokulan şey onların şehirlerdeki kaçık 
ve sahtekarlardan korunsunlar diye izole edildikleridir. 
 
Ayni şekilde, şehirlerde yaptıkları konuşmalarda, şehir halkının ne kadar medeni 
ve eğitimli olduklarından bahseder ve kırsal kesimdeki eli silahlı aşırı dincilerin 
gazabına karşıda atıflar yaparlar ve onları sanki bir kuleden dürbünle inceleyip 
aydın insanlar tarafından iyileştirilmesi gereken birer hastalıkmış gibi lanse 
ederler. 

Sadece "Onlar Bize Karşı" metodu listenin ilk ve en önemli tekniği değildir, 
çünkü bu teknik sadece önceki metodların kullanılması ile doruğa ulaşılınca 
uygulanabilir, yani biri diğerine bağlantılıdır. Sığırları doğru kabileye katılmaya 
teşvik etmek en önemli hedeftir, çünkü kabile üyeleri (elektronlar) olmadan 
hiçbir şey halledilemez yada başarılamaz!!! 
 
Eğer bu metodları doğru şekilde uygulamayı bilmezseniz, gezegenin en sonunda 
radyoaktif bir çöplüğe dönmesinide engelleyemezsiniz. Ohh, tüm bunlara bağlı 
olarak birde neyi kaybedersiniz biliyormusunuz? Olmazsa olmaz olan seyleri! 

 
Bomba Göğüsleri ve Cam gibi Popoları! 

Onlarsız bir Dünyayı düşünebiliyormusunuz? 

O zaman sizde "Bomba Göğüsleri ve Cam gibi Popoları Koruma Derneği"ne 
üyelik için en kısa zamanda başvurun ve diğer eziklerden olmayın! ;) 
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HAYIRSEVERLERİN ŞOK TESTLERİ 

1940 larda havacılık endüstrisi yanlışlıkla insan mühedisliğinde yeni bir çığır açtı 
(sürü kontrolü). Bir şok dalgası bir uçağın gövdesine doğru odaklanılarak 
gönderiliyordu ve geri tepmeden gelen titreşimler eş zamanlı olarak kayıt 
ediliyordu. Uçağın bir kısmını şok dalgası ile etkileyerek bile uçağın geri kalan 
kısmının durumunu geri tepen titreşimlerle ölçebilmeyi keşfetmislerdi. Bu keşif 
hayırsever illuminati için olağanüstüydü, çünkü o ana kadar yıllarca ellerindeki 
stokun; yani sığırlar, deniz anaları yada brokolinin uysallık seviyesini kesin 
olarak ölçemiyorlardı. Birşeyi şoklayarak, artık hayırsever illuminati kesin olarak 
hesaplama yapabiliyordu.  

A) Halkın uysallığı 

B) Kritik yoğunlaşma noktası 

Halkı şoklama şeytanca zeki bir metoddu: 

Halkın içgüdüsel olarak "yanlış" olduğuna inandığı birşeyi anında "doğru" 
konumuna getiribiliyorlardı. Basit bir örnekle, öncelikle halka zehirin onlar için 
iyi olduğunu söylersiniz, ardındanda halkın açıklamalara karşı gösterdiği 
reaksiyonu ölçtüğünüzde, reaksiyonun kesin olarak "doğru" bildikleri şeyin 
karşıtı olduğunu görürüsünüz.  

Şok açıklamayı (Zehir sizin için iyidir) ölçebilmek icin 3 mümkün reaksiyonu 
incelemeniz gerekir: 

1) Inançsızlık 

2) İlgisizlik 

3) Inanç  

Bu veride karmaşık bir düzenekte işleyen Gamma Bıçağı Bilgisayarları 
tarafından ince hassasiyetle yazılmış algoritmalar sayesinde değerlendirilerek - 
sığırların veya brokolinin genel bilinçsizliği belirlenir. Anlaşılabilir bir algoritma 
böylece oluşturulmuş olur ve bu sistem gelecekte brokolinin kölelik anlayışını 
hızlandırıcı bir şekilde benimsemesi için kullanışlı öneriler yaratır.  

Kısaca şöyle anlayın: bu süper bilgisayar brokliyi akılsız ve bilinçsiz kölelerden 
oluşan bir hindi sürüsüne çevirmek için çalışıyor. Yani biryerden sonra tıpkı 
hindiler gibi herkes ayni şeyi düşünüyor ve yapıyor oluyor. Gluuu gluuu gluuu. 
Hindilerin hepsi nasıl ıslığa karşı aynı anda karşılık veriyorlar, hiç dikkat 
ettinizmi? Şok testleri sığırlar arasında haberleri olmadan uygulanmakta. 
Sadece birkaç "zeki" kişi bunun farkına vardı.  
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Kendinize bir sorun: 

Neden uydu/kablo TV ye para verip saaterce reklam seyrediyorsunuz? 

Neden sinemaya para verip film başlamadan evvel reklamları seyrediyorsunuz? 

Neden Sabıkalı başkanları kabul ediyorsunuz? 

Neden GDO lu gıdaların "var oluşunu" kabul ediyorsunuz? 

Neden gelir vergisi ödüyorsunuz ve karşılığında hiçbirsey alamıyorsunuz? 

Bunlar küçük ve önemsiz gibi gelebilir ama zamana geri gidip ilk kez kablo TV yi 
evinize aldığınızda ve ilk reklamı gördüğünüzde veya sinemada otururken ilk kez 
reklam gördüğünüzde veya GDO sözünün TV de ilk kullanıldığı anda ne 
hissetmiştiniz? Işte illuminati kesin olarak sizlere şok uyguladığı zaman bu 
hisleri ölçüyor! Peki, tepkiniz ne idi? 

1) Inançsızlık 

2) Ilgisizlik 

3) Inanç 

Uysallığı ölçmenin tek yolu insanlara şok edici bir senaryonun uygulanması ve 
buna karşı insanların inandıklarını veya ilgisiz kaldıklarını ölçmektir. 
Görünmeyen bir Tanrı senaryosuna ne dersiniz???  

Eğer GDO lu gıdalar sizi şok etmiyorsa. Eğer sinemadaki reklamlar sizi şok 
etmiyorsa. Eğer olmadık yerden çıkan ve öldürme veya sakat bırakma riski olan 
bir grip aşısı sizi şok etmiyorsa. Ödediğiniz ve karşılığında hiçbirşey alamadığınız 
vergiler sizi şok etmiyorsa. Eğer para ödediginiz TV de reklamları seyretmek 
zorunda olmanız sizi şok etmiyorsa. O zaman zihinsiz ve uysallaştırılmış bir sığır 
olduğunuzu kendinize kanıtlamış oluyorsunuz demektir.  

Çiftliklerdeki sığırlara bir bakin - hiç seslerini çıkarıyorlarmı? Hepsi uslu uslu 
mamalarını yiyor ve ertesi günde mezbahaya yada sağılmaya gidiyor. 

Bir sığır uysaldır çünkü onu öldürmeniz umurunda değildir. O gönüllü olarak 
köle gibi yaşar. Şok edici şeylere karşı öfke ile karşı çıkmayan bir kimse 
uysallaştırılmış bir sığırdır ve artık "insan" statüsünü kaybetmiştir. Buna bağlı 
olarakta herhangi bir büyükbaş hayvan ile ne yapılıyorsa aynısı bu tür üzerinde 
uygulanabilir, çünkü tıpkı diğer hayvanlar gibi onlarda seslerini çıkarmayacak ve 
kaderlerine boyun eğeceklerdir. 

Size istediğiniz herşeyi verebilecek kadar büyük olan bir devlet aynı 
zamanda sizden herşeyinizi alabilecek kadarda güçlüdür.            
(Thomas Jefferson) 
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ABD Başkanlık seçimlerinde devasa bir şok testi son açıklamalarla ortaya 
çıkmıştı. 

 

Oluşturulan hasar artık bir sürü koyun, halen, hırsları, gerçekleri 
görmemezlikten gelme ve bedavalarla sağladıklari zenginlikleri yüzünden tamir 
edilemez halde. Ancak ister inanın ister inanmayın final sahneleri kapının 
ağzında ve daha kötü olamadan beter olacaklar. Ne bedavaya yemek var nede 
aç gözlü olupta bankalardan aldıkları krediler ile piyasayı dahada batağa 
sürükleyen moronlara yer.  

Sizlere nelerin olacağına dair birkaç uyarı verildi! Hollywood filmleri sayesinde 
gelecekte olacak ve koyunlara yönelik olan olaylar için şimdiden şartlandırılmış 
durumdasınız. Gerçekle yüzyüze geldiğinizde ya gülüp geçtiniz yada "saçma" 
diyerek sırtınızı çevirdiniz. Böylece kör bir sığır gibi yolunuza yani kendi 
yarattığınız soykırımınıza devam ettiniz. Filmeleri seyrettikten sonra "sadece bir 
film" dediniz. "Ee peki neden haberlerde yoktu?" dediniz. "Eee neden 
gazetelerde çıkmadı?" dediniz. Sizler o kadar salaklaşmışsınızkı artık tekil 
düşünme yetisini bile kaybetmiş duruma getirilmişsiniz. Hayır, bunun yerine 
bırakında ELitler sizin için bu sorumluluğu üstlensinler. Size yakında neler 
olacağına dair ne bir vicdan azabı nede acıma hissim var. Bankalar yakında 
herşeyi ellerine geçirmiş ve hepinizin evlerine el koymuş olacaklar. Ardındanda 
birçoğunuz mutlu baraka veya çadır aileleri oluşturacaksınız.  

Peki bunları size kim tahsis edecek? Kızılay!? Düşünün moronlar, sadece biraz 
düşünün. Çoktan insan olmayı bırakmış durumdasınız. Hepiniz taraftar, dilenci 
ve içinde bulunduğunuz ve değeri kalmamış bir toplumdaki haydutlar gibisiniz. 
Ne kendinize saygınız var ne evinize nede birbirinize. Hayır, artık pembe 
gözlüklere, sanal hatalara, dilencilere, ödünççülere veya kör zihinli sığırlara yer 
yok. Sığırların sıra halinde mezbahaya girmesinin zamani geldi ve saatlerde 
sadece gong zilini çalmaya hazırlanıyor.  

Ancak ABD deki seçimler konusuna geri döneyim. McCain seçimlerdeki tek 
beyaz adammış gibi görünsede, masonik bir kukla olan Ron Paul da, seçimlerde 
idi ve verdiği sözlerle milletin kafalarını karıştırarak (her zamanki gibi) 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

174    

 

umutlanmalarına neden olmuştu. Buna rağmen kampanyası TV de çok az 
gösterildi ve sanki yokmuş gibi bir hava yaratıldı ve bu kesinlikle bir kaza 
değildi. 

 

El sıkarken baş parmağın nerede durduğuna bakın ve eli sıkılan kişinin nasıl 
eğildiğine! Bunlar ne tesadüf nede "saçma boş" şeyler. Sığır iseniz 
göremezsiniz. Yapılan el sıkışması masonik bir işaret! Burada gördüğünüz şey 
hazırlanmış bir başka sahne idi ve sadece kör yandaşları ve milliyetçileri 
amaçları için savaşmaları ve bu arada onlara zaman kaybettirerek karşılığında 
hiçbirşey elde edememeleri için planlanmıştı. McCain - Bush ailesinin yalakası 
olduğu için seçimlerde aday olabilmişti. Asağıdaki tabelada mavi renkli alanlar 
Obamanın ve kırmızı ise McCain in kazandığı alanları gösteriyor! Obama 
konuşmalarını özellikle fakir halkın ve nüfusların yoğun olduğu bölgeler üzerine 
yönlendirmiş ve onlara verdiği "Change" (değişim) sözleri ile umut verip hepsini 
oy kuyruğunda toplatmıştı.  

 

Iki sabıkalı aday birbirleri ile yarışıyorlar ve başkanlık koltuğu için kapışıyorlardı. 
Ikiside ABD topraklarında doğmadı ve böylece doğrudan ABD vatandaşı 
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değillerdi. Buda hangisi başa gelirse gelsin yasa dışı olduklarını göstermiyormu? 
Pardon, insanaltı sığırlar içinde yazdığımı unuttum, şuna nasıl izin verilmiş 
olduğunu bir açıklayayım o zaman. McCain bir Amerikan donanma gemisinde ve 
açık denizde doğmuştu ve Obamada Endonezyada doğmuş ve ABD de evlatlık 
edinmişti. Yapılmış olan şok testleri halkın buna karşı ilgisizliğini gösterince 
gösteri başlatıldı. 11.Eylül olaylarından beri Beyaz Sarayı sadece kuklalar 
yürütüyor. Gerçek Efendiler kararları veriyorlar onlarda tıpkı diğer ülkelerin 
politikacıları gibi uyguluyorlar. Konuşmaları gerekenler ellerine tutuşturuluyor. 
Imzalamaları gerekenler önlerine yerleştiriliyor. Tüm bu terör ve ona bağlı 
"güvenlik" çılgınlığının tek sebebi sizin kendi aptallığınız, çünkü hepsinin 
olmasına izin verdiniz. Görmek istemediniz, duymak istemediniz, birileri 
hallettiği sürecede rahattınız, birileri kirli işleri yaptığı sürece uykularınız 
kaçmıyordu.  

Havaalanındaki güvenliğe ne demeli. Sizinle resmen dalga geçmiyorlarmi? 
Sizleri gerekirse donunuza kadar soymuyorlarmı? Bir kemerin tokasına ne 
konulabilirki? Bıçakmı? Uçakta zaten veriyorlar! Hele sıvıları bir poşete koyup 
göstermek nedir?! Hepsi 100ml olacak kuralı! Bu ne yahuuuu diyen biriniz 
çıkıyormu? Bir tane götü yiyipte bir laf edeniniz varmı? Siz kimsinizki güvenliğe 
soru sorabilirsiniz! Adamların değerli zamanını nasıl çalabilirsiniz. Sığırdan başka 
birşey değilsiniz. Tıpkı sığırlar gibi fişlenip uçaklara veya otobüslere biniyor ve 
herşey güzelmiş gibi davranıyorsunuz. 11.Eylül olayının planlı bir şekilde Mossad 
ve ABD işbirliği ile olduğunu inkar etmeyede devam edin. Binaların aynı şekilde 
yere 12 saniyede çökmelerini kerosin yangını zannedin. Monakoda 20 katlı bir 
Hotel kompleksi neredeyse 1 hafta boyunca yandıda çökmedi! WTC deki 7. nolu 
bina için TVde spiker canlı yayında "çöktü" haberini verirken bina hala ayakta 
duruyordu. Bu bina aynı zamanda planlı bir şekilde hiç hasar almamış olduğu 
halde çöktürülmüştü. WTC nin yahudi sahibide sigortadan 14 milyar dolar para 
almıştı. Öyleki binaların sigortası özellikle terörist saldırılara karşı 11.Eylül 
olaylarından çok kısa bir süre evvel yapılmıştı. Tüm bunları göremediğiniz için 
şuan size ne oluyorsa sadece sizin sığırlığınız ve vurdumduymazlığınız 
yüzünden.  

Obamanın kampanya logosu artık Başkanlık uçağınında arka kuyruğuna 
yerleştirildi. Logoda bir çember içinde 5 şeritin arkasından doğan yeni bir güneş 
görünüyor. Şimdi size bunun ne manaya geldiğini anlatayim: 
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5 şerit, 5 güçlü ulusu temsil ediyor. Bunlara beş yol uluslarıda denir, Kuzey 
Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Pasifikten oluşular, arkada doğan 
nihai güneş ise tek dünya hükümetini temsil eder. Islamda yükselen güneş 
Allah'ın veya „ALL-LAW“ işaretidir, yani yakında tamamen oturtulmuş olacak 
olan yeni dünya düzeninin. Güneş Lucifer i yani halkın anladığı anlamda Şeytanı 
"ışığı getiren" olarak temsil eder, yani diğer araştırmacıların dediği Isis, Horus 
veya Set değil. 

Yıllarca aynı kalmış geleneksel amerikan bayrağı sembolu Obamanın başa 
geçmesi ile tamamen yenilenmişti. Yeni amblemde tıpkı kampanyasındaki „O“ 
sembolü idi. „O“= Oroborus!  

 

Hangi ülke başkanı kampanya logosunu ülkesini temsil eden uçağın kuyruğuna 
koydurabiliyor? Kampanya bitmedimi?  

Ulu Mühürün ve Başkanlik Mühürünün içinde bulunan Kalkandaki 13 çizgi, 
orjinal 13 kolonin birleşimini ifade eder. Obama bu sembolu kendi amblemi olan 
"doğan güneş" ve "5 Ulus" ile değiştirerek onun hakkından geldi. 44. Baskan 
olarak lanse edilen Obama aslında 51. seçilmiş başkan ve hatta 2. Siyah 
Başkan. John Hanson, ABD nin ilk başkanı neredeyse tarihe gömüldü ve hatta 
unutulması için resimlerinde beyaza boyanarak halkı dahada aptal konumuna 
düşürdüler. Benjamin Franklin ise 7. Başkandı! 
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Hiçbir ülkenin sempatizanı değilim ama ülkelerin tarihinide bilmek gerekir. Şuan 
Türkiyeyi kimin yönettiğinin hepiniz farkındasınız! ABD, IMF, WHO, WTO, yani 
bir ülke bu hayırsever teşkilatlara bağlı olduğunda artık kendine bakma yetisini 
kaybetmiş demektir! Size kısaca bir üst efendinizi biraz yakından tanıyın diye 
yazdım. Bu kadarlada bitmiyor, dahada üstleri var. Dediğim gibi politikacılar ve 
başkanlar her ne kadar sevimli, çalışkan, güçlü, kararlı yada kahraman gibide 
görünseler sonuçta sadece birer araçlar.  

 

Şok testleri ve buna bağlı gelişmeler tabiki sadece herşey değil.... 

Daha fazlasıda var! 
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HAYIRSVERELERİN BAĞIMLILIK TEKNİĞİ 

Şimdi ne konuda saçmalıycan diyenlerde vardır artık! Bu tekniği anlatabilmek 
için dudak nemlendiriciyi örnek olarak kullanacağım. Hiç bu ürünü kullandıktan 
sonra - öncesinde kuru olan dudaklarınızın nemlenmesinin ardından sürekli 
aynısını kullanıp dudaklarınızın kurumasını veya çatlamasını önlemeye 
çalışmadınızmı? Bu şekilde sizce bir bağımlıklık oluşmadımı?  

Bir "ruj" diyeyim, içindeki kimyasal bileşim sayesinde kullanımı kesilince 
dudakların dahada kurumasına neden olur ve kullanıcısını tekrar aynı maddeyi 
veya markayı almaya zorlar, yani bir nevi bağımlılık oluşturulur. Buna kısaca 
pasif müptelalık diyebiliriz. Fakat ürünlerin belirli bir gecikme süreci var, yani 
yavaş yavaş belkide (çoğunlukla) asla aslında bir ürüne bağımlı olduğunuzun 
farkına varamıyorsunuz. Bir "ruj" kullanıcısı ömrü boyunca dudaklarının "kronik" 
bir şekilde kuru olduğunu "zannetiği" için bu ürünleri almaya devam eder. Zeki 
insanlar bu ürünlerin kullanımı kesildikten kısa bir süre sonra dudakların tekrar 
eski haline döndüğünün farkındadırlar. Ancak sürekli kullanım dudakları sönük 
ve kupkuru göstermeye devam eder ve kullanıcı buna bağlı olarak daha sık 
kullanmaya başlar. Başka bir örnek ise losyonlar, şampuanlar ve deodorantlar! 

Losyonu bir kere kullandıktan sonra teninizin nemli kalması gerektiğine 
inandığınız için aynı şekilde bu ürünleride almaya devam edersiniz. "Nemli Ten" 
aslında anlamsız bir kelimeden (non-word) başka bir şey değildir, tıpkı "evrensel 
sağlık korumasi" veya "aşı" gibi. Losyonlar ilk olarak Ecza devi IG Farben 
(Yahudileri öldüren gazı üreten Nazilerden biri) tarafından üretilmişti. Herneyse, 
birçoğunuzunda bildiği gibi losyonların içine alkol konuluyor. Yani anında 
nemlenen teniniz bu karışıma bağlı olarak nemin ardından hızla kurumaya 
başlıyor ve sizde aynı losyondan tekrar kullanma hissine kapılıyorsunuz. 
Bitincede tabiki yine aynısını alıyorsunuz. Şampuanlarda ayni şekilde alkol 
içerikli ve tıpkı losyonların etkisine sahipler. Diş macunları ve ağız dezenfekte 
sıvılarıda alkollü üretiliyor ve alkol ağızdaki iyi+kötü tüm yararlı bakterileride 
öldürüyor ve ağız kokusunu tetikliyor. Ağzı kokmaya başlayanda tekrar aynı 
ürünü kullanıp kokuyu gidermeye çalışıyor. Bitincede aynı ürünü tekrar alıyor. 
Diş macunundaki floridin aslında toksik olduğunu ve suyunuzda bile 
kullanıldığını herhalde bileniniz vardır. Florid beyin hücrelerini öldüren güçlü bir 
toksindir (zehir).  

Işte tüm bu kullanım aşamalarına zamanlı bağımlılık denir ve bu sistem yıllardır 
çeşitli variyasyonlarda sizlere sunuldu ve sunulmaya devam ediliyor. Alkolsüz 
olan ürünlerde var, diyenleri duyabiliyorum! Cevap: Dualizm! Yani alkollü olan 
varsa alkolsüz olanıda olmalı ancak alkolsüz olanlar,  

A) Çok az etkili ve tatmin edici değiller,  

B) Alkollü olanlara nazaran daha Pahalılar,  

C) Az bulunuyorlar veya üretiliyorlar. 
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Bu arada 3. Dünya ülkelerinde insanlar dişlerini ya sadece su ile fırçalıyorlar 
yada işaret parmakları ile ovuyorlar ve buna rağmen dişleri sağlıklı ve 
bembeyaz kalıyor! 

Neyse konuya geri dönelim. Olayın en güzel tarafı tüm bunların beyin yıkama 
taktiği ile yerleşmiş olmaları. Örneğin, dişçinize diş macunu kötümüdür diye bir 
sorun. Tabiki o size "IYI" dir diyecektir. Nasıl olurda dişçiniz TV deki yakışıklı 
dişçilerle aynı görüşü savunmaz? Çoğunluğun dinlediği şekilde konuşmayan bir 
doktora ne kadar güvenebilirsiniz? 

Anlamanız gereken şu: doktrolar ve dişçiler farkında olmadan (suçlamıyorum) 
Nazilerin ürettiği eczanın ve bunlara bağlı ürünlerin satıcıları olmuşlardır. Onlar 
sadece farkında olmayan ve düşünemeyen uzaktan kumandalı varliklar gibidir. 
Onlar sadece kendilerine öğretilenlerin doğrultusunda ve bilgi dağarcıkları 
genelinde doğruyu ve yanlışı ayırt edemiyorlar. Aslına bakacak olursanız, bir 
doktora gittiğinizde "genelde" ufak tefek yüzeysel kontrolün ardından hemen 
size bir reçete uzatılıyor. Yani ne bir derinlemesine araştırma nede adam akıllı 
testler mevcut, ancak uygun ilaç semptomlara göre hazırda var! Bu da beni yeni 
bir örneğe götürüyor. Receteli ilaclar!  

Kullandığınız bir ilaç içeriğindeki katkılardan dolayı bağımlılık haline geliyor. 
Eğerki Prozac/Xanax/Vikodin gibi bir antidepresif kullanıyorsanız bu ilaç 
kendinizi iyi hissetmenizi sağlar ancak kullanımı bırakıldığında içeriğindeki 
katkılardan dolayı kendinizi eskiye nazaran 1000 kat daha kötü hisseder bir 
duruma gelirsiniz. Kısaca şöyle diyebilirm; reçeteli ilaçlar rahatsızlıkları 
tamamıyla tedavi etmek için değil, daha çok kullanıcısını belirli bir seviyede 
kendilerine bağımlı kılmak için üretiliyorlar. Bu aslında çok mantıksız değilmi? 
Bir rahatsızlığı tedavi etmek için hastalığın kökünü bulmak gerekmezmi? 
Reçeteli ilaçların ana kaynağı, bunların insanlara çesiştli çevresel etkenler 
(elektrik hatları, wifi spotları, GSM kuleleri, hava kirliliği, su kirliliği, GDO vs.) 
vasıtası ile halk üzerinde uygulanan "zayıflatma" operasyonunun etkisidir. Biraz 
geriyi düşünün, ilk reçeteli ilaç reklamlarını görmeye başladığınız zamanları.... 
Hepsi yaklaşık olarak 1996da ilk "chemtrail" gözlemlerinin oluşmasının ardından 
başlamıştı. Bu yüzden halk hergün hastahanede veya doktorda ve sürekli olarak 
belirli bir ilaca bağımlı. Ancak daha öncede dediğim gibi bağımlılığı yaratan şey 
ilacın içindeki katkı!  

Diet Cola da benim favori örneklerimden biridir.... 

Dikkat edin, insanlar "Diet" olduğu için sanki almak zorundalarmış gibi aynı 
ürünü içiyorlar ve "Diet" halindeki kimyasal karışımın tadını fark bile 
edemiyorlar. Yani başkaları ne derse desin, insanları diet cola içmeye iten tek 
faktör kilo ve görünüş takıntısı idi. Bu ürünün içindeki psikotropik katkı içenin 
zamanla kendisinde şişmanlamış ve kendine olan güvenini yitirmiş olduğuna 
dair bir his yaratıyor. Buna nedenle diet colaya başlamadan evvelki hislerin 
aynısı kullanırken oluşuyor: kısır döngü ve bağımlılık! Şunu belirteyimki, 
anlatmak istediğim şey sadece müptelalık değil! Katkı, yani problemin ne 
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olduğunu biliyorsunuz fakat problemin derinine gitmektense onu sadece 
katkılarla örtbas ediyorsunuz. Bu şekilde problem sadece yüzeysel olarak 
çözülmüs gibi görünüyor. Bağımlı oluyorsunuz çünkü zihninizi yüzeysel 
değişimle alt ederek esas problemi temelde çözdügünüze kendinizi 
inandırıyorsunuz. Eğer keyfiniz yerinde değilse ve bunu unutmak için içki 
içerseniz bu bağımlılık olur. Sizler hastalığı kökten çözmek için uğraşırken 
aldığınız ilaçlar sizlere yeni hastalıklar yaratıyor. Yeni hastalik=yeni 
ilaçlar=bağımlılık. Hiçbir ilaçda, eğer kullanım kılavuzuna bakarsanız, yan etkisiz 
değil. Aslında esas etki, ilacın yaptığı yan etki! Yani ilacın esas etkisi belirtilen 
yan etki iken, esas yan etkide hastalığın semptomlarının bastırılması oluyor.  

Başka bir bağımlılık ise Krediler. Sanıyosunuzki biraz borç alarak, ufak 
borçlarımı kapatır ve belkide biraz kazanç elde edebilirim. Belkide bu yeni para 
ile bir eve yatırım yapıp onu ipotek edeceksiniz! Ev yinede sizin değil ama 
neyse, düşüncesi güzel. Sanıyorsunuzki borç para alarak probleminizi 
kaynağından çözmüş oluyorsunuz, yani kaynağı parasızlığınız olarak 
görüyorsunuz. Ancak parayı aldığınız ve zamanında ödeyemediğiniz zamanda, 
faiz+enflasyon sorununuzu dahada büyütmüş oluyor! Yani tekrar ve çok 
parasızlık. Sanki yolun sonu hiç görünmüyor. Buna bağlı olarakta kronik bir 
şekilde krediye bağımlı kalıyorsunuz. 2000TL maaşa 4 tane 2000TL lik kredi 
kartı hesabı açtırıyor yada sağdan soldan aldığınız diğer borçlarla borcu o 
hesaptan bu hesaba aktarıyorsunuz. Yani size ait olmayan para ile oynuyor 
fakat sonuçta yinede faizlerini ödemek zorunda kalıyorsunuz. Işten çıkarılıncada 
bankalar elinizdeki herşeyi alıyor. Neyazikki bu günlerde aldığınız birçok ürün 
sizi kendisine bağımlı kılmak için ayarlanmış vaziyette. Bu işlem telefon, smart-
phone, laptop, araba, emlak ve daha endüstrinin işlemeye devamı için gereken 
birçok alanda aynı şekilde, aynı taktikle uygulanmaya devam ediyor. 

Peki hiç Planlı (İmha) Eskime diye birşey duydunuzmu? Bu teknik endüstriyel 
tasarımda bir ürünün belli bir süre sonra eskiyerek veya işlevsiz hale gelerek 
sınırlı bir kullanım ömrüne sahip olmasını tasarlamak ya da planlamaktır. Planlı 
eskimenin üretici için potansiyel yararları vardır. Tüketici ise kendini, ürünün 
kullanımını sürekli kılmak için ürünün yedek parçasını aynı üreticiden temin 
etmek veya yeni bir modelini almak ya da rakip üreticiden temin etmek zorunda 
hisseder. Yalnız, rakip üretici de planlı eskimeye itimat ediyor olabilir. 

Planlı eskime, hâlâ işleyen bir ürün isteyen tüketicinin daha erken satın almasını 
teşvik ederek endüstride talep uyandırır. Planlı eskime bir çok farklı üründe 
kullanılmaktadır. Ancak üreticinin ürününün daha hızlı işlevsiz hale gelmesini 
sağlamak için yatırım yaptığını öğrenen tüketicilerin tepkisine yol açabilir. Bu 
tüketiciler, mümkünse ürünün daha dayanıklı alternatifini sunan üreticilerden 
ürünü temin edebilirler. 

Planlı eskime tahminleri, bir şirketin ürün mühendisliği ile ilgili aldığı kararları 
etkileyebilir. Bu nedenle şirket, ürün ömrü projeksiyonlarına erişebilmek için en 
az pahalı olan parçaları kullanabilir. Bu tür kararlar, değer mühendisliği olarak 
bilinen geniş bir disiplinin parçasıdır. 
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HAYIRSEVERLERİN PLANLI İMHA TEKNİĞİ 
Büyük depresyonun ardından üreticilerin federal bankanın sürekli para basmaya 
devam ettiğini görmeleri üzerine, ürettikleri ürünleri kısa süreli kullanılabilecek 
şekilde modifiye etmeye başladılar. Hiç eski ürünlerin nasılda neredeyse 
sonsuza dek kullanılabilecek şekilde dayanıklı üretilmiş oldukları dikkatinizi 
çekmedimi? Hepimiz eskiden üretilen şeylerin neredeyse hiç bozulmadıklarını 
biliriz. Herşey: evler, binalar, alet takımları, mekanik cihazlar, arabalar - kısaca 
hepsi yüksek kaliteye sahipti. 

Peki tüm bu ilerlemiş gibi görünen teknolojiye bağlı olarak neden bugünkü 
ürünler 70 sene evvelkilerinden daha ucuz ve kırılgan görünüyorlar? Çünkü 
Paranın değerini kaybetmesine bağlı olarak - bir ürün, materyal yada hizmette 
değerini kaybetmeye başlar. Buna bağlı olarakta planlı imha işlemine geçilir. 
Peki bunu nasıl başarırısınız? Aslında basit! Ürünün kendi kendini yok etmesini 
yani bozulmasını sağlarsınız.  

Öncelikle birkaç basit örneğin ardından şuanda kullanmakta olduğunuz 
bilgisayara yerleştirilmiş olan thermal fünye konusuna geçeceğim. Mesela 
1950lerde yapılmış olan bir kürek; meşe ağacından yapılmış tutacak ve 
yamulup kırılmayan bir demir dökümle üretilirdi. Bugünkü kürekler ise herhangi 
bir odundan, zayıf bir alaşım ve plastik tutacaklarla üretiliyor. Birisi belki 200 
sene kullanılabilecekken, diğeri belki 1,5 sene ancak kullanılabiliyor. 1950 lerde 
yapılmış binalar bugün depremlerle bile çökemezken, yeni yapılan binalar en 
ufak darbede çatlamaya başlıyor. Birisi sadece çelik ve tahta konstrüksüyonla 
dikilirken, diğerinde birçok plastik ve petrol yan ürünü ile dolduruluyor. 
Pencereler birinde sağlam bir ağaçtan yapılırken, diğerinde plastik kullanılıyor. 
Birisinde borular çelik iken, diğerinde plastik. Birisi 300 sene ayakta 
kalabilecekken, diğeri ancak 60 sene dayanabiliyor. 

Neden elinizdeki kürek her sene kırılıyor? Neden elektrikli süpürgeniz 3 sene 
sonra ruhunu teslim ediyor? Neden TV niz 5 sene sonra nalları dikiyor? Neden 
arabanızdaki tepe lambası, stop lambası yada sinyal lambası bir süre sonra 
bozulurken hız göstergesindeki gece lambası hiçkimsenin arabasında 
bozulamıyor? Neden herkesin laptopu yaklaşık 3-4 sene zarfında bozuluyor? 
İşte tüm bunların gerçekleşmesine planlı imha deniyor. Nasıl işlediğide oldukça 
basit. Elinizdeki ürün bozulursa tamir diye bir opsiyonunuz olmuyor! Tek çareniz 
yenisini alıp eskisini çöpe atmanız. Eğer 1970 yapımı TV niz bozulduysa, onu 
tamirciye götürüp cüzi bir rakama tamir ettirirdiniz. Fakat bugün aldığınız bir TV 
bozulursa tamiri neredeyse imkansız olduğu için yerine yenisini almaktan başka 
şansınız yoktur. Aynı durum diğer tüm ürünler içinde geçerli. Tamirle normal 
fiyatın %1-20 kadarını ödeyebilecekken, yepyeni bir cihaz almak zorunda 
kalıyorsunuz. Hep laptoplar neden 3 kadar seneden sonra bozuluyorlar ve tamir 
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edilemiyorlar diye merak ederdim. Yani nasıl olurda bozulan birşey tamir 
edilemez? Buradaki sorun nedir? Aslında bozulan herşey tamir edilebilir! Fakat 
koyunların programlandıkları şey tamir etmenin NORMAL olmadığı yönündedir. 
Yani onlara göre eğer laptopunuz 3 sene sonra bozulursa bu NORMAL birşeydir. 
Hatta bazıları bazı cihazların yedek parça eksiksikliği yada tamirhane sıkıntısının 
buna sebep olduğunu iddia eder. Evet, aslında bazı parçalar piyasada 
bulunamıyor yada uzman işi gerektiriyor fakat aslında tüm bu eksiklikler kasten 
oluşturuluyor.  

Aslında dikkatimi çeken şey hayırseverlerin bazı şeyleri ne tamiri imkansız nede 
bulunması zor konuma getirmemeleri! Mesela cep telefonunuz mutlaka birgün 
sanki sapıtmışcasına davranır fakat bu şey asla bir ATM'in başına gelmiyor. 
Yazıcınız arada bir sıkışıyor yada arıza yapıyor ama ATM makinesinin böyle 
problemler yaşadığını hiç görmüyorsunuz! Elektrikli süpürgeniz arızalanıyor veya 
bazen tozu ememiyor, fakat ATM'in parayı uzattığı haznedeki motorun asla bir 
hata yaptığını görmüyorsunuz. Nasıl oluyorda 2011 yılında üretilmiş bir laptop 
3-4 yıl zarfında bozulurken, 1990 yapımı bir ATM halen çalışmaya devam 
edebiliyor? Herneyse... bozulmasını istemedikleri şeylerden biriside video oyun 
konsolları! Laptoplar bozuluyor ama 1980 yılından kalma ATARI 2600 sisteminiz 
halen çalışıyor. Sega Master, NES yada gameboy'unuzda hala çalışıyor. DVD 
oynatıcınızda hala çalışıyor. Peki NEDEN? Çünkü bu durumlarda planlı imha 
mekanizmanın içinde değil PROGRAMINDA (Software) barınıyor. Sizlere sürekli 
olarak yeni oyun yada DVD almanız gerektiği söyleniyor. Oynatıcınız çalışmaya 
devam ederken oynattığınız dijital medyalar zamanla çizilmelerden dolayı 
bozulmaya başlıyor. Hiç DVD lerinize ne kadar iyi bakarsanız bakın oynatıcının 
onları çiziyor olduğuna dikkat etmedinizmi? Peki neden bu elektronik cihazlar 3 
sene kadar sonra bozuluyorlar? Cep telefonları software tabanlı 
işlemediklerinden üreticinin öngörülen bozulma tarihine kadar biçilen ömrü 
sayesinde hem üretici hemde satıcı yenilerini satarak kar etmeye devam ediyor. 
Aynı şey bilgisayarlar içinde geçerli; internet öncesi bilgisayarların bugün bile 
halen çalışıyor olmaları bir tesadüfmü sanki. Neden çalışıyorlar peki? Çünkü o 
zamanki bilgisayarlar software tabanlı çalışıyorlardı. Bugünkü bilgisayar ve cep 
telefonları hizmete bağlı işlediklerinden - üreticilerin kar sağlayabilmesi için bu 
cihazların belirli bir süreden sonra kendilerini imha etmeleri gerekiyor. 

Bilgisayarınızda bulunan "thermal fünye" aslında bir ısı fünyesidir. İşlemcinin 
zamanla oluşturduğu ısıdan dolayı eriyen bir kablo kısa devre yaparak cihazın 
bozulmasını sağlar. Bu arıza tamir edilemez bir hasar yarattığı içinde yeni bir 
cihaz almak zorunda kalırsınız. Tamir diye bir opsiyonunuzda yoktur, çünkü 
tamir için gerekli olan parçalar piyasada satılmamaktadır. Aynı şeyi arabalarlada 
yapmaktalar. 30 sene evvel bir arabanın kontağı bozulsaydı tüm kontak 
kutusunumu değiştirirdiniz? Tabiki hayır! Kutuyu yerinde çıkarıp açar, 
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ardındanda fırça ve rotorları temizlerdiniz. Yeni bir tanesine 200TL vereceğinize 
20TL ye yeni fırçaları alırdınız. Ancak planlı imha sayesinde bu ve benzer 
parçalar piyasadan çekilerek bulunamaz hale getirildiler, buda tamiri 
imkansızlaştırmaya başladı.  

Arabanızında tıpkı bilgisayarınız gibi thermal bir fünyeye sahip olduğunu 
biliyormuydunuz? Buna zamanlama kayışı deniyor! Bu 10TL lik lastik kayışlar 
birçok arabada pistonların valvlere darbe yapmasına mani oluyor. Eğer bu kayış 
koparsa arabanın motoru hasar görecek demektir. Sonuç olarakta yeni bir 
arabaya ihtiyaç duyacaksınızdır. Tabiki eski arabalarda bugünkü gibi bir 
zamanlama kayışı yoktu. Aslında lastikten bir kayışın yerine çelik yada demirden 
bir zincir bulunuyordu ve aslada kırılmıyor yada kopmuyordu. Hatta bazı 
arabalarda çift zincir bulunmaktaydı. Yani birisi kırılsa dahi ikincisi halen 
motorun zarar görmesine mani olabiliyordu. Aslında eski arabaların motor 
konfigürsayonu zaman zincirinin kırılması halinde pistonların valvlere zarar 
veremeyeceği şekilde tasarlanmıştı. Fakat hayırseverlerin mühendisleri 
endüstrinin artışa bağlı satışı sürdürebilmesi için arabanın motorunu kendini 
imha edecek şekilde tasarladılar. Durumun farkına varan küçük bir azınlığın 
laflarınada tabiki kulak asmadılar. Mazeret olarak "aracın zamanla daha iyi hız 
yapabileceğini" yada "motorun daha sessiz olacağını" söylediler. Peki sizce biraz 
daha gürültülü (aslında zırva) ancak 10TL lik kayış yüzünden bozulmayan bir 
araba kullanmak daha iyi değilmi?  

Aynı şekilde TV nizdede ısı fünyeleri bulunmakta. Bu sayede TV leriniz belirli bir 
süreden sonra (yaklaşık 5 yıl) kendilerini imha ediyorlar. 1970 yada 1990 
yapımı bir TV yi açın - göreceksinizki halen çalışıyor, değilmi? Tabiki bazı koyun 
beyinliler "bugünkü cihazlar ucuz malzemeden üretiliyor" der. Oh gerçektenmi 
sherlock - fakat esas konu bu değilki! Esas nokta: paranın değer 
kaybetmesine bağlı olarak bununla alacağınız herşeyinde beraberinde 
değerini yitirmesi. Bildiğiniz gibi para topluma kredi olarak sunularak 
koyunların bu parayı piyasaya fiziksel olarak sokmaları sağlanır, bu özellikle 
borç alarak kar etmeye çalışanların yaptığı şeydir. 

Peki tüm bunları ne diye anlatıyorum ben diye düşünebilirsiniz. Belki böylece 
hayatta size gerçekten lazım olan şeylerin değerini anlamaya başlarsınız. Sürekli 
olarak sanal bir ihtiyaç bombardımanına maruz bırakılarak daha, daha ve daha 
fazla çöp almaya devam ediyorsunuz. Yani şimdi aldığınız şey aslında bir 
öncekinden daha hızlı, daha sağlam, daha şık yada büyük olan bir başka boktan 
çöpten başka birşey değil. Bu şekilde alışverişlerini yapanların zihnide "bozulanı 
at gitsin ve yenisini al" mentalitesine şartlandırılmış olanlardır. Mesela bir 
kavanoz reçel satın aldınız.... içerik bitince kavanoz yeni çay bardağınız, kokteyl 
bardağınız, vazonuz yada saksınız olabilir ve bir dahada bu tip bir şey almanıza 
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gerek olmaz, çünkü işlevi görecek şey zaten bulunmuştur! Koyunların daima 
yemi yuttukları nokta ise dikkatlerinin işleve değil daha çok "görünüme" 
odaklanmasıdır. Bu yüzden anneniz evinde bir vitrin bulundurmakta ve tüm 
tabak, çanak yada bardağı diğerlerine sergilemekte. Porselen tabaklar, kristal 
bardaklar yada gümüş takımların tek bir işlevi vardır: yemek ve içmek için 
kullanmak. Bu işlev için aslında neyi yada hangi materyali kullanıyor 
olduğunuzun fazla bir önemi yoktur, çünkü önemli olan şey işlevin tatmin edici 
olmasıdır. Koyunlar zenginliklerini bu tip ıvır zıvırlarla karşılıklı ölçüştürmeye 
uğraşırlar ve diğerlerinde gördüklerinin benzerlerini almak için anlamsız bir 
yarışa girerler.  

Eğer aynı reçel markasını kullanıyorsanız belirli bir miktardan sonra elinizde size 
tüm hayatınız boyunca kullanabileceğiniz bir takım geçmiş olur. Böylece 
koyunların gündelik materyal ihtiyaç giderme hastalığındanda kurtulmuş 
olursunuz. Buradaki kavanoz sadece hayatınızda elinize geçen şeylerin nasıl 
daha işlevsel kullanılarak sizi gereksiz harcamalardan kurtarabileceğine bir 
örnekti. Eğer bugün aldığınız laptop 3 sene sonra bozulursa - ki biliyorsunuz 
bozulacak - o zaman ne yapacaksınız? İster istemez tıpkı bir müptela junkie gibi 
bir yenisini alarak elinizdeki varlıktan olacaksınız. İster ayakkabı, araba, TV, 
bilgisayar, ampul yada kürek olsun - eğer kısa sürede bozulduktan sonra bir 
yenisini almaya devam ediyorsanız, sizde bir müptelasınız demektir. Özellikle 
elinizdeki telefon henüz bozulmadan bir yeni modelini alıyorsanız, sadece 
müptela değil - kronik bir hastasınız demektir.  

Koyunlar lüks şeylere (materyalizm) aşıktırlar, çünkü bu onların hayırseverler 
tarafından köleleştirildikten sonra bileklerine taktıkları kelepçeleri temsil eder. 
İşte bu yüzden materyalizm ve sahte lüksler halkın üzerine çığ gibi yığılarak 
köle kalmaları sağlanır. Ya şimdi ne olduğunuzu düşünüyorsunuz? Özgürmü 
yoksa müptela bir kölemi? 
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TV VE BEDAVA EĞLENCE 

Bugün internette herşey kontrol ediliyor ve korsan gibi görünen tüm sitelerde 
yavaş yavaş kapatılmaya başlanıyor. Aynı şeyin bu kitabın başınada geleceğini 
tahmin edebiliyorum. Bugün herşey bir şekilde sansüre uğruyor - tıpkı yıllar 
önce rusların yaşadığı hayata benzemeye başlıyor. Bağımsız sunucular, ücretsiz, 
makul yada indirimli sunucular ile değiştirilmekte (örneğin devlet sunucuları) - 
bu sunucuların başlıcaları google, youtube, freemp3, blogger, facebook vs ler. 
Yapılmakta olan şey çoğunluğun "bilgileri" yada yenilikleri okumak için girdikleri 
yerleri kontrol etmek. Blogger'a yazın, youtube'da seyredin, google'da arayın, 
hepside BEDAVAYA! 

Yaklaşık 15 sene evvel internet bugünkünden daha hayran edici ve ilgilendirici 
idi.  Video yada resim gibi şeyleri izleyemezdiniz fakat sansür diye birşeyin 
varlığıda bilinmiyordu. O zamanlar çocuk pornosu yada benzeri siteler açıldıkça 
açılmaya devam ediyordu - çünkü henüz bir yasak yoktu. 

Fakat sakın yanılgıya düşmeyin; mp3 paylaşımı %100 bir hayırsever PROGRAMI 
idi.  Mp3 ler halka henüz Napster tanıtılmadan yıllar önce ortalıkta idi. Aynı 
şekildede .wav dosyaları, yani mp3 ten öncekiler. Herzaman olduğu gibi Napster 
gibi bir program koyunlara istedikleri şarkıları "kolayca" ve "bedavaya" 
bulmaları için sunulmuştu. Eskiden bir şarkıyı bulabilmek için haber gruplarına 
üye olur, bir istek mektubu bırakır ve birkaç gün bekler, ardındanda 56k hızla 
bilgisayarı sabaha kadar açık bırakıp indirmeye uğraşırdık. Işte elitler bunu bir 
fırsat olarak görerek koyunlara daha çok BEDAVA sunmaya ve  böylecede onları 
kontrol altına almaya başladılar. 

Bugün artık kimse doğru dürüst müzik CD si satın almıyor, bunun yerine 
devletin sunduğu sitelerdeki bedava mp3 leri indirmeyi tercih ediyorlar.... sitede 
bir arama yapıyorlar veee işte tüm albüm orda ve BEDAVA, sadece almaları için 
bekliyor, bir tık ötede "indirmek için tıklayın"... Halk artık bu programa alışıp 
bedava müziğe bağımlı olmaya başladığı için sanatta böylece kontrol altına 
alınmaya başlandı. Yani koyunlar bedava olduğu sürece önlerine pötibörlü ve 
kremalı bir tezek konsa yemeğe hazır olduklarını ıspatladılar. Işte bugün 
karşımızda olanda bu: Homo-rap müziği ve çocukları 4 beden büyük giydirip 
kolyeler takıp birer omurgasız orcasaurus'a yada suratlarını boyayıp birer homo-
emo'ya çeviren müzik (sanat). Kadınlarda fileli çorap giyen, ellerinde 
cüzdanları/çantaları ile piyasada Jennifer Lopez gibi gezen havalı birer sürtüğe 
ve çocuk yapmaktan uzak birer bağımsız ve yalnız feminaziye döndürülüyor. 

Işte bugün halka sunulan bedava müzik kampanyasının tek amacıda BU. 

Eskiden müzik yada videolar için para ödemek gerekirdi - bugün ise bu 
tamamen yabancı bir olay - bu şeylerin laptopu açtığınızda "bedava" olarak 
karşınıza çıkması tıpkı 60larda TV nin tanıtılması ile sunulan Bedava "eğlence" 
PROGRAMI ile ayni şey. 
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Tüm bunlarda beni bu yazıdaki derse odaklıyor: daima hatırlayın, Radyo ve TV 
ilk çıktıklarında BEDAVA şeylerin kaynağı olmuşlardı, bu yüzden bugünde bu iki 
kaynak (TV & Radyo) sığırları programlamak için kullanılan EN GÜÇLÜ beyin 
yıkama silahı olmuş durumdadır. TV sadece holografik bir sosyal refah düzeni 
sağlayıcısıdır. Bunu seyreden koyunlar, bedava konser, bedava müzik, bedava 
film, bedava maç, bedava tiyatro, bedava hava durumu, bedava çizgi filmler ve 
çocuk programları ilede bedavadan birer beyin yıkayan çocuk bakıcısı edinmiş 
olurlar, yani herşeyi BEDAVAYA elde ederler.  

TV ilk sunulduğunda çıkan 1-2 kanal ve sabahtan akşama kadar gösterilen 
Bedavalar ile koyunlar ekranlara yapışıp kalmaya başlamışlardı. Tabiki sunulan 
şeyler gerçek olanlarının birer "sentezi" idi - fakat insanların eşsiz bir özelliği 
olan hayali şeyleri gerçek yapma yeteneği bununda üstesinden geliyordu. Millet 
teknik bir arıza nedeni ile bir boks yada futbol maçını TV de seyredemeyince 
hemen homurdanmaya ve küfür etmeye başlıyordu. Diğer yaşlılar ise arenada 
yada stadyumda seyredemeyeceklerse hiç seyretmemeyi tercih ediyorlardı. 
Çünkü TV onlar için "gerçek" birşey değildi! Tabiki yavaşça buda değişti. (Tek 
yapılan şey, daha çok kanal ve daha net görüntüler sunarak görüneni daha 
"canlı" kılmaktı). Bugün koyunlar için TV gerçeğin kendisi. TV de ne görürlerse 
öyle yaşıyor, hareket ediyor yada düşünüyorlar. Tüm bu gelişmeler 
doğrultusunda tabiki hayırseverlerde boş durmayıp daha çok ıvır zıvır, HD ve 3D 
teknolojiler ile bu PROGRAMI geliştirmeye devam ediyorlar. 

Gerçek hayatta yapmak artık yerini sanal hayatta yapmaya bırakıyor. Tüm 
bunlarda bu otomatik sosyal refah düzeni makinalarında gerçekleşiyor: TV, 
Internet ve Radyo. Tıpkı ödeme, kimlik doğrulama ve iletişim gibi şeylerin tek 
bir SIM kartı altında toplanması gibi, tüm bu eğlence sektörüde tek bir çatı 
altına alınıyor. Yani tek bir TV de Internet, 500 kanal artı 3D chat ve telefon 
görüşmeleri artık mümkün. All in one! Işte buda koyunların istediği şey değilmi 
zaten, "tek tuşla elinzin altında" modeli. 

 

Üstteki resim 1950 lerde çizilmis "futuristik" bir imaj! Görebileceginiz gibi 
"futuristik" hayal demek değil! Futurizm sadece gelecek olanı şimdiden 
yapmaktır, tek lazim olan şeyde düşünebilen bir beyine sahip olmaktır. 
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Kaç kişi gerçekten hayatlarında gerçek bir yarış arabası ile yarış yaptı? Çok 
pahalı değilmi? Fakat 3D TV ile artık oturma odanızda BEDAVAYA ve "tehlikesiz" 
bir şekilde bunu yapabilirsiniz! Tabiki koyunlarda bu yeme hoplaya zıplaya 
atlarlar. TV asla yeterli değildir! Ancak birşey ödemek istemeyen koyunları bu 
"bedava" karşılığında kontrol altına alabilmek için yeterlidir. Önceden 20 
dakikalik bir eğlence ardından 10 dakikalik zihin kontrolüne (reklam) tabi 
tutulurlardı, şimdi ise 30 dakikanın tamamı bir PROGRAM! 

Yani TV nin insanları nasıl kontrol ettiğini halamı anlayamıyorsunuz?! Peki.... 
Yani,  Bedava şarkıları dinlerken yada filmleri izlerken enerjiniz bu eforsuz 
aksiyona doğru yöneltildiği için bununla beraber gelen kontrolede itaat etmiş 
oluyorsunuz. Bedava olan herşeyin yanında bir "*" işareti bulunur (BEDAVA*), 
ayrıca koyunlar evlerine gelip bu sosyal refah makinalarını açtıklarında aslında 
otomatik olarak efendilerine itaat ettiklerini asla idrak dahi edemezler. Belkide 
bilinçaltlarında bunun anlamsızlığının farkındalar ancak asla gördükleri 
görüntüleri objektif bir şekilde kendilerine izah edemedikleri içinde hayranlıkla 
seyretmeye devam ediyorlar.  

Sığırlar 24 saatlik bedava zırva makinalarına aşıklardı ve aşık olmayada devam 
edecekler. TV nin bilinçaltında yarattığı CAZİBE sonsuz gibi görünen seçenekler 
diyarına çok UCUZA (Kablo TV faturası) açılan kapı gibidir. Tüm sığırlar artık 
bilinçaltlarında sadece şunu biliyorlar: TV muazzam bir hediye, yani yarın 
Saturn patlayıp sonsuza kadar lanetlenecek olsalar bile, sabahlara kadar dizileri 
yada kendileri için birebir olduğunu zannettikleri PROGRAMLARI izlemeye devam 
ederler. TV nin kendiside "Bugünkü PROGRAM" derken bazılarınızda hiç jeton 
düşmüyormu? TV ye asılı kalanların hepsi birer sığırdır, hemde istisnasız! Sizde 
eğer onların gözü önünde TV nizi sokağın ortasında parçalayıp yaksanız sanki 
mahallede bir çocuk ölmüş gibi yas tutup "TV seyredemeyecek olduğunuz için" 
size aciz gibi bakmaya başlarlar. "Neee, TV seyretmiyormusun?"... "Eee, peki 
başka ne yapıyorsunki?" diyerek şaşkın şaşkın bakarlar. 

TV siz ne mi yapıyorum???!!!! Görüyorsunuzki bu koyunlar bilinçaltlarında 
ÇALIYOR olduklarını biliyorlar - yani devamlı olarak Alice Harikalar Diyarına 
aldıkları biletler hiç bitmesin istiyorlar. Uzay gemisi Enterprise'a binmeyi, 
konserleri tehlikesizce ön sıradan seyretmeyi, CMYLMZ'a yakın olup gülmeyi, 
yemek pisirme dersleri almayı ve yakışıklı fucktorların ilaç önerilerini dinlemeyi 
istiyorlar.  

Sakın bu sığırların düştüğü aynı hataya düşüp, TV seyrederken birşeyler yapıyor 
olduğunuzu zannetmeyin! Çünkü esasında yaptıkları tek şey sadece ÇALMAK ve 
Bedava için yalvarmak. Eskiden akraba ziyaretine gittiğimizde TV öylece bir 
kenarda süs gibi dururdu ve herkes birşekilde bir konuda muhabbet ederdi. O 
zamanlar TV evdeki bir vazo kadar değersizdi. Haftada bir gün haftanın filmini 
seyrederdik. Akşamlarıda haberleri... o kadar. 
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Ne zaman birisi çıkıp "Hey Maç seyretmek isteyen varmı?" diye sorsa milletin 
suratı garip bir hal alırdı, yapsakmı yapmasakmı gibi, sanki doğru birşey 
yapmadıklarını biliyorlarmış gibi idiler. 2000 yılı ile gelen bedava Mp3 çılgınlığı 
öncesinde millette aynı yüz ifadeleri vardı. Yani herkes bilinçaltında hırsızlık 
yapıyor olduğunu biliyordu. Kimse çıkıp "ben bedava müzik indiriyorum" diye 
böbürlenmiyordu. Fakat bugün bunu herkes yaptığı için aslında kollektif bir 
hırsızlık organizasyonun parçası olduklarını bilmelerine rağmen bunda bir 
problem görmemeye başlıyorlar. Eğer FB-GS maçını TV den seyrediyorsan 
aslında maçın biletini çalmış oluyordun. Artık tüm bu "hırsızlık" NORMAL 
karşılandığı için TVler evlerin en görünür yerine konuluyor ve onlarca extra 
girişleri ilede her türlü I-Zıvır gereçlere yer vererek koyunların hayatlarının bir 
parçası olmaya devam ediyorlar..... üvey evlat gibi birşey olduklarınıda 
söyleyebiliriz.  

TV En Yüce Vericidir, buna bağlı olarakta En Yüce Kontrol Mekanizması. 
Tüm bunların en dahiyane tarafı ise hiçbir GERÇEK şey sunmamasıdır! Tıpkı 
1984 kitabındaki gibi; sentezlenerek çikolataya benzetilmiş şeylerin aslında ne 
olduğunu, halka doğrusunu söyleseniz bile, hangisinin gerçek hangisinin sahte 
olduğunu idrak edemeyecekleridir. Koyunlara GERÇEK şeyleri uzatsanız bile, 
tıpkı X ve O işareti olan su ve yiyecek kaplarına alıştırılmış birer eğitimli ev 
köpeği gibi yüzlerini geri çevireceklerdir. Birine Gerçek bir şeyi uzattığınızda 
tıpkı çeşme suyunu inek sütüne tercih etmeye alıştırılmış bir ev kedisi gibi bunu 
geri çevirir. Yani ev hayvanı derken koyunlarında ev dedikleri "dairelerde" 
aslında hayırseverlerin birer şahsi ev hayvanı olarak yaşadıklarını sanırım 
anlıyorsunuzdur!  

Dünya her açıdan bir insan ütopyasıdır - gerçek oksijen, yiyecek ve su heryerde 
ve yeterince varken, koyunlar bu gerçek şeyleri eğitilmiş birer sığır gibi "Fast 
Food" denen çöp gıdalara veya HCFS yada Aspartam içeren içeceklere tercih 
ederler. Dışarıda 3 dakikada ucuza hazırken evde gerçek bir ev yemeği ile 
neden uğraşsınlarki! Işte bu yüzdende bugünün kadınlari ne doğru dürüst ev 
işinden nede yemek pişirmekten anlıyor. Onlar için bu tip şeyler sadece bir 
eziyet. Hazırı varken neden uğraşsınlar. Bugün ellerinde Wii raketleri ile tenis 
yada guitar hero oynayanlar yarının yetişkinleri olacaklar. Henüz ilk çıktıklarında 
video oyunlarının sahte bir dünya olduğunu zaten biliyorduk. Fakat bugünkü 
çocuklar bunun içinde doğdukları için tüm bu hayal dünyasının realitenin bir 
parçası oldugunu zannediyor ve öyle kabul ediyorlar.  Eğer bugün çocuğunuz bir 
video oyununda kaybetti diye yerlerde tepiniyor, duvarları yumrukluyor yada 
etrafa saldırmaya başlıyorsa, bu artık onu kaybetmiş olduğunuzun bir işaretidir. 
Çünkü gerçek ile realite arasındaki farkı anlamamış olan birisi yaşamayıda hak 
etmez. Bu tip çocuklar şimdiden geleceğin zombi nesli olarak yetiştiriliyor. 
Tikifarm, farmville, tikicity, mafiawars gibi bedava oyunlarla gerçek şeyleri sanal 
olarak yaptığınızı zannederek birşeyler yapıyor olduğunuz kanısına kapılırsınız.  

Şapşallar! Saatlerce oturmaktan ve zamanınızı tıpkı hayırseverlerin istediği gibi 
harcamaktan başka birşey yapmıyorsunuz. Yani yapılan tek şey aslında 
HIÇBIRŞEY! Eğer çocuğunuz tüm bu keşmekeş içinde büyüdü ise bir ebeveyn 
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olarak kendinizi tebrik edin çünkü sayenizde topluma bir tane daha gerzek 
koyun katılmış oldu. Gurur duyun bundan. O çok özel zannettiğiniz çocuğun 
nasılda bir gerzek zombiye döndüğünü izleyin ve ileridede kendiniz yerine gidin 
devleti, polisi yada şeytanı falan suçlayın. Bugünün elektronik manyağı, oyun 
müptelası homo-emo yada bratz J.Lo tarzı takılan tüm gençliği komple kayıp bir 
nüfus ve aslında çoktan işe yaramama sınırını aşmış durumdalar.  

TV ve Oyunlardaki Sadizmin etkilerine hiç dikkat etmeyi denedinizmi? Can 
acıtmak tıpkı bir oyun gibi algılanıyor. Counter Strike yada Medal of Honour gibi 
elinde koca silahlarla ortalığa dehşet saçma tarzı oyunlarla çocuklara şiddet 
haricinde başka neyin öğretildiğini zannediyorsunuz? Edebiyat ve quantum 
fiziğimi?  Ögretmenleri siz değilsinizki! Koyunlar çocuklarına "sahip" bile 
değiller! Doğdukları anda çocuklarını devlete teslim etmiş olduklarını idrak dahi 
edemiyorlar.  

Tabiki bildiğiniz gibi SAHTE ve BEDAVA el ele giden bir ikilidir. Fakat koyunlar 
yinede sahtenin gerçek olduğuna inanmaya devam ederler. Bir insanı, 
konsantre şurubun gerçek şekerden daha iyi olduğu konusunda ikna etmek 
mümkündür. Sentetik gıdayı gerçek gıdayada tercih edebilir. Bunu başarabilmek 
için tek yapmanız gereken onlara tüm bu "yenilikleri" cüzi bir rakama hatta 
"BEDAVAYA" sunmaktır. TV deki ajanlar gerçeği kötüleyerek sahtenin 
promosyonunu yaparlar ve gerçeği sahteden ayırma kabiliyetini kaybetmiş olan 
sığırlarda TV deki Tanrıların dediklerine harfiyen uyarlar. Böylece karşınıza bir 
elinde çerez diğer elinde kumanda ilen oturan bir EMBESIL sürüsü ortaya çıkar.  

TV= Elektronik Sosyal Refah Makinası - birini TV den koparmak tıpkı bir bebeği 
annesinin memesinden süt emerken çekip almak gibidir. Oradan onlar için 
gerekli tüm BEDAVA bilgi ve uyuşturucuyu ne zaman ağlayıp tepinseler elde 
ederler. Bir koyuna TV sini camdan atıp parçalamasını söyleyince gözlerini nasıl 
yuvarladığına bakın!  

Peki bu bağımlılık neyden kaynaklanıyor? 

Tabiki BEDAVAYA olan arzudan!! Özelliklede eforsuz, risksiz, uğraşmadan ve 
"hemen" elde edilebilen BEDAVAYA olan arzudan! 

Bu yazıyı okuyanların çoğu evlerinde halen bir TV ye sahipler ve oradan 
bedavaları izlemeye devam ediyorlar, çünkü hepsi halen birer Bedava Sosyal 
Refah bağımlısı. Yani birer bedavacı KOYUN! Hem gavat olup hemde TV 
seyredemezsiniz. Asla oturup TV seyretmem ve tanıdığım hiçbir gerçek gavatta 
TV seyretmez. HIÇBIR TANESI! TV izleyiciler birer Sosyal Yardım Bağımlısı 
fahişedir. TV seyretmeyenler ise gerçek hayatla uğraşan Gavatlardır!  

Eskiden kullanılan antenler aslında hem alıcı hemde verici idiler. BU sayedede 
reytingler ölçülebiliyordu. Bugün ise neredeyse herkes dijital kutulara bağlı 
olduğundan koyunların en çok ne seyrettikleri daha kesin bir oranla tespit 
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edilebiliyor ve buna bağlı olarak koyunların daha fazla ekrana yapışık kalmaları 
için gereken PROGRAMLAR sunulmaya devam ediliyor. 

Hiç dikkat etmedinzmi? Artık sürekli biryerde bir kupa maçı var. Şampiyon 
klüpler kupası, UEFA kupası, kupa galibi kupası, dünya kupası, afrika kupası, 
asya kupası.... sürekli bir maç mevcut hemde neredeyse 24/7! Bunun haricinde 
diziler tıpkı birer mantar gibi arttıkça artmaya devam ediyor. Sazanlar kurtlar 
vadisinin türkiyenin gündemini doğrudan yansıttığına inanip seyretmeye devam 
ediyor sonrada bunun üzerinden türkiye politikası polemiğine giriyorlar. Evlilik 
programları, kadın programları, magazin programları, aile programları, eğlence 
programları, komedi programları ve daha nicelerinin tüm bu koyunlar üzerinde 
uyguladığı yegane şey her birini ilgi alanına göre PROGRAMLAMAK! 

TV deki dizilerde gelişmekte olan hiçbirşey BOŞ zannettiğiniz hayatınıza birşey 
katacak değil. Her dizi-izleyen kendisini mutlaka dizideki bir karakterle eşleştirir. 
Kadın dizideki ev hanımıdır ve kendini o gibi görür. Evin beta-embesil erkeği 
diziye bakarak kendini bir an için o haşin, kadınların rüyası erkek zanneder. 
Çocuklar dizideki gibi davranarak kendilerini akıllı zannederler. Hepsini ortak 
yapan şey aslında seyrettikleri doğrultusunda git gide aptallaştırıldıklarıdır... 
öyleki moronal seviyenin bile altına düşmeye başlarlar. TV ye çıkan cübbeli 
palyaçoların verdiği akılla hareket etmek isterler. Akıllara zarar sorular sorarak 
sanki çok önemli bir konuya parmak bastıklarını zannederler. Hocalarda sanki 
dalga geçermişçesine açıklamalar yaparak birde "bakın işte biliyoruzda 
konuşuyoruz" havasına bürünürler. Din konusuna ileride değineceğim, şimdilik 
sabırlı olun! 

Bir düşünün TV niz ve internetiniz olmasa ne yaradınız diye? Hiç aklınıza bir fikir 
geliyormu? Mesela arkadaşlarınız eve davet edip muhabbet etmek! Resim 
çizmek! Birşeyler okumak! Aile ile doğrudan ilgilenmek! Yürüyüşe çıkıp etrafı 
tanımak..... Kısaca evinde TV ye sahip olduğunu zannedenlere kısaca şunu 
söyliyeyim: Siz TV ye sahip değilsiniz, O size sahip! Yani sizi uysal bir ev 
hayvanına çeviren ve sürekli kontrolü altında tutan birşeyin size ait olduğunu 
düşünmeniz dahi aptallığın daniskasıdır. Eğer hayırseverler bu aletin her eve 
koyulmasına dair bir kanun çıkarsalardı (güç uygulama), kimse bunu evine 
almak istemezdi. Ancak eğer kölelere kelepçelerini altına boyayıp güzel bir 
pakete koyarsanız bunu seve seve alıp takacak ve kimin daha parlak bir 
kelepçesi olduğuna bakarak karşılıklı imrenme duyguları kabaracaktır. 

Hazır TV ve maçlardan bahsetmişken son zamanların bu şaibeli şike 
tartışmasına nokta koyacak birşey yazmadan edemem.... 

 

 

 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

191    

 

HAYIRSEVERLERİN PROFESYONEL SPOR KONTROLÜ 

Burnunuzun dibinde işleyen bir başka komplo var. Evet doğru, konu profesyonel 
sporların kontrolü. Çok açık olmak gerekirse: her spor takımı kontrol altında 
belirli sonuçlara ulaşabilmeleri için hilelerle oynattırılırlar.  

Profesyonel sporlar ve WWF Güreşleri arasında aslında hiçbir fark yoktur. NFL, 
NBA, NHL, NASCAR vb. hepside aynı şekilde hile ile yönetilmektedir. Profesyonel 
sporları izleyen herkes, evet herkes - Tanrının dahi terkettiği 33. dereceden bir 
köledir. Daha korkutucu olan ise bu tip kölelerin bu "Top" ile (Top ingilizcede 
Ball=Haya) oynanan oyunları seyrederken duygusallaşmalarıdır. Takımalarının 
tüm tarihini bilirler, tüm kazandıkları gollü maçlarını akıllarında tutarlar, 
takımlarının renklerinde veya onların formalarını giyinirler, kimin takımı daha iyi 
diye tartışmaya girerler ve maçlarıda takıntılı bir müptela gibi izlerler.  

Ancak bu en kötü tarafı değil. Bu tip düşüncedeki köleleşmiş insanların en zayıf 
tarafı, bu tip "profesyonel" sproların "gerçek" olduklarını zannetmeleridir. Bu 
"Top" ile oynanan oyunların gerçek olduğuna körü körüne inanmaktadırlar. Aynı 
takımların (GS,BJK, TS, FB) seneden seneye kazanmaları sizce bir tesadüfmü? 
Ancak onlarda en iyi oyuncular var değilmi? Yanlış! En çok para onlarda var ve 
para kimin daha iyi olacağına karar verir! Bunu görmezden gelmek 
hayırsevrelerin gücünü görmezden gelmektir.  

Hadi şuna biraz daha ayrıntılı bakalim.  

Bir akşam bir barda iken maç seyreden ve biraları ile TV nin karşısında 
duygularını açığa vuran insanlara baktım. Dünyada başka ne, bu insanları bu 
kadar ateşlendirebilirdi? GS/BJK maçı vardı, hiçbirini uyandırmayi falan 
düşünmedim ama onları seyrettim. Ve seyrederken heyecandan nasılda 
hipnotize olduklarını gördüm. Tıpkı koyunlar gibi dizilmiş seyrediyorlardi. Sanki 
IQ ları ağızlarından salya halinde boşalıyordu. Aralarından birine kazananın 
üzerine bahse girmeyi teklif ettim. Bahse girdi ve kaybetti. O duygularına bağlı  
olarak bahse girmişti, bense mantıksal ve gerceğe bağlı olarak. Işte bu yüzden 
bunca bahis siteleri ve kontuarları oluşturuldu ve böylece kumarhanelerin 
kapatılmasının ardından bunun yerine bahis yapmanıza izin verildi. Kimin 
kazanacağını önceden zaten biliyorlar. Bu yüzdende bahis oranları maç 
başlamadan az evvel değişmeye başlıyor. Sadece mantık size şunu 
söylemeliydi: eğer tüm bu sonuçlar sadece takımlarin güçlü olmasına bağlı 
olsaydı, bahis bürolari veya şirketleri herhangi bir kazanç elde edemezlerdi, yani 
sonuç iflas olurdu! Bahis merkezleri bunun farkında. Ancak taraftarlar 
duygularına sarılırken, mantıksal düşünmeyi unutuyorlar. Bir taraftarı maçın 
ortasında iken izleyin, yüzü korku dolu. Ve korkuda kontrolün ana 
mekanizmasıdır. Peki neyden bu kadar korkuyorlar? Osama bin Laden? KCK?  

Peki şu soruyu bir soralım, hayırsever illuminati neden profesyonel sporları 
kontrol altında tutuyor?  
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Cevap basit: Pasifleştirme ve kazanç sağlama! Ancak hayırsever illuminati çok 
önceden insanları rasgele/adil oynan maçlar ile ekran karşısına 
oturtamayacağının farkındaydı. Eğerki takımlar aynı şekilde ve güçte oynuyor 
olsalardı, taraftarlık ve duygusal bağlılık olmazdı. Işte bu yüzden satranç 
turnuvalarını seyretmek "zevk" vermiyor. Karşılaşma iki denk oyuncu arasında 
oynanıyor ve bu nedenle sadece satranç hobisi olanların ilgisini çekebiliyor. 
Diğer tarz oyunlarda pek farklı değil! Aslında, hayırsever illuminati bir "kötü 
çocuk" (Bad Guy) sporu komplosu oluşturdu. Bu yeni deneme şuan tüm 
dünyada sporların neden bu kadar çekici olduğunun kanıtı! Oluşturulan bağımsız 
ajansların (aslında bağımsız ajanstan baska herşeyler) elindeki paranın 
cazibesine bağlı olarak süper takımlar oluşturuluyor. Aniden, geçenlerde 
neredeyse diğer takımlarla eşdeğer oynayan bir takım bu ajanslardan ellerine 
geçen en iyi oyuncularla bir anda gözde olmaya başlıyor (Ör. Bursaspor).  

Kesinlikle, tam planlandığı gibi birkaç "zengin" takım en iyi oyuncuları satın 
alıyor. Ve böylecede Süper Takım ortaya çıkıyor. "Türkiye Süper Ligi"!!! 
Süpeeeeeer.... Artık birkaç "Güçlü" takım ve karşılarında geriye kalan "sıradan" 
takımlar mevcut. Bu sayede bir "kötü cocuk" (Bag Guy) takımı anlayışı tüm 
takım taraftarları arasında yayıldı. Bu sistemin oturmasıyla artık tüm takım 
taraftarları birbirlerine karşı nefret duygusu besliyorlardi. Yani her maçta 
birbirlerine küfürlü tezahüratlar yağdırmak ve maç sonrası toplu arbedeler ile 
amaca ulaşılmıştı. Kısaca çocukluktan kalma "benim takımım senin takimi 
döver" mentalitesi!  

Tüm büyük takımlar ve onların taraftarları birbirlerine duygusal açıdan 
düşmandır! Aslında şunada bakarsanız, her sene aynı takımlar, herhangi bir 
spor dalından, aynı şampiyonalara ve playoff lara katılıyorlar. Aradan 8-10 sene 
geçtikten sonrada "Bad Guy" takımları dönüştürülerek yeni "Bad Guy" takımları 
sahneye çıkıyor. Bunun için eski takımlar skandallarla zan altında bırakılarak 
güven ve akabindede taraftar kaybetmeleri sağlanır. Buna bağlı olarak ortada 
birer yüklenmeye hazır elektron gibi boşta gezinen taraftarlara yeni takımlar 
sunularak, ilgileri onlara yöneltilir. Bunun nedeni çok basit: Profesyonel 
Sporlardada bir Osama Bin Laden olmaliki tüm taraftarlar korku ve umut dolu 
gözlerle elde tutulabilisin. Yani herkesin bir ortak düşmanı ve herkesin 
yenilmesini istediği bir düşman. Saldırıdayız ve Eziliyoruz mentalitesi. Bu sadece 
üzücüde olsa, aslında sadece insanların arasindaki "hayat adildir" (ilüzyon) 
düşüncesinden ibarettir. Yani güçsüz bir takımın, güçlü bir takımı 
yenebileceğinin üzücü umudu. Işte bu yüzden insanlar her maçta muazzam bir 
şekilde TV nin karşısında ekrana yapışıp kalırlar.  

Güçlü takımların en çok parayı elde etmelerini ve buna bağlı olarak en iyi 
oyuncuları almalarına nasıl bir açıklama getirebilirsiniz? Sizler bir takımın 
diğerinden daha zenginleşmesini öylesine doğal görürken aslında takımların 
bütçelerinin daha tepedekiler tarafından kontrol edildiğini göremiyorsunuz. 
Ancak halen ehemmiyetini koruyan faktör şudur: oyunlarda birkaç Bin Laden 
"Bad Guy" takımı olmaliki taraftarlar yenilmeleri için umutlansınlar. Bunun WWF 
güreşlerinden hiçbir farkı yok! Kendinize bir sorun, nasıl oluyorda düzmece 
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olduğu bilindiği halde insanlar WWF gibi güreş karşılaşmalarını tüm dünyada bu 
kadar popüler kılabiliyorlar? Çünkü WWF in sahibi ve aynı zamandada 33. 
derece Mason olan Vince McMahon'un dediği gibi "hepsi sadece bir pembe dizi", 
sonu yok! Bir tane "Bad Guy" sunuluyor, etrafa biraz dehşet saçıyor ve 
izleyenler onun ezik/averaj birisi ("Good Guy") tarafından yenilmesi için dua bile 
ediyorlar. Bu absürd denebilecek basit bir fomül fakat insanlar yinede 
tırnaklarını kemirerek, bu "gerçek" denilen sporları izlemeye devam ediyorlar. 
ayrıca çoğunluğun nefret ettiği ve sürekli yenilmesini istediği bir takım veya 
sporcunun olması bir tesadüf değildir. Bu sadece icat edilmiş ve bağımsız 
ajanslar tarafından doğrulmuş bir komplodur. Bu komplo sayesindede insanlar 
duygusallıkları ile kendilerinii pasifleştiren "Top"lu oyunların müptelası 
olmuşlardır.  

Hiç neden bowlinge, curlinge veya yüzmeye ilgi duymadığınızı düşündünüzmü? 
Çünkü bu tip sporlar gerçektende "gerçek" oyunlar, yani içlerinde herhangi bir 
"Bad Guy" barındırmıyorlar ve bu nedenle eşit sıfatta karşılaşıldığı için taraftar 
ruhlu olanların ilgisini çekmiyor. Taraftarlar profesyonel sporları seyrederken 
takımlarının ne kadar tekniğe sahip oldukları veya nasıl oynadikları ile 
ilgilenmezler, ilgilendikleri şey sahadaki "itişme kakişma" veya "vur kır" anlarını 
seyretmektir, yani sadist bir mentaliteye farkında olmadan sahip olurlar. Neden 
profesyonel futbolcular bunca vücut koruma parçaları ile sahaya çıkıyorlar sizce? 
Ne kadar çok itişip kakışılırsa o kadar iyi! Taraftar memnun edilmeli. Bir, satranç 
seyreden bir taraftarın gözüne birde fuutbol seyreden bir taraftarın gözüne 
bakın! Birisi teknik ve sakin bir bakışa sahip, diğeri ise nefret, kin ve korku ile 
dolu. Gerçek bir hayırsever illuminati kölesi bu tip "sporlarla" nasılda düpedüz 
kontrol edildiğinin farkına dahi varamıyor.  

Mesela futbolcular "artistlik" yaparak kendilerine faul yapıldığı izlenimini 
vermeye çalışırlar. Aslında tüm maçların aynı artistliklerle yapıldığıda tabiki 
diğer beynini evde bırakıp maça gelmiş olanların aklının ucundan geçmez. 
Owwww, nasılda kaçırdı golü.... Owww, nasılda pası yakalayamadı.... Owwww, 
nasılda yere attı kendini... gibi anlarda seyreden taraftarlar sadece dikkat çeken 
olayların birer "yanıltma" olduğunu zannederken aslında tüm oyunun aynı 
"artistliklerle" yönetildiğini görmez. Bu embesiller kendilerini aldatmaya 
programlı olduklarından arada bir aldatılabileceklerini düşünürken, aslında 
DAİMA aldatılıyor olduklarına ASLA inanmayacaklardır. 

Buna en iyi örnek olarak patlayan sigarayı verebilirim. Gençken 
arkadaşlarımdan birisi benden sigara istemişti, bende bir paket dolusu patlayan 
sigarayı ona uzattım... birini alıp yaktı ve buuuum.... hepimiz güldük... tamam 
al sana normal sigara diye aynı paketi tekrar uzattım.... yine yaktı ve buuum... 
yine güldük ve yine tamam tamam al işte deyip aynı paketi yine uzattım... yine 
aldı ve yine buuuum..... artık ben bile tüm paketin bu şekilde son bulacağına 
inandığımdan bu eziyetten kurtulmak için "gerçek" bir sigara verdim. Fakat 
koyunun gözü sanki hala patlayan pakette idi ve birnevi yine denemek 
istiyordu. Tıpkı bugünlerdeki şike söylentilerine rağmen koyunların ısrarla aynı 
patlayan pakete gitmelerinin nedenide işte "bakalım bu sefer 
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aldatabilecekmisin" düşüncesidir. Bu sayede aslında şike skandallarınında birer 
zırva olduğunu düşünmeden normalde içinde hile olan birşeyden 
uzaklaşmaktansa "peki nasıl yapıyorlar" dercesine meraktan dahada bir 
diplerine gider ve iyice kölesi olmaya başlarlar. Buna tıpkı uyuşturucu satıcısı 
tutuklanan müptelaların mahkeme önünde onun suçsuz bulunması için gösteri 
yapmalarına benzetebilirsiniz. Hepsi şahsın uyuşturucu sattığını biliyor ancak 
müptelalıklarının boyutu bu şahsın onları aldatıyor/uyuşturuyor olduğu gerçeğini 
görmemelerine şartlandırıyor. Spor/Uyuşturucu olmadan ne yapsınlar? Bu 
sorunun cevabını bilmediklerinden battı balık yan gider hesabı aynı koyunluğu 
devam ettirmeye karar veriyorlar. 

Koyunlar daima grupların bulunduğu yerlere giderek kendilerini grubun içinde, 
dışına nazaran daha çok güvende hissederler. Aynı şeyin av hayvanları 
tarafındanda yapıldığını sanırım söylememe gerek yok. Eğer bir koyuna "artık 
grup halinde bulunamayacaksınız" derseniz, bu onun için ölüm fermanı gibi 
birşey olur.  

Peki koyunlar bu gruplaşmayı neden bu kadar seviyor yada sevdiklerini 
zannediyorlar?..... 
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FUTBOL VE GRUPLAŞMA MENTALİTESİ 

Hep bakıyorumda, acaba diyorum birgün birisi çıkıpta şu "spor" denen fakat 
artık sadece futbol olarak bilinen oyun ve onun taraftarları hakkında ne 
düşündüğünü söyleyecekmi? Sanırım çoğunluk bir taraf tuttuğu için kimse bu 
konuda düşüncelerini açığa vurup kendini rezil etmek istemiyor. Neyse, 
biliyorsunuzki eğer konumuz: gerçeğin acı tokatı ise ben daima varim.  

Spor karşılaşmaları tıpkı maymunların ortasına kız-kaçıran (torpil, fişek) atmak 
gibi birşeydir. Görünüşe göre bu koyunlar köleliklerinden kurtulmak yerine 
profesyonel sporlarla ilgilenmeyi daha cok seviyorlar. Şimdi bu taraftarlara 
koyun demekte tam doğru değil, maymun aslında en doğru terim. Özellikle bir 
karşılaşma anında bu maymunların davranışlarını hayvanat bahçesinde 
ortalarına kız-kaçıran atılmış maymunlarla karşılaştırırsanız, ortada pek bir fark 
olmadığını göreceksinizdir. 

Tüm şu futbol karşılaşmaları sırasındaki kavgalar, provokasyonlar yada 
küfürlerin oluşma sebebi tüm bu ORC zihinli mağara varlıklarının bir gruba 
yaklaşınca kendilerini daha güçlü hissediyor olmalarından dolayı. BJK-GS 
maçının oynandığı gün, bu maçın seyredildiği bir yere girin ve üzerinizdede 
herhangi bir takım rengi olmasın. Maymunların size bakışlarını izleyin; sizin 
hangi tarafa ait olduğunuzu tanımlamak istercesine bakıyorlar... dostmu yoksa  
düşmanmı gibi! Bu maymunlar bir araya geldiklerinde içgüdüsel vahşi doğaları 
tekrar ortaya çıkıyor ve elde ettikleri cesaret onları sanki birer herkül kılıyor. 

Işte bu kalabalık ve onun yanlıları için asla bir sempati duymuyor, ancak 
ekranda birbirlerinin kafalarını kırarken seyretmekten zevk duyuyorum. TV 
eğlence için değilmiydi - "We want to entertain YOU"!? İşte buda benim 
eğlencem... ve hooop 8 azılı koyun daha eşek cennetini boyladı ve diğer 4 
koyunda hapse tıkıldı.... böylece dışarda sorun çıkarabilecek 12 potansiyel 
koyun daha elenmiş oldu. Durmayın ve eğlendirin beniiiiiiii..... 

Hiç tekil şahısların grup içinde nasıl birdenbire sanki daha büyük taşaklara 
sahipmişler gibi davrandıklarına şahit oldunuzmu? Ayrıca bu tekil şempanzelerin 
içinde bulundukları grubun büyümesi ile taşaklarınında ve buna bağlı olarak 
cesaretlerininde arttığını gördünüzmü? Böylece seyrederken beyin hücrelerinin 
nasılda yavaş yavaş gözlerindeki ferden uzaklastığını izledinizmi? Yani bu 
maymunların miktarı çoğaldıkça, cesaretleri ve barbarlıklarıda bir o kadar 
artıyorken, diğer yandanda düşünme ve merhamet gibi diğer tüm kavramları 
sanki hiç sahip olmamışlar gibi unutuveriyorlar.    

Işte bu maymunlarla benim aramdaki farkda bu: ben tek başına bağımsızlığımı 
elde etmeye uğraşırken, maymunlar bunun sadece bir arada iken mümkün 
olduğuna inanmaya devam ediyorlar. Birlikten kuvvet doğar gibi faşizmi 
destekleyen atasözleri bu davranışın temelinde yatıyor sanki. (Faşistlerde ayni 
düsünceye sahip değillermiydi?!) Basit bir cumartesi akşamını düşünün... bir 
bara gidiyorsunuz, bir köşede kızlı erkekli bir grup oturuyor ve bazen olmadık 
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aptalca şeyler yapıyorlar ve etrafın bunun farkına varıp varmadığına bakıyorlar, 
çünkü normalde ezikler tayfasından oluşan bu gruba dışarıda kimse istedikleri 
ilgiyi göstermiyor. Tabiki onlara soracağınız doğrudan bir soru: "Neden böyle 
aptlaca davraniyorsun?" karşılığında size verecekleri cevap çogunlukla içtikleri 
alkol olacaktır, fakat gerçekte bu davranışlarının tek nedeni grup/sürü 
mentalitesine adapte olmuş olmalarıdır. Yani grup içinde iken sorumluluk 
kavramı grup içinde bölünür ve böylece grup büyüdükçede bu kavram azalmaya 
devam eder ve böylece sanki hiçbir sorumlulukları yokmuş gibi bir hisse kapılır 
ve yapılabilecek en aptalca şeyleri yapmaya başlarlar.  

Gruptaki kadınlar erkeklere bağırmaya yada laf atmaya başlarlar. Hiç sokakta 
tek başına yürüyen bir kadının bir grup erkeğe laf attığını gören oldumu? Tabiki 
Hayır! Ancak içeride, yani sürünün içerisinde iken hissetikleri bu içgüdü ile 
GERÇEK DOĞALARINI ortaya sermekteler. Vahşi, aptal ve sorumsuz bir sığır 
sürüsü. Bu sürünün üyeleri tek başlarfına iken süt dökmüş kedi gibidirler. Barda 
birisi size ardındaki gruba bağlı olarak mı sataştı? Hiç umursamayın ve sadece 
bekleyin, çünkü yalnız kaldığı zaman ona neler yapacağınızdan henüz haberi 
yok! Çünkü o an altına korkudan sıçacağı andır. Sadece baştan aşağı 
süzdüğünüz andaki korkusunun kokusunu dahi almaya başlarsınız. Yani akıllı 
olmak grubun ortasına dalıp kimin taşşağı daha büyük diye bir gösteri yapmak 
değildir. Tek yapmanız gereken doğru anı beklemektir! 

Birkaç ay evvel yanımdaki birkaç kişi ile bir cafede oturmuş nargile içerken aynı 
andada bir futbol karşılaşması TV den gösteriliyordu. Maç sırasında tüm o 
koyunların bağırışları ve çığlıklari balta girmemiş ormanlardan gelen seslere 
benziyordu. Maç bittikten sonra halen karşılıklı küfüre (benim malım 
seninkinden daha büyük dalaşı) devam ediyorlardı ve kavga çıkarmak için 
neden arıyorlardı. Çünkü kavgayı çıkarmak isteyen elindeki imkanı kullanıp grup 
halinde bir başka gruba dalmayı hedefliyordu, böylece normalde asla 
başaramayacağı bir işi başarmış olacaktı. Bu lavuk eğer arkasındaki gruba 
güvenmese idi karşısındaki kişileri provoke edecek tek bir kelime dahi 
söyleyemezdi. Gıkını bile çıkaramazdı! Ancak baktıki kavga çıkmadı, sokakta 
gezerken pantolonunu indirip park etmiş arabaların üstüne işemeye başladı. Bir 
yandanda bağıra bağıra küfür ediyordu. Şimdi bu lavuk eğer baştan sona yalnız 
bir şekilde maçı seyrediyor olsaydı, sadece şöyle bir tip izlerdiniz: utangaç, 
sessiz, ezik ve korkak... tanınmamaya çalışan ve milletten uzak oturan bir 
hiçkimse. Ancak gruba girdiği zaman kendini diğerlerinin omuzları arkasında 
saklayabileceğini düşündüğü için bir anda cesareti artmaya başlıyor ve 
normalde olmayan taşakları sanki avuçlarından dışarı taşıyor. Tüm bu 
davranışların tek bir açıklaması var: zayıf ve ezik olanlar daima, 
gruplaştıklarında birer beyinsiz, vahşi hayvana dönüşürler. 

Tabi şimdi belkide kendinizede soruyorsunuzdur: Insanlar neden genis bir grup 
içinde iken DEĞIŞIYORLAR!? Belkide Hulk'ın maruz kaldığı Gama Işınlarıdır??? 

Spor, zayıf olan koyunların bir araya gelip güçlü bir grup oluşturarak, aslında 
"zayıf" olmadıkları yalanını kendilerine yutturmak ve sanki normalde güçlü ama 
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sivil hayatta "zayıf" takılmak gibi bir gizli görevleri (gizli ajan) olduğu hikayesine 
bir kılıf olarak kullanılır. Eğer spor olmasaydı, bugün, oturduğunuz yerdeki tüm 
koyunlar hergün sokaklarda biryerleri yıkıyor yada yakıyor olurlardı, hemde 
hergün! Işte bununda tek nedeni kendilerine yada realiteye (doğa kanunları) 
karşı olan nefretlerinden başka birşey olmazdı. Hayatın zor ve adil olmadığını 
anlamaları ile belkide intihar oranlarıda artardı. Işte tüm sığırların vahşi yada 
barbar genleri kontrolsüz işlemesin diye COLOSSEUM (Kolezyum) sistemi 
kullanılıyor. Stadyumlar bu sığırları haftanın belirli günleri (doz) buraya 
doldurarak tüm nefretlerini sahanın ortasına dökmelerini (hasat) sağlıyor. 
Böylece tüm bu sığır vahşeti onlar için hazırlanmış "kin dökme" (rehabilitasyon) 
laboratuarlarında kontrol altında tutulmaya devam ediliyor. Zaten 20 dakika 
sonra bağırmaktan sesleri kısılıyor ve dışarı çıktıklarındada polis kordonu altında 
evlerine yollanıyorlar. Özellikle maça gelmeden evvel alkol almış olanları izleyin 
karşılaşma sırasında nasılda çığırmaya başladıklarına bakın! Evli 3 çocuk babası, 
30.000TL borç, işsiz kalmaya ramak var, hayatı bitmiş artık... eğer ona orada 
bağırma izni vermezseniz bu adam bu negatif (kin) enerjisini nereye boşaltsın? 
Arabanızın üzerine? Evinizin yada Mağazanızın camlarına? 

Bugünkü futbol stadyumlarına dikkat ediyormusunuz? Nasılda yavaş yavaş daha 
büyük ve şatafatlı bir hal alıyorlar değilmi? Kolezyum için romalılarda aynı 
şekilde düşünüyordu. Halk eğlensin! Bu aradada elitler işlerini yapsin. Hani 
büyükler bir evde toplanıp birşeyler konuşacaklarında çocuklara hep "hadi sen 
git biraz top oyna" derler hatırlarsanız..... bu durumun diğerinden bir farkı yok! 
Hiç elit diyebileceğiniz hayırseverlerin "özel" etkinlikler haricinde futbol maçı 
seyrettiklerini yada tezahürat yaptıklarını gördünüzmü? Onların bildiği ama 
koyunların bilmediği birşey mi var acaba? GS'nin yeni stadyumunun ismi neydi: 
ARENA?!! Şoka girmelimiydim peki bunu duyunca? Bu ve benzer isimlerin 
gladyatörlerle çağrıştırılarak git gide dahada yaygınlaştığının farkındamısınız 
peki? Hepsi Kan Sporu gibi yeraltında gizlice yapılan döğüşlerin anlatıldığı 
filmlerle başladı ve en sonunda UFC yada kafes döğüşü gibi zırvalarla kılıç 
kalkanlı gladyatör arenasının dijital kanalda sunulmasınada oldukça az kaldı. 

Hiç elitlerin "zorunlu" olmadıkça futbol seyrettiğini görüyormusunuz? Hileli 
olduğunu bildiğiniz bir karşılaşmayı niye izleyeseniz? NIYE? Bu karşılaşmaların 
hileli olduğunu Spartacus gibi dizilerde gösteriyor ama nedense koyunların 
zihninde en ufak bir mum ışığı bile belirmiyor. Bu grupsal koyunlar bana neyi 
çağrıştırıyor biliyormusunuz: Programlı asimile robotlar ordusu. Aynı düşünen, 
aynı davranan, aynı konuşan ve aynı hisseden bir zombi robot sürüsü. Son nesil 
Orcazoid-Borglar. 

Spor dendiği zaman çoğu koyunun düşündüğü tek spor ya futbol yada 
basketbol. Öteki sporlara ne oldu? Güreş? Eskrim? Uzun Atlama? Halter? 
Voleybol?...... Yoooo, futbol, futbol, futbol.... artık bayanlarda futbolu seviyor! 
En azından bunun öyle olduğunu zihinlere TV deki bayan spor spikerleri ile 
yerleştirmeye çalışıyorlar. Artık maç seyrederken erkekler etrafta kadın olup 
olmamasına göre bakıp "kontrollü" bir şekilde kinlerini salabiliyorlar (küfür). 
Yani stadyuma tıpkı bir Borg sürüsü gibi girip tekrar bir Borg sürüsü gibi 
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çıkıyorlar. Tabiki arada bir "oluşturulan" kavgalarla bunun böyle olmadığı 
"yayını" yapılıyor. Polis iki grubu "kasten" karşı karşıya bırakıyor ve baaaam! 
Ancak etrafı iyi gözlemleyenler ne demek istediğimi çok anlıyordur. Sonrasında 
üzerinde değişiklik yapılmak istenen futbol klüpleride gelişmeleri birer özür 
olarak kullanıyor ve sorumluda taraftar oluyor. Ne kadar dahiyane bir plan 
değilmi? Problem-Reaksiyon-Çözüm! Asla geri tepmez. 

Tüm bu gruplaşmalar sadece koyunların doğanın onların üzerinde uyguladığı 
baskıya karşı seslerini çıkarmaları için gereken bir unsur. Gruplaşmalarını 
engelleyin, göreceksinizki sokakları birbirlerine katacaklar! Realite şovları 
yayınlayıp burada yazdıklarımı doğrudan gözlerinin önüne koyun.... 
göreceksinizki bu seferde "futboluMUZu kötülemek istiyorlar" dercesine 
gösterilenlere karşı çıkacaklar. Zayıf, önemsiz ve birer ezik olduklarını 
hatırlatacak her aktivite koyunlar için şiddetle karşı çıkacakları bir durum halini 
alır. Ne cüretle yalanların aslında yalan, hayallerinde aslında hayal olduğunu 
doğrudan suratlarına söylersiniz? 

Koyunlar için Nike tarafından gelecegin futbolu üzerine yayinlanmis bir reklam 
vardı. Çok fantastik ve futuristik bir görüntü idi. Futbolcular artık mekanik 
bacaklara sahip ve vurdukları şutlar sanki gülle gibi ilerliyor. Şimdi gösterdikleri 
şey, şuanda elitlerin aklında olan ve gelecek ile ilgili planladıklari şey. Saçma 
diyenlere sadece "Demolition Man" filmini seyretmelerini tavsiye ediyorum ve 
filmin bir "fiksiyon" olarak sunulmuş olduğunuda hatırlatayım. Futbolcuların hızı 
ve yeteneği bir yere kadar ilerleyebiliyor! Bildiğiniz gibi koyunlara sunulan 
şeylerde eğer bir ilerleme yoksa onların bu şeye gösterecği ilgide kaybolacaktır. 
Koyunlara daima DAHA fazla, DAHA hızlı, DAHA sert, DAHA müthiş şeyler 
sunarak onları bu DAHA sihirinin etrafında tıpkı birer elektron gibi rotasyonda 
tutumaya dervam edersiniz.  

Bu yüzden önce kurallar değişmeye başlıyor, akabindede teknolojik eklentiler 
gelmeye devam ediyor. Eğer bugün 3B gözlükler ile oturup bir maçı HD 
kalitesinde sanki sahanın ortasında gibi seyredebiliyorsanız, ki parası olan bunu 
yapabiliyor - çünkü teknoloji mevcut... demekki bu tip futuristik planlarda 
realiteye sokulabilir. 50 sene evvel birine, gelecekte ekran karşısında oturup 
sizden 3000km uzaktaki birisi ile doğrudan kablo vasıtası ile seks 
yapabileceğinizi söyleseydiniz herhalde suratınıza içinize şeytan girmiş gibi 
bakardı. Ya peki aynı kişi "bugün" yüzünüze nasıl bakardı? Futbolcuların 
sakatlıklarına bir son olarak bu tip bir uzuv kullanılabilir ve böylece hem 
oyuncunun değeri artar hemde oyunun işlevi hızlanır. Bunun için ünlü bir 
futbolcunun dizinden sakatlanmasını sağlarsınız ve tekrar sahalara dönmesinide 
protez yeni bacaklarla mümkün kılarsınız. Oyuncunun dönmesi için tezahürat 
yapan taraftarlarda bu yeni gelmekte olan değişikliğin etkilerini görünce önce 
bunun adil bir performans olmayacağını düşünürler - yani gördükleri şeye karşı 
çıkarlar. Fakat zamanlada hayırseverlerin daimi amplifikasyonları ile bu protez 
sanki oyunun bir parçasıymış gibi algılanır. Hatta protezsiz futbolcular artık 
YENİleri gibi "beklenen" performansı sunamadıkları için taraftarlar tarafından 
gereken beğeniyi toplayamadıklarından protez taktırmaya mecbur bırakılırlar.  
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Daha uzun paslar, daha sert şutlar, daha geniş kavisli paslar, daha yükseğe 
sıçramalar ve havada yada kalede patlayan toplar. Sizce koyunlar bu ŞOVu 
görmek için "sıraya" girmeyecekmi? Aslında bugünkü çocuklar seyrettikleri çizgi 
filmler ile bu gelişmeye çoktan hazır! Ve onların çocuklarıda bu oyunun "ilkel" 
halini bilmeyecekler bile. 

Koyunları kontrol etmenin şartlarınıda sanırım yavaş yavaş kavrıyorsunuz! 
Tabiki bu hepsi değil. Kitap boyunca değinebileceğim tüm konulara değinmeye 
devam edeceğim. 

  

Sadece bilinen geleceği kontrol edebilirsiniz, bunun içinde geleceği şimdiden 
şekillendirip kontrolü elinizde barındırmaya devam edersiniz. - Mr. Snow White 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

200    

 

SİGARA YASAĞI 

Öncelikle sigara alışkanlığı tıpkı diğer eğlendirici uyuşturuclar gibi insanları 
beraber takılmaya ve birleşmeye yöneltir, kısıtlamalardan kurtulup karşılıklı 
"göz göze" oturup muhabbet etme tecrübesini (sigara içmek) yaşatır. Ancak 
bunun olmasına izin verilemez. Sigara içmeyide tıpkı hayırseverlerin son yıllarda 
uyguladıkları "My/I/You" komplosuna bağlayabilirsiniz. Bu yasak bağları ve 
arkadaşlıkları koparmak için oluşturulur. 
 
Bazı bar ve diskolardaki sigara içme yasağı yüzünden insanlar artık içerde 
beraber sigaralarını yakıp sohbet etmektense her seferinde dışarı çıkıp tek 
başlarına tıpkı bir ezikmişçesine sessizce takılmak zorunda kalırlar. Dışarıda 
diğer içicilerle takılıyor olsalar dahi "yasaktan" dolayı sanki dışarı kovulmuş 
olmanın verdiği baskıdan dolayı herhangi sağlıklı bir iletişimde kurulamaz. Bir 
düşünün, eğer bir barda içmek istediğiniz her  "shot" (tekila vs) için dışarı 
çıkmanız gerekse idi, aynı ritüali tekrarlayanlar ile olan bağınız KESINLIKLE 
koparılırdı ve dışarı gönderildiğiniz için kendinizi sanki kötü bir şey yapıyor 
olduğunuz için bir nevi suçlu hissederdiniz. Yani nasıl olurda herkes sizin 
aldığınız zevkin aslında zevk olmadığını bilirde siz bilemezsiniz? Grup takılanların 
maruz kaldığı bu baskı ile aslında onları birleştirmekte olan "şey" bir anda onları 
ayrıştıran "şey" konumuna girer. Bu arada kimseyi sigara içmeye 
heveslendirmek gibi bir amacım yok! 

#2: Şok Testi 
 
Kapalı mekanlara (Barlara) getirilen sigara yasağından sonra milletin buna nasıl 
karşılık vereceğini çok merak ettim. Yani mekan bir BAR, millet orda ALKOLde 
içiyor ve alkol pasif sigara içiciliğine nazaran dahada zararlı bir madde. Esas 
olan: 1 bira içmeyi tüm gece duman altı bir ortamda kalmaya kıyaslarsak - bira 
sağlığa daha zararlıdır! Yapılan argüman ise Barların toplu mekan olduğu ve 
pasif içiciliğin bir sağlık faktörü teşkil ettiği idi - doğru, ancak sadece 
küçümsenecek bir miktarda - fakat dikkate alınması gereken en önemli şey ise, 
barlara giden insanların bunun FARKINDA olmalari! Yani eğer bir yunus şov'una 
gidip en ön sırada oturuyorsanız büyük ihtimallede ıslanacağınızın 
farkındasınızdır/biliyorsunuzdur. Peki şimdi ne yapalım, ön sıralara oturmaya 
yasakmı getirelim? Yani esas hedef sağlık değil, daha çok, koyunlara daha fazla 
yaptırım uygulamak. Hepsi özgürlüğün yavaş yavaş kaybedilmesi üzerine. 
Böylelikle koyunlar yavaş yavaş kafeslerine doğru itilmeye devam ederler ve en 
vahşi olanlar (borç ve hırs manyaklari) ise oraya hapsedilir. Hitlerin bir sloganı 
vardı "Arbeit macht frei" (Çalışmak özgür kılar). Yani çalışan ve üreten bir 
toplum istediklerine ulaşır ancak yalvaran, dilenen ve borçla yaşayan bir 
toplumdan ise herşey tekrar onlara verenler tarafından geri alınır! Yani sonuç 
olarak koyunlar hırsları yüzünden sigara içme ayrıcalıklarını kaybetmiş oldular! 

Peki elitler neden sigarayı ele aldılar? Baştada dediğim gibi, koyunların bir arada 
olmasına izin verilemez. Ayrıca koyunlar kredi kartlarını almaya baslayarakta oy 
verme haklarını kaybetmiş oldular. Bir sürü vahşi, açgözlü, borç manyağına, bir 
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arada bulunup "organize" olmalarına yada bağ oluşturmalarına izin verilemez. 
Bunların ellerindeki borçla alınmış tüm servetlerini kaybettiklerini bir hayal edin, 
tüm o gerzek ve hırs dolu sığırların nasıl bir hale geleceğini hayal 
edebiliyormusunuz? Basit bir dille, potansiyel sorun çıkarıcıların bağ kurmasını 
engellemek gerekir.  

 

(Sizce bu sığırlara bağ kurma hakkı gerçektende tanınmalımı?) 

Tabiki işin bir başka yüzü ise, devletin tütün mamüllerinin zararları hakkında 
yaptığı propaganda! Böylece halk devletin onlara baktığı ve sağlıkları ile 
ilgilendiğini zannediyor. Sonuç olarak sağlığınızla ilgilenen bir devlet sizi neden 
öldürmek istesinki!!  
 
Koyunlarin beyninde dolaşan PROGRAM şu: Devlet iyi, çünkü benim sağlığıma 
önem veriyor. Devlet bana asla ZARAR vermek istemez. RUN [Enter] 

Neden peki kimse çıkıpta "sigaraya yasak getirdiniz, iyi güzel, peki alkole ne 
zaman yasak getireceksiniz" diye sormuyor? Bu ürünlerin kullanımından 
devletin elde ettiği geliri hesaba katarsak, uygulanan yasakların pekde gelir 
yolunu kesen bir tarafı olmadığını görüyoruz. Ancak gidişat böyle olmaya devam 
ederse sıra alkole neden gelmesin?!  
 
Istatistiki olarak alkolikler sigara tiryakilerinden daha önce ölüyorlar?! 

Medya tabiki yaptığı "korkutucu" amplifikasyonlarla sigara kullanımının 
azaltılmasına yardımcı oluyor. Birkaç tane tiryakiyi ekrana çıkarıp "ah ben ne 
halt ettimde sigaraya başladım" programını yüklüyorlar. Aslında sigaranın 
sadece zararlarından bahsederken kimse çıkıpta "tamam zararlı biliyoruz ancak 
şu yararları olduğunuda belirtmeliyiz" demiyor? Mesela sigara içenler 
içmeyenlere nazaran daha nadir hastalıklara yakalanıyorlar. Sakın bu sigaranın 
bağışıklık sistemine pompaladığı ekstra demirden dolayı olmasın? Akciğer 
kanserlerinin %80 küsürünün sigara içenlerde olduğunu söylüyorlar. Bu rakam 
gerçekte doğru olsaydı heryer akciğer kanserine yakalanmış insanlarla dolu 
olmazmıydı? Bu rakam dünya genelinde sadece %8-12 arası. Geriye kalanlarda 
eğer dumanlı bir ortamda oturmuşsalar "pasif" içici olarak etiketleniyorlar ve 
buda tabiki istatistiki rakamları arzu edildiği gibi değiştirmek için kullanılıyor. 
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HAYIRSEVERLERİN MY/I/YOU KONTROLÜ 

Senelerdir internet üzerinde insan zihnine karşı sürdürülen bir operasyon var! 
Sürpriz bir şekilde, bu çok az kişinin dikkatini çekiyor gibi görünüyor. 
Herzamanki gibi aslında tam burnunuzun dibinde. Yaklaşık 1997 yılından beri 
hayırsever illuminati grubu insanları birbirinden koparma çabalarına başlamıştı 
bile. Istedikleri insani arkadaşlıklara son verip geçmişe gömmekti. O zamandır 
bildikleri ve bu zamana kadar uygulamaya çalıştıkları ise şuydu: insanlar 
gruplaşırlarsa hayırseverlere karşı bir tehdit olusturabilirlerdi. Her tip etnik, 
ırksal veya grupsal haysiyet yok edilmeliydi. Çünkü bunlar insanları birlikte 
tutan temellerdir! Bu birleşiklik olgusu küresel ve internasyonal devlet olma 
yolunda bir hendeği teşkil ediyordu. Bu nedenle kısa bir sürede, önceden 
olusturulmuş oldukları, ırksal, etnik veya cinsel farklılıkları ortadan kaldırmaya 
başladılar. Irkçılık, seksizm, homofobia gibi konular halen aktif gibi görünselerde 
yavaş yavaş çıkarılan yeni kanunlar , TV ve medya propagandası sayesinde yok 
edilmeye başlandı.  

Hernasılsa yokedilen bu olgulara bağlı olarak yeni bir birleşim oluşmaya 
başlamıştı ve hayırseverleri aynı şekilde tehdit etmekteydi. Insanlar halen 
materyalist paylaşımlarda bulunuyorladı ve bunada izin verilemezdi. Bu tip 
paylaşımlarda insanların arasindaki ırksal, etnik veya cinsel bağın güçlenmesine 
yeniden neden olabilrdi. Gamma Knife isimli, Antartika altında gizlenen devasa 
bilgisayar bunu 1995 sıralarında tasdiklemişti. Aynı bilgisayar sorunun çözümü 
içinde bir program sunmuştu! Programa “My/I Projesi” denmişti. Basitçe eşi 
görülmemiş bir bencillik tüm materyalistik öğelerle bağdaşacaktı. Beyninize 
kazırcasına kullanılan kelimeler bilinçaltınıza etki etmeye başladı. İlk çıkan 
kelime ise: “MY”, MYspace.com, Mymsn.com, MYyahoo.com, Myfm, MYRadio 
MYdonose, Myaol.com..... 

Myspace'in tanıtımı ile çok güçlü fakat bir o kadarda kullanıcılarını aptallaştıran 
bir sistem ortaya çıkmıştı. Yani bir web sitesi yabancılarla paylaşım için 
oluşturulmuş, kişiselleştirilmiş gibi görünüp pek öyle bilinçaltını etkilemeyen 
“my” ismi altında insanları bencilliğe itmeye başlamıştı. Eğerki Myspace 
paylaşım için açıldıysa, peki o zaman ismi neden “Myspace” (benim yerim)? 
Ismin aslında “Ourspace” (Bizim yerimiz) olması gerekmezmiydi? Olamaz, 
çünkü bunları planlayanlar bencilliğin ön plana çıkması için uğraşıyorlar. Buna 
bağlı olarak, sitenin gösterilen amacı (paylaşım) ile kendisine koyulan isim 
(paylaşmayın) bir uyuşmazlığa yol açıyor ve birbirlerini iptal ediyorlar. Sonuçta 
birşey olmuyor. Yani paylaşımda olmuyor. Bugün Myspace te kayıtlı milyonlarca 
kullanıcı asla “gerçek” bir dostluk ve paylaşım oluşturmamakta. Hepsi sadece 
yalandan bir sanal alem olarak kalmakta ve insanlar arasında sadece mantıksız 
bir halat çekme yarışı oluşturmakta. Gereksiz oyunlarla zamanınız yok 
edilmekte. Böylece paylaşımdan kastedilende “kendiminkini” paylaşıyorum 
oluyor. İşin gerçeğini bu tip sitelerin gösteriş dolu, aldatıcı, orta sınıf kullanıcı 
sayfalarına bakarak görebilirsiniz. Bir sürü sanal “friends” ve aslında neredeyse 
hiçbiri ile gercek bir arkadaşlık kuracağınız yok! Ayrıca birçok kullanıcıdada 
kimde daha cok “friend” var yarışı dahi olabiliyor.  
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Kullanıcılar üzerinde uygulanan zihin-savaşını görmek aslında çok kolay ve 
“gerçek” arkadaşlık konseptinin yerini “arkadaşlık bencilliktir” almakta. Aslında 
gerçek arkadşlık sadece gerçek paylaşım ile oluşturulabilir. Bu sitelerde ise bu 
imkansızdır. Bu tip sitelerin başarısı ile tüm illuminati bazlı ürünler, medya ve 
servislerde beraberlerinde geldi. Aslında sayısız örnek var ancak yazıyı kısa 
tutmak için sadece radyo istasyonlarından bahsedeceğim. Bilimsel olarak Müzik 
arkadaşlıkların kurulmasında önemli bir etkendir. Müzik tarihte, bağlayıcı bir 
ritual olarak, toplumda güçlü ve anlamlı ilişkilerin oluşmasını sağlardı. Sizce 
illuminatinin bu paylaşımı sabote etmesi ve radyo müziğini bencilleştirmesi bir 
hatamıdır??? Nasil oluyorda 5TL lik bir radyo ile bile bedavaya dinleyebildiğiniz 
bir MYdonose veya Istanbul Fm deki MY Radio “MY” (benim) olabiliyor?? Cevap 
şu: radyodaki müziğin paylaşımı dahi başkalrı ile bağ oluşturabilir ve bunada 
izin verilemez. Günümüzde en çok paylaşma tecrübesi yaşadığımız radyo dahi 
“bencil” yapıldı.  

Bana göre arabasında MYradio dinleyenler herhalde bu kanalı dinleyenin o an 
için sadece kendilerinin olduğunu zannediyorlardır. Bu nedenle insanlar 
arasındaki müzik bağı kopartılabildi. Bir discoyu ziyaret eden dinlediği şarkıların 
başkaları tarafındanda dinlendiğini ve nasıl farklı biçimde tavır aldıklarını (dans 
etme şekli) görünce, bir nevi ölümcül düşmanlık ve yabancılık hissi ortaya 
çıkacaktır. Çünkü onlar “Onun” şarkısını dinliyor! Evet yanlış okumuyorsunuz, 
illuminati sizlerin müzikle oluşan doğal bağınızı yok etmek istiyor.  

Haydi biraz daha derine bakalım..... 

Ikinci kelime: “I” (Ben)  

IPhone, ITunes, IPod.... Yani anlatmama gerek varmı yoksa anlamaya 
başladınızmı? 

Müziğinizi paylaşarak arkadaşlık bağları kurmanıza izin verilmiyor! Işte bu 
yüzden sizin müzik çalarlarınıza saldırılıyorki, bunu yapamayasınız. Çünkü bu 
müzik “I” (Ben) için. Başka kimse zevkini çıkarmamalı, benim (“I”) haricimde 
tabiki! Ve zihin savaşı başarılı idi. Çünkü “I”Pod ilk tanıtıldığında artık müzik 
bencil ve gösterişli birşey oluvermişti. Bir düşünün, kimde bir “beyaz” kulaklık 
görseniz aklınıza doğrudan “I”Pod gelmiyormu? Bunu görüpte aynı şeyi almak 
isteyeniniz olmadımı? Yani bencilliğe ilk adımı atmak ve “benim” (“I”) müziğimi 
dinlemek gibi bir düşünce oluşmadımı? Bir gecede yeni müzikseverlerin IPod için 
sıralara girmesini çok etkileyici bulmuştum. Walkman ve Discmanler zamanında 
neredeydi bu sığırlar? Ama hayır, bu “I” Music ve tıpkı illuminatininde umduğu 
gibi hepsi bencilliğin keyfini çıkarıyorlar. Ve ilk çıktığı andan itibaren günden 
güne Şov'a dönüşen tanıtımı aslında esas kullanım amacının ne olduğu 
konusunu unutturdu. Tüm bu zihin-savaşı sadece birkaç taleple başladı ve 
bencilliğe koşanlar gerisini halletti. 

Bir durun, peki insan bağlarını oluşturan en önemli şeylerden bir diğeri nedir? 
Tabiki Konuşmak! Fakat sizi ablukaya aldılar; “IPhone”! Şimdi bu cihazın neden 
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telefon olmak haricinde bir sürü ıvır zıvırı olduğunu anlayabiliyormusunuz? 
Içerisi birsürü bencilliği tetikleyen programlar veya oyunlarla dolu, bu sayedede 
diğerleri ile konuşmanız en aza indirgeniyor. Son çıkan IPhone 4S in bu 
konuşmaları taklit eden SIRI programı mevcut. Onunla konuşup ondan bilgi 
alabiliyorsunuz - tabi ingilizceyi anlaşılır konuşabiliyorsanız! İnsanların saatlerce 
bu programa birini aratmaya uğraşmalşarını seyretmekten daha eğlendirici 
birşeyde olamaz zaten. Bu konuda bir hata yok, tesadüfte! Hiç hayattaki 
“gerçek” dostluğa ne olduğuna dair düşündünüzmü? Gerçek sevgi, gerçek 
dostluk, gerçek mutluluk? Zihniniz artık sürekli saldırı altında. İlişkilerin temeli 
olan paylaşıma karşı olan bir savaş yapılıyor.  

Bugünden itibaren içeriği “Me, My, I yada You” olan tanıtımlara daha fazla 
dikkat edin. Hayatınıza ve mutluluğunuza karşı yapılan bir savaş olduğunu ve 
bunun sadece bu kadarla kalmadığını bilin. Atılan yemlere kanmayın. Sizlerin 
aptal oldugunuzu ve bu tip absürd isimlerin esas manasını çözemeyeceğinizi 
sanıyorlar. Myspace, Myaol, Mymsn, Myradio, ITunes, IPod, IPhone, YOUtube, I 
love MY...... vb. Ben hatalı bir gözlem yazdığımı pek sanmıyorum ve sanırım 
bunu zaten kendinizde görebiliyorsunuz. Artık biliyorsunuz. 

Torrent siteleri kapatılıyor, ancak bunun esas nedeni korsan içerik değil! 
Kontrolsüz paylaşım. Hayırseverler kontrol altına alamadıkları her düzeneği 
devre dışı bırakmak zorundadırlar. Eğer bedava film izlemenizi istemeselerdi 
bunun önüne çoktan geçerlerdi. Öncedende dediğim gibi, size herşeyi vermiş 
olanlar zamanı gelince herşeyi aynı şekilde geri alabilirler. Fakat burada 
kaybetmekte olduğunuz aslında "gerçek" şeyler. Gerçek hisler, gerçek mutluluk, 
gerçek sevgi ve dostluk.... Tüm bunları yavaş yavaş sanal olan şeylerle 
değiştirmeye ve kaybetmeye başlıyorsunuz. Bu yüzden sizlere sunulan süper 
oyuncaklar sanal hayatı daha canlı gösterip bunun yerine gerçek yaşamı 
elinizden almak için tasarlanıyorlar.  

Peki tüm bu işlemlerde herhangi bir ZORLAMA görüyormusunuz? Tabiki hayır! 
Hepside teşvike bağlı olarak tıkırında işliyor. Sırf cebinizde 30TL lik bir Mp3 çalar 
var diye diğerleri gibi IPod'a sahip olmadığınız için üzülmeyin. Elinizdeki ucuz 
kıçı kırık Mp3 Çalar halen PC den PC ye şarkı aktarabiliyor. Fakat eğer elinizde 
bir "I" ürünü varsa bunun DRM (Dijital Hak Yönetimi) yüzünden mümkün 
olmayacağını biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi koyunlar bencil olmayı normalinden 
10 kat pahalı bir cihaz alarak istiyorlar. Kimse onları buna zorlamıyor!  

Bu işlem daima aynı şekilde devam edecek. Koyunlar kısaca hayırseverlerden 
tabancayı alıp tetiği çekmeleri için üstüne üstlük birde onlara para ödüyor 
olacaklar. Çünkü tetiği çekmekte sorumluluk isteyen bir durumdur ve bu 
özellikten mahrum olanların yapacağıda bunun için bir başkasına para verip 
onun kendilerinin yerine yapmasına müsade etmektir. Oldukça aptalcada gelse 
tam olarak herşeyin nasıl işlediği işte bu kadar basit. 
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BEĞEN BEĞENME MAYMUNLUĞU 

Işte size Snow White makinasının işlediğine dair bir başka kanıt!! Neden 
bahsettiğimi bilmeyenler için hatırlatayım: hayırseverlerin birkaç yıl öncesine 
kadar interneti tamamen kontrol altına almış olduklarını göremeyenler için 
yazıyorum. 
 
Youtube...twitter...fuckbook...fark...facebook... bloglar ve MY yada I ile 
başlayan diğer "yeni" paylaşım siteleri. 
 
Bahsettigim sey iste bu: 

 

Kimileri kendine şunu sorabilir: nasıl olurda koyunlar dahada aptallaşabilir? 
Bunun haricinde merak edilen ise Snow White makinasının tüm bu işlemlerle ne 
tür bir alakya sahip olduğu. 
 
Örneğin Youtube yaklasik iki yıl önce videolarına yıldızla oylama sisteminin 
yerine (bir, iki, üç, dört yada beş yıldız ile ne kadar iyi olduğunu belirtme) baş 
parmak yukarı yada başparmak aşağı yani iyi yada "iyi değil" tıklama sistemini 
yerleştirdi. Bir nevi "tık" ve "bip" sistemi gibi. Aynısını önce maymunlar üzerinde 
denemişlerdi! Tıklayan maymuna "gerçek" fıstık veriliyordu... ancak 
maymundan aşağı bir zekaya sahip olanlar kendilerine verilen sanal fıstıklarla 
bile yetiniyorlar. Aynı işlem maymunlar üzerinde işe yaramıyordu! Birşey elde 
edemeyen maymunlar kısa sürede oynamayı bırakıyorlardı. Maymunlar sadece 
gerçek şeyler için uğraşıyorlardı. Evrim üzerine çok konuşanların belkide üzerine 
kafa yorması gereken bir başka alanda bu! 

Bu yeni sistem ile uzun yorumlar bir kaç gün içerisinde yerlerini sadece OK yada 
Not OK, İyi yada İyi değil, Beğendim yada Artık Beğenmiyorum tıklama şovuna 
bıraktılar. Koyunların artık tüm yapması gerekenler sadece tonlarca düğmelere 
tıklamak ve zevklerini basitçe belirtmek. Yazmaya gerekte yok, nasılsa işaretler 
yeterince açıklıyor... Değilmi? Düşünme işlemi böylece koyunlara iki seçim 
olarak sunulan "biplemeler" ile azaltılmaya devam ediliyor. Ya beğendin yada 
beğenmedin. Böylece sığırlar karşılarındaki şeyi (video, kişi, resim vs.) nasıl 
idrak edeceklerine dair eğitilmiş oluyorlar. Tüm bunların ötesinde, artık sığırları 
PROGRAMLAMAK sadece bir çocuk oyuncağı haline geliyor. Eskiden Snow White 
makinasının nasılda tonlarca bilgiyi, düşünceyi, davranışı ve profili ayıklayıp 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

206    

 

ortaya bir sonuç çıkardığını düşünün. Oldukça uzun süreli ve zahmetli idi. Şimdi 
ise düşününki sığırların zihinleri basit bir düzeye PROGRAMLANIYOR ve 
böylecede uygulanan simulasyonlar git gide daha gerçekçi bir hal almaya 
başlıyorlar, çünkü sığırların düşünceleri ne kadar basite indirgenirse kullanılması 
gereken karmaşık algoritmalarda bir o kadar basite iner ve ortaya %90 ve üstü 
sonuçlar çıkar. Eğer davranışları %100 öngörebilirseniz kontrolüde aynı şekilde 
%100lük bir başarı ile elinizde barındırırsınız. Işte bunu elde etmek içinde 
sığırlara "beğenecekleri" şeyler sunarsınız ve zihinlerine "beğen" yada 
"beğenme" düğmesini yerleştirmiş olursunuz. Böylece sığırların 3-4 yaşındakiler 
gibi düşünmesini sağlar ve gerekirsede davranışlarını "dizayn" edebilrisiniz. 

Elitler yıllar boyunca insanların davranış ve zevklerini nasılda kategorize edip 
son olarak iki opsiyona düşürdüler diye düşünüp onları takdir etmemek elde 
değil. O kadar iyilerki, artık sığırlara verilen tek opsiyon beğen yada beğenme! 
Çok hoş, Çok güzel, Çok Içten, Ilham verici vb.... dışavurumlar artık yok, 
sadece iki opsiyonları var: Beğen yada Beğenme!  

Youtube bu yeni "Beğen/Beğenme" sistemini yerleştirdiğinden beri videolara 
sığırlar tarafından yazılan yorumlardada önemli derecede bir zeka düşüşü 
sergilenmeye başlandI. Yazılanlar sanki dizi, film yada haberlerden çalıntı tek 
satırlık saçmalıklardan ibaret. 
 
Mesela: 
 
"Çok saçma yaaa" 
"Arkadaki kıza zenci olan ne yaptı?" 
"Cam gibi hatun yaaa" 
"Inanmıyorum işte..." 
"Ne anlarsınızki..." 
"Kesin sahte...." 

Bu şekil tek satır ve bir iki kelimeden oluşan yorumları bugün neredeyse 
heryerde görmektesiniz. Youtube, forumlar ve sosyal site yorumları bu tarz 
"boş" yorumlarla dolu. Buda artık hiçbir düşünceye sahip olmayan sığırlarin İYİ 
yada İYİ DEĞİL den başka söyleyecek birşeylerinin olmadığını gösteriyor. 
Facebook yada Forumlarda yazılmış bir yoruma dahi cevap vermelerine gerek 
yok... bunun yerine yazılanı IYI yada IYI DEĞIL olarak işaretliyorlar. Ortada bir 
tane yazı var ve buna karşılık bir tane bile adam gibi yorum yazılmamışken, yazı 
için belkide 1000 kişi IYI yada IYI DEĞIL (Beğen/Beğenme) düğmesine çoktan 
tıklamış bile. Çünkü düşünüp yazmak efor isteyen birşey! Cesaret ve bilgi 
isteyen birşey! Sığırlardan bu sorumluluğu almak içinde onlara yazıyı ne kadar 
beğenip beğenmediklerini kısa ve öz birşekilde ifade etmelerini sağlamanız 
yeterli. Artık düşünmelerine gerek yok, bipleyerek daha kolay! Değilmi? 

Bir yorum yazıyorsunuz ve 10 dakika sonra yorumunzada IYI yada IYI DEĞIL 
tıklamalari yağıyor. Sanki bir sığır ordusu bütün gün sadece yazılanları 
zihinlerine "download" ediyor ve IYI yada IYI DEĞIL biplemeleri ile tipki CPU 
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işlemcileri gibi bir şeyin seyredilme yada okunma değerini arttırıyorlar. Ne kadar 
çok IYI yada Beğendim rakamı varsa bir o kadar sığırda aynı yolu sürü 
mentalitelerine bağlı olarak takip ediyor. 
 
Eğer bugün Youtube'daki yorum bölümüne dikkat ederseniz bütün işlemin fikir 
yazmak yerine dikkat çekmeye çalışmak için yazılan zırva yarışmasına 
döndüğünü görürsünüz. Yazılan yorumlara dikkat edin ve hangisinin daha çok 
"OK" (Başparmak yukarı) elde ettiğine bakın! Sanki monopolide puan ("bip") 
topluyorlar. Hatta bu durum o kadar içler acısı bir hal alıyorki, bazı ultra 
beyinsiz homo-embesiluslar başkalarının yorumlarını kopyalayıp birkaç kelime 
değişikliği ile yeniden sanki kendi esprileriymiş gibi koyup "bip" toplamaya 
çalışıyorlar. Evet sığır +10000 puan topladın, en büyük sensin, en çok puan 
sende, bütün kızlar kucağına atlayacak şimdi! Hepsi sabahtan akşama kadar 
sana sakso çalıp kazanmış olduğun bunca puanın önemini irdeleyecek! Acınacak 
haldeler..... 
 
İlkokula giderken durum daha az aptaldı, en azından halen çocuktuk ve çocuk 
gibi düşünüyorduk! 

Snow White makinası aynı zamanda sığırların neyi beğenip beğenmediğinide 
kayıt ve kontrol altına alıyor. Birisi yorum bölümüne "gerzek fahişe" yazınca 
sığırların bunu beğendiğinide kayıt ediyor! Buna bağlı olarakta sığırların ne 
kadar beynisiz olduklarını hesaplıyor ve günden güne daha aptalca eklentilerle 
koyunların bu özelliğini (beyinsizleşme) körüklemeye devam ediyor! Koyunlar 
bunu beğenmiyormu? Internetin gelişimi diyorki "Evet: Begendim!".... 

Bir şey yazmışsınız ve buna benzer diğer fikirleri okumak için beklerken 
karşınıza sadece bir sığır sürüsün manasız Beğen/Beğenme istatistiki çıkıyor: 
+836/-27 gibi. Halen birşey yazılmamış ancak herkes bir düğmeye basıp 
istatistike katıldığı için birşey "söylemiş" yada fikrini sunmuş olduğunu 
zannediyor. Eskiden bir anınızı yazdığınızda "düşünmeyi" halen bir özellik olarak 
algılayanlar kendi anılarından eklemeler yaparladı ve böylece eğlenceli bir yazı 
ortaya çıkardı. Şimdi ise sadece ya kısacık cümleler yada "bip"ler var. Sığırlar 
komik olduğunu zannetikleri şeyleri yayınlayıp puan toplama yarışındalar. En 
çok arkadaş, en çok "bip", en çok puan toplama gibi.... ve işte tüm bu saçmalığı 
sığırlara yaptırmak için gerçek bir fıstık vermenize bile gerek kalmıyor! Yakında 
başkanlar aynı şekilde seçilmeye başlanırsa hiç şaşırmayIn. "Tikifarma girip 
tarlayı sürdürmem lazım, yoksa puan kaybediyorum", "Şu fabrikayi ele 
geçirmem lazım yoksa mafya statümü kaybetcem" gibi babunların oynayacağı 
tarzdan oyunlarla hayallerini "gerçek" yaptıklarını zannetmeye devam ediyorlar. 

 

Daha önceden internetteki blogumda yazdığım yazılarda bu "Beğen" konusuna 
ufakta olsa değinmiş olmama rağmen neyden bahsettiğimi hala idrak edememiş 
olan koyunlar "beğen" düğmesine tıklamaya devam ediyorlardı. Çünkü birşey 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

208    

 

yazıp rezil olurum diye düşünmektense "Beğenip" katılımcılığını göstermek daha 
kolay geliyor. Fakat bu devşirmenin bana işaret ettiği birşey daha vardı: 
sığırlara "hey, bu düğmelere tıklayarak sadece aptal bir şempanzeden dahada 
aptal olduğunu kanıtlıyorsun" demek istediğimi sanki bir türlü anlamak 
istemiyorlardı ve gördükleri yazının altındaki "beğen" düğmesi sanki sihirli 
birşekilde onları kendine çekiyordu! Evet yazı iyi ve ben beğendim demek 
istiyorlardı ancak bunu basit bir bipleme dışında nasıl yapmaları gerektiğini 
sanki artık bilmiyorlardı. Çoğu sitenin bugün facebook ile bağlı yorum özelliğini 
ele alır, üstüne üstlük birde facebook un "beğenmedim" gibi bir opsiyona sahip 
olmadığınıda hesaba katarsak koyunların aslında sadece bir tane seçim tercihleri 
olduğunu görürüz: BEĞEN yada asla burada bulunmamışsın gibi izini 
bırakmadan çek git, kimse burada bu şeyi okuduğunu/seyrettiğini bilmemiş 
olacak. Ancak eğer beğenirsen tüm "arkadaşların" senin zevkinin onlarınki ile 
aynı olduğunu görecek! 
 
Hatta bazıları yorum yazarken o kadar salak olabiliyorki, yazının başlangıcında 
"bu bir fiksiyondur" diye yazmış olsanız bile tüm yazılanları "gerçekmiş" gibi 
algılayıp muhalefete başlıyorlar. Ancak her nekadar zırvalasalarda tek yazdıkları 
şey: "Haksızsın", "Bu doğru değil", "Bunu yazmaya hakkın yok", "Yok öyle 
birşey", "Allah belanı verecek", "Kaynak göster", "Saçmalıyorsun".... gibi 4 
yaşındaki anaokul çocuğunun yazacağı tek satırlık yorumlardan ibaret. Yanlış 
yazmış olsam dahi bir tanesi çıkıpta "işte hatan burada" diye yazacak kapasite 
gösteremiyor! Her ne kadar yazdıklarımdan nefret etselerde birçok koyun 
yazdıklarımı okuyup acı gerçekle yüzleşmek istiyor ve acaba ileride ne 
yayınlarım ve ilüzyonlarını nasil günden güne mahvederim diyede bana kızmaya 
devam ediyorlar. Kimse yazdıklarımın okunması için zorlamıyor değilmi?  

 

Ne oldu beğenmediniz mi? 

Birde şu Romalılardan gelen Başparmakla OK işaretinin ne olduğuna geleyim. 
Romalılar başparmağı yukarı kaldırarak döğüşenin eforuna ve cesaretine karşılık 
yerinin gökteki cennet olması dileklerini belirtirken, başparmak aşağı 
gösterirkende döğüşenin ezikliği karşısında yeryüzünde kalarak çabalamaya 
devam etmesi ve eforları sayesinde ilerleyerek bir dahaki sefere gökteki cenneti 
hak etmesi ifade ediliyordu. Yani olay öldür yada hayatta bırak değildi. Eğer 
aşağı parmak işareti ile öldürülmüş iseniz inanca göre bir sonraki hayatınız yine 
burada devam edecekti. Fazla Spartacus seyretmekten gerçek manalarda 
unutturulmaya devam ediliyor! 
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Şimdi bu kitabı okuyup içeriği hakkında birşeyler yazmak yerine indirdikleri 
sunucuda "beğendim" düğmesine tıklayıp "bip" puanı toplayan sığırlara 
sesleneyim. Eğer yazacak bir fikriniz yoksa ya çenenizi kapatıp oturun ve 
ögrenmeye devam edin, ya yazıp fikirlerinizi ortaya koyun ve alacağınız 
tepkilerden nasıl yorum yazmanız gerektiğini öğrenin (risk, cesaret) yada tıpkı 6 
aylık şempanzeler gibi "bip" puanı toplamaya devam edin ve benim gibileri 
EĞLENDİRİN. 

Hatırlayın.... ne zaman bir "beğen" düğmesine tıklarsanız hayırseverlerin sizin 
adınıza toplamakta olduğu "giderek gerzekleşme" puanınızda bir o kadar 
artmakta - bu iyi birşey değilmi Ulvi? Tık, Ulvi bunu "Beğendi"......... 

Asla bu tip paylaşım sitelerindeki linkelere tıklayıp içeriği izlemeye çalışmayın. 
Bunu her yaptığınızda sunucular sizin davranışlarınızı kayıt etmekte. Ne 
okuduğunuzu, ne seyrettiğinizi ve neye ilgi gösterdiğinizi bilmekteler ve buna 
bağlı olarakta şahsi dosyanızdaki bilgi/işlem verileri artmakta ve buda sizi 
kolayca "öngörülebilir" bir denek yapmakta. Linklerin adresini kopyalayıp, 
doğrudan tarayıcıya girin. Yönlendiren linkler sadece sizin hakkınızda bilgi 
toplayan hayırseverleri sevindirmektedir! 

Eğer internette size kolay ve bedava erişim sunuluyorsa, tek yaptığınız şey 
aslında yemi yutup av olmaktır. Oh dostlarınızla sosyal takılmakmı istiyorsunuz? 
Elinize bir telefon alıp arayın o zaman. Kimse bugün hangi kazağı giyip ne 
yemek yapıyor olduğunuz gibi saçmalıklarla ilgilenmiyor. Sosyal paylaşım 
siteleri dostlar arasında herhangi bir paylaşım için yapılmadılar... tam tersine 
paylaştığınız zannedip aslında bencil birer koyun olmanızı sağladılar. 

 

Nasıl mı?...... 
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SOSYAL AĞLAR VE SOSYAL PAYLAŞIMLAR 

Birçok insan internetin bizleri nasılda birbirimize bağladığı üzerine zırvalıyorken, 
anlatılanların belkide bir kısmı kulağa hoş geliyor fakat çoğunun aslında 
gerçektende zırva olduğunu söylemek sanki zor geliyor. Millet blog, twitter yda 
facebook üzerinden Timbutkudaki arkadaşlarının bu sabah kahvaltıda ne 
yediğini bilmek gibi şeylerin nasılda iyi birşey olduğundan bahsetsede aslında 
kimsenin adamın ne yediği ile ilgilenmediğini söylemek belki yine bana kalıyor. 
Merak eden varsa kahvaltıda çileki donut vardı! 

Internet öncesinde bu tip bilgileri ya telefon üzerinden yada kahvede otururken 
paylaşırdınız ve dinleyenler anlattığınızı hiç umursamadıklarını doğrudan 
yüzünüze yaptıkları bir bakışla belli ederlerdi. Bir süre sonra zırvalayanda 
zırvaladığını anlar ve susardı. Tabiki internet ona twitter yada facebook duvarına 
yazma imkani verip, listesindeki tüm arkadaslarının kahvaltıda ne yediği ile 
ilgilendikleri ilüzyonunu oluşturur. Hayır yalan söyledim aslında dünden kalan 
simiti yemişti. Artık herkes rahat uyuyabilir. 

Twittercılar: 
 
Twitter ile ilgili büyük fiyasko, bu ve benzeri sitelerin, içeriklerin demokratik bir 
şekilde paylaşılmasını sağlamak için finanse edilmiş olmaları idi. Eski medya 
zamanında haberler ya ünlüler yada şirket sahipleri ile ilgili idi, yani haberleri ya 
onlardan alıyordunuz yada hiçbirsey okumuyor veya izlemiyordunuz. Ancak 
twitter sayesinde biraz espirili şeyler yazarak kitleleri kendinize çekiyor ve 
medyanın blokajını doğrudan aşabiliyorsunuz, böylece sizde ünlü 
olabiliyorsunuz: voaaww bu harika değilmi? Işte bu sayede medya patronlarının 
üzerinizdeki kontrolünü hiçe sayıyor ve beğendiğiniz içerikleri okuyup izlemeye 
başlıyorsunuz, artık özgürsünüz! Ancak halk yinede ünlülere twitterdan daha 
çok ilgi göstermeye devam ediyor. Ünlü demişken bunların çoğunun aslında ne 
olduğunu sizde çok iyi biliyorsunuz: ilgi ve müşteri arayan medyatik fahişeler. 
Fahişe olmayı kim istemezki? Belkide ilgi bu yüzden! 

 

Ünlüleri seyredipte ünlü olamayacaklarini bilenlerde bu tip ördek suratlarla 
fotoğraflar çektirip kendilerini rezil etmeye devam ediyorlar. Şu saçmalığı 
yapmayı kesin! Bazılarıda bu gülümseme ile barış işareti yapıyor. Bunun nedeni, 
kendilerini o kadar küçük görüyorlarki, karşı taraftan gelebilecek her türlü 
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saldırıya (aşağılanma, beğenilmeme) karşı böylece beyaz bayrak açıyorlar: Ben 
zayıfım, sana karşılık vermeyeceğim, lütfen bana saldırma! Bu hareketi 
yapmanın hiçbir komik tarafı yok. Bunu diğer eziklerin komik bulmalarının tek 
nedeni kendilerininde aynı mentalite ile bu saçmalığı uyguluyor olmalarından 
kaynaklanıyor. Buna son verin ve kendine güveni olan bir insan gibi davranın! 
Ünlü zannettiğiniz kişiler sizin gibi olmak isterken ne diye siz onlar gibi olmak 
isteyesiniz? 

Ünlülerde tabiki sadece kendi aralarında twitleşiyorlar. Artik Ülkü 
Dokundurmaz'da elindeki tüm ileri teknolojik ekipmanla düşüncelerini tüm 
dünyaya yayabilir, fakat kimsenin tınlamıyor olduğunu düşünmez. Ah birde şu 
ördek suratını yapıp ezikliğini tasdiklemese! 
 
Diyelimki 322 tane takipçiniz var, yani yazdığınız herşeyi okuduklarını 
zannediyorsanız size kötü haberlerim var! Sosyal ağlarda takılanlar üzerinde 
yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: kullanıcıların neredeyse yarısı yazılmış 
olan hiçbirşeyi okumuyor (haftada bir iki kez bakıyorlar). Yaklaşık %20lik bir 
kısım ise başkalarının yazılarını kesinlikle okumuyor. %36 hergün giriş yapsada 
bu onların sizin yazılarınızı okudukları anlamına gelmiyor. Bedava porno 
seyretmek varken ne diye sizin postaladıklarınızı takip etsinlerki!?. 

Bazı insanlar için birini bu sitelerde takip etmek, "beğen" düğmesine tıklamak 
gibi birşey, sizi tanımıyorlar ve aslında tanımakda istemiyorlar, yoksa vücut 
hatlarınızın detaylarını istemek için bir email yazmazlardı! Aslında içinizdeki bir 
parça duş almaya "çıplak" gittiğinizi yazmakla kimsenin bunu okumadığını 
biliyor. Hatta çoğunlukla herhangi bir yorumda almıyorsunuz ve kimin okuyup 
okumadığınıda bilmiyorsunuz, böylecede ilüzyon var olmaya devam ediyor. Yani 
böylece dünyayı değiştirecek fikirleri yazarak bir değişimin parçası olma hissi ile 
yazmaya, beğenmeye, tıklamaya ve paylaşmaya devam ediliyor. Kimsenin 
umursamıyor olduğu gerçeği ise aklımızın bir köşesinde fısıldamaya devam 
ediyor ve onu susturmak için yapilabilecek tek şeyde twitlemeye devam etmek. 
 
Sırası gelmişken şu online quizlerede bir değinmek şart. 
 
Hangi Harry Potter Karakterisin? Hangi Züper Kahramansın? Ne kadar Kadınsın? 
Ne kadar Kötüsün? Hangi araba senin tipin? Yatakta nasılsın?.... gibi sonsuz ve 
anlamsız quizler bulmanız mümkün, yeterki aklınıza gelen şeyi arayın ve sonucu 
bilmek içinde soruları cevaplayıp duvarınıza asın. Böylece herkes nasıl bir 
kişilige sahip olduğunuzu bilsin. Bu sonuçlarla aslında kim ilgileniyor 
biliyormusunuz? Sadece Siz! 

Tabiki bazI soruları cevaplayıp kişiliğinize ne kadar uygun olduğunu görmek 
yada alakasızlıkları keşfetmek eğlencelidir, ancak bu yinede kimsenin sizin 
sonuçlarınızla sonsuza kadar ilgili kalacağı anlamına gelmiyor. Diyelimki 
cilginb@ttaniye17 size bir ara sevimli bir kedi resmi yolladı diye onu Bay Kedi 
Resmi olarak hatırlıyorsunuz. Şimdi siz bu adamın bir quiz sonunda Wolverine 
olmasını umarken X-Men deki Mystique olduğunu görmeyi ne kadar umardınız? 
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Peki ya o sizin ondan Wolverine olmasını umduğunuzu biliyormuydu? Artık 
siteler tonlarca quiz yada horoskop falı sonuçları ile dolu. Quiz hazırlıyıcaları ise 
verilecek 10 temel cevap üzerine odaklandıklari için, cevaplamaya başladıktan 
sonra sayfaları diğer quizlerden farksız görünmeye başlıyor. Yani millet aslında 
daima aynı cevapları farklı resimlerle postalamış oluyor. 

Siz kimsenin sonuçları ile ilgilenmiyorken, aynı şekilde diğerlerinin sizin 
sonuçlarınız ile ilgileneceğini zannederekte quiz sonuclarını postalamaya devam 
ediyorsunuz. Aslında tek yaptığınız şey hızlı bir şekilde "ileri" düğmesine 
basarak karşınıza çıkacak resmi duvarınıza postalamak. Tabiki kimse sadece 
%28 kötü olduğunuzu yada %34 sexy olduğunuzu görmesin diyede aynı quizi 
defalarca yapıp %90 yada üstü bir seviyeye ulaşıp kendinizi kandırıyor ve bunu 
okuyacağını zannettiğiniz insanlara kendinizi yanlış tanıtıyor, akabindede yalan 
söylemiş oluyorsunuz. Aslında ne yeterince kötü nede yeterince seksisiniz, tek 
yaptığınız bunun böyle olmadığı yalanını kendinize söylemek ve belkide 
arkadaşlardan bir tasdik yada "beğen" tıklaması görerek kendi yalanınızı 
yutmak. 
 
Yani ne zaman birisi "Hey millet, şu quizi bitirdim, çok eğlenceli sonuçları var, 
neden sizde deneyip duvarınıza postalamıyorsunuz?" dediği zaman, aslında 
demek istediği şey "Ben bu quizi bitirdim ve sizin benim sonuçlarıma bakıp bana 
ilgi göstermenizi ve bana saygı duymanızı istiyorum, böyle yazmış olmamın tek 
nedeni egosit bir sığır olduğumu belli etmemek içindi - yani nazikçe söylerken 
aslında sizin sonuçlarınızla ilgileniyor gibi yapıyorum."  

Ya chat odası muhabbetlerine ne demeli! 

MiRc yada MSN gibi yerlerde isteğe göre herhangi gibi bir chat odasına girip bir 
yabancı ile yazışmayı deneyeyim derken kimin kameradan penisini önce 
göstereceğinin yarışına girersiniz. Eğer penis savaşı olmayacaksa bir taraf garip 
ötesi şeyler yazarak karşıdakini paralize etmeye başlar ve öteki tarafta yüksek 
okul mezunu birini oynayarak sanki oralı değilmiş gibi davranmayı seçer. Tüm 
bu yazışmalarıda kayıt edip ardından chatlog olarak internete koyup "bakın ben 
adamı nasil göt ettim" gibi bir hevesle bunları birinin okumasını beklemeye 
başlarlar. Ki yazılan şeyler o kadar absürddürki bunu ancak bu yazışmayı 
yapmış olanlar kendi aralarında komik algılayabilirler. 

Yabancı: Slm 
Siz: Pembe fare tekerlekli sandalye gugagagagaaa 
Yabancı: Ne???? :-S 
Siz: LOL O kadar beklenmedik biriyimki ne diyeceğini şaşırdın dime? 
Siz: Pembe fare tekerlekli sandalye gugagagagaaa 
Arkadaş: Ironman Michelangelo He-Man LOLOLOL 
Siz: Baba o kadar alakasız yazıştikki ben bile şaşırdım! 
Arkadaş: Nasıl oldu bilmiyorum, herhalde tıbbi bir tesadüftü. 
Siz: Bu yazıyı mutlaka biryere postalayıp tüm dünyanın bakıp imrenmesini 
sağlamalıyım. :-P 
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Dürüst olmak gerekirse, bunu bütün iyi dostlar yapmakta; birkaç aranızda 
bilinen şakalar yapıp ortalığı kahkahaya boğmak, tabiki bu espirileride tek 
anlayan sadece sizler oluyorsunuz. Buda dostları bir arada tutan yapışkan gibi 
birşey fakat bunu sadece onlar biliyor! Bu bazen tıpkı çiftlerin halk önünde 
sıyırması gibi birşey. Yani Leyla ile geçen gece yapmış olduğunuz tartışmanın 
aslında dillerinizi boğazınıza dolamak, poposunu iki elle kavrayıp masaya 
yatırmak ve ardından...... olduğunu bizde biliyoruz. Yani bizler insan olarak bu 
tip cinsel şeylerin nasıl yapıldığını biliyoruz ve bunları "kodlayarak" ilgi çekmeye 
çalışmak ise sadece masturbasyondan sıkılmış olanların sergileyebileceği bir 
davranıştan başka birşeye benzeyemiyor. 

Insanlar çatır çatır düzüşüyor... bunu bilmiyormuydun? Kapalı kapılar 
arkasındada olsanız ne yaptığınızı az çok BILIYORUZ fakat daha fazla detayada 
ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum. Kamasutrayı ilk duyan siz değildiniz ve 
olmayacaksınızda. Bir vajina ve peniside mistik gibi düşünülen sembollerle ifade 
edip sanki gizli bir tarikat üyesiymiş havasınada gerek yok.  

Bunların haricinde birde listeleyiciler var! 

En favori 10 şarkıları, 10 arabaları, 10 PS3 oyunları, 10 kitapları vs.... Bu 
listelere bakanlar sadece tanıdıkları bir isim varmı diye bakıyorlar ve gerisine ilgi 
göstermiyorlar. Böylelikle belkide tarihin en iyi Japon malı fakat henüz başka 
lisana tercüme edilmemiş olan bir PS oyununa tüm dünyanın dikkatini 
çekebilirsiniz. Tabiki oyunu bir elinizde Japon sözlüğü ile oynuyor olmaniz o 
kadarda önemli değil, konusu çok iyi çünkü! Fakat işte size diğer insanların 
listenizde ne gördüğüne bir örnek: 

-Favori Oyunlarım- 
1. Bla 
2. Bla 
3. Bla 
4. World of Warcraft 
5. Bla..... 

Bir başka açıdan bakarsak, belkide dışarda "Radyoaktif Çileklerin Saldırısı VI" 
isimli oyunun hastası bir başka yabancıyı bulup beraberce karşılıklı can sıkmaya 
devam edebilirsiniz. Bununla beraberde hayatınızın nasıl bir Drama olduğundan 
bahsetmeye başlarsınız. 

Kanıya göre sayfanızı inceleyen bir yabancı dün gece Süheyla ile yapmış 
olduğunuz dramatik yorum çatışması ile size ilgi gösterecektir. Tabiki buradaki 
tüm hikaye sadece Süheylayı tanıyanlar için ilgi çekici olacaktır, diğerleri için ise 
bir anlık tebessüm yada "beğen" tıklaması. Yani aslında karşılıklı yazdıklarınızı 
okumak için kimse saatlerce Refresh (F5) düğmesine basmıyor. Bu tip 
yazışmaları yazan boş insanlar hayatlarının bir önemi olması gerektiğini 
arkadaşlarına sergilemeye uğraşıyorlar. Kız arkadaşından yeni ayrılanlar bunu 
duvarlarına postalayarak (Statü Değişimi) diğerlerinin şefkatini bekliyorlar, 
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tabiki özelliklede bayan olanların. Aynı şey kızlar içinde geçerli!!! Yani sanki 
yaşamış oldukları ilişkinin bitimi dünyanın sonuymuş gibi bir hava estirirler - 
ancak kimsenin umursamıyor olduğu onları pek ilgilendirmez. 

Tabiki yazdıklari herşey önemli olmalı, nede olsa arkadaşı yada ailenin bir 
üyesisiniz. Bu yüzdende yaklaşık 2-10 kişi kadarlık bir grup daima sizin 
hayatınızla ilgileniyor gibi görünmek zorunda kalır. Tabiki hepsi kendi 
problemlerinin haricinde sizin problemlerinize yardımcı olup yatağınızın başında 
size ninni söyleterek uyutmalıdır. Dünya milyonlarca aile üniteleri ile dolu, çoğu 
kendi çapında diğerlerine benzer dramalar yaşıyor ve ufak tefek detaylar 
haricinde dinlediğimiz hikayeler nasılsa hep aynı. Yani kendi aile ünitenizdeki bir 
dramayı anlatmaya başladığınızda, eğer bu şey yeterince kriminal yada dudak 
uçurtacak tarzda değilse ilgilerinide çekecek değildir, çünkü anlatmak istediğiniz 
her ne ise mutlaka bir benzeri kendi grupları içinde bir zaman gerçekleşmistir: 
Deme kizzzzz...."Ayni bizim kayınço!" Vah vaaaahhhh... gibi. 

Sadece düşünün. Insanlar ilişkileri süresince birbirlerine mutlaka bağırıyor yada 
kafalarına birşeyler fırlatıyorlar, ancak bunun hakkında hiçbir TV haberi 
görmüyoruz. Buna bağlı olarakta kocasının penisini kesen kadın haberi en büyük 
reytingi çekiyor ve bir anda kadınlar kocalarını ayni ceza ile tehdit etmeye 
başlıyorlar. Anlayacağınız insanlar yeni davranışları "download" edip kendi 
gruplari içinde uygulamak istiyorlar. Eğer hikaye biliniyorsa "Replace?" 
(Dinleyeyimmi?) yada "Cancel" (Bahane uydur) opsiyonu kullanılıyor. Bir dahaki 
sefere eğer bir arkadaşınız "Hey, iyi bir hikaye dinlemek istermisiniz?" diye 
sorunca, sizde "Penis kesen kadar iyimi?" diye sorarsınız! 

Ev hayvanlarıda bu aile ünitelerinin vazgeçilmez unsurları! Ev hayvanlarınız sizin 
evinizde ve size ait olarak yaşadıkları için onlarla ilgili herşeyde aslında sadece 
sizi ilgilendiriyor. Kimse kedinizin ruh halini yada gerzek oyun metodları ile 
ilgilenmiyor, çünkü aynı hayvan ve onun soyundan olanlardan sokaklarda 
binlercesi var ve tahmin edin bakalım onlar ne yapıyor? Evdeki modeli ne 
yapıyorsa aynısını; koşturma, oynama, yemek bulma ve miyavlayıp üreme. Yani 
evinizdeki kediyi bilinen felis-domesticus'tan ayıran bir özellik yok! Bu ister bir 
başka konuşan papağan olsun yada "Seni Seviyorum" diyen bir terrier. 10 
saniye sonra şovları bitince onlarda tıpkı diğer hayvanlar gibi aynı can sıkıcı 
tavrı almaya devam ediyorlar. 

Aynısı bebek resimleri içinde geçerli. Bakın şapşal "benim çocuğum en özeli" 
smartphone resimcileri: sizin haricinizde kimse bu resimleri görmek istemiyor, 
çünkü resimlerin çoğunda çocuklar ya aşırı çirkin yada aşırı itici bir görünüme 
sahipler. Sırf resimdeki yaratık tipli şey sizin çocuğunuz diye onun dudak 
uçurtan resmini profil resmi olarak kullanarak kimseye bir iyilik yapıyor 
değilsiniz. Tabiki bir arkadaşınız "çocuklarımın resmini görmek istermisin?" diye 
sorunca nezaketten "göster bakalım" diyoruz. Sonrada bize çocuk sahibi 
olmanın ne kadar iyi bir şey olduğunu anlatmaya başlıyor, sanki dünyada çocuk 
sahibi olmayı başarabilen birtek onların soyuymuş gibi. Arkadaşınıza karşı 
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dürüst olun ve ona gerçeği söyleyin, DOST acı söyler! Siz çocuklarınızı 
seviyorsunuz çünkü onlar SİZİN çocuklarınız - OK? 

Tabiki eğer sizin hayvanınız diğerleri gibi otistik yada şizofrenik davranışlar 
sergilemiyorsa sizinkisi özel olmalıdır. Ancak işin son noktasi şu: eğer evinizdeki 
hayvan insan gibi konuşamıyorsa, duvarların içinden geçemiyorsa yada istediği 
zaman insan formuna bürünemiyorsa bu onu diğer hiçbir hayvandan daha özel 
kılmıyor! Bunun gösterdiği tek şey elinizde diğerlerine gösterip ilgi toplamaya 
çalıştığınız her ne ise aynısından dünyada birçok insanda var. Zıplayan kediler, 
kuyruğunu kovalayan köpekler, yemeğini kusan bebekler, surata işeyen 
bebekler, birbirini öpen çocuklar, konuşan papağanlar.... ve daha birçoğu, 
sadece sizin sahip olduğunuz "özel" şeyler değiller - OK? Bir kediye nasıl bir isim 
verirseniz verin, bu onun gerçekte ne olduğunu ne örtbas edebilir nede 
olabileceğinden fazla olacağını kanıtlar... kedi sadece bir kedidir. Basit ve sikik 
bir tüylü hayvanın teki. Fakat eğer kediniz gibi apışaranızı temizlemeyi 
başarabildiğinizi youtube'daki videonuzda sergilerseniz, işte bu sizi belki özel 
yapabilir! Kaplan, tekir, sarman, maviş, mızmız, yumak yada her ne isim 
koyarsanız koyun o halen sadece sikik bir kedi, tavşan, papağan yada köpek. 

Internet sayesinde sırf millet hayvanlarının ne tür kabiliyetlere sahip olduğunu 
göstermek için bazen yapmacık davranışlar bile yaratabiliyorlar. Yani ilgi 
çekmek için hayvanlarına eziyet etmek sanki hoşlarına gidiyor. Eğer bir forumda 
"kedilerden hoşlanan varmı?" diye bir soruya "evet" diye cevap verirseniz, bu 
onların sizin kedi maceralarınızı dinlemek istedikleri anlamına gelmiyor! Kediler 
piyano çalamaz, bilgisayar kullanamaz, bisiklet süremez hele tavanda 
spiderman gibi hiç gezemez! Bunları ne yapabiliyorlar nede birgün yapmayı 
başarabilecekler, çünkü hayvanlar bu tip zırvalarla ilgilenmiyorlar! 

Bu soruların %90 ında sonuç olarak soruyu sormuş olanın kedi hikayelerini 
dinlemeye mahkum olacaksınız. Aslında zihin okuyamıyorum ancak kediler 
üzerine konuşmak için sanki tuzağa düşürüldüğümü sezebiliyorum. Tabiki bu 
sorulara nasıl cevap vermek istediğiniz yine sizin bileceğiniz şey. 

Kedi sevenlerede şunu bir ek bilgi olarak belirteyim: 

Kedi eğer ayağınıza dolanıp sürtünüyorsa bu sizi sahiplendiği anlamına gelir, sev 
beni değil. Üstünüze sürtünerek kokusunu bırakır ve böylece bu diğer kediler 
için bir işaret olarak kalır: "Benim kölem, yaklaşanın götünü çizerim" gibi! Evin 
içine dışkısını bırakması ise evin sahibini iplemediğini gösterir, çünkü kediler 
dışkılarını örtüp düşmanlarından korunma içgüdüsüne sahiptir. Eğer bir kedi 
korkacak birşey bulamıyorsa bunu dışkısını açıkta bırakarak belli eder. Kedilerin 
en önemli özelliği ise saldırı karşısında tıpkı bir yılan gibi davranmalarıdır; 
kulaklarını geri atar, sırtlarını diker ve yılan gibi tısslarlar... anlayacağınız kediler 
sahiplerini dahi aldatmak için her türlü yalanı kullanabiliyorlar.  

Konuyu fazla dağıtmadan değinmek istediğim bir başka konu ise sosyal ağlarla 
başarıldığı zannedilen devrimlerin aslında hiçde öyle olmadığı!.... 
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SOSYAL AĞLAR VE DEVRİM 

Son zamanlardaki DEVRiM haberlerini dinlerken TV yada Internette Twitter yada 
Facebook'un protestocular (manyetize edilmiş elektronlar) için öneminin kaç 
kere vurgulandığını görmeden edemiyoruz. Hatta eski bir Amerikan güvenlik 
teşkilatı uzmanı twitter'ı Nobel Barış Ödülüne aday göstermeyi dahi teklif etmişti 
ve buna bağlı olarakta herkes sosyal ağların Dünyayı Kurtardığı hayaline 
inanmaya başlamıştı. Belkide millet Devrim kelimesinin anlamının 2 ve fazlası 
kişinin kızgın olması durumu olduğunu zannediyor. 

Fakat ne yazikki Realitede, twitter yada facebook tüm bu Devrimler sırasında 
Rambonun dünyayı uzaylılara karşı savunmasından daha çok yardımcı değildi. 
Nasıl yani mi? Ben şahsen Mısırda iken ilk olarak dikkatimi çeken şey bilgisayar 
denen yeniliğin henüz birkaç senelik bir geçmişi olduğu idi. Aynı zamandada 
internet "oldukça" yavaş yayılıyor ve aslında LÜKS bir kullanım!!! (Maaş 
ortalama 600LE, Internetin aylığı ise 150LE) Henüz devlet dairelerinde bile 
bilgisayar yok ve halen eski model defterler ile çalışıyorlar. Ayrıca bu adamların 
eline bilgisayarı verdiğinizde ilk yapacakları şeyin porno seyretmek olacağınıda 
sanırım tahmin edebiliyorsunuzdur! Çünkü bendeki bilgisayara oturanların çoğu 
bunu yapiyordu. Kısaca, orta doğuda internet ve sosyal ağ denen şey oldukca 
az kullanılan hatta çoğunluklada bilinmeyen birşey. 
 
Iranda 2009 yılında oluşan "Twitter Devrimi" haberleri sırasında, Iranda 
gerçekten twitter kullanan koyun sayısı 20.000 kadardi - tabiki bu rakam kayıt 
olan IP adreslerine göre belirleniyordu ve bildiğiniz gibi proxy sunucuları 
sayesinde orada olmasanızda oradaymış gibi bir IP adresi üzerinden kayıt 
olabilirsiniz. Birde şimdi Iranın nüfusunun 77 milyon kadar olduğunu hesaba 
katarsak, bu kullanıcı rakamının aslında hiçde etkileyici olmadığını görebiliriz, 
yani halkın sadece %0.03 lük kısmı gibi bir mini azınlık ile bu işin 
yürütülemeyeceği herhalde aşikardır. Fakat tabiki koyunlar haberlerde sürekli 
aynı Twitter yada Facebook laflarını duyarak sanki birşeyler yapılıyormuş gibi bir 
havaya sokuluyorlar. Aslında bir bok olduğu yok, en azından halkın anladığı 
tarzda. 

Tabi yinede büyük umutlarla böyle bir azınlığın dahi siyasi bir değişimi 
tetikleyebileceklerini düşünebilirsiniz. Tıpkı azınlıkların daima çoğunlukları 
yönlendirdiği ve kullandığı felsefesi gibi. Ancak unuttuğunuz birşey var.... bu 
çoğunlukları yönlendiren azınlıklar elitler ve twitter'ın işe yarayacağını 
düşünenler ise sırf klavye komandoluğu yaparak bir şey değiştirebileceğini 
zanneden sığıların kendileri. Anlayacağınız bu yazdığım 20.000 kişilik rakamda 
aslında tamamen bir zırva. Çünkü bu kullanıcıların çoğunluğu aslında 
bulundukları mekanı Tahran olarak degistirmis olan ve Iran dışında yaşayanlar! 
Bunu yaparak Iran otoritelerinin kafasını karıştırıp sanki yetkili bir diğer 
kuvvetmiş gibi bir hale bürünüyorlar. Iran içerisindeki gerçek twitter kullanıcı 
rakamı ise 1000'i geçmiyor, evet sadece BİN kişi kadarlar! 
 
Haberlerde anlatılan şekilde halkın twitter yada facebook üzerinden organize 
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olup sokağa döküldüğü zırvası bir yana, bu protestoların çoğu kulaktan kulağa, 
sms ile yada sadece yoldan geçerken sesleri duyup "Hey, herhalde aşağıda 
protesto yapılıyor, hadi gidip millet coplanırken ve kafası gözü dağıtılırken 
seyredelim" tarzında gerçekleşiyor. 

Birçok protestocunun internete ve dolayısı ilede twitter yada facebook gibi 
hesaplara sahip olmadıklarını hesaplarsak, sosyal ağlar vasıtası ile organize 
olmanın aslında yapilabilecek en sığırca şey olduğunu söyleyebiliriz. Bu tip bir 
organizasyonda ne bir liderlik nede doğru yönlendirme mümkün - tek oluşan 
şey tüm homo-lapinusların üç beş video yada yazıyı duvarlarına postlayıp 
"Devletten Ne Kadar Nefret Ettiklerini" sayıklamalarından başka bir SANAL 
aktivite değil. Aynı fenomeni üç beş arkadaşınızı bir poker yada sinema 
akşamına organize etmeye çalışarakta gözlemleyebilirsiniz. Hepsi birer yan 
çizmek için bir sorununu dile getirmeye çalıştıkçada organizasyonunuz katlamalı 
problemler serisine dönüşecektir. 

Efektif bir protestoyu organize edebilmeniz için öncelikle sağlam bir yaplandırma 
ve gerçekten buna katılmak isteyen insanlara ihtiyacınız vardır - yani bu 
koyunlar öldürülme, dayak yeme yada göz altında kola şişesine oturtulma gibi 
riskleri göze almış olmalıdırlar. Fakat sosyal ağlar bunun tam tersine işler. Tarih 
bile sadece size en yakın olan insanların sizin çılgın fikirlerinizi dinleyecek ve 
bunları uygulamaya sokabilecek olduğunu kanıtlıyor. Facebooktaki 500 
arkadaşınızı bir protestoya davet edin - bu sığırların 497 si "belki" (yani HAYIR) 
diye yanıtlayacak diğer geriye kalan 3'ü ise sadece oraya gelip polisler coplarını 
kıçınıza sokarken videoya alip youtube'a yükleyeceklerdir. 

 

Yürü be Ahmed, sen hepsinin üstesinden gelirsin... biz arkandayız ve tüm 
aksiyonu videoya alarak bu görüntüleri herkesin beğenisine sunacak ve böylece 

amacını tüm sanal arkadaşlarımıza duyurup sayende ünlü olacağız! 
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Gerçek bir olayı ele alırsak: Suriyede facebook üzerinden organize edilen devasa 
bir protesto gerçekleşemedi, çünkü kimse kimin başı çektiğini bilmiyordu ve 
"katılacağım" diyenlerin çoğuda gelmemişti (bu sazanlarında ülke içerisinde 
bulunduklarına inanmak istersek tabiki). Protestoya katılmak isteyenler ise 
olayın nerede ve ne zaman gerçekleşeceğinden bihaber idiler çünkü hiçbiri 
hayatında internet bile kullanmamıştı. 

Demekki buda bizi şu sonuca vardırıyor: Sosyal ağlar "gizlice" organize olmak 
için seçilebilecek en boktan mekanlar!  
 
Çoğu "düşünebilen" kişininde kısa bir sürede idrak edebileceği gibi, baskıcı bir 
hükümete karşı yapmak istediğiniz protestoları halka açık şekilde anons etmek, 
başarmak istediğiniz şeye ulaşmak için yapılabılecek en salakça hareketlerden 
biridir. Böylelikle otoriteler protestoları nerede, ne zaman ve kaç kişi 
yapacağınızı bilmeleri haricinde, bu organizasyonlara katılanların online 
profillerini, gerçek isimlerini, adreslerini ve mafia wars'da elde ettikleri 
puanlarıda çabucak öğreneceklerdir. Zaten bu sosyal ağlarda bunun için 
değilmiydi? Koyunlar kendilerini birine beğendirmek için haklarında gereken tüm 
bilgileri zaten koyuyorlar, işin ilginç olan yanı bu lapinlerin oluşturulmuş olan bu 
ağların devletler tarafından finanse edildiklerini düşünmüyor oldukları olabilirmi? 
Ahhh, pardon, konu lapinler, sazanlar, orclar, kerevizler, deniz anaları, koyunlar 
ve sığırlar olunca "düşünme" denen yetinin onlara yüklenmemiş olduğunu sanki 
hep unutuyorum. 

Tabiki bugünün ultra zeki tekno çocuklarını devletin yaşlı ve sulanmış beyinleri 
ile karşılaştırınca ortaya aslında daha iyi bir görüntü çıkmalıydı değilmi?! Yooo, 
bu adamlar bu sistemi yarattılar ve onun tanrısı olarakda bu iş içinde oldukça 
iyiler. Hemde sadece iyi değil, aslında çooook iyiler! Bu yüzdende öncelikle 
öncedende dediğim gibi onlara saygı duyarak onların adımlarını takip ediyor ve 
neyi NASIL yaptıklarını öğrenmeye devam ediyoruz. Çünkü nefret besleyerek 
tek yaptığınız şey yerinizde saymaya devam ederken halen nefret ettikleriniz 
tarafından sömürülmenizin devamına izin vermenizdir. Nasıl başa çıkacağınızı 
bilmediğiniz bir düşmana karşı besleyeceğiniz nefret sadece onun ekmeğine yağ 
sürer. 
 
Mesela Tunusta, devletin ajanları ünlü aktivistlerin twitter ve facebook 
hesaplarını ele geçirerek öncelikle kullanıcıyı taca çıkartıp ardındanda yandaşları 
hakkındaki bilgileri edinerek gerekli gördüklerini tutuklamaya başladılar. Iran 
otoriteleri bu işlemi hatta bir adım daha ileri götürdüler. Sadece twitter'ı kullanıp 
yalan dedikodular yaymanın haricinde (bu yalanları batılı twittercılarda yüzlerce 
kez kopyalayıp yaydılar) ülke dışındaki kullanıcılarıda takibe alıp taciz etmeye 
başladılar. 

Otoriteler isterse koyunlara bu kadar "yumuşak" davranmasınlar, sonuçta, 
yapılacak protestolar hakkında elde ettikleri bilgiler ile yeterli düzeyde güvenlik 
birimini hazırlayarak protesto alanındaki manyetize edilmiş elektron sığırları 
gerektiği şekilde kontrol altında tutmayı başarıyorlardı. Anlayacağınız gibi sosyal 
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ağlar üzerinden yapılan organizasyonlar göz önünde olduğu için bunların 
herhangi bir etkisinin olacağını ummak ancak homo-sazanusların UMUT dolu 
bakışları ile inanabilecekleri bir hayalden öteye gitmez. Işte bu yüzden en etkili 
protestolar gizlice "kulaktan kulağa" (emailden emaile değil! SMS ten SMS e 
değil!) organize edilmiş olanlardır. Işte bu kulaktan kulağa organizasyonların 
engellenmesi içinde hayırseverlerin halkı nasıl şartlandırdığını önceki yazılarda 
belirttim. Artık arkadaş dendiği zaman ilk akla gelen şey facebooktaki "liste" 
olduğu için bu tip organizasyonlarada elveda diyebilirsiniz.  

Hiçkimse bu koyunlara sosyal ağların haber kaynağı olarak kullanilabilecek en 
boktan kaynak olduğunu söylemekte istemiyor gibi. Twitter hakkındaki gerçeğe 
yakından bakarsanız, buranın zırvalarla dolu bir okyanus olduğunu kısa sürede 
keşfedersiniz. Neredeyse her iki-üç ayda bir, ismi pek anılmayan bir ünlünün 
ölüm haberi yayınlanır sonrada bunun doğruluğu üzerine bir sidik yarışı alır 
başını gider. Fakat işin problem tarafı bu haberlerin sığırları ne kadar ekrana 
bağladığı değil, daha çok bunların bazen medya tarafındanda "kaynak" olarak 
kullanılmasıdır. 

Peki, diyelimki ortadoğuda bir ayaklanma var ve medya hikayeyi ekrana 
taşımak istiyor - işte böyle bir durumda öyle keyfinize geldigi gibi Suriyeye uçup 
elinizde kamera ile çekim yapamazsınız! Ancak bunun yerine yardımınıza Twitter 
koşabilir! Yaklaşık geçen yıldan bu yana Twitter haberciler tarafından 
"gelişmekte olan yeni bir haber kaynağı" olarak lanse edilmeye başlandı. Yayına 
başlayıp protestolara katıldıklarını iddia edenlerin Tweetlerini okuyup olay 
yerinde olmadan haber satmaya başladılar. Işte buradaki bir başka problemde, 
bu tweetleri yayınlayanlarında aslında protestolara illaki katılmış olmalarının 
gerekmediğidir - kim bilecekki zaten! Sonuçta tweetleyen bir kahraman gibi 
muamele görüyor ve buda diğer kahraman olma heveslisi sığırlari twitter başına 
toplayıp duydukları her boku yazmalarına ve zırvalamalarına zemin hazırlıyor. 

Bazen medyanın yayınladığı gibi, Tahrandaki bir protestocunun verdiği bilgiye 
göre yaklasik 700.000 kişinin katıldığı protestoya sonradan aslında sadece 
yaklaşık 7000 kişinin katılmış olduğu ortaya çıkıyor. Medya, facebook yada 
twitter ne derse desin, gerçek şuki Iranda Ahmadi Nejad'ı tutanların sayısının 
oldukça çok olduğudur - bunun sebebi belkide facebook kullanmiyor olmaları 
olabilirmi? Aynı şekilde Mısırdaki ayaklanmalarda halkın çoğunluğu tıpkı 
Libyadaki gibi aslında Liderlerinin yanlarında idiler. Evet aynen öyle... arap 
halkının "coğunluğu" liderlerini tutuyorlardı! Tüm bu zihin aldatmacaları tıpkı 
2004 yılında ABD halkının George W. Bush hakkında yapılmış küçük düşürücü, 
şempanzeye benzetilmiş fotoğrafların ardından ondan nefret ettiklerini 
zannetmeleri ile aynı şekilde başarıldı. Aslında gerçekler daha karmaşıktı! 

Hayırseverler koyunları yine tongaya getirmişti ve elitlerde koyunlara kıçlarI ile 
gülüyorlardı, buna bende dahildim. Hatta halen gülüyorum... Tüm o protestocu 
sığırlar sadece bir amaç için programlanmıştı: Lideri Indirin. Sanki zihinlerindeki 
hipnotik mantra suratlarından okunabiliyordu: "Bizler Borg'uz, sadece indükte 
edildiğimiz şekilde hareket ederiz ve sürü nereye giderse bizde oraya gideriz". 
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Birde bu sığırlara sorduğunuz zaman: "Eee, Lideri indirdikten sonra ne 
olacak?"...... Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippppp, beyinlerindeki nöronlardan gelen 
sinyal kayıp oluyordu, kısaca hiçbir fikirleri yoktu ve aslında hayırseverler 
tarafından kullanılıyor olduklarınıda kabullenmek istemiyorlardi. Yani soruyu 
nasıl sorarsanız sorun sinirlenip saldırgan bir tavır alıyorlardı, tıpkı tahmin 
ettiğim gibi. Her Cuma camiye gidip bobinlerini PSYOPS imamlar tarafından 
manyetize ettiren bu sığırlar dışarı çıktıkları gibi protestoya başlarken bende az 
sonraki ölü sayısı üzerine iddialara giriyordum, can sıkıntısından olsa gerek, 
kazanmak yinede zevkli oluyordu. Mısırda Tahrir meydanında kamp yapan açlar 
sadece Müslüman Kardeşler tarafından beslenen sokak kedilerinden ibaretlerdi 
ve orada kaldıkları süre boyunca bedava yemek ve harçlık almak onların işine 
geliyordu. Fakat hiçbirisi orada kamp kurmuş olmalarının ne gibi bir fayda 
sağladığı konusunda akıllıca bir açıklama yapamıyordu. Zaten bedava yemek ve 
para geldiği sürece bulundukları yerden ölene kadar bile ayrılmayacak gibi bir 
halleri vardı.  

Aslında tüm bu Twitter'ın ne kadarda iyi bir haber kaynağı olduğu zırvaları onun 
daha etkisiz olmasına neden oldu. Çünkü Twitter gerçek ve asparagas haber 
arasında bir ayrışım yapamıyor, bu yüzdende Batı, az miktardaki gerçek 
haberin, bir sel gibi akan yalan haberler arasında kaybolşunu izliyordu. Artık 
kimse haberin kaynağının kimden olduğunu bilemiyordu, bu Iranda oturan bir 
kasiyer yada New Yorktaki herhangi bir taksi şoförüde olabilirdi. Tüm bunların 
üzerine hiçbir koyun durupta şu konu üzerine düsünmüyordu: "Madem bu 
olaylar Iranda gerçekleşiyor ve protestocularda Iranlı, o zaman neden 
farsça değilde Ingilizce yazıyorlar???? Nedennnn???"..... Sonrada bu 
hayırseverlerin espiri anlayışı hiç yok diyorlar! Resmen "suratınızın tam 
ortasına" tarzındaki bu PSYOPS tweetleri ile koyunlar ile nasıl dalga geçtiklerini 
tasdikliyorlar, ancak koyunlar yine aynı nörosimptomatik beyin felcini geçirmeye 
devam ediyorlar; biiiiiiiiiiiiiiiippppp! Ve bende yine gülüyorum.......  

Peki şunu itiraf edelim: birçok savaş ve devrim karmaşık sebeplerden dolayı 
yapıldı, yani halen günümüzde bile "%100 anladık" diyemeyeceğimiz tarzda 
karmaşıklardı. Yani evdeki averaj bir koyun için kurtuluş savaşı kölelikten 
kurtulmak için, Irak savaşı petrol için ve yapılan son devrimlerde "Özgürlük" 
içindi! Yani millet her savaşın Star Wars kadar basit ve öz olmasını bekliyor. Git, 
biraz ciyuuvv ciyuuv yap, bombala, öldür ve zaferle geri gel gibi birşey. Konuda 
tabiki daima tıpkı filmlerdeki gibi İYİLER KÖTÜLERE KARŞI gibi lanse edilmeye 
devam edilerek koyunların daimi hipnotizasyonu devam eder. 

Haber medyasını belkide bir parça suçlayabiliriz, çünkü her hikaye sığırların 
anlayacağı şekilde kısa ve öz şekilde tercüme edilip sunulmak zorundadır. Yani 
hikayenin ilgi uyandırıcı bir ismi yada karakteri olmalıdırki buda koyunların 
ağzından sakız gibi düşmesin ve sürekli hatırlasınlar! Tüm bu son ayaklanmaları 
"Twitter Devrimi" olarak adlandırırsak, bu gelişmenin yeni çağın teknolojik (tek 
hücreli beyine sahip) gençleri tarafından yaşlı (fakat kat kat tecrübeli) liderleri 
indirmek için kullanıldığını söyleyebiliriz. Böylece hikaye David Golyat'a karşı 
gibi bir izlenim kazanıp normalde umursamayan halkın bile dikkatini çeker.  
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Ancak bu yeni bir fenomen değil! Filipinlerde 2001 yılında gerçekleşen devrimi 
yeni teknoloji olan SMS yollamaya adamışlardı, yani yıllarca süren sivil 
ayaklanmalara değil. Hatta daha geri gidersek Iranda 1979 daki ayaklanma ve 
devriminde audio kasetlere adandığını görürüz. Aynı şekilde Çindeki Tienanmen 
Meydanında, yeni bir modern mucize olan fax makinaları ile baskıcı Çin 
hükümetini devirmeyi planlıyorlardı. Yani şu sikindirik faks makinası ile onlara 
göre komünizmi sona erdirmelerine ramak kalmıştı. 

Her çıkan haber akılda kalsın diye ona bir Terim eklenir ve böylecede bu terim 
ile milletin aklında o olay bir suret kazanır. Böylece o terimin söylenmesi ilede 
karşıdaki koyunun arşivindeki bilgiler kolayca hatırlanacağı için sözü fazla 
uzatmaya gerek olmaz. Yani bir akşam bir sığır grubunun konuşmasını 
dinlerken; ergenekon, hitler, balyoz, twitter, yahudi gibi şeyleri duymanız 
normaldir. Onlar böyle konuşmaya programlı ve aynı şekilde karşılarındakini 
aynı tarz düşünmeyede şartlandırmaya (asimilasyon) uğraşmaktalar, tıpkı 
Borg'lar gibi! 

Tabiki kimse Suriyedeki yaşlı bir adamın devlet tarafından nasıl itilip kakıldığını 
kafasında tam olarak tasfir edemez, çünkü hayatlarında böyle birşeyi "henüz" 
yaşamamışlardır. Fakat kübik ofisinde oturmuş averaj bir sığıra eğer bu durumu 
facebook aracılığıyla koyulan resimler vasıtasıyla sunarsanız kendini bir anda 
sanki bu savaşta bir payı varmış gibi görmeye başlar ve o SIKICI işinin yanında 
eline geçen her haberi diğer averaj ofis lapinleri ile "paylaşmaya" başlar. Bu 
hem bir nevi monotonluktan kurtarır hemde zaten bir bok yapmıyorken sanki 
bir şeyler yapıyorlarmış hissi verir. Yorumlar yazarlar, tartışırlar... fakat konu 
gerçek icraata gelince bir anda kuyruklarını kıstırıp sus pus kala kalırlar ve bir 
ton salak bahaneler üretmeye başlarlar. Hayırseverler canları sıkılmasın diye bu 
kölelere böylece yeni hobiler oluştururlar ve birşeyler yapıyorlamış gibi 
zannetmelerini sağlayarak sanal alem komandosu ünvanlarını elde etmek için 
onlara beğenilme rekorlarının önemini irdelerler. 

Erişilebilir sosyal ağlar tarafından desteklenen bir devrim düşüncesi, aynı 
zamanda bu sitelere olan cazibeyide arttırıyor. Tabiki hergün kullandığımız web 
sitelerinin dünyayı nasılda geliştirdiği üzerine düşünebiliriz, çünkü bu sayede 
facebook gibi bir sitenin aslında arkadaşlarınıza "dün gece ne kadar sarhoş 
olduğunuz ve yanınızda yatan kadının kim olduğunu onlara izah etmeniz" 
üzerine kurulmuş olduğunu düşünmek zorunda kalmazsınız. 

Bu tip sitelerin koyunlara sağladığı tek yarara gelelim şimdi! Hazırmısınız??? 
Eveeeetttt.... Hiçbir bok yapmadan sanki birşey yapmış hissini elde 
etmek! Hemde hak etmemiş olmalarına rağmen. 

Katılımcılığınızı sergilemek için kullanıcı resminizi yeşile çevirerek yaptığınız tek 
şey resmi yeşile çevirmiş olmanızdan başka birşey değil! Bravo, artık profil 
resminiz yeşil - Eeee? Bununla birinin hayatını kurtarabildinizmi? Hayır! 
Yaptığınız yorumların işkence görmekte olanlara bir yararı oldumu? Hayır! 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

222    

 

Paylaşmış olduklarınızın zilyon kere beğenilmiş olması hastanede bacağı kopuk 
olarak yatan birine yardımcı oldumu? Hayır! Devam edeyimmi sıralamaya?! 

Eğer batı teknolojisi üzerine konuşursak sürekli duyacağımız şey "ne kadar 
üstün" bir teknolojileri ve gelişmeleri olduğudur. Tabi şimdi burada sözünü 
ettiğimiz şey Internet... eğer interneti porno seyretmekten daha cazip kılan 
birşey varsa o da yardım ediyor gibi görünmesidir!!! 

 

Vohaaaa, bunca devasa penisi hayatımda bir arada görmemiştim. Bu neymiş 
bakalım: Gay Porn - Tıkla. Teşekkürler Amerika. 

Işte bu yüzden tüm o ofis salakları sosyal ağlar sayesinde gerçekleşiyor gibi 
görünen devrimleri, yerine gitmeden oturdukları yerden izleyebiliyorlar. Yani 
Libyaya yada Suriyeye uçmadan ve nişancıların dürbününe takılmadan tek bir 
tık ile oluşturulan protestoları "BEĞENİP" sanki katılım gösteriyorlarmış hissini 
elde etmeye çalışıyorlar. Tüm yapmaları gereken bir tek tıklamadır ve bir 
andaaaa, tatataaaaaaa: artık onlarda birer aktivisttir! Tabiki bu yapılan sanal 
zımbalamanın şu anda yani tam şimdi siz bu yazıyı okurken öldürülen insanlara 
hiçbir faydası yoktur, fakat en azından artık dünya onun umursadığını biliyordur. 
Bravo koyun, bravoooo.... tüm dünya seni bu sanal katılımından dolayı kutluyor 
ve "beğeniyor", yorumlarınla kesinklike dünyayı değiştirebilirsin - durma ve 
yorum yazıp video, resim, haber yada elinde her ne bok varsa paylaşıp kendini 
göster... kim bilir belkide ünlü olacaksın! 

Slacktivisim (Laçka Aktivist) yeni birşey değil, fakat bu bazen "anlamsız, ancak 
iyi niyetli" den "ağzı beş karış açık bırakacak hayalperestliğe" dönüşebiliyor.  

 
Eğer biraz durup düşünürseniz, tüm bu gelişmelerin zekaya hakaret eder tarzda 
olduğunu görmemek elde değil. Tunustaki ayaklanmayı hemen "Twitter 
Devrimi" ve aynı şekildede "Wikileaks Devrimi" olarak etiketlemekte geç 
kalınmadı. Aslında her ikiside oldukça öküzce birer tanım olmasına rağmen, 
Tunustaki ayaklanmanın esas nedeninin Mohamed Bouazzi isimli seyyar 
satıcının, polis elinden tezgahını aldı diye kendisini yakması ile başladığını sanki 
çoğunluk bir anda unuttu. Bu adam tüm ayaklanmaların başlamasına neden 
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olan start dügmesine kendini yakarak basmıştı. Eğer birilerini tebrik etmek 
gerekiyorsa bu ilk önce belkide bu sahısa saygı göstermek ile başlanabilir. 
Tabiki bunu yine salak sığırlar gibi "BEĞEN" dügmesine tıklayarak yapamazsınız. 
Adam kendini yaktı yahu, cozzzz, buna türkcede vay amk denmiyormu!? 
Görebildiğiniz gibi DEVRIM sözünü ağızdan çıkarmak ile bunu gerçekleştirmek 
iki ayrı şey. Tabiki eğer tarih sayfalarını karıştırırsak aslında hiçbir devrimin 
halkın kendi iradesi ile gerçekleşmediğini ve mutlaka belirli planları takip eden 
elitler tarafından oldukça zekice organize edildiklerini görürüz. Çoğunlukla 
önemli olan şey halkı "biz .....e" karşı büyüsüne kaptırmaktı. Bu çoğunlukla 
orman yangını gibi ilerleyen birşeydir ve henüz koyunlar hiçbirşeyin farkında 
değillerken çok önceden hazırlanan stratejiler sayesinde daima istenilen elde 
edilmişti. 

Tabiki eskiden bunca teknoloji ve bilgisayarlı işlem kapasitesi yokken planların 
oturtulması daha uzun bir zaman alabiliyordu. Ancak bugün hayırseverlerin 
elindeki süper bilgisayarların yapmakta olduğu dünya simulasyonları ile tüm bu 
planlar öngörüldükleri gibi işleme sokulup beklenen sonuçlar daha kolay elde 
edilmekte. Önceki yazılarda bahsettiğim Snow White makinesi bugün resmi 
olarak bilinen bir sistem - yani ne gizli nede varlığı ret edilen birşey. 
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SNOW WHITE MAKİNASI 

Bu isim yani Snow White Makinasi (Pamuk Prensesin Ingilizcesi) ilk olarak 
Denzel Washingtonun oynamış olduğu Dejavu filminde kullanılmıştı. Yani isim 
güney kutbundaki gizli süper bilgisayar sisteminin bulunduğu tesis yada 
laboratuara koyulan tanım. Tabiki bu konuya bir açıklık getirebilmek için bu 
filmde kullanılan alegorileri örnek olarak kullanmam gerekiyor. Filmin afişindeki 
tanıtım cümleside oldukça ilginç: "Eğer sadece zihnin yaptığı bir hile olduğunu 
zannetiyseniz - kendinizi GERÇEĞE hazırlayın". Matrix filmindende bildiğiniz gibi 
Dejavu - Matrixte bir değişiklik olduğunda ortaya çıkan belirti idi. 

Yaklaşık 1980 lerin ortasından itibaren kullanılan siyah beyaz uydu resimleri 
henüz insanlara yabancı iken, buna yabancı olmalarını bırakın önlerine 
koyulacak resimlerin uydudan çekilmiş olduğunu idrak dahi edemezlerdi, yani 
nasıl olurda istenilen bir mekanın yada adresin tepeden uydu ile fotoğrafı 
çekilebilirdiki? Bu yüzdende bu teknoloji halkın haberi olmadan kullanılıyordu, 
zaten merak edip soranda yoktu. 
 
Sanırım 2002 yada 2003 gibi uydu resimleri artık sokaktaki her averaj internet 
kullanıcısının eline düşmeye başlamıştı. Bugün ise google map yada google 
earth millete evini sadece tepeden değil aynı zamanda 360 derecelik açıyla 
renkli görmesini bile sağlıyor. Demek istediğim, bu casusluk teknolojisinin her 
türlü salak için dahi ulaşılabilir olması ve bunun yıllardır elde edilen verilerle 
canlı bir görüntüye dönüştürülecek şekilde algoritmlerle yüklenmiş olması! 
Böylece istenilen mekan yada zaman zoom edilebilir, görüntünün gelişimi GERI 
yada hızlıca ILERI SARILABILIR. Bu teknolojinin nasıl işlediğini hayırseverlerin 
bir lütfu olarak 2006 yapımı DEJAVU filminde SNOW WHITE MACHINE adı 
altında izledik.  

Peki.... bakın şapşallar şimdi oldukça dikkatlice okumanızı tavsiye ediyorum, 
çünkü şimdi size gercekten olayların nasıl işletildiğini açıklayacağım, ki bunlar 
yıllardır yapılan ancak asla gerçek olduğuna inanmamış olduğunuz şeyler. 
 
Şuan içinde yaşıyor olduğumuz MATRIX, yani "Toplum" dediğimiz şey aslında 
GEÇMİŞ olaylara bağlı olarak olusturulmuş ve bozulması imkansız bir sistemdir. 
Kafanız şimdiden karışmaya başladı belki, fakat şimdiye okuduklarınıza bağlı 
olarak birer sığır olmayıp anlayacağınızı umduğum için bu sistemi izah etmeye 
devam ediyorum. 
 
Hayırseverlerin ekonomi (sosyal yaşam) mühendisleri BUGÜN'ü izlemezler! 
Bunun yerine CANLI olarak eş-zamanlı bir bilgisayar simulasyonunda GELECEĞİ 
izlerler. Bu GELECEK simulasyonu tüm dünyadan ele geçen çesitli ve birçok 
GÖRSEL ve OBJEKTIF bilgilerin Güney Kutbundaki Gamma Knife bilgisayarlarına 
yüklenerek Snow White denen program üzerinden yürütülmesi ile yapılır. Tüm 
bu devasa bilgiler Snow White Programına aktarıldıktan sonra kullanılan 
ALGORITM ile ortaya neredeyse dudak uçuklatacak kadar kesinlik payı ile 
GELECEKTE hangi OLAYLARIN gerçekleşeceğinin ÖNGÖRÜNÜŞÜ sunulur. Bu 
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verilere göre sunulan "geleceğin toplumuda" doğrudan teknikerlere yansıtılır - 
basitçe anlatmak gerekirse böylece doğrudan geleceğe bakmış olurlar. Aslında 
onlar ZATEN gelecekte yaşıyorlar! 
 
Yüksek bir bütçeyle ve tıpkı bir gerzeğe masal anlatır gibi çekilmiş olan Dejavu 
filmi en başta SAÇMALIK gibi gelsede, iyi bir gözlem yapanın bunu %100 lük bir 
alegori olarak görmemesi imkansız. Filmde devlet kullandığı süper bir bilgisayar 
sistemi sayesinde toplumu her an izleyebiliyor ve elde ettiği veriler sayesinde 
GEÇMIŞI görebiliyorken aynı zamandada geleceği tahmin edebiliyor. Filmi 
seyredenlerin çoğu belki kafasını kaşıyıp bir bok anlamadığını itiraf etmektense 
sadece "iyi filmdi" diyerek geçiştirdi ancak gerçekten izleyenler bunu yapmadı!!! 
 
Tabiki hepiniz Denzel abinin bir bilgisayar programını kullanarak nasıl geçmişe 
döndüğünü merak ettiniz. (Denzel Snow White Makinasını kullanarak geçmişe 
gidiyor ve bir katliami engellemeye çalışıyor) Herneyse - şapşalların idrak 
edemediği şey, filmde "şimdi" olarak gösterilen şeyin GERÇEK "şimdi" olmadığı 
idi, yani aslında gösterilen şey tahmin edilen GELECEĞİN ÖNGÖRÜNÜŞÜNÜN 
yansıması idi. Aslında bütün film Antartikadaki bir teknikerin geleceğe bakıyor 
ve bunu eş zamanlı olarak ekrana yansıtıyorkenki IZLEMI idi. Eğer yansıtılan 
gelecekte herhangi bir problem görülürse, devlet Denzel gibi birini BUGÜNe 
(yani teknikerin bakış açısından GEÇMIŞE) yollayarak eldeki veriler vasıtası ile 
durumu düzeltmesini sağlar. 

Eger hala anlamadıysanız yazıyı anlayana kadar tekrar okuyun. Geleceği eş 
zamanlı ÖNGÖREN gerçek bir bilgisayar sistemi var! Eğer yapılan simulasyon 
gelecekte istenmeyen bir gelişmeye işaret ediyorsa eğitimli ajanlar bugün 
kullanılarak olayların şimdiki gidişatini ve buna bağlı olarakta geleceği 
değistirebilirler. Bunun içinde bilgisayarın direktiflerine uyarlar, çünkü 
istenmeyen problemin NASIL düzeltilebileceğinin simulasyonuda onun 
tarafından yapılmaktadır. Işte bu kadar basit ve GERÇEK! Anladinizmi şapşallar; 
GERÇEK!!!! Bu yüzdende böyle saçma sapan bir filme milyonlar yatırıldı. 

Filmin yapımına en tepeden izin verilip, milyonlar ödenerek A Sınıfı bir aktör 
kullanılıyor - ticari olarak bir GELIR elde edilemeyeceğide baştan BELLI - hiç 
mantıklı gelmiyor değilmi! Hepsi METAFIZIK adına yapilan şeyler. Koyunların 
tepkisi ise ileride şöyle birşey olacak "Wooaaav, aynı filmlerdeki gibiiiii"... 
 
Eğer şimdi bunun çılgınca olduğunu düşünüyorsanız (ki bu sizin için oldukça 
akılsızca bir DAVRANIŞ olurdu), sadece bu filmin öncesinde çekilmiş olanlara bir 
göz atmanız yeterli. 7 Days dizisini hatırlayan varmı? Devlet ajanları bu dizide 
her defasında gerçekleşmiş bir olayın 7 gün gerisine gidiyorlar ve çeşitli 
modifikasyonlarla gidişatı değiştirmeye uğraşıyorlar... Ya son çekilmiş "Kaynak 
Kodu" (The Source Code) filmi.... Aynı şey şapşal, AYNI! 
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"Washington yıl 2054, cinayet suçu artık tamamen durdurulmuştur. Gelecek 
artık görülebilmekte ve suç daha işlenmeden cezalandırılmaktadır. Adalet 
Bakanlığına bağlı olarak çalışan , "Pre-Cogs"lar tarafından tüm detayları ile 
görüntülerinin düzenlendiği ve önceden harekete geçildiği Suç-öncesi 
bölümünün görevi suçluları bulmak ve onları durdurarak ceza almalarını 
sağlamaktır. Psişik canlılar olan “Pre-Cogs”lar asla hata yapmazlar." 
 
Ilk görünüşte bu filmde devasa bir bütçe ile çekilmişti ve filmin yildizi A sınıfı bir 
aktör olan Tom Cruise idi fakat en önemlisi filmin yönetmenin en etkili ve tüm 
zamanların en iyilerinden olan saygıdeger Steven Spielberg olması idi. Yani 
daha açık ve seçik olamazdı. Fakat yinede sığırlar bu filmle neyin izah edildiğini 
görememekteler. Koyunlara bu tip bir gelecekten ne zaman bahsetseniz size 
verecekleri karşılık şudur: "biz onları görmeyiz"! Bu şartlandırılmış düşünce 
sayesinde hayırseverlerinde planlarını istedikleri gibi oturtmaları için pek bir 
engelde kalmamış oluyor. 
 
FIKIR eldeki teknolojiyi kullanarak geleceğe bakmak ve bugünü kontrol etmek. 
Halen bunun çılgınca olduğunumu düşünüyorsunuz? O zaman hayırseverlerin 
bunu yüzünüze karşı nasıl söylediğini okuyun: 
 
"Sosyal mühendislik (Toplumun analiz ve otomasyonu) sürekli olarak 
değişmekte olan, birbiri ile ilişkili devasa bir ekonomik bilgi akışına 
ihtiyaç duyar, öyleki tüm bu bilgileri işleyebilmek ve toplumun bir adım 
ötesinde olabilmek için çok güçlü bir bilgisayar sistemi gereklidir, 
böylece toplumun nezaman kapitülasyonu kabul edeceği önceden 
öngörülür!" (Sessiz Savaslar için Sessiz Silahlar dökümanından) 
 

Halamı kafanız karışık? Alın işte burada - hayırseverler tekrar yüzünüze karşı 
söylüyor: 
 
"Geçmişi kontrol eden geleceği kontrol eder. Bugünü kontrol edende 
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geçmisi kontrol eder." - George Orwell, Roman-1984 

Bahsettiğim şey gerçektende bir zaman makinası.  
 
Buna inanıyor olup olmamanız pekde önemli değil. Önemli olan bunun %100 
gerçek olması ve ŞUAN dahilinde kullanılıyor olması. Şuan, şimdi ve her AN! 
 
Zaman OLAYLARI ölçer, fakat eğer TÜM bu olayların izini sürebilirseniz (Bilgi, 
VERİ), işte o zaman zamanın kendisini manipule edebilirsiniz, yani gelecek 
olayları! 
 
Şimdi oturun ve beyninizi çalıştırın. Koyunlarla tartışmayı ve onlara bir şey 
ispatlamayıda kesin artık. Bunu yapmanın size zaman kaybından fazla getirdiği 
birşey yok! 
 
Tabiki bu yazıyı okuyan koyunlar yinede "olmaz öyle şey canım" diyeceklerdir. 
Hey, sen - embesil ot, sence yazdıklarım hakkında senin ne düşündüğün benim 
umrumdamı? Bu arada IPhone benzeri telefonlardaki facebook programında 
birşey dikkatimi çekti! Facebooka telefonunuzdaki tüm adres defterinizi TEK 
TUŞLA iletip kayıt edebiliyorsunuz, woaaaawww moronlar, işte ben buna yenilik 
derim. Gördüğünüz gibi kimse sizden zorla almıyor, koyunlar "kolaylık" yada 
"daha hızlı erişim" aldatmacası altında ISTEYEREK veriyor! Yine IPhone size "Yer 
Imlemesini açmak istiyormusunuz" diye soruyor, tabiki koyunlar neye basıyor? 
EVET! Aslına açmanız yada kapalı tutmanız birşey farketmiyor, bu yer imlemesi 
daima işlevde!  

Artık bu Echelon gibi sistemleri ne amaçla kullandıklarını ANLIYORMUSUNUZ? 
Sadece veri toplamak için, koyunlar kendi kendilerini zaten KONTROL ediyor. 
Casusuluk gibi işler için bu sistemlerin sadece çok az bir kapasitesi kullanılıyor, 
çünkü zaten küresel anlamda tek bir devlet halini almış olan bu dünyada 
karşılıklı 007 James Bond tarzı casusuluk savaşları sadece fantazilerinizi 
süsleyecek şeyler. İstihbarat teşkilatlarının işi toplumları manipule etmektir ve 
bunun içinde ellerindeki tüm imkanları kullanabilirler. 

Kurtlar vadisindeki gibi devlet ajanlarının İsraile gidip "haaayt leeyn" dercesine 
western filmlerini aratmayan görüntüleri sadece koyunları hayatın 
realitelerinden uzak tutmak için çekilen görüntüler. Böyle şeyler asla filmlerdeki 
gibi gerçekleşmiyor ve gerçekleşmeyecekde! Bu dizilere objektif bakarsanız, dizi 
kahramanlarının normalde 2 seriyi hayatta kalacak şekilde bitirmelerinin 
imkansız olduğunu görürüsünüz. Realitede kötü adam sizi yakalamışsa "baaam" 
geberdiniz, bu kadar. Yok silah tutukluk yaptı, ayağım çamura battı, arabanın 
lastiği patladı, dürbünüm kaydı..... yo, yooo.... "baaam" ve bitti! 

2007 yılında http://www.theregister.co.uk/2007/06/23/sentient_worlds/ yazısı 
ile yazar Mark Baard bu sistemin nasıl işlediğine dair bir haberde yayınladı. Ne 
ilginçki Türkiyede bu habere bağlı bir tane dahi yazı bulunamıyor. Çünkü bu 
haberin ilgi çekmesi gerekmiyordu! Medya eğer koyunların birşeyi "bilmesini" 
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isterse bunu internete çığ gibi kopyalayarak yerleştirir. Ancak eğerki bilgi 
sadece belirli bir kesime ulaşsın isteniyorsa bu haber sadece yayınlanmış olduğu 
sitede asılı kalır. Aslında ortada gizli saklı bir şey yok, sadece eğer ne aradığınızı 
biliyor ve önünüze sunulan anlamsız gündemleri, hangi ünlünün kime göt 
verdiğini, kimin kimi aldattığını, kimin doğum yaptığını yada kimin boşandığını 
iplemiyorsanız, araştırmacı ruhunuz sizi bu gerçek ve hayati önem taşıyan 
bilgilere ulaştırıyor. 

" Belkide şimdiki hayatınız o kadar heyecanlıki bir başka hayata ayıracak 
zamanınız dahi olamıyor. 

Öyle olsa bile ABD'nin Savunma Departmanı (DOD) sizin bir kopyanızı 
kendi oluşturdukları başak bir alternatif dünya senaryosunda kullanarak 
susuz ve yiyeceksiz ne kadar süre dayanabileceğinizi yada televizyonda 
yayınlanan propagandaya karşı nasıl tepki vereceğinizi ölçüyordur. 

DOD dünyaya paralel bir başka gezegen oluşturup içerisine gerçek 
dünyadaki her erkek, kadın yada çocuğun milyarlarca kişiden oluşan 
verilerini bu taraftan öteki tarafa aktararak reailte ile yapay realitenin 
arasındaki köprü vazifesini görüyor. 

Bu sisteme kısaca SWS "Sentient World Simulation" (Duyarlı Dünya 
Simulasyonu) deniyor ve yaptığı şey kısaca gerçek dünyanın şimdiki 
gelişmelerini eş zamanlı olarak veri tabanına aktarark bilgisayarların 
eldeki tüm verilere bağlı olarak kendilerini kalibre etmeye devamı ile 
dünyanın sentetik bir aynasını oluşturmak. 

SWS Psikolojik Operasyonların (PSYOP) gerçekleştirilmesi içinde ideal bir 
ortam sunar ve uygulanan birden fazla simulasyon sayesinde karşıtların, 
yandaşların ve nötr olanların davranışlarının önceden öngörülebilmesini ve 
buna göre hareket edilmesini sağlayarak hata payını en aza indirger. 

SWS aynı zamanda finansal durumları, medya başlıklarını yada sokak 
köşelerindeki dükkanlarıda replike edebilir. Ekonomi ve insan psikolojisi 
hakkındaki teoriler uygulanarak bu stress faktörlerine tekil şahısların veya 
halkın nasıl karşılık vereceği öngörülebilir. 

Bir ülkenin su kaynağını kesin yada askeri bir darbe düzenleyin.. SWS size 
sonrasında ne olacağını söyleyecektir. 

SWS kitabının yardımcı yazarı olan Purdue Üniversitesi Profesörü Alok 
Chaturvedi "Buradaki fikir farklı taraflarla ilişkide olan alternatif gelecek 
realitelerinin farklı sonuçlarını oluşturmaktır." dedi. 

Chaturvedi Purdu'nun Analiz ve Simulasyon için Sentetik Ortam 
laboratuarlarını yönetmekte - kısaca SEAS (Synthetic Environment for 
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Analysis and Simulations). Chaturvedi şirketi vasıtasıyla SWS tabalı SEAS 
sistemini ticari kullanımada sunmakta. (simulexinc.com) 

SEAS kullanıcıları verileri ve senaryoları yazı kutucuklarında ve grafiklerde 
yada jeografik haritalar üzerinde sembol olarak izleyebiliyorlar. 

Şirketler SEAS'ı piyasaya sürecekleri yeni ürünlerin denemesi içinde 
kullanabilirler. Simulex'in özel sektör müşterilerinin arasında ecza 
devlerinden biri olan Eli Lilly ve savunma sanayi üreticisi olan Lockheed 
Martin bulunmakta. 

ABD ise simulexin bir numaralı müşterisi gibi görünüyor. Chaturvedi SEAS 
sistemini geliştirmesi için Amerikan Ulusal Bilim Vakfından (NSF) ve 
ordudan milyonlarca dolar elde etmişti. 

ABD nin birleşik güçler komutanlığına bağlı The Joint Innovation and 
Experimentation Directorat (Ortak gelişim ve deney idaresi) kısa adıyla 
JFCOM-J9 Nisan 2007 yılında ulusal güvenlik deneylerini uygulamaya 
başlamıştı. Ağustos ayında ise senaryolarını doğu kıyılarından pasifiğe 
doğru kaydırmışlardı. 

JFCOM-J9 2006 yılında SEAS'ın bir başka testini daha tamamlamıştı, 
bunun adı kentsel kararlılık (Urban Resolve) idi. Deneyde 2015 yılında 
Bağdattaki çatışmalar çatışmalar simule edilmişti. Yani bu haber çıktığında 
tam 8 yıl sonrasının simulasyonunu yapmışlardı. 

JFCOM-J9 şuan eş zamanlı olarak Irak, Afganistan ve Çinde dahil olmak 
üzere 62 ülke üzerinde simulasyonlar uygulayabilir. Simulasyonda gerçek 
dünyadaki son dakika haberleri, nüfus bilgileri, ekonomik indikatörler, 
istihbarat bilgileri ve iklim gelişimleri kullanılmakta. Aynı zamanda 
simulasyonlarda tsunami yada deprem gibi olayların halk üzerindeki 
etkiside incelenebilmekte. 

JFCOM-J9 daki simulasyonda yaklaşık 5 milyon değişken veri düğümcüğü 
kullanılmakta, bunlar camiler, işyerleri, okullar, boru hatları, parklar yada 
hastaneler gibi tekil elementler. JFCOM-J9 modelleme simulasyon şefi Jim 
Blank "SWS aç bir canavar gibi, ondan istenilen verileri elde edebilmemiz 
için devasa bir veri aktarımı yapılması gerekiyor" dedi. 

Geleceğin savaşları bu tip sistemlerle git gide daha çok non-kinetic yani 
yıkıcı bir güç uygulanmaya gerek kalmadan doğrudan halkı hedef alarak 
(iletişim kopukluğu, medya blokajı, banka hesabının donması, ticari 
ambargolar, su kesintisi vs.) istenilen hedefe en kolay şekilde 
ulaşılabilecek yöntemlerin kullanılmasını sağlayacak." 

JFCOM-J9 ünitesi ayrıştırılarak işlevine 31.08.2011 tarihinde son verildi. 
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HAARP SİSTEMİ VE ZİHİN MANİPULASYONU 
Son zamanlardaki depremler ve medyanın internet vasıtası ile yaymakta olduğu 
genel bir inanç mevcut. Şeytanın uşağı ABD elindeki HAARP sistemini kullanarak 
keyfine göre orada burada deprem yapıyor ve tüm dünyayı bu doğal afet maşası 
ile terörize ediyor. ABD kötü, kötü, kötü...... 

Öncelikle DEVLET denen mekanizma doğasında kötüdür, çünkü devlet doğrudan 
sorumsuz toplumun bir yansımasıdır ve topluma baktığınız zaman bu vahşi 
barbarların nasıl olduğunu görünce devletlerinde neden temelde kötü olduklarını 
anlarsınız. İşte bu yüzden konu suçlamak ise devlet denen mekanizma asla 
yaptığı şeyler için suçlanamaz, çünkü yaptığı her ne ise bu sadece toplumun 
ondan bunu beklemesinden dolayıdır. Eğer yaratılan şey kötü ise bu kimin 
hatasıdır? Yaratılanınmı yoksa yaratanınmı? Mantığınızda size buna cevap olarak 
"yaratan" diyecektir, değilmi!? Matrix denen sistemi kimin yaratmış olduğunu 
tekrar hatırlatmam gerekirse ortaya çıkan tablonunda aslında KİMİN eseri 
olduğunu sanırım kolayca idrak edebilirsiniz, bahsettiğim tabiki sorumsuz 
koyunlar. 

Öncelikle şunu belirteyim... HAARP bir deprem makinası değil ve olmasınada 
imkan yok! Bu haberler sadece dikkat dağıtmak için uygulanıyor. Eğer bu bilgiyi 
hayırseverler doğrudan medya vasıtası ile sunuyorlarsa bilinki bu yalan haber, 
ancak haberin koyunlar üzerindeki etkisine dikkat etmeyi unutmayın! Yani bu 
haberin halk üzerindeki etkisi nedir ve zihinlerine ne sokulmuştur diye 
düşünmeniz yeterli. Halk TV, filmler yada medya ne sunarsa onu "ne ise o" 
olarak algılar, yani üstüne kafa yormazlar. 

Eğer elinizde dünya üzerindeki tüm ülkeleri tehdit edecek bir silah olsaydı, bunu 
ulu orta bir yere koymanız mantıklı olurmuydu? Tabiki hayır. Fakat elinizdeki bir 
silahı başka bir şey olmakla lanse ederek hem bu etkiyi sunan geçek silahi 
kamufle etmiş hemde günah keçisi olarak sunulan silahında bir diğer (esas) 
özelliğini örtbas etmiş olursunuz. Ayrıca HAARP sisteminden dünyada sadece bir 
tanede yok! Bu sistemden Norveçte, Ukraynada, Rusyada, Tacikistanda, 
Avusturalyada ve Puerto Rico'da bulunmakta, hatta bazıları ABD nin sahip 
olduğu sistemden daha güçlü vericilere sahip! Anlayacağınız hayırseverler 
oturdukları dalı kesmek gibi bir niyete sahip değiller. 

Peki yapay olarak meteorolojik yada tektonik manipulasyon yapmıyorlarmı? 
Tabiki yapıyorlar, fakat bunun için HAARP sistemini değil tepenizde gezen 
uyduları kullanıyorlar. Yukarıda şuanda çeşitli ebatta ve farklı hizmetlere tabi 
yaklaşık 3000 uydu bulunmakta - peki bunların kaçının fırlatıldığı haberini 
hatırlıyorsunuz? 10? 30? Kaç tane gizli uydu fırlatma haberini hatırlıyorsunuz? 
5? 15? Ne oldu, hafızanız size hiç yardımcı olmak istemiyormu?  
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Bildiğiniz yada araştırıp bulabileceğiniz uydu sayısı 500'ü geçmeyecektir. 2008 
yılında bilinen uydu rakamları yaklaşık olarak şöyle idi: 

Rusya: 1400 
ABD: 1000 
Japonya: 100 
Çin: 80 
Fransa: 40 
Hindistan: 30 
Almanya: 30 
Kanada: 10 
İngiltere: 15 
İtalya: 10 
Avusturalya: 10 
Brezilya: 10 
İsviçre: 10 
Lüksemburg: 10 
Suudi Arabistan: 10 
Güney Kore: 10 
 
Tabiki bunlar sadece rakam olarak bilinenler. Tamam uydu yollandı ama tam 
olarak ne yapar ve ne işe yarar gibi önemli bilgilere yüksek kademeler haricinde 
kimse doğru dürüst sahip değil, çünkü tepenizde gezenlerin yerde duranlardan 
daha tehlikeli olduğunu bilmeniz hem hükümetinize karşı güveninizi azaltır 
hemde ortalığı karıştırır. O yüzden koyunlar daima önlerinde onlara sunulan 
şeyleri "zararlı" olarak algılamaya devam ettirilmeli ve böylece dikkatleri 
uydulardan uzaklaştırılmalı! 

Konu deprem yapmak oldumu bunu sadece üçlü bir uydu düzeneği ile yaparlar. 
Yani uydular üçgen bir pozisyona alınıp uygulanacak olan enerji girdap gibi tek 
bir noktaya odaklatılarak nokta vuruşu gibi isabet kaydedilir. Bu kadar basit! 

HAARP sisteminin deprem yaptığı söylenen zamanlarda aslında HAARP 
antenlerinin hiçbirşekilde enerji yaymamış olmalarına tabiki medya "bakın onlar 
yaptı" dediği sürece kulak asmaz. Halk daima bir günah keçisine ihtiyaç duyar 
ve bu ihtiyaçlarınıda medya giderir: arz-talep! 

E peki bu HAARP düzeneği o zaman ne işe yarıyor? Aslında birçok işe yarıyor 
fakat bunlardan en önemlisi zihin kontrolü. Eğer zihinleri kontrol edebilirseniz, 
ne savaşmaya nede sebepsiz yere kaynak kaybetmenize gerek kalır. Unutmayın 
bu düzenek küresel bir ağ üzerine kurulu ve sadece ABD buna sahip değil, 
aslında ABD deki düzenekte ABD nin değil, fakat dikkat etmeniz gereken nokta 
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bu düzeneğin küresel olarak kullanıldığı ve fark ettiğiniz gibi ülkelerin bu 
kullanım metoduna karşı pek bir tepki göstermedikleridir. Bunun nedeni bu 
düzeneğin kullanılma gereksinimidir. Sakın şapşal birer sazan gibi şu soruyu 
sormayın: ama neden böyle birşey yapsınlar? Buna verilecek en basit cevap: 
çünkü yapabiliyorlar olur! Asla  NEDEN'i değil NASIL'ı sormalı ve öğrenmelisiniz. 
Çünkü NASIL'ın size sağlayacağı bilgi doğrultusunda NEDEN sorusuda önemini 
yitirecektir. Aşağıdaki yazı bir alıntı. Yazıdaki suçlama nitelikli cümlelere 
aldırmadan içerdiği bilgi ne ise ona odaklanın! Konu sadece teknolojinin NASIL 
işlediği - NEDEN kullanıldığı değil! 
 
HAARP'ın gerçek amaçları şöyle özetlenebilir: Atmosferi manipüle etmek ve 
modifikasyon sağlamak, geniş kitlelerin düşüncelerini ve ruhsal durumlarını kontrol 
edebilmek, istenilen ülkelerin iletişim sistemlerini çökertmek. 
 
Temel prensipleri, Tesla'nın 100 yıl önce geliştirdiği fikirlere dayanıyor... 
 
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bugünlere kadar gelen süre içerisinde, çeşitli 
çevrelerde en çok tartışılan konulardan biri "kara bilim" (fringe science) oldu. "Kara 
bilim" başta ABD olmak üzere büyük devletlerin, dünyayı kendi hegemonyaları altında 
tutabilmek için yaptıkları bilimsel-teknik araştırmalara ve üzerinde çalıştıkları çeşitli 
projelerin toplamına verilen ad. Bu projeler büyük ölçekli ve büyük bütçelerle 
yürütülen, gizli veya yan gizli projelerdir. 
 
Saldırı/savunma silahları üretimi, gözetim sistemleri ve düşünce kontrolü üzerine 
yapılan çalışmalar, doğayı manipüle etme amaçlı araştırmalar, bu projelerin içeriğini 
oluşturur. 
 
Söz konusu projeler gizli olduğu için, ortalıkta pek çok rivayet dolaşmaktadır ve 
elimizde bu projeler hakkında çok da fazla bilgi yoktur. Buna karşın, bu projeler içinde 
çalışan bazı insanların çalışmalarını deşifre etmesi, insanlık dışı bir bilimi kabul etmeyen 
araştırmacıların ve bilim insanlarının çabaları, devletler arasındaki çelişmeler ve nihayet 
bu projelerin bazılarının gizli kalamayıp ister istemez su yüzüne çıkması sonucu, söz 
konusu projeler hakkında az da olsa bilgi sahibiyiz. 
 
Bu projelerin ilki, 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen Manhattan Projesi'ydi. 
1941 yılında çalışmalarına başlanan Manhattan Projesi'nin konusu atom bombasının 
üretimiydi. Bu projenin gerçekliği Hiroşima ve Nagazaki'de acı bir biçimde kanıtlandı. 
 
Gerçek olduğu en son kanıtlanan girişim ise ECHELON Projesi oldu. 2. Dünya 
Savaşı'ndan sonra ABD önderliğinde, İngiltere, Yeni Zelanda, Avustralya ve Kanada 
arasında yapılan Ukusa Antlaşması'nın uygulamalarının 1980'lere yansıması olan 
ECHELON sistemiyle; tüm e-postalar, "chat" tipinde iletişim biçimleri, faks, teleks, 
telefon haberleşmeleri gözlenebiliyor. ABD ve diğerleri yıllardır bunun bir komplo teorisi 
olduğunu, ECHELON Projesi diye bir proje olmadığını iddia ediyorlardı. Geçtiğimiz Şubat 
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ayında yaşanan gelişmeler ise ECHELON'un gerçekliğini ortaya koydu. Basında ve 
internette çıkan haberlere göre, ABD'nin yukarıda adı sayılı diğer devletler ile birlikte 
casusluk yapması ortalığı karıştırdı. Fransa, ABD ve İngiltere'ye karşı hukuki işlemlere 
başvurmaya hazırlanıyor. Alman ve İtalyan parlamentoları ise konu hakkında araştırma 
başlattı. Avrupa Parlamentosu, Bilimsel ve Teknolojik Seçenek Değerlendirme Dairesi 
(STAO), konu ile ilgili özel bir rapor hazırladı. Avrupa Parlamentosu'nun konuyla ilgili 
raporu 22 Şubat'ta Özgürlükler Komitesi'nde ele alınacaktı. Şimdiye kadar varlığı kabul 
edilmeyen ECHELON'un adı, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Şubat ayında 
internete verdiği, gizlilik derecesi olmayan belgelerden bazılarında da geçiyor. 
 
İşte HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) Projesi'nin de bu tip bir 
kara proje olduğuna dair ciddi iddialar ve çalışmalar var. 
 
Yeri gelmişken, Nikola Tesla hakkında da bilgi vermek istiyorum: Tesla 9 Temmuz 
1856'da, Sırbistan'da doğdu. 1884'de ABD'ye göç etti. Tesla, tarih kitaplarından adı 
silinmiş önemli bir araştırmacı ve mucittir. Tesla 1800'lerin sonlarında, bugün tüm 
dünyada kullanılan "alternatif akım" (AC) sistemini buldu ve patentini aldı. Tesla'nın 
buluşları arasında "rotatif manyetik alan", dinamo, AC endüksiyon motoru, vs. vardır. 
Tesla ABD'ye gidişinden bir yıl sonra, 1885'de alternatif akım dinamo, transformör ve 
motor sisteminin patent haklarını, adı bugün Tesla'nınkinden çok daha popüler olan 
George Westinghouse'a sattı. Tesla 1891'de ünlü buluşu olan "Tesla Bobini"ni (Tesla 
Coil) icat etti. Bu buluş, radyo teknolojisinde geniş olarak kullanılabilecek bir 
endüksiyon bobiniydi. 
 
1900'ün başlarında Tesla, en büyük buluşu olarak gördüğü "karasal sabit dalgalar"! 
(terrestrial stationery waves) keşfetti. Bu buluşu ile yeryüzünün belirli frekanslardaki 
elektrik titreşimlerine duyarlı olduğunu ve bir iletken/iletici (conductor) olarak 
kullanılabileceğini kanıtladı. Tesla'nın bir diğer önemli projesi ise kablosuz elektrik 
transferiydi. 200 ampulü arada kablo olmadan, 25 mil uzaklıktan yakabildiği rivayet 
edilir. Tesla'nın en büyük amaçlarından biri ionosferden bedava elektrik üretmekti. 
Kablosuz ve bedava elektrik projeleri gibi çalışmaları olan Tesla'nın, finansörü J. P. 
Morgan'a Long Island'da yapımına başlanan ancak tamamlanamayan, deneyler için 
kullanılacak laboratuar kulenin işlevinin, mesaj gibi elektrik iletmek olduğunu itiraf 
etmesi, onun inişinin de başlangıcı oldu. Tekeller oylarını ona karşı kullandılar. Tesla, 
sistemin görmek istediklerinden daha fazlasını yapmıştı. 
 
Konvansiyonel olmayan enerji teknolojileri alanında Tesla çok önemli bir isim olmasına 
karşın, tarih kitaplarında ona, sanki önemsiz tarihsel bir figürmüş gibi davranıldı. Tesla-
Edison karşılaştırması bu açıdan ilginçtir. DC (doğrusal akım-direct current) sisteminin 
mucidi Edison'u herkes tanır. Ancak onun DC sisteminden çok daha kullanışlı olan ve 
bugün kullanılan AC sisteminin mucidi Tesla küçük bir çevre dışında tanınmaz. 
Edison'un DC sistemi, merkezden bir mil uzaklıktaki ampulü yakamıyordu. Tesla'nın AC 
sisteminde ise elektrik, yüksek voltajlarda yüzlerce mil yolculuk yapabilir. 
 
20. yüzyıla girmeden hemen önce Tesla yeni tip elektrik dalgasını keşfetmiş ve 
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kullanmıştı. Görünüşe göre keşfi o kadar esaslıydı ki, Tesla'nın arkasındaki finansal 
desteğin geri çekilmesinden, kasıtlı olarak izole edilmesinden ve adının kitaplardan 
silinmesinden sorumluydu. 
 
Tesla 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren izole bir yaşam sürdü. Ara sıra yeni, bedava enerji 
kaynağı keşfini, bütün düşman orduları ve yüzlerce mil öteden bütün uçakları yok 
edebilecek "ateş topu" silahları teorisini, akıl almaz bir savunma hazırlayabilecek bir 
silah düşüncesini ve kablosuz, kayıpsız enerji transferinin mükemmelliğini açıklamak 
için yüzeye çıktı. Tesla 7 Ocak 1943'de yokluk içinde ölürken arkasında pek çok radikal 
icat ve fikir bırakmıştı. Öyle ki, kendisine "Elektriğin Tanrısı" dendi. : Pek çok 
araştırmacıya göre HAARP Projesi, ilk kez Nikola Tesla tarafından ileri sürülen 
konseptleri kendine temel aldı. Pentagon, HAARP Projesi İle "Tesla teknolojisini" 
yeniden yaratıp, bu teknolojiyi tehlikeli amaçlar için kullanmayı hedefliyor. 
 
HAARP: SADECE BİR AKADEMİK ARAŞTIRMA MI? 
 
High frequency Active Auroral Research Program (HAARP) dünyanın en büyük ve en 
güçlü radyo transmiterlerinden (iletici) birimi imal etme projesidir. Proje, Amerikan 
Hava ve Deniz Kuvvetleri tarafından ortaklaşa finanse ediliyor. 30 milyon dolarlık 
programın yürütme görevi ise Alaska Üniversitesi'nin. Proje, Alaska/Gakona'nın 11 mil 
doğusunda hala inşa halindedir. 1993 yılında uygulamaya konan programın 2002 veya 
2003 yılında tamamlanması bekleniyor. 
 
HAARP dev antenlerden sinyaller gönderecek yüksek frekans transmiterlerinden ve 
bunun dışında 19 enstrümandan ibaret. Geçen yıllarda 48 anteni inşa edilmiş olan ve 5 
arc'lık bir alana yayılan HAARP, program tamamlandığında her biri 2 tane 10 kilowatthk 
radyo transmiterli 180 antene sahip olacak ve 33 akrelik bir alana yayılacak. Enerji için 
dizel jeneratörler kullanılacak ve 3.6 megawatthk radyo sinyalini ionosfere gönderme 
kapasitesine sahip olacak. Kısaca HAARP, inanılmaz güç düzeylerinde ELF (extremely 
low frequency-son derece düşük frekans) ve VHF (very high frequency-çok yüksek 
frekans) transferine yetenekli, dünyanın en büyük radyo frekansı (RF) transmitteri 
olacak. 
 
HAARP'ın sıradan bir radyo istasyonundan farkı daha güçlü olması ve antenlerinin 
yönlendirilebilir ve belirli bir noktaya odaklanabilir olması. Bunun anlamı 3.6 
megawattlık radyo sinyali sadece gelişigüzel bir şekilde dışarı yayılmayacak, bunun 
ötesinde, bu radyo sinyalleri bir ışının içinde yükselebilecek. Bu ışının parlaklığı radyo 
mühendislerinin "effective radiated power" (ERP-etkili ışınsallaştırılmış enerji) olarak 
adlandırdıkları şey. HAARP'ın tamamlanmış hali 4.7 gigawatt civannda ERP'ye sahip 
olacak. 
 
Desinatörieri HAARP'ın enerji üretmeyeceğini, sadece kendine yüklenen enerjiyi istenen 
belirli noktalara transfer edeceğini belirtiyorlar. 
 
Konuyu daha iyi kavrayabilmek için Daily News gazetesinden Doug O'Har-ra'nın verdiği 
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bir örneği aktaralım. İki elektrik ampulü düşünün. Bu ampullerin bir tanesi 100 watt 
diğeri 1000 watt. Onları bir alanın ortasına yerleştirin. 1000 wattlık ampul 100 wattlık 
ampul-den 10 kez daha parlaktır. 10 kat fazla enerji yayar. Şimdi, 100 wattlık ampulü 
ışığın ışınını 10 kez parlaklaştıran bir reflektör (yansıtıcı) ile birlikte bir elektrik fenerinin 
içine yerleştirin. Elektrik feneri 1000 wattlık bir ERP'ye sahip olacaktır. Eğer bu size 
çevrilirse, 100 wattlık elektrik feneri 1000 wattlık ampul gibi parlak görünecektir. Hâlâ 
sadece 100 watt gönderiyor fakat sınırlı bir yerden 1000 wattlık ampul kadar parlak 
görünüyor olacaktır. 
 
Mühendisler HAARP'ın antenlerinin radyo enerjisinin üzerinde elektrik feneri reflektörü 
gibi hareket edeceğini söylüyorlar. Tonosferin bir bölümü üzerinde, 4.7 giga-watt 
ERP'ye sahip bir ışın içinde, 3.6 megawatt odaklayacaktır. 
 
Eğer HAARP'ın bütün antenleri en yüksek frekansına, 10 Mhz civarına, getirilirse ve 
ionosferin en alçak bölümüne, 50-55 mil civarına, hedeflenirse, radyo ışını tarafından 
vumlan alan 30 mil kare civarında olacak. HAARP mühendislerine göre bu, HAARP'ın 
çalışabileceği en dar ve en çok odaklanmış alan. Diğer yerleşimlerde ve irtifalarda ışın, 
enerjisini daha geniş bir alan üzerinde yayabilecek. 
 
Aslında HAARP gizli bir proje değil. Amerikan Savunma Bakanlığı da HAARP'ın varlığını 
diğer projelerde olduğu gibi inkar etmiyor. Internette HAARP'ın kendi web sitesi bile 
var. Giz ve ihtilaf, amaçlar ve sonuçlar söz konusu olduğunda başlıyor. 
 
Bu ihtilaflı projenin yöneticisi olan John Heckscher'e göre HAARP'ın amacı gayet 
masumane: HAARP, iyonosferi dev bir anten olarak kullanabilmek amacıyla, bir 
ionosfer yamasını ısıtmak için araştırmacıların kullanabileceği bir alet. HAARP 
tamamlanıp harekete geçirildiği zaman, dev antenler, aynı zamanda yüksek frekanslı 
radyo dalgalarmı dar bir ışının içinden iletecekler. Bu radyo dalgalan ionosfere 
gönderilecek. 
 
Bu yüksek frekans radyasyon ışını ile, araştırmacılar elektrojetin (aurorasal perde 
boyunca bir milyon amperlik doğal akımlar) küçük bir parçasını değiştirebilecekler. 
Elektrojetin gücünün değiştirilmesiyle, ionosferin çok düşük frekansı (extremely low 
ferquency-ELF) radyo dalgalan üretmek için kullanılması mümkün hale gelecek. 
Geophysical Institute (Jeofizik Enstİtüsü) yöneticisi Syun Akasofu'ya göre HAARP gibi 
bir araç olmadan, bu frekans genişliğinde yayın yapabilmek için yüzlerce mil 
uzunluğunda bir antene ihtiyaç vardır. HAARP etkili bir şekilde aurorayı bir çeşit antene 
dönüştürüyor. Çünkü ELF radyo dalgaları okyanuslara nüfuz edebiliyor. Böylece 
denizaltılar suyun yüzeyine çıkmak zorunda kalmadan radyo sinyallerini alabilecek. ELF 
dalgaları ayrıca uzun mesafeli komünikasyonları kolaylaştırabilecek. ELF dalgaları, 
aynen okyanusa olduğu gibi, yeryüzüne de derinden nüfuz edebilecek. Monitöre bağlı 
bir alıcı kullanarak, objelerden dünyanın yüzeyine sıçrayan dalgalar sayesinde tüneller 
veya gizli yeraltı barınaklarının varlığı ortaya çıkacak. Bu jeologların yeraltı minerallerini 
ve petrol depolarını bulmak için yıllardır kullandıklarıyla aynı teknik. 
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Heckscher'e göre HAARP'ın yayacağı sinyaller hükümetin herhangi bir elektrik sinyali 
için uygun bulduğu güvenlik düzeyinden bir milyon kez daha az tehlikeli. HAARP'ın 
transmiteri halihazırda 1/3 megawatt güce sahip. Gelecek yıllarda bu rakam 3 
megavvatt'a ulaşacak. Heckscher HAARP'm ionosfer üzerindeki etkisinin az olacağını 
basit bir örnekle açıklamaya çalışıyor: Küçük bir elektrik bobinini bir fincan kahveye 
veya büyük bir nehire daldırmak. Heckscher'e göre HAARP ile yapılacak olan ikincisi. 
 
Akasofu da bu gibi durumlarda hep ifade edildiği gibi, HAARP Projesi'nin doğaya ve 
insanlara ciddi zararları olacağı iddiasının bir bilim kurgu olduğunu söylüyor. Ona göre 
projenin, transmiter faaliyet halindeyken o yörede uçan uçaklardaki elektronik ekipman 
için potansiyel bir tehlikesi var. Fakat buna karşı güvenlik tedbirleri mevcut. HAARP 
operatörleri Federal Aviation Administration'a HAARP'ın İletim takvimini verecekler ve 
mühendisler yörede uçan uçakların güvenliğini temin etmek için HAARP'a uçak 
belirleme radarları yerleştirecekler. Aynı prosedür roketler için de takip edilecek. 
 
HAARP'ı DEŞİFRE ETME GİRİŞİMLERİ 
 
HAARP'a karşı muhalefet önce İnternet kanalında başladı. Pek çok insan Alaska'daki 
şüpheli askeri faaliyetlere dikkat çekmek İçin interneti kullandı. Protestonun basılı 
kısmı, daha sonra Alaska'da yaşamaya başlayan bir antinükleer aktivist Dennis Specht, 
Nexus adlı dergiye HAARP konulu bir haber gönderdiğinde başladı. Daha sonra, Alaskalı 
bir politik aktivist ve Anchorage'da bilimsel araştırmacı olan Nick Begich, kendilerini 
teknokeşişler olarak tanımlayan, Arizona/Sedona'da yaşayan Patrick ve Gael Crystal ile 
net üzerinden iletişim kurdu ve onlardan bir Avustralya dergisi olan Nexus'u kontrol 
etmelerini istedi. Begich kendi memleketiyle ilgili bir konuyu Nexus'ta görmekten çok 
şaşırdı ve makalede zikredilen dökümanları bulup çıkarmak için acilen çalışmaya 
başladı. 
 
Muhalif araştırmacılara ve bilim insanlarına göre HAARP bir çeşit gelişmiş "ionosferik 
ısıtıcı" (ionosferic heater). Bu ionosferik ısıtıcı üst atmosferi, odaklanmış ve 
yönlendirilmiş elektro-manyetik ışını ile zaplayacak. Ultragüçlü dalgaları, 
atmosferimizdeki elektrikle yüklü bölgenin titremesine (vibrate) ve dramatik bir şekilde 
yanmasına neden olabilir. 
 
İonosfer atmosferin tabakalarından biridir. İonosfer, dünyanın üst atmosferini saran 
elektrik yüklü bir alandır. Dünyanın yüzeyinin üstünden, aşağı yukarı 35-50 milden 
başlayıp 500-600 mil yüksekliğe kadar uzanır (48 km ila 50000 km). tonosfer ion ve 
elektron olarak adlandırılan pozitif ve negatif yüklü atomik parçacıklar içerir. Uzaydan 
gelen zararlı ışınlara karşı doğal bir kalkan işlevi görür. Amerikan ordusu HAARP İçin, 
"ionosfer üzerine yapılan bilimsel bir araştırma" gibi zararsız bir gerekçe ileri 
sürmektedir. îonosfer tabakası askeriye için önemlidir. Çünkü ordu tarafından kullanılan 
iletişim, gözetim ve denizcilik sistemlerinin hepsi ionosferin içinden geçer veya ionosfer 
tarafından yansıtılır. İonosferin bir bütün olarak anlaşılması ve kontrol edilmesi 
Pentagon'a bu sistemler üzerinde daha iyi kontrol imkanı verecek. 
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HAARP üzerine en kapsamlı araştırmayı yapıp, çalışmalarını Angels Don't Play Thîs 
HAARP-Advances in Tesla Technology adlı kitapta derleyen Dr. Nick Begich ve Jeane 
Manning'e göre, HAARP bir çeşit radyo teleskobunun değiştirilmiş hali. Antenler 
sinyalleri almak yerine, gönderiyorlar. Yazarlar HAARP'ı ionosfer alanlarını, bir ışını 
odaklayarak, ışının odaklandığı bu bölgeleri ısıtıp yükselten süper güçlü radyo dalgası, 
ışınlama teknolojisi için bir test olarak değerlendiriyorlar. Elektromanyetik dalgalar 
daha sonra dünyaya geri sıçrayacak ve her şeye nüfuz edecek. 
 
Begich ve Manning "HAARP tellalları"nın, projenin komünikasyon sistemini geliştirmek 
için ionosferi değiştirme amaçlı, iyi niyetli akademik bir proje olduğu izlenimi 
verdiklerini; bu programın Arerico, Porto Riko, Tromsk, Norveç ve eski Sovyetler 
Biriliği'ndeki diğer tamamen güvenli ionosferik ısıtıcı operasyonlarından bir farkı 
olmadığını iddia ettiklerini, bununla birlikte askeri dökümanların meseleyi açıkça ortaya 
koyduğunu ifade ediyorlar. HAARP'ın gerçek amaçlarından biri, Pentagon'un hedefleri 
için ionosferin nasıl sömürüleceğini öğrenmek. RF gücü ionosferi doğal olmayan 
aktivitelere götürecek. Bu proje ancak bir nükleer silahını yapabileceği boyutlarda 
tehlikeler içeriyor. Ayrıca bizi, ionize evrenin ve hiç durmadan bizi bombalayan 
yıldızlara ait radyasyonun zararlı etkilerinden koruyan gezegenin kalkanının doğasını 
değiştirmeye çabalıyor. 
 
Uygulayıcıları tarafından ionosferik bir araştırma olarak nitelenen HAARP ile gündeme 
gelen ilk soru: "Gökte delikler mi açıyorlar?" sorusu. Tesla'nın çalışmalarını baz alan bu 
ihtilaflı transmitter veya ısıtıcının dünyanın üst atmosferinde 30 millik delikler açmayı 
da içeren pek çok potansiyel tehlike içerdiği bilim insanları tarafından ciddi bir şekilde 
ileri sürülüyor. Çoğu bilim insanı, HAARP'ın eğer havanın kontrolü için kullanılmazsa, 
hava modifikasyonu için kullanılabileceği konusunda görüş birliği içindeler. 
 
Bunun yanında, "HAARP'ın sahipleri" onu kullanarak üst atmosferde bir reflektör 
yaratma imkanına sahip olacaklar. Bunu HAARP'tan transfer edilen enerjiyi, 
gökyüzünün bir bölümüne odaklayarak ve elektrik akımını açarak yapacaklar. Hava 
tamamen dramatik olarak ısınacak ve ordunun, radyo dalgaları ve radar ışınları için 
kullanabileceği bir donuk nokta (opaque spot) yaratacak. Bu şekilde onlar, ışınlarına 
dünyanın etrafını "eğmek" için imkan verecek sanal yansıma istasyonu (virtu-al 
reflectmg station) yaratmaya yetenekli olacaklar. 
 
HAARP aynca, verili bölgenin üstündeki ionosfer bölümünü kışkırtarak (uyandırarak), 
dünyanın herhangi bir yerindeki iletişimi engelleyebilecek. Etki, yerel bir fırtına gibi 
olacak: bölgenin içine veya dışına herhangi bir yayını total bir engelle karşılaşacak. 
 
Begich ve Manning, Bernard Eastlund isimli Teksaslı fizikçinin çalışmaları üzerine inşa 
edilen başka patentlere bakınca, ordunun HAARP transmiterini nasıl -ne şekilde 
kullanmaya niyet ettiğinin, daha açık hale geleceğini söylüyor-lar. Bu ayrıca, hükümetin 
proje konusundaki yalanlamalarını daha az inanılır hale getiriyor. Yazarlara göre 
Pentagon bu teknolojiyi hangi niyetlerle ve ne şekilde kullanacağını biliyor ve 
dokümanlarında bu konuda "temizlik" yapıyor. Ordu kasti olarak, sofistike kelime 
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oyunları, hile ve açık dezenformasyon aracılığı ile halkı aldatıyor. Pentagon, HAARP 
sisteminin: 
 
- Orduya atmosferik termonükleer cihazlarının elektromanyetik titreşim etkisini tekrar 
yerine koyacak (yerine başkasını geçirmek) bir alet verebileceğini; 
 
- Çok büyük ELF denizaltı iletişim sistemini, ELF dalgaları üreterek yeni ve daha sıkı bir 
teknolojiyle yeniden yapılandıracağını; 
 
- Askeriyenin kendi iletişim sistemlerinin çalışmasını korurken, son derece geniş 
alanlardaki iletişimleri silip süpürmesine yol hazırlayabileceğini; 
 
- Eğer EMASS'ın kompüterize yetenekleriyle ve Cray bilgisayarlarla birleşirse dünyanın 
tomografisini çekme imkanı sayesinde, barışın korunmasına katkıları olacağını; 
 
- Büyük bir alan üstünde petrol, gaz ve mineral tortular bulmak amacıyla jeofiziksel 
yoklama için bir araç sağladığını; 
 
- Yaklaşan uçaklar ve kurvazör füzelerini meydana çıkarmak için kullanılabileceğini ve 
diğer teknolojileri kullanılmaz hale getireceğini söylüyor. 
 
HAARP'IN ARKA PLANI 
 
Kuşkusuz, HAARP izole olmuş bir proje değil. ABD'nin uzun yıllardır üzerinde çalıştığı 
pek çok projeden olu-şan demetin bir parçası. Aslında HAARP "Yıldız Savaşları" (Star 
Wars) programının önemli bir bölümünü oluşturuyor. 
 
ABD uzayla, 2. Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında ciddi bir biçimde ilgilenmeye 
başladı. Bu derin ilginin nedenleri roket teknolojisinin başlangıcının -nükleer 
teknolojinin de eşliğiyle- bu dönemde ortaya çıkmasıdır. İlk çalışmalar sonucunda 
gürültü bombalan ve rehberli füzeler ortaya çıktı. Roket ve nükleer silah teknolojisi aynı 
zamanda, 1945-1963 yıllan arasında gelişti. Bu süre zarfında yeryüzünün üstünde ve 
altında şiddetli nükleer testler tecrübe edildi. İonosfer ve stratosfer üzerine yapılan 
çalışmalar sonucu atmosferin bir parçası olan ve evrenden solar ve galaktik rüzgarlarla 
gelen protonlar, electronlar ve alfa parçacıkları gibi yüklü parçacıkları tutarak dünyayı 
koruyan "Van Allen Belts" (Van Allen Kemerleri) bulundu. Bu kemerler Amerika'nın ilk 
uydu operasyonu -Explorer I-sırasında 1958'de keşfedildi. 
 
Ağustos-Eylül 1958 arasında ABD, "Argus Projesi" adı altında 3 nükleer bomba ve 2 de 
hidrojen bombası deneyi yaptı. Bu projenin amacının, yüksek irtifadaki nükleer 
patlamaların elektromanyetik titreşim (EMP) nedeniyle radyo iletimlerine ve radar 
operasyonlarına etkisine değer biçmek, jeomanyetik alanlar ve onun içindeki yüklü 
parçacıkları daha iyi anlamak olduğu söyleniyor. 
 
13-20 Ağustos 1961'de Amerikan ordusu ionosferde bir "telekomünikasyon kalkanı" 
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yaratmayı planladı. Bu kalkan 3000 km yükseklikte kurulacaktı. Kalkanın ionosferde 
kurulma sebebi telekomünikasyonlara manyetik fırtınalar ve güneş ışınları tarafından 
zarar verilebilir olmasıdır. 
 
9 Temmuz 1962'de Pentagon "Project Starfısh" adı altında ionosferle ilgili bir dizi yeni 
deney yapmaya girişti. Bu deneyler alt Van Allen kemerine zarar verdi. 1968'de "Solar 
Power Satellite Project (SPS) ile güneş enerjisiyle çalışan her biri bir ada büyüklüğünde 
olan uydular üzerine çalışıldı. 1975'de fırlatılan "Saturn V Rocket" atmosferde yandı. Bu 
yanma ionosferde büyük bir delik açtı. 
 
1978'de SPS Projesi üzerine yeniden çalışılmaya başlandı. Bu dönemde antibalistik 
füzeler için uydu ışın silahları üzerine çalışıldı. Yüksek enerjili lazer ışınlarının bir 
"termal silah" olarak düşman füzelerini yok etmek için en uygun araç olduğu ileri 
sürüldü. SPS aynı zamanda psikolojik ve anti-personel bir silahı da ifade etmekteydi. 
Lazer ışınlan güç bataryaları bir SPS uydusundan diğer uydulara veya platformlara 
yayılabilecektir. Bir psikolojik silah olarak insanlar üzerinde genel bir panik yaratma 
etkisi vardır. SPS'in dünyanın herhangi bir yerindeki askeri operasyonda ihtiyaç olunan 
enerjiyi iletme kapasitesinden bahsedilmektedir. Bunların dışında, gözetim ve erken 
uyan sistemlerinde gelişmeler, düşman orduların yayınını bozma ve ionosferde fıziksel 
değişiklikler yaratma yeteneğine sahiptir. 
 
SPS projesine Başkan Carter'm onay vermesine karşılık, projenin çok pahalı olması 
(Enerji Bakanlığı'nın tüm bütçesinden daha fazla bir bütçeye ihtiyaç duyuluyordu) 
nedeniyle program rafa kaldırıldı. Ta ki Ronald Reagen başkan olana dek. Proje Reagen, 
döneminde yeniden su yüzüne çıktı. Reagen projeyi, Pentagon'un bütçesinden daha 
büyük bir bütçe ayırarak "Star Wars" (Yıldız Savaşları) adı altında harekete geçirdi. 
 
1970'lerin sonlarında Pentagon, düşmana ait nükleer çevrede iletişimin radyo ve 
televizyon teknolojisinde kullanılan geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilemediğini 
farketti. 1982'de bir komuta kontrol elektronik alt sistemi geliştirildi. "Ground Wave 
Emergency Net-work (GWEN)" denilen bu sistemle roketler monitörden İzlenip kontrol 
edilebiliyordu. 
 
1981 yılında "Orbit Maneuvering System" (OMS) ile uzay mekikleri için SPS uzay 
platformları inşası planlandı. NASA'nın ürettiği uzay mekiğinin ionosfere enjekte ettiği 
gazların ionosfere etkisi üzerine çalışıldı. Deneyler sonu-cunda ABD ionosferik delikler 
açabildiğini gördü. 1985 yılında yeni mekik deneyleri yapılmaya başlandı. 1980'lerde 
ABD yılda 500-600 civarında roket fırlatıyordu. Bu sayı 1989'da zirveye (1500 adet) 
ulaştı. Bütün bu deneylerin atmosfere ciddi etkileri oldu. 
 
1986'da, Çernobil faciasından hemen önce, ABD Mighty Oaks olarak bilinen 
Nevada'daki test bölgesinde hidrojen bombası deneyleri yapıyordu. Bu deneyler X 
ışınları ve parçacık ışını silahlarının geliştirilmesi programının bir parçasıydı. ABD 
1991'de Körfez Savaşı sırasın-da elektromanyetik titreşim silahları (EMP) olarak 
adlandırılan silahları test etti. 
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1993 yılında başlatılan HAARP projesi işte tüm bu deneylerin devamı ve Star Wars 
programının bir parçası durumunda. 
 
HAARP'IN TARİHİ 
 
Dünyadaki en büyük petrol şirketlerinden biri olan ARCO'nun şubesi ARCO Power 
Technologİes Incorporated (AP-TI), HAARP projesini inşa edecek müteahhit şirketti. 
ARCO bu şubeyi, patentleri ve ikinci safha inşa kontratıyla Haziran 1994'de E-
Systems'e sattı. E-Systems istihbarat servislerine iş yapan, dünyadaki en büyük 
müteahhit şirketlerden biridir. CIA, savunma istihbarat örgütleri ve diğerleri için iş 
yapar. Yıllık satışlarının 1.8 trilyon doları, kara projeler (o kadar gizli projeler ki ABD 
Kongresi paranın nasıl harcandığını konuşmuyor) için olan 800 milyon dolarla birlikte, 
bu örgütleredir. 
 
E-Systems'in hisseleri, dünyadaki en geniş savunma müteahhitlerinden biri olan 
Raytheon tarafından satın alındı. 1994'de Raytheon Fortune, ilk 500'ler listesinde 42 
numaradaydı. Raytheon, bazıları HAARP projesinde değerli olacak binlerce patente 
sahip. Aşağıdaki 12 patent, HAARP projesinin omurgası ve şimdi Raytheon ismi altında 
tutulan binlerce diğerleri arasında saklanıyor. 
 
Bemard J. Eastlund'un 4686605 nolu patenti, "Method and Apparatus for Al-tering a 
Region in the Earth's Atmosphere, lonosphere, andor Magnetosphere (Dünyanın 
Atmosferinde, îonosferinde ve/veya Magnetosferinde Bir Bölgeyi Değiştirmek için 
Yöntem ve Cihazlar) bir yıldır hükümet gizli emri altında mühürlü. Bu patente göre, 
Nikola Tesla'nın 1900'lerin başındaki çalışması araştırmanın temellerini şekillendirdi. 
 
Olayın bir de ticari boyutu olabilir tabii. Bu teknolojinin, patentlerin sahibi ARCO için ne 
kıymeti olacak? Elektrik gücünü gaz alanları içinde bir güç merkezinden tüketiciye 
kablosuz olarak ışınlayarak muazzam kazançlar elde edebilirler. 
 
Bir süre için, HAARP araştırmacıları bunun HAARP için amaçlanmış kullanımlardan biri 
olduğunu kamtîayamadılar. Bununla birlikte, Nisan 1995'de Begich diğer patentleri 
buldu. Bu yeni APTI patentlerinin bazıları gerçekten de elektrik gücünü göndermek için 
kablosuz bir sistemdi. Aynı, Tesla'nın projesi gibi. 
 
Eastlund'un patenti, bu teknolojinin uçakların ve füzelerin sofistike rehber sistemlerini 
bozabileceğini veya tamamen çatlatabileceğini söylüyordu. Dahası, dünyanın geniş 
alanlarına başkalaşan frekansların elektromanyetik dalgaları ile bu püskürtme yeteneği 
ve bu dalgalardaki değişimleri kontrol, karada ve denizde, havada olduğu gibi iletişimi 
nakavt etmeyi mümkün hale getirecekti. 
 
Begich bunun dışında 11 tane başka APTI patenti buldu. Nükleer çaplı radyasyonsuz 
patlamaların, güç ışınlama sistemlerinin, radarlarını, nükleer başlık taşıyan füzeler için 
dedektör sistemlerinin, şimdiye kadar termonükleer silahlar tarafından üretilen 
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elektromanyetik titreşimlerin ve diğer Yıldız Savaşları oyunlarının nasıl yapılacağını 
açıklayan çalışmalardı bunlar. Bu patent demeti HAARP silah sisteminin temelinde 
yatıyor. 
 
İki yazara göre, sanki havadaki ve zihinsel tahriplerdeki EM titreşimler yetmemiş gibi, 
Eastlund süper güçlü ionosferik ısıtıcının havayı kontrol edebileceğiyle övünüyor. Begich 
ve Manning'm aydınlattığı hükümet dökümanları gösteriyor ki, Pentagon hava kontrol 
teknolojisine sahip. HAARP tam güç düzeyine eriştiğinde, tüm yarımküreler üzerinde 
hava etkileri yaratabilecek. Eğer bir hükümet dünyanın hava modelleri ile deney 
yapıyorsa, yapılan iş gezegendeki herkesin en önemli ortak sorunlarından biridir. 
 
Begich ve Manning'ın kitabı, Prof. Elizabeth Rauscher gibi bağımsız bilim insanlarıyla 
görüşmeleri içeriyor. Ytiksek enerji fiziğinde uzun ve etkileyici bir kariyere sahip olan ve 
prestijli bilim dergilerinde yazıları, kitapları basılan Rauscher, HAARP'ı yorumluyor: 
"Korkunç enerjiyi, son derece nazik, ionosfer olarak çağırdığımız bu birden fazla 
tabakaları kapsayan moleküler konfigürasyonun içine pompalıyorsunuz." îonosfer, 
katalitik reaksiyonlara eğilimli, Rauscher açıklıyor: "Eğer küçük bir parça değiştirilirse, 
ionosferde büyük bir değişim olabilir". 
 
İonosferi nazik bir balans sistemi olarak tanımlarken, Dr. Rauscher, onun, zihnindeki 
resmini paylaşıyor: bir çorba kabarcık. "Eğer kabarcıkta yeterince büyük bir delik 
açılırsa", Rauscher kehanette bulunuyor, "patlayabilir". 
 
BİLİNÇ KONTROLÜ MÜ? 
 
Begich ve Manning tarafından yapılan araştırmalar, garip projelerin örtüsünü kaldırdı. 
Örneğin, ABD Hava Kuvvetleri dökümanları insanın zihinsel eylemlerini manipüle etmek 
ve değiştirmek [geniş coğrafik alanlar üzerinde titreşen radyo frekans radyasyonu 
(HAARP'ın maddesi) aracılığı ile] için bir sistem geliştirildiğini meydana çıkardı. Bu 
teknoloji hakkında en çok anlatılan materyal, ünlü Zbigniew Brzezinski'nin (Carter'ın 
eski ulusal güvenlik danışmanı) ve J. F. MacDonald'm (Johnson'm bilim danışmanı ve 
UCLA'da jeofizik profösörü) jeofizikal ve çevresel savaş için güç ışınlama transmiteri 
hakkında yazdıkları yazılarından gelir. Bu dökümanlar, bu etkilerin nasıl insan sağlığı ve 
düşüncesi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini gösterir. 
 
Brzezinski 25 yıl önce Kolombiya Üniversitesi'nde bir profesörken yazmış olduğu bir 
kitapta şöyle diyor: 
"Politika stratejistleri beyin ve insan davranışları üzerine yapılan araştırmaları 
sömürmeyi özendiriyorlar. Jeofizikçi G. J. F. MacDonald (savaş problemlerinde uzman) 
doğru olarak zamanlanmış, suni olarak uyandırılan elektronik darbelerin dünyanın belirli 
bölgeleri üzerinde göreceli yüksek güç düzeyleri üretecek sarsmalar kalıbına önderlik 
edebileceğini söylüyor. Bu yolda birisi, ciddi olarak, seçilmiş bölgelerde çok geniş 
nüfusun beyin performansını bozacak bir sistem geliştirebilir. Ulusal çıkarlar için 
davranışları manipüle etmede çevreyi kullanma düşüncesinin ne kadar derinden 
rahatsız edici olduğu kimileri için sorun değil; böyle kullanıma teknolojinin izin vermesi, 
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galiba gelecek birkaç on yıl içinde gelişecek." 
 
1966'da MacDonald, Başkan'ın "Bilim Danışma Komitesi"nin ve daha sonra Başkan'ın 
"Çevre Niteliği Konseyi"nin bir üyesiydi. Askeri amaçlar için çevresel kontrol 
teknolojilerinin kullanımı üzerine yazılar yazdı. Bir jeofizikçi olarak yaptığı en derin 
yorum, jeofiziksel savaşın anahtarının, çevresel istikrarsızlıkların (yani küçük bir miktar 
enerjinin ilavesinin çok daha büyük miktarlarda enerjiyi salıvermesi) tanımlanması 
olduğu önermesidir. 
 
Jeofizikçiler çevresel karmaşaya enerji eklemenin geniş etkileri olabileceğini fark ettiler. 
Bununla birlikte insanlık halihazırda çevremize, kritik kütle tesis ettiğini anlamadan, 
ciddi miktarlarda elektromanyetik enerji ekliyor. Begich ve Manning'in kitabı bu konuda 
çeşitli sorular yükseltiyor: "Bu ekler etkisiz mi yoksa ötesinde onarılamaz bir zarar 
verecek kümülatif bir miktar var mı? HAARP geri dönemeyeceğimiz bir yolculuğun son 
basamağı mı? Başka bir seri şeytanı Pandora'nın Kutusu'ndan salıverecek başka bir 
enerji deneyi üzerine para yatırmak üzere miyiz?" 
 
1970 başlarında Z. Brzezinski, yavaş yavaş ortaya çıkacak, teknoloji bağımlı "daha 
kontrol edilebilir ve daha yönetilebilir bir toplum"u öngördü. Bu topluma, oy 
kullananları iddialı süper bilimsel "know-how" ile etki altında bırakacak bir elit grup 
tarafından hükmedilecekti. Bu elit, halkın davranışlarını etkilemek ve toplumu yakın 
gözetim ve kontrol altında tutmak için son modern teknikleri kullanarak politik 
amaçlarına ulaşmada tereddüt etmeyecekti. 
 
Begich'e göre Brzezinski'nin tahminleri doğru çıktı. Bugün, söz konusu elit için birkaç 
yeni araç ortaya çıkıyor. Araçları kullanma izni için politikalar zaten hazır. "ABD nasıl 
yavaş yavaş kontrol edilebilir teknotopluma dönüşecek?" sorusu soruluyor. Kademe 
taşları arasında Brzezinski, halkının güvenini kazanmak için, devam eden sosyal krizleri 
ve kitle medyasının kullanımım umut ediyor. 
 
ABD Kongresine ait kayıtlar, ionosfere gönderilen sinyallerle dünyaya nüfuz etmek için, 
HAARP'ın kullanımıyla meşgul oluyor. Bu sinyaller gezegenin içinden kilometrelerce 
derine bakarak, düzenli yeraltı askeri gereçlerinin, minerallerin ve tünellerin yerini 
bulmak için kullanılacak. Senato 1996'da sadece bu yeteneği geliştirmek için 15 milyon 
dolar ödenek ayırdı. Problem şu: Dünyaya nüfuz eden radyasyonlar için gerekli olan 
frekans, insanın zihinsel fonksiyonlarının tahribi için en çok zikredilen frekans dizisinin 
içinde. Ayrıca balıkların ve vahşi hayvanların (ki kendi rotalarını bulmak için rahatsız 
edilmemiş enerji alanı üzerinde ilerlerler) göç modelleri üzerinde pek derin etkilere 
sahip olacak. 
 
Begich ve Manning yeni teknolojilerin insanın beyin potansiyelini geliştirmek için 
inanılmaz imkanlara sahip olduğunu söylüyorlar. Bu teknolojiler öğrenme, hafızayı 
geliştirme ve insan davranışı modifikasyonu için kullanılabilir. Beyin teknolojileri 
alanında önemli bir isim olan Michael Hutchison, bu alanı sıradan insanlara açtı. 
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Hutchison'un açıkladığı gibi beyin, oranlı dar üstün frekanslar bağı içinde çalışır. Üstün 
beyin dalga frekansları beyinde yer alan aktivite çeşitlerine aracı olur. 4 temel beyin 
dalga frekansı grubu vardır ki bunlar çoğu zihinsel aktiviteyle birleşirler. Birincisi, beta 
dalgaları (13-15 Hertz veya titreşim saniyede), bir kişinin dikkati normal aktivitelere 
doğru dışa yöneldiği zaman, normal aktivite ile birleşir. Bu alanın yüksek sonu, stres ve 
kışkırmış (heyecenlı) durumlar -ki düşünmeyi ve algısal becerileri bozar -ile birleşir. 
îkinci grup, alfa dalgalan (8-12 Hertz), gevşetmeye aracı olabilir. Alfa frekansları 
öğrenme ve odaklanmış zihinsel fonksiyonlar (iş görme) için idealdir. Üçüncüsü teta 
dalgaları (4-7 Hertz); zihinsel imgelemeye, hafızaya ve iç zihinsel odağa girişe aracı 
olur. Bu durum genellikle genç çocuklarla, davranışsal n-ıodifikasyon ve uyku 
durumlarıyla ilgilidir. Son olarak, ultra yavaş delta dalgalan (5-3 Hertz), bir kimse derin 
uykudayken bulunur. Genel kural odur ki, beynin üstün dalga frekansı, saniyede 
titreşim süresinde rahatlanıldığında en düşüktür ve insan en uyanık ve heyecanlıyken 
en yüksektir. Beynin, elektromanyetik araçlar ile dıştan canlandırılması (tahrik 
edilmesi) bir dış cihaz (jeneratör) ile yeni bir safhaya geçirilmesine veya kilitlenmesine 
neden olabilir. Üstün beyin dalgaları dış tahrik tarafından yeni frekans kalıplarına 
sürülebilir veya itilebilir. Başka bir deyişle, dış sinyal sürücüsü veya itici cihaz beyni bir 
yolculuğa çıkarır, normal frekansları beyin dalgalarında değişikliğe neden olmaya 
bütünüyle götürür; ki bu daha sonra beyin kimyasında değişmeye neden olur; ve bu da 
daha sonra beyin çıktılarında, düşünce şekillerinde, duygu veya fiziksel durum 
şekillerinde değişmeye neden olur. Beyin manipülasyonu iki yoldan birine çıkar: Faydalı 
veya zararlı. 
 
Spesifik dalga formları kombinasyonu ile birlikte çeşitli frekanslar beynindeki belirli 
kimyasal karşılıkları tetikler. Bu nörokimyasalların salıverilmesi beyinde endişe 
duyguları, hırs, depresyon, aşk vb. sonuçları olan spesifik reaksiyonlara neden olur. 
Bütün bunlar ve duygusal entellektüel karşılıkların tüm bu gidiş gelişi (değişimler), 
spesifik elektriksel uyanlar sonucu ortaya çıkan bu beyin kimyasalların (kimyasal 
ajanların) özel kombinasyonları sonucunda ortaya çıkar. Beyin sıvılarındaki bu belirli 
karışımlar olağanüstü özel zihinsel durumları ortaya çıkarabilirler. Örneğin, bilinçli 
davranış kaybı, karanlık korkusu vb. Bu alandaki çalışmalar düzenli olarak yapılan yeni 
buluşla da çok hızlı bir yüzdede ilerlemektedir. Bu spesifik frekansların bilgisinin 
çözümü, insan sağlığını anlamada anlamlı bir gelişme sağlayabilir. ELF için taşıyıcı 
olarak hareket eden radyo frekans radyasyonu kablosuz olarak beyin dalgalarını 
değiştirmede kullanılabilecek. Bu HAARP'ını bilinç kontrolü konusunda, uygulamalarında 
neler yapabileceğinin göstergesidir. Bununla beraber, HAARP'm kayıtlarında, bunun 
insandaki yan etkileri henüz ortaya çıkarılmamıştır; fakat Begich ve Manning'in 
kitaplarındaki hükümet dökümanlarında görünmektedir. 
 
Beyin aktivitesinin kontrolü için gereken güç düzeyi 5-20 mikroamper gibi çok küçük bir 
değerdir ki bu da 60 Wattlık bir ampulü yakmak için gereken enerjiden binlerce kat 
daha küçüktür. Yazarlar çalışmalarında gerekli olan çok küçük enerji üzerine 
konuşmaktalar. Beyin aktivitesini etkilemek için gereken hız, enerji seviyesi ve dalgalar 
formu kombinasyonundan oluşur. Son yirmi yılda ve özellikle son birkaç yıldaki 
gelişmeler çok büyük ilerlemeler sunmaktadır. 
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Araştırmalar, uluslararası olarak, dış elektromanyetik alanlar tarafından beynin kolayca 
yönlendirilebileceğini veya durumları değiştirmek için etkilenebileceğini buldu. Bu 
buluşlar hem bilim insanları hem de sıradan insanlar için yeni araçlar tedarik etti. Yeni 
araçlar elektrikli "cranial" kafaya ilişkin uyarı aletlerini, ses sistemlerini, ışıklı uyan 
sistemlerini ve diğer birçok beyin yönlendirme ve geri tepki (destek yankı) cihazlarını 
içermektedir. Teknolojik ilerlemeler ayrıca, insanların kendi beyin aktivitelerinin yararlı 
sonuçlar için nasıl kontrol ve manipüle edileceğini öğrenmelerine izin veren özel kontrol 
ve gözetim araçlarına eklendi. Raporlar diğerlerinin yanında gevşemeyi, ağrı 
kontrolünü, öğrenme hızını ve hafızanın geliştirilmesini içermektedir. 
 
Hutchison'm en son çalışması henüz birleştirilen düşünce teknolojilerinin son tanımlarını 
sağlıyor. Onun son kitabı "büyük beyin gücü", okuyucularını çok hızlı değişen (o kadar 
ki bilimin uy-gulamalardan daha hızlı geliştiğinin farkedildiği) alana ulaştırıyor. Sinir 
sistemi bozukluklarının düzeltilmesi, dikkat dağınıklığı ve çocuklardaki hiperaktif 
bozuklukların düzeltilmesi, diğer şeyler arasında ilaç ve alkole bağlı bozuklukların 
düzeltilmesi konusundaki son durum tartışılıyor. Bu tip elektrotip, bu tıbbi 
araştırmaların en ilginç alanlarını oluşturur. 
 
Son yıllarda araştırmalar tıbbi ve psikolojik uygulamaların şaşırtıcı olumlu sonuçlarına 
doğru genişlemiştir. Bu sonuçların bazıları Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından fark 
edildi. Ne yazık ki askeri çalışmalar bu teknolojiyi insanlık yararına kullanmaktan çok 
silah sistemlerinde kullanma yönünde devam etmektedir. 
 
SONUÇ 
 
Başta Dr. Nick Begich ve Jeane Man-ning'in araştırmaları olmak üzere tüm 
araştırmacıların çalışmaları, HAARP'm pek de masum bir girişim olmadığının işaretlerini 
veriyorlar. Bu görüşlere göre HAARP tamamlandığı zaman ABD'nin elindeki olanaklar 
şunlar: 
 
- Atmosferi manipüle etmek ve modifikasyon sağlamak, 
 
- Askeri ve güçlü bir silaha sahip olmak, 
 
- Geniş kitlelerin düşüncelerinin ve ruhsal durumlarının kontrol edilmesini sağlamak, 
 
- Kendi komünikasyon sistemini geliştirip, istenilen ülkelerin sistemlerini çökertmek. 
 
ABD'nin kirli sicili; bilimi, teknolojiyi ve bilim insanlarını nasıl kullana geldiği 
düşünülürse ve ortaya konan deliller göz önünde tutulursa yapılmak istenenlerin bunlar 
olmadığını söylemek çok zor. 
 
(Kaynakça: Bilim ve Ütopya Dergisi, Mart 2000) 
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Bu kitabın konusu tabiki tüm bu şeytani teknolojileri tek tek açıklamak değil. 
Bunun için 3 tane brittanica ansiklopedi serisi yazılabilir. Anlatılan ve henüz 
kamuya açıklanmamış olan birçok teknoloji şuan mevcut. Aslında hayırseverler 
ellerindeki teknolojileri artık ihtiyaçları kalmayınca yani bir üst sisteme yada 
teknolojiye geçince sanki bir skandalmışçasına ortaya çıkartıyorlar ve halk bu 
bilgilerle uğraşadururken yeni teknolojilerin kullanımı rahatça devam ediyor. Bu 
yeni teknolojiler aslında o kadarda gizli değil, çünkü hayırsever illuminati merak 
edenlere bunların bir örneğini hollywood stüdyoları vasıtası ile sunuyor. Tek 
yapmanız gereken dikkatlice izlemek ve imkanlar üzerine biraz kafa yorup 
araştırma yapmak. 
 
E peki bu teknolojilerin varlığını bilmenizin size ne yararı olacak diye 
düşünebilirsiniz. Aslında hiçbir yararı olmayacak! Yani bu tip teknolojilere karşı 
tamamen savunmasızsınız ve komplo teoristleri gibi aluminyumdan yapılmış bir 
şapka kesinlikle yardımcı olmuyor. Hiç bilmediğiniz birşeyin sizi öldürmesi onun 
varlığından haberdar olmadığınızdan dolayı oldukça kolaydır, ancak eğer bilgi 
sahibi iseniz bu sizin için görünmez kalkan vazifesi görecektir.  

Bu tip yazıların içinizde oluşturacağı endişe ve korku hissi zaten sizden bunları 
okuduğunuz zaman vermeniz beklenen karşılıklardır! Sadece korkun diye bunca 
teoriler yada teknolojiler göz önüne seriliyor. Çünkü korktuğunuz ve kendinizi 
çaresiz hissettiğiniz zaman ilk olarak kime başvuracağınızı biliyorlar: 
Devletinize! Amaçta bu zaten. Devletler bu tip şeyleri kullanarak sadece gözdağı 
verir ve koyunların güvenlikleri için eteklerinin altında toplu halde kalmalarını 
sağlarlar. Problem: Tehlikeli Silahlar - Reaksiyon: Korku ve Endişe - Çözüm: 
YENİ bir XYZ! Yeni bir anayasa, yeni bir silah sistemi, yeni bir adalet sistemi, 
yeni bir ordu düzeni, yeni bir polis düzeni, yeni bir kıl-yün-tüy! Hepsi aynı 
şekilde oturtturulur: halk üzerinde korku ve endişe yaratılarak. Bunun içinde 
forumlar, bloglar, medya ve diğer anonim (devlet ajanı olduğunu iddia edenler) 
kaynaklar kullanılır. Haberler önce bir "voaav" etkisi yapar ardındanda 
okuyanları korku ve panik sarmaya başlar. Böylece operasyon başarıya ulaşmış 
olur.  

Artık internet sayesinde tarih ve olaylar istendiği gibi manipule edilerek halka 
istenen şeyler kolaylıkla unutturulabilir yada yeni ve hafifçe değiştirilmiş 
versiyonlarla gereken indiksüyon uygulanır. Bu yüzden dijital medya koyunlara 
çığ gibi sunulmaya ve gerçek kitap, dergi yada gazeteler ortadan yok olmaya 
devam etmekte. Okul kitapları yok olmakta ve yerlerini IPad cinsi şekilli 
cihazlarla PDF dosyaları almakta. PDF sisteminin en önemli özelliği e-kitapların 
zaman ayarlı bomba gibi belirli bir süreden sonra kendilerini imha etmeye 
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programlanabilmeleri. Yani 3 sene sonra o dosyaya tıkladığınız zaman sadece 
bir "error" (hata) mesajı alıyorsunuz. 

Bu şekilde koyunların elektronik medyaya alıştırılması ile ne okuduklarını kontrol 
ederek onların zihinlerinide kontrol etmiş olursunuz. Okula giden çocuklar 
sadece müfredattaki kitapları ve onlara bağlantılı olanlara erişim elde edebilirler. 
Diğer kitaplara ise erişim izni ancak makul bir gerekçe gösterilirse verilir. 

İleride herkes birer internet ID kullanmak zorunda olacağından, internet 
üzerinden herhangi birşeyi öyle kolayca okumak hayal olacak. Otoriteler sizden 
neden bu bilgilere ihtiyacınız olduğuna dair bilgi isteyecek ve eğer yanıt onları 
tatmin etmezse çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Çünkü internet hayırseverlere 
ait ve eğer onların evine giriyorsanız onların kuralları ile oynamak zorunda 
olacaksınız! Oldukça adil değilmi? 

Gerçek zihin kontrolü esasında bu tip silahlarla değil, henüz okulda başlamakta! 
Hiç okul için kullanılan sisteme ne dendiğine dikkat ettinizmi? Eğitim Sistemi! 
Yani okula öğrenmek için değil, eğitilmek için gidiliyor. Evinizdeki hayvanları 
birkaç hareket yapmaları yada sağa sola işeyip sıçmamaları için eğitirmisiniz 
yoksa onlara bir öğrenim imkanımı sunarsınız? Bunun haricinde müzik, medya 
ve koyunsal etkinliklerle onlara çeşitli PROGRAMLAR sunarsınız. Cahil koyunlara 
sunacağınız şeyler bedava oldukları sürece daima sazan gibi atlayıp ne kadar 
varsa alacaklardır. Bedava eğitim-> gelsin. Bedava sağlık-> gelsin. Bedava 
müzik-> gelsin. Bedava zehir-> gelsin. Bedava kitap-> gelsin. Bedava film-> 
gelsin. Bedava kanser-> gelsin. Bedava kredi-> gelsin..... asla hayır 
demeyeceklerdir. Bedavaya 1TL lik plastik top dağıtın... birbirlerinin üstüne çıkıp 
izdiham yaparak bir tane elde edebilmek için etrafınızı saracak ve başka 
kalmadığı zamanda size küfür edeceklerdir. 

Evlerinin önüne güvenlikleri için bedava kamera koyun. Evlerinin içine bedavaya 
kameralı laptop koydurun. Hergün kimlik fotokopisi karşılığında bedavaya GDO 
lu gıdalar verin. Her hastaneye gittiklerinde bedavaya röntgen, mamografi yada 
kemoterapi önerin. Diş dolgularını bedavaya civalı amalgam ile doldurtun. 
Sularına dişlerinin sararmasını yada çürümesini önlemek için bedavaya florid 
dökün.  

Tüm bu açgözlü koyunları kontrol edebilmek için bunca ultra teknolojilere 
başvurmanıza gerek bile yok. Bu bir nevi Mike Tysonun 4 yaşındaki bir çocuğa 
sağlam bir sağ kroşe çakmasına benzer: enerjisinin %90'ı boşa gidecektir! 
Koyunları uydulardan, HAARP vasıtasıyla yada Zeta Reticuliden çağaracağınız 
Griler vasıtası ile GDO lu ürünleri yemeye "zorlayamazsınız"! Ancak eğer onlara 
hayırseverliğinizi göstermek adına bunu BEDAVAYA sunarsanız, bir anda tıpkı 
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sazan gibi hepsinin havzanıza toplanacağını görürsünüz. Bunun için süper 
teknoloji yada ultra psikotronik silahlar kullanmanızada gereke yok. Tek 
yapmanız gereken onları istediğinizi yapmaya indükte (teşvik) edecek sihirli 
kelimeyi kullanmanız: BEDAVA, ÜCRETSİZ, YENİ, DAHA.... 

Hepiniz çipleneceksiniz diye haber çıktığında herkesin buna nasılda şiddetle 
karşı çıktığını belki fark ettiniz! Buda hayırseverlerin halk üzerinde uyguladığı bir 
başka şok testi idi ve istedikleri başarıyıda sağladılar. Bugünkü yeni teknolojiler 
sayesinde hastalar vücutlarına yerleştirilecek RFID çipler sayesinde doktora 
gitmeden muayene edilebilecekler. Buna benzer ve "bu sizin için yararlı" etiketli 
tüm bu teknolojiler önceden şiddetle karşı çıkan koyunlar tarafından artık seve 
seve kullanılacak, hatta üstüne para dahi ödeyecekler! Buradaki başarının 
nedeni koyunlara "kolaylık ve güvenlik" sağlanacağı teşvikinin yapılmasında 
saklı.  

Hayırseverler ASLA zor kullanmazlar, çünkü bu yolla evrensel kanunları hiçe 
saymış olurlar. Ne kadar güç (zor) uygularsanız eşit değerde güç (şiddet) ile 
karşı karşıya kalacaksınız demektir.  

Tabiki tüm bu bakış açısına rağmen var olan bir teknolojinin asla 
kullanılmayacağı gibi bir hataya düşmemelisiniz. Teknoloji var ve gerektiği 
zaman kullanılabilir - bu anda sizi koruyacak tek şey o ana kadar elde ettiğiniz 
bilgilerin sunacağı tecrübedir. Önemli olan elde ettiğiniz bilgiler doğrultusunda 
teknolojinin NEDEN değil NASIL kullanıldığına bağlı fikirlerinizin olmasıdır. 

Tamam şapşallar, iyice okudunuz değilmi! Gıcık oldunuz, sinirlendiniz belkide 
artık özel hayatınız yok diye kızdınız, olsun nasılsa yinede birşey yapabilecek 
değilsiniz. Şimdi ABD ye yada devletinize birşey "yapmıyor" diye kızıyorsunuz. 
Kızdıkçada devletiniz daha fazlasını getiriyor, yani tüm bunların oluşmasının 
nedeni aslında yine sizsiniz! Dünya üzerindeki hükümetler çiftliklerin genel 
müdürlüklerini yapan makamlardan başka birşey değiller. Yani hiçbir ülke bir 
diğerine filmlerde gösterildiği gibi casusluk yaparak zaman harcamıyor. Bu 
mentalite koyunların kafasına sokulmuş olan şey. Bu mentalite sadece koyunlar 
arasında şüphe ve korku yaratmak için kullanılıyor. Tabiki her çoban sürüsünün 
ne yaptığını bilmek içinde bu sistemi kullanıyor. Dünyada koyunların anladığı 
tarzda "Ülke" denen birşey yok. Hepsi aynı çatı altında ve el ele çalışıyor.  

Koyunlar ne kadar çok isterlerse, bir o kadar özgürlüklerini kaybederler, çünkü 
ticaret BU. Açgözlülüğün ve hırsın sonu şahsi hapistir. Tıpkı kumar gibi, fişler 
özgürlüğü temsil ediyor ve her oyuna girildiğinde bir fiş daha kaybediliyor, tabiki 
kasanın herzaman kazandığını oyuncu görmezden geliyor. Oyunu yaratan 
kazanan, oynayanda herzaman kaybedendir.  
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Echelon gibi sistemler eski Panopticon mimarisinin bir yansımasıdır. Şimdi şu 
korku ve izlenme stresini bir kenara bırakın ve oturup iyi düşünün. Neden sizi 
izlemek istesinler? Borcunuz yok! Kredi kartı kullanmıyorsunuz! Kullandığınız 
telefon 3G değil! Yani neden izlenesiniz? Bu sistemler azgın koyunları kontrol 
altında tutmak için kullanılır ve gereklidir, yani bugün gece vakti alt sokaktan 
üst sokağa rahatça gidebiliyorsaniz bunu bu sistemin yaratmış olduğu 
"uysallaştırma" psikolojisine borçlusunuz, yani sizi saldırgan koyunlardan 
koruyan sisteme! 

 

Tıpkı bu resimde gördüğünüz gibi, kulenin etrafı hücre dolu ve mahkumları 
izleyen sadece bir yada iki gardiyan var, fakat mahkumlar gardiyanları kulede 
iken göremiyorlar, hatta kulede bir gardiyanın olduğunu dahi bilemiyorlar. Bu 
sistemin amacı koyunlara "izleniyorsun" izlenimini verip psikolojik olarak 
uysallaşmalarını sağlamaktır. Çünkü bir yada iki gardiyanın aynı anda 500 
mahkumu gözetlemesi yada kontrol altında tutmasi imkansızdır, fakat eğerki 
mahkumlara "ya beni izliyorsa" düşüncesini aşılarsanız hepsi birer kuzucuk 
gibi sakin sakin hücrelerinde olay çıkarmadan oturmaya devam ederler. Bu 
düşünceyi aşılamak için en başta bir iki koyuna yaptığı herhangi bir şeyden 
dolayı okkalı bir ceza verirseniz ve bunu diğerlerinin gözleri önünde yaparsanız, 
yaratmış olduğunuz "cezalandırılma" korkusu ile kontrolü ele alırsınız. Bunun 
örneğini bugün medya yapıyor. Gözetleme kameraları sayesinde yakalanan 
suçlular TV de teşhir ediliyor ve diğer koyunlarda aynı tip kameralardan 
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taktırarak birbirlerini gözetlemeye başlıyor. Koyunlara şüphe ve güvensizlik 
tohumları ekiliyor ve kendi yarattıkları Korku ile yönetiliyorlar. Yani şimdi 
çevrenizdeki binlerce şahsı yada aracı devlet kameralarının her saniye tek tek 
kontrol edilebildiğinimi sanıyorsunuz? Bunun için ne kadar çok personel ve 
kaynak gerektiğini hiç düşündünüzmü? Yani koyunların her adımını takip 
edebilmek İMKANSIZDIR! Etrafınızdaki kameraların çalışmasının bile gereği yok, 
önemli olan varlıkları ile caydırıcı olmalarıdır. Acaba çekiyormu? Ya 
yakalanırsam!? Bu korku koyunları herzaman uysallaştırır ve kontrol altında 
kalmalarını sağlar. Tıpkı tarladaki korkuluk gibi!! Korkuluğun işlevi ile gözetleme 
sisteminin pek bir farkı yok aslında, çünkü her ikiside sadece caydırıcı olması 
için kullanılabilen bir düzenek! 

Madem HAARP ile başladık şimdide psikotronik tarzdaki bir başka teknolojiye 
değinerek şartlandırma ve öneri fısıltılarının nasıl uygulandığına bakmaya 
devam edelim..... 
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SENTETİK TELEPATİ 
İnsanların çoğu sentetik telepati lafını özelliklede bunun uydular tarafından 
yapılabileceğini duyunca analitik düşünme yetilerini devre dışı bırakar doğrudan 
bunun imkansız olduğunu savunmaya başlarlar yada olmaz öyle şey deyip kesip 
atarlar! Çünkü eğer böyle birşey var olsaydı medya çoktan onları haberdar 
ederdi değilmi? 

Geçmişte denenmiş olan gizli teknoloji tarihini inceleyince aslında gizliliğin 
oldukça çok şeyi örtbas ettiğini görebilirsiniz. Stealth denen radara 
yakalanmayan uçakların en tanınan modeli olan F-117 Nighthawk 1988 yılına 
kadar kamuya resmi olarak açıklanmamıştı, ki bu uçaklar 10 sene ve gerisine 
giden bir süreç boyunca kullanılmışlardı. Bu uçak bugün bile radara 
yakalanmaması haricinde içinde birden fazla gizli cihaz/alet/silah 
bulundurmakta. Yani bu uçakların bir şehri bombalamaktan daha farklı işler 
kullanılmış olduğu göz önünden kaçmaması gereken bir husus! 

Herneyse... konu ulusal güvenlik oldumu dökümanlar 70 seneye kadar mühür 
altında saklanabilir. Anlayacağınız bu yazıyı okurken dahi halen ortaya çıkmayı 
bekleyen birçok gizli teknolojinin olduğunu düşünmek hiçde zannedildiği gibi 
moronik bir düşünce değil. Eldeki teknoljiyi bir süreliğine saklasanız dahi zaman 
geçtikçe bu teknolojiye bağlı fiziğin gelişimi dolayısı ile illaki bir şekilde su 
yüzüne çıkacaktır. Buna örnek olarak nükleer bir aleti örnek alabiliriz. Bir ülke 
elindeki nükleer bomba gelişimini gizli tutsa bile fizik halen nükleer 
füzyon/fizyon un mümkün olduğunu gösteriyor olacaktır.Buna bağlı olarak bir 
nükleer cihaz geliştirmek için gerekli unsurları araştırısanız, objektif bir düşünce 
ile herhangi bir ülkenin bu teknolojiye sahip olabileceğini kolaylıkla tahmin 
edebilirsiniz. 

Bunu aklımızın bir köşesinde bulundururarak telsiz iletişimi ve onun fizik ile olan 
bağlantısını inceleyeceğim. Yani bir uydunun düşünceleri okuması gibi bir 
açıklamayaı yapmak oldukça kolay, fakat ya fizik bu konuda diyor? 

Beyin tıpkı bir telsiz gibi sinyal yayıyormu? 

Bunu anlamak için öncelikle antenlerin nasıl işlediğine, bunun beyin nöronları ile 
olan bağına ve eğer varsa ne tür benzerliklere sahip olduğuna bakmamız 
gerekir. Hareket eden bir yük'ün nasılda bir Elektro Manyetik (EM) dalga 
oluşturduğunu alttaki resime bakarak izah etmeye çalışacağım. 
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Elektriksel alan resmin aşağısına doğru ilerlerken yüklenmiş olan fotonlar etrafa 
manyetik enerji yaymaya başlarlar. James Clerk Maxwell'in denklemine göre; 
değişmekte olan bir manyetik alan ortaya serbestçe duran bir EM dalgasının 
çıkmasını sağlamak için değişmekte olan bir elektriksel alanı indükte edecektir. 
Bu küçük programcık sayesinde mikro ortamda hareket eden yüklerin nasılda 
elektromanyetik radyasyon yaydıklarını görebilmekteyiz. 

Ya peki nöronların bu işlemle olan bağlantısı nedir? Beyin bilgileri elektro 
kimyasal etkileşim ile işler. Bu, idrak ettiğiniz herşeyin beynin ilgili kısımlarına 
yolladığı elektriksel sinyaller sayesinde işlenmesidir. Nöronların uzun 
iplikçiklerine akson denir ve elektriksel yükler bu akson boyunca yayılır. Eylem 
Potansiyeli akson boyunca -70mV lık bekleme potansiyeli ile hareket ederken bir 
milisaniyede +30mV voltaja çıkar ve yine birkaç milisaniye sonra düşer. Buda 
bir eylem potansiyalini neredeyese üçgensi dalgaboyunu andıran bir alternatif 
akıma dönüştürür. Örnek vermek gerekirse, bu oldukça zayıf bir şekilde modüle 
edilmiş elektromanyetik radyasyon yada yayın kaynağı olur. 

Aklını kullanabilen okuyucuların anlayacağı gibi bu bakış açısı ile nörona bir nevi 
duyarga (dönüştürücü) olarak bakılabilir. 

Ya şimdi beni duyabiliyormusunuz? 

Yani, ne zaman birşey düşünseniz, hissetseniz, konuşsanız yada kalbiniz atmaya 
devam etse, beyniniz tarafından üretilen minnacık radyo sinyalleri boşluğa 
yayılmakta. Tabiki buradaki soruların başlıcaları: bu sinyaller saptanabilirmi ve 
bu sinyalleri belirli bir işlev ile bağdaştırabilecek bir metod mevcutmu? Bununla 
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beraber, bu güç menzilindeki sinyaller tespit edilebilmelerine rağmen bu 
sinyaller arasındaki farklı işlevleri ayırt edebilecek eşsiz birşey mevcutmu? 

Öncelikle ilk soru ile ilgilenelim, tespit etme! Yaptığım araştırmalar 
doğrultusunda uyduların radyo frekanslarına olan  duyarlılıklarına açıklık 
getirebilecek bir temel kavramı NASA'nın JPL (Jet Propolsion Lab) 
laboratuarlarındaki belgelerden elde ettim: 

Dünyanın heryerinde derin uzayı inceleyen antenlerin duyarlılığı oldukça 
hayranlık uyandırıcı. Antenler Voyager uydusundan gelen verileri 
algılamalılar ve antenlere ulaşan zayıf sinyaller sadece 10 üstü -16 watt 
(10 katrilyonda 1). Modern günümüzün elektronik dijital saatleri dahi 20 
milyar kez daha güçlü bir seviyede işlemekteler. 

Peki, acaba beyin 0.0000000000000001 watt'tan daha güçlü bir radyo sinyalini 
birkaç yüz kilometre ileriyede yayıyormu? Bu sorunun cevabı yüzlerce sayfalık 
belgelerde bulunduğu için ve çoğunluğuda matematiksel denklemlerden 
oluştuğundan kafanızı fazla ütülemeden kısa bir cevap vereceğim: Evet! 

Bir eylem potansiyali için gereken tipik frekanslar 0-500Hz arasındadır ve 
boşlukta yayılmakta olan bur dalgalara SLF yada ELF frekans bandı denir. Bu 
aynı zamanda sadece deneylere bağlı verilere göre insanlarında aynı ELF 
frekans bandı üzerinden yayın yaptıklarını göstermektedir. Bazı bilimsel 
makaleler SLF/ELF algılayıcılar ve antenleri uydu üzerine yerleştirmenin pratik 
bir biçimlendirme faktörü olduğunu göstermektedir. Bu tip uyduların dizilimi ile 
açıklık sentezi kullanılarak uzayda cok daha geniş bir dizilim (VLA- Very Large 
Array) oluşturulabilir, ki tıpkı resimdeki gibi bu uydular zaten şuan tepemizde 
gezmekteler. 
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Buna bağlı olarak 1977 yılında ABD nin Ohio eyaletinde kullanılan radyo 
teleskobunun duyarlılığı kanal başına 2 ×10^-22 Watt m-2 idi ve VLA'nın 100 
kez daha duyarlı olduğu söyleniyordu, yani bizim üretmekte olduğumuz tüm 
sinyaller uzaydaki dizilimler vasıtası ile açık ve net olarak algılanabiliryordu. Bu 
dizilim beyin aktivitesinin yüksek çözünürlülükte bir haritasının çıkarılmasını 
sağlayabilirdi! 

Tabiki bu teknoloji 1970 hatta dahada öncesinden beri beyin sinyallerini 
algılayabilecek kapasiteye sahipti. Eğer bir uyduya yaklaşık olarak 5 senelik bir 
ömür biçersek bugünkü uyduların yaklaşık olarak 8 yada 9. jenerasyon 
olduklarını söyleyebiliriz. Yani sinyalleri tespit edebiliyoruz - şimdi ise bunların 
işlenmesi gerekiyor. 

Aşırı Veri Yüklenmesi 

Bir sinyali yada sinyal dizimini tespit etmek ile bundan işe yarar bir veri 
çıkarabilmek arasında dağlar kadar fark vardır. Bunu başarabilmek için kişilerin 
yada belirli çoğunlukların yaymakta olduğu eşsiz sinyal dizinlerini izole ederek 
bunları kategorize etmek gerekir. 

Bir dalganın üç ana karakteristik özelliği vardır: faz, frekans ve genlik. Kalabalık 
içerisindeki bir kişiyi tespit edebilmek için yaymakta olduğu dalgaların içinde 
eşsiz bir dalgayı bulmak gerekir. Bu sayede diğer tüm sesler filtre edilerek tek 
kişiye doğrudan odaklanılabilir. Bunu başarabilmek içinde bugün birçok metod 
bulunmakta. Bir uydu dizilimnde, belirli bir frekans aralığına bağlı olarak 
sinyallerin dizilimdeki zamanlama aralıklarının tespiti sayesinde hem 3 boyutlu 
olarak mekan hemde nöral yapının kodlaması elde edilebilir. Bundanda 
generalize edilebilecek sinyallerin veri tabanında oluşturacakları dizinler vasıtası 
ile sonuç elde edilebilir. 

Bir nöron dizini belirli bir frekans alanı içerisinde  genleşmesindeki hafif 
farklılarla ve buna bağlı hafifçe değişen aşamalar ile yayın yapacaktır. Ayrıca 
nöronlar biyolojik ve eşşsiz kümesel yapılarıdır, yani istatistiki olarak aynı dalga 
karakteristiğinin farklı insanlar tarafından yayınlanması oldukça düşük bir 
ihtimaldir. Buna bağlı olarakta , teknik açıdan bakmak gerekirse, model 
analizinin temeli elde edilmekte olan verilerden bir sözlük (lexicon) geliştirmekle 
gerçekleşebilir. 

Şimdi, elimizde sinyallerimiz var, ne manaya geldiklerinide biliyoruz, geriye 
kalan tek şeyde işlemin ölçeğini genişletip aynı anda binlerce hedefi eş-zamanlı 
olarak takibe almaya başlamamız. Burada önümüzde bulunan tek engel 
kullanılacak olan veri işlem hızı ve uydular! 
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Sonuç 

Başta sorduğumuz ilk sorunun cevabı olarak, teknik açıdan bir uydunun 
düşüncelerinizi, duygularınızı ve algınızı tespit ederek bu verileri deşifre etmesi 
için bir bilgisayara iletmesi mümkün! Ne oldu şok mu oldunuz? 

Şimdiye kadar var olan tek gerçek kısıtlama SLF/ELF bant genişliğindeki 
duyarlılık idi! Sanırım bu bilgiler doğrultusunda tüm alüminyum şapkalı çılgın 
teoristler mutlu olacaktır, fakat konu SLF/ELF frekansları oldumu kullandıkları 
alüminyum folyodan yapılan şapkaların aslında bir işe yaramadığını öğrenince 
belkide kendilerini bir o kadarda aptal hissedeceklerdir. İsterseniz en derin 
mağaralara yada madenlere saklanmaya gidin, uydu yörüngesinden halen 
mükemmel bir şekilde dinleniyor olacaksınızdır. 

Peki ya buradaki istihbarat toplama potansiyeline ne demeli? Anlayabileceğiniz 
gibi bu teknoloji sayesinde james Bond tarzı ajan senaryoları sadece birer hayal 
ürünü macera olarak tarihe karışıyor. Artık kimseyi evinin önünde bir minibüsün 
içerisinden dinlemek zorunda değilsiniz. Gereken tüm istihbarat uydular ve 
bilgisayarlar vasıtası ile kolayca yapılabilir. 

Fakat dikkat ederseniz burada olay sizin kafanıza birşeyler sokup kabullenmeniz 
yada buna şartlanmanız değil! Bu teknolojiyi kullanmaktaki amaç koyunları birer 
veba virüsü gibi gören hayırseverlerin onların davranış ve tepkilerini daha iyi bir 
şekilde anlayarak bu vahşileri en iyi şekilde kontrol altında tutabilmek. Yani 
yapılmakta olan tüm bu şok testleri ve istatistiki bilgi toplamaları sadece 
yapılmak istenilenlerin koyunları hangi yolla teşvik ederek buna ikna edebileceği 
üzerine. Bu yüzden tüm bu araştırmalara "insanlık adına" etiketleri ile her yıl 
milyonlar harcanıyor. Örnek vermek gerekirse: 

Human Genome Project (İnsan Genomu Projesi) 
Human Variome Project (İnsan Genetik Varyasyon Projesi) 
Human Microbiome Project (İnsan Hastalıkları Projesi) 
Human Brain Project (İnsan Beyni Projesi) 
Connectomics (Sinir Sistemi Kurulumu ve Bağlantısı) 
 
Bunlar sadece buzdağının tepesinde görünen projeler! Tüm bu projeler 
doğrultusunda hayırseverler ve bilgisayarları koyunlar hakkında elde ettikleri 
daha ve daha fazla veri ile onların nasıl kontrol edilebileceğini öngörerek 
koyunların kendilerini ve buna bağlı olarakta üzerinde yaşadıkları gezegeni en 
kısa zamanda yok etmelerini engelliyorlar. Aslında hayırseverlerin bu davranışı 
ilahi bir iyilik olarak bile görülebilir. Herneyse, haydi gelin birazda şu EĞİTİM 
sisteminin kölelere olan faydasına bakalım... 
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EĞİTİM SİSTEMİ 
Evet bende hepiniz gibi aynı zihinsel rendeleme ve posa çıkarma maratonundan 
geçtim ve okul süresi boyunca aslında beni birçok şeyin rahatsız etmiş olduğunu 
farketmiş fakat sanki benden başka kimse bunun farkında değilmiş gibi 
göründüğünden "belki alışırım" mantığı ile devam etmeye çalışmıştım. 

Okula başlamadan evvel sürekli dışarda benim zamanınmdaki çocuklar neler 
yaptıysa onu yapardım... top koşturur, misket oynar, saklambaç oynar, 
kovboyculuk oynar yada kışın kıçım donana kadar kızakla kayardım. Arada bir 
amca yada dayılarım ziyaret ettiğinde biz çocukları bir köşeye toplayıp hikayeler 
anlatırlardı - bizde ağzımız açık dinlerdik. Güzel günler tabiki okula başlama 
yaşım gelince sanki bir anda geride kaldı. Artık okula gidip otorite denen şeyi 
öğrenmeliydim. Aslında okulda hademeden tutun çaycıya kadar herkes sizin için 
birer otorite ve sizde sadece itaat etmesi gereken kıçı kırık bir salaksınız. Eğer 
kafanızı karıştıran şeyleri sormaya başlarsanız çoğunlukla aldığınız cevap: sen 
daha çocuksun anlamazsın, okulda öğretecekler yada sadece boşver bunu 
olurdu. 

İlk defa sınava girdiğimizde embesil öğretmen bunun ne manaya geldiğini tabiki 
insan gibi izah etmeden soruları önümüze koymuştu ve bende cevapların kitapta 
olduğunu bildiğimden büyük bir saflıkla kitabı açıp oradan yazmaya 
başlamıştım. Bir anda öğretmen tıpkı bir furiye gibi üstüme yürüyüp bana 
bağırıp çağırmaya başladı ve bunu yapmamın "yasak" olduğunu söylemişti. Okul 
işte böyle bir ortamdı... yasaklarla dolu! Ya onların istediği gibi yapacak yada 
sürekli azar işitecektiniz. Kimsede size yasakların sebeplerini adam gibi izah 
etmiyor, bunun yerine sanki fotokopi makinasından çıkmış gibi "öyle işte" yada 
"emir böyle verilmiş" gibi cevaplar kullanıyordu. Kısaca kimsenin umurunda 
değildiniz, tek amaç herkesin aynı EĞİTİMİ alması idi.  

Her sabah okulun bahçesinde bağıra bağıra gençlik andını okurduk ve aldığımız 
gazla sınıflara koşardık... gençlik andının ismini duyar duymaz halen o zamanlar 
kulağımda çınlanır. Ne diye bunu her sabah okuyoruz diye sorduğum zamanda 
"tüzük böyle, bizler atatürkün çocuklarıyız ve onun izinde gitmek için bunu 
yapıyoruz" derlerdi. Kısaca eğer sürüye uymuyor yada mentaliteye karşı 
görünebilecek şeyler sorduğunuz zaman size belirli bir tolerans gösteriliyordu, 
fakat eğer abarttığınız düşünülürse hemen veliler çağrılıyor ve okul müdüründen 
resmen azar işitiyorlardı! Okul müdürü velilere çocuklara nasıl bakmaları ve 
neleri öğretmeleri konusunda direktif veriyordu. Velilerde tabiki kafa sallayıp 
üstün astı azar etme sistemindeki gibi hırslarını evde benden alıyorlardı. Tek 
yaptığım şey anlamak için sormaktı! Sadece meraktan tıpkı her çocuğun yaptığı 
gibi soruyordum, belkide bazen aptalca şeyler soruyordum ama hey benim bir 
mazeretim vardı; ben hala bir çocuktum. 
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İlk defa istiklal marşını okuduğum günü hatırlıyorum. Şiirsel olarak 
okunduğundan başta bir bok anlamıyordum, çünkü heceler öyle bir kayıyorduki 
söylediklerimin kelimemi yoksa hece bütünümü olduğunu anlayamıyordum. İlk 
defa kağıt üzerinde okuduğumda sanırım 8 yaşımdaydım ve öğretmene neden 
böyle korkutucu öğeler içeren bir şiiri okuduğumuzu sordum. Bir hışımla 
yerinden kalkıp üstüme geldi ve o anda korkudan altıma sıçacağımı sandım. 
Sorun neydi yani?? Sen vatanını temsil eden istiklal marşına hakaret mi 
ediyorsun dedi..... Neee? dedim ve baaaam diye tokatı yedim. O an hayatımda 
henüz ilk defa bir yabancıdan tokat yemiştim ve sebebini bile anlayabilmiş 
değildim. sınıftan kaçıp eve gittim ve anneme olanları anlattım... kesin bir 
salaklık yapmış ve öğretmenin tepesini attırmışsındır deyip sanki oralı bile 
olmadı ve bende işte o anda kendimi yapayalnız hissetim. anlayamadığım bir 
ortamdayım ve sebebini bile açıklamadıkları şeylerden dolayı birde dayak 
yiyiyordum. Neredeydim ben böyle diye düşündüm ve kendi kendime "bir gün 
anlayacağım" deyip devam ettim. 

Öğrettikleri birçok şey aslında ilgimi bile çekmiyordu. Ders sırasında camdan 
dışarı bakıp hayal kurarken eğitimden kopmayalım diye camlarıda yarı 
yüksekliğe kadar griye boyamışlardı zaten. Ayrıca seneden seneye okulun 
etrafındaki duvarda yavaş yavaş yükseltiliyordu, en son hatırladığım yüksekliği 
6 metre idi. Mazeret ise çocukların korunması idi tabiki ama tam olarak neyden 
yada kimden diye bir bilgide verilmiyordu. Okulun kapısı sonradan koskoca 
demir bir kapıyla değiştirildi ve bir ara bir cezaevinin önünden geçerken annem 
bana orada suçluların kaldığını söylediğinde bir anda kafam karışmıştı. Çünkü 
gördüğüm cezaevi ile okulum arasında bir fark göremiyordum. Yani orada 
kalanlar suçlu ise ben neydim o zaman? Beni oradakilerden farklı yapan neydi? 
Sadece akşamları eve gidip sabah yine tıpış tıpış geri gelebiliyor olmammı? 

Zaman ilerledikçe basmakalıp pdoktrine bilgiler bize ezberletilerek sınavlar 
vasıtası ile doğru ezberleyip ezberlemediğimiz sınanıyordu. Öğrenmiş olup 
olmamamızın bir önemi yoktu. Tek önemli olan şey müfredatı ezberlememizdi. 
Müfredat dışı bir soru sorduğunuz zamanda aldığınız cevap "bu müfredat dışı, 
bu konuyu burada işlemiyoruz" gibi birşey olurdu. Esas problem sorduğum 
şeylerim öğretici bir doğasının olduğu idi ve okulda sanki öğrenmenizde yasaktı. 
Mesela tarih dersinde öğretmen kadimlerden ve çok tanrılarından bahsettiğinde 
doğal olarak elimi kaldırıp söz istedim ve "Peki bu tanrıların isimleri neydi?" diye 
sordum ve aldığım cevap "onlar cahildi ve henüz hak din islami 
benimsememişlerdi" oldu. Bunun üzerine "peki bu tanrıları tanrı yapan şey 
neydi?" diye sorunca bana "senin sorunun ne?" dedi. İşte tam o an anladımki 
ben öğrenim sunan bir okulda değilim! İşte tam o andan itibaren benim için 
herşey değişti. Henüz 11 yaşımda idim ve oldukça kızgındım. Öyleki, elime 
evreni havaya uçuracak düğmeyi verseniz tereddüt etmeden basabilirdim. 
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Herneyse, kısa bir süre sonra yatıştım ve gördümkü bu akıl hastanesinden 
kaçmanın yolu yok. Bende kuralları kullanarak durumu lehime çevirecek şekilde 
gidip gelmeye başladım. Mesela o zamanlar yaklaşık (yanlış hatırlamıyorsam) 
25 günlük firar hakkınız vardı. Bende tüm bu hakkımı yerine ve zamanına göre 
kullanmakta ve arkadaşlarla kaçıp şehri gezmekteydim. Şehrin tarihini tarihi 
yerleri gezerek öğrendim. Okul herşeyi ezberlememizi istediğinden birşey 
öğrenip öğrenmediğimize önem vermiyordu. Bu yüzden bende yaratıcılığımı 
kullanıp akıl almaz tekniklerle kopyalar hazırlıyordum. Aslında tüm kopya hazır 
olduğunda yazılanların çoğunu zaten biliyordum ancak icadımın işe yarayıp 
yaramadığınıda görmeliydim. İlk denemem inkılap yazılısında idi ve herkesi 
yakalayacağından korkulan hocanın gözünün önünde kopya çektim. Bir tek ben 
başarmıştım ve kendimle gurur duyuyordum, bu sayede kenime olan 
güvenimde artmıştı ve aynı zamandada kopyada yaratıcılığım. Lise sona kadar 
bu yaratıcılığımı asla bırakmadan devam ettim. Çünkü lise diplomanızı almış 
olmanızın aslında size hiçbir yararı yoktu. Diplomanın üzerinde yazan LİSANS 
bile sanki sizinle taşşak geçer gibiydi: GENEL KÜLTÜR! 

Din dersleride başlamıştı ve din öğretmeninin kafa düzen zırvalarını dinlemekten 
gına gelmekteydi. Anlattıkları bir türlü mantığıma sığmıyordu. Ne kadar 
denemilş olsamda olmuyordu. Bir tane soru sorsam, aldığım aptalca cevap 
kaşısında kafamda 3 soru daha beliriyordu. Karşımda anlattığı hiçbirşeye karşı 
en ufak kanıt sunamayan bir orcazoid duruyordu ve benden anlattıklarına 
harfiyen uymamı istiyor yoksa cehennemde yanacağımı söylüyordu. Bizden bir 
duayı 15 kere yazmamızı isterdi bende yazmazdım, çünkü o zamanlar hiçbir 
öğretmen sizi din dersinden sınıfta bırakamazdı! En kötüsü bir 5 alır devam 
ederdiniz. Madem öyle ne diye bu zırvaya kafa yormalıydımki? Sanırım benimle 
yaşadıkları en büyük sorun beni birşeye karşı korkutamıyor oldukları idi. 
Zamanla MEB kanunlarınıda okuduğumdan cezai işlemleri rahatlıkla 
atlatabiliyordum. Tek söylemem gereken şey velilerimin MEB'e şikayette 
bulunup bana zor uygulayan şahıs hakkında soruşturma başlatacakları idi. Bir 
devlet memurunun en büyük korkusu sicili idi ve bunu bilmenin verdiği rahatlık 
tıpkı görünmeyen bir güce sahip olmak gibi birşeydi. 

Lise bitincede tabiki herkes "eee hadi bakalım şimdide üniversiteye" demeye 
başladı. Ne için diye soruncada "sana diploma lazım" diye papağan gibi tekrar 
etmeye başladılar. Ben zaten 11 senemi böyle bir akıl hastanesinde geçirip 
kafayı sıyırmadan ve beyin nöronlarım halen işler haldeyken çıkmışken birde 
gelip bana sanki "hadi oraya tekrar geri dön" diyorlardı. Aldırmadım ve 
doğrudan bir işe girip çalışmaya ve paramı kazanmaya başladım. Çalıştığım 
meslekler sayesinde 4 sene sonra karşılaştığım üniversite mezunu memur 
yaşıtlarımdan kat kat fazla iş tecrübesine sahiptim ve ellerinde diploma 
olmasına rağmen benim kazandığımın yarısını bile kazanamıyorlardı. Ayrıca 
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kazandıkları parada üniversite harçları için almış oldukları borca akıyordu. 
Benim herhangi bir borcum yoktu, cebimdede param ve kendime güvenim 
vardı. Artık ana evindede değildim ve kendi başımın çaresine özgür bir şekilde 
bakmaktaydım. 

Şuan bile üniversite mezunları ile okudukları alanlar üzerine oturup konuşsam 
hepsinde dikkat ettiğim bir ezber ve tekrar sendromunu gözlemliyorum. Tabiki 
sorunları onlara gerekenden fazlasının verilmemiş olmasıydı. Yani halen 
müfredatı "takip" etmek zorundalardı. aldıkları bilgilerin %80'i realitede asla bir 
boklarına yarmayacak zırvalardan ibaretti. Buna karşılık ben gerekli gördüğüm 
bilgileri edinmeye devam ediyordum, yani herhangi bir otoritenin iznine tabi 
olmadan ne lazımsa onu öğrenmekteydim. Hayat sınavları ise oldukça basitti: 
yap ve sonucu gör! Hata yaptığım zaman bundan dersimi alıyor ve daha iyisini 
yapıyordum. Aslına bakarsanız neyi yapmaya başlasam hata yapmayı bir nevi 
bekliyordum, çünkü ancak hata yapıyorsanız yaptığınız her ne ise daha iyisini 
yapabiliyorsunuz. ancak koyunlarda dikkat ettiğim şey tamamen hatafobik bir 
yapıya sahip olmaları idi. Hata yapmaktan ödleri kopuyordu. Bense hata 
yaptıkça sanki dahada bir mutlu oluyordum. 

Herneyse, aslında okul sisteminin sizlere sağladığı yegane şeyler şunlar: 

a) Sosyalleşme ve iletişim kurmayı öğrenme 
b) Otoritelere saygıyı öğrenme 

 
Bunların haricinde size sunulanlar sadece realitede pek işinize yaramayacak 
olan boş şeyler. Aslında Ortaokulu bitirdikten sonra dahi edineceğiniz tecrübeler 
doğrultusunda herhangi bir üniversite profesörünü bile oldukça zor durumlara 
düşürebilirsiniz. 

Okul sisteminin tek görevi öğrencileri birer birer vatandaş kalıbına sokmaktır. 
Böylece hem okul sonrası aynı düzen devam edecektir (ebeveynler doktrine 
edildikleri akıl hastanelerine kendi çocuklarınıda yollayıp aynı işlemden 
geçmelerini isteyeceklerdir) hemde toplum aynı doktrinasyonlar doğrultusunda 
öngörülen davranışları sergileyecektir. Buna bağlı olarakta halk denen koyun 
kitlesini kontrol etmek bir o kadar kolaylaşacaktır. 

Hiç dikkat etmedinizmi... lise sona kadar size banka işlemleri, kredi alımı, senet 
düzenleme, tapu çıkarma, vergi ödeme, sigorta yada devlet dairesi işleri gibi 
aslında oldukça önemli konular hakkında hiç bir işe yarar BİLGİ vermiyorlar. 
Okulu bitirdiğiniz zamanda bir avuç susam sokağı çocuğu gibi saf saf piyasaya 
çıkıp kurnazların ağına düşmeniz böylece ayarlanmış oluyor. Kimse size okulda 
düşünmeden borç almanın aslında sizi ne kadarda boktan bir hale sokacağını 
anlatmıyor! Ama ben...... 
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AHMAKLAŞTIRMA MERKEZİ ÜNİVERSİTELER 

Şimdi bir mekan düşünün, bu mekana akıllı olduğunu zannedenler dahada 
aptallaştırılmak için gidiyorlar ve aynı zamanda kendilerine zeki oldukları ve bu 
mekana dahada zeki olabilmek için gelmeleri gerektiği SÖYLENİYOR. Kısaca bu 
mekana üniversite deniyor. 

Her sene binlerce koyun bu mekanlara kapak atabilmek için ekstradan kurs 
görüyor, bir ton para harcayıp borca giriyorlar, ardından sınavlara giriyorlar ve 
kan ter içinde kalıyorlar. Sonrasında ise korku içinde "acaba başarabildimmi?" 
diye düşünerek sınav merkezini terk ediyorlar. Tabiki artık düzülmeye alışmış 
olan koyunlar asla efendilerine "ya neden bu lise eğitimi üniversiteye hazırlık 
için yeterli düzeye getirilmiyor" diye sormuyor! Ahmaklar... Eğer öyle olsaydı 
"seçilmiş" olmanın verdiği psikoloji olmadan aptallaştırma kamplarına 
koşarmıydınız? Sizi aynı sınıftaki sümüklü kopyacı osmandan ne farklı kılardı? 
Nasıl olurduda bir (diplomalı itaatkar köle) "elit" olma hissine sahip olabilirdiniz? 
Yani gördüğünüz gibi bu enstitüleri cazip kılan şey ulaşılmazlıkları ve koyunlarda 
ulaşılamayacak şeylere koşmaya bayılırlar. Tıpkı "Limited Edition" adı altında 
satılan ürünlerin kapış kapış gitmesi gibi. Herkeste aynısından varsa sizi ne özel 
yapabilirki? Ahaaa... ancak eğer ulaşılmasi zor olursa ve herkesin başarabileceği 
bir şey olmazsa bir anda değer ve önem kazanır. 

Neyse, gelin tipik bir üniversite turu yapalım. Her sene bu seçilmişler 
kampüslere yığılırlar ve bir sürü bürokratik islemin ardından, borçlarla harç 
ücretlerini öderler ve ardındanda çesitli "PROGRAMLARDAN" geçerler. Ülkenin 
heryerinden buralara koşturup bilgiyi ödünç alabileceklerini zannederler. 
Üzgünüm ama bunu size birçok kez tekrar ettim: asla avantajınıza borç 
alamazsınız. ASLA! Çünkü açgözlülük onların anası ise tembellikte babalarıdır. 
Işte buda bu öğrencileri "hayalperest" yapan şeydir. Fakat borçla bilgi edinme 
fikrinden daha ilginci ise bu koyunların kampüslerde birer DÜŞÜNEMEYEN 
MORON olmaya programlanmalarıdır. Evet yanlış okumadınız, yazdığım ne ise o. 
Ne oldu üniversite bitirdiğiniz yada halen okuduğunuz için bir ucu sizemi 
dokundu? Peki o zaman size karşı daha nazik olayım: ÜNIVERSITE SIZLERI 
DAHA APTAL OLMAYA PROGRAMLAR. Bunu yaziyorum ve bunun böyle olduğunu 
her üniversite profesörü ve son sınıf öğrenciside çok iyi BILIYOR. Fakat bu 
gerçeği asla kabullenemiyorlar. Çünkü eğer kendinize, "Aptallaştırılmak" için bir 
kampüse gitmek istediğinizi birde bunun için maddi olarak dara girdiğinizi itiraf 
etseniz, sanırım %99nuz ya kendini köprüden atardı yada kafasına mermiyi 
sıkardı. Nasıl yapılacağı konusunda fikri olmayanlar için internette Rehberde 
var! 

Peki üniversiteliler neden salak oluyor? Hadi gelin biraz bu koyunların 
davranışlarını inceleyelim! Insanlığın yanlış idrak ettiği şeylerden en önemlisi 
GERÇEK BILGININ kavranışıdır. Çogu sığır ve üniversite ögrencisi bilginin 
ezberleyerek edinildiğine inanır. Gerçekte, ezberleme işlemi düşünme işleminin 
tam karşıtıdır! Yani bilgiye götüren doğru yol sadece DÜŞÜNMEKTEN geçer. 
Ezber yetisine Dünya üzerindeki en ilkel böcekler ve kemirgenler sahiptir! Fakat 
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çoğunuzunda bildiği gibi sadece INSANLAR düşünebilen varlıklardır. Dahada 
önemlisi INSANLAR dünyadaki tek KRITIKSEL DÜŞÜNEBILEN yada ZEKAYA 
sahip olan varlıklardır. "Dünya üzerinde" insanları diğer insanlardan başkaları 
avlamadığına göre, sadece en ZEKI olanlar HÜKMEDENLERDIR! Zeki olmanın 
yolu DÜŞÜNMEKTEN gecer. Yani aklınızı kullanmaktan! Kendi aklınız... 

Averaj bir üniversite ögrencisine yurt odasında iken, kütüphanede yada 
kafeteryada iken bakın. Kitapların içine gömülü bir halde dururlar. Gözleri 
sulanmaya ve kapanmaya başlar. Boyunları ağrıdığından sürekli gerilirler ve 
yavaş yavaş tıpkı bir ilkel maymun gibi bir nevi aptallık transına girerler. 
Milyonlarca anlamsız yada gereksiz kelimeleri ve terimleri ezberleyerek 
beyinlerini çürütürler. Beyinlerini gereksiz tarihler, isimler, formüller yada 
makaleler ile çöpe çevirircesine kendi istekleri ile bombardımana tutarlar.  
Beyninizin yapmayı istediği tek şey DÜŞÜNMEK, fakat bir üniversite moronu 
ezberlemekte olduğu tonlarca kıl tüy yün ile beynine, tasarlanmış olduğu esas 
işlevini yerine getirebilmesi için zaman vermez, yani DÜŞÜNMEYE.  

Buna ortaya kendi düşünceleri ile çıkmak denir...... üzerine eleştiri yaparak 
düşündüğü konular üzerine. Yani kendi başına düşünmeyi başaramayan bir 
koyunun beyni bu görevi dış kaynaklara bırakarak çok önemli görünen 
başkentleri, para birimlerini yada yöneticilerin isimlerini ezberlemeye başlar. En 
kısa şekilde ne meslek yapmak istediklerini ve öğrendiklerinin bu meslekle ne 
kadar alakalı olduğunu veya nezaman işlerine yarayabileceklerini sorun! 
Gözlerde iki tane kocaman soru işareti göreceksiniz. Iktisat okumuş bir 
muhasebe müdürü Osmanlı Türk Diplomasi Tarihi ile ne yapsın? Veya 19. yy 
Avrupa Gelişmeleri ile? Alman Edebiyati okumuş bir ortaokul yada Lise Almanca 
Ögretmeni ögrencilerine Almanca gramerı dışında müfredatta olmayan başka bir 
bilgi verebiliyormu? Tabiki hayır! O zaman onca bilgileri ne için "ezberlediler"? 
 
Alin size bir üniversite ögrencisinin hali: 

 
Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. 
Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. 
Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. Ezberle. 
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Şapsallar! Ezberlemek düşünmek değildir! Bu sizi düşünmekten alıkoyar. Işte 
düşünemezseniz, içinde bulunduğunuz REALITEYIde asla idrak edemezsiniz!  
Realiteniz diyorki: 

• Bir havuzunuz var ama içinde yüzecek zamanınız yok. 
• Bir bisikletiniz var ama sürecek zamanınız yok. 
• Balkonunuz var ama güneşe karşı uzanacak zamanınız yok. 
• Kız arkadaşınız var ama düzecek zamanınız yok. 

 
 ....Ve içinde bulunduğunuz durumun saçmalığı üzerine düşünecek kadar dahi 
zamanınız YOK. Sürekli gereksiz şeyleri ezberlemekle uğraşırken düşünme 
yetinizi kaybedip mezuniyet sonrası, o ana kadar yapmış olduğunuz borçları 
birinin yanında köle olarak çalışarak nasıl ödeyeceğinizi bile düşünemiyorsunuz. 
Nasılsa Annecik ve Babacık var değilmi!? Allah yardım eder değilmi?  

Yinede üniversitelilerin çoğu yazdıklarıma inanmayacak... Ve bunun içinde 
anlaşılabilir bir neden var! Koyunların Bedava eğitime olan açlığı karar verme 
yetilerini sürekli olarak köreltir. Gördüğünüz gibi eğer bir eğitim bedava (kredi, 
burs) ise, o zaman eğitimi alan neden kendisini eğitenleri sorgulasınki?! Tabiki 
kimse bedava verilen birşey üzerine eleştiri yapmaz yada sorgulamaz. Aslında 
tam karşıtı gerçekleşir. Eğer eğitim yada bunu destekleyen birşey bedavaya 
(kredi, burs) verilirse - VEREN kişi yada enstitüye sanki Tanrıymış gibi bakılır. 
"VEREN" daima TANRIDIR! Bunu iyi hatırlayın hatta aklınıza kazıyın. Eğer 
VEREN alanı bedavaya alıştırırsa, alıcı VERENI sonsuza dek OTORITENIN 
Tartışılmaz Temeli yada Tanrının kendisi olarak görür. 

Tanrı olabilmek için, çok basit manada, birine birşeyi BEDAVAYA verin. Aileler 
bunu çocuklarına yaparlar. Işverenler bunu işçilerine yaparlar. Devletler bunu 
vatandaşlarına yaparlar. Üniversitelerde bunu öğrencilerine yaparlar. Işte bir 
üniversite ögrencisi koyunda BEDAVA olan eğitimi almayı seçmiştir. Böylecede 
onlara bedava eğitimi verenlere Tanrı muamelesi yapacaktır. Karşılarında sanki 
Tanrının kutsal vahiylerini dinler gibi otururlar. Açgözlü ve hayalperest 
zihinlerinde sanki bir melek onlara yardim etmektedir.. Peki Neden? OTORITEYE 
karşı kayıtsız şartsız itaat için! Kök kelime: OTOR yani Author kelimesi "yaratıcı" 
demektir. Yaratmak bir şeyin varolmasını sağlamaktır. Işte sığıların eğitimide 
ONLAR tarafından var edilmiştir. Buna rağmen kerevizler profesörlerinin 
anlattıklarını asla sorgulamazlar yada aslında ne öğrenmeleri gerektiği 
hususunda DÜŞÜNMEZLER! Fakat bunun yerine profesörlerine sanki Tanrısal 
birer Bilge gibi bakarlar ve Otoritelerini kabul ederler. Işte böylece koyunlar 
hayatlarının sonuna kadar onlar VE harici diğer otoriteler ne derse inanırlar.  

Bana inanmıyorsunuz, çünkü siz kendinize inanamıyorsunuz. Siz Otoriteye yani 
Tanrılara inanıyorsunuz. Her üniversite öğrencisi yıllar boyunca tonlarca kağıtlar 
doldurur, düzenler, şekiller yapar, hepside sırf o diplomayı almak için. VE her 
öğrenci yaptıklarının yada yazdıklarının aslında bir boka yaramayacağını adı gibi 
bilir, ancak sırf karnesinde yaldızlı pekiyiler olsun diye hertürlü saçmalığa doğru 
olmadığını bildiği halde katlanır. Bu sanki kendinizle dalga geçercesine yaptığınız 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

262    

 

şey ister öğrenci isterse mezun olun bilinçaltınızın bilişsel kavrama yetisi üzerine 
yansır. Yani bilinçaltlarında ne zaman bir kalemi kağıda değdirseler aslında 
saçmalıyor olduklarını bilirler - bu yüzdende lektürde, camide yada TV de 
duymadıkları bir görüş yada fikirde otomatik olarak saçma olmalıdır!!! Yani hiç 
merak etmedinizmi, acaba neden öğrenciler kampüslerde zamanlarının çoğunu 
aslında hemfikir dahi olmadıkları konular üzerine kağıtlar doldurarak geçiriyorlar 
diye? Ya şunu hiç merak etmedinizmi, acaba neden eğitim boyunca öğrenciler 
kendileri ile dalga geçiyor ve yalanlar söyleyerek (karşı olduğu halde katılmak) 
sınıf geçirtecek bir not peşinde koşuyorlar diye? Tabiki siz benim yazılarıma 
dikkate alınır olarak bakmazsınız. Buna, SIRADAN insanların geçerli bir FIKRE 
sahip olabilme ihtimalinin imkansiz olduğunu çok NORMAL birşeymiş gibi 
karşılama PROGRAMLAMASI diyeyim. 

Koyunlar için sadece VERENLERIN yani TANRILARIN fikri geçerlidir. Kampüste 
iken normal insanların görüşlerinin yada fikirlerinin geçerli olamayacağına 
şartlandırılırlar çünkü NORMAL INSANLAR "sadece" elde etmek istediklerini 
alıncaya kadar YA SAÇMALARLAR YADA YALANLAR ÜRETIRLER (Tıpkı diplomayı 
alana kadar yaptıkları sacmalıklar ve yalanlar gibi). Kendi kendini 
şartlandırmakta buna denir! 

Kampüste iken sosyal bir hayat yaşıyorum, insanları tanıyorum, iyiyi yada 
kötüyü öğreniyorum, gruplar halinde kısa tatillere çıkıyorum, belkide evlenecek 
kişiyi buluyorum gibi mazeretler içinde bulunduğunuz sistemin amacını örtbas 
etmiyor. Aynı kampüste, aynı doktrinasyondan geçen insanlarla beraberken elde 
ettiğiniz tecrübe ile 18 yaşında bir işe girip gerçek hayattaki tecrübeyi yaşayan 
bir kişi ile kıyaslanamayacak kadar zayıf kalıyorsunuz. Mezun olup bir işe girene 
kadar 18lik yetme çoktan ya bir şef/müdür statüsünde oluyor yada bir şekilde 
kendi işyerini açmış sizin gibi kek ve ucuz mezunları bekliyor oluyor! Neden mi? 
Zamanını REALITEDE tecrübe toplayarak harcadığı için!! Öğrenciler kampüste 
gruplaşmayı (sürü) öğrenirken diğerleri dışarıda TEK başlarına tecrübe 
toplamaya devam edip ileride daha fazla zaman elde edebilmek için o anki 
zamanları ile erkenden yatırım yaparlar ve öğrenirler yani EZBERLEMEZLER! 

Mezun olupta lisan bildiğini iddia edenlerle konuştuğum zaman bir anda 
çoğunun itiraf ettiği şey şu oluyor "biz hep kitaplardan öğrendik". Ellerindeki 
diplomanın onlara lisanları otomatik olarak upload edeceğini sandılar. Karşımda 
otururken kekeleyerek konuşmalarını seyretmek bana bir o kadarda haz 
veriyordu. Çünkü o anın gelip çatacağını ve ezberledikleri şeylerin aslında pratik 
olarak bir boka yaramayacağını kampüsteki harikalar diyarında iken hiç 
düşünmüyorlardı. İşletme bitirenlerin neyi işletiyor oldukları konusunda en ufak 
bir fikirleri olmuyordu. İktisat okuyanlarda aynı şekilde muhasebe programının 
önüne oturdukları anda başaramayacakları korkusu tüm bedenlerini sarıyordu. 

Ancak hepsini ortak kılan birşey vardı! Hepsi elinde otoriteye olan 
itaatkarlıklarını sergileyen/tasdikleyen diplomalara sahipti... 

 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

263    

 

ÜNİVERSİTE MEZUNLUĞUNDAN KÖLELİĞE 

Bu yazıdada sizlere üniversite mezunluğunun neden ahmaklık olduğunu 
yazacağım. İşte o an geldi çattı, mezun oluyorsunuz, cübbelerinizi giyip altara 
çıkıyor ve tıpkı kadimlerin kurban ritualleri gibi aslında neye bulaşmış 
olduğunuzun farkında bile değilsiniz, çünkü şekilli ve jan janlı bir törenle bir 
anda sanki paralize edilmiş birer kurbalık koyuna dönüşüveriyorsunuz. 

Bravo size budalalar, başardınız. Itaatkarlık idmanınızı başarı ile tamamladınız. 
Dört ila altı senelik akılsız bir ezberleme sürecinden geçtiniz. Aslında öğrenmek 
adına uğraşmaktan çok, sadece kendine hizmet eden, hayal ürünü bir "bedava 
geçiş kartı" elde ettiniz ve gerçeklikten bir adım daha uzaklaştınız. Buna bir 
başlangıç veya belirsizlikler süreci diyelim. Sizleri kızdıran birçok kurban, ritüal 
ve görevleri aşarak sadakatinizi kanıtladınız. Bilgi için gidilen bir yoldan çok, 
hayata devam etmenin yolu diyelim. Alti yıllık "eğitiminiz" boyunca, oturdunuz, 
dinlediniz ve düşünme yeteneğinizi kaybedip emirlere itaat ettiğinizi 
kanıtladınız.  

Şimdi gelin gerçekçi olalım ve şu olayı artIk bir açıklığa kavuşturalım..... 

Üniversiteye gitmenizin tek nedeni ileride iyi bir işe sahip olabilmekti. Açık 
olalım! Planınız üniversitede bir dalı öğrenip toplum için yararlı bir çalışma yada 
keşif yapmak değildi. Amacınız sadece alacağınız Üniversite diploması ile bir 
dereceye sahip olmak ve revaçtaki herhangi işe girebilmekti. Sanırım zekanız  
neden işverenlerin özellikle diplomalı işçi aradıklarını anlaycak kadar keskindir. 
Ancak üniversite mezunlarının mükemmel birer "köle" olduklarını anlayacak 
kadar zeki değildiniz. Hiç o cılız ve körelmiş beyin kanallarınızın arasından şu 
soru geçmedimi: "neden bunca işveren diplomalı işçi arıyor ancak sundukları iş 
sizin derecenizle hiçbir alaka teşkil etmiyor?" diye. Hiç o hominid az gelişmiş 
beyniniz sunulan işlerin %90 nının almış olduğunuz eğitimle neden bağdaşmıyor 
olduğunu merak etmedimi? Eğer öğrendiğiniz şeyi yapamıyorsanız - o zaman 
neden öğrenmek için zaman harcadınız???? NEDEN? Acaba gerçek nedeni 
işverenlerin belirli özelliği ve kalifiyeliği olan işçiler yerine sistemlerine oturtmak 
için aradıkları çark dişlileri olabilirmi? Ucuz, itaatkat ve düşünme yetisi olmayan 
beyinsiz işçiler! 

Bir işveren olarak yıllardır yapmakta olduğunuz "mükemmel köleyi" arama 
çalışmalarınızı bir düşünün. Böyle bir işçiyi nasıl bulupta koşum takımını takıp 
neredeyse bedavaya çalıştırabilirsiniz? Cevap; tam bu amaca uygun köle 
okulları yaparak kobayların efendilerine karşı olan kör itaatini ve sadakatini 4-6 
senelik bir eğitimle, çalışmak haricinde başka hiçbirşey yapmalarına izin 
vermeden meşgul tutarak! Köle okulu veya siz üniversite deyin, sadece 
budalaca verilen her akılsız görevi yerine getiren, ahmakça seyleri sürekli 
tekrarlayan, düşünmeyen ve emirleri verenleri sorgulamayanları filtre etmek 
amacı ile kullanılır. Üniversitenin, insanların çalışması ve itaat etmesi için 
kurulmuş bir mekan olmadığını iddia edebilirmisniz??? 
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Sizce üniversite neredeyse öğrencilerin sürekli yaptıkları "ders" (program) 
tekrarları ile emirlere uyup çalışmaları gerektiğini programlayan bir yer değilmi? 

Ayrıca üniversiteye girerken istediğiniz dal olmasa dahi size sunulan her zırvayı   
kabul edip sırf bir diploma almak için uğraşmıyormusunuz? Bilgisayar 
mühendisliği isteyen kaç kişi veterinerlik okuyor? Inşaat mühendisliği isteyen 
kaç kişi belkide sırf askerlikten kaçabilmek adına iktisat okuyor? Istemedikleri 
bir dal olmasına rağmen neden eğitimi kabul ediyorlar? Tabiki okul süresince 
realiteyle ve gerçek iş ile uğraşmayacak olmalarıda bu hayal alemini cazip kılan 
bir etken. 

Eğer bir öğrenci profesörü ile anlaşamıyorsa - bunu ona sezdirirmi yoksa sırf 
diplomayı almak için itaatmı eder? Bu kurumda herhangi bir karşı gelme 
hakkınız varmı? Yoksa sadece profesörünüze itaat edip size verilen görevleri 
yerine getirerekmi diplomayı almalısınız?  

Tabiki eğer profesörünüzle anlaşamıyorsanız üniversiteyi terk etme hakkınız 
var! Fakat bunu hangi koyun yapıyor? Bunun yerine emirlere itaat edip karşı 
gelmemeyi ve sorgulamamayı tercih ediyorlar. Sonuç olarak en iyi notu alan 
öğrenci, en iyi köle olma sıfatını kazanmış oluyor. Yani bir "A" öğrencisi nedir? 
Itaat eden (veya daha iyisi; öyle davranan) ve emirleri harfiyen uygulayan 
kişidir. Peki ya bir "F" öğrencisi kimdir? Itaat etmeyen, profesörüne karşı gelen 
ve bunu belli eden, kendisine verilen görevleri reddeden veya memnun edici 
sıfatta yerine getirmeyen kişidir. Fakat bir öğrenci itaat etmeyi ve çalışmayı 
kendi kişisel görüşlerine aykırı olmasına rağmen tercih eder. Üniversite dışında 
bu davranışı sergileyemeye devam eden birine sadece KÖLE denir. Tebrikler 
ahmaklar, köle okulundan başarı ile mezun oldunuz! Bundan sonra nereye 
ilerleyeceğinizi tahmin edebiliyormusunuz? Tabiki köle pazarındaki bekleme 
kafesinize. Tüm kurnaz ve zeki köle tüccarları sizler gibi taze kanların piyasaya 
çıkarılmasını bekliyordu zaten. Artık pazarlanılmaya hazır birer ünite olarak 
kendi isteğiniz ile onların kucaklarına oturacaksınız. 

Köleliğe hoş geldiniiiiiiiz. Sizi karşılayan komitenin gözlerinizin içine baktığı 
zaman ne gördüğünü bilmek istermisiniz? Korku, kızgınlık ve ciddiyetin bakışı... 
Tıpkı bir kölenin bakışlari gibi. Hayata bağlı tüm heveslerin boşverildiği bakış. 
Kendilerine düşünülebilecek her şekilde yalan söylediklerinin bakışı. Üzüntünün 
ve okumak için girilen borçları ödeyememenin verdiği umutsuzluğun bakışı. 
Yeterince temiz hava alamadıklarının bakışı. Yeterince egzersiz yapamadıklarının 
bakışı. Yeterince zamanlarının olmayıp, sevgiye, yaratıcılığa ve oynamaya 
vakitlerinin olmamasının bakışı. BIR KÖLENIN BAKIŞI...... Gözlerindeki parıltı bir 
büroda hayatlarının sonuna kadar kalacaklarına isaret ediyor.  

Saate bakmaya devam edin ahmak köleler! Özgür olduğunuzu zannetmeniz 
sizin özgür olduğunuz anlamına gelmiyor. Önünüze koyulmuş olan görünmez 
parmaklıkları göremeyecek kadar körleşmişsiniz. Köleliği siz seçtiniz.... bu sizin 
tercihinizdi, kimse sizi zorlamadı. Kapısına koşa koşa gidip, içeriye seve seve 
girdiniz. Bunu halen görememenize üzülüyorum ama yinede acımıyorum. "Biz 
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bunu biliyoruz" diyen ahmak kölelerde çenelerini kapatsın! Biliyorsanız neden 
halen itaat etmeye devam ediyorsunuz? Neden halen 9-17 çalışıyorsunuz? 
Neden halen kredi kartı ile alışveriş yapıyorsunuz? Neden halen çocuğunuzu 
"üniversiteye" yollayıp adam (köle) olması için diretiyorsunuz? Neden hep 
başkalarının sizin için sorumlu olmasını bekliyorsunuz?   

Sizi köle yapan şey sadece sorumsuzluğunuz, akılsızlığınız, düşünmemeniz ve 
tembelliğiniz. Günde sadece ve sadece kendinize ayırdığınız kaç dakikanız var? 
15? 30? Yani 24 saat içinde size sadece o kadarımı kalıyor? Peki ya 
efendilerinizin ne kadar zamanı var? Senede kaç kez tatil yapıyorlar? Yönetilmek 
güzel bir duygu değilmi? Hele sömürülmek, hmmmmmm çok leziz? Aynen 
devam edin ve sonunuzu kendi ellerinizle getirin! Şunu çok açık bir şekilde 
belirteyim: o masada oturduğunuz her an köleliğinizi ve itaatkarlığınızı tasdik 
ediyorsunuz! Size çözüm verecek değilim çünkü hoşunuza gitmez! Ya sizi 
multimilyoner yapacak kazancı yoktur yada çok çalışmak gerekir gibi bir sürü 
şeyler uydurup tekrar köle hayatınıza dönmeyi yeğlersiniz. Risk almaktansa köle 
kalıp sabit bir maaş ve iş güvenliği tabiki yeterli olacaktır. 

Piyasa diplomalı köle kaynıyor ve bu sayı her dönem git gide artmaya devam 
ediyor. Ya peki hiç düşünüyormusunuz.... ilerki jenerasyonların hepsi üniversite 
mezunu olmaya başlayınca bu koyunları birbirleri arasında daha iyi olma 
seviyesine ne getirecek diye? Tabiki daha çok eğitim! Master degree, Doktora 
gibi birçok şeyle ömür boyu ezberlemeye devam! Eğer herkesin elinde aynı 
kağıttan varsa yeni amplifikasyonlarla daha şekilli kağıtlar elde etmeleri 
gerektiğine şartlandırılacaklar. Bunca seçme sınavlarının artışı piyasadaki aşırı 
diplomalı köle artışından başka ne olabilir? Sınavlar yolu ile kölelerin cream de 
la cream denecek en kalitelileri seçilir. Hiç şu öğretmenlik lotosuna baktınızmı? 
Hepsi bir koltukta oturmuş bilgisayarın tombaladan isimlerini çekip ekrana 
yansıtmasını bekliyor. An geliyor ve işte isimi orada, tayini evinden 3000km 
uzakta ve sırf tembelliği ve kendi hayatına karşı olan sorumsuzluğu yüzünden 
evini terk edip efendisinin ona tahsis ettiği ahırda yaşamaya gidiyor. 
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TANRISAL UYUŞTURUCU 

Kurtarıcılardan bahsedince akla hemen yeni bir babalık yapacak figür geliyor 
değilmi? İşte bu figür koyunların sorumluluğunu üzerine alacak ve böylece "zor" 
kararlar vermek zorunda kalmayacaklar. 
 
Buna aslında yapay rahim demek gerekir - belkide sadece insan tanrı. Insanlar 
daima başlarının çaresine bakacak birer anne ve baba ararlar. Bunu öyle 
çılgınca bir şekilde isterlerki, elde etmek için yapamayacakları şey yoktur. 
Insanlar doğdukları andan itibaren bedava bakılmaya bağımlı olurlar - sebebi ise 
insanların doğadaki diğer varlıklara nazaran gelişmek ve bağımsız olmak için 
çok daha uzun bir süreye ihtiyaçlari olduğudur. Bir çocuk bebeklikten bluğ 
çağına yani yaklaşık 13üne kadar halen bir bebekmiş gibi bakım görür. Bu 
yaştan evvel fiziksel olarak kendine bakacak bir kapasiteye sahip değildir 
(birkaç istisna mevcuttur ancak istisnalar kaideyi bozmaz). Diğer tüm canlılar, 
bluğ çağına erişmeden yuvadan "dışarı atılır". Gerekirse anneleri sert ve vahşi 
tavırlar göstererek onları korkutur ve yuvadan kaçırtır. Kimisi ise sadece göt gibi 
ortada bırakıp gider ve bir daha geri gelmez. Buna bağlı olarakta yavru 
realitenin ilk sillesini yemiş olur: başkalarına güvenerek hayatta kalamazsın! 

 

Insanlar bu tip "uzatılmış" bebeklik süreçleri yüzünden ergenleştiklerinde dahi 
bu hizmete bağımlı kalırlar. Bu özellikle böyle, çünkü insan zihni 4-5 yaslarında 
iken olgunlaşır. Bu yaşlarda dünyaya olan temel mental bakışınız asla değişmez. 
Anaokulu yada ilk okul 1. sınıf zamanlarınızı düşünün - o zaman nasıl 
davranmış, hissetmiş yada düşünmüş iseniz bugünde bunun aynısını 
yapmaktasınız. Eger 5 yaşınızda iken rahat, zeki, sömürgen ve risk alabilen bir 
çocuk iseydiniz, bugünde aynısınızdır. Eğer aptal, ilgisiz ve antisosyal idiyseniz, 
bugünde aynısınızdır. 

Yani zihniniz 5 yaş sularında tamamen gelişmiş olur, ancak yinede en az 10 
seneyi ebeveynlerinizin yanında bebek gibi bakılarak geçirirsiniz. Işte bu 
davranış size bakan insan tanrılara karşı DEVASA, hemde çok DEVASA bir 
alışkanlık ve bağımlılık oluşturur. 5 yaş sularında zihniniz çalışmadan 
(avlamadan) aç kalacağınızı tamamen anlayacak bir mental kapasiteye sahiptir, 
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ancak bu size henüz açıklanmıyor.... Bunun yerine ebeveynleriniz tarafından 
REALITEden uzak tutulursunuz ve size yemeğin sihirli bir şekilde her akşam 
tabağa melekler tarafından konduğunu söylerler ve "BIZ, Ebeveynlerin, sihirli 
bir şekilde yemeği buluruz ve dilediğin diğer şeyleride SENIN IÇIN önüne 
getiririz" derler. Çocuk bundan kaçıp kurtulamaz çünkü yaşı henüz 5 iken zihni 
hem GERÇEĞİ (yemek için çalışmalısın) hemde FANTAZIYI (insan tanrılar sana 
yemek getirir) ayırt edebilecek kadar gelişmistir - ancak VÜCUDU henüz 
GERÇEĞİ uygulayabilecek kadar gelişmemiştir. 

Bu şekilde bir çocuk yetiştirme, çocuğun etrafında harfiyen bir MATRIX 
oluşturur. 10-14 yılını "harikalar diyarında" geçirmesi gerekir! 

 

Çocuğun liseye başlaması ve insanların nasıl hayatta kalabileceği hususunda 
ögrendiği herşeyin birer YALAN olduğunu anlaması ile bu "GERÇEK" sisteme 
karşı asice davranması pek bir sürpriz teşkil edecek değildir. Yaşı 18 ama en az 
17 yaşına kadar herşey ona insan tanrılar (ebeveyn) tarafından sağlandı. Yani 
bu kişinin kendisini hergün beslemesi için başka INSAN TANRILAR araması 
çokmu şaşırtıcı oluyor? Bir çok kişi liseyi bitirene kadar ne okuldan nede 
ebeveynlerinden doğru dürüst bir çek nedir, senet nedir, sigorta nedir, kredi 
nedir, borç nedir gibi derinlemesine bir bilgi elde etmezler. Lise bitip gerçek 
hayata atıldıkları zamanda herşeyin ne kadar karmaşık, acımasız, zor ve 
adaletsiz olduğunu gören zavallıda tekrar ebeveynlerinin "kucağına" dönmekten 
başka bir çare görmez. Taki evlenip yuvadan çıkması zorunlu hale gelene 
kadarda anasının memesinden emmeye devam eder.  

Averaj bir şahıs ebeveynlerinin ona sunduğu uyusturucuya bağımlıdır - INSAN 
TANRI UYUSTURUCUSU! Emilebilecek bir enerji bulabilmek için, yani INSAN 
TANRI UYUSTURUCUSU "doz"u için gereken herşeyi yapmaya hazırdır. Şimdi 
neden seçilen politik başkanların yemin törenlerinde insanların sevinçten 
havalara uçtuğunu anlayabiliyormusunuz? Buna öfori denir, çünkü bu 
bağımlılara en sonunda, doğduklarından beri kancayı taktıkları INSAN TANRI 
UYUSTURUCUSU "doz"u verilmeye tekrar başlanmıştır. Kalabalıktakilerin 
davranışlarına bakarak gözlerinden: Dozumu ver abi, n'olur abiiiiiii. Kutsa bizi, 
yardim et bize, kurtar biziiiiiii gibi tam bir bağımlının sergileyeceği şeyleri 
izleyebilirsiniz. 
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Gözlerinde bir ışıltı belli olur, salyaları akmaya başlar, kalpleri çarpmaya başlar, 
elleri terler, uyuşurlar, çekingenlikleri azalır, yüce bir UÇUS yaşarlar.... sebebi 
ise uyuşturucudur. Bardaki alkolik ayyaşların gece 12den sonraki halleri ile aynı 
benzerlikleri taşırlar... çoşup eğlenirler - bağırıp çağırırlar, hoplayıp zıplarlar, 
nara atarlar.  

Elitler ise çok daha farklı yetiştirilirler - realiteye çok daha yakın bir şekilde. 
Sonuç olarakta kendilerini TANRI UYUSTURUCUSUNA ihtiyacı olanların karşısına 
"sağlayıcı" olarak koyarlar. Buna bağlı olarakta güç elde ederler - işte bu kadar 
basit.  

Tıpkı her uyuşturucu bağımlısı gibi, ASLA tatmin olmazlar. Ve tıpkı diğer 
uyuşturucular gibi asla problemi çözecek miktarda "doz"u elde edemezler. Bu 
yüzdende her defasında "sağlayıcıya" daha fazlası için geri dönmek zorunda 
kalırlar. Tabiki bir çocuk ebeveynlerinin emirlerine uymamayı seve seve tercih 
ederdi ancak INSAN TANRI UYUSTURUCUSU "doz"unu elde edebilmek için 
ebeveynlerinin otoritesine boyun eğmek zorundadır. Averaj bir yetişkin 
kendisine uyusturucusunu verecek BABASINI arar - karşılık olarakda evdeki can 
sıkıcı işleri yapar. Çöpleri atar, bakkala gider, tuzaktaki bedavacı fare leşini yok 
eder.....  

Diyelimki yaklaşık 9 yaşındaki bir çocuk örneğin bir çiftlikte, bir yetişkinin 
kaldırabileceği kadar ağırlığı kaldırabilir. Yani teorik olarak bu çocuğunda tıpkı 
bir yetişkin gibi yaptığı iş için ödenmesi gerektiğini savunabiliriz, ancak işi 
bedava yapması gerektiği hususunda KANDIRILDIĞI için onun yerine TANRI 
UYUSTURUCUSU ile beslenir. Topluluklar, tıpkı diğer bağımlılar gibi asla 
uyuşturucuyu elde etmek için harcadıkları aynı eforu; aslında bu bağımlılıktan 
kurtulmak içinde kullanabileceklerinin farkına varamazlar. İnsanların 
ebeveynleri tarafından farklı şekillerde yetiştirilmesi ile tanrı uyuşturucusuna 
olan bağımlılıkları, bu zaaflarının ötesine nasıl geçeceklerini görmelerine engel 
olur. Bağımlılıkları öyle bir hal alabilirki, sanki dozları olmadan hayatta 
kalamayacaklarına kendilerini inandırırlar. 

Yani, bir dahaki sefere politik karakterler TV de yada meydanlarda belirip 
koyunların nasılda üzerlerine yığıldıklarını görünce, ortaya çıkan histeriyi 
seyrederken, eroin bağımlısı bir keşin eline bir torba pudra şekeri verildikten 
sonra nasıl mutlu "göründüğünü" hayal etmenizi istiyorum! 

Şimdi neden bu sokak protestolarının yapıldığını daha iyi anlayabiliyormusunuz? 
Koyunlar bir üst (daha) dozu elde edebilmek için gerekirse kendilerini 
dövdürmeyi bile göze alıyorlar. Bağırırken daima isteklerini sunuyorlar.. tıpkı 
istediği doğum günü hediyesinin alınması için ebeveynlerine bağıran bir embesil 
gibi debeleniyor ve tepişiyorlar. Herne yapıyorlarsada bunun onları 
sağlayıcılarına daha bağımlı kıldığını anlayamıyorlar ve günden güne dahada 
köleleşmelerini sadece kendi bağımlılıklarına borçlu olduklarını kabullenmek 
yerine bu GERÇEĞİ unutmak (örtbas) için yeni bir doz istiyorlar. Buda onları 
sürekli mama için miyavlayan bedavacı sokak kedilerinden farklı kılmıyor. 
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SKANDALLAR 

Herhalde yıl sonuna kadar aynı futbol şikesi üzerine yayınlanan haberleri 
dinlemeye ve okumaya devam edeceğinizi biliyorsunuzdur. Bu tip sahte 
haberleri görmekten kaçmanız neredeyse imkansız. Ancak kaçmak yerine neyin 
ne olduğunu bilerek zırvalara olan bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. 

Geçen sene ABD nin dünyaya yaptığı büyük bir iyiliğin haberi bir anda 
kamuoyuna bomba gibi düşmüştü: Osama Bin Laden öldürülmüştü! Hangisi 
daha ilgi çekici bilemiyorum, yaşlı bir adamın ölmüş olmasımı yoksa koyunların 
kendilerine sunulmuş olan bu amplifikasyon ile sokaklarda sevinç gösterileri 
yapmış olmalarımı. Önce haber "Son Dakika" olarak giriş yaptı ve ardından 
amplifike olmuş olan koyunlar SMS yada Twitter ile düşüncelerini yazmaya 
başladılar. "Bin Laden yakalanmış, duydunmu?" gibi. Belkide çoğu halen tüm bu 
amplifikasyonun nasıl işliyor olduğunu anlamıyor, ancak tüm bu haberleri 
izledikten sonra koyunları izleyerek, bu işlemin NASIL yapıldığını daha rahat 
görebilirsiniz. 

TV seyretmenize gerek bile yok. Bırakın etrafinizdaki koyunlar size haberleri 
getirsinler, sadece yeni neler var diye sorun ve hemen papağan gibi medyayı 
taklit etmeye başlayacaklardır. Bu haberler çıktığından beri sanki hayatlarındaki 
tüm problemler bir anda ortadan kalkmış ve yaşıyor oldukları heyecandan dolayı 
başka hiçbirşeyin bir önemi yokmuş gibiler. Anons 1.Mayısta geldi, yani pazar 
günü. Ardından, pazartesi günü tüm medya ve buna bağlı olarakta koyunlar 
aynı şeyi tartışmaya (tekrar) başladılar. 

Hmmm, bir anda yüksek benzin fiyatları sanki o kadarda pahalı görünmüyor, 
çünkü, biliyorsunuz, Bin Laden yakalandı! Borsanın buna nasıl karşılık verdiğini 
izleyen oldumu? Bin Laden ölmeden evvel çıkan finans haberleri piyasadaki 
canlılıga ışık tutuyordu fakat sebep gösterilmiyordu veeee "Son Dakika" 
haberleri, iste size piyasanın harekete geçmesi için gerekli olan amplifikasyon... 
koyunlar amplifike edildi ve işleme devam. Önemli olan şey piyasadaki 
değişimleri sürekli olarak birşeyin (günah keçisi) üzerine atmak ve buna bağlı 
olarakta koyunlara sürekli olarak "güvende" olmaları için vermeleri gereken 
kurbanın önemi irdelenmekte. Yani Bin Ladeni kullanarak yeni bir emlak balonu 
oluşturabilir ve yine Bin Ladeni öldürerek bu balonu patlatabilirsiniz! 

Koyunların devamlı kandırılmalarının nedeni ise aslında hiçbir Başkanın 
öldürülmüyor olmasına inanamamalarıdır. Nasıl olurda sahte olabilirki, resimler, 
videolar ve şahitler var değilmi! Şapşallar....... 
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Bunu hatırlayan varmı? 

 

 
Ya bunu? 

 

Ya buna ne demeli? 
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Bu ve benzeri olaylar daima bir tiyatrodur. Hatırlayın, toplum denen şey büyük 
bir kandırılıs ile başlamıştı. Buna bağlı olarakta, bu sistemin işleyebilmesinin tek 
yolu içten içe sürekli olarak yeni kandırmalarla koyunlara bu düzenin 
gerekliliğinin vurgulanmasıdır.... işte sahte bir suikastte aynı şekilde büyük bir 
kandırma anıdır. 

Iş hayatında zaman zaman işyerinin ismini değiştirmek gerekir. Bunu bulan ben 
değilim, iş hayatı böyle işliyor. Roy Rogers oluyor Burger King, Datsun oluyor 
Nissan, Eunos oluyor Mazda. Bunlar sadece tıpkı bir elitin ölmesinin taklit 
edilmesi gibi gösterilebilecek örnekler. Tabiki elit derken bahsettiğim kişi 
"sorumlu" olanı! Görebileceğiniz gibi kraliçe arı müşterilerinden yeterince enerji 
emdikten sonra, birinin çıkıp çok uzun süredir yönetimde olmasını eleştirmeye 
başlamadan rengini değiştirerek sanki yeniymiş gibi bir izlenim bırakır. 
Şirektlerin CEO larını değiştirdiklerini ne kadar sıklıkta duyuyorsunuz? Bu 
kesinlikle bir hataya bağlı değil! Patron daima halkın önünde duracak bir 
temsilci bulundurur ve değişiklik görünümü altındada sadece temsilciyi 
değiştirir, fakat patron hala aynıdır. Işte bu yüzden koyunlar seçime gidip 
başkanlarını seçerken aslında bir ilüzyon için seçime gidiyor olduklarını asla 
düşünmek istemezler, aslında biliyorlar fakat gerçeğin acı tokatını hissetmemek 
için dün ne yaptılarsa bugünde aynısını yapmaya devam ediyorlar. Şimdi neden 
bu varlıklara ZOMBI dendiğini anlıyormusunuz? 
 
Hani TV deki spor haberlerinde antrenörün kovulma haberi vardırya, aynı işlem 
buradada uygulanmakta. Tüm bu "kovma" işlemleri bilerek yapiliyorki, halk 
ortadaki hanedanlığı, hanedanlık gibi göremesin. Ironik bir şekilde koyunlar 
gerçekle yüzleştirilerek arada bir şok testinede tabi tutulmaktalar. Mesela, 
Tayyip Erdogan, Necmettin Erbakanın takipçisi idi ve onun yerini aldı. Sabıkalı 
idi ve bildiğiniz gibi sabıkalı olanlara milletvekili olma hakkı tanınmıyor. Ancak 
meclisteki 30 dakikalık bir kanun ile bu durumun üzerinden geçtiler ve bugün 
Türkiye sabıkalı bir Başbakana sahip oldu. Ama o şöyle yada böyle diye 
anlatsınlar... hanedanlık böyle işler! Istenilen kim ise o başa getirilir, durumlar 
ne olursa olsun, medya hikayeleri sayesinde bu durumun gerekçelerini nasıl olsa 
sunacak ve başkanı halk önünde aklayacaktır. Koyunların bugün kafasındaki 
benzer bir düşünce şudur: "Valla Tayyipi sevmem ama ondan başkada 
Başbakan olabilecek adam göremiyorum". Yani halk aslında asla bir seçim şansı 
olmaığını görmek dahi istemiyor - bunu itiraf ediyorlar fakat kabullenmek 
istemiyorlar. Bu böyle idi ve böyle kalmayada devam edecek. Tıpkı ABD deki 
gibi, önce baba Bush Başkan oluyor, ardındanda Oğul Bush. Ilk önce Clinton 
Başkan oluyor ardındanda karısı Clinton Başkan Yardımcısı. Yani halka 
hanedanların şok testi uygulanıyor ve koyunlar Bush 1,2,3,4 yada Clinton 
1,2,3,4 gibi bir seçime maruz kalıyorlar. Aslında seçime katılan birçok aday var, 
ancak bildiğiniz gibi koyunlar en iyi yalan söyleyeni ve medyanın en popüler 
gösterdiği kişiyi seçmeye programlanacaklardır. 

Koyunlar üzerinde uygulanan işlem basit: kırmızı hap, mavi hap liderliği! Bir 
lider geliyor ve sonunda onun sıçtıklarını ortaya çıkaran bir başkası kendini 
"kırmızı hap" olarak tanıtıp değişim vaad ediyor. Bu iyi polis/kötü polis daima 
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böyle devam ediyor. Tıpkı Morpheusun yaptığı gibi, aslında Neo başta herhangi 
bir hap ile iyileşmenin yolunu aramıyor. Bu çözüm ona sunuluyor ve bir anda 
karar vermek zorunda kalıyor. Morpheus ona sadece kapıdan çıkıp gidebileceği 
gibi bir opsiyonda sunmuyor... kırmızı yada mavi - hadi seçimini yap diyor. Bu 
şekilde paralize edilen koyunlarda aslında öyle yada böyle tongaya 
düşürüldüklerini asla idrak edemiyorlar. 

Sahte suikastler yada idamlar koyunlar üzerinde, tıpkı işyeri ismi değiştirmek 
gibi, "bakın o kötü kalpli diktatör öldü" imajını oluşturur, buda koyunlara bir 
rahatlık hissi verir ve yeni sunulan lideri kucaklayarak kabul ederler. Işte  bu 
yüzden büyümeye başlayan şirketler daima isimlerini değiştererek halkı 
kandırırlar. 
 
Sahte bir suikast yapın ve patronu özel bir adaya, yer altına yada aydaki üsse 
yollayıp yönetmeye devam etmesini sağlayın... fakat koyunların zihninde o 
yönetici çoktan gitmiş olarak kabul edilecektir. Tıpkı Süleyman Demirel gibi! 
Özala yapılan suikasti hatırlayan varmı? Wooaaawww, ne şovdu değilmi? 
Suikastçi silahi kürsünün altından çıkarmıştı, yani onun için özel olarak oraya 
gizli servis tarafından yerleştirilmişti. Tabiki silahi yerleştirenler terör örgütü 
üyesi olmalıydılar. Devletin görevlisi nasıl olurda böyle birşey yapar!? Eğer Özal 
o gün orada gereçkten öldürülmek istense idi, kürsü altına silah koyup bir 
salağın rasgele mermi sıkmasi yerine bomba koyup sorunu %100 lük kesinlilikle 
hallederdiniz. Fakat tıpkı Reagen'ında yaptığı gibi, Özal suikasten canlı kurtuldu 
ve halk onun güveninirliğini tartışmaya başlamadan evvel kutuplar değişitirildi 
ve böylece bir anda ülkenin kahramanı oldu. Eğer bu suikast olmasaydı şuan 
kendisi için yapılmış mabed yerine zincirlikuyuda herhangi bir mezarda yatıyor 
olurdu. Halk zennettiki "bu adam bizim için iyi birşey yapıyorki gizli güçler onu 
öldürmek istiyor"! Operasyon mükemmel işledi ve halk her zamanki gibi başarılı 
bir şekilde aldatıldı. 

JFK sizce açık alandamı suikaste kurban gitmişti? Buna gerçekten inanıyor 
olmanızın tek nedeni Zapruder Filmi denen videoyu seyretmiş olmanız. Ancak 
tabiki birçok moronun es geçtiği önemli ayrıntı; Zapruder filminin JFK 
suikastinden 12 sene sonra yani 1975'te ortaya çıkmış olmasıdır. Neden bu 
kadar beklemişlerdi peki? Çünkü yapılan şey sahte idi! Nokta. Ne oldu o 12 yıl 
boyunca? Hollywood sihirbazlarına soralım isterseniz! 

Bu sahte suikast yada ölümlerle hedeflenen şey halka Liderlerin dahi kaosa 
maruz kalabildiklerini göstermektir (aslında kalmıyorlar). Buna bağlı olarakta 
koyunların zihninde yeni bir düşünce belirir: Yönetmek tehlikleli bir 
meşgaledir ve bu görevi yapan kelle koltukta gezer.... o yüzden bunu 
sadece ölümü göz almış elitler yapsın. 
 
Düşünün şapşallar, düşünün......!!! 
 
Yapılanı korkutucu bir şekilde tanıtın ve göreceksinizki koyunlar bunu yapmaya 
karşı herhangi bir istek duymayacaklardır. Hanginiz bunun böyle olduğunu 
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biliyor ama yinede herhangi bir işyerine sahip değil? Tabiki çoğunuz - çünkü 
sizde bir nevi suikaste uğramaktan (iflas! başarısızlık!) korkuyorsunuz. Korku, 
sizi yapmak istediklerinzden alıkoyan yegane etkendir. Korkuyu yönetmeyi 
bilende daima çoğunluğu yönetir! Hitler Reichstag Parlamentosu yakıp suçu 
teröristlere atmıştı. Nero Romayı yakıp suçu gaz yağı satıcılarına attı....Tarih 
daima tekerrür ediyor ve koyunlar hala bağlantıyı göremiyor. 

Tıpkı platonun mağradaki gölgelere bakan köleleri izah etmesi gibi, hikaye aynı 
işler. Insanlar asla gerçekleri doğrudan bilmek istemezler. Kimse koyun 
olduğunu dogrudan kabul etmek istemez, hatta gerekirse bunun böyle 
olmadığını sergilemek için saldırıya bile geçerler. 
 
Koyunlar henüz çocukluktan itibaren tıpkı "Brave New World" stilinde, yüksek 
mertebeli yöneticilerin daima tehlike altında olduğuna dair doktrine edildikleri 
için - ileride politika yada siyaset yapmanın ne kadar büyük sorumluluk ve 
tehlike getirdiğini beyinlerine kazıtırlar. Politika = Tehlike, Başkan = Tehlike, 
Patron = Tehlike....vs... 

Işte bu yüzden sürekli olarak politik skandallar ve buna bağlı küçük 
düşürülmeler üretilir ve böylecede halk bu tip bir meslekten uzak durmayı tercih 
etmeye başlar. Buna bağlı olarakta bu riski göze alan elitleri, onlar için açığa 
çıkıp göğüslerini kurşunlara siper edecekleri içinde sevinçle karşılar ve birer 
Tanrı muamelesi yaparlar. Tehlike onların göbek adıdır ve yaptıkları şey bir nevi 
kahramanlıktır. Biliyorsunuzki liderler daima bazı kahramanlarla yada eski 
liderler (kral) ile eşdeğer tutulurlar. 
 
Dikkat edin, koyunlar işyeri sahibi olanlara nasılda gıpta ile bakıyorlar. Sanki 
yaptığınız işte boynunuz her an giyotin altında imiş gibi bir bakış. Sizdeki 
cesareti takdir ediyorlar. Kendi hayatınız üzerine sorumlu olmak yada onu 
yönetme fikri ta çocukluktan itibaren gösterilen güçlü yöneticilerin resimleri 
vasıtasıyla beyinlere bunu başarmaları için kendileri haricinde bir başka 
yöneticiye ihtiyaç olduğu yönünde şartlandırılıyor. Yani yöneten birisi daiam 
olacak, fakat bu asla siz olamazsınız! Çocuklar yöneticilerin suikast, skandal 
yada kazalara kurban gitmelerini izleyerek bu görevin ne kadar ağır bir 
sorumluluğa sahip olduğuna inandırılıyor. Tipki Papanın: "Her Insanın Tanrıya 
Inanmaya ihtiyacı var" demesi gibi, yapılan tüm yöneticilik amplifikasyonları ile 
koyunlar çocukluktan itibaren Tanrı kavramı altında yöneticileride birer Tanrı 
gibi görmeye başlıyor ve onların "kutsal" görevini ve mertebelerini sualsiz kabul 
ediyorlar, çünkü nasıl olsa bu görevi asla üstlenecek cesarete sahip 
olmayacaklar. Işte koyunları koyun ve bir o kadarda aptal yapan etkide bu: 
İNANÇ! Koyunlar bu işlerin böyle olduğuna İNANIYOR ve böylecede düzenin aynı 
hanedanlık altında işletilmesine devam ediyorlar. Sahiplerini nasıl sevdiklerini 
her mitingde belli ediyorlar. 

Herkes ellerini kaldırmış onun ağzından çıkacak ilahi sözleri bekliyor. Hepsi onun 
onları kutsal sesi ile kutsadığını duymak istiyor. O ne kadar "ben sizin 
hizmetkarınızım" dese, halkda bir o kadar onun hizmetkarı olmaya soyunuyor. 
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Hiç okuduğunuz okullardaki atatürk resimlerine dikkat ettinizmi? Hep tepede 
duruyor ve tıpkı bir Tanrı gibi gözleri şefkat dolu bir şekilde: Sen kimsinki benim 
gibi birisi olasın! Senin gibilere işte böyle tepeden bakarlar.... dercesine bakıyor. 

Sahte suikast ve skandalların halk üzerindeki etkisi şunu düşünmelerini sağlar: 
"Bu yönetim işini ben buna cesareti olan (götü yiyen) politikacılara bırakayım" 
böylelikle karşınızda kendi hayatlarını idame etmeye çalışan bir insan grubu 
yerine, hayatlarını başkalarının eline sunan ve onları takip etmeye başlayan bir 
koyun sürüsü oluşturmuş olursunuz. 

Kendinize bir sorun! Neden medya Başkanları göründüklerinden daha aptal bir 
şekilde küçük düşürmeye çalışır? Medya zaten onların elinde değilmi? Eğer 
haberin onlara bir faydası yoksa neden yayınlatsınlar? Basit bir şekilde şunu 
elde etmek için: asla kendi hayatının yöneticisi olamazsın ve 
olamayacaksında! Ne zaman bir balon patlasa ve ortaya bir skandal çıksa 
mutlaka bir günah keçisi bulunur ve hapse atılarak koyunlara bu işlerin ne kadar 
"acımasız" işlediği irdelenir! Bu işlem böylece devam ederek her nesil aynı 
doktrinasyondan geçer ve sürü kontrol altında tutulmaya devam edilir. 

Herneyse Bin Ladene geri dönelim. Koyunları dinlerken neler söylediklerine 
bakın... çoğunlukla TV de yada Gazetede gördükleri şeyleri tekrar ederler, yani 
kendi düşüncelerine bağlı herhangi bir izahatları yoktur. Zaten düşünecek 
vakitleride olmadığı için Medya papağanı olmalarına pekde şaşmamak gerekir. 
Bugünün medyası artık sadece TV de değil, buna twitter yada facebook benzeri 
tüm sosyal sitelerde dahil. Tıpkı 9/11 saldırısı gerçekleştiğinde halk görüntüleri 
seyrettikten sonra, TV bir suçlu gösterip devletin ne yapacağını izleyene kadar 
nasıl davranması yada "düşünmesi" gerektiğine dair programlanmamıştı. Eğer 
düşünme halka bırakılsa, olayın ertesi günü millet "Binayi çökerttiler, devlet 
sessiz kaldı", "Boşverin geçti artık, hayat devam ediyor" yada "Fazla 
büyütmeyin artık" gibi şeyler söylemeye başlar. Ancak Medyanın amplifikasyonu 
sayesinde Terör ve ona karşı olan savaş için bir kaç gün sonra başlama 
düğmesine basılmış oldu. Bunu takibende "Tanrı Amerikayı korusun", 
"Askerlerimizi Destekleyin", "Asla Unutmayacağız" yada "Özgürlük bedava değil" 
gibi sloganlar üretilip koyunlar tekrar amplifike edilmeye devam edildi. 

Bin Ladenin ölümü üzerine sadece koyunların ne dediklerine ve neyi tekrar 
ettiklerine dikkat edin. Tekrar ettikleri şeyler zihinlerine sokulmuş 
PROGRAMLARDAN başka birşey değil. Bu tip bir haber koyunlara kısa süreli bir 
morfin etkisi yaptığından en az 3 hafta benzinin pahalılığı yada maaşların azlığı 
herhangi bir gündem oluşturmayacaktır. Tam gündem bu konuya geldiğinde 
yine bir skandal ile dikkatler bir süreliğine dağıtılır ve bu işlem sonsuza kadar 
böyle devam eder. Önemli olan "kötü adamın" ölmüş olmasıdır, bu sayede 
devlet eve et getiren baba rolünü almaya devam eder. 
 
Geroge W. Bush 1.Mayıs 2003 te yaptığı konuşmada Irak Savaşının bittiğini ve 
askerlerin yakında çekileceklerini müjdelemişti. Ne oldu? Eve döneceklerine 
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daha fazla asker oralara gönderildi. Tabiki koyunların aklındaki tek düşünce ise 
"Belki yarın, belki yarındanda yakın bir zamanda evdeyim" olacaktır, yani ASLA! 

1.Mayıs - Hitlerin öldüğü anons edildi. 
1.Mayıs - Bush Irak operasyonun bittiğini açıkladı. 
1.Mayıs - Bin Ladin'in öldüğü açıklandı. 

1.Mayıs = Ilkbahar festivali ve kurban kanının akıtılıp hayatın yeniden 
canlanmasını kutlama günü! Kim diyorki Illuminatinin espiri anlayışı yok diye! 
Bunu sadece koyunlar anlamıyor. 
 
Koyunların aptallığını görmek için şu noktaya dikkat etmeniz yeterli: kötü 
liderler ölüyor (öldürülüyor) fakat savaş halen devam ediyor, peki bu ölümün 
faydası ne idi, neyi değiştirdi? Koyunlara göre ekonomiye canlılık getirdi! Bin 
Ladenin ölümü ile doların yükselmeye başlamasi bir tesadüfmüydü? 
 
Tüm Dünya hanedanlık sistemi ile yönetiliyor, fakat koyunlar daima bir çobana 
ihtiyaç duyduklarını düşünmeye programlandıkları içinde bu sistemin çökmesi 
yada değişmesi gibi bir alternatif bulunmuyor. Her lider aynısını vaat 
etmiyormu? Yenilikler, reformlar, düzenlemeler vs.... Sonu olmayan bir hikaye 
gibi. Sanki her gelen lider ile birşeyler düzelecek yada değişecekmiş gibi bir 
hisle yaşayan sığırların kandırılmaları işte bu kadar kolay. Tek yapmanız 
gereken cesaretlerini kırmanız ve size ihtiyaçları olduğunu sahte savaş, terör 
yada saldırılarla sürekli olarak korku yayarak irdelemeniz. ABD Ordusunun 
Türkiyeye PKK ile Savaşabilmesi için yardim edeceği haberlerini duydunuz 
değilmi?!! Gerçektende durum bumu sizce? 
 
Devletler terör gruplarını dolaylı yollardan destekliyor ve kendi oluşuturdukları 
bu canavarı önce halkın üstüne salıyor sonrada koruyucuyu oynayıp yönetimi 
ellerinde barındırmaya devam ediyorlar. Bir koyunun bir kadını etkilemek için 
yapabileceği en iyi örnek nedir? O kadını kendine saldıran bir caniden 
kurtarmaya çabalamak! Tabiki kadın saldırgana önceden para vermiş 
olduğunuzu bilmiyor olacak, sizde bu rahatlıkla karşınızdaki hizbandutu bir 
tokatla yere yıkıp avınızı kandırmış olacaksiniz! Herkes mutlu: saldırgan paraya 
kavuştu, koyun kadını kaptı, kadında koruyucusunu (çakıcı/ATM) buldu. Üçüde 
kandırıldığını biliyor olamalarına rağmen elde ettikleri ile mutlu olduklarından bu 
gerçegi göz ardi etmeyi tercih ediyorlar. 

Hani Atatürkün savaş alanında kalbinin üzerindeki saatten vurulup mucizevi 
şekilde hayatta kalması efsanesi vardır! Aslında bulunduğu yerden ve düşmanla 
arada olan mesafeden dolayı menzil dışında olduğundan bu olayın 
gerçekleşmesine imkan yoktu. Fakat basit bir hile ile saatin üzerine boşa ateş 
ederek oluşturulan bu efsane ile herkes bir anda artık o ne derse yapmaya 
hazırdı. Çünkü bu bir mucize idi! Yüce lider ilahi bir koruma altında idi ve kim 
onu takip ederse oda onun koruması altında olacaktı. Bu tip mucizeler tarihler 
boyunca liderler ve komutanlar tarafından kullanılmaya devam etmektedir. 
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ŞİRKETLER 

Etrafınızdaki şeylerin nasıl işliyor ve neye göre tasarlandığına geçmeden evvel 
toplum içinde bilindiği zannedilen ancak kimsenin doğru dürüst izah edemediği 
iki kavrama değinmem gerekiyor! Bu be benzeri kavramların kullanımı oldukça 
sıktır ancak koyunlar bunların gerçekte ne amaçla kullanıldığı konusunda pek bir 
fikir sahibi değilerdir, olmalarıda gerekmez - ne kadar aptal kalırlarsa o kadar iyi 
ve bir o kadarda güvenlidir. Öncelike Yasa ve Kanun kelimelerinin taşıdıklara 
anlamlara gelip bunların aslında nasılda "aynı" şeyler olmadığına bakalım. 

Yasa; olayların gidişinde olağandışına yer vermeyen, değişmezlik ve zorunluluk 
gösteren kural; toplumsal yaşam içinde kendiliğinden oluşan ve uyulması 
toplum içinde yaşamanın bir zorunluluğu olan toplumsal alışkılar 
bütünü. Devletin yasama gücü tarafından konulan, herkesin uyması zorunlu 
olan yaptırıma bağlı kuralların her biri,  

Kanun; düşüncenin mantıksal bir değeri olması için uyulması zorunlu 
olan temel. 
Alıntı: www.turkcebilgi.com 

Şimdi size birşey açıklayayım. Kurallar, haklar, kanunlar, yasalar vb şeyler 
hayal gücünden ibarettir ve sadece yukarıdada okuduğunuz gibi bir fikri yada 
düşünceyi temsil ederler. "Senin bunu söylemeye hakkın yok" diyen birine, 
"seninde bana benim bunu söylemeye hakkım olmadığını söylemeye hakkın 
yok" demek aynı hayali fikri temsil eder! Insanlarla konuşurken dikkat ettiğim 
şey kimsenin yasa ve kanunun arasındaki bu ince farkı göremiyor olması. 
Sebebi şu, sizler halk lisanını ve kuralları koyanlar ise kanuni lisanı kullanırlar. 
Yani Türkçe konuşuyor olsalar bile siz onları anlayamazsınız hatta anlıyor gibi 
takılıp anlamadığınız belli etmemeye çalışırsınız. Şimdide bu anlamayıpta anlıyor 
gibi takılmanın ulusal bir koyun sendromu olduğunu düşünün! Anlayamıyor 
olmanızın maksadıda zaten farkına varıpta uyanmamanız için. Yani uyandırma 
kerizi bulnadırırsın denizi olayı! 
 

İki tür insan vardır: 
Doğmus olan siz ve oluşturulmuş olan kişiliğiniz yani kağıt üzerindeki temsil 
ettiğinizi şahıs. Isminiz Ahmet Patlıcan olsun, aileniz eşiniz dostunuz sizi Ahmet 
diye çağırır. Ancak Devlet ile bir ilişki içine girdiğiniz zaman Ahmet Bey veya 
Sayın Ahmet Patlıcan oluverirsiniz, çünkü bu şekilde size bir şahıs statüsü 
verilir. Devletin Ahmetle işi yoktur çünkü Ahmet gerçekte var olan bir 
"insandır". Devlet sektörü insan yapımı bir düşünceden ibaret olduğu için 
doğrudan gerçek kişiler ile iletişim kuramaz. Bunun için devlet ve ona bağlı 
kurumlar sizin temsil ettiğiniz hayali şahıs ile ilişkiye girebilir ve onun vasıtası ile 
size yaptırım uygulayabilir.  
 
Peki bu kişilestirme ne zaman başlıyor? Bankalar ve diğer kurumsal yapılar 
başvurularınızda isminizi büyük harflerle yazmanızı isterler çünkü bu şekilde 
"şahıslaştırılmış" olan ve temsil etmek zorunda olduğunuz yapay AHMET kayıda 
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altına girer. Küçük harflerle yazılmış bir isim "insan" olan gerçek kişiyi temsil 
eder ve banka bu kişi ile doğrudan çalışamaz. Tüm devlet dairelerindeki formları 
büyük harflerle doldurmanızda işte bu yüzden istenir. Bu işlem Roma 
İmparatorluğu zamamnından beri halen uygulanmaktadır. Büyük harflerle 
oluşturulan şahıs latincedeki Persona kelimesinden türemiştir ve Persona esas 
manası ile tiyatrodaki oyuncuların kullanmakta oldukları maskeye verilen 
isimdir. Kısaca kişi insanın kendisi iken oluşturulmuş olan "şahıs" onun maskesi 
yani temsili görüntüsüdür. 
 
Dünyada Ticari kanunları belirleyen bir UCC (Uniform Commercial Code) ticari 
kodu vardır. Bu şekilde dünyadaki tüm ülkeler birbirleri arasında ticaret 
yapabilmelerini sağlar. Bu kodlama olmadan kimse kime ne kadar ödeyeceğini 
veya satacağını hesaplayamaz, yani ticaret gerçekleşemez. Bu koda göre bir 
geminin limana yanaşıp, ambarını açarak içindeki malları dışarı çıkarttırması 
anına "doğum" denir yani su üzerinden gelen doğum! Limandaki gümrük 
memuru ise kaptandan manifestoyu alarak ülkesine neyden ne kadar, yani ülke 
ekonomisine neyin girdiğine dair bir liste alır ve hepsini kayıt altına alır.  
 
Aynı şekilde bir insan doğduğu zaman tıpkı UCC kodu gibi rahimdeki sudan 
karaya çıkmış olduğunuz için listelenip kayıt altına alınmanız gerekmektedir. Bu 
nedenle doğumdan sonra bebek için bir "doğum sertifikası" alırsınız. Doğum 
sertifikasi almanız o andan itibaren bebeği ülkenin ekonomi kayıtlarına geçirmiş 
ve bebeğin sorumluluğunu (sahip) devlete teslim etmis olduğunuz anlamına 
gelir. Yani bebek kayıt altına alındığı andan itibaren devletin kayıtlı "malıdır". Bu 
nedenle eğer devlet gerekli görürse çocugu (kendi malını) elinizden alma 
hakkına sahiptir. Yani nasılki çocuğu zorunlu olarak okula göndermenizi devlet 
istiyorsa, aynı şekilde bu görevi yerine getirmekte diretirseniz, bunu kendi 
malını korumak için sizin izninize gerek duymadanda yapabilir. Çünkü sertifika 
ile devlete bu yetkiyi vermişsinizdir. Devletin gözünde ebeveynler sadece 
devlete ait olan malı barındırıp ona devletin sağladığı imkanlar ve kurallar 
doğrultusunda bakmakla yükümlü birer köledir! Ebeveynlerde tıpkı bebekler gibi 
aynı şekilde sertifikalı birer devlet maldır. 
 
Sizlere verilen doğum sertifikasi sadece bir kopyadır. Orjinal sertifikadaki seri 
numarası borsadaki belirli kurumların şifrelerini gösterir. Yani her sertifikalı 
insanın borsada bir değeri vardır. Ayrıca sigortalı olduğunuz andan itibaren 
devletin kayıtlı işçisi konumuna gelirsiniz. Nerde çalışıyor olduğunuzun bir önemi 
yok, sonuçta tüm şirketler devlete bağlı ve sizde ödediğiniz vergilerle devletinize 
çalışmış oluyorsunuz. Devletin kendiside bir şirket olduğu için kayıt altına 
geçtiğiniz andan itibaren işten çıkabilmek gibi bir şansınız yoktur. Yani devletin 
malı olmaya son verebilmeniz için doğum sertifikanızı sildirmeniz ve buna bağlı 
olarakta devlet kayıtlarındaki tüm sizin şahsınıza bağlı kayıtlarıda aynı şekilde 
fes ettirmeniz gerekir, ki bu neredeyse imkansız bir işlemdir? Neden mi? Çünkü 
devlet memurlarıda tam ne yapıyor olduklarını bilmediklerinden onlardan 
gerçekten neyi talep ediyor olduğunuzuda anşamayacaklardır. Bir nevi 
suratınıza bön bön bakıp size sadece zorluk çıkaracaklardır. Yani nasıl olurda 
tamamen kayıt dışı olmak isteyebilirsiniz? Bunun size ne faydası olacaktır ve 
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kaydınızı böylece sildirince nereye kayıt olacaksınızdır gibi kısır döngüye 
sokulursunuz. Halkın kaydı olmayan insanlara nasıl baktığına hiç dikkat 
etmiyormusunuz? Sanki Marstan gelip onları istila edecekmişsiniz gibi size 
korkarak ve şüpheci bir şekilde bakarlar. Kayıt dışı insanlar tıpkı doğada keyfine 
göre gezen özgür hayvanlar gibidir. Kendi hallerine bırakılıp etrafa zarar 
vermemeleri için tek tek yakalanıp fişlenmeli ve kayıt altına alımalıdırlar. BM en 
son yaptığı bir açıklamada dünya üzerinde yaklaşık 15 milyon insanın vatansız 
ve kayıt dışı olduğunu belirtip buna karşılık bir girişimde bulunulması gerektiğini 
bildirmişti. Eğer bir çiftçi iseniz ve sizin üzerinden para kazandığınız hayvanlar 
dışarıda özgürce cirit atıyorsa, onları çiftliğinize sokmak için uğraşırsınız. Bu 
çiftliğe sokma işlemi için insanlara karşı tıpkı kovboylar gibi gerilla yada askeri 
birimleri kullanıp hepsini bir kampta toplar, sonrada işinize yarayacak olanları 
ayıklayıp gereksizleri ya geri salar yada yok edersiniz. Örnek olarak Somalideki 
binlerce kayıtsız insanın toplandığı kamplara bakabilirsiniz. Devlet yöneticisi 
hayırseverler bu bölgelere sadece ellerine geçen yeni sürünün akıbetini 
kararlaştırmak için giderler. Yardım ve Bağış gibi zırvalar sadece diğer çiftlik 
hayvanlarının aslında neler döndüğünü anlamamaları için yapılan banal 
aktivitelerdir.  
 
Tabiki anlattıklarıma inanmak istemeyeceksiniz, çünkü böyle şeyleri size kimse 
anlatmıyor değilmi? Buyrun kendiniz görün. Company=Şirket! 
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Ayrıca yukarıda gördüğünüz gibi bu şirketler grubuna Türkiye Cumhuriyeti 
Ordusu yada SGK'da dahildir. Yani Devlet adına yaptığınız her görev köle olarak 
yapıyor olduğunuz bir iş. Efendinize sadakatinizi gösteriyorsunuz. Sizi besleyip 
size baktığını sandığınız efendiniz. Devlet şuan sizden neden 3 çocuk yapmanızı 
istiyor sizce? Çocukları çok sevdikleri içinmi? Borsada değer kazanmak ve 
paranın değerini stabil tutabilmek için. Aynı zamanda ülkenin gelecekteki askeri 
ihtiyacını karşılamak için gerekli erbaşlar için şimdiden planlar yapılıyor. Bunca 
gemiler yada diğer ekstra askeri yada polis envanterini kimler kullanacak 
yoksa? Ekonomistler size ne anlatırlarsa anlatsınlar, dünya üzerinde dönen para 
"insan kaynaklı". Yani Banka size 50TL veriyor, peki hiç bankaya şu soruyu 
sordunuzmu! Neyin 50TL si???? Neye endeksli olarak 50TL? veya 100TL veya 
200TL, yani her ne kadarsa. Altınamı? Gümüşemi? Pırlantayamı? Petrolemi? 
Paranın üzerinde bu veriler herhangi bir şekilde "buna endekslidir" diye 
yazıyormu? Hayır! Çünkü para denen kağıt sadece bir ilüzyon, yani değeri 
üzerine basılmış kağıdınki kadar, sıfır! Devleti bir şirket piramiti olarak 
görürseniz, en altta piramiti ayakta tutanda sizler oluyorsunuz.  
 
Sizlere eğer bu piramiti tutmayi bırakırsanız olacak ekonomik krizler, açlik, 
sefalet, kaos vb hikayeler anlatılarak korkudan piramiti tutmaya devam etmeniz 
saglanıyor. Temel indüksiyon: KORKU! Peki devlete vergi ödediĞiniz zaman, 
yaptığınız ödeme karşılıgında bir fatura alıyormusunuz? Devlet size bunlarla yol 
yapıyor, güzel. Fakat neden sizin paranızla yapılmış olan bu yollardan geçerken 
geçiş ücreti ödüyorsunuz? Hastaneler sizlerin verdiği vergi ile yapılıyor, sigorta 
sizlerin verdiği aidatlarla ayakta duruyor, fakat neden muayene ve ilaç için 
halen para ödüyorsunuz? Neden halen yüksek teknoljili bir hastanede bedava 
hizmete tabi değilsiniz?  
 

Devlet sizlere ödediğiniz vergilerle okullar yaptırıyor, fakat yinede kayıt parası, 
aidatti birsürü ıvır zıvır için para ödüyorsunuz! Peki ya okullardaki aynılaştırma 
çabalarına ne demeli! Tüm çocuklar aynı şeyleri öğreniyorlar, fazla soru soranlar 
ya ceza yiyiyor yada söz hakkı verilmiyor. Yani hepsi ayni bilgi seviyesinde 
eğitilsinler diye. Herhalde bunada "eşitlik" deniyor. Tüm çocuklar aynı kıyafetleri 
giyiyorlar. Mazeret ise zengin fakir ayrımı olmasin diye. Bakın, zenginler zaten 
kolejlere gidiyor yani sizin gibi orta hallilerin okullarına çocuklarını gönderip 
onları aptal zombilere çevirtmek istemiyorlar. Onlar bunun farkında.  
 

İlokul çocukları aynı renk önlükler giyer? Ortaokul ve liseli gençler ise aynı 
takım elbiseyi! Peki bu aynılığın amacı nedir? Eşit haklar? Eşit dağılım? Tabiki 
hayır! Bu sadece bir başka hayırsever Programlaması!!! Gelecege hazırlık. Aynı 
ortamlarda aynı şekilde görünen diğer drone arı görünümlülerle yaşamaya 
uyum sağlama. Fabrika işçileri yada ofis köleleri.... ne giyiyorlar? Tulum yada 
takım elbise değilmi? Tüm bu aynılığın tek bir amacı var: iyi huylu, vergisini 
ödeyen, aptal ve otoriteyi sorgulamayan bir toplum yaratmak. 
 
Yani çeşitli programlanmalardan geçiyorsunuz. Çünkü eğerki küçük yaşta tulum 
veya uniforma giymeye alışmamış olsanız, işyerinde veya askerde bir anda 
uniforma giymeye başlayacağınız için bir nevi psikolojik baskı, kişilik sorunları 
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veya adaptasyon problemleri yaşayabilirsiniz. Buda sizi asi olmaya ve baş 
kaldırmaya iter! Ani değişim etkisi! Bunu baştan savabilmek içinde çocuk yaşta 
alıştırılırsınız. Sizlere okulda nasıl iyi bir "vatandaş" olacağınız ve kanunlara karşı 
nasıl saygılı olmanız gerektiği aşılanır. Okulllarda düzenlenen promosyon 
kampanyaları ile çocuklar ve aileleri kobay gibi ecza firmaları tarafından 
kullanılırlar. Çocuklara içinde ne olduğunu bilmedikleri aşılar yapılır. Herkes aşıyı 
yaptırıyor olduğu için ne olduğunu anlamayanlar bile sürü psikolojisi ile aşıya 
koşar ve yaptırır. Birçok aşı içeriği nörolojik toksinler içerdiğinden beyin 
hücrelerinde hasara neden olur ve çocuklarda zeka ve kavrama yetersizliğine 
yol açar. Sterilizayson ise bu işin bir başka yan ürünü.  
 
Yaptırmamış olanlar ise okul "yönetimi" tarafından "tatlı" bir dille uyarılırlar veya 
diğer çocuk aileleri aşıyı yapmaları içinde psikolojik baskı uygularlar. Sınıfta 
çocuk yalnız oturtulur, kimse yanına gitmez. Anneler diğer veliler tarafından 
"sen niye yaptırmadın, bak herkes yaptırdı" gibi uyarılara maruz kalırlar. 
Kısacası aşıyı yaptırmamış olana tıpkı bir ödlekmişçesine veya potansiyel 
tehlikeymişçesine davranılır. Çocuklar sınavlara tabi tutularak birşeyi "başarma" 
zorunluluğu hissi verilir.  
 
Okul iyi birşey karşı değilim ancak eğitiminde yolları var. Esas konu "eğitimden" 
çok öğrenimde yatmakta, yani öğrenim hür irade ile olmalı ve çocuklar 
istedikleri veya ilgi duydukları dalları öğrenebilmeli. Okul kitaplarının içeriği 
seneden seneye değişiyor ve inceliyorlar. Hatta artık kitaplar bedava, ne güzel 
değilmi. Bundan 100 sene evvelki okul sistemi ile bugünkü sistemi bir 
karşılaştırın ve aradaki farki kendiniz görün. Aileler çocukları zeki sansınlar ve 
memnun kalsınlar diye çocuklara verilen testlerdeki sorular o kadar 
basitlestiriliyorki artık,  bundan 100 sene evvelki ilkokul sorularını bir liselinin 
değil çözmesine soruyu anlamasına dahi imkan yok. Çocuklar kasıtlı ve 
programlı olarak aptallaştırılıyor. Ev ödevlerine ne oldu? Artık okumak için 
sadece bir kalem lazım gibi. 
  
Size yukarıdada belirttiğim gibi, tüm bakanlıklar şirket şirket içinde şeklindeki 
bir piramit düzeninde çalışır. Yani eğitim bakanlığı çalışacak personli yetiştirir ve 
piyasaya dağıtır. Piyasadaki çalışan yeni işçilerde diğer bakanlıkların 
hazinelerine kazandıkları paraları vergi olarak akıtırlar. Devletin gözünde bir 
sığır sürüsünden farkınız yok ve bu yüzdende sığır muamelesi görmek pek 
şaşırtıcı olmasa gerek. Yani bir bomba patlamış ve 200 kişi ölmüs, gerçekten bu 
rakam kimi ilgilendiriyor? Başkan ne diyor "üzgünüz" veya "kınıyoruz"! Yani bu 
lafların içten ve duygu yüklü olarak geldiğinden bu kadar eminmisiniz? Üzgünüz, 
allah rahmet eylesin diyorlar ve konferans bitiyor! Işte ölen 200 kişinin değeri 
sadece 2 dakikalik bir konferansta belli oluyor, yani sıfır! Çünkü devlet icin ha 
100 ha 1000 ölmüş farketmiyor, çünkü nasılsa üremeye devam ediyorsunuz. 
Eğerki çocuk sıkıntısı varsa yeni bir yardım kanunu çıkarılıyor ve insanlar tekrar 
çocuk yapmaya teşvik ediliyor. Hepsi sadece BUSINESS.  
 

60 yaşına kadar emeklilik parası ödeyenler bu paranın ne kadarını ele 
geçirebiliyor? Ödeyenlerin %60 i 55-60 arası vefat ediyor! Yani paralar devlete 
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kalıyor. Geri kalanlar ise 65-70 gibi vefat ettikleri için pek fazla bir zarar 
yaşanmıyor. Yani devlet sizlere para ödememek için çesitli yenilikler ve vergiler 
çıkarıyor, hatta çıkan bu yenilikleri tiyatrocuları ile TV de sizlere dalga 
geçercesine seyrettirip, kendi halinize güldürüyorlar. Gülüyorsunuz çünkü 
uysallaştırılmış bir sığırdan başka bir beklenemez. Karşılık veremiyorsunuz! 
Itiraz edemiyorsunuz. Protestolar ve yürüyüşlerle olmuyor bu işler. Devlet 
onlarıda hesaplıyor! Istediğiniz kadar yürüyüş yapın sonuçta medya hepsini 
evire çevire anlatarak gündemi değiştiriyor ve ertesi gün kimsenin aklında 
olmuyor. Yeni bir gün ve yeni bir işbaşı!  
 

Önceki yazılarda neden birçoğunuzun yok edilmesi gerektiğini yazdım. Çünkü 
bunun sebebi kendinizsiniz. Yani kendinizi yok ettiriyorsunuz. Artık hiçbirşeye 
inananız gelmiyor, herşey yalan, herşey palavra. Ancak sorumlulugu yinede 
devlete bırakıyorsunuzki, eğer bir şey yanlış yürüyorsa parmakla gösterip 
suçlayacak birisi olsun! Şapşal sığırlaaaar. Yaşamak için gerçekten öğrenmeyi 
ve sorumluluk almayı öğrenmediğiniz sürece "insan" olmanıza imkan yok. Bu 
yüzdende bir efendi çıkıp sizleri tek tek hizaya getirip sizden elde edeceği 
maksimum potansiyele ulaşmak için elinden gelen herşeyi yapar. Efendinin bu 
potansiyele ulaşabilmesinin tek yoluda koyunların onun izinde giderek birşey 
elde edebileceklerine inanmalarıyla mümkündür. Yani sorgusuz İTAAT! 
 

  

 

Arada bir fark gören varmı? Nüfus kağıdınızdaki isminizde Büyük harfli değilmi? 
Vatandaşlık numarası ne demek sizce? Peki her devlet dairesi işinde anında 
bilgilerinize ulaşıyorlar. Yani her vatandaş için oluşturulmuş bir dosya var 
demekki. Kişisel sicil dosyaları. Çalıştığınız şirkette aynısnı yapmıyormu? Yani 
sizin ikametgah kağıdnızı, evlilik cüzdan kopyanızı vb şeyleri işten çıksanız dahi 
barındırmıyorlarmı? Aynı şekilde her büyükbaş hayvanında doğumundan 
mezbahaya kadarki tüm sağlık kontrolleri, ne yediği yada nerelere satılmış 
olduğu kayıt altındadır. Kısaca doğumunuzdan ölümünüze kadar daima 
birilerinin malı olduğunuz bir yerlerde kayıtlı olmaya devam ediyor. Bunun ilk 
sebebi ebeveynlerinizin akılsızlığı ve düşünmeden yapmış oldukları sertifika 
işlemi. Bir diğeri ise koyunların bu işlemi "olmazsa olmaz" olarak görüp 
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birbirlerini kayıt altına aldırma yarışında olmaları. Eğer kayıtlı değilseniz kimse 
sizi askere yollayamaz. Eğer kayıtlı değilseniz kimse sizi bulunduğunuz 
topraklardan atamaz. Eğer kayıtlı değilseniz kimse sizi mahkemeye çıkaramaz. 
Hiç dikkat ettinizmi.... tüm kamu kuruluşlarında size isminizi sorup kayıtta 
görünen şahsı temsil edip etmediğiniz size teyit ettirirler. Evet benim dediğiniz 
zaman kayıtta görünen şahıs ile ilgili tüm işlemlerin sorumluluğuda size atanmış 
olur ve böylece bu şahısa uygulanması gereken tüm yaptırımlarda dolaylı olarak 
size uygulanmış olur. Aslında ortada bir zorlamada yok, tek yapılan şey teşvik 
yolu ile kabul etmenizi sağlamak. 
 
Şirketler asla ellerindeki büyükbaşların mutluluğu gibi şeylerle ilgilenmezler. 
Yapılan motivasyon işlemleri sadece bu havayı yaratmak içindir. Sigortanızın 
olmasının ilk nedeni sağlıklı olduğunuz sürece işe yarar ve kar sağlayan bir sığır 
olmanızdır. İkincisi ise sigortaya olan bağımlılığını dolayısı ile çalışmaya devam 
etmek zorunda kalmanızdır. Çünkü ancak çalışıyorsanız sigorta hizmetlerinden 
faydalanabilirsiniz. Bu duruma iki ucu boklu değnek gibi bakmak oldukça 
doğaldır çünkü uygulanan işlem her açıdan koyunların zararına, köle tüccarının 
ise karınadır. 
 
Şuanki banka ve borç düzeninin insanları neye getirdiği konusunda pek bir fikri 
olmayanlara kısa bir hatırlatma yapayım. Babil zamanlarında borç karşılığı 
uygulanan kurallar belli idi. Aldığınız borcu ödeyemediyseniz, borçlu olduğunuz 
kişinin kölesi olurdunuz, yani kısaca size sahip olurdu. Bugün bu durum hiç 
farklı değil. Kimileri "artık medeniyiz", "o eskidendi" diyerek bu durumu 
geçiştirmek isteyebilir, fakat durum ne ise o. Şirketlerin insanlara sahip 
olabilmelerinin tek yolu onları kandırıp kendi sistemleri dahilinde birer müptela 
olmalarını sağlayarak esas problem olan kendilerinden uzak durmalarını 
sağlamaktır. 
 
Bankalar sadece efendilerin köle ticareti için gereken yemi (bedava kredi) sunar 
ve ağa takılan ahmakları sistemlerinin birer parçası haline getirirler. Bankaların 
para kazanmak gibi bir ihtiyacı yoktur, çünkü gereken miktar istendiği kadar 
basılabilir. Önemli olan koyunların efendileri için ölene kadar çalışıp enerji ve 
zamanlarını harcamalarıdır. Efendilerin paraya ihtiyacı yoktur - onların tek 
amacı kontroldür. Kontrolsüz güç yıkıcıdır. Hayırseverler kendilerininde içinde 
bulunduğu bu ortamdaki insan gücünün kontrol dışı hareket edip beraberinde 
kendilerinede zarar vermemesi için koyunları tek tek fişleyip kontrol altında 
tutmak zorundadırlar. Hayırseverlere bu davranışlarından dolayı minnettar 
olmamak elde değildir. 
 
Hollanda ineği, afrika angusu, himalaya yakı yada bizon... hepsini ortak kılan 
şey birer sığır olduklarıdır. Bu şey dünya genelindede aynıdır. Birçok farklı gibi 
görünen ırk vardır ancak hepsi tek kategori altında aynı şekilde birer sığırdır. 
Daha nazik olmak gerekirse dünya üzerinde sadece tek bir ırk vardır oda insan 
ırkı. Buna bağlı olarakta dünya üzerindeki tüm ülke denen yerler birbirleri ile iç 
içe bağlı şirket yani çiftlikler serisidir. İzleri doğru takip ederseniz hepsinin 
sonuç olarak kocaman tek bir çiftlik olduğunu anlarsınız. İnsan çiftliği! 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

283    

 

PARA ve İŞLEVİ 

Tabiki madem bu hayırseverlerin para yolu ile koyunları çiftliğe NASIL 
hapsettiklerini ve onları köle gibi kullandıklarını anlatıyorum, o zaman para 
denen şeyin nasıl kullanıldığına yada üretildiğine değinmemde gerekir değilmi? 
Mesela etrafta milletin sürekli aynı konu üzerinde çene yorduklarını görüyorum.  

.... Devlet bankadan borç alıyor ve bunu 90 kere ödünç vererek zavallı halkın 
üzerinden kar yapıyor, falan filan.... bunların hepsi tralaladan ibaret! 
 
Bunların hiçbirinin bir önemi yok, aslında saçma sapan bile demek mümkün. 
Hayırseverlerin kendi eğitim merkezlerinde bu konular asla tam teşekküllü 
olarak ele alınmaz, buna bağlı olarak kimse çoğunluk neyin nasıl işlediğine dair 
sadece birkaç fikre sahip olur. Buna bağlı olarak tüm moronlar sistemin 
karmaşıklığı içerisinde kaybolduklarını zannederken şu en basit gerçegi 
göremezler: 
 
Devlet bankalar yolu ile parayı basar - ardındanda bunu koyunlara sunar ve 
koyunlarda bunu borç olarak alarak parayı gerçek hayata (realite) sokmuş 
olurlar. Bankaların "sizin" paranız üzerinden yada parçalı borçlandırma yolu ile 
kar etmek gibi bir ihtiyaçları yok - şapşal moronlar - onlar zaten istedikleri 
kadar parayı basabilirler (çünkü koyunlar herzaman basılan miktardan sonsuz 
miktarda borç almak isterler) - bankaların incik boncukla uğraşarak kar yapma 
amaçları yok! 
 
Internetteki "Money Masters" filmi moronlar için birebir. Bu ve benzeri filmler 
esas olayı sadece dahada karmaşıklaştırmaya yarıyor. "Money Masters" yada 
"Zeitgeist" gibi filmleri seyreden ve bir beyine sahip olan herkes sonuç olarak 
aynı soruyu sorar: madem banka para basabiliyor (yaratabiliyor), o zaman 
neden para ile para yapma gereği duyuyorlar? Cevap: buna ihtiyaçları zaten 
yok! Bu tip boktan filmler kasıtlı dezinfodan (dikkat dağıtma) başka birşey değil 
- bu sayede sizleri ekonomide eksik gösterilen ancak aslında  en önemli gerçek 
unsuru idrak etmekten mahrum bırakıyorlar: yani, INSAN HAYATI! 

Money Master diyorki: Bankalar parayı basıp 90 kere piyasada döndürür ve 
bunun üzerinden kar ederler. 
Hocanız diyorki : Bankalar parayı basıp INSAN ENERJISINI kendi kişisel 
ihtiyaçları için sömürürler. 
 
Bu noktaya değiniyorum çünkü Money Masters gibi bir filmi seyredenler, 
bankaların nasıl işlediği hususunda zihinsel olarak bir ilerleme kaydedemiyor. En 
basitinden sokaktaki bir koyuna yada bir komplo teoricisine sorarsanız size 
"bankaların dünyayı yönettiğini çünkü hepsinin birer kar manyağı olduğunu ve 
hepsinin bütün paraya sahip olmak istediğini" söylerler. Bu tip bir düşünce ile 
anlamakta zorlandığınız küçük ve önemsiz gibi görünen bir ayrıntı mevcut: 
"para herşeyin sonu demek değil!". Kafanız almaya başlıyormu şimdi? 
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Siz gidip etrafta para peşinde koşuyorsunuz ve bankalarında aynı şeyi yaptığını 
zannediyorsunuz. HayIr moronlaaaaar, hayııırrrr, biiiip, bzzzzt, yanlış! Bankalar 
kağıt basarak insan enerjisi peşinde koşarlar. Siz tıpkı filmlerde anlatıldığı gibi 
elitlerin para peşinde koştuğunu zannetiğiniz için aynısını tekrar etmeye 
başlıyorsunuz ancak asla paradaki esas gücün onun değerinde saklı olduğunu 
göremiyorsunuz. 

Esasında ancak bu yolla daha fazla enerji sağlanır. Diyelimki yazlık bir alandaki 
10 evden birinde kalıyorsunuz ve bir bahçıvana ihtiyaç var. Her ev sahibine 
bahçesinin düzenlenmesi için saati 20TL den bir teklif sunuyorsunuz. Işte 
paranın gücü bu anda aşağı mahalledeki bir bahçıvanı saati 5TL ye çalışmaya 
ikna edince ortaya çıkıyor. Siz saat başı 15TL cebe indiriken %75 kar ediyor ve 
enerjinizin sadece %5'ini (ör. müşterilerle konuşup onlarla anlaşma yaparak) 
harcıyorsunuz. Elinizdeki gücü bahçıvana günlük 50TL verip kendi cebinize 
200TL indiriken görüyorsunuz. Çünkü bahçıvan kullanılmaya hazır bir şekilde 
zaten bekliyor ve bu yüzdende teklifinizi kabul ediyor!  
 
Şimdi şu iki kişinin zihinsel işleme sistemine dikkat edin: 
 
Bahçıvanı para ilgilendiriyor - zannediyorki bununla herşey bitiyor, tüm sorunlar 
çözülüyor vs... Öteki tarafta ise sizi Güç/Insan Enerjisi ilgilendiriyor. Buna bağlı 
olarak bahçıvan elde ettiği para ile memnun yada mutlu olurken aslında 
ENERJISI sömürülerek üzerinden kazanılmış olan %75lik karı görmezden 
geliyor. 
 
Peki bir işveren baskalarının kendisi için çalışmasını nasıl sağlıyor? Tabiki parayı 
kullanıyor! Bu kullanımın dönüşümü olarak para elde etmek yerine bir grup köle 
onun için gereken işleri hallediyor yani enerjilerinin parayı sağlayan adına 
söürülmesine izin veriyorlar. Bir taraf maaş peşinde koşarken diğer maaşı veren 
taraf enerjinin ona yönelmesini sağlıyor. Sanırım buraya kadar halen ne demek 
istediğimi anlamakta zorlananlar olacaktır. 
 
Peki başka türlü izah edeyim: Koyunlar enerjilerinin büyük kısmını para elde 
etmek için harcarlar. Bir işveren ise "şeyler" için az bir miktar enerji harcar. 
"Şeyler" realitedir - buna zaman, bir araba, yemek, bir şapka, sehpa, öğrenim, 
diskoda eğlence vs..... gerçek olan bir "şey" denir. 
 
Şimdi bu kısmı dikkatli okuyun şapşallar: elinizdeki her 1TL aslında bunun 
üzerinden 10 katını kazanmanız için var. Paranızı alın ve işin bir koyun 
tarafından yapılmasını sağlayın - işte para böyle rahat yaşayabilmek için var. 
Cebinizdeki 10TL için belini bahçe kararken kırmaya hazır kaç kişi var 
biliyormusunuz? Işveren harcadığınız enerjiye karşılık para veriyor. Sizin 
işyerinde köle gibi çalışırken onun siki taşşağına denk gezmesi ve 
çalışmamasının başlıca nedeni, sizin para peşinde (işte size veriyor zaten) onun 
ise realite peşinde koşuyor olmasıdır (işyerinde çalışmadan hayatın tadını 
çıkarmak). 
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Işte bu kadar basit şapşallar. Yani paranızı "onu" arayana verip realite ile 
ilgilenmek (sömürmek) yanlışmı oluyor? Patron=Şeytan mı oluyor? Işte 
koyunların idrak etmekte zorlandığı şeyde bu, verene itaat et ve onun otoritesini 
"sorgulama". Bu eğitimi henüz küçük yaşta "anne ve babaya saygı" ilkesi ile 
öğreniyorsunuz ve siz hayal dünyasında bocalarken, patronunuz siki taşşağına 
denk realitede yaşıyor. Birinin eğitiminde bir bit yeniği var gibi..... haaa?? 

Koyunlar patronlardan neden nefret ederler? Canları istediği gibi gezip 
tozdukları için? Lüks arabalarla gezdikleri için? Villalarda yaşadıkları için? 
Havuzlarında cillop gibi kızlara çaktıkları için? Kendileri McDomalts yerken o 
ıstakoz yediği için? ...... Koyunlar patronlarından nefret ederler çünkü onun gibi 
olamayacaklarını bilirler! İşte bu nefret/gıpta/kıskançlık onları patronun 
yörüngesinde tutan yegane etkendir. Onun etrafında iken bir gün onun gibi 
olabileceklerinin hayali ile çalışmaya devam ederler. Kendilerini ona ispatlamaya 
uğraşırlar.... ancak hepsi nafiledir.... çünkü daima bulundukları şirkette üst 
safhalara çıkarak birşeye ulaşacaklarını zannederler, fakat asla patronun kendisi 
olamazlar. Gerçek sorumluluğu yüklenmek koyunların işine gelmediği için 
patronun sağ kolu olmak yada ona yakın bir müdür olmak ulaşabilecekleri son 
mertebedir... bundan sonrada zaten kısa bir süre sonra kovulurlar ve yerlerine 
yenileri atanır, ki böylece döngü devem edebilsin ve şirketteki diğer koyunlar 
halen bir üst mertebeye çıkma şanslarının olduğu hayalini kurarak çalışıp 
sömürülmeye devam etsinler. 

Kimi işçiler patronlarını bir Tanrı gibi görür ve onun zekasını sürekli olarak takdir 
ederler. Onun gibi olmak için onu taklit ederler. Ondan tavsiyeler almak isterler, 
kendi hayatları üzerine tavsiyeler hemde! Bu koyunlarda diğer nefret 
edenlerden farksız olarak sonuç olarak aynı muameleyi görürler. Çünkü bir 
şirkette ihtiyacınız olan şey sizin onları değil, koyunların birbirlerini kontrol 
etmelerini sağlamanızdır. Bunun için kendilerine güven verdiğiniz ve kıçlarına 
tekme atsanız gücenmeyecek olan bir kurmay kadro kurarsınız. Bu sayede 
bütün işi onlar sizin adınıza yaptırır ve sizde zamanın ve realitenin tadını 
çıkarırısınız. 

Arada bir şirket içerisinde işçilerin götü kalkarcasına hareketler sezdiğinizdede 
birkaçını kovarsınız ve buda geriye kalanın üzerinde "acaba sıradaki benmiyim" 
baskısı oluşturup öncekinden daha sıkı şekilde çalışmalarını sağlar. Bu sayede 
onlara herkesin yerinin doldurulabileceği mesajını vermiş olursunuz. Bu 
darbenin ardından manyetize olan elektronlarda daha fazla enerjinin açığa 
çıkmasını sağlarlar. Kovulması karşısında karşınızda "ailem, çolum çocuğum, 
borcum" gibi şeyler için ağlayıp sızlayıp kararınızdan dönmeniz için yalvarırlar! 
İşte bu anda eğer kararınızdan dönerseniz şirketinizin batması için fitili yakmış 
olursunuz. Ancak vicdansız bir şekilde ve duygusuzca kovduğunuz zaman 
elektronlar manyetize olacaktır. Koyunlar gibi duygusal olursanız elektronlar 
darbe almadıkları için yaydıkları enerjide git gide verimini azaltacaktır. Size 
saygıları kalmayacak ve buda şirketin sonu olacaktır. Aslında kovma işini asla 
kendiniz değil kurmaylarınızın yapmasını sağlamalısınız! Bu sizi daima ulaşılmaz 
kılar. Ne oldu, çokmu canice yada duygusuzca geldi? Uyan şapşal, bu realite! 
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PARA SONSUZDUR 

Şu para ile ilgili aklınızdaki sorularıda cevaplıyayım tabiki. TL ve diğer manasız 
paralardan bahsetmeme gerek bile yok. Burada özellikle tüm dünya paralarının 
endeksli olduğu Doları örnek alacağım. Neden diye soranlara ellerindeki TL 
banknotlarına bakmalarını istiyorum! Ne yazıyor üzerinde, yani neye 
endeksliyim diyor? Veya daha kolay olsun bu TL nin size ne ifade etmesi 
gerektiğine dair ne okuyabiliyorsunuz? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası - 14 
Ocak 1970 tarihli 1211 Sayılı kanuna Göre Çıkarılmıştır.... Başka birşey yok 
değilmi? Neden olsunki, çünkü elinizde tuttuğunuz şey sadece bir kağıtta ondan. 
İşte bu para denen şey günümüzde sadece kağıttan ibaret olduğu içinde 
istenilen yada ihtiyaç olan kadar basılabilir - yani PARANIN BİR SONUU YOK! 
Buraya kadar Tamammı? O zaman devam edelim.... 

 

Üstteki eski modelde soldaki açıklama "bu SERTİFİKA" ile başlarken alttaki 
yenisinde "bu NOTA" diye başlıyor. Eski para gümüş yada dolara endeksli iken 
yenisi artık hiçbirşeye endeksli değil! Hiçbirşeye yani real kaynağa endeksli 
olmayan birşey nedir biliyormusunuz, belirsiz ve buna bağlı olarakta SONSUZ! 
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Yukarıdaki Dolar resminde yazan şey "United States NOTE". NOTE kelimesi 
fatura demektir ve eskidende bilindiği gibi garsona "Hesap!" diye 
seslendiğinizde size getireceği şey ödenecek tutarı gösteren fatura idi. Yani 
faturayı elinde bulunduran aslında sadece ne ödemesi gerektiği konusunda 
bilgilendiriliyor ve okunmakta olan rakamı elde etmiyor! Tabi bugünkü parayı 
eski günlerden farklı kılan şey artık onun sadece bir NOTA yani borç bildirgesi 
halini almış olması. Bu kadar basit. Hiçbir komplike yanı yok, hiçbir gizliliği yok, 
para sadece BORÇ demek! 
 
Google Sözlük - NOTE: ad, not, dikkat, nota, işaret, senet, belge, pusula, 
belirti, fatura, kâğıt para, saygınlık...... 
 
Ancak esas problem para ile ne demek istediğimi yazarken çoğunluğun bunu 
idrak etmekte zorluk çekmesidir. Tabiki bu terim sürekli ortaya atılıp ağızdan 
ağıza geziyor, fakat kaçınız bunun ne demek olduğunu gerçekten biliyor? İşte 
çoğunluğun bunun anlamını bilmiyor olması bugünkü sisteminde neden işlevini 
sürdürüyor olduğunun kanıtı! Eğer anlamış olsalardı paraya karşı olan bu 
güvenleri yok olur ve elden çıkarmak için ellerinden geleni yaparlardı. Şimdi, 
paranın BORÇ olduğuna değinmişken - ve borcunda dünyadaki tüm koyunları 
kontrol altında tutmak için gereken baş faktörü teşkil ettiğini hatırlarsak - 
borcun [koyunlar için] ASLA BİTMEYECEK olduğunuda anlamaya başlarsınız! 
Borçta kısaca Para olduğu için - buna bağlı olarak Paranında ASLA 
BİTMEYECEĞİNİ anlayarak yolumuza devam edebiliriz. Belki dolaylı anlatıyorum 
gibi gelebilir ancak olabilecek en basit şekli ile anlatmak ancak bu şekilde 
mümkün. Eğer biraz anlayabilmişseniz, rezervler olmadan bu para ortaya 
çıkmakla kalmayıp aslında tamamen yerleşmeye başladı. Para sadece ortaya 
öylesine çıkmadı - fiilen toplumun üstüne YIĞILARAK köle olmaları için gereken 
anahtar uygulama yapıldı. Peki ya size paranın SONSUZ olduğunu söylesem! 
Yani aradan milyarlarca yılda geçse asla bir para kıtlığı olamayacağını 
söylesem.... bu sizi nasıl hissettirirdi? Yani dünya üzerinde ayağını basan herkes 
için paranın GARANTİ olduğunu bilmek nasıl bir his olurdu? 
 
Güvendemi hissederdiniz? Yoksa güvensizmi? Belkide kendinizden emin 
olmazdınız?! 
 
Tabiki bu sizi GÜVENDE hissettirmeli! Toplumun halen paranın kıtlığı yüzünden 
"her an herhangi bir uyarı verilmeden ortadan kalkabilir" düşüncesi ile 
ömürlerini tükettiklerini düşünürseniz, neden olmasın! Belkide hayatta 
edinebileceğiniz ilk ve en önemli bilgilerden birisi PARANIN ASLA 
TÜKENMEYECEĞİDİR!!  

Toplum daima paraya sahip. Belki bugünkü müşteriniz yarın sahip değil ancak 
ertesi gün bir başkası ona sahip. Gerçektende sonu yok. Nedenmi? Çünkü para 
BELİRSİZ birşeydir ve bu yüzdende sonu yoktur. Şimdiye kadar anladığınız 
üzere Para=Borç olduğuna göreeee.... eurekaaaa, evet borçta aynı şekilde 
belirsiz ve buna bağlı olarakta sonsuzdur! 
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......İşte buna bağlı olarakta hayatta size iki şey garantidir! 
 
1) Ölüm 
2) Para 
 
Sanırım bu yazıyı okuyan şapşalların çoğu ne öğretmeye çalıştığımı pek anlıyor 
gibi değillerdir. 
 
Bakın.... 
 
En büyük KORKUNUZ..... 
 
Hatta Hayatınızın En BÜYÜK KORKUSU..... 
.....aslında sadece bir İMKANSIZLIK!!! 
 
Basit bir diyagram yapmak gerekirse: 

Para = Borç  dedik.... 
Borç = Kölelik  ise.... 
Kölelik = Toplum dur. 

...işte bu diyagrama bakarak paranın ASLA tükenmeyeceğini GÖRMEYE 
başlamanız gerek... Bir başka deyişle - en büyük korkunuz = PARASIZ 
KALMAK!.... sadece boktan bir ZIRVA!  

Etrafınızdaki gavatlara dikkatlice bakın! Sanki daima Tanrısal bir sakinlikte 
değillermi? Acaba bu sadece onların bilipte sığırların bilmediği birşeyden 
kaynaklanabilirmi? Politikacılar, Patronunuz yada Tanrı asla koyunların 
korkutuğu şeylerden korkuyor gibi bir hal sergiliyorlarmı?  

Sığırlar 6000 yıldan fazladır PARA HER AN BİTEBİLİR diye korkarak yaşadılar, 
bir başka deyişle kıyamet günü. İçinde yaşamakta olduğunuz bu boktan Matrixi 
Matrix yapan tek şey sürekli etrafta "param bitiyor" veya "param birgün 
bitecek" diye korkudan çığlık atıp koşturan embesil koyunların paniklemeleri!!! 
Gerçek değilmi BU?  

Gençken para biriktirirdim çünkü birgün paramın biteceğini zannederdim. 
Yine genç yaşlarımda bir işte çalışırkende para biriktirirdim çünkü aynı şekilde 
paramın bir gün biteceğini zannederdim. Saatlerce mesai yapıp daha fazla para 
kazanmaya çalışırdım, çünkü bir gün paramın biteceğini zannederdim. 
 
Henüz erişkinliğe yeni adım atmışken tabiki herkes gibi bir acemiydim. 
Gereğinden fazla sipariş alıyor yada gereğinden fazla mesai yapıyordum - çünkü 
birgün paramın biteceğini zannediyordum. 
 
Bugün pencereden dışarı bakınca tek gördüğüm şey koyunların karınca sürüsü 
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gibi sabahın erken saatlerinde yolları tıkamaları ve bu şekilde kendi kendilerini 
stresse sokup depresyona girmeleri. Tabiki tüm bu koşuşturma esnasında 
akıllarından ne geçtiğini sanırım sizde artık tahmin edebiliyorsunuz! En büyük 
KORKULARI: PARA BİTİYOOOORR!  

Tabiki bundan seneler evvel köle gibi çalışırken şimdi burada yazan şeyi bana 
anlatsaydınız bende size inanmazdım. Sizede herhangi bir pazarlamacı gibi 
bakardım. Çünkü bende tıpkı sizin gibi aynı doktrinasyonlardan geçip aynı 
koyunsal faaliyetlerde bulundum. Para biter korkusu ile bende paranın peşine 
düşüp elime ne kadar geçerse biriktirmeye başladım, öyleki sanki birgün tüm 
para yeryüzünden silinecekmişçesine hemde. Tabiki tüm bu aktivitelerim 
sırasında köleliğin devam edebilmesi için paranın ASLA bitemeyeceği gerçeğini o 
an için keşfedemedim. Biri olmadan ötekisi olamazdı. SONSUZ KÖLELİK 
SONSUZ PARA OLMADAN YÜRÜYEMEZ!! Genç zamanlarımdaki korkularıma veya 
dert ettiğim şeylerin kaynağının ne olduğuna bakınca bunun sadece Para 
olduğunu ve bunun üzerine bunca tasa yapmış olmamın ne kadar aptalca 
olduğunu şimdilerde biliyorum. Bir işten çıkınca başka bir iş bulamayacağım ve 
parasız kalacağım diye korkuyor ve panikliyormuydum? Tabiki şapşallar! Bir 
nevi, aslında beni köle yapan şeyin benden uzaklaşacağına ve birgün 
yokolacağına inanıyordum. İş ve Para daima var ve olmayada devam edecekler 
- bunun tersini bugün düşünmek benim için absürdlüğünde ötesine gidiyor. 
Tabiki ne işler nede Paralar yok olacak, yoksa tüm bu koyunlar nasıl köle gibi 
çalıştırılsın? Özgür işçi nasıl birşeydir diye sorun bakalım bilen olacakmı? Özgür 
işçi işine geldiği zaman ve işine gelen ücretle çalışır - yani canı nasıl isterse! Kaç 
kişi bu imkana sahip? 
 
Fakat topluma baktığınız zaman bu sahne efektinin onların üzerinde çok iyi işe 
yaradığını görürüsünüz... medya sürekli iş ve para sıkıntısından bahsedip 
koyunları tedirgin eder ve "KRİİİİİZZZZ" gibi başlıklarla tırnakları 
kemirttirircesine herkesi gerekirse düşük ücerete bile çalışmaya TEŞVİK eder. 
Kriz, Ekonomik Kıyamet yada DÜŞÜŞ gibi anahtar kelimeler koyunların zihnini 
daima onları mıhlarcasına etkiler. Koyunlar daima para yada iş kıtlığı tehdidi ile 
başbaşadırlar ve asla ellerindeki paranın (borç) yada işin onları köle yapan ESAS 
neden olarak görmezler! Medya asla güzel haberler vermeyecek! Tabiki tüm bu 
seneler zarfında farkettiğim en önemli gerçeklerden birisi; koyunların azalmakta 
olan birşeye saldırma güdüleri idi. Birşeyin azaldığına dair koyunları 
inandırdığınız zaman bunun aşırı talebe uğrayacağınıda görürsünüz. Tıpkı boş 
otellerin internet sitesinde "son iki oda" uyarıları gibi. İşte bu bitmekte olan şey 
isterse köleliğin kendisi olsun. Bugünü düşünün - nasılda tüm o üniversite 
mezunu orta-sınıf (olduğunu zanneden) gençler dışarıda iş bulamıyorlar. Tam 
şimdi işte ellerinden işleri ve paraları alınmış oldu... tabiki bunun tercümesi 
isterse "kölelik statüleri ellerinden alındı" olsun - hiçbirisi bunu idrak 
edemeyecektir. Tek duydukları şey "TÜKENDİ" artık başka kalmadı oluyor ve 
anideeeeeen... hooop hepsi bunu İSTEMEYE başlıyor - sihir gibi! :-) 
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Bu dünyada ve içinde bulunduğumuz evrendeki HERŞEY manyetizme bağlı işler 
- yani her "şey" durmaksızın kendinden uzaklaşıp karşıtına doğru hareket 
etmektedir. Porselen bir fincanı altınla kaplayıp rafa koyarsanız, bu koyunların 
önüne sunulduğu için ilgilerini çekmeyecektir - ancak eğer finacının içine sıçıp 
camdan bir kutunun içine koyarsanız ve çevresinede bir iki güvenlik elemanı 
yerleştiriseniz bu koyunlar için "SİZ KOYUNLRA YOK" demek olur ve böylece 
elde etmelerine mani olarak bir anda buna (özel) sahip olmak için ellerinden 
geleni yapmalarını sağlarsınız. İşte böylece tıpkı mıknatıs gibi koyunları aslında 
asla almayacakları birşeye çekmiş olursunuz. Fincan kokuyordu, pisti yada 
pahalıydı gibi bir nokta önemde teşkil etmeyecektir. Sığırlara HERŞEYİ, kısa bir 
süre için onlardan uzak tutarak satabilirsiniz. Aynı şekilde çocuğun odasına 
girmesine bir saat kadar MANİ olursanız bu sayede onu içeride 23 saat kalmaya 
kandırmış olursunuz. 

 

Samson Tavuğu yumurtası! İktidarsızlığa birebir, doğal viagra. Zenginlerin 
vazgeçilmez afrodizyakı! Ancak Koyunlara - HAYIIIIIIRRRR onlara YOOOK! 
(Tabiki böyle birşey yok ancak göreceği ilgiyi tahmin edebiliyormusunuz?) 

Erişkin koyunlarda aynı hile yolu ile yani para kullanılarak kandırılır - 
hatırlarsanız para=kölelik (borç) idi - işte para bir anda AZALIYOR gibi (kriz, 
işsizlik, mezunların iş bulamama sorunu, borç alacak para bulunamıyor) bir 
intiba oluşturulursa, bunun ardından koyunlar KÖLE OLMAYI TALEP 
edeceklerdir. Tüm bunların nedeni manyetizme bağlı olan "karşıtı arama" 
fenomeninden dolayıdır. Aslında kölelik AZALIYOR falan değil. Her maymun 
istedikten sonra kendini bir klozete kapatabilir yada uçurumdan aşağı atlayabilir 
- hiçbirisi için yardımada ihtiyacı olmaz. Ancak anlayacağınız üzere hayırseverler 
koyunları "sende bunu yapacak kabiliyet yok" düşüncesine teşvik ederek, 
sunmakta oldukları ÖZEL yardımı yani parayı ve köleliği kabul etmelerini 
sağlarlar. İşte bu ÖZEL yardım sürekli hileli bir şekilde az ve zor bulunan 
birşeymiş gibi lanse edilerek koyunların bunu sevmesi ve sürekli TALEP etmeleri 
sağlanır. 

Herneyse şapşallar buradan anlamanız gereken sadece PARANIN (KÖLELİK) asla 
BİTMEYECEĞİDİR. Eğer para biterse koyunların köle olma devride sona erer!! 
Bunun olmasına izin verilemeyeceğine göre "PARA" (Borç Bildirgesi, Borç, 
Kölelik) hayatınızda kafayı takmanız gereken son şey olmalıdır!! Para belirsiz 
(kaynağı olmayan) ve buna bağlı olarakta sonu olmayan bir şeydir, anladınızmı? 
1929 larda borsa çöküyor diye herkes ellerindeki paranın yok olacağını 
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zannettmişti. Bugünde farklı bir durum söz konusu değil. Ekonomi guruları 
sürekli aynı mantrayı tekrarlamıyormu? Dolar çöküyor, elinde doları olan ziki 
tutacak denmiyormu? Dolar, TL, Euro yada Tenge - hiç fark etmez Para daima 
bir şekilde var olmaya devam edecek - DAİMA. Şimdiki Para söylentileri ile 
sadece piyasalarda sahte bir kaos yaşatılıyor, hepsi boş iş. Para sizi köle 
yapmak için gereken BAŞLICA maddedir ve bu hayatınız boyunca varolacaktır. 
 
Paraya daima sıcak patatesmiş gibi davranmalı ve sürekli elden çıkarmalısınız. 
Koyunlar sıcak patatesi ellerinde tutarak sadece yanarken - elitler bundan 
kurtulmaya çalışıyorlar. Para tıpkı enerji gibi akışta olmalıdır yoksa bulunduğu 
yeri aşırı yüklenmeden dolayı YAKAR!  

Eskiden tabiki bende parayı toplamaya çalışırken bu bilginin farkında değildim - 
ancak paranın aslında SONSUZ olduğunu anlayınca bunun gerçektende GÜÇ 
veren bir his olduğunu anladım..... 
 
Peki ya siz, paranın sonsuz olduğunu anlamış olduğunuzu düşünerek, şimdi 
nasıl hissediyorsunuz? 

Kendinden daha EMİN?  

TANRISAL? 

Yoksa halen bana inanmıyormusunuz? Öyle olsun.... hayatınızın sonuna kadar 
bekleyip "hmmm, sanırım haklıydı. Hayatım boyunca parayı kovalayıp ona bağlı 
olarak hayatımla ilgili kararları vermemeliydim.... çünkü gerçektende 
söyledikleri gibi... paranın sonu hiç gelmiyor!" sonucundan başka neye varmayı 
umuyorsunuz?.... Şapşallar! 
 
Köleler plantajlarda MÖ900 den beri para için çalışıyordu ve bugün aynı 
kölelerin torunları halen para için çalışmaktalar. Neden insanların aslında bolca 
bulunan ve toplumun (Matrix) temel elementlerinden biri olan birşey için 
böylesine kendinden geçmiş ve hararetli şekilde çalıştıkları hiç mantıklı 
geliyormu? Bu yüzden, yani PARA için herkes gerçek arzularını ve isteklerini 
unutuyor. Eğer istekleriniz üzerine düşünürken kendinizi şu düşüncelere 
kaptırmışsanız...."ee paraya ne olacak?".... "parayı nerden bulucam?".... "hiç 
param olacakmı?".... çoktan kendinizi kaybetmişsiniz demektir. İşte bu 
düşünceleri tüm sürü üyeleri her sabah işe gidip 12-14 saat çalışırken 
düşünüyor. Bu mentalite görebileceğiniz gibi hiçbirini bir yere vardırmadı ve 
vardırmayacakta. Madem sürekli dediğim gibi koyunların tersini yapmalısınız, o 
zaman aynı şekilde bu akımında tersine yüzün ve karşıt kutupta olun! Ne 
KAYBEDECEKSİNİKİ? Öteki türlü zaten kayıp değilmisiniz? 

Hazır konuyu açmışken manyetizmede değineyim..... 
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MANYETİZM 

Karşıt güçlerin birbirlerini çektiği bir ortamda bunun böyle olamayacağını 
savunan birçok orcazoid ile karşılaşmanız mümkün. Aşağıdakı resimdede 
görebileceğiniz gibi dünyanın mayetik akımı güneyden kuzeye ve yine aynı 
şekilde kuzeyden güneye akmaktadır. Burada herhangi bir karşıt güç çekimi 
olmadığı gibi bir düşünceye sahip olanların nasıl yanılıyor olduklarına biraz ışık 
tutmak gerek. 

 

İçinde yaşamakta olduğunuz düzenin en basit açıklamalarından birisi üzerinde 
yaşıyor olduğumuz gezegenin kendi manyetik alanıdır. Karşıt güçler daima 
birbirlerini çekerken eşit güçler birbirlerini iterler. Bunun böyle olmadığını 
düşünenler için bunu zayıfların güçlülere ve aynı zamandada güçlülerin zayıflara 
çekimi olarak adlandırabiliriz.  

Müşteri ve tüccar ilişkisi bundan farksızdır. Müşteriler akıntıdaki balıklar gibidir 
ve tüccar bir balıkçı gibi her sabah onları o akıntıdan avlamaya gider. Balıklar 
tüccarın hayali ve BEDAVA yemine atlayarak tüccarın midesine inerler. İşte iş 
dünyası böyle işler. 

Güzellerin çirkinlere doğru çekilmediğini söyleyerek etrafta görmekte olduğunuz 
genç, güzel ve parasız olan kadınların neden yaşlı (çirkin) ama paralı erkeklerle 
aynı yatağa girdiklerinin sebebini görmezden gelmiş oluyorsunuz demektir. Aynı 
şekilde birçok magazin ünlüsününde güzel ve çirkin birer çiftten ibaret olduğunu 
görebilirsiniz. Çünkü güzeller çirkinlere doğru çekilirler.  

Aynı şekilde eğer önünüzde başarılı ve rafı diploma yada kupalarla dolu bir 
kadın görüyorsanız, bu kadının kocasınında aynı şekilde zayıf ve önemsiz bir tip 
olacağını anlarsınız. İki güçlü şahıs aynı çatı altında kalamaz ve sonuç daima 
ayrılıktır. Tıpkı iki +/+ kutbu karşı karşıya koyduğunuzda ortaya çıkan sonuç 
gibi. Bir taraf diğer tarafı dengelemek zorundadır.  
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Yukarıdaki resme iyi bakın. Sağdaki resmin ortasına dikkat edin. 

İşte burada görüldüğü gibi güzeller çirkinlere çekilir. Zenginler fakirlere çekilir. 
Akıllılar cahillere çekilir. İnananlar inanmayanlara çekilir. Çobanlar koyun arar, 
koyunlarda çoban! Bu çekim gücü evrenseldir ve değişmez. Değiştirmeye 
çalışmanın hiçbir getirisi yoktur çünkü sonucu doğa çoktan belirlemiştir, ancak 
deneyip görmek isteyenler tabiki bunu yapmaktada özgürdürler. 
 
Halen bu çekim gücünü anlayamayanlarmı var? Bakın o zaman şehirlere neler 
oluyor! Zenginler mahallelere taşınırken, fakirlerde kredilerle residanslara 
taşınıyorlar. Birisi ötekinin yerini almaya başlıyor. Tabiki çoğunuz bu 
residanslarda oturanların yüksek sosyete yada zengin olduklarına inanmış 
olabilirsiniz ancak yakın planda bunun böyle olmadığını görmek için Prof. yada 
Ord. Dr. olmaya gerek yok. Hiç eskiden kimsenin takılmadığı ancak bugün ünlü 
olarak tabir edilen mekanların neden rağbet gördüğünü anlayabiliyormusunuz 
şimdi? Aynı şekilde eskiden nargile içmek pek rağbet görmüyorken bugün 
herkes bu akıma uymuyormu? 
 
1960lardan itibaren köylüler şehirlere akın etmeye başladı, bugün ise şehirliler 
şehir dışına akın ediyorlar. Birisi köylülerin şehri kirlettiğinden şikayet ederken 
diğer tarafta şehirlilerin herşeye sahip snoblar olduklarından şikayetçi. Bu 
döngünün böyle devam edeceğinide göreceksiniz. Hayat döngülerden ibarettir 
ve doğa tüm bu döngülerin sırrını içinde barındırmakta ancak gizli 
tutmamaktadır. 
 
Bir kere bir alanda yeterince pozitif yükle dolmuş parçacıkları topladıktan sonra 
"değişim" gerçekleşir ve herşey tepetaklak olur. 2000 yılına kadar halk mahalli 
yaşamın en tepesine yaklaşmış durumda idi, yani herkes almış başını kuzey 
kutbuna doğru ilerliyordu - unutmadan herşey daima hareket halindedir - ve 
yaklaşık 2006 gibi kuzey kutbunun tepesine ulaştılar. O zamandan itibarende 
tekrar güney kutbuna doğru yöneldiklerinden bugün tüm bu yeni şehirsel 
yapılanmayı bu açıdan izah etmek mümkün olur. Taki hepsi güney kutbuna 
ulaşıncaya kadar bu böyle devam edecek ve ardından hooop herşey tekrar 
tepetaklakk olacak - sonsuza dek hemde! Buna manyetizmin sihiride 
diyebilirisiniz. Bu manyetizmin elitler için nasıl fırsatlar doğurduğunu 
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anlayamıyorsanız eğer size kısa bir örnek olarak yok pahasına satılan köyleri 
örnek verebilirim! Bu mekanları bugün satın alanlar bir sonraki "tepetakla" olma 
anında koyduklarının 100 katını alacaklar. Anlayacağınız gibi koyunlar güney 
kutbuna doğru ilerlerken elitler koyunların bir sonraki kuzey kutbu ziyareti için 
hazırlık yapıyor olacaklar. 
 
Hiç mahallelerden residanslara taşınmış olan koyunların haline baktınızmı! Sanki 
nirvanada gibiler. Hiç Ali Ağaoğlu gibi liseden terk birinin oluşturduğu "MY" 
konseptli evlerin nasıl satıldığına baktınızmı? TV de kalıyor olduğunu iddia ettiği 
lüks bir evin reklamını yapıyor ancak kendisi orada yaşamıyor bile. Sizce bu 
evleri elitlermi yoksa mahalleden çıkmak isteyenlermi alıyor? Evlerin satış 
tezgahındaki cümle ise tam koyunlar için birebir değilmi: "Geleceğinize 
yapacağınız en akıllı YATIRIM"!! 
 
Elitlerin bu oyunu nasıl oynadığı aslında oldukça basit! Tek yaptıkları koyunların 
yanlış zamanda yanlış kutba yönelmelerini sağlamak. 1960 ila 2000 yıllarında 
arasında şehirlerde yaşamak oldukça konforlu idi tabiki. Taki beyinsiz koyunlar 
merkezden uzak kendi ihtiyaçlarına özel inşaa edilmiş olduğu iddia edilen steril 
ve sıkıcı bir hayatı yaşamayı tercih etmeye başlayana kadar. 1990 larda 
İstanbulda Ataköy denince sular seller dururdu. Ataköyde kaldığınızı söylediğiniz 
zaman herkes size "vooaaww" dercesine bir ifade ile bakardı! Ya şimdi? Kimler 
kalıyor sizce orada? Elitler?! Hiç dikkat etmiyormusunuz - mekanları önce elitler 
kullanıyor sonrasındada tıpkı ite arta kalan kemiği atar gibi geride bırakıyorlar... 
ve tabiki dün ulaşılmaz görünen şeyi bugün elde etme şansları olduğuna 
inandırılan koyunlar bir anda oraya üşüşüveriyorlar. 

 

 

Peki elitler neden mahalle gibi yerlere taşınıyor? Çünkü mahalle sokaklarında 
gezmek yada apartman girişinde oturmak nasıl birşey diye bir tecrübeye sahip 
değillerdi!! Eğer şehirde doğup büyümüş iseniz bu tip şeyler bilindik ve banaldir, 
aynı zamandada bazen hiç yapılmaması gereken şeylerdir. Fakat burada 
büyümemiş olanlar için hepsi disneylanda girmek gibidir. Tıpkı şehirde büyümüş 
olan birinin köye gidip kendini bir an için cennette hissetmesi gibi. İnsanlar 
daima karşıt güç tarafından çekilirler. Eskiden ziyaret etmekte olduğunuz 
mekanlar bugün başka koyunlar tarafından ziyaret ediliyor ve sizde o koyunların 
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gitmeyi bıraktığı yerlere gidiyorsunuz. Restorantlarda yemektense nostalji 
denilecek lokantalara yada büfelere gidiyorsunuz. Barlara gidince elinize kokteyl 
kartları tutuşturuluyor, çünkü koyunlar elitlerin kokteyle bayıldığını zannediyor. 
Sek ve buzsuz bir viski sipariş ettiğiniz zamanda garson size bir garip bakıyor. 
Aynı mekanda eskiden kokteyl istediğiniz zaman size nonoş gibi bakarlardı - 
şimdi ise tam tersi. Ancak halen bazı elit mekanları mevcut ve buraların hiçbir 
reklam ihtiyacı yok, çünkü müşterileri oranın farkını bilmekte ve ismini ancak 
güvendiklerine vermekte. Fakat tabiki buralarda zamanla aynı karşıt gücün 
akımına uğrayacak. 

Şehirlere nefes alan birer varlık olarak bakarsanız tüm alınan nefesin birgün 
tekrar salınacağınıda anlamaya başlarsınız. Hazır koyunlar residans yada steril 
hapis kulelerine taşınırken elitlerinde dışarıda kalan tüm "DEĞERSİZ" ve terk 
edilmiş yerleri tek tek satın aldıklarını görebilirsiniz.  

Tıpkı dediğim gibi koyunlar elitler tarafından daima yanlış kutba yönlendirilerek 
düzen işlemeye devam eder. Elitler parayı elden çıkarmaya uğraşırken koyunlar 
ise tam tersine parayı toplamaya uğraşırlar. Paraya enerji olarak bakarsanız 
akıntıda olan elektriğin akışa bırakılması yerine kondansatöre toplanmasının 
sisteme nasıl bir hasar vereceğinide anlarsınız. Tabiki bu elitler tarafından 
bilinen bir esas olduğu için akımın kontrolüde onlara kalmaktadır. 

Şimdi biraz düşünmeniz için size bir soru sorayım! Mekke, Vatikan ve Kudüs 
(Jerusalem) sizce ne kadar süre daha bu insan akınlarını kaldıracak? Yani 
buranın kutupları hangi etkenlere göre değişecek?  

 

Merak etmeyin din ve inanç konularınıda ele alacağım... ama şimdi değil,ileride! 
Eminimki kafanızı kurcalayan birçok soru var... beraberce hepsine birer yanıt 
bulup Matrixte Kung-fu yapmanın yolunu bulacaksınız! Ancak öncelilke sabır 
etmeyi ve beklemeyi öğrenmelisiniz. Koyunlar gibi acele ederek bir yere 
varamayacağınızı sanırım belirtmeme gerek yok! 
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FİYAT HAREKETLERİ 

Yatırım yapılan şeylerin değerleri medyanın yada uzmanların anlattığı gibi 
çöküşe uğramaz, sadece belirli bir süreç için fiyat artışları durur! 
 
Emlak fiyatları 2008-2009 a kadar tavan yapmıştı, şimdi ise "DURDULAR". Aynı 
şekildede Altının fiyatı 2009 dan günümüze kadar yükseldi ve şimdide "DURDU". 
 
Hem altın hemde emlak fiyatları daima yükselecek, fakat esas nokta bu değil.... 
Önemli olan fiyatlar uzaya fırlamaya başlamadan evvel, yani "ucuz" iken (taban 
fiyat) almak. 
 
Eee, peki Altının fiyatı tekrar fırlayacakmı? Evet! Fakat yakın bir zamanda değil 
ve 2001-2011 arasındaki gibi bir artışla yani 2007-2011 arasi görülen fırlama ile 
hiç değil. Altın 2007'den beri neredeyse değerini 3e katladı. Eğer o zamanlar 
altın almamış iseniz artık bunu yapmanında bir anlamı kalmıyor, çünkü gelecek 
4 yıl içerisinde, 2007-2011 arası görülen ani ve hızlı artış yaşanmayacak. 
 
Bu saaten sonra altın sabit bir yol izleyecek, yani eğer son zamanlarda altın alan 
var ise yaklaşık 4-5 sene kadar bunların üzerinde kuluçkaya yatabilirler, 
bakalım  yumurtanın içinden ne çıkacak? 
 
Peki neyin fiyatı fırlayacak? Gelecek olan senelerde kağıtların fiyatlarında artış 
yaşanacak. Yani hisse senetleri, bonolar ve döviz gibi şeyler. Tabiki koyunlar 
artış paniği yaptıran medyaya bakarak altının etrafında aç leşçiler gibi dönüp 
dururlarken, benim gibiler SUDAN UCUZ kağıtları topluyorlar! Neden? Çünkü 
başka hiçbir sığır bunu yapacak cesarete sahip değil - tıpkı 4 yada 10 sene 
evvelki durumlarda metala olan yatırımlarımın zamanında olduğu gibi. 
 
Yani olay birşeyin çökmesi ile ilgili değil... emlak halen pahalı ve sabit fiyatlarda 
alıcı bekliyorlar, fakat gelecek zamanda daha hızlı bir artış gösterecekleri yok! 
 
Krediler verilerek enflasyonun artmasına neden olunur - fakat ev, altın, gıda gibi 
şeylerin fiyatları enflasyona uğrarken, aynı zamandada paranın (kağıt) değerinin 
enflasyona  uğraması imkansızdır. Biri daima diğerini etkiler, buda dengeyi 
sağlar. Asla herşey aynı anda inenemez yada çıkamaz. Daima birinin inişi 
diğerinin çıkışını ve birinin çıkışıda diğerinin inişini tetikler.... daima! 
 
Yani önce bir kağıt patlaması vardı (90 lardaki .com gibi), bunun ardındanda 
emlak ve metal patlaması başladı. Tahmin edin bakalım emlak ve metal 
fiyatlarının durması ile  hangi patlama yaşandi? Kağıt! Tıpkı şimdiki gibi. 
 
Peki neden böyle işliyor bu? 
 
Oldukca basit. Basılan para (kredi) ile etiketlerdeki fiyatlar artmaya başlar, buda 
paranın değer kaybetmesine neden olur. Bu gelişmeye bir son verebilmek içinde 
bir KAĞIT PATLAMASI yaratırsınız. 
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Kağıt patlaması nedir? 
 
Bu, HISSE, bono yada döviz gibi şeylerin fiyatlarının yükseltilmesi ile beklenen 
değerlerine ulaştırılmalarıdır. 
 
Paranin değerini nasıl yükseltirsiniz? 
 
Para (kredi) basıp koyunları bunu harcamak yerine daha çok para satın almaya 
teşvik (indükte) edersiniz. 
 
Koyunlar nasıl oluyorda daha cok para satın alıyorlar? 
 
Hisseler, bonolar, döviz yada fonlar alarak. Bu kağıtlarda devlet tarafından 
"garantili" olursa ne olacağını siz düşünün. Koyunlar daima tanrıların garantisini 
isterler, bunun içinde anlamsız afet sigortaları öderler. Tüm bu kağıtlar para 
niteliklidir ve hepside aynı davranışı sergilerler. Kısaca üzerinde 1000TL yazan 
bir senet ile 1000TL yazan bir banknota farklı bakmayacaksınızdır - ikiside aynı 
şeydir ve aynı değeri taşımakla beraberde kağıttırlar. Acil nakite ihtiyacı olan 
birinin elindeki senedi değerinin altında nakite çevirerek para ile para yapmış 
olursunuz. 1000TL yerine 900TL nakit verip bu kağıdı kısa sürede bir başka iş 
için kullanırsınız. Ticaretin ana kuralı satarken değil alırken kar etmektir! 

Para satın almak ile paranın değeri nasıl yükseliyor? 
 
Eğer elinize para geçmişse fakat siz bunu harcamak yerine bununla yatırım 
yapıyorsanız, demekki siz para topluyor ve saklıyorsunuz, buda paranın 
piyasada AZALMASINA neden oluyor, böylecede az olan paranın değeri artmaya 
başlıyor. 
 
Buna nasıl bir örnek verebiliriz? 
 
1990 ların ortası ve sonlarına doğru ABD'de FED yeni para bastı ve koyunları 
bununla HISSE almaya teşvik etti. Bu, es geçilecek bir davranış değil. Çünkü bu 
yüzden koyunlar  para toplamaya başladılar (böylece çabucak zengin 
olabilirlerdi) ve buna bağlı olarakta piyasada azalmaya başlayan dolar bir anda 
değer kazanmaya başladı, yüksek talep=yüksek değer! 
 
1990 larda durum nasıldı? 
 
Tamamen finansal bir çılgınlık dönemi idi. Elinizdeki para sanki altın kadar 
değerli idi. Herkes, her firma yada pazarlamacı elinizdeki parayı almaya can 
atıyordu. Aynı şekilde  emlakçılar 2003-2008 gibi elinizdeki evinizi satmanız için 
size yalvarıyorlardı. 98-99 gibi her işyeri elinizdeki parayı alabilmek için 
neredeyse size yalvarıyordu. Para böylelikle oldukça güçlü bir dönem geçirdi. 
Bunun örneğini 99'daki 0,50TL lik benzin fiyatına bağlı olarak görmek mümkün. 
Bugün ise benzin yaklaşık %330 artmış durumda, yani 4.55TL. 
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O zamanlar benzin ucuzdu çünkü millet gerçek şeyler almaktansa döviz yada 
hisseye yatırım yapıyordu, yani kağıt ile kağıt satın alıyorlardı, buda paranın 
değerini yukarıda tutuyordu. Örneğin yaklaşık 10 sene evvel, bir kanada doları 
(CAD) 1e8 lik bir dolar paritesi gösteriyordu, yani dolar çok güçlü idi, fakat 
bugün 1 CAD=1 USD! Aynı şekilde belkide hiç duymadığınız Azerbaycan Manatı 
eskiden tıpkı CAD gibi bir değere sahip iken bugün 1 Manat 1 Euro'ya eşdeğer 
durumda! 
 
NEDEN KAĞIT PATLAMASI UFUKTA VE KAÇINILMAZ?? 
 
Bir an için farzedin, eğer kağıt herhangi bir patlama (yükselme) döngüsüne 
girmese idi ne olurdu?! Eğer insanlar para almazlarsa bunun yerine "ŞEYLER" 
alırlar - buda  enflasyonun artması demek olur! Buna bağlı olarak eğer gelişme 
şimdiki gibi devam ederse Altın sene sonunda onsu 7000$'ı, benzin ise 15TL'yi 
bulur. Aynı şekildede bunlara  bağlı herşeyinde fıyatı artışa geçer: gıda, su, 
enerji... Beynini biraz kullanabilecek her moron bu sistemin basitliğini ve 
koyunların nasılda indükte edildiğini görebilir. Bugün millet TV de altın 
alamıyorlar diye AĞLIYORLAR!!!! 
 
Bunu düşünmek bile oldukça ironik, fakat eğer şunu dikkate alırsanız: koyunlar 
emlak fiyatları fırlamaya ve git gidede artmaya başladıkça kendilerini dahada bir 
GARIP hissetmeye başlarlar.... bir düşünün, yıl 2007 ve ortalama bir evin fiyatı 
bir anda 10.000.000TL ye çıkmış - göreceksinizki koyunlar yapmış oldukları 
yatırımların değerlerinin iki yada üç katına, belkide 4 katına çıktığını izlerken 
zevkten dört köşe olacaklardır. Fakat absürd kazançlar ve karlar en gerzek 
sığırın bile kafasında alarm çanları çaldırmaya başlar. Buna bağlı olarak 
eknonomi sanki kontrol altında imiş gibi ileri ve geri hareket etmeye devam 
eder, fakat esasında tüm bu gelişmeler oldukça  canice ve sinsice işleyen bir 
mekanizmadir. 
 
Peki gelin şunu daha anlaşılır şekilde yazayım.... 
 
Koyunların benzin fiyatlarını her hafta 0.50TL arttırıp onları yok etmek yerine, 
boruyu, bir hafta kıçlarını okşayarak ve diger haftada gırtlaklarına basarak 
sokarsınız. Koyunlar dudaklarındaki çatlaklar arasında uçuk virüslerini 
ararlarken, aslında rektal bir kanama geçiriyor olduklarını farketmezler. Fakat 
uçuk kremini dudaklarına sürmek istediklerinde bir anda anüslerinden tıpkı adet 
dönemine girmiş gibi kanadıklarını görürler, böylecede bir anda alt bölgelerine 
dikkatlice bakmaya ve kanamayı durduracak bir anüs-siğil merhemi kullanmaya 
başlarlar. Tabiki bu (işe yaramayan) merhemi kullanırken herzamanki gibi 
dikkatleri dağıldığı için dudaklarındaki kaşıntılar ve artan çatlakları görmezler ve 
bu döngüde böylece sürekli devam eder.... 
 
Iste bu SATANIK PENDULUM, enerjinin sürekli olarak sömürülmesini sağlamaya 
sonsuza dek devam eder. Karşıt güçlerin tıpkı bir bale gibi doğru zamandaki 
dansları gibi. 
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Işte bu duruma bakarak sığırlar asla rektal yada oral bir tecavüze uğradıklarını 
farketmezler. Alkol, uyuşturucu, TV yada futbol gibi hayal alemlerinde sanki 
uçuyorlarmış gibi  hissederlerken, aslında etrafta neler olduğunu görecek 
ZAMANLARI olmaz! 
 
Işte bugün koyunlar yaklaşık 4 senelik fiyat artışlarının getirmiş olduğu rektal 
acı ile baş başalar. Yani, acılarını giderecek olan merheme ulaşmadan evvel, 
koyunlari 180° çevirerek oral tecavüze devam edersiniz, öyleki rektal acıları bir 
sonraki 8 yıllık döngüye kadar geçmiş olsun. Tam şimdi milletin rektal acısı 
emlak yada diğer taşınmazlardan dolayı tavan yapmış iken onlara sunulacak 
merheme nasıl saldıracaklarınıda siz düşünün. Turistik bir bölgede 3 katlı bir ev 
3 sene evvel 250.000€ iken bugün ev sahibi  borçlarını ödemek için 
150.000€'ya bile razı, yeterki nakit olsun!  Tüm bu gelişmeler tıpkı Ay'ın 
döngüleri gibi yine TAM ZAMANINDA! Bu sefer koyunlar bazı BOMBASTIK 
KAĞIT haberleri ile indükte edilip oral tecavüze devam ettirilecekler. 
 
Koyunlari tıpkı bir bilim adamının böcekleri mikroskop altında incelediği gibi 
inceledim. Yıllarca, konu ekonomi olunca daima aynı koyun fenomenini 
izledim.... yani hazır olun!! Tüyo: Koyunlar asla GÜNDEMDEKI yükselmelerin bir 
sonu olacağını düşünmezler!! Yükselen altın fiyatının düşmeyeceğini 1991, 
1997, 2001, 2005 ve şimdide 2010-2011 sürecinde duyuyorum.... burada soru 
altının yükselişinin durup durmayacağı değil çünkü altının yükselişi durmak 
ZORUNDA! 
 
Hazır bu konulara girmişken, size değer biçilemeyecek bir bilgi daha: 
 
Ekonominin bu kağıt yada taşınmazlar arasında bir döngüde olduğu süreçte tam 
olarak nerede olduğunu nasıl bilebilirim? (Yani ne çıkıyor ne iniyor?) 
 
Az önceki REKTAL/ORAL Tecavüz örneğini düşünün. Koyunlar SONA DOĞRU 
HISSETMEYE başlayacaklar. Peki koyunlar ekonomik tecavüzü nasıl 
hissediyorlar? Rakamlar!  Hemde çoooook YÜKSEK RAKAMLAR! Yani Altın, 
emlak yada hisseler "yükselişte" iseler, bu demekki koyunlar yavaş yavaş acıyı 
hissetmeye başlayacaklar ve tıpkı bir gang-bang sahnesindeki gibi yuvarlak 
masaya yatırılmış iken 180° döndürülüp diğer taraftan tecavüz edilmeye devam 
edilecekler. 
 
Ve sakın unutmayın: Hiçbirsey, rakamlara bağlı olarak konuşursak, çökmez! 
HICBIRSEY! Yani "emlak piyasası çökmedi çünkü evler halen 300.000TL" 
demek, aslında gerceği yansıtmıyor. Emlak piyasası fiyatları yükselmediği için 
sanki çökmüs gibi görünür. Emlak piyasasının fiyatları yükselmeyi durdurdu, 
demekki emlak piyasası çöktü... nokta!  SIKIŞIP KALDINIZ! Iste size çöküş. 
 
Eğer gelecek 10 yıllık süreçte altın 1500$-1650$ civarinda durursa bu altının 
çöktüğü anlamına gelir - yani elinizdeki pahalıya satın alınmış parlak metaller ile 
yine SIKIŞIP kalırsınız. Fakat buna rağmen, eğer altının fiyatı artarsa, rektal-
siğil merhemi yada uçuklu dudaklar için papatya suyunu elde etmek içinde çok 
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geç olur. Tıpkı bir kuzucuk gibi tandırda yanarsınız ve yağınızada elitler banar. 
Yani yine çok geç kaldınız demektir. 
 
Anlayacağınız, diğer koyunların tersine hareket edip onların YÜKSEK 
RAKAMLARA olan içgüdüsel homo-lapinus-sazanus davranışlarını tekrar 
etmeyecek taşşağa (ör: zeka) sahip olmalısınız. 

Kendinizi koyunların normalde satın almadığı şeylere odaklayın. Mesela 5 sene 
önceki altın fiyatına! O zaman almış ve beklemiş olanlar bugün elde etmiş 
oldukları kar ile sudan  ucuz hisse senetlerini alıyorlar. Sonrasındada tekrar 
metal yada emlağa yatırım yapıyorlar ve bu böyle sürekli devam ediyor. 
 
Yani altının onsunu 1450$ gibi galaktik bir rakamda iken satın almak nasıl bir 
his ben bilemiyorum ama koyunların EMLAK piyasasına yapmak istedikleri 
yatırımları duyduğum gibi altın almayıda kesmiştim. O zamanlar benimle dalga 
geçenler bugün nelerini(?) satıpta borçlarını ödeyeceklerini hesaplıyorlar. 
 
Altın patlaması olduğunu BILMEK için sadece sığırların bu patlamayı INKAR 
edişlerini dinleyin. Peki bahsettiklerim kimler? Üniversitede ekonomi okumuş 
diplomalı ofis  kölelerinin yaptıkları yorumlar. Sürekli aynı şeyleri sayıklamaya 
devam ediyorlar: "Altın patlaması yaşanmıyor! Dolar yakında çökecek!" meeeh 
meeeh meehhhhhh.... 
 
Birde şu zeka fışkıranlar şunu bir açıklasa: Nasıl olacakda, eğer Altının fiyatı 
yükselirse ona bağlı herşeyin fiyatı artmayacak? Durum şuki: emlak piyasası 
artış gösterdiğinden beri buna bağlı herşeyin fiyati arttı, aynı şekildede ALTIN 
koyunların dikkatini çeken son şey oldu! 
 
Emlak fiyatları artınca.... gıda fiyatları, benzin ve evet koyuncuk ALTININDA 
fiyatı artışa geçti. Bu döngünün başlangıcı değil, SONU! Eğer 2001 yada 2006 
gibi bir yatırım yapmamışsanız tıpkı diğer geç-olsun-güç-olmasın-sığırları gibi 
ayni MARJINAL kar oranlarını yakalayacaksınız demektir. 
 
Altın 100$ artışa geçiyor ve koyunlarda hemen orgazm belirtileri göstermeye 
başlıyorlar. Altının fiyatı yaklaşık olarak zirveyi buldu gibi. Nasılmı biliyorum? 
Çünkü lapinler altın fiyatının ne kadar "DÜŞÜK" olduğundan değil, ne kadar 
"YÜKSEK" olduğundan bahsediyorlar. Yani gözlem ve dinleme. 

Elitler daima düşük fiyatların peşinde koşarlar - koyunlar ise yükselmeye 
başlayan fiyatların yarattığı parlamaya tıpkı böceklerin uçtuğu gibi uçarlar. 
Buradada aklıma Skyline filmindeki mavi ışıga koşan koyunlar geldi. Koyunlar 
daima çabuk kazancın peşindedir. Elitler ise kesin kazancın! 
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Dalgayı görebiliyormusunuz! Tıpkı Ayın yaptığı gel-git gibi....  
Çıkıyooooooor ve İniyooooooorrrrr ve yine ve yine ve yine..... 

Koyunlar asla anlamayacak ve aslada bu kadar basit bir düzenin aslında 
gerçektende basit bir düzenek üzerinde işlediğini göremeyecekler, çünkü hangi 
averaj sığıra sorsanız mutlaka açıklama için "uzmanlara" başvuracaktır. Işin 
ilginç tarafı bu UZMANLAR eğer gerçekten uzman olsalardı, bugün altlarında 
ferrari ve yanlarındada Charlize  Theron gibi bir hatunla geziyor olmazlarmıydı? 
Neden halen (senelerdir) aynı masa ve PC başında yazıyorlar ama bir türlü 
gavat olamıyorlar? Çünkü sistem işte bu kadar basit! Döngüler sürekli ve 
sonsuz, kaos diye birşey yok. Süerkli bir denge mevcut. 
 
Ve simdi eğer bu SIRRI arkadaslarınızla paylaşırsanız kendinizi iyi bir birey 
zannediyor olacaksınız ama eğer biraz düşünürseniz bu yapacağınız en büyük 
hata/salaklık olacaktır. SIR tutmayı öğrenin! Koyunlar sistemi daima karmaşık 
bir salataya benzetirler ve burada anlattığım BASİT izahat için tek diyecekleri 
şey: "Tamam ama bu kadarda basit değil" olacaktır. 
 
Kodu hatırlayın! 
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ELEKTRİK GERÇEĞİ 

Şu kafalardaki "Uzayda ne var?" yada "Orada baska dünyalar varmi?" sorularını 
bazen oldukça gereksiz bulduğum için sanıırm böyle bir izah ile bu salak 
soruların önemsizliğine ışık tutabilirim.  

Çoğunlukla verecegim cevap aslında "Ne diye kafanı dısarıda ne olduğuna 
takıyorsunki?" olur. Bunun dışında, aslında bu soruları soranlar gerçekten 
dışarıda ne olduğu ilemi ilgileniyorlar yoksa gözlerinin önünde, yani dünyadaki 
problemlerini çözmeyemi çalışıyorlar? Cevap tabiki dünyevi sorunlarına, içinde 
bulunduklari reailtede bir çözüm aramaları oluyor. Oh, gerçektenmi!?  

Uzayı incelemek eğlencelidir - fakat bununla ilgilenenlerin %99'u bunu yanlış 
amaçlar için yapmaktadir. Örneğin koyunlar bir sinemaya gidip seyrettikleri bir 
fantazi filminde bir astronomun uzayı incelerken bulduğu fantastik bir gezegeni 
ve onun üzerindeki küçük şirin varlıkların barış ve harmoni içinde yasayışlarını 
izlerler. Yani bu astronomun hayal ettiği ortamda kredi kartı borçları affedilmiş, 
nehirlerden süt akmakta, göktende meyveler yağmakta ve ardındanda bütün 
gün gökkuşakları belirmektedir. Cennet gibi bir yer..... Ilah gibi hatunlar 
hoplayıp zıplamaktadır yada cillop gibi kaslı erkekler kadınların ayaklarını 
yalamaktadır. 
 
Işte çoğunluğun evrenle ilgilenmesinin temel nedenide bu! Bu oldukça sığırcada 
olsa, aslında oldukçada tipik bir sendrom. Tabi burada "teşvik ve gücü" %100 
anlamış olanlarda bunun farkındadırlar. Koyunlar için uzay problemlerinin 
çözümlerinin kısayoludur - en büyük umutlarıdır.... orada biryerde hayat kolay, 
herkes aynı deri renginde ve mutludur. Discovery channel gibi kanalların 
yayınladıkları kozmik araştırma programlarında sunulan en önemli fikirlerden 
biriside "Dünya Benzeri" bir gezegen bulma çalışmalarıdır. Peki NEDEN? Neden 
dünya benzeri? Neden kullanılmış tamponlardan yada prezervatiflerden oluşan 
bir tane değilde, "Dünya Benzeri"? Ne yani bu tip bir fikir fantazi dünyanıza 
uyup bu hayalle masturbasyon yapmanıza yardımcı olamıyormu? Tabiki hayır, 
yani tam düşündüğüm gibi. Kimse buz gezegeni Pluto (Hoth), ateş topu Merkür 
(Yaris) yada Auschwitz gaz odası kampı görünümlü Neptün üzerine kafa 
yormuyor! Ya şu ters yönde hareket eden koca gaz bulutu XYLCON-B ile doğru 
yürümeyen şey nedir? 
 
Yani etrafının cehenneme benzeyen gezegenlerle dolu olduğunun farkında 
olupta yinede rahat takılan tek benmiyim? Ne diye dünya benzeri bir gezegen 
arayayım? Boşverin şu arkadaş canlısı gezegen triplerini. Venüs hemen 
yanımızda, O kocaman bir CO2 küresini andırırken insanların gelip 
atmosferinden istedikleri kadar ciğerlerine çekebileceklerini söylüyor. Işin en 
eğlenceli kısmı, doganın dahi bu tip fantazilere dalmamanız için size gösterdiği 
örnekler... bununla anlaşılması gerekende zaten orayla burayla uğraşmadan 
evvel, öncelikle burada ve şimdi iki yakanızı bir araya getirmeye uğraşmanızdır. 
 
Neyse konuyu dağıtmayayım, konumuz "Dışarıda Ne Olduğu" üzerine idi - bu 
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soruya verilecek tek cevabım dünyaya bakıp sorunların çözümlerinide burada 
aramak olur. Bir astronot kıyafeti ve uzay pasaportu şimdiye kadar yapmış 
olduğunuz tüm babunlukları silip atacak değil, fakat REALITEDE yaşayarak bunu 
yapmanız mümkün!  
 
Uygulanan iki kural var - Gözle ve Düşün! Hayırseverlerin kullandığı bir cümle 
var: "As Above So Below", yani ben buna kısaca evrensel KOD diyorum. Bu 
cümlenin kisaca izahi Dünyada olan yada işleyen herşeyin aynı şekilde evrenede 
uyusturulmasıdır, hemde ebat ve büyüklüğün hiçbir önemi olmadan. Çok basit 
bir şekilde eğer diğer dünyaları anlamak istiyorsaniz öncelikle KENDINIZINKINI 
anlamaya başlayın! Çünkü her ikiside aynı şey. 
 
[Zeki] Insanlar daima neler döndüğünü bulmaya çabaladılar - yani realite yada 
hayat dediğimiz şeyin ne olduğunu anlamaya uğraştilar. Ilk yaptıkları şey ise 
BÜYÜK şeyleri incelemekti - buda binlerce yıl sonunda onları daha KÜÇÜK olan 
şeyleri incelemeye itti. Bununla demek istediğim, insanların en başta yıldızlara 
bakarak onların KODunu inceledikleridir. Yani dünya güneş etrafında döner, 
Ay'da dünyanın etrfında döner gibi. Bu bilgi bile Ay'ı incelemiş olanların insanlığı 
bugüne kadar köleleştirecek kadar güce sahip olmalarını sağlamıştı. Gökyüzü 
öğrenilip anlaşıldıktan sonra "karanlık" diye bakılan aileler, ilkel dahi olsa 
insanlığın işleyiş KODunu anlamışlardı. Büyük şeylerin (yıldız, ay ve gezegen) 
nasıl işlediğini anlamış olmak onlara koyunların anlayamayacağı bir GÜVENLIK 
sağlamıştı. Eğer koyunlar yıldız ve gezegenlerin KODunu biliyor olsalardı; 
"Güneş Tutulması" hilesi gibi birşeyde yapılamazdı!! Buna bağlı olarak sunulan 
"Ordo ab Chao" (Kaostan Düzene) söylemi ile koyunlar herşeyin rasgele ve 
kaotik olduğuna inandırılmaya devam edilir. Tıpkı koyunlara sunulmuş olan 12 
aylık Gregorian takvimi gibi bir zırva ile koyunlara zaman ve dünyanın 
gelişigüzel hareket eden devasa bir şov olduğu inancı sunulur.  
 
Herneyse - zaman geçtikçe koyunlarada astronomi öğrenme imkani sunulmaya 
başlandı, ki halen astrolojik düzen ile gezegensel düzeni bir türlü bağdaştırmayı 
öğrenemediler. Hayırseverlerin bir sonraki buluşu ise FİZİK idi! Newton gibi 
insanlar hayırseverler tarfından oluşuturulan komisyonlarda çalışarak fiziksel 
zımbırtıların nasıl çalıştığını bulmaya başladılar.  

Newton daha küçük olan fiziksel dünyanın kodlarını kataloglamaya başladı, yani 
bir başka deyişle gezegenler gibi büyük şeylere kafayı takmadı. Fakat hergün 
dünyevi şeyleri inceledi: elmanın agaçtan düşmesi, yuvarlanan kayalar, rüzgar, 
ateş, çekim gücü vs.. "Her etkiye karşılık oluşan eşit güçte ve karşıt yönde 
hareket eden bir tepkime vardır". Newton hareketin ve enerjinin fizik 
kanunlarını (KOD) yazdı. Enerji kanunları 3 adet dünyaya bağlı olan prensiplere 
sahipti: kinetik, potansiyel ve sürtünme! Tabiki bu keşifler kontrol ve güç için 
oldukça önemli bir unsur teşkil ediyorlardı - fakat koyunlar asla fizik kanunları 
ile sosyal kontrol arasındaki bağlantıyı kuramayacaklarından, hayırseverler bu 
bilginin onlara sunulmasındada bir sakınca görmediler. 
 
Tabiki koyunlar ve elitler eş zamanlı olarak teknolojik alanlarda ilerlemeye 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

304    

 

devam ettiler. Elitler işe yarar görünen her türlü kaynağa el atmaya ve ele 
geçirmeye devam ettiler. Fizik araştırmalarının ilerlemesinede aynı zamanda izin 
verilip bunun yapılması için bilim adamları teşvik bile ediliyorlardı. Taki 
ELEKTRIK bulunana kadar! 
 
Tıpkı yukarIda belirttiğim gibi - insanlar öncelikle büyük şeyleri  (gök, 
gezegenler), ardındanda küçük şeyleri araştırmaya başlamışlardı. Ardından 
insanlar çok daha küçük şeyleri inceleyerek GÖRÜNMEYEN şeylerin herşeyi 
nasılda kontrol ettiğinin KODunu bulmuyaı başarmışlardı. Görünmeyen diyorum 
çünkü bugüne kadar kimse ELEKTRIK parçacıklarını görme yetisine sahip değil - 
bu zaten imkansiz çünkü elektriğin kendiside görünmüyor. Bu ne ağactan düşen 
bir elma nede güneş etrafında tur atan bir gezegen, bunların yerine sadece 
temel KODun kendisi. Kimse elektriği göremiyor fakat açık ve net bir şekilde 
Elektriği MANIPULE edebiliyoruz. Yani iki kabloyu tuttuğunuz zaman onun 
enerjisinin vücudunuzdan geçtiğini hissediyorsunuz yada iki kutbu birbirine çok 
yaklaştırdığınızda ortaya bir enerji kontağının çıktığını görebiliyorsunuz - fakat 
halen en güçlü uzay teleskobu bile bu enerjiyi saptayabilecek bir kapasiteye 
sahip değil. Ancak elektrik dahi tıpkı fiziksel yada göksel objelerin takip ettiği 
gibi belirli kural dizinlerini (KOD) takip etmekte. Fakat bu seferki tek fark, bu 
kodun (elektrik) büyük fiziksel objelerin (elma, gezegen) içinde bulunduğu ve 
aynı kanunlara tabi olduklari idi.  
 
"Sessiz Savaşlar için Sessiz Silahlar" dökümanını incelemiş olanlar Elektriğin 
modern toplumun kontrol edilmesindeki ANAHTAR rolü oynadığını görebilirler - 
çünkü bu bugün bilinen en "ilahi kod"un kendisidir! Elektrik prensibi dünyadaki 
herşeyi doğrudan açıklar - böylecede HERŞEYI kontrol etmenin yolunuda 
belirtmiş olur. 

Temel olarak, elektriğin keşfi ve buna bağlı olarak işlevinin "anlanmış" olması ile 
herşeyin kontrolü üzerine üst düzey bir anlayış elde edilmişti, yani hem dünyevi 
hemde dünya dışı olan şeyler üzerine - buna bağlı olarakta toplumsal koyunlar 
eğer elektriksel prensipler ve reailte arasındaki bağlantıyı kurabilselerdi KENDI 
varlıkları üzerindede üst düzey bir kontrole sahip olurlardı. Bu yüzdende elektrik 
hakkındaki "bilgiler" oldukça sıkıca bir kutuya kapatılıp toplumdan uzak tutuldu, 
böylecede koyunların geriye doğru olan teknolojik "gelişimide" o zamandan bu 
zamana devam etti.  
 
Yani bu konu üzerine ne kadar yazsam az gelir. Toplumsal teknoloji 1. Dünya 
Savaşı ve 2. Dünya Savaşına kadar ufak tefek ilerlerken, bu sürçte elektriğin 
keşfi ile halk bir anda teknolojik ve bilimsel açıdan karanlıkta bırakılmıştI. 
Dedelerimiz ve Ninelerimiz mum ışığından bir anda ampüle,ısıtmaya, telefona, 
telegrafa, radyo ve televizyon gibi şeylere bir yaşam sürecinde ulaştılar. Fakat 
siz ve ebeveynleriniz - teknolojik olarak söylemek gerekirse halen aynı eski 
teknolojiye sahipsiniz - yani aslında hiçbirşey değişmedi, sadece makyajlandı. 
Ebeveynleriniz lamba ve tv ile büyüdüler, tıpkı sizin gibi. Onlar içten yanmalı itiş 
güçleri ve telefonlarla büyüdüler, tipki sizin gibi! Tüp TV, Trinitron TV, Plasma 
TV, LCD TV, LED TV..... Hala aynı bok... halaaaaaaa! Sadece bir TV. 
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Peki ne oldu? Ne oldu o bizim dedelerimizin yaşamış olduğu teknoljik 
ilerlemelere ve gelişmelere? Neden yaklaşık 75 senedir halen yeni bir teknolojik 
gelişme göremiyoruz? Neden sanki belirli bir noktaya gelip durmuş ardındanda 
sanki geriye doğru bir harekete geçmişler gibi bir görüntü mevcut? Cevap ise 
elektriksel prensiplerin insanlara bilinen herşey ile ilgili daha çok açıklama 
getirmiş olduğudur. Hayırseverlerde bunun keşfi ile tüm bu prensipleri sosyal 
kontrol mekanizması olarak kullanmaya başlamışlardı, böylecede "Sosyal 
Kontrolü" elektriğin keşfi ardından geliştirmeye devam ettiler.  

Mıknatısları tutarak herşeyin "canlı" olduğunun farkına varırsınız - hepside belirli 
bir kural dizinini takip etmektedir! Elektriğin temeli pozitif ve negatif 
parçacıklardır. Mıknatısları ve telleri manipule ederek elektriğin temel kurallarını 
oluşturmaya başlarsınız. Aynı manipulasyon prensiplerini insan yaşamınada 
uygulayarak tıpkı düğmeye basıp ışığı açmak yada kapatmak gibi bir düzeni 
oluşturbilirsiniz. Hayatı bugün bilgisayarlar kontrol ediyor yani daima bir 
düğmeye basılarak! 
 
Bu işlemi aksiyon halinde anlamanın en basit yollarından birisi pozitif 
parçacıkların negatiflere doğru hareket ettiğinin farkına varmaktan geçer. Buna 
bağli olarakta eğer halkın size doğru "güç kullanılmadan" gelmelerini istiyorsanız 
onların tam tersi gibi davranırsınız, yani karşıt güç olursunuz. Eğer bir bebek 
bakıcısı arıyorsanız, bu sizin bu görevi yerine getiremediğinizden dolayı - bu 
görevi yerine getirebilecek olan kişiye doğru çekilmenize neden olur!!! Yani siz 
yapamıyorsunuz fakat KARŞIT olan yapabiliyor. Bu örnek oldukca açık ve net 
gibi görünmüyor olsada - Elektriksel prensip anlayışı bu işlemi daima 
garantilemektedir! "Daima"! Yani bir kadının çocuk bakıcısı arayacağı üzerine 
VARSAYIMDA bulunmakla, bir kadının çocuk bakıcısını arayacağını BİLMEK iki 
ayrı unsurdur! 
 
Buradan tüm diğer elektriksel prensipler, yani indüksiyon, transistörlük, direnç 
ve devreler - aynı şekilde insanlarada uygulandığı zaman elinize "Sessiz 
Silahlar...." kılavuzu geçmiş olur. Elektrik bilinen realitenin dahi ötesindeki 
şeyleri izah etmektedir. Kurallar! Düzen! Bu yüzdende toplum bu tip BASİT 
gerçeklerden uzak tutulmalıdır, bunun yerinede onlara dünyanın KAOTIK bir 
düzene sahip olduğunu ve Apokalips yada Kıyametin her an olabileceğini 
söylersiniz, böylecede koyunları daima REALITENIN GERÇEKLERINE karşı 
görmezden gelecek birer zombiye çevirisiniz.  

Hiç bir sığıra birşeyi açıklarken bu salağın "AMA BU KADAR BASIT BIRŞEY 
DEĞIL" demesini dinlemek zorunda kalmadınızmı?! Tabiki  BU KADAR BASIT, 
daimada öyle idi!! Fakat sığırların ve koyunların zihinlerindeki kaos ve 
düzensizlik programları onları daima herşeyin karmaşık oldugu konusunda ikna 
eder ve asla basit bir açıklamanın birçok şeyin cevabı olabileceğine inanamazlar. 
Çünkü Tanrı bile bunun çok karmaşık olduğunu belirtmistir! Kullar sadece 
kurallara uymalı ve Tanrının yolunu takip etmelidirler. Böylece asla KODu 
keşfedemeyeceklerdir! Tanrı - kodu bildiğinide belirtmektedir, yani herşeyi 
bilendir.  
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Ben kendim bu kod sayesinde yıllarımı yaşadım. Korku (belirsizlik ve kaos 
yüzünden) koyunları daima 9-17 işlerine gitmeye zorlar. Ben korkmuyorum 
çünkü "kaos" yada "düzensizlik" diye birşey olmadığını BILIYORUM - nerednmi 
biliyorum? Elektrik KODu bana bunun böyle oluğunu söylüyor. Böylece sakin 
kalabilmemin sebebi ise (+) kutbun daima (-) kutbu arayacağı prensibini 
hatırlamamdır. Tabiki benim en FAVORI elektriksel kodum indüksiyon (teşvik) 
kanunudur - yani değerli bir elektronu harekete teşvik edebilmek için ne kadar 
fantaziye ihtiyacınız vardır!? 
 
Bu Kodlar koyunların satın aldıkları ürünlere çoktan yerlestirildi! 
 
Örnegin bir laptop ne kadar süre sonra termal olarak yanıp bozulmalıdırkı bunu 
satın almış olan bir koyun şunları yapamasın: 

1) Parasının iadesini talep etmesi 
2) Üreticiden nefret etmesi 
3) Garantisini kullanabilmesi 
4) Tongaya getirildiğini düşünmesi 

Elektriksel prensipler kullanılarak belli olan tüm bu maddeler, satın alınmış ucuz 
bir ürünün bozulmasının ardından müşterininde kaybedilmemesini sağlar. Işin 
hayranlık uyandıran tarafı ise, konu eletrik olunca tüm bunlar teori yada 
varsayım olmuyor - her türlü rakamı bu eletriksel koda bağlı olarak 
hesaplayarak, her ne bok olursa işlevleri belirleyebilirsiniz. 
 
Aslında çoğunluk her laptopun yaklasik 3.5 senede bozulduğunu biliyor - fakat 
buna rağmen sokaklarda herhangi bir ayaklanma görmüyorsunuz. Neden? 
Elektriksel indüksiyon kanunu! "KANUN" yani teori değil. Görebileceğiniz gibi 
içerikler daima önemli bir unsur teşkil etmektedir! Önemli olanda içeriği 
anlamaktır. 

Insanların kendilerini kolaylıkla öldürebilecek güçlü hayvanlardan 
uysallaştırabildikleri tek hayvan hangisidir biliyormusunuz? AT! Bunu 
başarabilmelerinin tek yoluda onu tongaya getirerek taktıkları at gözlüğü idi. 
Vahşi bir atın yanına gitmeye kalkarsanız anlamadığınız bir anda yiyeceğiniz bir 
çifte ile eşek cennetini boylamanız kesin gibidir. Fakat eğer onun görüş alanını 
daraltırsanız alacağınız risk ve saldırılma şansınızda bir o kadar azalır.  

Insanların "gerçek" dünyaya olan görüşlerini daraltıp dikkatlerini istenilen yöne 
doğru odaklatırsanız tıpkı At gibi uysal ve itaatkar birer sürüye sahip olursunuz. 
Anahtar: Dikkat dağıtma ve Odaklama! Koyunlara daima bu anahtar 
uygulamaları sunarak hayatın bir kaostan ibaret olduğunu ve hiçbir düzene 
sahip olmadığını belirtmeye devam edersiniz. Düzeni sağlayanın ve "kontrolün" 
kimin elinde olduğu ise bellidir: Tanrı! O daima herşeyi gören ve bilendir! 
Koyunlara sunacağınız YENİ ancak aslında oldukça eski olan bilgilerle onlara 
astrolojinin yada astronomi gibi şeylerin ne kadar karmaşık bir şey olduğunu bir 
kez daha belirtmiş olur ve onları göksel döngüleri inceleyip gerçek "düzeni" 
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kişisel olarak idrak etmelerinden alı koyarsınız. Bu karmaşanın sonucu olarakta 
değişimin sürekli bir işlev ve herşeyinde kaotik olduğuna değinmiş olursunuz. 
Bu düzeni anlayabilecek tek varlıkda tabiki Tanrıdır! Bırakın Tanrı işini yaparken 
koyunlar facebook, twitter, AVM yada Shopping Mall'larda sürtsünler. Tanrının 
bir lütfu olan bu merkezlerde sosyal olmayı ve rehabilite edilmeyi öğrenirler.  

Koyunlara hiçbirşeyin dengede olmadığını, düzenin bulunmadığını ve 
herşeyin tesadüfi yada mucizevi olduğunu gösterin, böylelikle asla 
yolunuza çıkıp sizi sorgulamak yada karşı gelmek gibi bir çılgınlık 
yapmayacaklardır. Çünkü gelecek koyunlara göre "tahmin" edilemez! 
Fakat elitlere göre "oluşturulur"! 
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EZİKLER 

Bugünlerde birçok insanın forum benzeri yerlerde takılıp fikir alışverişinde 
bulunduklarını zannetmeleri yada bilgi ediniyor olduklarını düşünmeleri belki 
kullanıcıları için geçerli olabilir. Fakat aslında tembellikleri, asosyallikleri yada 
eziklikleri dolayısı ile bu mekanlarda takılarak birşey oldukları kanısına varmaya 
çalışıtıkları su götürmez bir gerçektir. Her ne kadar bu insanlara yaptıklarının 
aslında bir boka yaramadığını, yani bir bok öğrenemediklerini yada zihinlerini 
gereksiz çöplerle kirlettiklerini mantıklı bir şekilde anlatsanızda ezikliklerini 
örtbas edebilecek başka bir mekan bilemediklerinden yaptıklarının önemini 
savunmaya devam edeceklerdir. Bu grupsal alanları koyunsal içgüdülerinden ve 
gruplaşma isteklerinden dolayı doldurmaya devam ederek internetide bir çöpe 
çevirmeyi ihmal etmeyeceklerdir. 
 
Bu sığırlar bu tip dini, spiritüel yada politik forumlara girerek kesinlikle bir bok 
öğreniyor değiller. Buraya tek gelmelerinin nedeni kendileri gibi eziklerin 
hallerini izlemek, onların hikayelerini, yalvarışlarını yada anlatmak istedikleri 
diğer zırvaları okumak. Kimse bu ezikleri normalde kaale almaz, işte bu 
yüzdende bu forum denen havzalarda kendi eşlerini bularak o kadarda ezik 
olmadıklarına dair birer ispat ararlar, yani kendilerinden daha beter halde 
olanlara bakarlar.  

Eğer karşılarına çıkıp ne olduklarını yüzlerine karşı açıkça söylerseniz tabiki bir 
anda bu ezikler sürüsünün saldırısına uğrarsınız. Çünkü hiçbirisi aptal bir ezik 
olduğunu ve bu sazan havzasında aslında kendine gereken hiçbir önemli bilgiyi 
elde edemeyeceği gerçeğini kabul etmek istemez. Çoğunluklada zaten ne 
aradıklarını bilmeden sadece en büyük hazineleri olan zamanlarını öldürüler.  

Aptalca anketlere katılır yada sadistliği dahada destekleyen komedi videolarını 
seyrederler. Daima sorunu olan birisini bulup ona yardım etmeye çalışmak gibi 
bir dürtüleri vardır. Kendine dahi hayrı olmayan bu ezik koyunların başkalarına 
yazı yolu ile nasıl yardımcı olabilecekleri ise zaten bir başka hayalperest 
sığırlıktır.  

Birisi diyorki "mutsuzum" ve bir konu açıyor, tabiki bunu duyan diğer tüm 
ezikler bir anda bu alanı kendilerinden ekledikleri eziklikleri ile doldurmaya 
başlıyor ve aslında mutsuz olana yardım etmekten çok, koyunsal bir grup 
terapisinde sonucu olmayan bir yazı çöplüğü oluşturuyorlar. Birisi 
mutsuzluğunun giderilmesi için diğerlerinden kendisi için zilyon kere dua 
edilmesini isteyip bunun çetelesini tutarlar. Birisi "durumum bu ne yapayım?" 
diye sorar ve diğerleride kendi iki satırlık anlamsız çözümlerini sunarak "bak 
benimde bir katkım var" orgazmını yaşarlar.  

Hiçbirinin soruna getirdiği kesin bir çözüm yok - çünkü çözüm aramıyorlar! 
Aradıkları şey kendi benzerleri - yani diğer ezikler. Diğer sorunlu, tembel, 
kendine hayrı olmayan boş adamlar. 
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Peki kim bu ezikler? 

• Evde kalmış çirkinler 
• Yağ fıçısına benzeyen şişkolar 
• Kübik ofislerinde saat dolduran işçi arılar 
• Asosyaller 
• Bipolarlar 
• Psikolojik dengesi bozuk olanlar 
• Korkaklar 
• Hastalık hastaları 
• İşsizler 
• Kendine dahi faydası olamayanlar 

 

Bu ve benzeri koyunlar aynı çatı altında kendilerini daima huzurlu hissederler, 
çünkü kendi hemcinsleri olan diğer eziklerle beraberdirler. Eğer onların tarzına 
zıt davranıyorsanız sizi birer problem olarak görür ve sizide kendileri gibi ezik 
olmaya programlamaya çalışırlar. Eğer onlar gibi davranmıyorsanız sizde bir 
bozukluk olduğu teşhisini koyarlar. Sanki durumunuzdan endişe edercesine sizi 
"doğru" yola yöneltmeye çalışırlar. Sizi grubun bir ferdi olarak görmek 
istediklerinden sizide onlar gibi birer ezik olmaya teşvik ederler.  

Eğer köle olduğunuz işi bırakmış ve kendi işinizi yapmaya başlayacağınızı 
belirtirseniz tüm bu ezikler bunun riskleri yada zararları üzerine konuşup sizi 
korkutarak bu girişiminizden men etmeye çalışır. Rahat bir işe girip 9-17 çalışıp 
sigortanızın ödenmesi ve iş güvenceniz varken ne diye büyük bir risk alıp kendi 
işinizi açmalısınızki?? Ne diye özgürce istediğiniz mesleği yapasınız? 
Hayırseverler bu rahatlığı nasılsa sağlamıyormu? Eğer kendi işinizi yapıyorsanız 
koyunların size soracağı ilk sorulardan birisi sigortanızın (ücretsiz sterilizasyon) 
olup olmadığıdır. Ayrıca tonlarca borç altına batarakta olsa bir ev sahibi olmak 
ve hayırsever bankaların ömür boyu kölesi olmanız onlar için bir normdur.  

Sizde tıpkı diğer ezikler gibi bir hayırseverin sunduğu işte çalışıyor olmalı, bir 
sigortaya sahip olmalı ve bir ev için yüklü bir mortgage kredisi altında kellenizi 
koymuş olmalısınız. Köle olmak eziklerin doğasıdır ve bu düzene uyum 
sağlamayanlarda onlar için birer problem gibi göründüğünden düzeltilmelidirler. 
Tabiki bunun için onları illaki suçlamaya gerekte yok çünkü özgürlük koyunların 
genel olarak endişe duydukları birşeydir ve isteyecekleri EN SON şeyde o dur! 
Çevredeki koyunlar sizin hayatınızla ilgili ne kadar çok endişeleniyorlarsa bir o 
kadar özgür olduğunuz aşikardır. Diğerlerine uymadığınız için size sürünün 
kaçak üyesi gibi muamele yapmaya başlarlar, çünkü seçkin olmak koyunların 
asla ulaşamayacakları, bu yüzdende uzak durmaları gerektiğini düşündükleri bir 
özelliktir. 
 
Plantajlarda hayırseverler tarafından sömürülmekte olan koyunların en çok 
korktuğu şey özgürlüktür. Efendileri onlara yemek vermektedir.... Efendileri 
onlara başlarını sokacak bir çatı sunmaktadır.... Efendileri onlara eğlenmeleri 
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için medyayı sunmaktadır... Ayrıca Efendileri onları bir başka komşu efendinin 
gazabındanda korumaktadır! Koyunlar o zayıf zihinlerinde "neden efendilerinin 
sunduğu bu avantajlardan vazgeçilmeli" gibi bir soruyu sürekli olarak neden 
özgür olmak istediklerine karşı bir antidot (firewall) olarak barındırırlar. 
Efendileri onlara iş olanağı sunuyor.... Efendileri onlara İŞ GÜVENCESİ 
sunuyor... Efendileri onlara sağlık sigortasıda sunuyor. Asla Efendinin 
tabağından arta kalan ARTIKLARLA beslendiklerini ise önemsemiyorlar, çünkü 
efendileri nasılsa onlara BEDAVAYA sağlık hizmeti sunuyor. Efendiler 
koyunlarına binlerce TL lik mortgage, eğitim yada kart borcu ile 65 ine kadar 
çalışma, ardındanda artık dizleri bile tutmuyorken pempe bir gökyüzü ve hurili 
cennetler sunuyor. Ne ilginç ki bedava sağlık hizmeti ağır hastalıklara bir çare 
bulmaya uğraşmıyor bile. Verilen placebo ilaçlarla sadece semptomlar 
bastırılıyor ancak hastalıklar canlarını almaya devam ediyor. Sağlıkları asla 
doğru dürüst düzelmeyen koyunlarda BEDAVA hizmetten faydalanabilmek için 
efendileri için çalışmaya devam ediyorlar. Tabiki tüm bu bedava şekerlemeler bu 
koyunların efendilerinden elde etmek için yalvardıkları şeyler. Koyunlar istedi, 
hayırsever efendileride onlara bunları sundular. 
 
Tıpkı bir konuşma esnasında kredi kartına yada sağlık sigortasına sahip 
olmadığınızı söylediğiniz zaman size sanki AIDS teşhisi konmuş gibi bakmaları 
gibi bir durum bu. "Ohhh zavallıcık" dercesine bir bakışları vardır hani.... işte 
tam o! Bırakın istedikleri kadar sizin için endişe duysunlar... Ne kadar çok 
endişeli iseler bir o kadar başarılı olmaktasınızdır. Koyunların sizinle ilgi endişe 
duymamaya başladıkları zamanda çoğunlukla zaten bir başka hayırseverin 
himayesi altına girmiş ve ofiste saatleri saymaya başlamışsınız demektir. Onlar 
gibiyseniz sizinle endişe duyacak bir durumda kalmamış olacaktır. Kısaca 
sisteme asimile edilmiş bir başka sürü ferdi olduğunuz açıkça ortadadır. 
 
Eğer altın yerine paslanmaz çelik takıyor, boş zamanınızı ofislerde harcıyorsanız, 
başkası için çalışıyorsanız, tarafınızdan korunmak isteyen bir kadın yerine size 
ne yapmanız gerektiğini dikte eden biriyle beraberseniz, her ay borç yatırmak 
için ekstra mesailer yapıyorsanız, derece elde etmek adına 6-8 senenizi 
okumaya adamışsanız, kredi ile aldığınız ve diğer sığırlardan uzak olduğunuzu 
zannettiğiniz bir residance yada lüks dairede kalıyorsanız, her sene kurban 
kesiyorsanız, sigara içmiyorsanız, facebook/twitter hesabınız varsa birde pop 
müzik dinliyorsanız kimse sizinle endişe duymayacaktır.  

Tüm bu matrix sistemi aslında tamamen KARŞITLIKLARIN bir oyunundan başka 
birşey değil! Şunu KESİNLİKLE bilmelisinizki sizin için İYİ yada BAŞARILI 
görünen herşey alt sınıf (gavat sınfıının dışında kalanlar) tarafından "kötü" 
olarak adlandırılacaktır. Koyunların kaç kere patronları yada liderleri hakkında 
"aptal" diye konuştuklarını duymuşsunuzdur. Aynı şekilde Başkanlar içinde 
"salak" yada "yeteneksiz" derler.... kısaca kendilerinden daha iyi olan herkesi 
aptal yada salak olmakla suçlarlar - hemde durmaksızın. Bu tarz cift-taraflı 
düşünme metodu kontrolü barındıranların egemenliklerini devam ettirmelerini 
sağlar. Bir başka deyişle eğer koyunlara özgürlük pınarından su içmeyi 
endişelenecek bir durum olarak lanse ederseniz, bu kaynaktan uzak durarak 
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hepsini size bırakacaklarınıda garantilemiş olursunuz. 
 
Çevrenizdekilerin yada koyun ebeveynlerinizin özgürlüğünüzü yada başarınızı 
idrak etmelerini beklemeyin - bunu ASLA anlamayacak ve realite ile 
ilişkilendiremeyeceklerdir... DOĞALARI buna daima engel olacaktır! Başarılı 
olanlar tıpkı birer vampir gibi yaşarlar - sessiz sedasız, gölgelerin ardında, 
görünmeden, kendilerini "canavar" olarak adlandıranların kanını (enerji, zaman, 
para) emerek yaşarlar. İnsanlar tümden ve tam olarak kölelik olan bir sistem 
içinde bunun tersi olarak görünen herşeye karşı affallamış bir ifade ile bakarlar. 
BU NE İSE O VE GERÇEK! Devlet hastanelerinde TARANIYORLAR, sonrasında 
devlet okullarında köleliğe ilk adım olarak şartlandırılıyor ve programlanıyorlar, 
ardından yetişkin olmanın getirdiği sorumluluklar ve korkularla kredi almaya 
zorlanıyorlar, en sonundada "kariyer" adı altında BÜSBÜTÜN KÖLELİĞE adım 
atıyorlar.  

Tüm bu kontrolü sağlayanlar ve köleleştirenler ise doğal olarak sadece küçük bir 
azınlık (%1) ve tabiki Görünmezler! Çoğunluk daima diğerleri için çalışacaktır. 
Aslında tek yapmanız gereken kutunun dışına bakmaktır - böylece iş 
SAHİPLERİNİ görebilirsiniz hemde oldukça derin bir soya sahip olanları... işte 
gerçek satışı yapanlarda onlardır. Açık bir şekilde bu hayırseverlerin iş ahlakları 
koyunlar tarafından ilgi çekici bir hal alabilir ancak oyunun kuralları farklı 
koyulduğu için hiçbirisi neler döndüğüne dair tam bir fikir elde edemez. Çünkü 
koyunlar ve hayırseverler ayrı alanlarda farklı kurallarla bu oyunu 
oynamaktadırlar. 
 
"Eğer halk Saymanın işlem metodoljisi hususunda cahil bırakılabilirse - Sayman 
Kral olur" ** Sessiz Savaş için Sessiz Silahlar 
 
Kazanabilmeniz için birilerininde kaybediyor olması gerekir! Bu doğal bir esastır. 
Herkes ve herşey bu kanuna ister istemez bağlıdır. Eğer bunu anlamakta zorluk 
çekiyorsanız az önce klozete bıraktığınız son sosislinin artıklarını hatırlayın. Siz 
kazanın diye o sığır hayatını kaybetti. Aynı şekilde bir başka gün, siz 
öldüğünüzde toprak altında bekleyen kurtlarda cesedinizi yerken bu prensipten 
yararlanıyor olacaklar. Siz kaybetmiş ve onlarda kazanmış olacaklar. Bunun 
anlamı daima sizden nefret edenlerin var olacağıdır, tabiki endişelenenlerinde.... 
yani karşıtlar.... ezikler.... buda sizin bir kazanan olduğunuzun tasdiki olacaktır. 
 
Kaybedenler olmadan kazananların olmasına imkan yoktur. Eğer içinde 
bulunduğunuz mekanda sizin cebinizde 1000TL var iken diğerlerindede aynı 
miktar bulunuyorsa, bunun tek bir anlamı vardır: Hiçbirşeye sahip değilsiniz!  

Izdırap, acı, ölüm, cinayet, kölelik, soykırım ve aciz bırakma; mutluluk ve 
barışın sağlanması için bir İHTİYAÇTIR!! Şuan oturmuş ve boğazı yarılıp kanı 
yerlere saçılmış bir hayvanın pirzolasını yerken yanındada topraktan sökülüp 
çıkarılmış diğer sebzeleri yemekteyim. Bu hususta insanlar farklı değil, aynı 
şekildede ne elektronlar, ne moleküller nede gezegenler! 
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Bu yazının amacı sürü üyelerinin daima yolunuzu kesecekleri bu acayipliklere bir 
açıklık getirebilmek: 

1. DAİMA sizin "garip" olduğunuzu düşünecekler. 
2. DAİMA sizin "beceriksiz" olduğunuzu düşünecekler. 
3. DAİMA size saldıracaklar 

Politikacı gibi halk üzerinde söz sahibi olan birini düşünün -- koyunlar yukarıdaki 
üç maddeyi onun üzerinde uyguluyor olmayacakmı? Asla koyunların bu 
davranışlarını kendinize bir "endişe" konusu yapmayın! Hatta daha ileri gidin ve 
başarınızı kutlayın!...... 
 
Hiç bu koyunların serseriler, evsizler yada afrikada aşırı nüfustan dolayı açlık 
çekenler hakkında herhangi bir "karşıtlık" sergilemiyor oldukları dikkatinizi 
çekmedimi? Görebildiğiniz gibi, eğer bir ezikseniz bunların hiçbirisi sizi 
endişelendirmeyecektir! Aslinda tüm bu ezikler bu tip evsiz yada açlıktan bir 
deri bir kemik olmuş olanları seyretmekten sadistik bir zevk alırlar ve "şükür 
halimize" diye iç çekerek kendilerini iyi hissetmeye başlarlar - buna temel 
sadizm denir. Koyunlar çeşitli "çocuklara yardım" yada "kimsesize kirvelik" gibi 
sempati uyandıran aktivitelere katılmaya bayılırlar. Koyunlar özellikle bu 
"kenara itilmiş" olanlar hakkında en ufak bir endişe dahi sergilemezler. Etrafa 
şirin görünmek için sms yollayıp "bende yardım" ettim diyerek yolladıkları 
paralarla bu unutulmuşların yok edilme işlemlerine katkıda bulunmaktan başka 
birşey yapmazlar.  

Somaliye yardım başladıktan kısa süre sonra insansız dronelar kafalarına bomba 
yağdırmaya başladı ve kimse bunun kaynağının bu koyunların yollamakta 
olduğu yardım paraları olduğu endişesini duymadı bile. Kimseyi endişelendirecek 
bir durum yoktu. Ancak eğer durum kendi kıçınızı kurtamak olursa, bir anda 
bulunduğunuz ortamın dedikodu ve endişe odağı olmaya başlarsınız. "Hey 
duydunmu? Kerem işten çıkmış!"... "Salak! Ne yapacakmış işten 
çıkıpta?"..."Daha yaşı 22, işten çıkıp ne yapabilirki? Durumu için 
endişeleniyorum valla..... yani şimdi bir iki ay iş bulamazsa ne yapar bu 
çocuk?"..... vs. 
 
Eğer göbek adınız "MUHTEŞEM" ise bu embesil ezikler sizi onların seviyesine 
çekebilmek için ellerinden gelen her türlü Jedi Mental Tekniğini uygulamaya 
başlarlar. Onlardan daha yakışıklı yada çekici olmanıza dayanamazlar, bu 
yüzdende endişelenmiş gibi görünüp sanki sizde bir kusur varmışçasına 
konuşumaya başlarlar. Bu ister burnunuzun şekli, suratınızdaki bir ben yada saç 
modeliniz olsun. Daima sizde ufak bir kusur bulup bununla sizi mental olarak alt 
etmeye çalışırlar. Şimdi şunu size tekrar edeyim - bu ezik koyunların bu 
endişelerinin tek nedeni sizin görünümünüzü yada başarınızı çekemiyor 
olduklarından dolayıdır. Sizden sizin gibi olamadıkları için nefret ediyorlar. 
Sizin ilgili hiçbir sorun YOK, çünkü ben öyle söylüyorum! Bunu nasıl mı 
biliyorum? Eğer doğuştan kusurlu olsaydınız zaten hiçbirisi sizinle ilgili bir 
endişeye kapılmazdı.  
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Formül basit: Ezik koyunların endişesinde artış başarının artışı demektir..... 
Endişedeki azalışta tıpkı onlar gibi bir ezik koyuna dönüştüğünüzün tasdikidir! 
 
İşyerinde bir iki bayan hakkında "orospu" gibi yakıştırmalara başlarlar, çünkü 
onun onlarla asla ilişkiye girmeyeceğini bilirler. Kimi erkeklerin giyimi üzerinede 
"ibne" demeye başlarlar, çünkü asla o kalitede bir giyim tarzına ulaşabilecek 
değillerdir. Bu Jedi Mental Baskıları ile sizi onlarla aynı seviyeye indirmeye ve 
onlar gibi olmaya zorlarlar. Orospu dedikleri kadın istediği erkekle takılıp onların 
paralarını sömürür, ki diğerleride bunu bilir. Ancak o kadının isteklerini 
karşılayacak güce sahip olmadıkları içinde onları bu tip zırvalarla aşağılamaya 
başlarlar. Kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş sözü bunu iyi izah etmektedir. 
"Sana vereceğim" dediği andada sanki asla öyle birşey söylememiş gibi 
davranırlar, çünkü bir an içinde olsa kendilerini "kazananlar klubüne" giriş bileti 
kapmış gibi hissederler. 

 

Bu ahmaklığın bir sonu yok. Buna fahişe gavat ilşkisi olarak bakmaya devam 
ettiğiniz zaman, fahişe diye nefretle bakılanın esas gavat olduğunuda anlamaya 
başlarsınız. Bu oyun oyuncular ve onlardan nefret edenlerin yarışıdır. Mekana 
sahip olanların etrafı kısa sürede onlardan nefret eden fakat peşlerini bir türlü 
bırakamayanlarla dolup taşar. Birçok insan gökkuşağının tüm renklerini 
sayabilecek kadar ona yaklaşabilir ancak asla sonundaki altın küpe ulaşamaz. 
 
Eziklerle takılamayı bırakın. Bu ezikler; yukarıda belirttiğim listedekiler. Eziklerle 
takılmak sizi onlardan farklı kılmayacaktır. Onlar sadece sizin fahişeleriniz 
olabilirler. Kaç kere şunu tekrar etmeliyim: koyunların yaptığının daima tersini 
yapın. Koyunlar tarafından ne kadar nefret ediliyorsanız bir o kadar iyidir ve bu 
sizin başarınız için iyiye işarettir! 
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BAŞARININ ANAHTARI: SIRADIŞI DÜŞÜNME 

Hiç şunu düşündünüzmü; neden başarılı insanlar az denecek kadar az ve 
başarısız olarak görünen koyunlar ise denizdeki kum gibi? Yani bu azınlık ne 
yapıyorda gerçek başarıyı elde ediyor?  

Peki işte size onların sırrı: "Çoğunluğu izle, ne yaptıklarına bak ve tam tersini 
yap"! Eğer tanıdık başarılı insanlara bakarsanız onlarında aynı prensibi 
uyguladıklarını görürsünüz. Peki birisi daha yüksek başarı safhalarına erişmek 
için neler yapmalı? Aşağıda size bir liste veriyorum ve şuna dikkat edin; 
listedeki açıklamalardaki ilk tavsiyenin ne kadar nadir, ikincisinin ise ne kadar 
çogunlukta (ters olarak) kullanıldığı! 

• Değeri arttır, indirim yapma 
• Fazladan teslim et, fazla söz verme 
• Kapat, almayacaklarını zannetme 
• Problemi çöz, başkalarına suç atmayı bekleme 
• O telefon görüşmesini yap, aramak için daha iyi bir zamanı bekleme 
• Atıl, sakın geride durup bekleme 
• Erken gel, sakın geç gelme 
• Dinle, konuşma 
• Tekrar dene, asla pes etme 
• Çözümleri ara, problemler üzerine kafa yorma 
• Kendi başının çaresine bak, şikayet etme 
• Ver (Tanrı ol), Alma (Tanrıya itaat et) 
• Davran, izleme 
• Öğren, nefret etme 
• Merdiveni kullan, asansörü kullanma 
• Iyi ye, yalvaranlara aldırış etme 
• Egzersiz yap, kendine yorgun olduğunu söyleme 
• Kendi inancını oluştur, baskalarının neye inandığını umursama 

Artık şu taşşaklarınızı elinize alın ve hata yapmayı pozitif karşılayın, ağlamayı ve 
sızlayıp vızıldamayı kesin ve sonunda şu lanet hayata atılın. Çoğunluk gibi 
davranmayı bırakın ve birer Tanrı olmaya başlayın. Korkusuz ve emin bir 
şekilde. Eğer beceremiyorsanız diğer Tanrılarin elinden yerken mızmızlanmayın, 
çünkü bunu siz seçtiniz.  

Sıradışı düşünme - Çoğunluğun düştüğü hatalara düşmekten kaçınma: 

Sıradışı düşünme, herhangi bir görev yada işte anında başarıya ulaşmanın 
yoludur. Çoğunluk herzaman eski jenerasyonların düşünme tarzlarını kullanır. 
Bunlara gelenek, töre yada kültür, yani ne derseniz deyin. Bugün it gibi çalışıyor 
olmalarının sebebini sorgulamazlar, aynı inanç, değer ve kuralları takip ederler. 
Neyin ne sebepten dolayı yapıldığı değil sadece çoğunluğun bunu yapıp 
yapmadığına bakıp beyinsiz amipler gibi hepsini sorgusuzca tekrar ederler. 
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Eğer nasıl bir düşünme tarzına sahib olduğunuzu bulamk istiyorsanız, işte size 
bir deneme: 

Bir A4 kağıdının ortasına büyük bir kare kutu çizin ve yine aynı kağıda 
kendinizide çizin. Kutu nerde, siz nerdesiniz?! Bunun üzerin önce düşünmeyi 
deneyin sonrada çizin. Cümlemde kağıdın kendisi (ebadı) haricinde herhangi bir 
sınırlama görebiliyormusunuz? 

Oscar Wilde'in bir sözünü hatırlatmalıyım: 

"Popüler olan herşey yanlıştır". Eğer çoğunluğun yaptığının tam tersini 
yaparsanız herzaman başarıya ulaşırsınız.  

Çoğunluk ne demektedir: Sıradan düşünmek yanlıştır!? 

Çoğunluk 9-17 işlerde çalışır. Bunun iyi yada kötü olduğunu sorgulamazlar. 
Sadece haftanın 5 günü işe giderler. Arada bir sinemaya giderler belki pizza 
ısmarlarlar ve TV seyrederler. Yani genel çoğunluk gibi yaşarlar. Herkes nasılsa 
örnek alabilecekleri gibi aynı şeyleri yapmaktadır.  

Başarılı insanlar çoğunluğun tam tersini yaparlar. Çoğunluk sıradan düşünüp 
dahada fakir olurken, başarılı olanlar sıradışı düşünerek daha fazla zenginlik 
elde ederler. Basit ancak çoğunluk için uygulaması ultra karmaşık zannedilen bir 
fikri uygulayarak başarı sağlayıp zengin olurlar. 

Sıradan düşünme her alanda kullanılabilir. Eğer istediğiniz sonuçları elde 
edemiyorsaniz yada çok kötü sonuçlar elde etmişseniz, bu sonuçları doğuran 
etkenlerin tam tersini yapmaya başlayın! Karşıt davranışınızın mükemmel 
sonuçlar vermeye başladığını göreceksiniz. 

Sıradışı düşünenler herzaman hayatın anlamını ve genel anlamda kabul edilmiş 
kurallarını sürekli olarak sorgularlar. Örneğin tüm hayatınızı sadece sonunda 
huzur bulmak için çalışarak geçirmek doğrumudur? (Emeklilikten 
bahsediyorum). Bu gerçektende iyi bir fikirmi? 

Huzuru şimdi bulmak ve hayatı ŞİMDİ yaşamak daha iyi bir fikir değilmidir? Iyi 
şeyleri halen durumunuz varken şimdiden tecrübe etmek daha iyi bir fikir 
değilmidir?  

En sinir bozucu şey ise çoğunluğun sürekli olarak TV seyretmesi ve seyrettikleri 
hususunda medyayı hiç sorgulamamasıdır (amplifikasyon). Sürekli olarak 
dünyada neler olup bittiğini bilmeleri, haberleri seyretmeleri yada gazeteleri 
okumaları gerektiğini düşünürler. Aslında medyanın nasılda zihinleri yönelttiği 
konusunda hiçbir fikre sahip değiller. Nasıl olabilirlerki? Gerçekleri onlara sunan 
medyanın kendisi iken ve onlar bunlara inanıyorken medyanın bunun tersini 
sunarak kendisi ile çelişmesi mümkünmüdür? 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

316    

 

 Sıradışı düşünme pratiği: 

Sıradışı düşünmek geliştirilebilir. Başlangıç olarak dünya genelinde kabul gören 
standartları sorgulamaya başlayın. Kuralların gerekli olup olmadığını ve 
faydalarını sorgulayın. Eğer değillerse bunları nasıl düzeltebilirsiniz? Neyi farklı 
yapabilirsiniz? Etrafından nasıl dolanabilirsiniz?  

Sıradan düşünce, bu hayatta başarılı olmak için sıkı çalışmanın gerekli olduğunu 
söyler. Bu gerçekten böylemi? Tabiki hayır! Sıkı çalışan insanlar asla başarıya 
ulaşamazlar. Bunlar kendilerini sadece ölümüne çalışmaya zorlarlar. Zamanla 
huysuzlanmaya ve sürekli şikayet etmeye başlarlar. Hayatta bir heyecan 
bulamamaya başlarlar. Ne bir hobileri nede ulaşmak istedikleri sıradışı bir 
hedefleri vadır. Bunlar kısaca yaşayan ölülerdir. Bunlar yaklaşık olarak 25 
yaşında zaten ölüdürler ve 65-70 gibide gömülürler. Evlenip bir aile kurmak 
hedef değil sadece hayatın bir işlevidir! 

Uyuyan Halk: 

Halkın kabul ettiği o kadar çok anlamsız yada gereksiz kural varki, bunları ne 
zaman görsem beni eğlendirirler. Eğer sadece bir kenara çekilip gözlemlerseniz 
hepsinin sanki hipnotize edilmiş bir sığır sürüsü gibi davrandığını görürüsünüz. 
Hiçbir sıradanlık yok, sadece önceden sezilebilir davranışlar var.  

Işe gidiyorlar, sonra alışverişe, tüm paralarını harcıyorlar, sonra tekrar işe 
gidiyorlar ve ay sonu maaşlarını bekliyorlar, gidip kredi alıyorlar, tekrar birşeyler 
satın alıyorlar, yine çalışıp yine maaşlarını bekliyorlar. Eşlerini buluyorlar, 
evleniyorlar, çocuk yapıyorlar, çocuklarına hayatın zor olduğunu söylüyorlar, 
çocuklar buna kanıyor ve büyüyünce onlarda işe gidiyor. Yani, korkunç ve sonu 
gelmeyen bir döngü, tıpkı kuyruğunu yakalamaya çalışan bir köpek gibi.  

Bazen bu insanlara gerçekten "hey uyan be sığır, dışarıda muhteşem bir dünya 
var" diyesim var ama içinde bulundukları sınırlayıcı inançları ve doktrine 
korkuları yüzünden bana inanırlarmıydı acaba? (Işimdenmi çıkayım? Ya 
başarısız olursam? Aman Tanrııııım) Sanırım hayır..... 

Halkın sürekli olarak "eğer çoğunluk doğru diyorsa doğrudur" şeklinde 
düşünmesini anlayamıyorum. Çogunluğun yaptığını takip ediyorlar ve buna bağlı 
olarakta sadece vasat sonuçlar elde edebiliyorlar.  

Siz şapşallar büyük hedeflerin aslında vasat olanlardan daha kolay 
erişilebileceğini hiç biliyormuydunuz? Çünkü tepede sadece ufak bir rekabet 
mevcut. Nedenmi? Çünkü çoğunluğun büyük bir hedefi yok, onlar sadece vasat 
hedeflere ulaşmak için yarışıyorlar. Bu yüzden ufak hedeflere ulaşmak daha zor 
oluyor. En tepeye göz dikerseniz fazla rekabet olmadığını görürsünüz. Eğer 
yüksk bir hedefiniz olursa kendi yolunuzu oluşturusunuz. Rekabet etmezsiniz. 
Kimse sizden birşeyler kaçırmaya çalışmaz. Daha az kurallar ve yönetmelikler 
vardır. Tek düşman ise KENDINIZSINIZ! 
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Halbuki, küçük bir hedefe ulaşmayı denerseniz (iş bulmak gibi), birçok rekabetçi 
ile karşı karşıya kalırsınız. Gerekirse ahlaksız yollara dahi başvurup sizin yerinizi 
almayı denerler. Onların mentalitesi "avla yada avlan" üzerine kurulmuştur.  

Şimdi kendi işinizi kurmanın aslında daha iyi olduğunu görebiliyormusunuz? 
(Düşündüğünüzden bile kolay). Yani kariyerinizde ilerlemek için gereken 
görevleri öğrenirken harcadığınız zamanı kendi işiniz için kullanabilirsiniz. Kendi 
yaratıcılığınıza zaman tanıyın. Yani bunun nesi ilginç: muhasebeci, 10 sene 
sonra muhasebe şefi, 15 sene sonra muhasebe müdürü, yani halen bir 
muhasebeci ve tek bildiği şey sikindirik "rakamlar". 

Yüksek seviyeli başarılar: 

Sıradışı düşünmek insanları başarılı yapar. Yüksek başarıya sahip insanların asla 
genel sürü psikolojisine uymadığını görürsünüz. Sanırım bu yüzden bu insanlara 
"özel", "zeki" yada "dahi" gözü ile bakılıyor. Yani farklılık onları tanrısallaştırıyor. 
Kadim ırklarda kendilerinden farklı olan yabancıları Tanrısallaştırmışlardı, çünkü 
onlar farklıydı!  

Veya başka bir senaryoda, bu insanlarda aynı çoğunluğun içinde idiler fakat 
zamanla hayatın gidişatını sorgulamaya başladılar. Merak etmeye başladılar 
"hayatın tek sunduğu şey bumu?" diye. Ve herşey böylelikle başlamış oldu. 

 

Neden burada birisinin eli açıkken diğerininki çapraz şekilde kapalı? Biri programladı 
diğeri ise yönetti! Gücü olan ve bunun farkında olan gücü elinde sımsıkı tuttu ve diğer 
inanç salakları gibi ellerini açıp gücü baskasına vermedi!  

Sıradışı düşünme öğrenilebilir. Bu hayatı ve göreceliği sorgulamaya başlayın ve 
çoğunluğun yaptığının tam tersini yapın. Inanın bana çok eğlenceli ve kolay 
olacak. Başkasının taşşaklarını okşamayı bırakıp kendinizinkileri elinize alın. Bu 
hayatı bir kez yaşıyorsunuz! 
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Birçok açıdan hayatınız korkularla dolu. Bunun en büyük nedenide "bilmiyor" 
olmanızdan kaynaklanıyor. Yani korkuyorsunuz ancak sebebin tam kaynağını 
yada nasıl oluştuğunu bir türlü çözemiyorsunuz. Bu belirsizlikte sizi tıpkı 
diğerleri gibi hayatın iki seçenekten ibaret olduğuna inandırıyor: kaç yada öl! 

Insanlar liderlere yapışırlar çünkü kendilerini korumak için gereken sorumluluğu 
almaktan kaçınırlar. Tıpkı güneş tutulmasında (okültasyon) yaşanılanlar gibi: 
halk "Nasıl?" yerine "Neden?" diye sormuştu. 

Neden:  bilginin otoriteden geldiğini kasteder. Nasıl: bilginin şahsi tecrübelerden 
geldiğini kasteder. Eğer o zamanlarda kafalarını yukarı kaldırıp, tipki bilge 
druidlerin yapmış olduğu gibi "Nasıl?" diye sormuş olsalardı, bilirlerdi.  Ancak 
bunun yerine "Neden?" diye sorup "Nasıl"'ı bilenin peşine takılmaya başladılar. 
Hiçbir medyatik karakter size 11.Eylül.2001 WTC saldırısının "Nasıl" yapıldığını 
anlatmayacak, sadece "Neden"'i anlatacak!! 

Bunun sebebi "Nasıl"'ı öğrenirken "Neden"'in önemini yitirmesidir. Koyunlar 
daima "Neden" diye sorar ve cevapta "işte bu yüzden....." diye izah edilir. Bu 
tarz bir sorgulama metodu ilede asla "Sebebi" öğrenemeyecek, onun yerine 
istenilen etkinin sağlanmasında rol oynayacaksınızdır.  

Örnek 1: Diyelimki bir adada arkadaşınızla gezerken aniden saldırganın biri 
onun kafasına silahı dayayıp beynini patlatıyor. Tepki vermek için sadece 
saniyeleriniz var. Duygusal olmayı seçerek Neden güneş tanrısının sudan çıkıp 
elinden fırlattığı ateşle arkadaşınızı öldürdüğünü sorarsınız. Bu sizin saldırganı 
sanki sizin bir Tanrınızmış gibi sebeplendirmenize neden olur. Ardından sizi köle 
gemisine alıp pamuk tarlalarında ölene kadar çalıştırmaya götürür. Mantığınızın 
size belirteceği gibi bu tip bir durumda çoğunlukla vurulacaksınızdır. Veya, 
saldırganın elindeki silaha atılıp dikkatini dağıtarak kaçmayı ve böylecede 
hayatınızı kurtarmayı denersiniz. 

Örnek 2: Borca battınız. Buda sizi devleti bunun nedeni olarak görmeye itiyor. 
Protesto etmeye başlıyorsunuz. Mantığınızın size belirteceği gibi bu tip bir 
durumda çoğunlukla vurulacaksınızdır. Veya, duygusallığı bırakıp mantıklı 
düşünmeye başlar ve "Nasıl bu duruma geldim?" diye düşünürsünüz! Böylece 
herkesin borç alması ile devletin Senet'e olan ihtiyacının daha çok arttığının 
farkına varırsınız. Daha çok Senet, daha çok para basılması demektir, daha çok 
basılıncada paranın değeri düşer. Mantığınızın size açıkça belirtecegi gibi, eğer 
borça batmış iseniz devlet gözündeki değeriniz SIFIR'a düşmüs demektir, çünkü 
net değeriniz artık negatif sayılar göstermektedir ve ne olursa olsun borcunuzu 
kapatmanız gerekir. Böylece sorumluluk alarak borcu tekrar borç almadan 
ödemenin yolunu ararsınız. 

Örnek 3: Dünya, git gide dahada artan nüfus tarafından, petrol ve diğer 
kaynaklar uğruna, elverişliliği ve insanların teknolojiye bağımlılığı yüzünden 
sömürülüyor. Tepki verebilmeniz için sadece bir kaç seneniz var. Burada 
Duygusal takılıp "Neden dünya daha çok yaşam imkanı veremiyor?" diye 
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sorarsınız. Buda sizi yeşil teknoloji, temiz kömür ve organikçi hipilere doğru 
yöneltir. Tıpkı gögüs kanserinden ölmüş olan annenizi kurtarmaya çalışırken icat 
ettiğiniz gibi teknolojiler üretip bunların reklamlarını yapmaya başlarsınız. Şimdi 
herkes birer yeşil kurdela takıyor ve recycle gibi yeniden kullanma akımlarına 
katılıyor, fakat kimse DÜZÜŞMEYİ bırakmıyor!! Yakında gezegende recycle'ın 
bile yardım edemeyeceğinden fazla insan olacak. Recycle yada yeniden 
kullanma tıpkı bir tabağın kirini temizlemek gibi birsey. Fakat yiyecek 
olmadıktan sonra onu içine koyacağınız tabağında bir önemi kalmıyor. 

Insanlar yeterince olmadığı için yiyecek bulamıyorlar. Bu yüzdende insanlar son 
dünya savaşında elde kalmış olan son verimli kaynakları ele geçirmek için 
savaşıyorlar. Nükleer füzeler zaten artık verimliliğini yitirmiş bölgelere atılmaya 
hazırlanıyor. Sonuç olarak Herkes ölüyor. Mantığınızın size belirteceği gibi bu tip 
bir durumda çoğunlukla vurulacaksınızdır. Veya, mantığı seçip sebebin ana 
kaynağını belirlersiniz, bu seferde karşınıza çıkacak şey insanların kendisi olur. 
Yemeklerine, sularına ve soludukları havaya zehir sıkarsınız ve sadece akıllı ve 
güçlü olanların (doğal seleksiyon) hayatta kalmasını sağlarsınız. 

9/11 saldırısı gibi bir zihin kontrolü ile halkı korkuya sürükler ve savaşa 
gitmelerini sağlarsınız, öyleki, çatışmalar asla planlananın ötesinde bir şekilde 
eskale olmazlar. Yaşanan trajediyi sebep göstererek istatistiksel "katliam" 
rakamını gereken düzeye çıkarmaya başlarsınız. Medyada size yardımcı olur. 
Ölü sayıları yerine yüzdeli rakamlar sunarsınız. Çölde, dağda, tundralarda veya 
çorak bölgelerde askerleri savaştırıp birbirlerini öldürtürken verimli tarım 
alanlarını bu işlemin dışında tutarsınız! Aynı zamanda elitler bu savaşlar 
sırasında millet ölürken elde ettikleri kaynakları hayatta kalmak için kullanırlar 
çünkü elitler dostunuzdur ve size hayatta kalmayı öğretecek tek hocanız 
onlardır, sürü halinde takılan duygusal vahşi sığırlar değil! Mantığın yolunu 
seçerek hükmedebilirsiniz, duygusallık ile ise ancak kullanılırsınız. 

Örnek 1: Mantık= Hayatta kalma. Hayatta kaldınız çünkü saldırganı ortadan 
kaldırarak hayati tehlikeyi izole etmiş oldunuz. Yani kendi hayatınız için 
sorumluluk aldınız. Duygusal= Ölüm. Korkunuzdan karşınızdaki saldırganı 
kendinizden üstün gördünüz. Saldırgana tepki vererek hayatınızı korumak 
yerine hayatta kalmanız üzerine karar hakkını ona devrettiniz. 

Örnek 2: Mantık= Hayatta kalma. Hayatta kaldınız çünkü borçtan kurtulmanın 
yolunu bularak problemi izole ettiniz. Yani kendi hayatınız için sorumluluk 
aldınız. Duygusal= Ölüm. Korkunuzdan borçlu olduğunuz kişiyi yada kurumu 
kendinizden üstün gördünüz. Kişi yada kuruma tepki vererek hayatınızı 
korumak yerine hayatta kalmanız üzerine karar hakkını ona devrettiniz. 

Örnek 3: Mantık= Hayatta kalma. Hayatta kaldınız çünkü koyunları efektif bir 
şekilde yok ederek problemi izole ettiniz. Yani kendi hayatınız için sorumluluk 
aldınız. Duygusal= Ölüm. Korkunuzdan koyunları kendinizden üstün gördünüz. 
Koyunlara tepki vererek hayatınızı kurtarmak yerine onlara hayatınız üzerine 
karar verme hakkını devrettiniz. 
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Örnek 4: Güneş Tutulması - Korku yüzünden, insanlar küçük yerleşim 
bölgelerinde kendilerine bakabilecek kaynaklarla, beraber ve harmoni içinde, 
kendilerini doğa bilimine adayarak yaşayabilecekleri yerde şehirleşmiş, dinlerle 
ve otoriter okul sistemleri ile doktrine edilmiş politik idari makamlara yani 
kendilerinden üstün gördükleri Tanrılara hayatlarının gidişatı üzerine karar 
verme hakkını devretmiş oldular. 

Oxford üniversiresindeki etik uzmanları ebeveynlerin sakat yada hasarlı doğan 
bebekleri öldürme iznine sahip olmaları gerektiği görüşünü ortaya atınca sizce 
halk buna nasıl bir tepki verdi? Mantıksal düşünüp bu sakat ve hasarları 
çocukların topluma hiçbir faydalarının olmayıp boş yere sağlıklı doğan çocukların 
yiyeceklerini tüketerek aslında çevreye zarar verdikleri sonucunamı varacaklar 
yoksa Duygusal takılıp insani zihin ürünü olan hayatın kutsallığı gibi şeyleri 
zırvalayıp böyle bir hakkın kimseye verilmemesi gerektiğinimi savunacaklar? 

Sakat çocuk arabanın arka koltuğunda emniyet kemeri ile güvenli birşekilde 
otururken ebeveynler kaza yapıyor ve ikiside çocuğun zihinsel özürü yüzünden 
onun gözü önünde ölüyorlar. Normal bir çocuk belki en azından yardım 
çağırmak için telefon açabilir yada yakındaki bir yere koşabilirdi! Ancak hayır, 
hayatta kalması için diretmiş olanlar ne ektilerse onu biçmiş oldular! Aynı 
şekilde evlerinde kalp krizide geçiriyor olabilirlerdi ve o gerzeğin tek yapcağı şey 
sırıtarak bakıp ölmelerini seyretmek olurdu. Kadimler bu tip sakat doğan 
çocuklara ne yaparlardı biliyormusunuz? Ciyuuuuvvvv uçurumdan aşağı atar, 
boğup gömer yada boşa gitmesin diye pişirip yerlerdi.... hepside mantıksal 
kararlara bağlı sonuçlardı! 

İşte buradada koyunların yaptığı şey hayatı ve yaşamı kendi duygusal 
hezeyanlarına bağlı olarak deşifre ettiklerini sanıp kendi ölümlerini 
hazırlamalarıdır. Nasıl olurda hayat kutsal olabilir sorusu yerine Hayat Neden 
kutsaldır sorusuna cevap aradıkları için kendi kazdıkları kuyuya düşmüş olurlar. 
Anlayabileceğiniz gibi hayatta karşınıza çıkan tüm korkularınızı yenebilecek 
envatere zaten sahipsiniz. Tek yapmanız gereken onu kullanmayı öğrenmek. 
İşte bu yüzden koyunlar elitlerin davranış ve düşünceleri ile daima zıt 
kutuplarda durular ve onları şeytani yada satanik psikopatlar olarak görürüler. 
Bir taraf mantığı diğer taraf ise duygusallığı seçmiştir.... bilin bakalım hangi 
taraf daima haklı çıkmış gibi görünmekte? 

Başarılı olabilmeniz için toplumun yapmaktan kaçındığı şeyleri yapmalısınız. 
Buna düşünmek, objektif olmak ve hemcinslerinizi sömürmenin yani onları 
aldatıp istediklerinize sahip olmanın yollarını bulmak diyebiliriz. Unutmayın bunu 
eğer siz yapmıyorsanız benim gibi başkaları zaten yapıyor olacaktır ve sizde 
sadece köşede oturup nefret ve gıpta ile bakmaya devam edecek, buna bağlı 
olarakta ezikliğinizi örtbas edecek bahaneler uydurmak için hayali çözümlere 
(yalanlara) saldıracaksınızdır. Bilin bakalım bu hayali çözümleride size kim 
sunuyor olacak? Nasılda suratınıza öylece sırıtarak baktığımı hayal edin! 
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KOYUNLAR NASIL SÖMÜRÜLÜR 
Öncelikle uğraşmakta olduğunuz insanlar hakkında tepeden tırnağa geniş bir 
bilgiye sahip olmalısınız... örneğin: 

1) İnsan açgözlüdür (ailesi ve kendisi onun için en önemli şeydir) 

2) İnsanlar daima birşeylerden korkarlar 

3) İnsanlar savunmasızdır 

4) İnsanlar dogma, inanç ve öyargıları sayesinde kontrol edilirler 

Koyunlar:  

Koyun bildiğiniz herhangi bir insandır. Bütünüyle topluma adapte edilmiştir ve 
gerekirse toplum (sürü) uğruna hayatını feda eder.Onlar için düzen (kanun), din 
ve kadın erkek oyunları hayatlarındaki en önemli şeylerdir. Dünyadaki insanların 
%95'i koyundur. Koyunların siyah/beyaz bir dünya görüşü vardır, buna bağlı 
olarak gördükleri her kişiyi yada durumu iyi yada kötü veya doğru yada yanlış 
olarak ayırt ederler. Koyunlar birçok kuralı takip ederler, ki bunların çoğu 
aslında söylenmemiştir (kağıt üzerinde değillerdir). Tabiki bu kurallara uymayan 
herkes (giyim, davranış, dünya görüşü yada inanç gibi) doğrudan nefret ve 
şiddet ile kaşılık görecektir. 

Bir koyunu etkilemenin iki yolu vardır: 

1) Ona çaresiz olduğu hissini verip sizin tarafınızdan korunacağını belirtirsiniz. 
Bunuda ona toplum içerisinde yüksek bir pozisyona sahip olduğunuzu (iş sahibi) 
göstererek sağlarsınız. Böylece onun sorumluluğunu alıp sizin için çalışmasını 
sağlarsınız. 

2) Bilinçsizliğini kullanırsınız. Toplum içerisindeki koyunlar sürekli zihinsel 
saldırılar altındadır.  

Mesela bir reklam tablosunda yeni bir Mercedes arabanın üzerinde uzanmakta 
olan cillop bir hatun vardır. Buradaki mesaj Mercedesin kendisi değil! Yani 
mesaj "Mercedes iyi markadır" değil... mesaj erkeğe atılan bir yemdir! Eğer 
böyle bir arabaya sahip olmazsan asla cillop kızları tavlayıp cam gibi vajinaları 
arasında cenneti yaşama hayallerini gerçekleştiremezsin. Buradan kadına ulaşan 
mesajda: eğer içindeki erkeği değilde sadece arabayı seviyorsanız bu sorun 
değildir. Koyunlar toplum ile beraber yükselip yine toplum ile beraber çökerler. 
Eğer herkes gözüne çivip çakıp gezse, bunu gören koyunda aynısını yapardı. 
Fakat sizi uyarmış olayım, koyunlar aynısını sizede uygulayıp sürüye asimile 
olmanıza uğraşacaklardır! Koyunlar medyanın, devletin, şeyhlerin ve üst 
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yönetici tiplilerin kölesidir. Demokrasi buna iyi bir örnektir: koyunlar en iyisini 
değil, daima en popüler olanını seçeceklerdir. 

Koyunların ilgisini nasıl çekersiniz? Alışılmadık bir ilüzyon kullanırsınız! Bu 
ilüzyon uçan bir taş olabilir. Bir koyun buna inanmaya can atar. Ancak kullanılan 
tipik ilüzyonlar: Mükemmel lider (Tayyip, hükümet), efor sarfetmeden başarı 
elde etmek, iyi ve kötü, erkek ve kadın, yapılan için sorumluluğa gerek 
olmaması gibi. Bu tip ilüzyonlarla koyunlar kontrol edilebilir. Koyunlara göre 
asla hatalı olduğunuzu belirtemezsiniz. Çünkü bu koyunları ilgilendirmez. 
Koyunların bilmek istediği sadece söylediklerinizin ardında durup 
durmadığınızdır, yani bunların doğru yada yanlış olmasının bir önemi yoktur. 

Daha net olmam gerekirse: Onlara güzel ve anlamayacakları bir lisanda 
yapacağınız konuşma sonucunda bunun iyi bir şey olduğu kanısına varmalarını 
sağladıktan sonra, aslında onları bekleyen şeyin ne kadar korkunç yada canice 
olduğunun onlar için bir önemi olmayacaktır! 

Ya peki bir grubu nasıl parçalayacaksınız (böl ve yönet)?: aslında oldukça basit! 
Güveni ortadan kaldırın. Ne diye Masonlar ve diğer Okült gruplar bunca ritual 
yapıyorlar sanıyorsunuz! Bunun tek amacı güven oluşturmak içindir. Çünkü eğer 
güven unsuru ortadan kalkarsa: nefret, kibir, saygısızlık, rüşvetçilik, bencillik, 
egoizm, vurdumduymazlık, korku ve daha birçok negatif etkenler ortaya 
çıkmaya başlar. Ya peki güveni nasıl yok edeceksiniz? İşte bu internet 
habercilerinin ve benimde bir nevi yaptığım şey: sizlere kimseye güvenmemeniz 
gerektiği söyleneduruyor. Ancak sakın bunlara kanmayın, eğer koyunların beyni 
olsaydı elitler 2 saniyede ortadan kalkarlardı! 

Koyunların umut edebilecekleri en büyük güç gruplaşmaları sonucu ortaya çıkan 
birbirlerine olan güvendir. Yani günümüz internet komplocularının "birbirinize 
güvenin" gibi güçlü bir mesaj vermektense "kimseye güvenmeyin" mesajı 
vermeleri pekde şaşılacak bir şey değil. Koyunların ailevi yapısı yıllardır saldırı 
altında idi. Öncelikle 2. Dünya Savaşı sonrası ailevi bağlar kopartılmaya 
başlandı... 60 ların, 70 lerin ve 80 lerin ailelerine bir bakın... eşler arası 
kızgınlığın sonu boşanma idi... çocuklar birbirlerinden nefret etmeye, birbirlerini 
kıskanmaya, birbirleri ile rekabet etmeye, hatta kavga etmeye dahi 
programlanmışlardı. Hiç bugün birbirlerini borç yada para yüzünden öldüren 
kardeşlerin haberlerini duymuyormusunuz! Kendi kanınız, canınız, yani hayatta 
sizi aldatabileceğini düşünebildiğiniz tek insan, bir anda size döndürülüyor. 
Çünkü artık ebeveynlerin çoğu borçları ödeyip yaşayabilmek için beraberce 
çalışmak zorundalar ve çocuklarda bu yüzden zamanlarının %80'nini devlet 
babanın bakıcılığında geçirmekteler. 
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Bir kere ailenin bağları koptuğunda buna bağlı olarak bireyler arası bağlarda 
sistematik olarak koparılmaya başlamıştı. Buna en iyi örneği "My/I" yazısında 
verdim.  

Tüm bu Myspace, YOUTube, IPhone zırvalarının getirdiği tek şey narsist ve 
bencil bir toplumun oluşmasını sağlayıp insanların iletişim kurduklarını 
zannetmeleri idi. Aslında hepsinin iletişim sandığı şey sadece kendi kendilerine 
konuşmaktan başka birşey değil. Bu kitap dahi bu hislerin oluşmasından dolayı 
suçlu, ben bile bunları yazarken bu suça ortağım, fakat yinede yazmalıyım.  

İlk olarak 2001 gibi ilk cep telefonumu aldığımı hatırlıyorum. Başta aslında 
oldukça isteksizdim, yani sürekli ulaşılabilir olmak beni pekde o kadar 
cezbetmiyordu. Çünkü kimse ile bir buluşma konusunda anlaşmaya 
varamıyordunuz artık. Her an bir sms gelip "bilmem neden dolayı gelemiyorum" 
korkusu ile beklemeye başlıyordunuz. Bundan evvel ev telefonundan görüşüp 
yeri ve zamanı belirler ve kısa bir süre evvel iptal etmek için karşı tarafa 
ulaşamayacağınız içinde sike sike buluşmaya giderdiniz. Aslında bir kere söz 
verilip randevu belirlendimi mühür kapanmış olurdu. Buda karşıdaki ile olan 
güveninizi güçlü tutardı. Çünkü bir SÖZ veriyordunuz ve bildiğiniz gibi söz 
vermek göt vermeye benzemez! Verilen sözler ve bunların tutulması ile 
dostluklar ve ilişkiler sağlam bir şekilde ayakta kalırdı. Şimdi ise, bu güven 
rituali ortadan kalktığı için kimse birbirinin sözüne güven duymamaya başlıyor. 
İnsanlar eskiden birbirlerine ödünç aldıkları para, kitap, video yada randevu için 
söz verir ve bu sözü tutmak içinde ellerinden geleni yaparlardı - çünkü bu güven 
sağlayabilmek için kullanılan en güçlü iletişimlerden biri idi. Eskiden belkide bir 
hafta evvelden bir randevu için anlaşırdınız ve zamanı gelincede orada 
olurdunuz. Yani bugünkü gibi zilyon kere detaylar üzerine sms yazamazdınız. Bu 
tip bir erişkin insan iletişimi bugün artık mevcut değil. Çünkü artık her an arayıp 
iptal edebilirsiniz - sanki elinizde çok güçlü bir silah varmış gibi hemde: 
"gelemiycem" GÖNDER>bas. 

Aslında cep telefonlarının sunduğu iddia edilen DAHA FAZLA İLETİŞİM yerine 
insanlar daha az iletişim kurmaya ve kendi dünyalarına çekilip yalnızlaşmaya 
başladılar. İnsani ilişkileri ayakta tutan tek dayanak güvendir - ancak cep 
telefonları bunu kullanıcının istediği zaman erişilebilir olma yada olmama 
olanağını sunması ile bencil bir oyuna dönüştürüverdi. 

Ne diye sözünüzü tutasınızki, sadece "ARA BENİ" deyip arandıktan sonra 
aramaya cevap verip vermemeye karar verebilirsiniz. Cep telefonları aynı 
şekilde hem erkek hemde kadın için bir nevi güvenlik unsuru olarakta lanse 
edilmektedir. Birçoğu cep telefonları olmadan sokağa çıktıklarında kendilerini 
çaresiz, toplumdan ve dünyadan kopuk hisseder. Çoğunun mazeretide; ya 
arabam yolda bozulursa, ya polisi aramam gerekirse, ya yardım yazım olursa 
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gibi şeylerdir. Yani insanlar aslında cep telefonlarını taşıdıkları sürece çaresiz 
olduklarını asla görmezler, çünkü reality şovlar yada TV sürekli bu aletin 
yararlarını dikte eder. Yani yardım lazım olursa bir arama ile ayağınıza 
gelecektir. Aslında elinizdeki cep telefonu az sonra başınıza gelecek şeylerden 
sizi asla koruyamayacaktır. Ancak koyunlar kendilerine sunulan sahte güvenlik 
ilüzyonlarına bayılırlar.  

Aslında cep telefonları ile ne oluyor biliyormusunuz? İnsanlar cep telefonu 
dünyasında konuşacak birşeyler bulabilmek için gerçek dünyada iletişim 
kuruyorlar. Yeni Normal! Yani ne diye kız arkadaşımla çıkıp birşeyler içmeye 
gideyimki, nasılsa kendisi telefonun öbür ucunda değilmi! Böylece ne barda 
tartaklanma nede kabarık bir hesap ödeme sorunu yaşarım. Burada önemli olan 
güvenlik etkenidir - yani arkadaşlarımla ilişkide olmamın bir önemi aslında yok, 
çünkü esas olan adres defterimde 100+ kişinin telefon numarasına sahip 
olmam. Başlarda telefonun daha kötü olabileceğini düşünmüyorken pişti olarak 
sms leme ortaya çıktı. Başlarda sadece genç kızlar karşılıklı kriptik yazışmalar 
yapıyordu ancak o zamanlar asla erişkinlerinde aynı akıma katılıp konuşmak 
yerine mal bir moron gibi karşılıklı mesajlaşacaklarını tahmin etmemiştim. 
Koyunlar yine gerzekliklerini sergilemişlerdi. Artık koyunlar konuşmak yerine 
ileri geri BEDAVA sms ile yazışarak iletişim kurduklarını zannetmeye devam 
ediyorlar. Yani böyle birşeyin nasıl kabul görebildiğine ben bir izahat 
getiremiyorum. Ancak mesajlaşmanın bencilliği tetiklediği belli. Tembel ve 
ruhsuz bir iletişim yolu. Ya söyleyecek bir şeyiniz vardır yada sadece 
ZIRVALIYORSUNUZDUR. Ya o yada bu! 

Belkide mesajlaşma yolu ile aslında gerçek arkadaşlarınızın olmadığını belli 
etmek istemiyorsunuzdur!? Eğer biri hoşunuza gidiyorsa sadece onunla 
konuşursunuz. Eğer birisi ile vakit geçirmeyi seviyorsanız onunla dışarıda 
takılırsınız ve sikik bir öküz gibi oturup mesajlaşmassınız. Hiç gittiğiniz 
mekanlarda (bar, cafe) insanların nasılda telefonlarını masa üstünde tutup 
arada bir "acaba" dercesine baktıklarını görüyormusunuz? Sanki esas önem 
vermeleri gereken iletişim önlerindeki şahıs değilde telefon vasıtası ile gelecek 
olan kriptik bir mesajmış gibi. Artık iletişim ve güven kavramlarıda yok olduğu 
için nasıl yaşamaları gerektiğinide öğrenecekleri tek yer tabiki dijital alemin 
kendisi. 

Koyunlar daima bir saldırı ve kuşatma altındalar diyordum... buna verilecek en 
iyi örnek onlara sürekli sorunlar sunulması ve akabindede sizin gelip nasılda 
herşeyi halledeceğinizi lanse etmenizdir. Bu sayede onlara daima aslında hiç 
işlerine yaramayacak şeyler satarsınız. Medyanın onları omurgasız birer koyuna 
çevirmiş olması ve tavsiyelere sürekli ihtiyaç duymaları sayesinde: "merak 
etmeyin hemen hallederiz", "elimizden gelenin en iyisini yapıp sorunu en kısa 
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sürede gidereceğiz" gibi sahte sözlerle, yalan garantiler yada fantastik 
açıklamalarla ödeyecekleri faturanında buna değer olduğuna inanırlar. 
Kelimelerin koyunlar üzerindeki etkilerine bazen şaşıp kalabilirsiniz. BU DAHA 
İYİ, ÖMÜR BOYU SAĞLAM KALIR gibi yalanlar karşısında sizlere götlerini 
sunacaklardır. Koyunlar daima çöp ve hayali şeyleri almaya programlıdırlar. Bu 
yüzdende ürünlerin üzerindeki VAATLER daima fantazi diyarından gelme 
gibidirler: "filtresiz elektrikli süpürge", "kendini temizleyen pencere", "taze 
dondurulmuş pizza", "herkese eşit adalet", "ömür boyu garanti", "herekese eşit 
haklar"..... liste böylece devam eder. Koyunlar kısaca verilen zırva vaatleri 
duymaya bayılırlar. Aslında ödemekte oldukları şey sizin onlara yaptığınız 
konuşmanın faturasıdır. Yoksa dünya üzerinde politikacılar ne diye böyle işe 
yarıyormuş gibi görünsünler. Koyunlara fantastik sözler verdikçe sanki transa 
geçmiş gibi zihinlerinin rahatlamaya başladığını izlersiniz. Onlara doğa 
kanunlarının onlara işlemediğini ve kestirme yolun hemen köşede olduğunu 
gösterin. Bana güvenin bu DAİMA işe yarar. Onların DOĞAL yada TEMEL 
zayıflıklarının en başını çeken "erkeğin kadına sevgisini sunma dürtüsü"nü 
onlara karşı kullanın. Erkekler bir kadını illaki vajinasına sahip olmak için 
istemezler - esas aradıkları şey dişi bir EŞtir.. işte buda onu zayıf kılan bir 
özelliktir. Koyun erkeklere birşey satarken bu zayıflıklarından faydalanarak "hey, 
eğer buna sahip değilsen kadın bulman yada varsa elinde tutman çok zor olur" 
gibi kendini aciz ve çaresiz hissettirecek şeyler söyleyin. Yani bir erkeğe bir şey 
satarken vajinayı doğrudan yada üstü kapalı şekilde belirtin, çünkü erkeğin 
aldığı şeylerin çoğu kadınları memnun etmek içindir. 

Koyunlar hakkında yapacağınız gözlemler ve denemeler vasıtası ile git gide 
başarınız ve satış karınız daha çok artmaya devam edecektir. Geçmişte değil, 
bugünde yaşadığımıza göre, bugünün koşullarına adapte olup yaşamaya devam 
etmek zorundayız. Bunun için gereken ne ise onu yapmaktan başka bir yol yok. 
Asla o eski günler geri gelmeyecek. Bir kere değişen birşey asla eskisi gibi 
olamaz ve olmayacakta. Sürekli eski günleri yad edip "ah keşke"ler ile hiç bir 
yere varamazsınız. Eski günleri özlüyormuyum? Evet! Ancak onlara artık sadece 
güzel anılar olarak bakıyorum ve günümüz koşullarına uyum sağlamanın hayati 
önemini unutuyor değilim. 

Ancak soğuk kanlı, objektif ve mantıklı bir şekilde düşünebilirseniz ilerleme 
kaydedeceksinizdir.... diğer türlü duygusallıkların size getireceği tek şey 
hezeyanlar ve buna bağlı hüsrandan başka birşey olmayacaktır.  
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SEVGİNİN KOŞULLARI 

Sevgi çoğunlukla fantazi ve tehlikeli bir düzensizliktir. Sevginin karşıtı 
NEFRETtir. Gerçek SEVGIyi tadabilmek için en derinden nefret etmeniz ve bu 
nefretin tam karşıtını bulmayı becerebilmeniz gerekir. Eğer bir erkek çekici, 
güzel, onuda beğenmiş olan, eğlenceli vs.. bir bayanla tanışırsa ve eğer bu o 
erkeğin bir bayanda aramakta olduğu kriterlere uymakta ise, erkek aşık olur! 
Eğer bir kadın zengin, çekici, iyi bir işi olan, spor bir arabası olan vs... bir 
erkekle tanışırsa ve bu kriterler o kadının profiline uyarsa, oda bu erkeğe aşık 
olur. Eğer bir kimse bir bölgede yada şehirde uzun süredir aramakta oldugu 
yaşam biçimini bulursa, o kişide bu bölgeye yada şehire aşık olur. Aynı durum 
materyalizm içinde geçerlidir... tıpkı "I Love My Car" yapışkanları gibi!  

Sevgi ile yaşanan en önemli iki problem ise şunladir: 

A) Kişinin kendine karşı kesinlikle dürüst olması gerekir. 
B) Eğer seviyorken seviyorsanız, nefret ediyorkende nefret ediyor olacaksınız. 
 
Bir şeyi yada kişiyi gerçekten sevebilmeniz için onları gerçek isteklerinizin tam 
karşıtı olan en derin nefretinize karşı yerlestirmeniz (kıyas için) gerekir. Örneğin 
eğer sıcak havayı (yaz) "gerçekten" seviyorsanız, soğuktan (kış) nefret ediyor 
olmanız gerekir. Eğer ikisinide sevdiğinizi iddia ediyorsanız kendinize karşı 
dürüst değilsiniz demektir. Ikiside hoşunuza gidebilir ancak dürüst bir şekilde 
ikisinide sevdiğinizi söyleyemezsiniz, çünkü ikiside birbirinin karşıtıdır!  
 
Birçok insan sevemez çünkü nefret edemezler. Kendilerine karşı dürüst 
olmadıklari için hayatsız, öylece orta yerde duyguların bile hissedilmediği bir 
ortam yaratırlar. Birşeyi yada kişiyi "beğenmenin" verdiği güven ile yaşarken 
bunların elden gitmesi ile oluşacak bir duygusal acıyı, sevmemiş oldukları için 
yaşamayacak yada hissetmeyeceklerdir. Böylece "sevip kaybetmeyi hiç 
sevmemiş olmaya tercih ederim" düşüncesini izah etmiş oluruz. Halen birçok 
insan sevmenin getirdiği RİSKİ alıp kendilerine karşı dürüst olarak gerçektende 
ne ISTEDIKLERI ile ilgili düşüncelerden korkarak kaçmayı tercih ederler. 
Örneğin bugünkü yeni müziklerin çoğundan NEFRET ediyorum - evet NEFRET 
ediyorum! Ancak bundan 10 sene ve daha evvelki müzikleri ise halen çok 
SEVİYORUM. Birçok insan bu alanda yeni (modern) müzikleri "beğeniyormuş" 
gibi yaparak bir şarkı, tarz yada ritmi ne kadar sevdiklerini asla bilemeyecekler.  
 
Insanlar bugün artık sevmiyorlar çünkü aynı zamanda nefret ile uğraşmak 
istemiyorlar. Nefret kendinizi değiştirmenizi gerektirir, yani insanların yapmayı 
istemediği şeyi - onlar bunun başkaları tarafından yapılmasını tercih ederler. 
Örneğin bir zamanlar zevkle yaşamakta olduğum yerden nefret etmeye 
başladım. Bölgedeki insanların nasılda sanki nefret etmiyorlarmış gibi 
davrandiklarını ama aslında kesinlikle içlerinden nefret ettiklerini hatırlıyorum. 
Herneyse daha sonra, sevdiğim başka bir bölgeye taşındım - tabiki burada 
moronların anlaması gereken şey öncelikle eski bölgeden nefret etmiş olmamdı! 
Eski yerdede kalıp orayı sanki beğeniyormuş gibi davranıp kendimi 
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kandırabilirdim ancak böylece sevdiğim yeri asla bulamazdım! Tatmin olduğunuz 
zaman aşık olursunuz, yani oradaki tek bir şey dahi o an bulunduğunuz yerden 
farklı bir yerde daha iyi olamaz hissine kapılmanızı sağlar. Öyleki tek bir şeyi 
bile değiştiresiniz gelmez (daha iyisini yapmak haricinde).  
 
En son aşık oldugumda yıl 1998 idi, işte bu yüzden hepinizden nefret ediyorum. 
Tüm SEVGI denen şey koşulludur!! Koşulsuz sevgi diye birşey yoktur. Insanlar 
karşılarındakine karşı olan sevgilerini, gereken koşul için uğraşmadıkları ve buna 
bağlı olarakta bekledikleri koşulu elde edemedikleri için kaybederler. Bir kadın 
kocasını, faturaları ödediği ve ona iyi baktığı sürece sever... bu onun için gerçek 
sevgidir  - ancak erkeğin işini kaybetmesi ve ona karşı ihmalkar davranmaya 
başlaması ile kadının erkeğe karşı olan sevgisini ne kadar çabuk yitirdiğini 
gördüğünüzde şok olursunuz. Aynı şekilde eğer bir erkek piyangodan yüksek bir 
miktar para kazanırsa yada milyarlık bir plak kontratı imzalarsa bir anda kaç 
tane kadının ona aşık olduğunu görmenizde şok edici olur.  

İşte şapşallar gördüğünüz gibi sevgi tıpkı diğer koyunların zannettiği gibi 
aşamalı oluşan bir şey değildir - olay bir anda iki kişinin, kişi ve mekanın yada 
kişi ve şeyin karşılıklı tüm arzularının bir anda birbirlerine uyması ile gerçekleşir. 
Işte bu yüzden kadınlar TV yada Sinema yıldızlarını, Müzisyenleri, Sporcuları ve 
Medyatik öküzleri severler. Hiç kadınların ünlü aktörleri nasıl seviyor olduğuna 
dikkat ettinizmi?.... zannediyorlarki onlar çok "çekici", "seksi" vs... Esas neden 
onların paranın çekim gücüne kapılmış olmalarıdır. Para onları anında çeken bir 
güçtür. Tıpkı erkeklerin koca göğüslere yada cillop gibi popolara sazan gibi 
atladıkları gibi kadınlarda anında zengin yada ünlü birini (aktör/yıldız) görünce 
lapin gibi atlarlar. Normal bir TV Showunu seyretmek kadınlar için pornografi 
gibidir. Zengin olduklarını bildikleri holografik erkeklere anında aşık olurlar. Peki 
şimdi buraya dikkat edin: Diğer taraftan erkekler TV ye bakıp "vay be çok 
çekici" yada "vaay çok seksi" diye zıplamazlar, onlar için sokakta yürüyen yada 
markette gezinen kadınlar ekranda hoplayan görüntülerden çok daha çekicidir. 
Paparazzi programları sadece kadınlara yöneliktir! Acaba neden? 

Erkeklerin aktrisler hakkında, kadınların George Clooney, Brad Pitt veya Kadir 
İnanir hakkında saatlerce konuştukları gibi konuştuklarını duymamanızın sebebi 
erkeklerin paraya kadınlar kadar önem vermemelerinden dolayıdır. Erkekler 
görünüşe önem veririr ve herkesin bildiği gibi dışarıda TV'de gösterilenden daha 
fazla popo yada göğüs bulunur. Ancak aynısı kadınlar için geçerli değildir! Bir 
kadın %99 ihtimalle TV deki zengin lavukları izlemeyi sokakta hergün yanından 
geçen orta karar (finansal) erkekleri seyretmeye tercih eder. Tekrar edeyim, 
hatırlanması gereken nokta sevginin karşılıklı olduğudur. Son örneğimde TEMEL 
sevginin erkek ve kadın arasında nasıl işledigini belirttim ancak bu temel 
prensibi aslında her adlandırma altında kullanabilirsiniz.  
 
Bir anne çocuklarını sever çünkü onlar onu kocası ile beraber güven altında 
tutarlar. Kadınlar erkeklerini ellerinde tutabilmek için çocuk yaparlar. Bir anne 
çocuğunu ancak eğer kendisine hayırlı bir evlat olarak kalırsa yani beklediği 
kriterlere uyarsa sever. Eğer erkek bir kazada ölürse, sigortasız olduğundan ve 
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anneninde bir işte çalıştığından dolayı devlet ek bir geliri ret ederse annenin 
çocuğa karşı olan sevgisi bir anda yok olur, çünkü artık o bir yük olmuştur ve 
annenin refahı için henüz yapabileceği bir şey yoktur. Eğer çocuk yüzünden bir 
yardım alamayacaksa başka ne işe yarayabilirki? Onu neden sevsin? Doğrusu 
artık onu sevemez! Sevemeyecektirde. Diyelimki bir erkek karısını seviyor... 
ortalama çekici bir kadın. Bir gün kadına otobüs çarpıyor ve felç olup yatağa 
mahkum kalıyor ve kiloda almaya başlıyor... Sizinle bir Big Mac menüsü artı bir 
Milk Shake'ine iddiaya girerimki o andan itibaren erkeğin kadına karşı olan 
sevgisi yok olacaktır, hemde tıpkı parmakları şıklatırcasına kısa bir sürede!  
 
Toparlarsak eğer, sevgi sadece NEFRETle idrak edilir, ve onu bulduğunuz zaman 
- herşey tamamen karşılıklı olur ve gün gelip arzulanan istekler karşılanmamaya 
başlandığındada sevgi yok olur. 
 
Bircok insan KOŞULSUZ SEVGININ OLMADIĞINI idrak etmekte zorlanıyor. 
Annelerinin kendilerine karşılıksız sevgi verdiğini zannederek büyüyorlar.... 
Gerçekten daha ötesi olamaz!! Yani erkek ve kadın yaşlanmaya başladıkları 
zaman asla sahip olmadıkları o mistik koşulsuz sevgiyi aramaya başlarlar. Bir 
erkek servetinin peşinde olmayan bir kadını arar, arar, ararda arar ama bir türlü 
bulamaz. Tıpkı annesi gibi onu "koşulsuz olarak" sadece olduğu gibi sevmesini 
bekleyecektir. Üzgünüm çocuklar, anneniz sizi sadece finansal bir güvence 
olarak sevdi ve gelecekteki karınızda sizi sadece finansal bir güvence altında ise 
sevecek. Işte bu böyle. Ve bu hep böyle idi. Bir kadında kendisini koşulsuz 
olarak, olduğu gibi seven birisini arar. Diyelimki şisko, çirkin ve yeterince çekici 
olmasın, böylece koşulsuz sevginin sadece bir hayalden ibaret olduğunu oda 
kısa sürede görür. Sadece yeterince rekabet şansı var ise altın kesesine 
ulaşabilir. Tıpkı babasının annesini "istediği anda vajinaya ulaşabilme" koşulu 
altında sevmiş olduğu gibi, onunda gelecekteki kocası ayni şekilde "istediği anda 
vajinaya ulaşma" koşulu ile onunla evlenecektir.  
 
Aynı şey materyal objeler yada şeyler için oluşan sevgi içinde söylenebilir. Yeni 
arabanızı sadece oluşturmuş olduğunuz koşullar altında seveceksiniz. Eğer araç 
sürekli olarak arıza yapmaya başlar yada eski gibi görünmeye başlarsa ona 
karşı olan sevginizde bitecektir. Gördüğünüz gibi arabanızı aslında koşulsuz 
olarak sevmiyorsunuz. Onu sadece koşullu olarak seviyorsunuz. Sevgi budur - 
koşul. Sizlere küçük bir sır vereceğim: şu andan itibaren sonsuza dek SEVGI 
kelimesini duyduğunuzda yada düşündüğünüzde buna sadece bir "kelime" 
olarak bakın ve zihninizde oluşması gereken tabelada şunun yazıyor olduğundan 
emin olun: "KOŞULLU-SEVGI"... Ve hemen şimdi düşünün, günlük hayatınızda 
sizden ne gibi koşullar beklendi veya siz diğerlerinden ne gibi koşullar 
beklediniz, ister şahıslar üzerine, ister objeler üzerine olsun, onları sevmeniz 
yada kendinizi sevdirmeniz için ne gibi koşullar gerekli idi? Bunu yapmaya 
başladığınız zaman koyunları sömürmeye başlayabilirsiniz. Anlayacağınız gibi 
insanlar bilinçaltlarında sevginin KOŞULLU olduğunu biliyorlar - sonuç olarakta 
sürekli olarak bu koşulların "yerine getirilmesi için" koşuşturmaya devam 
ediyorlar. Bir Kocayı ele alalim.. Bilinçaltında karısının onu sadece gerekli olan 
koşulları para veya materyal şeylerle yerine getirdiğinde,  (kadın buna sevgi 
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diye bakıyor) seveceğini (istendiğinde hazır vajina) biliyor. Işte böylece erkek 
koyun bu acı gerçek (realite) doğrultusunda sömürülür. Eğer bir erkeğe birşey 
satıyorsanız tezgah herzaman eşinden yada metresinden elde edeceği kazanç 
(vajina, sakso) üzerine yapılmalıdır. Bir erkek kadınına sadece "seni seviyorum" 
diyemez. Bunu sadece pırlanta bir yüzükle, yeni bir araba ile, yeni ev eşyaları 
(kalesi için), elegant bir akşam yemeği, konser yada alış veriş (shopping) ile 
söyleyebilir. Işte erkekler böyle "seni seviyorum" derler. Bir erkeğin bir kadına 
seni seviyorum demesinin tek nedeni onun bu cümlesini "bende seni seviyorum" 
olarak geri çevirmesi içindir (tabiki kadınlar seni seviyorum deyince bu 
istendiğinde vajinalarını yada diğer benzer hizmetlerini sunmak olur).  
 
Erkekler bu zayıflıkları yüzünden günün her anı sömürülebilirler, "bunu 
almazsan vajina yok", "bunu almazsan bu gece kesin başı ağrır", "bunu 
almazsan kesin erkenden yatmaya gider".... Vajinaya tapan erkek, tanrıçasının 
ayaklarına ne kadar çok ıvır zıvır yayarsa o kadar çok "sevgi" (vajina, sakso) 
elde eder. Buna bir nevi altara kurbanı bırakıp tanrıçanın beğenisine sunmakta 
denebilir ve böylece bu huyun nereden çıktığına dair birazda fikir edinmiş 

olursunuz.  

Bilinçli bir şekilde düşünemeyen erkek sevgisinin koşullara bağlı olarak tasdik 
edilmesi gerektiğini belirtir, böylecede kurnaz satıcının kucağına düşer (sizin). 
Erkeğin sevgiye olan bağımlılığı TV de ve sinemada sürekli olarak sömürülür. 
Erkek sevgiyi (vajina) elde etmek için bir bocalamaya itilir. Eğer belirli şeyleri 
yaparsa vajinayi kapar - eğer belirli şeyleri yapmazsa vajinayi elde edemez. 
Vajina bağımlısı ve koşulsuz sevgi arayıcısı erkeklerin bilinçaltına yeni bir vajina 
bulma startejisi sinemayı terk ettiklerinde yüklenmiş olur. Sex satar. Sattığınız 
mal ne kadar önemsiz gibide görünse sürekli olarak çaktırmadan veya açık açık, 
bunu alırsa kesinlikle vajina elde edeceğini belirtin, veya elindeki kadının 
(vajinanin) onu bu sayede terk etmeyeceğini ima edin. Ben kişisel olarak şunları 
kullanırdım "ooo eşiniz buna bayılacak", "eşiniz buna aşık olacak", "bu eşinizi 
çok mutlu edecek". Eğer erkek bekar ise henüz sevgi verecek durumda değildir 
(örnegin: hatunun karşısına çıkıp eline 5000TL sıkıştırıp onu kazanmak gibi 
birşey yapamaz), sevgiyi önce elde etmesi gerekir. Bir başka deyişle, bir kadına 
sevgi verebileceğini "gösterebilmelidir" (para)! Burada şu tip cümlelere 
başvurulabilir: "bu size çok para kazandıracak", "bu çok kazanç getiren bir 
yatırımdır", "cebinizde daha fazla para olacak", "hemen şimdi bu paraya sahip 
olabilirsiniz".  Bu para tabiki bir kadına sevgisini gösterebilmesi için 
kullanılacaktır. Belki Debeers Pırlanta reklamını bileniniz vardır: "ONA ONU 
SEVDIĞINIZI GÖSTERIN" sloganı ile yeni pırlanta koleksiyonunu sergiliyorlardı. 
Yine ne görüyoruz, "sevgini ona birşeyler satın alarak göster!" mesajını! Bu tip 
sloganlarla "alıcıyı" bilinçli olarak düşünmekten uzak tutup aslında koşullu bir 
sevgiye sahip olduğunun farkına varmasının engellendiğini görüyoruz. Yoksa bu 
tıpkı Noel Babanın varolmadığını bulmak gibi olur. Aynı etkileşim daha kurnazca 
bir yol olan "fazladan tasarruf edin" mesajları ile sağlanır! Bu - Erkeğin, fazladan 
parayı "bonuslar", "tasarruflar" gibi yollardan elde edip elindeki tanrıçasını daha 
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çok satın almalar ile elinde tutabileceğini zannetmeye teşvik etmektir, böylece 
hem ekonomiye katkıları olur ve hemde bankaya köle olurlar.  

Birde bu efektif tekniklere "onun için satın almanız" onayı gelince kesenin ağzı 
bir o kadar açılır. Hatta ikisinide birleştirebilirsiniz. Mesela tanrıçasının evi için 
"muazzam" olacak duvardan duvara halıyı "%30 indirimli" gibi satıp ona 
"tasarruf" etmiş gibi davranırsınız ve elinde kalmış para ilede tanrıçasına bir 
başka sey almasını sağlayabilirsiniz. Indirimden bahsederken "elinizde kalan 
tasarrufla eşinize bir tatil bile hediye edebilirsiniz"  derseniz bir anda sanki 
dünyanın parasını tasarruf ettiğini zanneder ve bu fikirle evindeki feminist 
kodun barındırıcısına bir sürpriz daha yapabileceğini hayal eder (daha çok 
sevgi/vajina).  
 
Herzaman vajinayı memnun (sevgi verme) etme fikrini aşılayın, şanslısınızki, bu 
işlem bilinçli olarak sevginin koşullu olduğunu kabul edemeyenler için 
SONSUZDUR. Şunu tekrar belirtmeliyim: sevginin koşullu olduğu üzerine 
edeceğiniz tek kelime bile kişinin kendisini ömür boyu bir vajinanın kölesi olarak 
görmesine ve böylece korkup kaçmasına neden olur! ERKEKLERİ - KADINLARA 
SEVGİLERİNİ ISPATLAMAK İÇİN ASLA YETERİNCE (şu lazım, bu lazım veya daha 
iyisi gelsin) VARLIĞA SAHİP OLMADIKLARINA İKNA EDİN. 

Ancak kadınlarda çok şişko yada çirkin oldukları zannettirilerek sömürülebilirler. 
Bir kadın sevgisini, vajinasını gelen talebe göre sunarak gösterir. Fakat, eğer 
yeterince çekici olmadığını HİSSEDERSE, bir erkeğin onu sevebilmesi için 
gereken koşullara sahip olmadığı hissine kapılır. Kadınların erkeklere göre daha 
gerzek olması bu tip tekniklerin medya ve hollywood tarafından daha açık 
kullanılmasını sağlar (kadının koşulsuz sevgiye olan bağımlılığı hikayeleri 
filmlerde sıkça kullanılır). Filmdeki kadın zengin adamı ele geçirmek için ne 
yaptı? Erişilemez bir güzelliğe sahip oldu! Peki bu erişilemez güzelliğe ulaşmak 
için kadın neler yaptı? [buraya bilişsel yoldan zihin programlayan bir bio-mayın 
koyulur]. Kadının gereksiz ve aptal olması nedeni ile zihni sürekli olarak 
ulaşılamaz olana filmler yolu ile aktrisi takip ederek ulaşmaya çalışmaya 
programlanır ve aynı görünüme sahip olmak için gerekli ÜRÜNlere dikkati 
çektirilir. (Hatta bazen filmdeki aktris dahi filmdeki ürünü TV deki reklamda 
sunar! Işte bu yüzden ünlü kadınlar ürünler için en iyi tasdiği sunarlar - 
özelliklede AKTRISLER. Aslında bu öyle bir güçki, hollywoodun şuanki TOP 
Aktrisleri bu yüzden kesinlikle TV de reklama çıkmazlar.) 

Kozmetik ürün reklamlarındaki yüzlere dikkatli bakın. Görüntüdeki kadınlar 
gerçeğe yakın gibi görünselerde "gerçek" degiller! Ancak yüz ve göz hattındaki 
benzerliklere dikkat edin. Kadınların kendilerini neye benzetmeleri hususunda 
yapılan dijital değisimler/rötuşlar yavaş yavaş göze çarpmaya başlıyor. 
Eczanelerde yada kozmetik ürün mağazalarında bu resimlere yakından 
bakarsanız, kadınların "por" larının bile olmadığını görürsünüz, ciltleri sanki 
dümdüzdür, kaymak gibi, hayal ürünü ve fantastikler! Ulaşılamayan güzelliğin 
sembolleri!!! Yani ulaşılamayan güzelliği yarat ve bırak salak kadınlar bunun için 
lazım ürünleri ömür boyu satın alıp seni zengin etsinler.  
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Ancak birçok sefer filmlerdeki yeni bir FİKİR, zihnini çalıştıramayan kadınları 
yeniden programlar - mesela kadın zengin bir koca bulup ondan ayrılmış ve 
şimdide yeni bir koca aramaktadır. (Burada devlet, boşanmayı bir kadın için kısa 
yoldan zenginliğe ulaşmanin yolu olarak empoze eder ve kadınlarda böylece 
mahkemeleri doldurup programlandıkları şeyi tekrarlarlar). Geçenlerde bir filme 
baktım "Bringing Down the House The Other Day" - konu tıpkı bu yazdığım idi. 
Kadın zengin olan kocasını çok çalıştığı için boşar. Kadın çocukları alıp yeni bir 
eve geçer ve daha genç bir koca bulur. Ancak sonunda kadın halen eski kocasını 
sevdiğinin farkına varır ve ona tekrar geri döner.... Mutlu son değilmi? Ancak 
izleyenler şunu görecektir: kadın zengin kocayı boşayarak zengin oluyor, 
çocukları alıp aileyi bölüyor. Tüm kadınların görmekte olduğu şey ise sadece... 

BOŞANMA VE AILEYI DAĞITMA SEVGIYI GERİ GETIRIR! 
BOŞANMA VE AILEYI DAĞITMA SEVGIYI GERİ GETIRIR! 

Seyrederken göremedikleri/anlayamadıkları ise iki kişi arasında yaşanan 
paradokstur - ikisi belirli sebeplerden dolayı artık birbirlerini sevemiyorlardır 
ancak tekrar AYNI SEBEPLERDEN DOLAYI yine birbirlerine aşık olurlar!!! 

Kadın sonunda yine zengin adamı elde eder. Ancak önemli olan, başlangıçta 
zengin bir adam VARDI! Bir kadın zengin kocasını terk etmez - zengin bir 
erkekte seksi ve çekici eşini terk etmez - ikiside sevgi için gerekli koşulları 
yerine getirmektedir. Ancak Hayır - tüm izleyicilerin gördüğü şey boşanma ve 
ailenin dağılmasının MUTLULUĞA sürüklediğidir!! SEVGİ BİR KELİME DEĞİLDİR!! 
Varolan tek kelime "KOŞULLU SEVGİDİR". "KOŞULLU SEVGI"nin karşıtı ise 
"KOŞULSUZ SEVGI" değil NEFRETTİR!  

Kelimeler işlevleri kesin olarak açıklanamadıktan sonra sadece boş ve 
anlamsızdırlar. Çoğu sadece kulağa hoş gelir ve dinleyenin kendini kandırması 
için gereken ortamı hazırlar. 

Sevgi ve Nefret sadece birinin azlığı ile oluşan öğelerdir. Sevgi az ise nefret, 
nefret az isede sevgi oluşacaktır. Yani ortada var olan sabit şey sadece 
KOŞULLARDIR. Koşulların azlığı (uygunsuzluğu) yada çokluğu (uygunluğu) 
durumun belirlenmesini sağlayan faktörlerdir. Tıpkı ISI gibi. Isının azlığına 
soğuk, çokluğuna ise sıcak denir. Tüm bu durumları belirlemenin tek yolu 
sadece koşullara bağlıdır. Harekette sabit bir kavramdır, ancak koşullara göre 
hızlı yada yavaş olur. Umarım koyunlar gibi herşeyin sadece dualizm ile işliyor 
olmadığını anlıyorsunuzdur. Yaplımakta olan şeyler uygulayan ve uygulanan 
tarafından kendi idraklarına göre iyi yada kötü olarak ayrıştırılırlar ancak ortada 
sabit olan tek şey yapılandır - geriye kalan izahatlar ise görecelidir. 

Sevgi ile ilgili serüvenimiz henüz bitmiş değil! Birçok insan sevgi dendimi bir 
anda sanki uyuşturucu yemiş keşe benzemeye başlarlar. Kalp atışları hızlanır, 
kendilerini birşeyin çektiğini hissederler, güven hisleri kabarır ve bu hissi 
vermeyen diğer şeyler kısaca önemlerini yitirirler.... Gerçekten sevgi herşeymi? 
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SEVGİ HERŞEY DEĞİL 

Hani şu bir ara çıkan "The Secret" isimli kitapla koyunlar pozitif olmaya ve iyice 
uysallaşıp hayatın gerçeklerini unutmaya nasıl adapte olacaklarını daha hayali 
bir kısa yolla öğrenmeye çalışıyorlardı. Yani kafalarını takmadıkları ve pozitif 
düşündükleri sürece sanki herşey onların ayağına gelecekti. Faturaları, vergileri 
ve akabinde gelecek cezaları düşünmedikleri zaman bu belgeler artık posta 
kutularını doldurmayacak gibi birşey zannediyorlardı. Her ne kadar pozitif 
olsalarda çirkin olmaları yada giyinmeyi bilmiyor olmalarının aslında 
hayatlarında hiçbir değişiklik yapmiyor olduğunu herhalde çok sonradan kabul 
ediyorlar (aslında etmiyorlar). Tabiki size anlatacağım şey dualizmin bir eseri 
olan pozitiflik ve herşeyin aslında nasılda sevgi ile elde edilmediği üzerine! 
 
Ister internetteki ateşli tartışmalaradan TV deki Reality şovlara, istersede sokak 
çetelerinin kavgalarından yağlı boya ekspresyonist tablolara bakın, hepsinde 
toplum denen seyin temel işletim faktörünü görüyor olacaksınız: KIZGINLIK! 
Buna ister milletin arasındaki iletişim kopması, ister sosyal etiketlemenin 
aşamalı olarak ilerlemesi yada orospu çocugu olarak etiketlenen tiplerin aşırı 
artması olarak bakın - görünüş o ki kızgınlık bir artış sergiliyor ve bilim adamları 
bunun sebebini bulmak için dur durak demeden araştırmalar yapıyorlar.  

Bir üniversitenin psikoloji bölümündekiler oldukça uzun bir süre, neden bunca 
enerjinin mutluluk yerine kızgınlığa aktarıldığını ve neden kızgın insanların 
mutlu olanlara oranla daha çok ilgi gördüklerini araştırdılar. Sadece bir örnek 
olarak bazı web sitelerinin yorum bölümlerine bakın; öncelikle birkaç pozitif 
yorum gördükten sonra yazılanların aşamalı olarak yerlerini kizgınlığa bıraktığını 
görürsünüz. Yavaş yavaşta olsa gidişatın negatife doğru ilerlemeye başladığı 
barizleşir, işte buda diğer koyunların en çok ilgisini çeken şey olur. Hakaret dolu 
yorumlar arttıkça artar ve tabiki bu yorumlara cevap olarak yazılan diğer 
yorumlarda bir öncekilerden pek farklı olmayarak daha fazla hakaret, hatta 
bazende ölüm tehditleri yada ölüm dilekleri içermeye başlayan devasa bir savaş 
alanına dönüşür.  

SHOW türkce bir kelime değildir, çünkü türkçede W harfi yoktur, hele S ve 
H harfi yan yana kullanılarak Ş harfinin yerini almasına müsade bile 
edilmemeli... Bu kelime sadece ŞOV olarak yazılmalıııııııı işteeeeeeee, 
hiaaaaaaarrrrrgggggghhhhh.... Ben Terörün Tanrısıyım ve tüm lanetimi 
üzerinize yağdıracağım. S#@!!K&&%§111000111010101011111 

Tabiki bunun için sadece internet suçlu değil. Araştırmayı yapan uzmanlar 
beynin kızgın, mutlu yada nötr suratlara karşılık veren bölümünü incelediler, 
buldukları ise oldukca ilgi çekici idi:  Bu bölge aynı zamanda hayatta kalma 
içgüdüsüne oldukça yakından bağlı bir bölge - tıpkı "öldür yada kaç" 
içgüdüleriniz gibi. Eğer etrafınızda kızgınlık tespit ederseniz, beynin surat 
tanımlama mekanizması harekete geçer ve yakın bir inceleme başlar, böylece 
bir tehlike içinde olup olmadığınızı anlarsınız. Bir başka araştırmacının sunduğu 
bilgiye göre ise "Etraftaki kimlerin kızgın olduğunu hatırlamak, geçirdiğimiz 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

333    

 

evrim sürecinde karşımıza çıkan tehlike anlarına karşılık vermemiz ve hayatta 
kalabilmemiz için oldukça önemliydi. Buna karşılık kimin mutlu olduğunu 
hatırlamak ise herhangi bir tehlike ve güvenlik riski teşkil etmediklerinden dolayı 
daha az önemli idi." 
 
Tabiki bunun birde yan etkisi var - beynimiz kızgınlara daha çok dikkat ettiği 
için - etrafınızda kızgın görünen yada etrafına küfür sallayan ve normalde 
önemsiz baktığınız herhangi bir salak sığır bir anda dikkatinizi dağıtıp, o anda 
odaklanmanız gereken esas kişiden daha fazla önem kazanır, buda sizin 
yapmakta olduğunuz görüşmeye dikkat göstermiyor olduğunuz izlenimi bırakır. 
Yani bu hayatta negatifliğin daha çok olduğu anlamına gelmiyor, sadece buna 
DAHA FAZLA dikkat ediyorsunuz! Işte böylece "tek ihtiyacınız olan şey sevgi" 
gibi zirvaların aslında sadece birer yalandan ibaret olduğunuda genetiğimiz 
sayesinde kanıtlamış oluyoruz. 

Aynı şekilde saygıdeğer bilimadamı abilerimiz yaptıkları bir başka araştırma 
sırasında insan beynindeki "Nefret Devresini" keşfettiler! Bu devre, iki altkortikal 
bölgenin el ele vermesiyle insanların nefrete bağlı duygusal reaksiyonlarının 
oluşmasını sağlıyor. Bu araştırma sırasında üzerlerinde deneme yapılan 
şahıslara şahsi olarak nefret ettikleri şahisların resimleri gösterilerek 
beyinlerindeki orospu çocugu kontrol mekanizmalarının hareket haline geçmeleri 
izlenmiş. Yani denekler nefret ettikleri şahısların resimlerini gödükleri anda 
beyinlerindeki orospu çocuğu kontrol mekanizması harekete geçmeleri için 
onları hazır hale getiriyordu. Tabiki bu, deneklerin kaçmak yada döğüşmek için 
hazırlanmaları demek değil - sadece fiziksel bir reaksiyon için hazır duruma 
geçiyorlar (Zihinsel Esas Duruş)! Ancak eğer döğüşmüyor yada kaçmıyorsanız 
ve beyniniz size halen bir hareketin oluşması gerektiği sinyalini veriyorsa, sizce 
o anda ne yapılabilir? 

  
 

Aynen! Işte bilim adamlarının resmi olarak insan beyninde bulduklari "Fuck You" 
merkezi. 

Tabiki yine saygıdeğer bilim adamı abilerimiz beyin ve koyun davranışları 
üzerinde yaptıkları arastırmalarda bu kadarla kalmıyorlar. Finlandiyada alkol ve 
buna bağlı şiddetten yatan 174 mahkum üzerinde yapılan araştırmada, bilim 
adamları, alkol kullanımının agresif davranışların nedeni olduğunu bulduklarını 
"düşünüyorlar". Işte burada "düşünüyorum o halde varım" cümlesinden devam 
ederek bu buluşunda tamamen gerçeği yansıttığını söylemek oldukça kolay.  
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Gözlem! Bir stadyumdan maç sonrası çıkan iki grup düşünün! Bir gruba ot 
içirilirken, diğer gruba alkol veriliyor. Sizce hangi taraf stadyumu neşeli ve 
hoplaya zıplaya tarzında terk edip en ufak bir kavgaya yada sürtüşmeye 
meydan vermeden evlerine dağılıyor? Hangi maddeyi kullanmamanız öneriliyor? 

MAOA isimli bir genin ürettiği enzimlerin yol actığı kimyasal çözünüm sonucu 
insanların ruh hali belirginleşiyor. Finlandiyalı bilim adamlarıda hazır kobayları 
bulmuşken üzerlerinde istedikleri denemeleri yaparak, artan şiddet eğiliminin 
alkolün etkisinden dolayı olduğunu ortaya çıkarıyorlar. Belki bu araştırmalar 
sonunda bir gün hayırseverler sığırların bu artan alkol kullanımı ve şiddetine 
karşı "fazla içipte sapıtmayın" haplarını üretip, hem bir yandan uysallaştırma, 
hemde kısırlaştırma metoduna başlayabilirler. Sihrili hapları hangi koyunlar 
sevmezki! 

Beyin ve onun üzerinde yapılan araştırmalara devam ediyoruz. Japonyada 
yapılan araştırmalarda beynin kıskançlık (gıpta) ve sadistlikle (başkalarının acı 
çekmesini seyretmekten zevk almak) ilgili bölgeleri mercek (MRI) altına alınmış. 
MRI ile izlenen deneklere zengin, şanslı ve başarılı insanların hikayeleri 
okutturuluyor ve ardından hayatı bombok işleyen birinin hikayesi bunu takip 
ediyor. Tahmin edildiği gibi, "şanslı" olanların hikayeleri okunurken, denekler 
sanki ruhları bir kıyma makinesinden geçiyormuşçasına tepki veriyorlarken, 
"şanssız" olanların hikayelerini okurkende sankı sıcak bir ilkbahar gününde, 
güneş altında terleyen bir evsiz çocuğun omuzları üstünde gezdirilirken bir 
yandanda bronzlaşıyormuşçasına bir tepki veriyorlar. Yani kıskanma (gıpta) 
zihinde tıpkı gerçek bir fiziksel acı gibi algılanırken, sadist düşünceler şahısa 
düşük seviyeli bir orgazm hissi veriyor. Eğer yeterince satanik bir ruha 
sahipseniz TV deki haberlerde kafası gözü dağılmış cesetleri seyrederken 
oldukça uzun süreli orgazm seansları yaşıyor olmalısınızdır. Tabiki editörlerde 
sizin bu zevkinizden zaten haberdar olduklarından, orgazm seviyenizi en üste 
çıkarmak için sahneleri en az 3 kere tekrarlayıp gereken yerlerde zoom-in 
yaparak ofiste geçirdiğiniz zorlu gününüzün acısını uzun uzadıya çıkarmanıza 
yardımcı olurlar! 

Davranış uzmanlarıda tabiki bu arada sürekli artış gösteren web-öfkesi üzerine 
odaklanmış durumdalar. Kullanıcıların çoğunlukla sıfır yada çok az 
provokasyonla gösterdikleri küfür yada tehditsel tepkilerden bahsediyorum. Bu 
davranış şekli o kadar hızlı bir artış gösteriyorki artık bunu destekleyen web 
siteleri dahi mevcut: mybiggestcomplaint.com yada justrage.com gibi siteler 
koyunların kinlerini döküp bağırmak için bulabildikleri tek mekanlar gibi 
görünüyor. Bu sitelerde istedikleri gibi BÜYÜK HARFLERLE bağırıp öfkelerini 
ifade edip içlerindeki negatifliği biryere boşaltmayı deniyorlar. Bu tip sitelerin 
hehangi bir içeriğede ihtiyacı yok, çünkü amaç zaten sadece sebepsiz yere 
aşağılamak yada bağırmak. Belki burada aklımıza çok eski bir Zen Bilmecesi 
gelebilir: Eğer ateşe verebilecek bir internet olmasaydı, ateşçiler halen ateşli 
olurlarmıydı? Aslında olan şey şu: internetteki duygusuzca yazışmalar 
yüzünden, karşılıklı herhangi bir mimik yada vücut dili alışverişi yapılamıyor ve 
bu yüzdende duygulardaki eksik algılama nedensiz dışavurumlara neden oluyor. 
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Yani birinin size internetten siktir çekmesi aslında yüzünüze baktığında 
görüşürüz demesinden farklı birşey değil. Yazılar duyguları değil, sadece zihnin 
aslında doğru algılayamadığı sembolleri içeriyor, buda kullanıcıların beyninde 
iletişim yetmezliğine ve akabindede manasız yada yersiz yazışmalara mekan 
hazırlıyor.  

Işte yukarıda belirttiğim tüm araştırmalar koyunlar üzerinde yapılıp elitlerin 
mallarını nasıl kontrol edebilecekleri hususuna ışık tutuyor. Tabiki tüm bu 
"resmi" bilglier sanki bugünlerde açıklanıyor gibide görünse MK-Ultra ve buna 
bağlı alt sınıftaki denemelerle tüm bu davranış ve tepkilerin oluşumları zaten 
çoktan bulunmuştu. Bugün hayırseverler koyunlara adil bir şekilde onları nasıl 
idare ettiklerini, nasıl etkilediklerini ve nasıl manipule ettiklerini suratlarının tam 
ortasına osmanlı tokatı tarzında söyleseler bile çoğu sanki birer morfin yemiş 
sığır gibi hissiz bir şekilde bakıyor ve tepkisiz kalıyorlar. Yukarıdan anlamış 
olduğunuz gibi, eğer koyunlara sevimli görünürseniz sizi herhangi bir tehlike 
unsuru olarak algılamayacaklarından onları bu yolla kandırıp istediğiniz gibi 
sömürebilirsiniz.  

 

Nasil böyle birinden korkabilirsiniz. Seyredin ve ustalardan öğrenin! Bu resime 
bakarken hissetiğiniz şeyi karşınızdaki koyunlardada oluşturmayı öğrenin! Tam 

Şuan Pozitif hissetmiyormusunuz? 

Görünüm "İyi" ve "Sevgi dolu" olduğu için bunun yalan olduğunu söyleseniz bile 
sığırlarin beyni genetik olarak bu kandırılmayı algılayamıyor ve kandırma 
işlemide bu sayede başarı ile gerçekleşiyor. Tabiki eğer bu tip araştırmaları 
okuyor ve bildiklerinizi şahsen koyunlar üzerinde uyguluyorsanız zaten bir 
profesyonel olarak elitlerin bu araştırmaların yapılmasına neden ödenek 
ayırdıklarına hak veriyor olacaksınızdır. Herkes TV nin ne kadar çok vahşet 
içerdiğinden bahsediyor, fakat kimse tüm bu görüntülerin, koyunların 
"başkalarının çektikleri acıları seyrederken" elde ettikleri orgazmlarla egolarını 
tatmin etmek istedikleri için yayınladığını kabul etmek istemiyor. Koyunlar 
yaşadıkları hayattan nefret ediyorlar.... etraflarındaki herşeyi kıskanıyorlar, bu 
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ister sizin giyim tarzınız, isterse saçınızın modeli olsun.... zenginlerin hayatını 
gösteren dizilerin ardından vahşet görüntülerini seyrettikten sonrada sanki 
içlerinde yanan kıskançlik ateşi üzerine sular serpiliyor. Dizilerdeki kötü adamlar 
daima öldürülmeli, çünkü o adamlar koyunların hayatlarının böyle rezalet 
olmasının sembolik nedeni, yani bilinçaltlarında suçlayabilecekleri tek şahıs o 
kötü adam ve onun bir "kurtarıcı" tarafından kurban edilmesi ile sanki her 
akşam hayatlarının yarın daha iyi olacağı hissini elde ediyorlar.  

Bu tıpkı sığırlara her akşam yatmadan evvel verilen bir uyuşturucu dozu gibi.... 
ve işte koyunlar bu uyuşturuculara artık bağımlılar. Bu zayıflıklarıda onların 
çilesi! Doğada zayıflara yer olmadığı için, bu tip uyuşturuculara ihtiyaç duyan 
varlıklara olacak tek şeyde bellidir - satıcısı tarafından ölene kadar sömürülmek! 
Yani şimdi bu koyunların böyle sömürülüyor, kullanılıyor, manipule ediliyor yada 
yok pahasına ölesiye çalıştırılıyor olmaları bana her ne kadar satanik bir haz 
veriyor olsada bunun tersini hissetmeminde bana onların pozisyonuna 
düşmekten başka bir faydası olmuyor, yani acıma hissi duymam! "Acıma" 
insan zihninin bir icadıdır ve sadece bir fikri belirtir fakat bu fikir, içinde 
bulunulan düzen haricinde hiçbiryerde bulunmamaktadır. Bu yüzdende tıpkı 
UMUT gibi "Acıma"da sadece manasız bir kelimeden başka birşey değildir. Eğer 
doğada bir avcı önündeki avına saldırmıyorsa bu sadece onun o an için tok 
olduğundan dolayıdır ve gereksiz yere enerji harcamayı gerektirecek bir atılıma 
ihtiyacı yoktur.... yani bu; avcının avına merhamet gösterip acıdığı anlamına 
gelmiyor! 

Eğer birine acıdığınızı düşünerek affediyorsanız bunun tek nedeni onun 
yokluğunun size ne kadar zaman yada enerjiye mal olacağını hesapladığınızdan 
dolayıdır. Sizi aldatan birini affediyorsunuz çünkü o saatten sonra bir başkasını 
tekrar bulmak oldukça zahmetli olacak: yeniden tanış, gez, dolaş, anlaş vs.... 
kasadan para çalan kasiyer içinde aynısı geçerli: bir başkasını bulmak, onu 
eğitmek, güven sağlamak ve baştan başlamak. Işte tüm bu zahmetleri baştan 
düşündüğünüz için işin kolay tarafını yani "affetme" metodunu seçiyor ve 
karşıdakinde bir "suçluluk" hissi bırakarak aslında ona olan ihtiyacınızı 
perdelemeye çalışıyorsunuz. Eğer aldatmış olan sizin ona olduğu kadar, size 
ihtiyaç duysa idi zaten bu suçu işlemezdi! Acıyarak yaptığınız tek şey kendi 
eksikliğinizi ve tembelliğinizi örtbas etmekten başka birşey değil! Bu yüzdende 
affedilenin aynı suçu ikinci yada birden fazla kez işlemeye devam etmesinin tek 
nedenide sizin kendi zayıf karakteriniz! Bu zayıf karakterinizin en büyük 
nedenide takılmakta olduğunuz ezikler sürüsü. Bu ezikler size adaleti, afftemeyi, 
merhameti yada sevgiyi anlata dursunlar... tüm bu hayali kavramların sizin 
üzerinizdeki tek etkisi sizi onlar gibi bir ezik olmaya sürüklemektir. Bir gavat 
olduğunuzu zannettiğiniz için fahişe olarak baktıklarınızın fahişesi olduğunuzuda 
böylelikle unutunmuş olursunuz - bravo! Realitede af, merhamet, adalet gibi 
insani kavramlar yoktur ve bu kavramlar hiçbir elit tarafından oldukları gibi 
kullanılmazlar. Bu kavramları sadece karşınızdaki eziklerin üzerindeki etkiyi 
bilerek, onları kandırmak ve dolayısıylada sömürme amaçlı kullanırsınız, bu 
kadar basit! Ya siz onları düzersiniz yada onlar sizi, bunun ortası yok! Affeden 
ve merhamet gösterenler daima kaybeden eziklerdir! 
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DEMOKRASİ VE ANARŞİ 

Etraftaki insanlara Demokrasinin ne olduğunu sordum ve aldığım cevaplar 
oldukça ilginçti. Aslında beklediğim şeylerdi fakat insanların sanki papağan gibi 
aynı şeyi sayıklıyor olmaları TV, Okul ve Medyanın işlerini ne kadar iyi yaptığını 
kanıtlamıştı bir nevi. Ortaya çıkan cevaplar kisa ve özdü. 

Demokrasi senin icin ne ifade ediyor? Bu soruyu yaklaşık 80 kişiye sordum! 
Sıralama çoğunluğa göre. 

1) Adalet 

2) Özgürlük 

3) Eşit haklar 

4) Güvenlik 

5) Gelecek güvencesi 

6) Sağlık güvencesi 

Bu cevapların ardından ciddi kalmak ve gülmekten kopmamak imkansızdı, fakat 
ben yinede soğuk kanlılığımı korudum. Görünen şuki bu anlatılan ifadelerin 
aslında hiçbiri "Demokrasi"'nin yapmakta oldugu şeyi temsil etmiyor. 

Adalet: Paranız varsa bir avukat tutabilir ve mahkemede hakkınızı 
arayabilirsiniz. Tanıdıklarınız varsa işlemleriniz kısa sürer yoksa yıllarca adalet 
saraylarının koridorlarında gezinir durursunuz. Bu arada haklı olduğunuz halde 
ceza yemenizde mümkün! Bazende zaman aşımından kaybetmeniz.  

Özgürlük: Çoğu insan özgürlüğü istediği yere gidebilme olarak görüyor! Peki... 
Dünyanın istediğiniz yerine hemen şimdi (ulaşım imkanını hesaba katmadan) 
gidebiliyormusunuz? Tabiki hayır! Öncelikle bir pasaport gerekli, yani paranız 
varsa alabileceğiniz birşey. Ardından gideceğiniz ülkenin vizesi için başvurmanız 
ve beklemeniz gerekli. Eğer vizeyi almaya hak kazanmışsanız, yine, eğer 
paranız varsa onu alabilirsiniz. Çiplenmeden, yani parmak izlerinizi vermeden 
yurt dışına nasıl çıkacaksınız? Devlet baba nerde olduğunuzu bilmeden sizi dışarı 
salarmı? Ya siz gitmişken evdeki bitkileri kim sulayacak? Sigortanızı yada 
kiranızı nasıl ödeyeceksiniz?  

Eşit haklar: Böyle birşeyin olmadığını bal gibi biliyorsunuz zaten. Parası olan 
düdüğü çalar! Kendiniz yalan uydurmayı bırakın!  

Güvenlik: Kendinizinmi yoksa ülkenin güvenliğimi? Ülkeninki için ölmektesiniz 
zaten. Ancak kendi güvenliğiniz için, yine, paranız varsa çelik kapı yada alarm 
taktırabilirsiniz. Sonuçta herkes bir gün ölmüyormu?! Yani ölüm korkusu 
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insanları bazı şeyleri kabul etmeye nasılda zorluyor değilmi. Ayrıca asker 
olmakta erkekliğin bir parçası değilmiydi? Güvenliğinizi sağlaması gereken 
birimler sizleri gözleyip gerekirse sizin güvenliğiniz için üstünüzü yada evinizide 
arıyor. Neye karşı korunuyorsunuz peki? Terör? Ekonomik kriz?  

Gelecek Güvencesi: Yani emeklilik ve maaşı. Bu yalanada inanıp 60 üzeri 
emekli olduktan sonra yaşamanın bir anlamı kalıyormu? Sürecin uzatılmasının 
nedenini, ne kadar geç emekli olursanız o kadar çabuk ölür ve devlette sizin için 
daha az ödemek zorunda kalır, olarak idrak etmek zormu? Bu tıpkı bahçede 6 
saat çukur kazmış bir işçiye, neredeyse belini kırdıktan sonra önüne 1TL ekmek 
parası atmak gibi birşey. Kısaca kimsenin böyle bir güvencesi yok!  

Sağlık Güvencesi: Bunu elde etmeniz için çalışmanız ve sigortalı olmanız 
gerekli! Yani devletin vergi boyunduruğu altına girmek zorundasınız. Eğer 
hastanelere işiniz düşersede size verilen semptom giderici ilaçlarlada 
hastalığınız tam olarak iyileşmeyeceği için ilaçlara yani sisteme bağımlı 
kalacaksınız. Böylece ilaçları elde etmek içinde çalışmaya devam etmek zorunda 
kalacaksınız. Iş yoksa sigorta yok, sigorta yoksa ilaç yok, ilaç yoksa ölmeye hak 
kazanıyorsunuz. Tebrikler.  

Neyse sanırım kısaca anlamamız gerekirse, demokrasi altında bilinen unsurlara 
uyan hiçbirşey yada hiçbiryer...tekrar edeyim.. hiçbiryer yok aslında. Bu sadece 
insanların işlediğini zannettiği sisteme verilen bir başka isim. Ancak insanlar 
demokrasiyi yaymak ve ellerinden alınmaya çalışılırsada onu bırakmamak için 
ölmeye ve öldürmeye hazırlar!!! Bush'ta Irak'a girerken "Demokrasi getireceğiz" 
diye girmemişmiydil! Iraklılarda "Yaşasın son model Demokrasi bizede geldi" 
diye sevinmemişlermiydi? Halkı savaşa iten şey; ellerinde aslında zaten ne 
olduğunu bilmedikleri birşeyi onlardan alıyormuş gibi yapmaktır. 

Şimdi biraz şu DEMOKRASI kelimesini inceleyelim! Bakalım gerçektende 
anlananı ifade ediyormu? 

Wikipedia'yaya bakarsanız kelimenin kökünün eski yunancadaki (δῆµος - 
κράτος) Demos - Kratos kelimlerinden türediği yazar, anlamıda Halkın Gücü 
(Iktidarı) demektir. Yunancada Demos kelimesi çoğul şahısları temsil eder, bu 
yüzdende yunanlılar bu sisteme en başta Demoskratia değil "Demokratia" 
demişlerdi, acaba neden? Aynı zamanda Demos şahısları yada kişileri, yani bir 
INSAN'i temsil eden kelime değil. Kişi yada şahıs sanal yada zihinsel olarak 
üretilmiş bir tanıtımdır. Yani demokrasi INSANLAR tarafından yürütülen bir 
organizasyon değildir. Bununda ne olduğunu, yani Kişi/Şahis ve Insan terimi 
arasındaki farkı diğer yazılarda izah etmiştim. Yunanacada µεροπήι ος - Merophi 
os - INSAN demek! 

Birazda Etimolojisini inceleyelim: (Isteyen varsa etymon.com) 

"Crate" kelimesi tarihler boyunca hem somut hemde soyut alanda almış olduğu 
çeşitli şekiller ve çağrışımlar ile oldukça büyüleyicidir. 
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Modern konuşmada "Crate" sağlam bir kutu yada gemicilikte kullanılan 
konteyner'e işaret eder. Sözlü bir şekilde söylendiğinde kelimenin anlamı "içinde 
bir şeyi korumak için" dir. Kelime, etimolojiye göre Latincedeki "cratis" 
kelimesinden türemiştir, anlamıda "hasır örtü" yada "kafes" demektir. Buna 
benzer bir kelime olan "Crat" flemenkçedede bulunmaktadır. 
 
Bir başka etimoloji kaynağına göre "Crate" kelimesi modern zamandaki "Cradle" 
yani "bebek beşiği" kelimesine uzanmaktadır. Eski zamanlarda kullanılan bu 
bebek beşiğide hasırdan bir kutuyu andırırdı. Bu kelimenin "Crate" (sandık) 
yada "creel" (balık sepeti) kelimesinden türediği düşünülmektedir. Aynı 
zamanda "Grate" (demir parmaklık) ve "lattice" (kafes) kelimelerininde bu 
kelimenin kuzeni olduğuna inanılır. Örnegin Orta Latincede "Grata" kelimesi 
"Grate" kelimesinde türemiştir ve anlamı "kafes" tir. Her üç anlamda bir şeyi 
korumak için yapılmış sağlam yada sık dokunmuş bir yapıyı temsil etmektedir. 
 
"Crate" kelimesi, ilginç bir şekilde coğu kişinin pek farkına varamadığı birden 
fazla soyut türetmeye yardımcı olmuştur. Son ek olan ve Fransızcadaki "Crate" 
kelimesinden türeyen "-crat" ekinin manası "geri safha düzeni" dir ve dendiğine 
göre "Cratie" ve "Cracy" kelimlerinden türemiştir. "Crat" denen kişi bir katılımcı 
yada (özel oluşturulmuş) bir devleti destekleyen biridir. Kelime soyut olarak 
"Crate" kelimesine değinir ve her iki kelimede (Cratie, Cracy) fiziksel yada 
sosyal anlamdaki bir yapıyı/düzeni desteklemek demektir. Eğer durum çok 
karışmış gibi görünüyorsa birde şuna bakın... aynı kelime eski yunancadanda 
destek almaktadır ve Crate, Krates, Kratos yani yönetim ve iktidar (kudret) 
demektir, buda "sert" olmaya dayanır! "Krates" ve "Kratos" çok şüpheli bir 
şekilde latincedeki "Cratis" kelimesine benzemektedirler. Bu üç kelimeninde aynı 
şekilde sosyal yada fiziksel bir desteği tasvir etmeleri bunların daha eski bir 
lisandan çıkmış tek bir kelimenin akrabaları olabilecekleri söylenebilir! 
 
Bu "Crat" yada "Cracy" Son eklerini bugün otokrat, bürokrat, otokrasi, 
bürokrasi, kleptokrasi, demokrat yada demokrasi gibi kelimelerde 
kullanmaktayız. Ayrıca Latincede Demo kelimesi "elinden almak" demektir. 

Yani buradan ne anlamaktayiz! Demo(s)=Halk, Elinden almak - Crat(ie)=Güç, 
Kafes, Kutu. İnsanları olmadıkları birşey olduklarına inandırarak ellerindeki gücü 
alıp onları görünmeyen bir kafese sokmak. Kısaca Köle Tüccarlığının daha 
yakışıklı bir ismide denebilir! Çünkü günümüzde eski yunanca siyasi yada kamu 
alanında kullanılan bir lisan değil! Ancak eski Roma İmparatorluğundan kalma 
Latince bugün kullanılmakta olan birçok kelimenin kökünü barındırmakta. Yani 
"Halkın Gücü" diye bir terim yok aslında, bu sadece bir aldatmaca. "Halktan 
alınan Güç" dersek belki daha mantıklı olur. Köleleri efendi olduklarına 
inandırarak onları yönetmekten daha akıllıca ne olabilir? 

Işte o herkesin elinden bırakmak istemediği sistemin gerçek manası bu! 
Yalanlar, vaatler ve hayallerle dolu bir kafes. Yani öyle bir kafeski içerdekinin 
içeride olduğunu dahi anlamayacağı hatta idrak edemeyeceği türden.  
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Peki koyunlar bu sisteme yada düzene karşı olanlara ne diyorlar? Elitler onlar 
içinde bir isim buldu tabi! Yani sokakta devlete karşı (sakince) protesto 
yapanlara (Anarşizmin ne olduğunu bilenlere) koyunlar ne diye hitap ediyorlar? 
Bölücü yada Anarşist!! Etrafinizdakilere "Anarşist" in ne olduğunu sorun, 
çogunlukla alacağınız cevaplar negatif olacaktır. Bunun için tabi yine kime 
teşekkür ediyoruz: TV, Medya ve Okullara. Ve tabiki onları koyunların ayağına 
getirmiş olan hayırsever elitlere. Yoksa koyunlar başka türlü nasıl 
hapsedildiklerinin farkına varmadan kontrol altına alinabilirlerdi? Halen "Özgür" 
olduklarını düşünebilirlerdi? Bu düzen tamamen dehaca birşey değilmi, yani 
bunu oturtanların zekasına hayran olmak gerekmezmi? En azından bu kadar 
geniş çaplı ve karmaşık bir düzeni böyle ayakta tutabildikleri için saygıyı hak 
etmiyorlarmı? Lütfen, bükemediğiniz eli öpün! Olay "Neden" değil, "Nasıl" diye 
sormak! 

Haydi gelin birde şu Anarşizm neymis ona bakalım. Bakalım şu Anarşistler ne 
istiyormuş?! 

Anarşizm, (Eski Yunanca'da an "-sız, olumsuzluk eki" ve archos "yönetici" 
sözcüklerinden türetilmiştir, yöneticisiz anlamına gelir) toplumsal otoritenin, 
tahakkümün, erkin ve hiyerarşinin tüm biçimlerini bertaraf etmeyi savunan 
çesitli politik felsefeleri ve toplumsal hareketleri tanımlayan sosyal bir terimdir. 
Anarşizm, her koşulda her türlü otoriteyi reddetmektir. Yani anarşizm 
aslında bireyin kişişel sorumluluk alıp hayatını idame etmesi temeline dayanır. 
Bu yüzdende bu terim tamamen Demokrasinin karşıtı olup okullar bu terimi 
öğrencilerin aklına sokarken onu gerektiği şekilde demonize ederler.Bu 
hareketler genellikle, merkezi politik yapılar, üretim araçlarının özel mülkiyeti ve 
ekonomik kurumlar yerine toplumsal ilişkilere dayanan gönüllü etkileşim ve 
özyönetimi savunur, özgürlük ve otonomi ile karakterize edilen bir toplumu 
arzular. Bu felsefeler, anarşi terimiyle özgür bireylerin gönüllü etkileşimine 
dayanan bir toplumu, bireylerin ve toplulukların alınan kararlardan etkilendikleri 
ölçüde söz sahibi olması düşüncesini ifade eder. 
 
Anarşizm, geleneksel siyasete karşıdır; devletsizlik ve şiddetsizlik temel 
ilkeleridir. Klasik anarşizmde parlamento sahte bir kurumdur, halkın 
iktidarı değildir,bu yüzden oy vermemek gerekir. Devlet, doğası gereği 
kötüdür, kötü olduğu için değil. Partiler, düzenin elemanlarıdır. 
 
Anarşitslerin ortak olarak benimseyebileceği tek demokratik düzen "Doğrudan 
Demokrasi" olarak kabul edilmektedir. 
 
Doğrudan demokrasi, halkın egemenliğini bizzat ve doğrudan doğruya 
kullandığı demokrasi türüdür. Doğrudan demokrasi, halkın halk tarafından 
yönetilmesini öngörmektedir. Dolayısıyla doğrudan demokrasi dizgesi, 
demokrasinin ülküsel anlamına en yakın olan halidir. Genellikle nüfusu az olan 
ülkelerde yapılır ama Doğrudan demokrasi elemeli meclisler sistemiyle pekala 
sağlanabilir. Bu sistem her küçük yerleşim biriminin kendi küçük meclisini 
oluşturarak ülke geneliyle ilgili bir konuda kendi görüşünü belirtmesi, bu 
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görüşlerin gittikçe daralan ve en sonunda ülkenin en büyük meclisi haline gelen 
son mecliste temsilciler tarafından sadece haber ulaştırma ile oluşan; kararlar 
bütünü kullanılabilir. Sistemde sadece bir mahalle örneğin bir ceza maddesiyle 
ilgili fikir belirtir ve bu fikir mahallenin görüşü olur semt meclisinde ise 
mahallelerin görüşleri karşılaştırılarak ortak bir semt fikri oluşturulur bu 
basamaklar teker teker tırmanılarak en sonunda bir karara varılması 
mümkündür ve bunun dışında gelişen internet ve teknoloji sayesinde 
günümüzdeki meclislere ve temsili demokrasiye ihtiyaç duymadan oy 
kullanılabilir. Bu sayede doğrudan demokrasi son 10 yıldır ütopya olmaktan 
çıkmıştır. Siyasi kararların, çoğunluk esasına göre, yurttasların oy çokluğu ile, 
doğrudan doğruya şehir halkı tarafından alındığı yönetim şekline, doğrudan 
doğruya demokrasi denir. 
 
Doğrudan Demokrasi, oy veren halka şu güçleri verir: 

1) Anayasal kanunları değiştirme 
2) Yasalar için girişimler, referandumlar ve öneriler ortaya koyma 
3) Seçilmiş vekillere kısıtlayıcı uygulamalarda bulunma: örneğin, görev 
süresi bitmeden vekili görevden alabilir yada seçim kampanyasında 
verdiği sözleri yerine getirmediği için mahkemeye verebilir. 

Tabiki bu bilgiler wikipedia'dan, isteyen açıp kendisi okuyabilir. Anarşistlerde 
kendi aralarında bölündükleri için onlarda tam olarak ne istediklerini 
bilememektedirler. Bunun içinde yine hayırsever elitlere teşekkür ediyoruz, 
çünkü kafaları karıştırmayı ve "böl ve yönet" metodunu uygulamayı daha iyi 
beceremezlerdi. Çünkü bu sayede anarşistler elitlerle uğraşmadan evvel önce 
kendi iç problemleri yüzünden iç çatışmalara giriyorlar ve böylece sistem ayakta 
kalmaya devam ediyor. Tıpkı dinlerin kendi içinde bölünmesi gibi, politik 
sistemlerde kendi içlerinde bölünerek "kaos" sağlanıyor, fakat kaos gibi görünen 
şey aslında tamamen bir harmoni içinde hareket ediyor, sadece kafası karışık 
olan halk bunu dikkatinin sürekli dağınık olması nedeniyle göremiyor! Bunun için 
tekrar hayırsever elitleri bu karmaşa gibi görünen sistemi yürütmeyi başardıkları 
için tebrik etmeliyiz. Gerçekten iyi bir iş çıkarmıyorlarmı? 

Dünya genelinde henüz demoktarik düzen altına girmemiş birkaç ülke kaldı. 
Vatikan, Suudi Arabistan, Myanmar ve Brunei bu sisteme girmemis olan son 4 
ülke! Artı birkaç adını dahi duymadığınız önemsiz adacık. Demokrasi altında 
uygulanan şeyin aslında Oligarşi olduğunu herhalde söylememe gerek yok. 
Bunu sadece koyunlar bu ismi ile kabul edemiyor. Demokrasi kulağa çok daha 
yumuşak geliyor herhalde. Dünya hanedanlık sistemleri altında yönetilmeye 
devam ediyor. Yoksa bunca Kral yada Kraliçe neden halen "sembolik" gibi lanse 
edilip aslında herşeyi yönetiyor oldukları örtbas edilsin?! 

Daima köleliğini savunan insanları seyretmek ve kendileri için iyi olduğunu 
savundukları hayali sistemin yararlarını anlatanları dinlemek bana neşe verir. 
Başkalarının birşey yapmasını ve bundan bir medet umanları bekleyen son 
daima "yapmakta olanların" kararına bağlıdır! 
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DEMOKRASİ NEDEN UYGULANAMIYOR 

Sokaktaki herhangi averaj bir koyuna hükümetin probleminin ne olduğunu 
sorun, duyacağınız şeyler bellidir: yalancı politikacılar, lobicilerin endüstriyel 
baskıları, gölge devlet, ABD yada İsrailin planları..... Fakat, bu politikacıları 
kendilerinin seçmiş oldugu gibi detaylar, durumu daha derin incelemeye 
başladıkça ortaya şunu çıkarıyor: demokrasi denen şeyde oldukça kötüyüz. Ister 
inanın ister inanmayın, bilim bile bunu kanıtlıyor. 
 
Fikrimiz çoğunlukla gündemdeki gelişmelerin ne tür kelimelerle bizlere 
sunulduğuna bağlı. 
 
TV de ne zaman ateşli bir gündem olsa, spikerler patronlarından aldıklari emirler 
doğrultusunda muhalif yada aktif partiye atıflarda bulunup "halka" cevap 
vermeleri gerektiğini belirtiyorlar. Sosyal sigortanin "devlet tarafından 
yürütüldüğü" cümlesi yerine "halkın sosyal güvencesi" cümlesi kullanılarak, halk 
aslında kendine ait olmayan birşeye sahip olduğunu düşünerek medyanın ağına 
düşüyor ve parti liderinin bir cevap vermesini talep ediyor.  
 
Neden? Çünkü Kanal D yada ATV gibi kanallar reytinglerin üst kısmını ellerinde 
tuttukları için aynı zamandada sanki halkın sesilermiş gibi bir izlenim yaratırlar. 
"Devlet" yerine "Halk" enstitüsü gibi kelimeler kullanarak olaylara bakış açılarını 
istedikleri gibi manipule edebilirler. Çünkü "Devlet" kendi başına sahiplenen bir 
merciyi, "Halk" ise herkese ait olan birşeyi temsil eder. Starbucks'ın koltuklarına 
7TL ye aldığınız kahve ile oturabildiğiniz için bunlara halk koltuğu demek ile 
dükkandaki herşeyin sahibinin esasında Starbucks olduğunu gözardı etmek gibi 
birşey. Çünkü bu kelime ile koyunlara bir nevi morfin enjekte edilir. Halk 
kütüphanesi, Halk plajı, Halk parkı yada Halk ormanı gibi kelimelerde "Halk" 
yerine "Devlet" kelimesini koyunca anlam hiçde eskisi gibi anlaşılmıyor değilmi? 
Konu "halk" olunca %70 gibi bir çoğunluk bu gündemi takip etmeye başlıyor ve 
"Halk"ı ilgilendiren bir sonuç bekliyor. Kelime "Devlet" ile değiştirilincede 
gündeme olan ilgi %50lerin altına düşüyor. Aslında konu hep aynı, sadece 
kelimeler farklı. 
 
Mesela halkın %20si askerde homoseksüelliği güçlü bir şekilde savunurken, 
%55lik bir çoğunluk askerde gay ve lezbiyenlerin hizmet vermesini aynı güçte 
savunuyor. Önemli olan halka bir görüş sunmadan evvel bunu kelimelere bölüp 
farklı görüş açılarını bir mekana toplamaktır. Bu durumda tek yapılması gereken 
şey "H" ile başlayan kelimeyi kullanmamakta yatıyor. Böylece normalde karşıt 
gibi görünen bir grup dahi yanlı olmaya teşvik edilmiş oluyor. Yani, 
homoseksüellerden normalde kim nefret eder? Erkekler! Fakat eğer gay 
kelimesini "lezbiyen" kelimesi takip ederse, erkeklerin aklına neyin geleceğini 
herhalde burada açıklamaya gerek olmaz!  

Bunu neredeyse her türlü görüşmede kullanabilirsiniz. Isterseniz halk sendikası 
üyeleri maaşlar için görüşmeye girme hakkına sahip olsunlarmı diye sorun... 
halkın evet diyeceğini biliyorsunuz. Kelimeleri değiştirelim ve şöyle soralım: halk 
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sendikasi üyeleri maaşları yükseltmek icin görüşme hakkına sahip olsunlarmi? 
Göreceksinizki halkın bir kısmı karşıt görüş belirtmeye başlayacaktır. Ne?, yani 
ilk grup yapmak istediği görüşmelerde daha az maaş içinmi uzlaşmaya 
çalışacaktı!? Dışarıda ellerinde pankartlarla "Daha az maaş ve saygı görmek 
istiyoruz. Çift vardiyalı mesailere kalma hakkımızı elde edene kadar burayı terk 
etmeyeceğiz!" diye çığıranları düşünebiliyormusunuz? 

Herhalde öyle değildi. Kendilerine sorulana kadar konunun ne olduğundan bile 
habersizdiler. Her gündem üzerine bilgi sahibi olmamıza imkan yok ve 
"bilmiyorum" diyerek kendimizi bir moron yerine koymak istemediğimiz içinde 
mutlaka bir görüş belirtmemiz gerek gibi bir zorunluluk hissediyoruz. Yani 
görüşünü bildiren bir moron, bunu dinlemiş ve görmüş olduğu şeylere bağlı 
olarak hissettiği şekilde ortaya sunuyor. Yani ne düşünmesi gerektiği akıllıca 
oluşturulmuş bir haber yap-bozu ile sağlanıyor. Tıpkı sokakta yapılan anketlerde 
konuşulmayan bir cevap gibi: "Tamam, tamaaaamm, şunu çabuk bitirinde 
elimdeki goralı sandvicim soğumadan dolmuşa yetişebileyim". "Evet, bu iyi. 
Herneyse işte. Eğer pandaları kurtaracaksa tabiki asyalılar üzerinde yapılacak 
sınırsız genetik denemeleri desteklerim. Bira ve Futbola devam edebilirmiyim 
şimdi?". 

Ya peki sürekli haberleri takip edenlere ne demeli? Onların problemide şu: 
Haberleri seyretmek aslında insanları dahada aptallaştırıyor. 
 
Tabi şimdi düşüneceksinizki yukarıdaki sonuçların nedeni halkın gece haberleri 
yerine muhteşem yüzyıl dizisini seyrediyor olmalarından kaynaklanıyor. Yani 
realiteden uzak kalıyorlar. Peki birde şu TV lerinde sürekli olarak NTV yada 
CNN-Türk kanallarını seyredenler neyin ne olduğunu temel olarak bilmiyorlarmı? 
Yapılan araştırmalara göre seçimler sırasında sürekli TV seyretmiş olanlar birçok 
yanlış bilgiye maruz kaldıkları için seçim sırasında daha önceden sürekli Seda 
Sayan seyretmiş birinden daha fazla bir detaya sahip değiller. Kimisi: "Kurtlar 
Vadisi dizilerinin tekrarları bizleri oldukca bilgili birer oy sahibi birey yapıyor" 
diyede düşünebilir! Nede olsa kanıya göre gündemde ne varsa dizidede o var. 

Haberleri hangi kanaldan seyretmiş olurlarsa olsunlar, eğer bu egzersizi hergün 
yapmışlarsa kendilerine yöneltilecek önemli soruların çoğuna cevap verecek bir 
bilgiye, bu haberleri arada bir izleyen birine nazaran daha çok zorlanarak 
vereceklerdir. Ne kadar çok bilgi , o kadar çok şahsi çelişki! 
 
Neden? Çünkü bir politikacı tamamen zırvalamış olsa bile haber kanalı bunu 
yayınlamak zorundadır. Yani eldeki sağlam delilleri hiçe sayarcasına, bu iş ile 
uğraşan medya uzmanları sırf halk onların istediği gibi düşünüp oy versin diye 
gerçekleri biraz kurcalayıp halka yeni ancak fiktiv noktalar sunarlar, böylecede 
odak istenilen noktaya çekilmiş olur. Bazı noktalarda, insanlar birşeylerin yanlış 
işlediğini hisseder yada farkederler fakat yüzlerce dezinfo ardından neyin doğru 
yada yanlış olduğunu ayırt edemeyecek duruma gelmişlerdir. TV ülkelerin en 
önemli haber ve bilgi kaynağıdır... bu aynı zamandada şu demek oluyor: TV 
deki yalanlardan dolayı seyretmeyi ret edenlerde illaki arada bir haberlere 
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bakmak için onu açacak ve gördüklerine bir nevi inanacaklardır. 
 
Fakat yinede hepsi haber medyasının suçu değil. Ne zaman esas gerçekleri 
duysak, bunlara karşı sayısız savunma düzenleri oluştururuz. Örneğin: Esas 
olan şeye Zombiler dersek, beyniniz hayatta kalmış olanların saklandığı ev 
olmuş olur. Zombilerin eninde sonunda ne yapıp edip eve girdiğini birçok kez 
gördünüz sanırım! 

Mesela, çoğunluk medyanın politik olarak daima önyargılı olduğunu ve 
düşünceleri saptırdığını düşünür. Böylece kısaca "Hmm, demekki medya 
önyargılıymış" dersiniz. Fakat buradaki problem hepimizin, politik 
düşüncelerimize bakmaksızın medyanın tamamen bir saptırma mekanizması 
olduğunu zannetmemizdir. Bunada saldırgan medya etkisi deniyor - eğer 
inandıklarınıza sıkı sıkıya bağlı iseniz medyada gördüğünüz her haberin size 
yöneltilmiş bir saldırı olduğunu zannedersiniz. Araştırmacılar iki karşıt görüşlü 
gruba aynı videoyu gösterip fikirlerini alırken, ortaya her iki tarafında videodaki 
bazı noktalardan dolayı saldırıya uğramış gibi hissettiğini ortaya koydu. Işin 
ilginç yanı seyircilere verilen anket her iki tarafında videoyu çok farklı açılardan 
seyrettiklerini ve aynı şeyleri hatırlamadıklarını ortaya koydu. 
 
Bunların haricinde birde tasdikleme saçmalığı ortaya çıkınca, istenildiği kadar 
üretilebilecek olan hayal ürünü açıklamalar, beynin her hücresini tek tek yok 
etmeye başlar. Böylece beyin tasdik edici bir kaç ayrıntıyı "doğru" bilgi olarak 
algılayarak tasdik edici gibi görünmeyen detayları es geçer. Medya 
yayınlayacağı 10 bilimsel araştırma ile küresel ısınmaya bir açıklama getirdikten 
sonra ortaya çıkacak olan 11. araştırmanın tam tersini göstermesi ile halkın 
arasından şu tip sesler çıkmaya başlar: "Bakın, size demedimmi hepsi bir hile 
diye", "Bakın, bilim adamları bile kanıtları bulmuşlar ve tüm bu küresel 
ısınmanın nasılda medya tarafından körüklendiğini ispatlamışlar." 
 
Insanlar, önlerine koyulan bilgiler inançlarını yada bağlı oldukları ideolojileri 
destekliyor gibi göründüğü sürece, sunulan bilgiler yanlış yada eksik dahi 
olsalar, bunların düzeltilmesine karşı çıkacaklardır. Hiçbirşey onların fikrini 
değiştiremez. "Neee? Realite benim görüşüme uymuyormu? Basın kurşunu 
kafasına o zaman, sonrada cesedini boğaza atın." tarzında düşünen koyun 
sayısını tahmin etmeyi deneyin! 

Peki, o zaman insanlar bilgilerini neden uzmanlardan doğrudan almıyorlar? Yani 
Medyatik abilerden! Haberlerden çok daha iyi biliyor olmalıdırlar değilmi?! 
 
Ya bu medyatik uzmanlar aslında durumu dahada beter ediyorlarsa? 
 
TV de politik görüşlerini bağıra çağıra belirten uzmanlar, çoğunluk tarafından 
çığırtkan gibi algılansalarda istatistikler bu adamların aslında ne kadar çok 
dinlendiğini tasdik ediyor. Tek yaptıklari şey biraz forumları ve blogları okumak 
ve halkın düşüncesini sanki kendisininki imiş gibi gösterip satmaktan başka 
birşey değil. 
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Medyatik abilik sadece kehanetlerle uygulanan bir meslektir - yaptıklarıda 
çoğunlukla: Eğer _______ devletin başına gelirse ekonomi bir yıl içinde çöker, 
yada Eğer _______ yasası kabul olursa ülke faşizme doğru sürüklenir.... gibi 
formüller sunmaktır. Bu medyatik abiler üzerinde yapılmış olan yaklaşık 20 
senelik bir araştırma, onların durumu daima dahada beter ettiğini gösteriyordu. 
Bu sahısların en şanslı oldukları zamandaki doğruluk oranları %12-14 arası 
olmuştu. Bu tıpkı bir maymunun sıçtığı boku tahtadaki EVET/HAYIR işaretlerine 
doğru fırlatıp seçimi kimin kazanacağını tahmin etmesi gibi birşey. Inanılmaz 
ama gerçek; maymunun tahminleri %18 ve üzeri bir rakama sahip!  

En korkutucu istatistik ise en ünlü medyatik uzmanların aslında en kötü 
tahminleri yaptıkları doğrultusunda. Çünkü bu adamların yaptıkları tahminler 
zaten halkın duymak istediği şeyler. Halkta fareli köyün kavalcısı konumundaki 
bu adamlara sanki aslında ne düşündüklerini biliyorlarmış gibi güvenir. Tahminin 
yanlış çıkması ile "Bende yanlış bilmişim, oda bir insan, hata yapabilir tabiki" 
düşüncesi ilede affetmeleri kolaylaşır. Bazen yaptıkları sert ve inanılmaz 
tahminlerle insanlar günlerce ekrana yapışık kalır. Mesela şuanki deprem ve 
tsunami "farkındalığı" gibi. Depremin, savaşların, kanserin, AIDSin, sellerin, 
erozyonun, açlığın ve salyangozların neslinin tükendiğinin FARKINDAYIZ! Daima 
farkında olalım değilmi? Farkindalık iyidir! Farkında olan farkındadır, yada ona 
benzer birşeydir. Farkında olduğunuz sürecede bir bok yapmanıza gerek yoktur, 
çünkü artık farkında olduğunuz birşey ile ilgilenirken, farkında olmadığınız YENI 
şeyler sizi belkide öldürme planları yapmaya başlamıştır. O zaman yeni bir 
farkındalık seviyesine ulaşmak için farkına varmaya devam etmek lazım. TV de 
deprem korkusu yayan profesölerin aslında sadece ellerindeki ekipmanları 
satmak yada kiraya vermek için uğraşıyor oldukları belkide önemsenmeyecek 
bir ayrıntıdır. Fakat o profesörün oraya çıkmasının tek nedenide aslında budur: 
koyunları korkutup mavi göğü satmak! Madem bu adam istanbulu deprem 
vuracak diyor, o zaman ne diye halen orada yaşıyor? Bu medyatik adamların ne 
anlattığına değil realitede ne satıyor olduklarına bakarak neden TV de 
olduklarını daha kolay anlarsınız. 

Aynı araştırmada, herhangi bir yandaşlık sergilemeyen medyatik abilerin, 
neredeyse sıçtığı bok ile tahmin yapan maymun kadar iyi bir performans 
sergiledikleri ortaya çıktı. Fakat bu modellerde aynı tahmin taslağını kullanırlar 
("Eger X olursa ülkenin ekonomisi çökebilir, tabiki Y olursa işler değişebilir, 
belkide hatalı düşünüyorum") ve dinleyenleri dumurlar diyarına gönderirler. Bu 
yüzdende bu tipleri reytinglerin üst sırasında bulmak oldukça güçtür. 
 
Olsun biz yinede bu adamlara bombok oldukları için birer embesilitzer ödülü 
verelim. Umarım yavaş yavaş oy veren insanların aslında neye döndürüldüğünü 
görmeye başlıyorsunuzdur. Yani durum herkesin zannettiği gibi değil (millet sırf 
magazin izliyor ve pop müzik dinliyor klişesi). Kötü bilgiye karşı bilerek ve 
kasten oluşturulmuş bir önyargı var. 
 
Neden mi? 
 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

346    

 

Çünkü ne kadar bilgilenmişseniz o kadarda partizansınızdır! 
 
Çabuk düşünün: "Size göre, hangi insan grubu en alçak ve umursamaz tavrı 
sergiler?" 
 
Işte, tam burada sadece "Politikacılar" diyemiyorsunuz! Mutlaka ismi olan belirli 
bir grup olmalı. MHP liler şöyle, AKP liler böyle gibi. Hey, bu tamamen normal, 
çünkü aynısını senin içinde söylüyorlar. Politik kutuplar sürekli değiştirilerek 
insanların düşüncelerine saygı göstermiyor gibi görünen taraflar politik olarak 
"kötü adamlar" sifatını kazanıyorlar. "Demek türbana karşısın ve MHP yi 
destekliyorsun. Bende AKP yi ve onların türban politikasını destekliyorum... Seni 
sevmedim, bir daha buralarda görürsem kafanı kırarım." Tabiki bu sadece kişisel 
bir görüş, fakat çoğunluk bunun genel bir görüş olduğunu zannettiği için bir 
tarafa asılı olmak zorunda olduklarını düşünmeyede devam ediyorlar. 
 
Bu arada asla şu esasıda unutmayın: ülkedeki politik ünlülerin haber kaynağı 
olarak komedyen yada medyatik abileri esas almaları asla iyi bir işaret değildir. 
Bu sadece diğer tarafı zedelemek ve ağır ithamlarda bulunmalarını sağlamak 
için kullanılan bir başka taktiktir. Kılıçdaroğlu belki önemli bir noktaya parmak 
basmış olabilir fakat "bizim city" deki bir karikatür onun bütün karizmasını bir 
andada çizebilir! Biraz gülersiniz, "Hahahahaa, kılıçdaroğlu işte yaa, lavuk" der 
geçersiniz ve ertesi gün ne demiş olduğunu dahi hatırlamazsınız. 
 
Yani sanki ortada şöyle işleyen sinsi bir işlem var: 
 
A) Politika hakkında daha çok öğrenmek için, politikacıları sürekli takip 
etmelisiniz. 
B) Politikaya olan ilginiz bu işlere karşı duygusal bir sempati beslemeye 
başladığınızın belirtisidir. 
C) Duygusal sempatiniz sizin görüşünüze karşı olanlara karşı negatif bir tavır 
edinmenizi sağlar. 
D) Baskasına karşı negatif bir tavırda bulunmak, onun açıklık getirebileceği her 
türlü görüşü doğrudan ret etmek olacağı için, hiçbir taraf bir görüş birliğine 
varamaz. 
 
Psikoloji dünyasında buna polarizasyon (kutuplaştırma) deniyor; averaj bir 
koyun bir konu üzerine düşünmeye ne kadar çok vakit ayırırsa, bulunduğu 
fikirsel pozisyonda bir o kadar aşırı abartı kazanıyor - bu koyun isterse yeni bir 
bilgiye ulaşmış dahi olmasın, değişen birşey olmuyor. 
 
Bu durum daha beter bir hal bile alabiliyor. Örneğin internette bir grup chat 
sezonu açıyoruz ve birsürü insan ile birlikte aynı nokta üzerinde hemfikir oluyor 
ve "Evet doğru, yani haklıyız" diyoruz. Bu fikrimizi yanlış karşılayanlarıda 
demonize ediyoruz. Araştırmacılar buna "Grup Polarizasyonu" diyorlar. Herkes 
birşekilde bir konuda haklı olmak ister değilmi?! Kazanan tarafta olmanın verdiği 
haz gibisi yoktur. 
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Doğru olduğunu savunduğunuz bilgiler hakkında okumaya ve araştırmaya 
başlayıp kolunuza grubunuzun sembolik tatoo sunu yaptırdıktan sonra bir 
zaman geliyor ve artık bilgili yada tarafsız bir şahıs olmaktansa karşıt görüşe 
karşı yeni argümanlar (cephane) toplayan bir fanatik oluverdiğinizi görememeye 
başlıyorsunuz, çünkü artık duygusallıkta işin içine girmiş durumdadır.  
 
Herşey çok çılgın bir rüya gibide görünse şu noktayı es geçmememiz gerekir: 
Birbirimizden Hayali Farklılıklarımız Yüzünden Nefret Ediyoruz! 
 
Ne zaman bir politikacı suikaste karışsa mutlaka onun karşıt grup tarafından 
saldırıya ugratıldığı görüşleri ortaya çıkmaya başlar. Her ne kadar bu tarz atıflar 
tatsız konuşmalarada sürüklese, görünen o ki insanların bu alışkanlığı bırakması 
oldukça zor. Bunların haricinde, bir politikacının saksıya nasıl çicek ekileceğini, 
ermeni soykırımına yada mavi marmara katliamına değinmeden anlatmasıda 
herhalde bardağı taşıracak son damlalardan biridir. :) Ister medyatik bir abiyi, 
ister McDonaldsdaki kasiyeri ve istersede politik adayları dinleyin, sonuç olarak 
elde edeceğiniz bilgi şu: Tüm batı dünyası kanlı bir devrime doğru ilerliyor! 
Japonya depreminde bir günde 15.000 kadar insan öldü. Arap ülkelerindeki 
huzursuzluklarda ise belki 5000 insan öldü. Yani ölümleri neye göre kiritize 
ediyor olacağız? Kimin sorumluluğunda bunlar? Mutlaka bir günah keçisi olmalı 
değilmi? Deprem Allahın işi ve buna karşı yapılabilecek birşey yok, yani ölen 
japonlar kısaca kim vurduya gittiler. Fakat arapları öldüren bir başka güç var: 
ABD, UK ve Fransa, yani üç silahşörler. Işte size yeni bir düşman! Daima bir 
düşmana ihtiyaç yokmu? Sürekli karşıt olan bir güce? Bu tabiki doğa ve onun 
karşı konulmaz gücü olamaz, onun yerine insanlara karşı durabilecekleri bir 
düşman sunulmalıdır, ki böylece koyunlar istenen sonucları versinler. Koyunlar 
aslında neye uyuz olduklarını anlayamadan toplu sürü mentaliteleri sayesinde 
bir anda yeni bir şeye uyuz edilirler 

Ideolojik olarak tamamen karşıt görüşlü olan iki grubun, problemlerini, karşıt 
tarafı kökten yok etmekten daha kısa bir şekilde çözecek bir çözüm için 
uğraşacaklarını henüz düşünmek bile oldukça hayali gibi, sanırım bu tip iki 
grubun oldukça çok ortak yönleri olduğunu söyleyebiliriz. :) En azından bir 
tanesini biliyoruz!  
 
Örneğin, Amerikada yapılan bir araştırmada demografik ve politik açıdan farklı 
fikirlere sahip şahıslara, ülkedeki zenginliğin nasılda eşit ve adil şekilde 
dağıtılabileceği konusunda sorular soruldu. Genç yada yaşlı, erkek yada kadın, 
cumhuriyetçi yada demokrat, verilen cevapların çoğu oldukça benzer idi. Yani 
TV deki sağ ve sol tartışmalarının haricinde yapılan devletin halkı nasıl 
sömürdüğü yada zenginlerin nasıl daha zengin ve fakirlerinde nasıl dahada fakir 
olmaya başladıkları üzerine yapılan ateşli programlarda sonuç olarak aynı eşit 
dağılım düzeni üzerine konuşuluyor.  
 
Hatırlayın, medyayı asla dikkate almayın ama yayınladıkları ile esas neyi 
amaçladıklarını inceleyin diyordum. Yani aslında "eşitlik" düzeni çoktan herkesin 
kafasına sokuldu, sadece ufak tefek farklılıklar yüzünden herkes farklı birşey 
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istediğini zannediyor, böylecede tartışmaların ardı arkası kesilmiyor. H1N1 
paniği varken esas amacın halkın kendini sterilize etmeye alıştırılması olduğunu 
görmek pek bir zamanımı almamıştı. Reklamlar bile bunu tasdikliyor: "Bakteri 
ve Virüslere karşı 24 saat korunma!". Tıpkı Demolition Man filmindeki gibi kimse 
doğrudan dokunuşlara yeltenmemeli, bir hastalık kapılabilir. 

Bir sabun miktarını bile ayarlayamayacak kadar salaklar için sensörlüsü bile var. 
Katı sabun denen şeye elveda etmeye başlayın! Çocukları dakka başı yıkayın ve 
tüm bağışıklık sistemini geliştirici bakterilerden kurtarıp daha embesil ve 
hastalıklara karşı dayanıksız ve daha zayıf yeni bir ırk yaratın. Çocuklardaki 
alerji yada solunum yolu hastalıklari hep bu şeytani bakteriler yüzünden 
değilmi??!!!!" 

Neyse konuyu dağıtmayalım.... 
 
Bu anlattığım, konuşulanlardan sadece bir tanesi. Bunun haricindede birçok 
diğer konuyuda listelemek mümkün, mesela, hangi parti olursa olsun 
konuştukları konuların ortak noktası devletin bütçe ayrımı, paranın nasıl 
kullanılacağı ve enerji ihtiyacının nasıl karşılanacağı üzerine. Yani belkide 
endüstriyalize olmuş bir ülkeyi ilgilendirebilecek en önemli üç şey. Sanırım 
çoğunlukta buna katılacaktır. 
 
Çoğunluk belkide bunu bildiğini söyleyip aslında aynı tarafta olduklarını kabul 
etmek istemiyordur. Örneğin devletin kesinti yapmasını savunanlar, ortaya 
konulan esaslara göre bakıldığında aslında kendileri ile çelişirler. Dediklerine 
göre devlet bütçesinde yapılacak olan kesintilerle halkın refaha ulaşmasını 
sağlayacaklardır, fakat yapılmak istenen kesintiler çoğunlukla sosyal sigorta, 
ordu yada enerji gibi ülkenin güvenliğini ilgilendiren şeylerdir, bir nevi bütçenin 
en büyük parçalarıdır. Sakın bu yanlış anlaşılmasın; yani anlaşmazlıklar yok 
değil tabiki, bizler sadece anlaşamadığımız noktaların çokluk derecesini 
gözümüzde büyütüyor gibiyiz, çünkü çoğunlukla farklılıklar üzerine 
odaklanıyoruz. 
 
Haberleri bizim için en ilginç ve çekici kılan şeyde herhalde sürekli olarak 
yayınlanan "farklılıklar" olsa gerek. Çatışma yoksa dramada yok değilmi?! 
Drama olmayıncada canımız sıkılmaya başlıyor. Haberlerin bize sadece bilgi 
vermesini istemiyoruz - bizlere hikayeler lazım ve bildiğiniz gibi her hikayenin 
bir iyi birde kötü karakteri vardır, istenende bu iki gücün karşılıklı çarpışmasını 
izlemektir. Herhangi bir çöküş yada savaş haberi çıktığı zaman ilk bakılan şey, 
verilen bilgilere göre, hangi tarafın kötü olduğunu bulmaktır, böylece hemen bu 
tarafa karşı bir nefret duygusu oluşur. Eğer "hikayede" bu karakterleri 
bulamazsak, ilgimiz körelir ve haberin hiçbir ilgi çekici yanı kalmaz, yani 
reytingini kaybedip haber sahnesinden sılınır. Somaliye ne oldu bu arada? 
 
Buna dikkat ederek, bundan yıllar evvel TV haberleri politikayı sanki bir savaş 
yada spor ortamıymış gibi önümüze sunmaya başladı. Yapılan yayınlarda sadece 
hangi tarafın kazanmak üzere olduğuna dairdi. Aynı zamandada bu kazanma 
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yada kaybetme senaryosuna odaklanılmışken, yeni gelmekte olan anyasa 
değişikliği yada ekonomik paketin halk üzerindeki etkisi üzerine yapılan 
karmasık yada matematiksel konuşmalar ilgi çekmemeye başlıyor. Verilen 
görüntüler daha çok "Biz, Onlara Karşı" maçı gibi bir görüntü oluşturuyor. Buna 
bağlı olarak oluşturulabilecek bir sonuç herhalde bundan farklı olmazdı: 
demokrasi berbatlaşmış bir durumda çünkü anlaşma ve uzlaşma dünyayı daha 
iyi biryer yaparken, düşmanlık besleyip karşılıklı kafaları kırmak daha eğlenceli 
gibi görünüyor. 
 
Haberler şuan kimleri "kötü" karakter olarak tanıtıyor? Arap ülkelerinin 
liderlerini! Onlar hakkında anlatılan şeyler ise neredeyse aynı: toplu katliamlar, 
rüşvet, para hırsızlığı, zenginlik için halkı sömürme, halkı bile bile öldürtme..... 
Diğer taraftan ABD, UK ve Fransayı kötü olarak gören bir başka grup var, buna 
bağlı olarakta BM'de aynı kategoriye düşüyor. Yani herkes birşekilde nefret 
ediliyor. Haberlerde duyulan tek şey kimin kimi nasıl öldürdüğü, ekonominin 
nasıl zarar gördüğü ve bunlara karşı ne tür önlemlerin alındığı üzerine. Kısaca 
coğunluğu sadece birer dikkat dağıtıcı "hikaye". NATO Libyaya yaklaşık 200 
kadar Tomahawk füzesinin atıldığını belirtmişti, fakat haberlerde görülen füze 
saldırılarına bakarak belkide sadece 10 tane füze kullanılmış gibi bir görüntü 
ortaya çıkıyor. Ya gerçekten 10 kadar füze kullanıldı ve geriye kalan rakam 
abartılarak savaş sonrası faturasını kabartıp daha fazla petrol elde etmek için 
yada bu füzeler çok farklı bölgelere atıldı ve medya bu ayrıntıdan uzak tutuldu. 
Belkide hiçbiri! Çünkü rusya herhangi bir füze aktivitesi tespit etmediklerini 
belirtti.  
 
Kimileri soruyor: Yemen ve Bahreynin durumu Libyadan daha kötü görünürken 
ABD ve müttefikleri neden bu ülkelere girip halkını bir başka "diktatörden" 
kurtarmıyor? Esas planlar 1990 yılından beri bilinmesine rağmen ve bugün tamı 
tamına uygulanıyor gibi görünürken, beklenmekte olan bir sürpriz olabilirmi 
acaba? Ya Kore, Nijerya, Sudan, Pakistan, Azerbaycan ve Ermenistan gibi 
ülkelerin içinde bulundukları savaş durumuna ne demeli? 
 
Her gün yeni kelimelerle aslında sürekli gerçekleşen olayların daha büyük ve 
daha yıkıcı olduğu kanısına vardırılıyoruz. Mesela Ani Sel baskınları. Bakın... Ani 
Sel diye birşey yoktur! Su taşıp yaşadığınız bölgeye doğru akmaya başladığı 
andan itibaren SEL denen şey başlamıştır zaten. Şimdi buna ister Ani, ister Cani 
Sel deyin, sonuç olarak karşılaşılan şey sadece bir sel. Depremler ve toprak 
kaymalarıda her sene oluyor. Kimi bölgelerde her 20, kimilerinde ise yaklaşık 
her 100 senede bir büyük bir deprem oluyor. Savaşlar asla bitmiyor. Karşıt 
gruplar çatışmaya bir ara vermiyor. Yeni çag akımlari ortalığı dahada 
karıştırıyor. Fiyatlar sabit kalmıyor. Ekonomi bir türlü stabilize olmuyor. Ateistler 
dinleri, dincilerde ateistleri kötülemeyi bırakmıyor. Ilahiyatçılar bilimi, 
bilimcilerde ilahiyatçıları kötülüyor. 
 
Sanki kimse doğrusunu yapmıyormuş gibi bir durum söz konusu. Kim haklı? 
Kimin fikri herkesi memnun edecek? Belkide herkesin bir an için oturup "benim 
hatam" demeyi ve dünyanın aslında daima böyle işlemiş olduğunu kabul etmesi 
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gerekiyor. Evet, işte dünya böyle işliyor... daimada böyle işledi, değiştirmeye 
uğraşmak ise sadece var olan durumu dahada boka sarıyor.  
 
Hareket ve büyüme bu mekanizmanın çekirdeği. Elma agaçta yeşerir, büyür ve 
oluncada yere düşer.... yerde iken diğer canlılara besin sağlamış olur ve geriye 
kalan çekirdeğinden yeni bir fidan ve yeni bir agaç oluşur... böylecede ölümden 
tekrar hayat doğmuş olur. Işte bu phoenix döngüsü asla bitmeyen bir döngü ve 
bunu durdurmaya yada değiştirmeye çalışmanın yaptığı tek yan etki yok olma 
zamanlaycısını biraz daha hızlandırmak. Kısaca dünyayi olduğu gibi kabul edin, 
ne ise o olarak. Medyanın korkutma ve yönlendirme işlemlerini ne ise o olarak 
algılayın ve korkunuzu yenin. 
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YENİ DÜNYA DÜZENİ VE DEVRİM ALDATMACASI 

Şu yeni çıkan Yeni Dünya Düzeni ıvır zıvırı için şunları söylemek gerekli. 
Herhangi bir "Devrim" olmayacak. Evet "işte öyle" diyorum, çünkü öyle. Bir sürü 
eline pankart alıp kafasına salak bir şapka takmış birileri neredeyse hergün 
sokaklara çıkıp yeni düzene karşı çıkmaya çalışıyorlar. Bu o kadar saçma bir 
düşünceki. Içinizde yani derinlerde efendilerinizi sevdiğinizi sizde biliyorsunuz. 
Aslında bu tip protestolar birinin yapalabileceği en asosyal şeylerden birisi. 
Çünkü protestocu gerçekten "DÜŞÜNSE" aslında kendisini protesto 
ettiğinin farkına varması gerekirdi.  

Bağırıp çağıran, sorumsuz, gayri meşru ve azarlanması gereken koca bir 
barbarlar sürüsü. Bunların hepsi birer mongoloid salak. 

 

Mesela SEN! Evet şu kalabalığın arasındaki sırt çantası ile gezen ve dünyayı 
korumakla ilgili bir tişört giyen. Seni bu kadar kaygılandıran ne? Yeni dünya 
düzeni? Hükümet? Devlet? Polis devleti? Haklarının yok edilişi? Brokolinin 
tuzzsuz olması? Senin hiçbir hakkın yok çünkü onları hak bile etmiyorsun. Ve 
yok olan haklarını durdurabilmek içinde zaten birşey yapacak değilsin. Aslında 
hiçbir bok yapacak değilsin! Anayasa değiştirilecek ve sen yine bir bok yapacak 
değilsin! Heryere kameralar koyulacak, her köşeye her lambanın tepesine ve 
sen yine bir bok yapacak değilsin. Tüm çocuklarınız sığırlar gibi çiplenip 
numaralandırılacak, hepsine adını bile duymadığın aşılar yapılacak, hepsine 
floridli macunlar verilecek ve sen yine bir bok yapacak değilsin. Gökyüzü o 
küçücük boncuk gibi oposum gözlerinin önünde öldürücü gazlarla spreylenecek 
ama sen yinede bir bok yapacak değilsin. Isterseniz özgür olduğunuzu düşünüp 
bunun hakkında konuşmaya çalışında kafanız yerlere vurula vurula içinizi 
dışınıza çıkarsınlar ama sen yine bir bok yapacak değilsin. Başka bir savaş 
başlayacak ve sen yine bir bok yapacak değilsin. Gıda tedariğiniz kesilecek ve 
benzinin fiyatı tavana fırlayacak ve sen yine bir bok yapacak değilsin. 
Havaalanında sizleri soyup soğana çevirip röntgenliyecekler, sanki kendi 
ülkende yaşayan şüpheli bir teröristmişsin gibi hemde ve sen yine bir bok 
yapacak değilsin. Kalan en son hayali haklarınızda kıvrılıp rektal girişinize 
yerleştirilecek ve sen yine bir bok yapacak değilsin. Ister ağlayın, ister inleyin, 
ister yalvarın, SEN YİNEDE BİR BOK YAPACAK DEĞİLSİN!  
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Bildiğimiz bir gerçek var! Işte bu seni "bir bok yapmaktan" alıkoyan gerçek! 
Onların yardımseverliği..... Ne demek istediğimi açıklayayım tabiki. 
Bilinçaltınızın derinliklerinde size kimin baktığını biliyorsunuz! SIZE KIMIN 
BAKTIĞINI BİLİYORSUNUZ! Ben biliyorum. Birde kendine bak. Budala. 
Üzerindeki giysileri kimin parası ile satın aldın? Onlar için gerçekten çalıştınmı? 
Yoksa sana onların sunduğu kredi kartınımı kullandın? Sırtındaki çanta! Bunun 
için çalıştınmı yoksa kartındanmı çektirdin? Visa mı MasterCard mı? Buraya 
gelemeden önce bindiğin arabanın leasingini kim sana sağladı? Satın aldığın 
evin kredisini kim sağladı? Mortgage ı onlar sana vermedimi? İşin için gerekli 
olan eğitimi sana kim sağladı? KİM SAĞLADI? Üniversitedeki harç paranı sana 
hangi fon ödedi? Veya Harç için hangi banka sana kredi verdi? Bu protesto 
alanına gelmeden evvel yediğin öğle yemeğini sana kim sağladı? Lezzetliydi 
değilmi? Peki o gıdaların oraya gelmesini kim sağladı? Onlar! Bunu sende 
biliyorsun bende.... Varlığın ve yaşam tarzın onların sayesinde şuan olduğu gibi.  

Evin, araban, yiyeceğin, eğitimin.... Senin olduğunu düşündüğün herşeyi onlar 
sana verdi. Bu yüzden ne kadar protesto edersen et seni besleyen eli ısıracak 
cesaretin yok! Işte seni besleyen elde onların eli. "Gerçekten" sana ait olan 
birşeyi almaları hiç mümkün olabilirmi? Tabiki, hatta en zayıf olan bile 
"gerçekten" ona ait olan birşey için gerekirse savaşır. Şuan için öyle bir durum 
yok. Senin zaten az kalmış olan haklarını alıyorlarken, sen özgürlüğünle 
uğraşacağına onlar senin hırsını tatmin etmeye çalıştılar. Ama sen özgürlüğünle 
ilgilenmiyordun. Sen bir sürü ıvır zıvır satın almakla ve kirasız bir evde yaşama 
fikirleri ile meşguldün. Bunların bir bedeli var. Işte buda tam olarak onlardan 
istediğin şeydi. Cesaret edip sınırı aşarak onlardan birine saldırabilirmisin, ki 
yattığın yatağın dahi sana onlar tarafından verilmiş olduğunu bal gibide 
biliyorsun, sadece onlar tarafından? Cesaret edip onların nazik hediyeleri 
olmadan nasıl yaşayabileceğini düşünebilirmisin? Ya Marketteki binlerce 
çeşitteki yiyecekler, başını sokabileceğin bir ev ve gösteriş için gerekli diğer 
şeylere olan bağımlılığın? Cesaret bile edemezsin. Tıpkı bir köpeğin sahibini asla 
ısırmayacağı gibi. Seni besliyorlar, seni yıkatıyorlar, seni başarılarından dolayı 
övüyorlar ve seni günde üç kez dışarıda gezintiye çıkarıyorlar. Senin onlara 
saldırman doğa kanunlarına aykırı davranman olur, çünkü böyle hediyeler 
karşısında sadece çeşitli türlerde geriye SEVGI gelir. Ve sevgide onların senden 
aldığı şey.  

Ancak buna rağmen, bazen sevecen ev sahibi köpeğine kapıyı açar. Çünkü 
köpek özgür olmadığını ve hapsolduğunu düşünür ama dışardaki gerçek hayat 
özgürce dolaşırken bir anda yüzüne sağlam bir sille çakar. Bırakta köpekçik 
sokakta kendi başına yiyecek birşey, kalacak bir yer, sevgi ve övgüler arasın, 
göreceksinizki kısa bir süre sonra o dahi sadık bir ev köpeği olmayı ve sevecen 
sahibine geri dönüp sorumsuzca onun kölesi olmayı tercih edecektir. Evet  ve 
köpek geri döner, tüyleri dağılmış, kirli, aç ve korkmuş bir halde - o çok istediği 
özgürlükten korkmuş olarak. Böylece köpek sahibine herzaman çabucak geri 
döner... Sahibinin onu yaptığından dolayı aç bırakacağını hata öldürebileceğini 
bildiği halde. Ayni ev köpeğinin sahibine dönmesi örneği gibi, asi budala aynı 
şekilde özgürlüğü için ağlayıp sızlayacak ve yalvaracak ama serbest bırakıldığı 
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anda ise özgürlük için uygun olmadığını fark edecek. Araba var, neden 
yürüyesinki - Güzel bir ev var neden bir çatı altı arayasinki - Hemen köşede 
hazır sıcak yemek satılıyor, neden balık yakalamayı öğrenesinki...... Sürüye 
istedikleri herşey verildi ve buna bağlı olarakda sınırdan dışarı çıkmamaları 
sağlandı. Anlayacağınız gibi işte tam olarak bu yüzden herhangi bir devrim 
olmayacak. Bir varlık bağımlısı olduğu şey olmadan yaşayamaz. Bunu kendisi  
"gerçek hayatı" redderek istediği bağımsızlıkla sağladı. Kendi seçtiği hayal 
dünyasında.  Yakında köpekçik yine kapıdan dışarı bakacak ancak bu sefer dışarı 
kaçmayacak. Planladıkları ve sürekli artan şok testleri kampanyaları ise dahice: 
bir kaç şokla bazı koyuncuklar çitin öteki tarafına atılıp gerçek hayatı tatmaları 
sağlanacak. Koyunları korkutmak için tek düzenlenmesi gereken şey ise sadece 
gerçek hayatı kısa bir süre için tatmalarını sağlamak değilmi? Emlak patlamaları 
(az kaldı) sırasında kredi kuyruklarını açmadılarmı? Ve tekrar düşük faiz adı 
altında tekrar açmayacaklarmı? Buna bağlı olarak koyunların istedikleri kadar 
borç almalarını ve üstünden gelebileceklerini zannetikleri bir hak vermedilermi? 
Masaya parayı koyup istediğin kadar al ve sadece şurayı imzala demedilermi? 
Bu öneriyi geri çevirip bankadan cebinde beş kuruşsuz çıkan oldumu? Alan 
birazmı aldı yoksa ihtiyaçları olduğu kadarmı? Yoksa alabilecekleri veya 
taşıyabilecekleri kadarını alıp gerisi için kamyonmu yollattılar? Tüm bu şok testi 
ile yaptıklari şey kapıyı açıp kediciğin dışarı çıkmasına yardımcı olmaktı.  

Tıpkı kediciğinde ispatladığı gibi koyuncuklarda özgür olmanın gerektirdiği 
sorumluluk ile başa çıkamadılar. Tüm bu olaylardan veya şoklardan sonra 
kedicik artık sadece açık kapıdan dışarı BAKMAYI ögrenecek ama dışarı çıkmayı 
arzu etmeyecekti..... 

Ve bir gün... O kapıyı sonuna kadar açıp kaçmak isteyecek bir kediyi bile 
düşünmenize gerek kalmayacak. Artık kapılara dahi ihtiyaç olmayacak. 
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YAPAY GIDA ÜRÜNLERİ VE ŞİŞMANLAR 

Yıllardır bakıyorumda herkes tutturmuş bir mısır yağı şöyle yararlıdır, ayçiçek 
yağı böyle yararlıdır diye sallayıp duruyor. Şimdi istatistiklere bakınca obezite 
oranı şehirde yaşayan avanak sıvı yağ kullanıcılarında köydeki tereyağ 
kullanıcılarına nazaran neredeyse 5 kat daha yüksek. Hiç sıvı yağın doğadaki 
"doğal" halini görmüş olanınız varmı? Zift gibi ve leş bir kokusu vardır, yani 
resmen benden uzak dur dercesine. Mısır yağı çıkarılırken tıpkı benzin kokusu 
gibi bir koku salar. Fakat sanayi tüm bu renk ve kokuyu kokulandırarak bu 
yağları önünüze koyup reklamlar ve TV deki salak doktorlarla sizlere bunları 
almanızı tavsiye ediyorlar. Tabi koyunlarda "ee dohtur diyosa almak lazım" diye 
düşünüp saldırıyorlar markete. 

Neden hayvanlar bitkisel sıvı yağlı besinleri yemekten kaçınıyor diye hiç 
düşüneniz yokmu? Bitkisel yağın vücut için yararından çok zararı var. Kolesterol 
oraninizi allak bullak eden ilk neden o. Yani bitkisel yağları sadece bitkileri 
yiyerek elde etmelisinizki vücut aşırı yağ ile deforme olmasın. 

Neden tereyağı margarine nazaran daha pahalı? Hangisi ucuz ise onu alın diye, 
yani bitkisel yağlı margarini. Neden hayvansal yağlı gıdalar bitkisel yağlı 
gıdalara nazaran daha pahalı? Ucuz olanı alıp kendinizi zehirleyin diye. 
Vücudunuza gereken yağ sadece doğal hayvansal yağdır! Neden TV size gidin 
tereyağı yiyin demiyor? Neden hayvansal yağların yararlarından bahsetmiyor? 
Sanki öyle bir konu yokmuş gibi davranılıyor! Tavuk derisin yağımı daha lezzetli 
yoksa mısır yağınınmı? 

Tüm bu kolesterol olayı 70lerde bitkisel yağların ve HFCS (High Fructose Corn 
Syrup) orataya çıkışına bağlı olarak süper yağlı veya süper tatlı ürünlerin 
piyasaya çıkması ile başladı. Mısır yağının ortaya çıkmasından sonra zaten 
herşey dahada beterleşti! Şu obez 120 kiloluk çocuklara bakın, iğrencler, mide 
bulandırıcılar. Tek düşündükleri şey yemek, çünkü vücut gerekli olan besini 
alamadığı zaman gerekeni elde eden kadar "ye ulan ye" emri verir. Yenilen 
soya, mısır veya ayçiçekli besinlerde süper yağ oranları ile vücudun tüm besin 
yolunu tıkarlar ve sonucta al sana obez ve gerzek sığırlar sürüsü! 

Medyaya bakarak alışveriş yaparsanız obez bir sığır olmamanız imkansız olur! 
Düşünün hayvanlar nasıl besleniyor. Et yiyenler bile bir zaman gerekli 
vitaminleri elde edebilmek için içgüdüsel olarak bazi ot çesitlerini yerler. Hiç ot 
yiyen kedi görmedinizmi? Besinler doğal halleri ile tüketilmelidirki her vitamin 
ve proteinden yeterince elde edilebilsin, böylelikle denge sağlanır. Sıvı yağlar 
sadece yağ bombasıdır! Bazı şeyleri anlamak için illuminatilerin okullarından 
onların verdiği bilgi ile okumuş salak bir doktor olmanıza gerek yok. Içgüdüsel 
olarak düşünebilseniz neyin yenmesi veya yenmemesi gerektiğini bilirsiniz. TV 
deki doktrorların şovlarıda ne güzel yaaa, millet nasılda tapıyor onlara. Halka ne 
deseler halk kuzu gibi yapıyor, nasılsa o yakışıklı doktor bey hep sizi düşünür 
değilmi? Kim veriyor o adamın maaşını? Kim ona villasını veriyor? Kim ona 
altındaki mercedesi veriyor? Bunlari hiç düşündünüzmü? 
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Sizlere TV de veya medyada sunulan "her ürün", bu ister doktor, ister eczacı, 
isterse avukat tarafından olsun sadece sizleri endüstrilerine çekebilmek için 
yapılan beyin yıkama operasyonlarıdır. Sizleri gerçeklerden uzaklaştırmak ve 
koyunlaştırmak (bazende öldürmek) için. Tüm bu kişiler bu endüstrilerin bilerek 
veya bilmeyerek kölesidir, çünkü onlara yapılan şöhret vaadine anında lapin gibi 
atlarlar ve gerekirse şöhret ve servetlerini korumak için yalanda söylerler! 

Akıllı olun ve neyi nasıl yediğinize dikkat edin. TEREYAĞI! KUYRUK YAĞI!! 
TAVUK DERİSİ YAĞI!! Bunlar doğal ürünler ve doğal kalacaklar. Bitkisel yağlar 
sizleri hasta etmeyede devam edecek. Ama napalım paramız ancak buna yetiyor 
diyenlerede "o zaman gidin kendinizi şimdiden köprüden atın" diyorum. 
Herşeyin bir dozajı var, tembel sığırlar gibi sadece ucuza saldırmaya devam 
ederseniz endüstride sadece onu üretir! Arz ve Talep, Arz ve Talep, Arz ve 
Talep, Arz ve Talep, Arz ve Talep!!!  

Şu obez, doymak bilmeyen ve tek düsündükleri sadece yemek yemek yemek 
yemek olanlar yokmu... Midemi bulandırıyorlar. Birde şu "önemli olan iç 
güzelliktir" diyenler yokmu, bu sığırlar bunu sırf kendilerini kandırmak için 
uyduruyorlar. Obezsen ve şişmansan ÇİRKİNSİN demektir, çünkü orjinal insani 
görünümü kaybetmişsindir! Bu haldeki insanları görünce aklınıza domuz ve sığır 
sürüleri gelmiyormu? Fakir bir ailenin 3 öğünde yediğini bir oturuşta 
süpürüyorlar ve 2 saat sonra yine açlar. Dünyada açlık var, eee o zaman önce 
bu sığıları temizleyin piyasadan. Herkes günde yemesi gerektiği kadar yese açlık 
diye birşeyde olmazdı. Iğreniyorum bu şişman, obez, yağlı ve leş kokan 
fıçılardan. Hiç bu insanlar nasil tuvalete gidiyor nasıl kıçlarını temizliyor diye 
düşüneniniz oldumu hiç? Acaba oraya ulasabiliyorlarmı? Acaba tuvalet 
firçasınımı kullanıyorlar? Birde çok merak ediyorum! Bu insanlar cinsel ilişkide 
bulunabiliyorlarmı? Yani 20 senedir penisini bile göremeyen bir patates çuvali ve 
vajinasının oldugunu dahi unutmuş olan bir miss piggy gerçekten böyle bir olayı 
gerçekleştirebiliyorlarmı? Sahneyi aklınıza getirebiliyormusunuz 

Sağlıklı beslenmek için gıdaları orjinal formunda yemelisiniz. Yani ezilmiş 
büzülmüş, pestili çıkarılıp sizlere yağı sunulmuş hali ile değil. Herşeyden biraz 
yerseniz sağlıklı kalırsınız. Neredeyse tüm gazlı içecekler konsantre şurup ile 
üretilir yani şeker bombasıdır! Şekersiz diye yutturulan bir içeceği içtiğiniz 
zaman yinede tadı tatlı gelmiyormu? Yani kimi kandırıyorsunuz siz? Evet şeker 
yok ama onun yerine tatlandırıcı var, ki suni tatlandırıcılar şekerden dahada 
beterler. Eşinizin güzel bir fizikte kalmasını istiyorsanız doğal beslenin ve taze 
meyve sebze yiyin, ekmekten uzak durun, sadece pişirdiğiniz yemeği yiyin. 
Beyniniz size "yeter doydum" dediği andada kaşığı bırakın! Formül bu: 
içgüdülerinizi dinleyin!! Yapay ve suni tatlandırıcılar fare zehiri ile aynı 
kategoriye girerler! Toksik.... Su içmeye ne oldu? Eh canım koladada su var 
diyen oxi-moronik sığırlardanmısınız?  

Ne kadar sağlıklı yerseniz yiyin yağlarınız halen eski sevgiliniz gibi sizi çepeçevre 
sarıp bırakmamaya kararlı gibi görünüyor değilmi? Bu hatanızın gizli çözümünü 
zaten okudunuz fakat tam olarak ne olduğunu hala bilmiyorsunuz.... 
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Yüksek Konsantre Mısır Şurubu.  
 

 

YKMS nin yarattığı problem bazı "zeki" doktorların anlattığı gibi civa yada 
benzeri birşey ve onun nasıl iç kanamaya yol açtığı falan değil - sadece yağ 
yakımı. 
 
Milletin çoğu sabah kalktığında ya bir protakal suyu, karışık meyve suyu yada 
kahvaltı içeceği içerek günün geri kalanı için kendlilerini çoktan ipe asmış 
olurlar. Bu kadar yani - bittiniz. Sabah ilk meyve suyunu içtiniz ve işiniz bitti. 
Böylece metabolizmanızı 36 saat kadar geriye sallamış oldunuz. Gün boyunca 
yiyip içeceğiniz tüm diğer zırvalarda bunun üzerine katlanmış olacak. Yani şimdi 
merak ediyorsunuz: Bugün sadece bir bardak vişne suyu ve 5 kraker yedim.... 
neden hala şişmanım? Aslında aynı şeyi günlerce yemiş olmanıza rağmen 3 ay 
sonra bile neden bir ilerleme kaydedememiş olduğunuza şaşırmaktasınız - 
yaptığınız egzersizlerde bir işe yaramamakta.... eee sorun nedir? 
 
Işte size GÜNEŞİN vücudunuzu nasıl bir eritme işleminden geçirdiği hususunda 
bir zaman cetveli: 
 
1==> ŞEKER 
2==> YAĞ 
3==> KAS (Bu sizin için Ölümcül olabilir) 
 
Belirtmiş olduğumuz gibi öncelikli amacımız YAĞları yakmak - fakat vücudunuz 
ŞEKER yakılmadan YAĞ yakma işlemine geçemiyor. 
 
Tabiki şimdi kendinize soruyorsunuz; ne diye vücut önce şekeri sonra yağı 
yakıyorki? Bu sorunun cevabı doğrudan doğadan geliyor, GERÇEK ŞEKER, 
çabuk, hızlı ve ucuz bir enerji kaynağıdır... o kadar ucuz bir enerji kaynağıki,  
vücut şekeri elde ettigi gibi ÇOK HIZLI bir şekilde güneşte yakmaya başlar. 
 
Peki nedir bu YKMS (HFCS)? 
 
Çok, çok, çok, çok, çok, çok, çok, çooooooooook konsantre edilmiş fakat TATLI 
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OLMAYAN ŞEKERdir. 
 
Işte bu. Bu madde tatlı olmayan bir şeker. Öyleki yiyecek uzmanları bu 
maddeden bi ürüne normalin 3000 katını dahi koysalar asırı tatlanma gibi bir 
durum ortaya çıkmıyor. Yani aynı şeyi doğal şeker ile asla yapamazlardı. Ortaya 
çıkan sonuç ise basit: Sabah uyanıyorsunuz bir bardak portakal, greyfurt, vişne 
yada multivitamin suyunuzu içiyorsunuz, böylece normalde doğal şeker ile 
alacağınız şeker miktarının 3000 katını hazmetmiş oluyorsunuz. Fakat size göre 
içecekler hiçde aşırı tatlı gibi gelmiyor.... aslında içtiğiniz şey tatlı tadından 
arındırılmış yüklü miktarda şekerden başka birşey değil.  

Işte böylecede düzülmüş oluyorsunuz. Çünkü vücudunuz öncelikle şekeri 
yakmaya çalışıyor ve asla yağ yakma prosedürüne geçemiyor. Vücudunuz 
öncelikle şekeri yok etmeye çalışıyor - işte koyunları ucuz ve hazıra olan 
tembellikleri ve salaklıkları için cezalandırmanın daha başka dehai bir yolu 
olabilirmi? Her sabah "C Vitamini" yüklü şeker bombalarını "Sağlıklı" yada 
"Şekersiz" adı altında içirmek. %100 Meyve suyuuuuu.  
 
Bakın şapşallar. Çoğunuz belki kod u anladı yada anlamadı. Sonuç olarak 
bedavaya birşey yok. Paketli portakal suyu diye birşey yok. Gerçeğini 
istiyorsanız pazardan alıp sıkmak zorundasınız. Yoksa "saf" zannederek 
içeceğiniz tek şey aromalı tatlılığı alınmış bir şeker şurubu bombası olur. 
 
Yani ilk adım bu boku içmemektir - ÖZELLİKLEDE SABAHLARI! 
 
O kadarda zor değil değilmi? 
 
Bir diğeride bu olabilir: 
 
Soslar: Tüm soslarda bu maddeden bulunur - evet TÜM SOSLARDA tatlılığı 
alınmış ŞEKER bulunmakta. Özelliklede Fast Food satanların soslarında! 
 
YANİ BAZILARINDA DEĞİL! HEPSİNDE! 
 
Ketçap, hardal, mayonez, bal, şurup, krem peynir... yani bir şişe yada kavanoz 
içinde olanların hepsinde! 
 
McDonalds in kızarmış patateslerinin üzerine döktüğünüz bir tutam ketçap ile 
tıpkı sabahleyin bir bardak yapay portakal suyu içmis kadar oluyorsunuz. Yani 
bunu yiyerek vücudunuzu mahvetmeye başlayıp metabolizmanızı taş devrine 
yollamış oldunuz. Sıçtınız! 
 
Boşverin bu çöp gıdaları.... 
 
Bunu başarabildiğiniz zaman vücudunuz artık doğal şeker yakmaya başlayacağı 
için ardındanda yağ yakma işlemine geçecektir. 
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Millet halk neden böyle gittikçe şişmanlıyor diye merak ediyor. Eğer tarihe 
bakarsanız, yani bundan 60-80 sene evveline - insanlar şimdikinden dahi daha 
fazla yağ tüketiyordu. Kuyruk yağı, yağlı kuru etler, bol tereyağlı yemekler.... 
fakat insanlar yinede bugünkü gibi şişman olamıyorlardı. Onlarda kızarmış tavuk 
ve patates yiyiyorlardı. Sabahları yumurta, bal ve tereyağı... Aksamları et ve 
patates ardındanda baklava yada kadayıf. Fakat kimse bugünkü gibi ŞİŞMAN 
değildi. Ayrıca o insanların kolesterol oranlarıda şimdikine nazaran "ölümcül" 
olarak verilen sınırın ötesinde bile oluyordu. Aslında kolesterol doğal yoldan elde 
edildiği sürece daima ihtiyacınız olan bir katalizatör. Doktorunuz size kolesterol 
miktarını anlata dursun; aslında kendisi dahi neyden konuştuğunu biliyor değil! 
 
Bunun üzerine tartışamazsınız bile. Dünya diyet yapma krizine girdiğinden beri 
insanlarda daha ŞİŞMAN olmaya başladılar.  
 
Kendinize bir sorun!.... 
Hangisi önce ortaya çıktı? Şişmanlarmı? Yoksa diyet yapmaya çalışan 
tombalaklarmı? 
 
Eğer millet aniden şişmanlamaya başlamasaydı kimse diyet yapmak gibi bir 
fikre kapılmazdı. Ayrıca dedelerinizin sizin bugün yediğinizden daha az yağ 
yediğinide asla savunamazsınız. Eski öğünlerdeki yağ oranını bugün ile 
karşılaştırınca eski nesillerin bugünkünden bile daha yağlı yemiş olduğu ortaya 
çıkıyor. Demekki insanların yavaş yavaş şişmanlamaya başladıkları zamana 
bakmalıyız: 
 
1975 
 
.....1975 yılı itibarı ile YKMS yeni içecek ve sosların içine katılarak halka 
sunulmaya başlandı - tabiki bu süreç insanların şişman olmadıkları zamanda 
başlamıştı. Filmi ileri sarıp 80 ve 90 lara bakarsak şişmanların heryerde 
olduğunu görmekteyiz - aynı şekildede YKMS nin... işte size gerçek suçlu! Tıpkı 
kurnaz bir tilki gibi metabolizmaya girip vücudun yağ yakmasını neredeyse 
imkansız hale getiriyor. Bu şurubun aynı zamandada GDO lu ürünlerle 
üretildiğini belirtmem herhalde önemsiz bir ayrıntı olurdu. 
 
Tüm hazır içecekleri ve tüm SOSLARI tüketmeyi kesin.... böylece metabolizma 
tekrar yağ yakma işlemine dönmeye başlayacaktır.  
 
Birakın şu 1TL lik gazlı içecek yada 80 kuruşluk ketçapları. Kendi içeceğinizi 20 
TL ye alabileceğiniz bir mixerde yapın. Tatlandırmak içinde gereken miktarda 
doğal şeker kullanın (gerekli görüyorsanız). 
 
Aynı mixeri kendi soslarınızı yapmak içinde kullanabilirsiniz. Domates, biber, 
baharat, zeytin yağı, hardal çekirdeği ve daha canınız ne istiyorsa onları koyup 
karıştırın, ardındanda kaynatın.... bu kadar kolay! 
 
Size şunuda hatırlatmakta sanırım yarar var: IÇECEKLER ve SOSLARIN hepsi 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

359    

 

işlemden geçmiş gıdalardır. Umuyorumki hazır çorba yada donmuş pizza gibi 
şeyleri zaten yemiyorsunuzdur. Fakat içtiğiniz enerji içecekleri, yediğiniz 
barbekü sosları yada krem peynirler yukarıda belirttiğimden daha fazla işlemden 
geçmiş ürünlerdir. 
 
Sadece düşünün... eğer sığırların yiyeceğine bok koyup onları şişmanlatmak 
isteseydiniz, kim çıkıpta suçu içecek yada soslara atardı??? Fakat şapşallar 
bunun yerine yağ ve kalori oranlarına bakarak suçlayacak başka bir günah 
keçisi bulmus oldular. Yani kimse sorunun esas kaynağına ışık tutmuyor, sadece 
spekülasyonlar yapıyorlar. Tıpkı bazı diyetisyen fucktorların hindistan cevizi 
yağını içinde %90 doymuş yağ ve %0 kalori olmasına ragmen "sağlığa zararlı" 
olarak işaretlemeleri gibi. 
 
Yani endüstrinin tuttuğu fucktor yada diyetisyenler koyunlara ne yemeleri 
gerektiğini yada hangi ürünleri almaları gerektiğini söylüyor, salak koyunlarda 
tavsiyeyi veren şahıs seksi yada yakışıklı diye hemen dediklerini yapıyorlardı. 
Tıpkı sıvı yağların asla nasıl işlendiği konusunda bir haber çıkmadığı gibi, YKMS 
nin ürünlere nasıl girdiği konusundada bir haber çıkmayacak. Ayçiçek yada mısır 
yağları ile sentetik motor yağları arasında hiçbir fark yok. Bu yağları tüketenler 
bir nevi sıvı plastik tüketen birer hastalıklı robota dönüşüyorlar. Tabiki 
diyetisyenlerin en çok kullanmanızı men ettigi şey ise tereyağı! Bugünün 
çocukları endüstriyel tatlara alıştıkları için doğal tatları ret ediyorlar. Yani bir 
çocuk için bugün margarin tereyağından daha lezzetlidir. Mısır özü ile yapılmış 
bir salata, zeytinyağı ile yapılmış olana tercih edilir. Bu sayede yeni nesil doğal 
kokulara karşı itici bir güdü oluşturuyor ve alıştığı tatları sunanların ayağına 
gidiyor.  

Kısaca tembelseniz, çabuk ve hazır yemek istiyorsanız gebermelisiniz. Çünkü 
eğer vücudunuza dahi değer veremiyorsanız, yaşamayıda hak etmiyorsunuz 
demektir. Hak etmediğiniz şeyde sizden istendiği zaman alınır. Koyunlar 
düşüncesizce kendilerini öldürmeye programladıkları için hayırseverlerde bu 
alanada sadece onlara yardımcı oluyorlar! Arz-Talep...... 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

360    

 

OPEN SOURCE BEDAVA PROGRAMLAR 

Tüm bu sunulan "Open Source" alternativler tıpkı isimleri gibi birer PROGRAM! 
(Bu kelime, kulağa korkunç gibi gelen "komplo" kelimesinden kat kat daha iyi 
değilmi?). Bedava medya programıda yaklaşık birkac sene evvel ani bir atağa 
geçti. Ortaya çıkan şeyde tabi yine şaşırtıcı bir başarı idi. Yaklaşık 12" lik bir 
ekranın koyunlar ile heryere taşınabilir yapmak zaten bir başka başarı idi. Son 
çıkan sub-notebooklar buna bir örnek. Neredeyse her çantaya sığıyorlar ve 
herzaman yanınızda bulundurabilirisiniz. Tıpkı son çıkan IPad ler gibi. Eskiden 
bir maçı seyretmek için bilet alacak paranız yok idi ise, tahmin edin bakalım ne 
oluyordu? Maçı seyredemiyordunuz!!! Nokta.... Ya birine maçın nasıl geçtiğini 
sorardınız yada radyodan dinleyip kafanızda canladırmaya çalışırdınız. Çünkü TV 
de gösterilmiyordu. Birkaç yıl sonra TV de futbol maçlarıda sunulmaya başlandı. 
Hatta 90 larda bazı stadlara seyirci girişi az olduğu için TV deki yayını iptal 
ediliyordu. Bir başka deyişle eğer stada yeterince insan girmemişse maç 
sansüre uğruyordu. Onun yerinede bazı dizilerin "genel istek üzerine" tekrarı 
yayınlanıyordu.  

Bu futbol örneği sadece birçoğundan biri idi - bir zamanlar seyretmek için 
ödemek zorunda olduğun şeyler TV nin gelmesi ile koyunlara BEDAVADAN 
sunulmaya başlandı. Bunun üzerine zaten yazdığım için aynısını tekrar etmeme 
gerek yok. Diyelimki yaklaşık olarak 80 lerde hayırseverler koyunlara 
arzuladıkları şeyleri bedavadan vermenin yollarını aradılar. Öncelikle kaset 
çalarlar çıktı, sonrasında kasetler, ardından VHS, bunu takiben bilgisayar 
disketleri, benzer olarak mini-disc ler, ardından CD ler, sonrasında MP3 ler ve 
MPEG filmler, bunları takiben Napster/ShareBear/Morpheus gibi "indirme" 
programları, sonrasında DVD-RW ler, şimdi ise TIVO/TIVIBU gibi zırvalar ve 
"On-Demand" kanallar, hepsinide tek bir yerde bulabileceğiniz bir torrent sitesi, 
örneğin piratebay, yada herşeyi online seyredebileceğiniz Youtube yada Netflix 
gibi siteler. 
 
Görebileceğiniz gibi TV de evrim geçirmiş durumda! 
 
Büyük bir yenilik olan bu yeni TV ye bugün "internet" diyoruz ve işte koyunlar 
buradan 7/24, bedavaya sınırısız birşekilde ulaşabiliyorlar. Bir düşünün. Gittikçe 
artan bu bedavacı hırsızlar, sorumlu ve çalışan kesimden GERÇEK şeylerimi 
yoksa siber ortamda sanal şeylerimi çalsalar daha iyi? Yani averaj bir sığırın 
önümdeki tabakta duran zor kazanılmış yemeğimi çalacağına, facebook taki 
zırva oyun altınlarımı yada IPhone daki gadget zırvalarını çalmasını yeğlerim. 
Çünkü bugünkü sığırlar gerçek zenginliğin ne olduğunu idrak dahi edemiyorlar, 
bunu hayırseverlerin onlara sundukları dijital salsa soslu zenginlik olarak 
aygılıyorlar ve hayatın zenginliğinin sadece zaman ve enerjide yattığını 
görmektende acizler.  
 
Napster ilk çıktığı zaman müziğe olan ilgimin nasılda yavaş yavaş yok olduğunu 
gördüm. Neden? Çünkü bedava idi! Kesin olarak hatırladığım şey, dünyanın tüm 
albümlerinin bir tık uzakta olduğu idi ve bu düşünce zihnimi durdurmuştu. Bir 
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anda binlerce bedava şarkı ile karşı karşıya iken, aralarından hangi birini 
indireceğimi bile bilemedim. Bu düşünceler beni uzun süre meşgul etti ve 
sonunda şu kanıya vardım - gerçek bir insan olarak değerleri kaybetmemek için 
sadece kazanıp elde etmeliydim. Napster'dan indirmek yada TV de seyretmek 
hiçde o kadar özel birşey değildi. Yani bu yeni bedava büfesi beni hiç memnun 
edememişti. Yıllar evvel ilk CD koleksiyonumu yapacagım zaman alacagım her 
bir CD için kazanmam gereken parayı hesaplayarak çalışıyordum. Mağazadan 
elimde CD ile çıktığımda ise onca emeğimin karşılığı oldugu içinde deger veriyor 
ve evimde zevkle dinliyordum! Çünkü o anı yaşayabilmek için uğraşıp 
didinmiştim! Alın terimin ve başarımın meyvesini o anda dinleyebiliyordum. 
Tabiki kimse o CD yi benden ödünç alamıyordu! Çünkü onun gerçek değerini 
sadece ben bilebiliyordum, ter döken bendim. 
 
Bir diğeri gece vakti mağazaya girip istediği CD leri çalıp çıksa dahi ona saygı 
duyardım, çünkü gösterdiği çaba ve cesarette takdire layık! Iki türlü bir uğraşı 
ve çalışma söz konusu. Şimdi hatırlamaya başlıyorumda, ilk MP3 ler çıkmaya 
başladığında radyolarda bu formata geçtiklerini belirtmeye başlamışlardı. Birde 
"yersen" copyright zırvasından bahsediyorlardı tabi. Yıllar evvel herhangi bir 
sığır elinde seninkinden daha az MP3 var diye sana uyuz olurdu. Fakat bugün 
sokaktaki hangi kerewiz yada Chubaka'ya sorsan, "şarkı lazımsa şu adresten tek 
tıkla bedavaya indirebilirsin" derler. Eskiden istiyorsan 10 milyon TL biriktirene 
kadar beklemen gerekirdi. Parayı veren düdüğü çalardı! Insanlar ellerindeki 
aşivlere çocukları gibi bakarlardı - tozunu alır, çizdirmemeye özen gösterirlerdi.  
 
Ortaya atılan fikir, küresel olarak herkesin aynı şeylere sahip olması! Her ne 
kadar bu "eşitlik" işlemi koyunları daha aptal ve yaşamdan daha uzak kılsada, 
asla bu gerilemenin farkına varamadıkları için bugün bahsettiğim geçmişi asla 
anlamayacaklar. 

"Isteklerinden asla kurtulamayacaklar"... Henüz...... 
 
"Ekonomik indüksiyonun seviyesi (toplu hırs) uygun ve güvenli bir seviyeye 
indirilmelidir" 
 
Yeni dünya düzeni refah sistemi öncekini sömürüp sonrakini elde etmek üzerine 
işler. Nasılmı? Bildiğiniz gibi millet açgözlü. Onlara aynı şeyleri vererek (kirli su), 
daha iyilerini onlardan saklı tutarsınız (temiz su). Böylece onların açgözlülüğü 
doyurulmuşken diğer taraftanda azaltılmış olurlar. Daha iyi bir örnek 
sunulabilirmi?? Belki bunu ilk itiraf eden benim, yani müzik olarak istediğim 
HERŞEY bir anda MP3 olarak önüme sunulduğunda DAHA FAZLA Müziğe olan 
ilgim kaybolmuştu. Aç gözlerim doyrulmuştu (Amanın Napster! Isteyebileceğim 
tüm şarkılar burada ve BEDAVVAAAAAAA!!!)  ve o anda hırsım yatışmıştı. 
(Kahretsin, artık müzik istemiyorum....) 
 
Tabiki o zamanlar şimdiki gibi "KOD"u tam bilmiyordum fakat, bu PROGRAMIN 
yaptığı öncülük halen orjinalliğini koruyor. Hiç bir torrent sitesindeki dosya 
yorumlarını okudunuzmu? 
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"plzz seeeed" 
"seeeeeeedddd" 
"%99 da takıldı lütfen yardım" 
"çok lazım!!! Lütfen bi el atın ve paylaşın" 

Bedavaya indirilebilen müzik, oyun, film, TV ve programların yarattığı DIJITAL 
ÇILGINLIK, sığırların hırsını bir miktarda olsa doyurmaya devam eder  - fakat 
içerik sıradan olduğu için (bedavanın yarattığı sonuç), sığırlar "daha"ya olan 
arzuları yüzünden zihinsel olarak yorulmaya başlarlar. (onu indireyim, şunu 
yükliyeyim, bunu seyredeyim, bunu kayıt edeyim, şuna bakayım....). Sonuç 
olarak ortaya çıkan şey ise beyni iflas etmis, gözlerindeki ışığı sönmüş ve 
sadece çöplükte eşeleyen birer hayvan sürüsünden ibaret. Bunun örneğini 
bugün Kanada, Ingiltere ve Finlandiyada canlı izleyebilirsiniz. Türkiye pekde 
geriden takip ediyor değil! Görüntü aldatıcıdır! Bir ara hollandada iken tam bir 
sokak şenliği sırasında millet o kadar bir havaya girmiştiki hepsinin kıçının 
dibinde birer fitil patlatabilirdiniz ve kimsede size birşey demezdi. 18 bile 
değilseniz içki serbestti, etrafta polis falan yoktu, kızların gögüslerine el atınca 
tokat yemiyordunuz, isteyen sokak ortasında ot içebiliyordu ve yiyecekler çok 
lezzetli idi - hmmm peki neden tüm bunlar seni heyecanladıramıyor??? Neden?? 

Tabiki sonradan şunun farkına vardımki bu "herkes eşit" ve "herkes aynı şeye 
sahip ve aynısını yapabiliyor" mantığı onları hayattan soğutan başlıca neden idi. 
Dün ABD, Kanada yada Hollandada ne gördüysem bugün aynısı buradada 
oluyor. Yani tüm koyunlar yavaş yavaş aynı mantık çatısı altına toplanıyor. 
Tutku yabancı birşey, heyecan neredeyse yasadışı sayilabilecek bir şey, bırakın 
heyecanı dışa vurmayı bunu belli etmek bile neredeyse bir suç. Çıkın sokaktaki 
averaj bir sığıra sorun tutku nedir diye! Bunu ya sex yada futbolla eşleştirmeye 
çalışacaktır! Yani programlandıkları şekilde anladığını anlatacaktir.  

Yani sakın bir mallık yapayım demeyin, limewire, piratebay, openoffice, gimp, 
google yada youtube gibi BEDAVA veren her yer sadece hayırseverlerin sunduğu 
bir PROGRAM ve yaptıkları tek şeyde yukarıda anlattığım şey. Yeni Dünya 
Düzeni çoktan BURADA!!!  

Daha öncede demiştim, mutluluk elde etmek istediğin birşey için uğraşmaktır, 
bu ister arabanız, ister yazmakta olduğunuz kitabınız, isterse özgürlüğünüz 
olsun. Mikro CD çalarınız yada koca götlü kız arkadaşınız - her ne olursa, tadının 
daha iyi olduğunu anlamanız için sadece tutku ile çalışmış ve elde etmiş olmanız 
gerekir - böylecede hayatta olduğunuzu ve kontrolün sizde olduğunu anlarsınız. 
Çalışıp kazanmayı çekip alın! Göreceksinizki şahsi kontrolde onunla berber 
gitmiştir. Kendi bildiğinizi öyle yada böyle yapın, burada anlattığım gibi hayata 
bağlanın, böylece koyunlara uygulanan kurallardan feragat etmeye başlarsınız.  
 
Çocuk: "Ortada Kaşık Yok!" (Matrix I) 

Tüm bu sistemin çökeceğini anlamış olmak için sadece 1980 sonlarında 
musluktan akan suyun nasılda değiştiğini anlamak yetmişti. Kirli su ile 
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başlanmıştı. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin, kimse size çeşme 
suyunu içmenizi tavsiye etmez değilmi? Yani tüm dünyanın suyumu kirlendi bir 
anda? Tabiki hayır, sadece koyunlara hak ettikleri veriliyor, çünkü bunu elde 
etmek için uğraşmıyorlar. Devlet bize yardım etsiiiiiin. Devlet bir çözüm bulsun. 
Devlet bir karar versin artık.... diye ağlamaktan başka yaptıkları birşey yok. 
Istedikleri veriliyormu, evet! Beğeniyorlarmı? Tabiki hayır! Neden? Çünkü hiçbir 
şekilde değer biçmesini bilmiyorlar. Yani artık bu düzene alışın. Su dahada 
kötüleşecek. Yiyecekler dahada sentetikleşecek. Ilaçlar daha fazla can alacak. 
Hastalıklar dahada artacak. Intiharlar dahada artacak. Bir düşünün, sizce bir 
insanı damdan atlamaya ne teşvik edebilir?  

Işte tüm bunlar bu salak koyunların açgözlülüklerinin bir sonucu. Yani yeterli 
miktarda yok edilirlerse tekrar 1970 lerin düzenine kavuşulabilir, taki yeni 
koyunlar açgözlülükleri ile aynı boku yiyene kadar, çünkü asla nasıl sıçıyor 
olduklarını idrak edemeyecekler ve yine hayırseverlerin gazabına uğrayacaklar. 
Bu daima böyle idi, bakalım bir gün değişebilecekmi? Ben hayırseverlerin tüm 
bu katliamları, sırf bu koyunların salaklıkları yüzünden yapmak zorunda 
kalmalarına üzülüyorum. Eğer onlara bu sebepler sunulmasa idi, kimse ölmek 
zorunda kalmazdı. Hayırseverler doğanın bir uzantısı, yani seleksiyona 
uymayanları ayıklayan bir GÜÇ! Sadece yapılması gerekeni yapıyorlar, bu ne 
doğru nede yanlış, sadece etkiye karşı verilen tepki.  
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KARANTİNA HAZIRLIĞI 
Öncelikle size bir film listesi sunacağım, çünkü durumun farkında olan bazıları 
koyunları programlamak için kullanılan en etkili aracın görsel amplifikatörler 
yani filmler olduğunu çözmüştür. Bu listedeki filmleri ortak kılan bir noktaya 
değineceğim.... 

• Quarantine 
• 28 Days Later 
• 28 Weeks Later 
• Andromeda Strain 
• The Simpsons 
• Resident Evil 
• Alien VS Predator 
• The Crazies 
• Black Death 
• I Am Legend 
• Happening 
• Cloverfield 
• Contagion 
• Carriers 

Yukarıda belirtilen filmler 2007 yılından itibaren koyunlara sunulmaya başlandı.  
Hepsini ortak kılan senaryo ise "Karantina ve Yok etme". Bir başka deyişle, her 
filmde bir tür salgın ortaya çıkıyor - bu, doğal, biyolojik, kimyasal yada sosyal 
oluyor ve bunun bulaştığı topluluk bulaşıcı ve riskli olarak nitelendirilip 
KARANTINA altına alınıyor ve buna bağlı olarakta YOK EDILIYOR! Peki, daha 
basit olarak - şimdiye kadar devasa bütçeli bir çok film yada dizi gösterime girdi 
ve gösterdikleri şey bir nevi ani SALGIN ve hastalananların hızlı bir şekilde 
ölmesi - ardındanda hayatta kalanların karantinaya alınıp diğer sağlıklı topluluğa 
istemedende olsa birşey bulaştırmamaları için yok edilmeye başlanmaları. 
"Gariptirki" tüm bu film yada diziler KÜRESEL bir SALGIN/KRIZ/PANDEMI nin 
kehanetini daha henüz gerçekleşmeden (gösterimi devam ederken) veriyor 
gibiler. Fakat yinede bu SALGINLAR oluşacak, çünkü filmler öyle gösteriyor! 
Bugünden bahse girebilirsiniz.  

Eğer bu yazıyı okuduktan kısa bir süre sonra bir Pandeminin yayıldığı haberini 
duyarsaniz, bilinki bunu 2007-2009 arası yayınlanan filmler zaten belirtmişti! 
Işte bizim bugün girmekte olduğumuz konuda BU! Tabiki yazdıklarımı ya bir 
koyun mantığı ile okuyup "saçmalık" olarak görecek yada gelişmekte olan 
homo-felusdomesticus zihninize yer ettireceksiniz. Bu yazıyı yazmadan evvel 
internette yaptığım araştırmaya göre neredeyse kimse "amplifikasyonlar" 
hususunda bir düşünceye sahip değil gibi görünüyor, en azından Türkçe olarak.  
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Anlamanız gereken şey oldukça basit: Halk onlara ne GÖSTERILIRSE KABUL 
EDER! En başta bu konsept inanılmaz derecede basit bir konsept gibi 
görünmesine rağmen - çoğunluk doğduğu andan itibaren karşılarında duran 
salak ebeveynlerinin onları tek gözlü hipno-deccal'ın karşısına oturtması ile neye 
odaklanması gerektiğini henüz idrak edemiyor - böylecede medyanın çözümcü 
amplifikasyon konseptine ciddi bir şekilde bağımlı kalıyorlar.  
 
Olmaya çalışabileceğim kadar açık olayım. Çünkü izah etmeye çalıştığımı idrak 
edemeyecek olanlar için oldukca düşük bir toleransa sahibim! Hayırseverler 
PLANLARINI FILM VE TV vasıtası ile GÖSTERİRLER! Tek bilmeniz gerekende bu! 
Filmlerde gördüğünüz her ne ise, bu tam olarak hayırsever otoritelerin ne 
planladığının bir göstergesidir. Sürekli olarak teknolojinin nasılda bilim-kurgu 
filmlerini kopyaladığını görür gibisiniz - aynı şekildede sanat doğayı taklit ediyor, 
yoksa doğamı sanatı taklit ediyor? Halkın çogu bir filmi KRITIKSEL olarak 
incelemekten %100  ACİZDİR. Bu onlar için tamamen yabancı bir fikirdir. Bunun 
yerine bir sinemaya gidip 2 saat boyunca önlerine sunulan bir resimli slayt şov 
ile beyinlerini yıkatırlar. Hepside bir an için bile olsa film yapımcılarının o sünger 
gibi beyinlerine ne sokmaya çalıştıklarını düşünmeden mal gibi oturur ve tıpkı 
bir sünger gibi önlerine sunulan tüm GÖRÜNTÜLERI tek tek absorbe ederler. Bir 
koyun için bunu yapmak kolaydır, çünkü, ona göre, o sadece bir FİKSİYON yada 
PERİ MASALI izliyordur, böylecede izlediğinin GERÇEK OLMADIĞINA inanması ile 
KRITIKSEL DÜŞÜNME işlemi rafa kaldırılmış olur. Peki bu gerçekmi? Yada 
sahtemi? Bu SADECE bir Filmmi? (9/11 faciasının ardından koyunların ne 
dediklerini duydunuzmu?: "sanki bir FILM gibiydi"). 

Ünlü biri eğer belirli bir giyim şekli ile TV ye yada Filme çıkarsa ne olur? Yada 
belirli bir Saç/Sakal şekli kullansa? Yada belirli bir araba markası kullansa? 
Şüphesiz bir şekilde, koyunlar bunu gördükten kısa bir süre sonra bu "inandırıcı 
dünyayı" taklit etmeye başlayacaklardır. (En basitinden, sadece "Kurtlar Vadisi" 
kahramanlarının ve Tarkan tarzının taklidine bakın). Bunun kanıtını firmaların 
ürünlerinin satışı için ünlüleri reklamlarda kullanması ile görebilirsiniz. Koyunlar 
gördükleri FİKSİYONU (TV yada Filmlerde gösterildiğinde) REALITE olarak 
algılarlar. Böylece, bir koyun büyük yada küçük ekranda gördüğü resimlerle 
PROGRAMLANIR yada buna şartlandırılır. 
 
Şimdi çıkıpta şu eski "Medyanın halkı nasıl etkilediği" konusuna girmeyin, bu 
eskidi artık, şimdi yenisini öğrenin: Hayırseverler PLANLARINI size FILMLER 
vasıtasi ile gösteriyor. Yukarıda belirttiğim virüs salgını filmleri aydan aya ve 
seneden seneye art arda gösterildi.... her filmin senaryosuda aynı küresel 
pandemi/afet idi. Çoğu, halkı yok eden ölümcül bir virüs gösteriyor. 
Anlayacağınız, hiç şüphesiz esas PLANDA BU! 
 
Tabiki çoğunuz şunu soracak: Neden bu hayırseverler "gizli" planlarını filmlerde 
gösteriyorlar? Bunun cevabınıda yukarıda zaten verdim! Koyunlar fiksiyonu film 
olarak izlediklerinde bilinçsiz bir şekilde REALITE olarak KABUL ederler. Buna 
bağlı olarak, gerçek olmayıpta GERÇEK olmasını istediğiniz birşeyi doğrudan bir 
filmle gösterirsiniz. Bir süre sonrada - koyunlar bilinçaltlarında sahte ile gerçek 
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arasında doğru dürüst bir şekilde ayrım yapamadıkları için, filmlerde gördükleri 
"çılgın fiksiyonları" çok geçmeden NORMAL karşılamaya başlarlar. Tıpkı kanser 
haftası gibi, böylece normal OLMAYAN birşeyi normalleştirmiş olursunuz. 
Örneğin küresel bir virüs salgınının patlak vermesi. Görünüşe göre filmlerin 
içeriği doğru gibi!!?? Evet mi?? Hayır mı?? Evet? Hayır? Nasıl yani? Artık emin 
değil gibisiniz? Yani o kadar ÇOK dünyayı kasıp kavuran katil virüs filmi, dizisi 
yada video oyunu gördünüzki, artık neyin mümkün, neyin abartı olduğundan 
bile emin olamıyormusunuz?  Soluduğunuz şeyin hava olduğundan eminmisiniz 
bari?  

Eğer 10 sene evvel dışardaki averaj bir sığıra yakında dünyayi katil bir virüsün 
kırıp geçirebileceğini söyleseydim, sadece gülüp geçerdi. Bu yazının ardından 
etrafınızdakilere aynı fikri tekrar sorarsanız sizlere bunun "MÜMKÜN" 
olabileceğini tasdiklerler. Yani bu averaj moronosaurus sadece bu tip filmlere 
boğulmakla kalmadı, aynı zamandada MEDYANIN Amplifikatif haberlerinede 
maruz kaldı ve PROGRAMLANDI! Evet doğru okudunuz! Haberler... TÜM 
HABERLER sadece birer amplifikasyondur. Bunlar koyunların zihnine yeni 
FİKİRLERİ aşılar yani amplifike ederler. Haberler imkansız olan birşeyi mümkün 
olarak gösterir.... korku yaymaya yarar.... hatta belirli ürünleri satın almanızı 
sağlar. Fakat sizler zaten bu fikrin temeline artık sahipsiniz. Değilmi? Size 
burada BÜTÜN yani TÜM AKIL ALMAZ HABERLERIN birer AMPLIFIKASYON 
olduğunu yazıyorum.  

Toplum, yani körebe oynayan koyunlar sürüsü, medya ne derse ya YAPAR yada 
YAPMAZ! Halkın Polisten korkmasını nasıl sağlarsınız? Emlak fiyatlarını nasıl 
yükseltir yada alçaltırsınız? Bunlar en basit örnekler. Yani böylece medya yolu 
ile yayınlanan "HER HABER" sığırların ne yapmalarınnı, ne almalarını, neye 
yatırım yapmaları gerektiğini zihinlerine işler. Hiçbir hikaye MASUM değildir! 
Herşey her nekadar zararsız gibi görünsede belirli bir maksatla sunulmakta.  
Her hikaye işçi arıların zihninde belirli davranış algılarını etkiler. Hiçbiri gerçek 
değil. Gerçek olan sadece yayınlanmakta olan hikayenin ARDINDA bulunan 
amplifikasyonun AMACI! Tabiki kafası boş olan bir koyun bu konsepti ne 
algılayabilir nede idrak edebilir. (Allah biliyor nasılsa).  

Örneğin eğer bir haber kanalı belirli bir hissenin değerini kaybettiğini yayınlarsa 
ve o hisseye yatırım yapmanın çok riskli olduğu üzerinde durursa, sizce 
koyunlar ne yapmaya başlar? Tabiki haberde ne dendiğine inanacak ve hissedar 
şirketin dediklerine aldırmayacaklardır. Buradan neyi anlıyoruz? Halk 
düşünmeyen bir deniz anası sürüsü gibidir, akıntı nereye sürerse oraya giderler! 
Halkın zihni düşünmenin oluşturacağı yeni fikirler yerine daime (hipnotik) 
ÖNERILERE açıktır. (Hipnoz ile sigarayı bıkarıkende terapistin "hipnoz anında" 
verdiği önerilere programlanırsınız!!!) Bu sığırlar aynı zamandada Tanrılara 
inandıklarına (VEREN) göre - demekki doğru kaynaktan gelen bir haberi tıpkı 
Tanrının bir Kehaneti gibi karşılayacaklardır. Yani koyunlar bu haberlere uyup 
satmaya başladıklarında KODU  anlamış olan Zekiler satın almaya başlayacaktır. 
Yada tam tersini yapacaklardır. Bir süre sonra medya yayınlamış olduğu haberin 
tam tersini yayınlmaya başladığında yine koyunların yaptığının tam tersini 
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yaparak KOD uygulanır! Bu size sadece basit bir öneri olsun: patates soğuk iken 
ele alınır (satın al) ve sıcak ikende (satış) bırakılır. Tam tersini yapan sadece 
elini yakar! Birşeyin fiyatı yükselirken alan herzaman zarar eder! DAIMA 
KOYUNLARIN YAPTIĞININ TERSİNİ YAPIN! 

Sağa giderlerse siz sola gidin. 
Satarlarsa siz satın alın. 

Korkarlarsa siz dahada kendinizden emin olun. 
Daima sallantının tersine hareket edin! Şaşmayın. 

Bunu bir yaşam tarzı olarak kullanın. Çünkü AMPLIFIKASYONUN gücü o kadar 
büyükki, arkasındaki gizemi anlamakta bir o kadar efor gerektirmekte, yani 
DÜŞÜNMEK; koyunların yapmaktan aciz oldugu şey! Birşeye yatırım yapacağınız 
zaman etrafınızdaki çoğunluk ve TANRISAL Kehanetçi TV bunun bir hata 
olacağını tekrarlar durur. O durumda bu mental baskıyı kaldırabilecekmisiniz? 
TV dahil herkes OTURUN derken siz kendinden emin bir şekilde AYAKTA 
durabilecekmisiniz? Çoğunluk bunu başaramıyor. Çoğunluk bunu 
başaramayacakta. Çünkü koyun olmayı tercih edenler kendilerini sürü içerisinde 
RAHAT hissederler. Yani bunlarında sürü halinde takılmaları durumada 
uymuyormu? Averaj bir koyunun SÜRÜ TV deki spikerin dediklerini yapması ne 
ilginç değilmi.... bunun tersini yapmak sürünün diğer üyeleri tarafından aptalca 
karşılanır.  Fakat siz, evet SIZ, artık CEVABI biliyorsunuz. Birşey değil..... 
Sadece çoğunluğun ters akımında hareket edin! 
 
Yapabilecekmisiniz? 
 
Yoksa korkuyormusunuz? Emin değilsiniz belkide? Kendinizden şüphemi 
ediyorsunuz? Ne yani? Sadece TV de birinin karşınıza çıkıp neyin güvenli bir 
yatırım olacağını söylemesinimi bekleyeceksiniz? Bekleyin bi... yoksa o online 
okuduğunuz haberin doğru olduğunamı inanıyorsunuz? Verdiğiniz kararlarda sizi 
rahat kılan şey nedir? Kendinizmi yoksa Başkasımı? Çoğunluk hayatın kesin 
olmadığını söylüyor fakat yinede aynı çoğunluk kesin ve emin bir şekilde 
hareket ediyor. Bir koyunun emin olması yada olmaması önündeki koyunun ne 
yapıp yapmıyor olduğuna bağlıdır. Medyanın yaptığı tüm amplifikasyonları 
burada izah etmeye ne yer nede zaman var aslında. Sadece şunu hatırlayın: 
medyada gördüğünüz/okuduğunuz/duyduğunuz HERŞEY toplumda berlirli bir 
DAVRANIŞ etkileşimi oluşturmak içindir. 
 
Yani TV de daha kaç tane GAY gördükten sonra GAY olmayı NORMAL 
karşılamaya başlayacaksınız? GAY Sanatçılar, GAY Modelistler, GAY Dansçılar.... 
Light Erkek kelimesi öldü onun yerine Metro-Seksüel geldi. Tüm bu GAY 
akımından sonra artık sizce bu koyunlar "ne olmayı" takip edecek? Ne olmayı 
benimseyecekler? Dizilerle evdeki erkeğin kadın tarafından domine edilmiş hali 
ve salak koyunların buna gülerek "bak aynı biz" demeleri zaten uygulamanın 
yani "Alfa Kadın - Beta Erkek" işleminin başarılı olduğunu gösteriyor. Çünkü bu 
artık NORMAL! Anladınızmı? NORMAL! Bir Kadın ve Bir Erkek dizisine bakın ve 
kimin beta yada alfa takıldığını siz söyleyin. Işte koyunlar kendilerini bu ve 
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"Türk Malı" gibi dizilerle (Dizideki ailenin soyadıda KUZU, ironi!?) 
NORMALLEŞTİRİYORLAR! Kadın ve Erkek sürekli bir çatışma ve tartışma halinde 
ve bu sanki ilişkinin bir parçası olmalıymış gibi gösteriliyor. Evdeki erkek kadının 
kontrolü altında ve onun onayı olmadan hiçbirsey yapamıyor, çünkü bilinçaltına 
işlemiş olan program ona eğer bunun tersini yaparsa "AZAR" işiteceğini (acı) 
söylüyor! Bu tip bir düşünceye kimler sahip olur biliyormusunuz? Boyun eğen 
yani kontrol edilenler.... alfa olmayı hak etmeyen betalar! Bu işlemler o kadar 
uzun süredir yapılıyorki, artık bu averaj koyunlar kadın ve erkeği iki farklı cins 
gibi görmeye ve karşılıklı güvensizlikle yaşamaya alışıyorlar.  

Neyse konuyu dağıtmayayım...... 
 
Peki bu hayırseverler koyunları neden sürekli olarak bu tip amplifikasyonlarla 
farklı düşünmeye ve hissetmeye programlıyorlar? Madem onlar bu kadar güçlü 
ve kudretli, o zaman ne diye bu tip zihin oyunları oyanama ihtiyacı duyuyorlar? 
Neden sadece koyunların kafasına balyozu sallayıp nasıl yaşamaları yada 
düşünmeleri gerektiği doğrultusunda bir KUVVET uygulanmıyor? Madem bu 
kadar güce sahipler o zaman neden istedikleri şeyi ne zaman isterlerse o zaman 
yapmıyorlar? Ne diye tüm bu zihin yıkama, oyuna getirmeler ve medyatik 
amplifikasyonlar var? Cevap çok basit...... 
 
TÜM GÜÇ DENEN ŞEY INDÜKTIFTIR!! Yani güç teşvike dayalıdır. Koyunlar 
sonlarını getirecek şeyi kendi istekleri ile kabul etmelidirler. Eğer bu işlem zorla 
yapılacak olursa, uygulanmakta ola güce eşit karşıt bir güç ile karşı karşıya 
kalınır ve buda planın işlememesine yani çöküşe neden olur! 

Tabiki tüm bu uyarılar ve amplifikasyonlara bağlı olarak bir anda götü 
tutuşanların aklına gelecek ilk soruyuda tahmin edebiliyorum: 

GELMEKTE OLAN ŞEY DEVASAMI OLACAK? 

Nokta 1: Uyarılar Birçoğunun Hayatta Kalması Demektir! 
 
Işte bu yüzden bu soruya yanıt olarak verilecek en sakin ve mantıklı cevap 
"HAYIR" olur. Eğer devletler "Flashlight" Projesi (Quiet Earth) gibi bir olayla 
herşeyi silbaştan düzeltmek isteselerdi, bunu bir düğmeye basıp popülasyonun 
%99'unu yok ederek zaten yaparlardı. Bunun böyle olmayacağını yazmamın tek 
nedeni koyunlara birçok uyarıların sunuluyor ve buna bağlı olarakda 
yönlendiriliyor olmaları. Madem sığırları (büyükbaş hayvan) mezbahaya 
götüreceksiniz, ne diye onları bu hususta uyarasınız? Şartlandırma ve 
"farkındalık" ile halkın yeni uygulanacak olan sosyal ajandaya, kriz döneminden, 
ayaklanmalara neden vermeden geçişi sağlanır. Şartlandırmaların en önemli 
nedeni ayaklanmaları engellemektir, çünkü eğer birçok hayatta kalacak olan 
olacaksa bunu takibende ANARŞİ yani düzensizlik ve kaos başlayacaktır!! 
Ayrıca, uyarılar halkın olayların gelişimi esnasında bile uysal kalmasını sağlar - 
buda geçişin kolaylaşmasına zemin hazırlar! Kimisi uyarıların gelişmeler 
esnasında koyunların "korkudan" uysal kalması için yapıldığını söyleyebilir.... 
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evlerinde oturup UMUT içinde virüsün yok olmasını tıpkı "I am Legend", 
"Doomsday", "Blindness" yada "Happening" filmlerindeki gibi beklerler... tıpkı 
2009 daki Domuz Gribi gibi. Evde beklerkende onlara bedava porno, film, futbol 
gibi şeyler sunulur. 
 
Peki neyi bekliyor bu hayırseverler???? 
 
Tüm o saydığım filmlerin ortak sonu, finalde virüsün ortadan kalkması gibi 
görünsede bazılarında "The End" sahnesine saniye kala virüsün dönüşü tekrar 
haber verilmekte. Tabiki bu sahneler koyunların zihninde bir UMUT ışığı 
yakmaktadır ve "Hey, herşey düzelecek" hissini vermektedir - yani birisi 
(kahraman, mesih, devlet, ordu vs.) birşey yapacak ve herşey düzelecek, sen 
sadece uysalca bekle  ve UMUDUNU yitirme. Millet sağda solda sonbahar 
yaprakları gibi dökülürken bile Çobanlarına olan güvenleri ve UMUTLARI 
bitmeyecektir. Kimilerinin aklına şu soru gelebilir: Bu hayırseverler koyunların 
%99'unu yok edecek kapasitede konvesiyonel yada biyolojik silah gücüne 
sahiplermi ve bunu kullanabilirlermi? Cevap kesinlikle EVET! O zaman neden bir 
kaç aylığına yer altına saklanıp heryeri gazlamıyor ve tekrar baştan 
başlamıyorlar? ÇÜNKÜ PLAN BU DEĞİL!!! 
 
Nokta 2: Insanlar birer Enerji Kaynağıdır - Bu Kaynağın Çökmemesi Için 
Dikkatli Olunmak Gerekir. (Koloni Çöküş Teorisi) 
 
Birçok ünlü Yeni Dünya Düzeni dezinfo ajani 9/11 gibi bir olayın illuminatinin 
ahlaksız yeni düzenine geçişteki quantum sıçraması olduğuna inandırmaya 
çalışırken, paniğe kapılmış gibi görünen hayırseverlerin bu düzeni oturtmak için 
ACELE ETTİKLERİ gibi bir izlenim birakılmaktadır. Tabiki böyle bir durumun 
olmadığına inanamak yeni çağ komplo teoristlerinin asla kabullenemeyecekleri 
bir şeydir, bu yüzdende bu BUSINESS aynı şekilde günden güne daha absürd bir 
hal almayada devam etmektedir. Aslında 9/11 olayının radikal olan hiçbir yanı 
yoktu - korku kullanılarak koyunların katliamına baslanmıştı, yani daima yapılan 
İŞ! Korku tüccari site sahipleri yaptıkları dramatik videolarla koyunların 
bobinlerini manyetize etmeye devam ederler  ancak realitede hayırsever elitler, 
bilim adamlarının bile tasdik edeceği şekilde daima YAVAŞ bir harekettedirler. 
Elitler asla ellerindeki enerji kaynağını (insanlar) aptalca bir manevra ile yok 
edecek değiller! Yani bu şimdi gelen şeyin devasa olmayacağı anlamınamı 
geliyor? Evet aynen öyle! Eğer güneşin etrafında gezegenler yada diğer 
parçacıklar dönmezse, güneş kendi enerjisini daha çabuk tüketmeye başlar ve 
buda hızla yok olmasına neden olur! Tabiki burada bakmamız gerekenler 
devlete bağımlı olan ve "gereksiz yiyici" dediklerimiz - yani Drone Arılar! 

Drone: Google Tercüme 
   1. erkek arı 
   2. tembel 
   3. vızıltı 
   4. uzaktan kumandalı uçak 
   5. asalak tip 
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Bu "gereksiz yiyicilerin" bir amacı var! Tembel kalmak! Drone fenomeni alt-
atomik parçacıklarda dahi mevcut olan bir etkendir - yüklenmemiş parçacıklar, 
aynı zamanda biyolojik alanda "ölü"-virüsler ve drone karınca yada arılardır. Bu 
varlıklar doğanın her basamağında ve aynı zamanda bilimdede bilinmektedirler. 

 
Iğnesiz, korumasız, çalışmayan ve sosyal yardıma muhtaç olan arı - Drone Arı 

 
Her durumda bu Droneların asla yapmayacağı şeyler: 
 
Avlanmak 
Herhangi bir iş yapmak 
Dövüşmek 
Kendilerini Korumak (Drone arılar iğnesiz, Drone karıncalar ise zayıf çene 
kemiklerine sahiplerdir.) 
 
Drone'un esas amacı koloniyi inşaa etmek yada bal üretmek değildir - esasında 
bunun yerine kolonide düzeni ve itaatkarlığı sağlamaktır, yani diğer arıları 
gözlemek! Ilk bakışta Matrix'in gereksiz bir parçası gibi görünselerde, dikkatli bir 
inceleme sonucu bunun böyle olmadığı ortaya çıkıyor. Çalışmıyor gibi 
görünüyorlar değilmi??? Aslında bütün gün çalışıyorlar... vatan için (koloni) 
çalışmanın ne kadar iyi birşey olduğu İNANCINI (DİN) yaymaya devam 
ediyorlar. Kraliçe ise, eğer sistemi dengede tutmak için gerekiyorsa, daha çok 
işçi yada Drone arı üretebilir. Bunun için sosyal sistemde bazı değişiklikler 
yapmanız yeterli: fakirlere aylık maaş bağlamak gibi! Bu yüzdende siyasi 
partilerin ilk hedefi bu dronelardır! 

Tüm o miting alanlarında toplananlar sizce işine gücüne bakanlarmı, yoksa 
devletin onlara yapacağı bir başka kıyak için sıraya dizilenlermi? Neden hiçbir 
siyasetçi beni ziyaret etmek istemiyor? Neden TV deki siyasi programlardaki 
seyirciler özellikle 10 da 8 lik bir oranla dronelardan seçiliyor? 
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İnsan Dronelar 

Standard bir şirket ortamında Drone işçi davranışlarını incelemeniz mümkün. 
Çalışanlardan, doğrudan kaç kişinin orada çalışıyor gibi göründüğünü ancak 
aslında bir bok yapmadıklarını duyarsınız - buna rağmen bu Dronelar neredeyse 
asla kovulmuyor hatta bazen terfi bile edebiliyorlar. Işte bu insan drone 
fenomenini izlerken, bu şahısların bilinçli yada bilinçsiz olarak diğerlerinin 
çalışmalarını sağladıklarını görürsünüz - çoğunluklada ofisteki bu droneları sizi 
müdürünüze ispiyon edenler olarak tanırsınız. Yani kısaca "kıç yalayıcı" diye 
hitab edilenler! Kim olduklarını çok biliyorsunuz değilmi? Artık ne olduklarınıda 
biliyorsunuz! 

Hayırseverler herkesi yok ederek enerji ağının çökmesine sebep veremezler! 
Hepsini yok edip az bir kısmını hayatta bırakmak aslında hiçde zekice bir 
hareket olmaz. Daima, bayrak sallayan, vatansever, dinci, bezelye beyinli ve 
hitler gençlerini anımsatan Dronelar olmalıki, kraliçenin isteklerini etrafa yayıp 
kabul ettirebilsinler. Ne kadar az insan olursa o kadar iyi olacağı açıkça belli 
iken, bunu kademeli olarak gerçekleştirmek en MANTIKLI olan işlemdir. 
Böylelikle ani bir düşüş ile Koloninin Çöküşüne sebep verilmez ve sistem sürekli 
işlemeye devam eder. Işin özü sistemdeki indüksiyonu azaltmak ve bu sırada 
çökmesine mani olmaktır. Birçok firma, işyeri sahibi artı 1-2 işçiyi tutup 
diğerlerini kovarak uzun süre işlemeye devam edebilir. Böylece işverenin 
kendiside bir işçi durumuna düşer ve artık bir güç-ağı işletemez durumda olur. 
Işveren işten çıkarmalar yada yıpratmalar (işten çıkmayanlar "acaba sıra 
bendemi" diye düşünür ve iş güvencesi sağlamak için kendi başlarına şirketi 
terk ederler - gelecek olan olaylar sayesinde bu şahıslar "zombi efekti" denen 
şeyi yaşayacaklar, yani sorumluluk alıp hayatta kalmaya çalışmaktansa intihar 
etmeye başlayacaklar - ekonomide buna kısaca ekono-intihar [econocide] 
denebilir) ile kademeli olarak güvenli diye bakılan seviyeye kadar küçülmeye 
devam eder. Fakat burada bahsettiğim şey SİSTEMİN (Şirket) işçilerin %99'unu 
kovarak asla hayatta kalamayacağıdır!! Yani IFLAS bayrağı çekilir. 

Tüm bunlar çoğunluğun gülerek izlediği ancak gerceği gözler önüne seren "Bee 
Movie" dede alegorik olarak ele alınmakta. 
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Hey, bu arı tıpkı bir insana benzemiyormu? Ayrıca dalga olsun diyede 
yazmıyorum ancak bu arıların yaşıyor oldukları yerin ismide "Sheeps Meadow" - 
Mutlaka Seyredin! Konu: Arılar insanlar için bal üretmeyi kesiyorlar ve bu 
yüzden AŞIRI miktarda üretilen bal arıların elinde kalıyor ve bal ekonomisi krize 
giriyor... tahmin edin bakalım günü ne kurtarıyor? 
 
Ve son olarakta........  

Nokta 3: Karantina ve Yok etme 
 
Eğer bir düğme olsaydı ve buna basılarak herkes öldürülseydi (herkes derken 
KOMPLE yada %99 demek istiyorum), karantina ve buna bağlı temizleme 
işlemine GEREK kalmazdı!!! Karantina ve Temizlik mutlak bir kesinliktir - bu 
aynı zamanda bu olayları gösteren filmlerin ortak konusudur. Tabiki Karantina 
ve Yok etme manevrası ilede Dronelara yeni bir mental PROGRAM aşılanmaya 
devam edilir. 
 
Tüm bu salgın kampanyaları ilk olarak Yeni Dünya Düzeninin iki ajani Alex Jones 
(End Game) ve Leonard Horowitz (In Lies We Trust) tarafından komplo teorisi 
bağımlılarına sunulmuştu. 

Iki filmde oldukça bol miktarda GERÇEK bilgilere sahipler ancak bu sizi 
şaşırtmasın, çünkü, bu tarz filmlerin zihinlere aşıladığı yegane şey KORKU! 
Korku, gelişmeler esnasında koyunların uysal kalmasını sağlar ve çok gerekli bir 
etkendir. End Game yada In Lies We Trust gibi filmler tıpkı "The Happening"'i 
sinemada seyrederken oluşan Amplifikatif efekte sahipler. Yani şunu son bir kez 
tekrar etmek gerekirse, KORKU drone gibi birçoğunun hayatta kalmasını 
garantileyen bir zorunluluktur - eğer pasifize edilmiş halkı sürekli terör ve 
benzeri olaylar ile baskı altinda tutarsanız, yapmak istediğiniz geçişte bir o 
kadar yumuşak olacaktır.  
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Öldürmek sadece öldürür (yok eder), ancak korku hadım eder ve şimdiye kadar 
gördüklerim %100 korkudan başka bir PSY-OPS işlemi değil. 
 
Artık bir pandemi anında çoğunluğun ne yapacağı çoktan zihinlerine 
programlanmış durumda! Bu haber tekrar çıkınca, herkes tıpkı programlandığı 
gibi sterilizasyona başlayacak ve gözleri/kulakları Medyada olacak! Böylece 
liderlerden talimatları bekleyecekler.  

Dermatologlar koyunlara sıvı sabunların özelliklede antibakteriyel olanların iyi 
olduğunu söyleye dursunlar! Bu ürünü üretenler aslında KIMYAGERLER değilmi? 
Yani içine ne koyduklarını ve bunun nasıl bir etki yaptığını en iyi onlar 
söylememelimi? Tıpkı aslında hiçbir diş hekiminin diş macununu tavsiye 
etmemesi gibi! 
 
Bonus..... 
 
Unutmayınki suç yoksa kanun yoktur.. Kanun yoksada suç yoktur. Yani bir el 
diğerini yıkamaktadır. Suç sadece yasa ile işbirliği içinde bulunduğu sürece var 
olmaya devam eder! Suçun işlenmesine IZIN verilmese idi, koyunlar korunmak 
için polis yada asker denen güçlere ihtiyaç duymazlardı. Buna bağlı olarak tüm 
kişisel sucların işlenmesine izin verilmektedirki (cinayet dahil) ELİTLERİN 
korunmasını sağlayacak bir güç ünitesi oluşsun! Sokaktaki averaj bir koyunun 
dahi polisin yada askerin onu korumak için oluşturulmadığını anlaması için 
astrofizikçi olmasına gerek yok! Ancak buna rağmen onların yardımı için 
yalvarmaya devam etmekteler. 
 
Insanlar köle edilmek için YALVARMAYA devam etmekteler. Çünkü köleler 
sahipleri tarafından korunurken bu sorumluluk onların elinden alınmış olur ve 
böylece rahatça uyuyabilirler. Güney Afrika 90 larda açık komünizmden (kuzey 
kore gibi kapalı yada kör değil) DEMOKRASİYE geçtiğinde suç oranıda hızla 
artmaya başlamıştı. Dünya Güney Afrikanın özgürlüğünü kutlarken, doğa şunu 
kanıtladı; insanlar ÖZGÜRLÜKLE başa çıkacak kapasitede değillerdi. Bu yüzden 
Mapogo diye adlandırdıkları özel bir polis birimi oluşturarak korunmalarını 
sağlamaya çalıştılar. Ancak zamanla bu birliğe kendilerini korumaları için 
yalvarırken yavaş yavaşta kendi oluşturdukları şeyin kölesi hatta kurbanı 
olmaya başladılar. Yani kendi oluşturdukları güç onları sonunda 
KÖLELEŞTİRMİŞTİ!   

Bu yazıyı okuyan devlet güvenlik memurlarıda Drone işçi üzerine şunu 
düşünsünler.... Türkiye belkide dünyadaki en çok askeri Generale sahip, fakat 
bu generallerin hepside bir birliği komuta etmiyor, çoğu masa başında. Aynı 
şekilde Polis teşkilatındada omuzunda yıldızı olan her kişi doğrudan bir yönetici 
Amir değil, onlarda aynı şekilde tek başlarına masa başı görevlerini yapıyorlar. 
Madem bu adamlara rütbe veriliyor ve masa başına sevk ediliyorlar, o zaman 
rütbenin omuzlarında durmasının ne önemi kalıyor? Aynı şekilde askeriyede 
tonlarca Albay rütbeli subay dolu, ancak kaç tanesi gerçekten bir Alaya bakıyor? 
Kara Kuvvetleri Bünyesinde 4 Ordu, 9 Kolordu, 2 Mekanize Tümen, 9 Zırhlı 
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Tugay, 15 Mekanize Piyade Tugayı, 11 Motorize Piyade Tugayı, 5 Komando 
Tugayı, 1 Insani Yardım Tugayı, 2 Topçu Tugayı bulunur. Yani 4 Or, 9 Kor, 2 
Tüm, 43 Tuğgeneral yapıyor ve bu sadece KKK için gecerli. Yani toplam olarak 
58 KKK generali, tabiki bilinen rakam bunun oldukça üstünde... Hiçmi 
sormuyorsunuz kendinize bu adamlar birlik yönetmiyorda ne yapıyor diye???? 
Açık ve net bir şekilde göreceğiniz gibi tüm güvenlik sektörleride Drone 
rütbelilerle dolu. Anlayacağınız gibi eğer dronelar çoğunlukta olmasa idi bütün 
bu sektörlerdede kısa sürede düzensizlik ve ayaklanma başlardı ve buda 
sistemin çökmesine neden olurdu. 

Karantina haricindeki diğer filmlerin neler gösterdiğinide hatırlatayım: 

Kurtuluş Günü yada Battle of LA benzeri uzaylı istilası filmleri. Armageddon 
yada Deep Impact tarzı asteroid çarpma filmleri. Asker olmayı bir gurur ve şeref 
olarak tanıtan eski Roma yada Antik Yunanistan filmleri. Space Odyssey benzeri 
Uzay maceraları ve gezegenlerin güneşe yada yaşanılabilir bir dünyaya 
dönüştürülmesi. 

Bunlarda sizin kendi ev ödeviniz olsun; düşünmeniz için! 
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EKONOMİK DİSTOPYA 

Bilinen distopya kelimesinin akıllarda çağrıştırdığı şey herşeyin olabileceğinin en 
kötü halini almasıdır. Çoğunlukla distopik filmlerde halk oldukça baskın bir 
yönetim altında hizmet etmekten başka bir seçenekleri olmaksızcasına yaşıyor 
görünürler. Bu yüzdende bu tip film (belgesel) yada romanların pek fazla ilgi 
görmemesi pekde şaşılacak birşey değil. Çoğunluk kulağa hoş gelen romanları, 
aşk serüvenlerini, gerilim yada twilight gibi zırvaları okumayı Forster'ın "Makine 
Durdu!", Huxley'in "Yeni Cesur Dünya" yada Orwell'in "1984" gibi tamamıyla 
yıkım ve bozuşmadan oluşan eserlerine tercih eder. Hayat nasılsa kısa ve 
herkesin kendine ait sorunları mevcut, tüm bunların yanı sırada herşey iyice 
boka sarmaya devam etmekte gibi. O zaman müziği sonuna kadar açın ve 
gereksiz yada anlamsız muhabbetlerin ortasına girerek herşeyin harika olduğu 
hayalinde kalmaya devam edin.  

Distopyalar asla okunması huzur yada neşe veren şeyler değildir; içerikleri 
kutsal kitaplardaki gibi dinleyenlerin huzura ve güvene erdiğini zannetmesi 
içinde değildir. Birçok peygamberin yapmaya çalıştığı şey dinleyenleri gelmekte 
olan şeylere karşı uyarmaktı. Yani dikkatlerini soruna yöneltip çok geç olmadan 
çözüm bulmaları için tavsiyeler verirlerdi. Peygamberler krallara yada hükümet 
yetkililerine değil doğrudan halka konuşurlardı, çünkü düşünmesi ve harekete 
geçmesi gerekenler sadece onlardı! Eğer halk kendini liderlerin eline teslim 
ederse sonucun açgözlülüğe bağlı bir felaket olacağı DAİMA kesindir. 
 
20. yüzyılda yazılmış olan birçok distopya eseri bugünkü dünyanın ilüzyonuna 
ışık tutarak günlük hayatın nasılda değişmekte ve manipule edilmekte olduğuna 
işaret etmektedir. Bu eserlerin çoğu bilim-kurgu olarakta adlandırılsa ortaya 
çıkan sonuçların çoğunlukla bilimsel temellere dayalı olmaları belki okuyanları 
biraz daha endişelendirmeye yetmelidir. Son zamanlardaki politik yenilikler ile 
toplumdaki sanal yaşam tarzının gelişimi bu tarz eserlerde sıkça ön plana 
çıkmakta. Orwell'in 1984 romanında şahıslar otoriter bir devlet tarafında korku, 
yalanlar ve fiziksel baskı ile kontrol altında tutulmaktalar. Aynı şekilde benzer 
olan Aldous Huxley'in Yeni Cesur Dünya romanındada merkezi bir devlet sistemi 
insanları beşikten mezara kadar kontrol altında tutmakta ve böylece insanların 
içgüdüleri dahil herşeyi manipule etme gücüne sahip olmakta. Bu romanlar ilk 
piyasa çıktıklarında belirli bir skeptik ile incelenmiştiler, çünkü senaryolar genel 
görüşe oldukça aykırı bir düzeni anlatmaktaydı. Ancak bu iki romandan daha az 
popüler olan E.M. Forster'ın "Makine Durdu" romanı insanların kendi ürettikleri 
bir Makinenin kölesi olmaları üzerine idi. Bu makine insanlar için düşünüyor ve 
gerekenleri sağlıyordu. Makine Durdu romanı 1909 daki yaşamı bir yandan 
esrarengiz bir şekilde doğru ifade ederken o zamanki karakter ve yaşam tarzının 
bugün ile karşılaştarılmasınada oldukça yardımcı oluyor. 
 
Makine Durdu ilk olarak 1909 da basılmaya başlandığında, birinci dünya savaşı 
henüz başlamak üzereydi ve 20. yüzyılın teknolojik buluşları henüz yatırımcıların 
sadece hayallerini süslemekte idi. Buna rağmen yazar doğal yaşamayı ret etmiş 
insanların yer altına yerleşip kendi oluşturdukları yapay bir zeka ile bir düğmeye 
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basarak istediklerini elde ettikleri yapay bir dünyayı nasıl kurduklarını 
anlatıyordu. Seyahat etmenin bir önemi yok. Üretim ve dağıtım, yiyecek, giyim, 
ısınma ve daha birçok yaşam için gerekli şey makine tarafından yapılmakta. 
Sosyal ve entellektüel yaşam bir video ve konferans sistemi ile yürütülmekte - 
tıpkı günümüzdeki internet gibi. Kitap diye birşey yok, var olan tek fiziksel kitap 
sadece makinenin işletim kılavuzu olarak mevcut. 
 
Gerçekte insanların böylesine yapay bir ortamda spiritüel ve doğal yaşamdan 
uzak olarak hayatta kalmaları neredeyse imkansız. Romandaki merkez karakter 
olan Vashti bir koltukta oturmuş ve kundağa sarılmış bir et parçası gibi 
bembeyaz suratı ile dikkat çekiyor - çünkü günümüzdeki insanlarda artık pek 
farklı birşey yapmıyorlar. Devlet memuru olupta bilgisayar başında 
oturmayanların sayısı git gide azalmakta. Tüm bu yapaylıklar içerisinde 
yediğinin nereden geldiği hakkında en ufak bir fikri yok ve bu bir yana bir tek 
bitki yada ağaç türünün ismini bile hatırlayamıyor. 
 
O zamandan bu zamana - 1909 dan 2012 ye 
 
20. yüzyılın ilk senelerinde dünya o zamana kadar bambaşka biryerdi. 18. 
yüzyılın başlarında sivil ve askeri giyim endüstrisi için elyaf toplu üretim 
aşamasına geçmişti bile, aynı şekilde çömlek üretimi ve fabrikalar için gerekli 
makinaların üretimide. 19. yüzyılda rüzgar, su ve beygir gücü yerini buhar 
gücüne bırakarak hem üretim hemde seyahat şeklini değiştirdi, ancak petrol 
henüz bir enerji kaynağı olarak kullanım için gelişme aşamasında idi. Elektriğin 
keşfi ile iletişimde yeni adımlar atılarak telegraf (1837) ve telefon (1876) 
teknolojileri ile modern iletişim metodları gelişmeye başladı. Bu süreç 
zarfındada Forster kitabında kasabalardaki evlere telefonun bağlanmasını 
kaleme alıyordu. Bu teknolojik gelişmeleri takiben Charles Babbage 1834 yılında 
mühendislerinde yardımı ile ilk bilgisayar sistemini kurdu. Gerçi o zamanlar 
yiyecek ve diğer malzemeler dünyanın heryerinde üretilmekte idi ve 
oralardanda şehirlerdeki marketlere ve evlere transport edilmekte idiler... taze 
yiyeceklerin çoğu yerel olarak üretilip tüketiliyordu. 
 
20. yüzyılın ilk başlarında yürüyerek şehrin biraz dışına çıkarak tarım alanlarını 
ve ormanları ziyaret edebiliyordunuz - hepsi hemen yanda idi, ancak bugün bu 
artık böyle değil. Bugün herhangi bir ciftçiye gidip yeni yetişmiş ürünlerinden 
satın almak oldukça hayali bile gelebiliyor, hatta ormanlara gidip etrafı 
incelemekte belki ilginç bir tecrübe olabilir. Tatil zamanı evdeki herhangi bir 
elektronik alet ile oynamaktansa dışarıda eğlenen çocukları görmekte git gide 
geçmişin güzel anıları halini alıyor. Şehirler büyümeye, köyler ve kasabalarda 
akabinde yok olmaya başlıyor. 
 
Forster'in yazdığından bu yana geçen asırda çok şeyler değişti. O zamanlar 
hayat daha yavaş adımlarla yaşanmakta idi. Malların ve yolcuların kıtalar arası 
seyahati haftalar alırdı. Şehirler arası seyahatler ise günler sürerdi. Bir önceki 
asrın teknolojik gelişimi bir yana - kişi başı enerji tüketimi yok denecek kadar 
azdı. Tarım alanlarını işletmek için gereken enerjiyi insan ve hayvanlar 
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sağlıyordu. Ürünlerden geri kalanlarda tekrar toprağa dönüştürülerek otomatik 
olarak recycle edilirlerdi. 19. yüzyılın sonlarına doğru fabrikalarda maaşlı 
çalışanların sayısı kamu hizmeti için çalışanların sayısını geçmemekteydi. Birçok 
küçük dükkan elde edilebilecek her türlü lüks ürünü sunmakta idi. Ancak Forster 
tüm bu küçük dükkanların, fabrika işçilerinin ve ulusal hizmete atanmış olanların 
zamanla, kucaklayarak tanıştıkları Makine tarafından bu özelliklerinden mahrum 
edileceklerini öngörebilmişti. 
 
Forster tarafından tasvir edilen Makine ürkütücü, esrarengiz ve sinir bozucu 
birşekilde günümüzdeki askeri-endüstriyel kompleksi anımsatmakta. İşte bu 
sistem insanların hayatını kontrol edip "gerekli gördüğü şekilde" her şahsı 
yönlendirirken, bu sistemin içinde kapana kısılmış olanlarda 
algılayabileceklerinin ve buna bağlı olarakta kontrol edebileceklerinin çok 
ötesinde bir sarmala kapılmış olduklarından bihaber davranmaktadırlar. Sistem 
çoğunluğun günlük genel ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Kimileri standard 
görünen yada kabul edilen mobilya yada dizaynları beğenmeyebilir ancak 
standard olan şey "herkesin iyiliği için" küresel olarak standard kılınmıştır. 
Kimse hizmet etmemektedir, tüm hizmet makine tarafından sağlanmaktadır. 
Tabiki Makine bu hizmet anlayışı yüzünden aynı zamanda kültürel ve politik 
kontrolüde eline almış olmaktadır. Dinsel inançlar ortadan kaldırılmış, topluluğa 
ait olma hissi yok edilmiş, herkes "kendi iyiliği için" makine tarafından sağlanan 
yiyecek ve ilaçları kullanmakta ve eğer kutunun dışında düşünmeye 
başlarsanızda bu "mekanik olmayan" yani bir münafık gibi algılanmakta ve eğer 
gerekirse Makine bu şahsı yok edebilmekte. 
 
Makinenin işleyiş politikası: Sizin iyiliğiniz için! 
 
Son yüzyılda toplum üzerindeki değişimi ve bunun önemini inceleyebilmek için 
politik, kültürel ve entellektüel değişimide göz önüne almalıyız. 
 
Medya ve Haberler: Forster dünya halkının ekranlar karşısında oturup küresel 
bir sosyal ağa bağlanıp hergün sokakta gördükleri insanlarla nasıl iletişimde 
olduklarını çoktan hayal etmişti. Günlük gazetelerin editör büroları orada işi 
olanlar için hemen caddenin üzerinde idi. Yerel, ulusal yada uluslararası 
haberlerin önemi halka açık alanlarda, sokaklarda, mağazalarda, okulda evde 
yada işte konuşulmakta idi. Yeni kanunlar tasdik edildiği zaman herkes bunun 
nedenini, kimin fikri olduğunu ve kaynağını bilirdi. Yani bu sayede vatandaşlar 
kimin alkışlanıp kimin yuhalanması gerektiğini ve nedenini biliyorlardı 
(programlanıyorlardı). Geleneklerden miras kalan anayasal çerçeve dahilinde bu 
bilgi bir güç idi. Bugün vatandaşlar kontrol ve düzenleyici statüsündeki bir 
sisteme bağlı yaşamaktalar ve çok az bir kesim bu sistemi tümüyle izah etmeyi 
bırakın yaklaşık olarak nasıl işliyor olduğuna ancak açıklık getirebiliyor. Tüm 
bunlar gıda, tarım, ilaç, seyahat, yapı dünzenlemeleri, eğitim ve çalışanların iş 
ve sağlık güvencesi alanlarına kadar yayılmakta. 
 
Yiyecek ve Tarım: Forster dünya insanlarının yapay bir zeka tarafından yapay 
yollarla onlar için gıda üretecek olduğunu düşündüğünde bu fikre sadece 
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imkansız değil aynı zamandada gülünç olarak bakılırdı. 1909 yılında kürek adı 
üzerinde bir kürekti ve çoğu evde bir tane bulunurdu yada en azında kullanan 
birini tanırdınız. Taze yiyecek yerel tarlalardan, meyve bahçelerinden yada 
hallerden gelirdi. Tarlası olmayanların bile kendi yetiştirmekte oldukları küçük 
sebze yada baharat saksıları olurdu. Küçük baş hayvanları yetiştirmek 
neredeyse herkesin yaptığı birşeydi. Kısaca taze gıda tarladan sofraya oldukça 
kısa bir mesafe kat ediyordu. O zamanlar sezon dışı birşey bulmak belkide 
mümkün değildi ancak bu bekleme ve sabır süreci gereksiz enerji tüketiminide 
dizginlemekteydi. Paketlemeler, hijyenik önlemler ve taşıma gibi aşırıya giden 
bir karbon emisyonu olmuyordu. Çocuklar erişkinliğe doğru ilerlerken taze 
üretilmiş ve sunulmakta olan gıdanın önemini diğer bayat ve çok bekletilenlere 
göre rahatlıkla idrak edebiliyordu. 
 
Bugün McDonalds yüz kadar ülkede işlemekte ve standart hale getirilmiş gıda 
işlem formülleri ile milyonlarca insana gıda gibi şeyler sunmakta. Tabiki tüm bu 
gıda işlem formüllerinide yine bunları üretip sağlamakta olan yaklaşık bir milyon 
insanda takip etmekte. Standard hale getirilmiş ürünler (bebek mamasından 
Coca Colaya) dizaynları itibarı ile alıcısını memnun etmekten çok sadece 
satılma amaçlı üretilirler. Bugün birçok ülkede çiğ süt satımı yasa dışı olarak 
işlem görmekte, ki böylece standard olarak tüketici sadece pastörize süt 
kullansın, buna bağlı olrakta tüketicininde süt alımındaki tercihi çiğ mi yoksa 
pastörizemi yerine çok yağlı pastörizemi yoksa az yağlı pastörizemi olarak 
değiştirilir. 
 
Sağlık ve insan vücudu (1): Makine Durdu'da Vashti oğluna kendini iyi 
hissetmediğini söyler. Bunun üzerine oğlu Kuno annesinin doktoruna bir telegraf 
yollar: 
 
"Aniden tavandan devasa bir alet Vashtini üzerine çöktü, bir termometre 
otomatik olarak dudaklarının arasına sıkıştırıldı ve bir stetoskop otomatik olarak 
kalbinin üzerine yerleşti. Güçsüz bir şekilde orada yatıyor ve alnında serinletici 
pedler bulunuyordu." 
 
Vashtinin doktorun ağzına ilettirdiği ilacı içmesinin ardından alet tekrar tavana 
doğru kalktı. Forster'ın yazdığı gibi herhangi bir evrensel sağlık servisi yoktu. 
Zenginler doktorları bir hizmetkarlarını onların evine yollatarak yanlarına getirtir 
ve personel girişinden eve alırlardı. Ücretleri karşılayamayacak olanlar ancak 
acil durumlarda yardım çağırırlardı ve yerel halk tarafından yapılan yardımlarla 
ücret karşılanmaya çalışılırdı. Diğer ufak tefek ağrı yada yaralanmalar elde 
edilmiş tecrübe ve gelenekelere göre bitkisel ilaçlarla tedavi edilirdi. Yerel halkın 
tecrübeleri ve bilgilerinin bir kenara itilip doktorların insanlara birer arızalı 
makine gibi davranması aslında pekde dikkatten kaçmaması gereken bir nokta. 
Hatta markalı ilaçların hastalıklara çare olabileceğini zannetmek oldukça 
akılsızca olabilirdi. Henüz olgunlaşma aşamasındaki ecza endüstrisi, sofistike 
halkla ilişkiler makinasına bağlı olarak doğal ilaçları kötüleyerek kendine yeni bir 
pazar oluşturmayada devam etmektedir. 
 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

379    

 

Bugün, araştırmacı Phillip Day sağlık hizmetleri endüstrisinin yalanları ve 
ilüzyonları hakkında birçok soruyu gözönüne getirmekte, çünkü ilaç endüstrisi 
özellikle ingilteredeki ölüm vakaları sıralamasında üçüncü sırayı almakta ve bu 
hiçde küçümsenecek yada es geçilebilecek bir oran değil. Yazmış olduğu kitap 
"Health Wars"da (Sağlık Savaşları) her vatandaşın normalde "uzmanların" birer 
aşağılama olarak gördüğü soruları sormaya alıştırılması gerketiğini savunmakta, 
öyleki gerçekleri su yüzüne çıkaran cevaplar alınana kadar peşleri bırakılmasın. 
Burada önemli olan insanların oturup onları "rahatlatacak" cevapları dinlemesi 
değil - sadece gerçekler önemli ve tabiki bu gerçeklerle yüzleşmeye cesareti 
olanların varlığı. 
 
"Şimdiki tecrübelerime dayanarak kimsenin yaşlandığımız zaman bizleri nasıl bir 
geleceğin bekliyor olduğunu hayal etmiyor olduğunu söylemeliyim. Gecenin 2 
sinde uyanıp yatakta kala kalmışken gelecek ile ilgili muazzam sorulara cevap 
ararken kaçımız kendisini ileride bir pencere kenarında tekerlekli sandalyesine 
oturmuş, sağlık sigortasının varını yoğunu sömürürken, garip haplar yutturulup 
sevdiklerini bile tanıyamaz hale getirilirken makinelere bağlı olduğunu ve 
böylece günbegün ölümü beklediğini hayal edebiliyor? Tabiki bu hayal her ne 
kadar sevindirici olmasada ne yazıkki gerçek ve günümüzdeki gelişmelere bağlı 
olarak bunun önüne geçmek için pek bir eforda sarfedilmiyor. Klişe bir cümle 
gibi: "Ne yapıyorsan yapmaya devam ettiğin sürece, bundan ne elde ediyorsan 
onu elde etmeye devam edeceksin". 
 
Phillip Day ecza endüstrisi hakkındaki eleştirileri ile hernekadar bu endüstrinin 
nasırına basıyor gibi görünsede karşısındaki devasa propaganda makinesine 
karşı durması yine bir o kadar zor. Bilirsiniz daima haberlerde birkaç "bilim 
adamı" birşeyler bulur ve buda ecza endüstrisinin halk üzerindeki etkisini 
arttırır. Olmadı, yüklü miktarda para ile gereken şahısları emekliye ayırıp 
sustururlar. Sadece bir araştırmacı olmak yinede o kadar yeterli değil ve bu 
karşılaşma David ve Goliath ınkinden bile daha zorlu bir görünümde. Tabiki 
birde bu sistem altında eğitim alan doktorlara gelelim. Onların eğitimine göre 
öylece kenarda ölümü bekleyenler bu acılarından kurtarılmalı ve bunun içinde 
ötenazi yasallaştırılmalı. Yani bir nevi "bırakın artık can çekişmesinler" dercesine 
birşey. Bugün belçikada ötenazi yasal bir hak - isteyenler yaklaşık 10.000€ yada 
daha azına hekimlerin kontrolünde kendilerini öldürtebiliyorlar. Bir insanı buna 
sürüklemek için ne yapmış olmak gerekir? 
 
Sağlık ve insan vücudu (2): Forster'ın yazdığı Makine'nin yapay dünyasında 
insanların vücutları odalarda tıpkı yumurta veren tavukların kafeslerde 
tutulduğu gibi hapsedilmiş vaziyette. Yiyecek, su, ilaç ve diğer gereksinimler 
kafesin içine yerleştiriliyor, öyleki hayatlarını sorunsuz ve işe yarar bir şekilde 
devam ettirsinler. Tıpkı kafesteki tavuk gibi, odalarda yaşayanlar anlayış ve 
kontrol kabiliyetlerinin ötesindeki bir sistemin karar kabiliyetine bağlılar. Her 
nasılsa, cesur yeni dünya yerleşenlerinin makinesi insani zekaya sahip ve 
insanlara seçim hakkı gibi bir ilüzyonuda sunmaya devam etmekte. Eğer 
durumlar boka sararsa şahıslar ötenazi opsiyonunu kullanabilirler, ancak 
buradada son kararı Makina vermekte. Böylece Forster materyalizmi onun 
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mantıksal sonucuna bağlıyor. 
 
Kitabını ilk yazmaya başladığında, henüz bir sağlık uzmanının isteğe bağlı olarak 
birinin hayatını sona erdirmesi düşünülemezdi bile. Sebep ne olursa olsun, 
isterse iyi niyet barındırsın, tüm öldürme şekilleri kısaca yasa dışı idi. İntihara 
teşebbüs dahi bir suç teşkil ediyordu. Kürtaj ise hiçbir doktorun elini 
sürmeyeceği bir alandı. Fortster'ın 100 sene öncesinden günümüzü anlattığı 
hikayesinde halen sorulması gereken temel bir soru bulunmakta! Bir kişinin 
hayatına son vermek kimin işine gelecek şekilde ve sonu neye bağlanarak 
açıklanabilir? 
 
Aile hayatı ve çocuk bakımı: Makinenin kıtabına göre ebeveynlerin görevi 
doğum anından itibaren sona ermektedir. Ancak Forster'ın kitabındaki hayali 
dünyada jenerasyonlar arasındaki ailevi bağlar tamamen yok edilememiştir. 
Ebeveyn olma arzusu halen birçok insanın hayallerini süslemektedir ancak ne 
yazıkki bu karar ancak makinenin merkezi komitesi tarafından verilebilir. 
 
Belkide son asırdaki en büyük değişim aile ve çocuk bakımı alanında gerçekleşti. 
Yasal olarak bir İngilizin evi kalesi idi. Ancak pratik olarak baktığımızda, 
dünyanın neredeyse heryerinde yaşanılan yeri bir ev haline getiren kadındı. 20. 
yüzyılın başlarında ev sevgi ve saygı, hafif çatışmalı veya finansal yada fiziksel 
zorluklara ailenin ebeveynlerinin sorumluluğu altında herhangi bir dış otoriteye 
bağlı olmadan işlemekteydi. 20. yüzyılın ortasından itibaren evler toplu medya 
ve günlük çocuk bakımının kullanımı ile dıştan bir işgale uğramaya başladılar. 
Çocuklara okulda otoritenin önemi ve bunun aile içi otoriteninde üstünde olduğu 
öğretilmeye başlandı... günlük çocuk bakımı (kreş, ana okulu) kullanımı 
yüzünden çocuklara bakma tecrübesi git gide azalan ebeveynler artık çocuk 
büyütme ve onlara yararlı bilgiler aşılamak gibi aktivitelerden uzaklaşmaya 
başladılar. 
 
Sonuç olarak her yeni jenerasyon hayatın pratiklikleri konusunda git gide 
unutkanlaşıyor, kendine bakabilmek için nasıl tarım yada hayvancılık 
yapabileceğini bilmiyor, el işi için gerekli aletlerden uzak - ne işe yaradıklarını 
bile hatırlamıyor. Dünyanın ruhundan ve yüzeyinden koparılmış, sadece kısa 
süreli materyal zevklere bağlı yaşamak, var olan tek yaşam hedefi oluyor. 
 
Seksüel sabotaj: Her ne kadar Forster üremenin teknolojik olarak kontrol 
edileceğini mükemmel bir şekilde izah etmiş olsada bu işlemi en ralistik şekilde 
gözler önüne serme işi Huxley'in Yeni Cesur Dünya kitabına bırakılmıştı. Yeni 
Cesur Dünyada seks çocuklara henüz genç yaşta iken tamamen eğlence 
maksatlı bir aktivite olarak öğretiliyor. Buna rağmen birçok kişi kısır ve az bir 
miktar üreme yetisi olan kadında kontraseptif kullanmaya şartlandırılıyor. 
"Herkes herkese aittir" deyimi sıkça tekrarlanıyor ve bir aileye sahip olma fikrine 
ise pornografik olarak bakılıyor. Evlilik, doğal doğum, ebeveynlik ve hamilelik 
ulu orta konuşmak için oldukça itici olan konular olarak kabul ediliyor. Boş 
zamanınızda engelli golfü oynamak yada yatakta bir arkadaşınızla takılmak 
normal bir durumdur. Bunun tersini yapmakta kendini bir kaçak gibi 
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damgalatmaya yeter. 
 
Dini inanç ve eğitim: Okulların yada üniversitelerin eğitim sistemleri kilisenin 
kontrolü altındadır. Bugünde özel okullar aynı dini yaptırımlar ile işlemeye 
devam etmektedirler. Sorumluluk sahibi aileler nasılsa inançlarına sadık kalacak 
ve bunu destekleyenlerin yanında çocuklarını göndereceklerdir. Politikada dahi 
kutsal kitaplar üzerine yemin edilerek kanunlar çıkarılmaya devam ediliyor. 
Günümüzde hedonistik şahsi değerlere bağlı öteki yandanda liderlik yada 
toplum gibi birşeyin olmadığı bir yer düşünmek neredeyse imkansız. 
 
Kültür ve Toplum: Fortser'ın becerileri geleneksel bir ingiliz aristokrat 
okulundan aldığı eğitime bağlı idi. Makine Durdu eserini yazarlık kariyerinin 
başlarında yazarken temel bir lojistik hatayı görememişti: kitaptaki herkes onun 
gibi eğitim almış ve benzer bir aile yapısına sahip görünüyordu. Huxley'in 
bilimsel bilgisinden mahrum olarak, Forster otokratik bir düzende Makine 
Komitesi gibi bir devlet düzeninin; halkını ihtiyaçlarına göre eğitmesi gerektiğini 
farkedememişti. Herneyse, Forster'ın esas öngörüşü sanal bir dünyada 
yaşamanın oluşturduğu sorunlar üzerine idi. O teknolojik gelişimdeki potansiyeli 
görmüş ve bununla beraber tüm dünyanın nasılda devasa bir ağ içinde birbiri ile 
bağlanacağını ve böylece ulaşım, ticaret ve taşıma gibi işlemlerin nasılda küresel 
bir tek dünya oluşturacağını izah etmişti. Yeni nesil telegraf ve telefon 
teknolojilerine resim tekniğinide ekleyerek seyahat tamamen önemini 
yitirebilirdi. 
 
Birinci dünya savaşının hemen öncesindeki periyodda halk İngilizlerin 
hrıstiyanlığı temsil ettiğini ve Magna Carta anayasasını izlediklerini 
zannediyordu. Aslında ingilizce konuşan dünyanın, kanuni yönetim biçimlerini bu 
şekilde efektif olarak olarak tüm dünyaya yayabiliyor olması iyi birşeydi! Tıpkı 
diğer tüm distopyalardada görüldüğü gibi küresel bir dil ve kültür daima 
öngörülmektedir. 
 
Forster'ın gözlemlemeleri insanlığın nasılda birleşik yaşam ortamı yerine onlar 
için tüm gereksinimlerini önlerine sunan ve değer anlayışı olmayan bir 
teknolojinin köleleri olmalarıdır. Teknoloji sınırlarını aşıp insanların kontrolünden 
çıktığı zaman insanların tek yapabileceği şeyde onun onlara sunmaya devam 
ettiği şeyleri kabul etmeye devam etmekten başka ne olabilirdi. Kimsenin 
başkası için birşey yapmadığı bir ortamda ortaya çıkacak tek sonuçta şahsi 
hedeflerdir. Böyle bir dünya aslında çoktan ruhunu kaybetmiş ölü biryerdir. Bu 
sadece bilimsel materyalizmin vardıracağı bir sonuçtur. Tabiki Forster'ın es 
geçtiği bir kaç ayrıntı daha vardı: bu makine kendi başına ingilizce konuşan 
halkların yasalarına bağlı olarak bir yenilik yada dizayn sunamıyordu. Teknoloji 
insanların kullanımına adanmış bir araçtan başka birşey değildir. Buna bağlı 
olarakta Makine Komitesi tıpkı Orwel'in 1984 yada Huxley'in Yeni Cesur 
Dünyasındaki gibi bir "Dünyayı Kontrol Edenler" yada "Big Brother" tarzı hal 
alarak halkı arzu edilen doğrultuda yetiştirecektir. Tabiki bu yetştirme halkın 
korkuları yada umutları onlara karşı kullanılarak gerçekleştirilebilirdi. Herkes 
sürüyü takip ettiği sürece kimsenin başına birşey gelmez ve bu gidişat taki artık 
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çok geç olana kadarda devam eder. 
 
Forster'ın hikayesinde para kullanılmamakta. İnsanlar eskiden kayıt altına 
alınmış ikinci el doğal dünya teknoloji fikirleri yada çoktan yokolmuş kültürlerin 
sanat eserleri hakkında konuşarak zamanlarını geçirmektedirler. Makine her 
şahsın ihtiyaç duyduğu materyali gereksinimleri doğrultusunda rutin bir şekilde 
onlara zaten sunmaktadır. 
 
Ve aniden tüm parçalar yerine oturmaya başlıyor! Eğer insanları işinizi 
yaptırmaya, verdiğiniz ödülleri ve tatilleri sevdirmeye ve hepsindende önemlisi 
DÜŞÜNMEKTEN alıkoymaya alıştırabilirseniz - istediğiniz her türlü kontrolü 
sağlayabilirsiniz. İnsanlar birgün tehlike ile karşı karşıya uyandıklarında 
buna karşı koyma yada kendilerini korumak gibi bir güdüleride 
olmayacak. Tek yapmanız gereken insanları şunlara şartlandırmak: 

1. Ömür boyu git gide artacak şekilde daha fazla çalışarak paralarını 
kazanmalarını sağlamak. 

2. Sürekli emlak yada diğer materyal şeyler alarak borçlu kalmalarını 
sağlamak. 

3. Abuk subuk sağlık ve güvenlik kurallarına uymalarını sağlamak. 
4. İşçilerin sistemin ideal bulduğu şekilde çalışmalarını sağlayacak şekilde 

doktrine edilmesi ve böylece gerekincede idraklarının çok ötesindeki 
savaş mekanizmasında savaşmalarını sağlamak. 

5. Bağımlı kılan elektronik cihazlarla; oyun, müzik, chat ve sürekli 
yenilenen magazin yada çeşitli haberlerle bilgi ilüzyonunu sunmak. 

6. Gıdalarının nerede, kimler tarafından ve hangi şartlar altında 
üretildiğine dair vurdumduymaz kılmak. Aynı şekilde ellerine geçen 
diğer giyim yada elektronik cihazların nereden ve nasıl geldiği, hatta 
nasıl dizayn edildiği hususundada bihaber bırakmak. 

7. Ecza endüstrisi tarafından kontrol edilen sağlık hizmetlerine bağımlı 
kılarak, bu sistemin sağlığa kavuşmanın tek yol olduğu izlenimini 
aşılamak. 

8. Yardım yada bağış gibi "eğlenceli" kampanyalara katılmalarını sağlayıp, 
sistemin nasıl oluyorda mistik bir şekilde bu alanlara bütçe ayıramıyor 
olduğunu düşünmelerini engellemek. 

9. Akıllı ölçüm cihazlarına, elektronik çiplere ve gözetim sistemlerine olan 
ihtiyacı kabullendirerek "eş zamanlı" ücretlendirme gibi bir ilüzyon ile 
sistemin var olmaya devam etmesini sağlamak. Doğru ölçüm doğru bir 
hak sistemi oluşturacaktır. 

10. Tüm ihbarcıları devlet düşmanı ve mekaniklik dışı olarak 
etiketleyerek, bunları blimsel olmayan, anti-semitik gibi şeylerle 
doğrudan ilişkilendirerek halkın onlardan doğrudan nefret etmesini, 
uzak durmasını, görmezden gelmesini ve dışlamasını sağlamak. 
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Karbon bazlı ekonomiye doğru ilerlerken: 
 
Son olarakta işçilerin "hristiyan temelli bir anayasal sistemin vatandaşı 
olduklarına dair" bilgi edinmelerini engelleyeceksiniz. Bunun ardından paraya 
bağlı hayali ekonomik sistemi çökertip yerine karbon bazlı ücretlendirmeyi 
koyabilirsiniz. Bununla herkese elektronik bazlı temel bir maaş bağlarsınız. 
 
Karbon para ilk olarak şahısa özel olarak elektronik pay kuponu halinde 
sunulacak, başkasına transfer edilemeyecek ve üzerinde pazarlık 
yapılamayacak. Evlerdeki ölçüm cihazları enerji kullanım miktarını ölçecek. Bir 
kere öngörülen pay tüketildiğinde, kişi daha fazlasını elde etmek için ödemek 
zorunda olacak. Zamanla, tüm ürünler enerjiye göre değerlendirilecek ve 
kullanımlarıda yapılan arza göre kayıt altına alınacak. Otoriteler evdeki aletleri 
ev sahibinin haberi yada izni olmaksızın devre dışı bırakabilecekler. Böylece 
zamanla para denen hayali ürün unutturulmaya başlanacak. İnsanlara sadece 
Karbon para sunulacak. Eğer insanlar istedikleri işi bulamıyor yada kendilerine 
sunulan işi beğenmiyorlarsa burada sistem onları herhangi bir işte çalışmaya 
zorlayacak. 
 
Bilim Kurgu mu? Peki, paranız şuan nerede? Hatta daha açık bir soru olması 
gerekirse paranız şuan NEdir? Paranızın ne kadarını istediğiniz zaman nakit 
olarak çekebilirsiniz? 5000? 10000? Bu miktarı sizin adınıza kim belirledi? 
Günümüzde insanların sırf sizin günlük zevk ve ihtiyaçlarınızı karşılamak için; 
sadece maaşlı köleliğe değil, gerçektende köle ticaretine maaruz kaldıklarını 
görebilmek mantığınıza çokmu inanılmaz geliyor? Tüm erişkinlik dönemimiz 
boyunca kaç tane soru sormayı unuttuk yada göz göre göre vurdumduymaz 
takılıp yokmuş gibi davrandık? 
 
Forster'ın hikayesindeki gibi, Makine durma aşamasına gelip gerekenleri 
sağlayamamaya başlayınca, tüm bu gereksinimlerin karşılanmasını birer doğum 
hakkı (?) olarak gören halk ne yapacaktır? Tabiki protesto edeceklerdir! 
Vatikanın göbeğinde yada Ankaranın merkezindede olsanız tüm protestocuları 
ortak kılan bir noktaları var! Hiçbir güce sahip değiller! Tek protesto 
edebildikleri şey, yıllar boyunca anayasal kurallar doğrultusunda gelişip 
büyümüş koskoca bir şirketsel makinanın kendisi oluveriyor - asla kendi 
aptallıkları yada sorumsuzlukları değil! Aslında işlem henüz tam olarak 
sonuçlanmış değil. Ancak başlanmış her iş mutlaka mutlak sonucununada 
varacaktır, çünkü geri dönülmesi gereken noktayı aşalı yıllar oluyor. Her nasılsa, 
Forster bir asır önce yazdığında, gerçekten özgür bir toplumdan 
beklenebilinecek eğitimsel, kültürel, yasal ve politik bir ortamın kurulabilmesi 
için oldukça büyük bir potansiyelin bulunduğunu belirtmişti. Tabiki burası geniş 
ve zengin bir edebiyat arşivinin tanıtımı için değil, fakat geçmiş ve günümüzün 
eserleri ile tüm bu protestocuların dahi insan gibi düşünme ve karar verme 
şansları doğabilirdi. Geçmiş yılların getirdiği öğrenme tembelliği günümüzün 
temellerini hazırladı. Vashti artık çok geç olana kadar oğlunun ona nasıl bir uyarı 
sunduğunu anlayamamıştı bile. 
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İnsanlığın günümüzdeki kaderi ister dizayn istersede kazara olsun, hatta isterse 
koskoca bir komplo teorisinin kendisi olsun, fark eden birşey yok! Ortaya çıkan 
sonuç süphesiz olarak gelişmekte olan merkezileştirme ve kontrol politikalarının 
varacağı nokta. Bu işlemleri oturtmanında tek ve yegane yolu ise insanları asla 
idrak edemeyecekleri bir düzenin içinde gereken kurallara uymaya 
şartlandırmaktan geçiyor. Güç daima baştan çıkarır, mutlak güç ise kesinlikle 
yıkıp geçer. Bu corporatist düzene karşı durmanın tek yolu onların yalanlarına 
yada tekliflerine inanmadan kendi yolunu seçmektir, böylece aynı düşünceye 
sahip olanlarla yeni bir güzergah oluşturulabilir. Fakat tabiki bunu kime 
söylüyorum... kim o rahat görünen hayatını bırakıp yepyeni ancak bir o kadarda 
zorlu bir başlangıca katılmaya razı olurki? Kelimeler çoğunlukla bunları takiben 
doğrudan uygulanamadıktan sonra sadece birer harf yığını olmaya 
mahkumdurlar. Bu tip cesaret gerektiren zorlu adımlar ancak güce sahip 
olmayan şahıslar tarafından atılabilir. Şirket Makinasının yalanlarına inanmayı 
yada yarattığı ilüzyonda yaşamayı kabul edebiliriz veya sadece geri çevirebiliriz. 
Bu sadece bir tercih meselesi. Bilerek yada bilmeyerek, her şahıs 
gerçekleşmekte olan olayların geleceği nasıl şekillendiriyor olduğuna dair az 
yada çok bir sorumluluğa sahip.  

Sorumluluktan kaçmakla insalığınızdan ve buna bağlı olarakta kendi 
hayatınız için verilmesi gereken kararların başkaları tarafından 
verilmesine neden olduğunuzdan, elinize geçen gelecekte DAİMA bu 
sorumluluğu barındıranların isteğine uygun olacaktır. 
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KARBON PARA VE AKILLI AĞ 

Amerikan dolarının çökmesi ve akabinde yeni bir para birimi ile değiştirileceği 
görüşünü barındıran eleştirmenler aslında henüz ne ile karşı karşıya olduklarının 
farkında bile değiller. Ufukta yaklaşmakta olan yeni bir küresel para tüm kağıt 
paraların ve bu düzene bağlı işleyen ekonomilerin yerini almaya hazırlanıyor. 

Yeni para biriminin ismi kısaca Karbon Para olacak ve bu sistem devrimsel bir 
yeni ekonomik sistemin fiyat yerine enerjiye (üretim ve tüketim) oranlı işleyişi 
haline gelecek. Şimdiki fiyatlandırma sistemine bağlı işleyen ekonomi ve bu 
ekonomileri destekleyen kapitalist, sosyalist, faşist ve komünist tüm düzenler ve 
onların para birimleri yeni gelmekte olan Karbon Paraya yer açmak için 
mezbahanın yolunu tutmaktalar - yavaş yavaş ve emin adımlarla hemde! Çünkü 
artk YENİ bir düzen zamanı ve bildiğiniz gibi bu kelime koyunların karşı 
koymakta zorlandıkları bir sihire sahiptir. Cointelpro sayesinde koyunlarda artık 
yeni bir düzenin başka hayırseverler tarafından getirilmesi için zaten 
yalvarıyorlar. Kimileri yerlerde ölü koyun takliti (planking) yapıyor, kimisi ağzını 
kapatıp "suskun koyun" eylemi yapıyor. Sonuç olarak kendilerinden beklenen 
tepkileri vermeye çoktan başladılar bile. 
 
Karşılığı olmayan para sistemi, 1971 yılında ABD Başkanı Richard Nixon 
tarafından Doların altın endeksinden çekilmesi ile oluşturulmuştu. Dolar 
dünyanın başlıca yatırım aracı olduğundan, diğer tüm para birimleride aynı 
düzenlemeyi takip ettiler ve günümüzün istenmeyen, dayanıksız ve kullanışsız 
küresel para havuzunu yaratmış oldular. Yani tek dünya parası zaten o 
günlerden beri mevcuttu ve bunun bugün yeni dünya düzeni ile gelen birşey 
olmadığını sanırım artık onca yazıdan sonra anlıyorsunuzdur. Bir ara bankanıza 
uğrarsanız para çektiğinizde bu miktarın neye endeksli olduğunu sorun. 
Karşınızdaki iktisat yada işletme mezunu köle size ya boş bir ifade ile bakacak 
yada diğer fonlara yada hisselere endeksli diyecektir. Tabiki hiçbirisi çıkıp 
elinizdeki kağıdın sadece bir borç senedi olduğunu söyleyemeyecektir. 

Şuan hayırseverler Karbon para ile dünyadaki açlığa, fakirliğe, kontrolsüz nüfus 
artımına, küresel ısınmaya, enerji yayımına ve geniş çaplı bir ekonomik servet 
dağılımına bulunabilecek en son çözümü sunuyorlar. Buda zaten koyunların 
daime istedikleri şey değilmi? Tabiki her verilen bedavanında bir götürüsü 
olarak bu düzende yaşayacak olanları merkezi ve otoriter bir kontrol sistemi 
beşikten mezara kadar kontrol altında tutuyor olacak. Karbon Para eldeki 
enerjinin tüm dünyadaki insanlara eşit olarak paylaştırılması temeli ile işleyecek. 
Eğer sunulan pay verilen periyod süresinde kullanılmamışsa (aylık internet 
kotası gibi) geçerliliğini yitirecek - böylece elde kalan enerji bir sonraki 
periyodda tekrar eşit olarak dağıtılabilecek. Enerji arzı zaten küresel açıdan 
hayırseverlerin kontrolünde olduğundan, koyulacak pay limitleri ile küresel 
açıdan karbon parada arzu edilen sınırda piyasaya dağıtılmış olacak. Bu sistem 
otomatik olarak üretimi, gıda teminini ve insanların hareketini kontrol altına 
alacak. Yerel paralar belirli bir süre içinde olsa piyasada kalmaya devam 
edeceklerdir ancak yavaş yavaş tıpkı avrupanın Euro'ya geçis evresi gibi bu 
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yerel paralarda zamanla yerlerini karbon paraya bırakacaktır. Yani bu enerjinin 
azaltımı ile hedef nüfus aç bırakılarak azaltılabilecek. 
 
Filozofik açıdan, hayal edilen teknokrasinin temelleri Henri de Saint-Simon'ın 
(1760-1825) bilimsel otokrasisine ve Auguste Comte'un (1798-1857) 
pozitivizmle yüklü sosyal bilimine dayanmaktadır. Pozitivizm bilmi ve bilimsel 
metodları metafiziksel kehanetlerin ötesine taşımıştır. Teknokratlar sosyal 
gelişimin tek yolunun bilim ve teknoloji sayesinde mümkün olduğuna inanarak 
pozitivizmi kucaklayarak karşılamışlardı. 
 
Teknokrasinin enerjiye dayanan hesaplama sistemi ile ortaya çıkan sosyal 
hareketlilik 1930 lardaki bir grup bilim adamı ve mühendisin büyük depresyona 
karşı sundukları bir çözümdü. Baş bilim adamı M. King Hubbert, genç bir 
jeofizikçi, sonralarda (1948-1956) günümüzün ünlü "Peak-oil" teorisini 
keşfedecektir - bu teoriye "Hubbert Peak" teoriside denmektedir. Hubbert' a 
göre yeni bulunan enerji kaynakları aşırı kullanım yüzünden bitmeye başlayacak 
ve buda tüketimlerine gereken arz sunulamadığı için halk arasında sosyal ve 
ekonomik huzursuzluğa, akabindede ayaklanmalara neden olacaktır. Birçok 
modern Peak-Oil teorisi yandaşı 2007-2009 yılındaki küresel krizin, petrol 
fiyatlarının incelenmesi doğrultusunda halen geçerliliğini koruduğuna işaret 
etmişti. 
 
Hubbert 1937 yılında Chicago Üniversitesinden PhD ünvanı ile mezun olmuştu 
ve sonrasındada Columbia Üniversitesinde Jeofizik öğretmeye başlamıştı. 
Oldukça ün kazanmış biri olarak elde ettiği onur plaketlerinin arasında 1997 
yılında Rockefeller Topluma Hizmet ödülünede layık görülmüştü. 1933 yılında 
Hubbert ve Howard Scott Teknokrasi Şirketini (technocracy Inc.) oluşturmuş ve 
1934'te Teknokrasi Eğitim Kursu isimli eserede yardımcı yazarlık yapmışlardır. 
Kendileri bürokratları ve politikacıları gereksiz ve beceriksiz olarak görürülerdi. 
Geleneksel paranın enerji kredisi ile yer değiştirmesi gerektiğini savunurlardı. 
Hubbert ve Scott entropi üzerine odaklanmışlardı, termodinamiğe bağlı olan bu 
konseptte sistem içindeki herhangi bir mekanik işe yarayamayacak enerji söz 
konusudur. Buna bağlı olarak Entropi tıpkı madde ve enerji gibi sistem 
içerisinde degrade olmaya ve böylece en son durak olan bileşik durağanlığa 
doğru ilerlemeye devam eder. Buna bağlı olarak eğer eldeki kullanılabilir tüm 
enerjiyi ve ekolojiyi kullansak yada yok etsekte sonuçta asla bir geri dönüşüm 
olmayacaktır. 

Vikipediadan 

Termodinamik, (Yunancada: thermos:ısı ve dynamic:enerji). Bazı Türkçe 
kaynaklarda ısıl devingi olarak da geçer. Enerji, ısı, iş, entropi ve ekserji gibi 
fiziksel kavramlarla ilgilenen bilim dalı. Termodinamik yasalarının istatistiksel 
mekanikten türetilebileceği gösterilmiştir. 

Termodinamik her ne kadar sistemlerin madde ve/veya enerji alış-verişiyle 
ilgilense de, bu işlemlerin hızıyla ilgilenmez. Bundan dolayı aslında 
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termodinamik denilirken, denge termodinamiği kastedilir. Bu yüzden 
termodinamiğin ana kavramlarından biri "quasi-statik" (yarı-durağan) adı 
verilen, idealize edilmiş "sonsuz yavaşlıkta" olaylardır. Zamana bağlı 
termodinamik olaylarla, denge halinde olmayan termodinamik ilgilenir. 

Termodinamik yasaları çok genel bir geçerliliğe sahiptirler ve karşılıklı 
etkileşimlerin ayrıntılarına veya incelenen sistemin özelliklerine bağlı olarak 
değişmezler. Yani bir sistemin sadece madde veya enerji giriş-çıkışı bilinse 
dahi bu sisteme uygulanabilirler. 

Sosyal entropinin önüne çıkabilmek için toplumun işlevini yükseltme adına, 
enerjinin dikkatli bir şekilde paylaştırılması ve bundan elde edilen çıktıya göre 
eşdeğerli bir dengenin oluşturulması gerekir. 
 
Teknokrasiye bağlı vatandaşlar ekonomiyi hareketlendirmek için şahsi Enerji 
Sertifikalarını elde ederler. 
"Şahsın gelir ve harcama oranlarının kaydı Dağıtım Sıralaması ile eşzamanlı 
tutulur, böylece şahsın hesabının durumu her an için en doğru bilgiyi sunar... 
Mal alımı yada hizmet için şahıs kimlikli ve imzalı Enerji Sertifikasını ibraz 
eder... 
Eğer tüm bu sosyal kontrol veya toplumda neler olduğu yada nasıl işlediği 
üzerine ojektif bir şekilde bakarsanız, bu işlemin nasıl bir perspektife sahip 
olduğunuda görmeye başlarsınız. Öncelikle, tek bir organizasyon tüm sosyal 
mekanizmayı tek başına yürütüyor. Aynı organizasyon sadece üretmekle 
kalmayıp aynı zamandada tüm mal ve hizmeti paylaştırıyor..." 
 
Bugün Teknokrasi Şirketi (Technocracy Inc.) Washington Ferndale'de 
bulunmakta ve www.technocracy.org adı altındada kendini tanıtmakta. 
Teknokrasi Vancouver ise www.technocracyvan.ca adı altında bulunabilir. 2005 
yılında avrupalı teknokratlar tarafından oluştutulan NET (The Network of 
European Technocrats) ile bugün otonom bir şekilde sosyal hareketlilikler 
incelenerek bunlardan teorik ve pratik olarak Teknokrasinin oluşumuna yardımcı 
bilgiler elde edilmeye devam ediliyor. Occupy Wall Street (OWS) gibi dizayn 
edilmiş protesto yürüyüşleri bu araştırmalara önemli tecrübeler sağlıyor. En 
azından artık (özellikle protesto yapanlar) herkes tıpkı teknokratlarında belirttiği 
gibi "eşit dağılım" istiyor! Buna hayırseverlerin bir başka başarılı şok testi 
demekte mümkün. 

NET web sitesi dünyanın birçok yerinde üyelerinin olduğunu savunuyor. 
Hubert'ın Peak-oil teorisi 1954 yılında ortaya sunulduğunuda ekolojik ve 
çevresel grupların artmasında önemli bir rol oynamıştı. 
 
Karbonun bir ülkede yeni para birimi olduğunu bir hayal edin! Elimizdeki plastik 
kartlarda hem yerli para hemde karbon puanları barındırıyoruz. Elektrik, gaz 
yada benzin alırken yerel paramızı ve karbon puanlarımızı kullanıyoruz. Karbon 
emisyonunu azaltmak için devletin karbon kullanımına bir sınır getirmesi 
gerekiyor. Karbona bağlı bir pazarın işlemesini sağlamak içinde burada iş 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

388    

 

görecek olanlara karbon kredisi sunuluyor. Tıpkı vada kredi kartı puanı 
toplarcasına elde edilecek bir sistem. Tabiki bu sistemde her şahısa özel ve 
başkası tarafından kullanılması imkansız bir tanımlama metodu mevcut. 
Alışveriş sonrası her ay bankanın yollayacağı bir çıktı ile herkes ne kadar karbon 
kullanmış olduğunu bilecek ve karbon puanı kalmamış olanlarda ellerindeki para 
ile karbon kredisi satın alarak ödemelerini yapmaya devam edebilecekler. Yani 
tüm bu mikroçipler, damar tanıma yada parmak izi bilgileri bu sistemin 
temellerinin atılması için gereken başlıca bileşenlerdi. Bankanıza gidin ve kredi 
kartınızın yada bankamatik kartınızdaki mikroçipte nelerin barındırıldığını sorun! 
Sormayın aslında, kart ve hesap nasılsa sizin değilmi, doğrudan çıktısını isteyin! 
Tabiki size bunu vermemek için binbir takla atacaklar ve kanuni ıvır zıvırları 
gerekçe göstererek yapamayacaklarını söyleyeceklerdir. Hiç o çiplerde nelerin 
barındırılıyor olduğunu merak etmiyormusunuz?  

Teknokrasi Şirketine göre bugün elinizde kullanmakta olduğunuz kredi kartına 
benzer kartlar üzerine yerleştirilecek mikroçipler vasıtasıyla enerji dağıtımı için 
gerekli tüm şahsi bilgilerin bir yerde barındırılması mümkün. Bu kart kısaca 
evrensel kimlik olarak kullanılabilecek ve diğer tüm kimlik kartlarını devre dışı 
bırakacak. Çünkü küresel anlamda birleşmekte olan tüm bilgisayar sistemleri 
tek bir kimlik ile nerede olursanız olun sizin hakkınızda gerekli tüm bilgileri 
sunabiliyor. Bu sayedede sistemin sizi adım adım takip edip nerede ne tüketmiş 
olduğunuzu takip etmeside bir o kadar kolaylaşacak. 
 
Kyoto protokolünün bir ürünü olan karbon kredisi, 2002 yılı itibarı ile İngilterede 
modern bir sistem olarak önce yerel sonrasındada uluslararası bir gelişim 
göstermeye başladı. Bu yeni sistem 2005 yılında uluslararası kanunlarada 
eklenmeye başlandı. Anlaşılacağı üzere burada önemli olan şey halkın bir son 
olarak gördüğü para değil! Hayırseverler için önemli olan sadece zaman olduğu 
için halkIn değerli gördüğü yada görecekleri şeylerin kontrolünü sağlayarak esas 
kontrolüde elinizde bulundurmaktır. Halk halen karbon gibi hava cıva birşeye 
değer veririken sizde gerçek değere sahip olan şeyleri ele geçirmeye devam 
edersiniz. Tabiki bu ele geçirme aşamasında halk sizin değer verdiğiniz şeylere 
sahip olmayı utanç verici yada ahlaka aykırı görecek şekilde doktrine edilmelidir. 
 
Peki bu karbon sisteminin uygulanabilmesi için hangi şartlar yerine getirilmeli? 

1. Günlük 24 saat olarak işlenen enerjinin kayıt altına alınması. 
2. Dönüştürülüp tüketilen enerjinin kayıt altına alınmasına bağlı olarak yerine 

dengeyi sağlayacak miktarın yüklenmesini sağlamak. 
3. Üretim ve tüketim miktarını sürekli gözlem altında tutmak. 
4. Tüm ürün ve hizmetlerin kendilerine has şekilde kayıt altına alınarak 

nerede üretildiklerini ve nerede tüketildiklerini izlemek. 
5. Her şahsa özel bir kayıt işlemi uygulayarak ne üretip tükettiklerini ve kim 

olduklarını tam olarak bilmek. 

1930 yıllarında böyle bir teknoloji henüz yoktu - ancak bugün bu teknolojinin 
adı Smart Grid (Akıllı Ağ). Bu terim elektrik, gaz ve suyun üretimi, dağıtımı ve 
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tüketimini izleyen geniş bir alanı kapsıyor. Bu sistem her ev ve işyeri için dijital 
ölçüm imkanlarını sunuyor. Buna çift taraflı iletişim demekte mümkün, çünkü 
tüketicinin bulunduğu yer ile cihazlar arasında sürekli olarak bir işlem transferi 
cereyan etmekte. Tüketici farkına varmadan ne kadar tüketmiş olduğu ana 
merkeze bağlı olarak izlenebiliyor. Bugünkü kolaylık sağladığı için takılması 
"tavsiye" edilen tüm elektronik ölçüm cihazları aynı ağa bilgi yollamakta! 2009 
yılında Obama hükümeti onlarca Smart Grid Projesi için onay verip bunlara 3.5 
milyar dolar bütçe ayırdı. Bu ağlar şu yenilikleri içeriyordu: 

• Ulusal elektrik ağını izleyebilmek için 850 den fazla "fazör ölçüm ünitesi" 
yerleştirilecek. 

• 200.000 akıllı transformer yerleştirilecek. 
• 700 akıllı ara-istasyon yapılacak. 
• 1.000.000 ev içi kullanım göstergesi yereleştirilecek. 
• 345.000 ev içi şarj-kontrolü cihazı yerleştirilecek. 

NOT yani bir diğer adı ile Network Of Things (Şeyler Ağı) yepyeni bir teknoloji - 
kablosuz olarak ayakkabıdan buzdolabına kadar birçok obje ile kimsenin 
farkında olmadan irtibata geçebilen bir sistem. Smart Grid girişiminin başarılı 
olabilmesi için ölçerlerin, ara-istasyonların ve gerekli cihazlarında öngörülen 
şekilde (ki yapılıyor zaten) yerleştirilmeleri gerekiyor, böylece tüm cansız 
cihazlar birbirleri ile kablosuz olarak iletişimde bulunabilecek. Yapıldı, yapılıyor 
ve yapılacak - hemde ruhunuz dahi duymadan, aslında çoğunlukla YENİ kelimesi 
ile bunları kullanmaya teşvik edilerek dersem daha doğru olur. Akıllı fırın, akıllı 
çamaşır makinesi yada akıllı diğer aletlerin neler ile donatılı olduğunu sanırım 
gelecek gösterecek. 
 
2008 de Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuarlarında (PNNL) "Ağ Dostu Cihazlar" 
(Grid Friendly Appliances GFA) Yöneticisi adlı bir sistem geliştirildi. Enerji 
bakanlığının broşürüne göre bu sistem ile ağdaki dalgalanmalar izlenerek 
hatlardaki yüklenmeler önlenebilirmiş. Yani ağın aşırı yüklenmesi halinde belirli 
bir bölge kısa bir süre için kapatılarak ağda aşırı yüklenmelerin önüne 
geçilebilecek ve stabil bir dağıtım sağlanacak. 
 
PNNL in web sitesine göre: Yönetici aslında oldukça küçük ve basit bir bilgisayar 
çipinden ibaret ve her türlü ev aletine takılabilir - çamaşır ve bulaşık makineleri, 
buzdolabı, xbox, klima ve su ısıtıcıları gibi. Çip ağdaki gerginliği algıladığı zaman 
içinde bulunduğu cihazları bir kaç saniye yada dakikalığına kapatarak ağın 
tekrar stabilize olmasını sağlayacak zaman aralığını sağlıyor. Yönetici çipler 
aletlerin tekrar çalışmasını geciktirecek şekildede programlanabilirler, bu 
sayedede az önce kapanmış aletlerin tekrar aynı anda çalışmak yerine tek tek 
çalışmaya başlamalarını sağlayarak ağda bir başka aşırı yüklenme riskinide en 
aza indirmiş oluyor. Bu sistemdeki değişiklikler ev sahibinin haberi olmaksızın 
her an yapılabilir. 
 
İtalya ulusal olarak evlerin %85 ini şuan bu ağa bağlamış durumda. 
earth2tech.com a göre Smart Grid teknolojisi gelecek yıllarda küresel olarak 
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200 milyaaaaar dolar yatırım potansiyeline sahip. Ulusal Elektroteknik 
Komisyonu (NEC) küresel bir harita ile tüm bu ağların nasıl birbiri ile bağlanıp 
iletişime geçeceği hususnda çalışmalarını sundu bile. Küresel firmalar bu oluşan 
yeni Smart Grid pazarından pay kapmak içinde birbirleri ile yarışmaktalar: IBM, 
Siemens, General Electric, Cisco, Panasonic, Kyocera, Toshiba, Mitsubishi ve 
daha birçoğu çoktan treni kaçıranlara el sallamaya başladılar bile. Çin 7.32 
milyar dolar harcayarak asyada Smart Grid kurmaya uğraşıyor. Smart Grid'in 
pilot projelerine adım atan diğer ülkeler ise: Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, 
Japonya, Hindistan, Avusturalya, Güney Afrika ve daha birçoğu. Smart Grid 
Africa afrikadaki küçük ülkelerde bu sistemi tanıtmaya başladı bile. 
 
Her halikarda Smart Grid projeleri artık neredeyse tüm devletler tarafından 
bütçe ayrılarak uygulamaları gereken bir hal aldı. IBM, GE ve Siemens gibi 
küresel şirketler tüm Amerikayı tek bir üretim ve dağıtım izleme çatısı altına 
almaya çalışıyorlar ve bildiğiniz gibi hayırseverler bir işe başladımı ezik koyunlar 
gibi yarıda bırakmazlar! Projeler şuan Kuzey Amerikayı ABD, kanada ve Meksika 
olarak tek bir sisteme bağlamaya adanmış durumda. Anlaşılacağı gibi sonuç 
olarak tüm kıtalar tek bir Smart Grid sistemi altında toplanmış olacak. 

terrawatts.com websitesinden: 
"Yeni bir küresel ağ gözlerimizin önünde oluşmakta. Bu tıpkı internet gibi 
küresel bir enerji ağı ve yine tıpkı internet gibi yaşam tarzımızı, 
kültürümüzü, toplumu ve ticaret şeklimizi değiştirecek. Daha önemlisi, bu 
sistem enerjiyi nasıl kullandığımız, değiştirdiğimiz ve takas ettiğimizi yeniden 
düzenleyecek. Aslında herhangi bir enerji üretim problemi yok - esas 
problem üretilen enerjinin dağıtımında yatıyor ve çözümüde yeni küresel 
elektrik ağı sunmakta." 

R. Buckminster Fuller (1895-1983) küresel enerji ağı konseptinin babası olarak 
adlandırılmıştı. 1981 yılında yayınlanan "Kritik Güzergah" (Critical Path) 
kitabında şunları yazmıştı: 

"Bu kendi kendini tamamlayan ağ, yani küresel elektrik ağı, elektriği her 
yere, herkese, her an ve tek bir ücret ile ulaştıracak. Bu sayede tıpkı evrenin 
zaman-enerji metabolik hesaplaması gibi tüm fiyatlandırma sistemi gerçekçi, 
eşit ve eşzamanlı olacak! 
 
Bu evrensel enerji dağıtım sistemi şeması altında, masraflar kw/h 
(kilowatt/saat), w/h (watt/saat) ve w/s (watt/saniye) olarak hesaplanacak. 
Kw/s üretimde kullanılmak üzere ana kriter olarak kabul edilecek. Bu sistem 
sayesinde tüm dünya tek ve varolan yegane şey olan enerji ile yeni bir çağa 
girecek. 
 
Bu değişmeyen enerji değerlendirme sistemi küresel manada tüm üstüne-
kanaat-getirerek yada tepeden-manipule-ederek-kontrol edilen parasal 
ekonomik sistemlerin yerini alacak. Bu sayede bankacıların uygulamakta 
olduğu gizli evrak çevirimleri, güven-bonosu gibi zırvalar, zaman farkından 
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oluşan aktivite eksikliği yada tatil gibi günlere denk gelen aksamalar ortadan 
kalkacak. Tüm bunlar 2 milyar insan uykuda tüm olanlardan "habersiz" iken 
gerçekleşiyor olacak." 

Belkide ilk defa dikkatinizi çekecek birşeye ben yine ışık tutayım. Hepinizin 
kullanmakta olduğu bilgisayarların ağ bağlantı sekemlerinde gördüğü bir IEEE 
kısaltması var. Tabiki kimse bunun ne olduğuna tam olarak mana getirmeye 
zaman bulamadığı için bunu şimdi burada açıklayayım. IEEE Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (Elektrik ve Elektronik Mühendisler 
Enstitüsü) demek yani bu Smart Grid sisteminin mühendislerinin koyunların 
kullandıkları aletlere nasıl el atabileceklerini tartıştıkları yer.  

Vikipediadan 

The Institute of Electrical and Electronics Engineers ya da kısaca IEEE 
(Türkçe: Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü), elektrik, elektronik, 
bilgisayar, otomasyon, telekomünikasyon ve diğer birçok alanda, 
mühendislik teori ve uygulamalarının gelişimi için çalışan, kar amacı 
olmayan, dünyanın önde gelen teknik organizasyonudur. 

1884 yılında Alexander Graham Bell ve Thomas Edison gibi dönemin büyük 
bilim adamlarınca temelleri atılmıştır. 

150 ülkede 365.000'i aşkın üyesi (68.000'i öğrenci) ile IEEE, tüm dünyaya 
yayılmış 10 alt bölgesi, 300'den fazla yerel bölgesi ve 1430'dan fazla öğrenci 
koluyla çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye'nin de içinde bulunduğu 8. 
Bölge'de (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) 5000'i öğrenci üye olmak üzere 
26.000 üyesi vardır. 

Dünyada elektrik, elektronik mühendisliği, bilgisayar ve otomasyon 
teknolojilerindeki yayınların %30'unu yayınlar. Bu alanlarda, 80'den fazla 
yayını olan 37 farklı teknik topluluk vardır ve 900'den fazla endüstri 
standardı geliştirilmiştir. 

Peki ya onlar (IEEE) ne demiş bu Smart Grid sistemi için? 

"Henüz dünyadaki tüm ulusların enerji sistemlerini gözetim altında 
tutabilecek küresel bir organizasyon mevcut değil - ancak bunun için 
adımlar atıldı ve henüz emekleme aşamasında. 38 birlik ve 7 konsey 
ile IEEE Smart Grid girişimini yönetecek şekilde konuşlandırılmıştır. 
Onlar ve dünyanın akademik alanlarında çalışan, devlet ve özel 
sektörde bulunan 395.000 üyemiz sayesinde, IEEE fiilen Smart Grid 
sisteminin her alanına el atmış durumdadır." 

Şimdi bu emperyal anonsun ardından birde size bonus olarak bir başka yeni 
bilgi daha sunayım. Bildiğiniz gibi son zamanlarda 666 rakamı filmlerde ve 
satanizmi çağrıştıran belgesellerde oldukça sık kullanılmakta ve bu sayı 
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uğursuzluk, lanet yada ölüm getirmekte gibi banal bir açıklama yapılmakta. 
Tabiki herkes kendi kesesinden bir sallama yapıyor görüntüyü anlattığına 
bağdaştırabiliyor. Tabiki hepsi şimdiye kadardı! Hatırlayan varsa 666 rakamı 
VISA ile eşleştirilmişti ve bu eşleştirme aslında bir bakıma doğru! Neden mi? 
Çünkü karbon para ile herşeyin tek çatı altına toplanması aynı şekilde tüm 
kartlarında tek bir isim altına toplanması demek. Amex ve Mastercard gibi 
firmaların VISA ya karşı olan müşteri kayıpları gün geçtikçe artmakta. Tabiki 
buda sadece yaklaşmakta olan değişim için önceden planlanmış bir başka 
PROGRAM. Sonuç olarak elinizde tek bir VISA kart olacak yani Şeytanın işaretini 
elinizde taşıyor olacağınızı zannediyorsunuz - ancak burada dikkat etmeniz 
gereken şey kartın neyi içerdiği! Kart Karbon para içeriyor ve burada 
bahsetmekte olduğumuz karbon ise Carbon-12 yani dünya genelinin %98.8 inde 
bulunan şey. Peki bunun nesi ilginç? Carbon-12 ölçümler için kullanılan temel 
atomdur ve 6 proton, 6 elektron ve 6 nötrondan oluşur. Herşey karbon bazlı - 
HERŞEEEEY! Yani 666 rakamı aslında hayatın temel yapısını simgelemekte - 
materyalizmi! Tüm dünyanın aynı anda aynı şeyi kullanarak yaşayacağınıda 
hayal edebiliyorsanız, herkesin nefretle baktığı şeyin aslında asla terk 
edemeyecekleri şey olduğunu görürsünüz. 

Vikipediadan 

Karbon-12, Karbonun en yaygın olarak rastlanan iki yerdeşinden biridir. 
Yeryüzündeki karbonun 98,89%'unu oluşturur. Çekirdeği 6 önelcik (proton), 
6 ılıncık (nötron) ve 6 eksicik (elektron) içerir. 

Karbon-12'yi diğer öğelerden ayıran özelliği, atom kütlesi 
ölçümlerinin kendisine oranla yapılmasıdır. 

 

Tüm o korkulan ve nefretle karşılanan uğursuz 666'nın birgün insanların seve 
seve kullanacakları bir şey olacağını kim bilebilirdi? İncildeki kehanetler? İsa nın 
uyarıları? Yoksa plan başından beri bumuyduda, buna bağlı olarak asırlık 
kehanetlerin bir bir gerçekleşmesini izlerken tüm bunların ilahi bir planın parçası 
olduğuna inandırılıyoruz? Artık bunun bir önemi yok çünkü zaten olması gereken 
ne ise gözler önünde gerçekleşmeye devam ediyor! 
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Birde unutmadan, tüm bu Smart Grid sistemine bağlı bir sistem daha var!  

GEOSS  
(www.geoss.org) 

Ne demekmiş peki GEOSS? The Global Earth Observation System of Systems - 
Küresel Yeryüzü Gözlem Sistemleri Sistemi. Bu sistem 2015 yılında tam 
kapasite çalışıyor olacak ve tüm kaynakları tek tek gözlem ve kontrol altında 
tutuyor olacak. Sitede tüm planlar ve projeler açık ve seçik olarak sunulmakta 
yani yapılanların hiçbir kabalistik, satanik yada mistik bir yanı yok. Herşey 
noktaları birleştirip neler olduğunu ve NASIL yapıldıklarını anlamak için gözler 
önünde. 

Tübitakın sitesinden: (tubitak.gov.tr) 

GEO (Küresel Yer Gözlemler Grubu) Dünya genelinde gelecek 10 yıl içerisinde 
Küresel Yer Gözlem Sistemlerinin Sistemini (GEOSS) inşa etmek üzere 
oluşturulan çabalara öncülük eden bağımsız ve gönüllü, yasal bağlayıcılığı 
olmayan, hükümetlerarası bir organizasyondur. Bu organizasyon 
bünyesinde 81 üye ülke, Avrupa Komisyonu ve 58 Uluslararası organizasyon yer 
almaktadır. Bu organizasyonda yer alan kurum ve kuruluşlar tamamen 
gönüllü olarak organizasyon faaliyetlerini desteklemektedir.   

GEOSS mevcut ulusal, bölgesel ve uluslar arası sistemlerin üzerinde 
inşa edilecek çalışmalarda dünya genelinde yayılmış binlerce aygıttan 
oluşan YER GÖZLEM Sistemleri ile yapılan çalışmaları ayrıntılı ve çok 
yönlü olarak koordinasyonunu sağlamak amaçlı hazırlanmıştır. 

GEO organizasyonunun en tepesinde Hükümetlerarası Kurul (Plenary) vardır 
ve yılda bir kez toplanır. GEO temel olarak bir Yürütme Komitesi, bir sekreterya 
ve komiteler ile çalışma gruplarından oluşur. Kararlar, üyelerin ortak kararı ile 
alınır.  

Burada ana hedef 2005’te yapılan DÜNYA YER GÖZLEM ZİRVE Toplantısında 
hazırlanan 10 yıllık uygulama planının (GEOSS) hayata geçirilmesidir. GEO bu 
plan ile üye ülkelerin koordinasyonunu ve ortak çalışmalarını düzenler. 
GEO’nun Avrupa grubu çalışmaları Avrupa Uzay Ajansı ve Avrupa Komisyonu 
tarafından koordine edilmektedir.  

Hani şu illuminati.org isimli sitedeki geri sayım saati fos çıkmıştıda ben "zırva" 
dediğim halde "kesin birşey olacak" diye bekleyenler vardı! Alın işte size geri 
sayımı için gerçekten saat tutmanız gereken bir sistem! 3 sene kaldı! Ne yani 
hayırseverler 2012 de bir bok olmayacağını bilmedenmi bunca yatırıma ve yüklü 
borçlara soyundular?  
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Tabiki birde "eee karbon paraya geçince elimdeki paraya ne olacak" diye 
soranlarda olacaktır. İki yol var: 

1. Küresel Savaş (Pandemi, Uzaylı istilası, Meteor çarpması yada küresel afet 
serisi) yolu ile hiperenflasyon uygulanarak eldeki tüm kağıtlar değerini 
yitirecek ve yeni sistemde herkes it gibi çalışmak zorunda kalacak. Sadece 
çalışabilenler gıda, su ve diğer hizmetleri elde edebilecek, diğerleride 
yavaş yavaş yok olacak. 

2. Halk git gide salaklaştırılarak tıpkı euro bölgesindeki gibi, yeni para 
biriminin getireceği AVANTAJLAR ve YENİLİKLER koyunların ilgisini 
çekecek ve çabucak bu yeni sisteme adapte olacaklar. Bu arada sadece 
ufak miktarda terörist saldırıları ve kaynak bazlı bazı savaşlar yapılıyor 
olacak. Tabiki bu savaşlar aslında oradaki halkın işgalciler tarafından 
efendilerine karşı kışkırtılarak içeri davet edilmeleri ile birer "yardım" 
havasında yapılacak ve gerisinide medya halledecek. 

Bu iki opsiyon tamamen koyunların neyi nasıl algılayıp harekete geçtiklerine 
bağlı. Fakat anlayabileceğiniz gibi hayırseverlerinde kullanmak istedikleri 
opsiyon 2. Çünkü bu sayede koyunlar tıpkı opsiyon 1 deki gibi sonuç olarak it 
gibi çalışmak zorunda kalacaklar ve çalışmayanlarda ölüme terk edilecek. Bu 
nüfus planlaması için gerekli bir işlem. Nüfusu azaltamadıktan sonra en son 
teknolojiye sahip olsanızda kaynak sıkıntısı er yada geç baş gösterecektir. 
Aradaki fark opsiyon 1 in medeni açıdan dünyayı 10-20 sene kadar geriye 
atacağıdır. Anlayabileceğiniz gibi aslında ortada bir seçim şansı yok - sadece 
bunun ilüzyonu mevcut. Şunuda hatırlatmadan yazıyı bitirmeyeyim: karbon 
kredi kartınızı elinize aldığınız gün artık geriye dönüşünüz olmayacak! Size 
seçme sanşı tanınacak (aslında bu aralar yavaş yavaş bu şans tanınmaya 
başlandı).... fakat yinede bir SEÇMEME şansınız olduğunu hatırlatmalımıyım? 
Hayırseverlerin klubünde sadece onların kuralları geçerlidir. Unutmayın sizler 
hayırseverlerin çatısı altında yaşıyorsunuz ve buna bağlı olarakta ev sahibinin 
dediği geçerli olacaktır!  

YARIN satın alamayacağınız bir lükstür! Şimdi hazır değilseniz ne 
zaman olabileceğinizi düşünüyorsunuz? 

------------------- 

Süper denetim geliyor (www.kanalhaber.com) 
14 Ocak 2012 / 08:44 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, sağlıksız gıda bulunduran kişi ve 
kurumlara yönelik çok ağır yaptırımların uygulanacağına açıkladı. 

Eker, denetim elemanlarının anında işlem yapma yetkisine sahip 
olacağını da vurguladı. (Judge Dredd misali) 
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Gıda güvenliğinde yeni dönem 1 Ocak'ta başladı. İpek Medya Grubu'nu ziyaret 
eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, 102 yönetmelikle 
gıdaların tohumdan sofraya kadar izleneceğini vurguladı. 

Yeterli eleman var! 

Modern toplum sisteminde başkaları için üretim yapıldığını hatırlatan Bakan 
Mehdi Eker, "O nedenle zincir uzayınca hijyen, sağlık ve güvenirlik 
açısından risk artıyor. Bu olumsuzlukları gidermek için çeşitli 
düzenlemeler yapmak şart" dedi. Bunun için yeterli denetim birimi ve 
elemana sahip olduklarına dikkati çeken Eker, şöyle devam etti: 

Laboratuvarlar açtık! 

"Şuan 5 bin civarında denetim elemanımız var. 41 bakanlığın 60 tane de bizim 
yetkilendirdiğimiz inceleme laboratuarıyla çalışıyoruz. 2010 yılında da ulusal 
gıda referans laboratuarı açtık ki en son tescil etme özelliğine sahip. Ayrıca 
bakanlığımızın bünyesinde gıda ve kontrol genel müdürlüğü, onun bünyesinde 
risk değerlendirme dairesi, bu dairenin 10 adet alt komisyonu bulunuyor. 
Komisyonlarda sadece bakanlık personeli değil meslek kuruluşlarından 
üniversitelerden insanlar bulunuyor." 

Herkes sorumlu olacak! 

"Bizim işimiz gıdanın kendisidir" diyen İker, her nerede gıda üretiliyor, 
satılıyor veya depolanıyorsa onun kayıt altına alınacağını ve denetimi 
yapılacağını belirtti. Eker, bu konuda şu noktların altını çiçdi: 
* Herkes bulundurduğu maldan sorumlu olacak. Artık onlar da denetimin bir 
parçası. Yani zabıta mantığıyla devam etmeyecek. 
* Denetim elemanımız gittiği işletmede herhangi bir aksaklık görürse direk işlem 
yapabilecek. 
* Anında el koyma, işlemden men etme, imha etme veya ürün toplatma 
gibi yetkilere sahip olacak. 
Tarım İl Müdürü idari yaptırımları mülki amirden izin almadan faaliyet 
yapabilecek. Yaptırımlarımız da caydırıcı olacak. 

Teşhir de edeceğiz! 

Daha önce gıdada sağlık yönünden bir olumsuzluğa rastlandığında bunun 
kamuoyuyla paylaşılmadığını aktaran Bakan Eker, şunları söyledi: "En çok karşı 
karşıya kaldığımız taklit ve ürünü bozmak yani tahşiş. Bunlar büyük risk taşıyor. 
Bunların teşhir edilmesi zaruri. Ayrıca geriye dönük izleme getiriyoruz. Bu da 
çok önemli. Örneğin bakkaldan satın aldığınız yumurtanın hangi 
bölgeden hangi ilden, çiftlikten geldiğini bilebileceğiz. Et ürünleri için de 
ileriki safhada aynı şeyi düşünüyoruz." 
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TOPLUMSAL SALGIN: WETİKO 

Sigmun Freud'un kişisellik üzerine sunmuş olduğu teori aslında doğrudan 
uluslarada uygulanabilir. Freud'a göre kişiliğimiz üç unsur ile oluşmakta: kimlik, 
ego ve üst-ego.... ki bunlardan ikisi daima çatışma içinde iken, diğer üçüncü ise 
arada takılmaktadır. 
 
"Kimlik" henüz yeni büyüyen narsist bir bebek gibi olduğundan, peşinde 
koştuğu tek şey zevk prensipleridir. Her an kendi kendini tatmin etmeye 
uğraşırken bunu engelleyebilecek herşeyi içerler. Yani karşınızda büyümeyi ret 
eden ve son derece şımarık bir çocuk durmaktadır. Bu durumu destekleyenler 
bunu kendini özgürce dışa vurma akımıyla ilişkilendirirler. "Kimlik" sorumsuzca 
"Ne istiyorsan onu yap" mantrasını tekrar eder.  

"Üst-ego" ise tıpkı kıçınızın dibinden ayrılmayan bir ebeveyn gibidir. Daima 
dogru ve yanlış, ahlak, vicdan, kanunlar, düzen, disiplin gibi öğelere kafayı 
takmıştır ve kontrol prensibine harfiyen uyar. Yani "kimlik" kendisi ile 
ilgilenirken, "üst-ego" kendisi hariç etraftaki grup dinamiği yada toplum gibi 
herşey ile ilgilenir. Bunun yandaşlarıda tabiki bunu yetişkinliğe ve diğerlerinide 
düşünmeye bağlarlar. "Sana yapılmasını istediğin gibisini başkalarına yap" üst-
ego'nun mantrasıdır. Bu nedenle Kimlik ve Üst-ego daima bir çatışma 
içindedirler. 

Bu iki unsurun arasındada "Ego" kalmaktadır. Ego, her iki tarafıda dinleyip 
Realite Prensibine göre harekete geçer! Ego gerçek dünya ile bağlantıda 
olduğundan elindeki olasılıkları ve imkanları değerlendirir. Bir yandan "kimliği" 
ortaya çıkarmak isterken, bir diğer yandanda "üst-ego" ile toplumun kurallarına 
ayak uydurmaya çalışır. 
 
"Kimlik" ile "Üst-ego" arasındaki çekişmeyi heryerde görmek mümkün! Islami 
ülkeler klasik "üst-ego" toplumlarıdır: kara, baskıcı, sıkıcı ve otoriter. Kadınlar 
kendilerini bir şekilde kapatmalıdır. Ahlak polisi drone arılarda heryerde mutlaka 
bir iki laf sokmaya hazır halde beklerler. Şeriata göre hırsızın eli kesilir, ibneler 
asılır, zinacılar taşlanır, orospular kırbaçlanır, ayrıca Allah için günde 5 kere 
tapınma ritualleri uygulanır - hemde gündüz ve gece. Kendilerini Mekkeye doğru 
yöneltmeli ve alkol yada uyuşturuculardan uzak durmalıdırlar. Seks sadece 
evlilik dahili uygulanabilecek bir aktivitedir. Islam "üst-ego"nun dizginlerini 
koparmış haline bir örnektir. "Kimlik" baskı altında tutulmaktadır ve "Ego"nun 
kesinlikle hiçbir rolü yoktur.  

Islami ülkeler bu yüzden oldukça endişe verici bir çöküşün eşiğinde 
durmaktalar. Bazı müslümanların batılı münafıklara "Biz ölümü sizin hayatı 
sevdiğinizden daha çok seviyoruz" demeleride belkide onların ölmeyi bayılmak 
zannediyor olmasıda olabilir. Çünkü konu laf kalabalığı oldumu uydurmak 
uygulamaktan daha kolaydır. Allah adına hayatınıza son verin desenizde birkaç 
beyinsiz salak hariç bunu yapmaya cesaretleri olmayacağıda kesin. Bu inanca 
bağlı yaşayanların bu tip ölüm ile ilgili yapılan patolojik açıklamaları, ne kadarda 
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yaşam karşıtı olduklarına dair bir işaret olabilirmi? Ya şehit olmayı özel bir 
mertebe olarak görmelerine ne demeli? Yaşamları bu kadar baskı altında kalmış 
insanların ölümü yaşama tercih ediyor olmaları pekde şaşırtıcı bir sonuç değil. 
Bazı fundamentalist hristiyan tarikatlarıda aynı üst-ego tarafından 
yönetilmekteler, buna ortodoks yahudilerde dahil. Dünyadaki problemlerin 
çoguda zaten bu tip grupların inatla savundukları temelsiz inançlarının sonucu. 
Bugünkü dünya dinci fanatiklerin dünyası. Bu gruplarda tabiki gaddar, kara 
cübbeli, ırkçı, güç delisi ve beyaz sakallı kancıklar tarafından yönetilmeye 
devem ediliyor: Iranın Ayetullahı, Türkiyenin Fethullahı, Amiş yaşlılar konseyi.... 
hep bir cübbe içinde, garip şapka yada saç tarzları ile insan ruhunu hasta eden 
tarzdaki ritualleri ile kontrolü ellerinde barındırmaya devam ediyorlar. Bu 
grupların azap ile dolup taşmış birer fıçı olduğunu görmek için pek bir efor 
sarfetmeyede gerek yok. Bu gruplar dıştakilere daima şüphe ile bakarken diğer 
yandanda değişmekten sanki ödleri kopuyor. Geleneklere ve eski adetlere sıkı 
sıkıya sarılmış, geçmişten gelen ve mağaralar içinde uğuldayan rüzgar gibiler. 

Diğer yandan batı ise ipini koparmış bir "kimlik" kültürü olarak varlığını 
sürdürüyor. Herşey şahsi-iftihar üzerine kurulu. Kapitalizm, bir bağımlının 
şırıngası gibi ona en yüksek dozu sağlamaktadır: süresiz zevk nerede ve 
nezaman ihtiyaç duyulursa arz edilmektedir - yeterki talep edilsin. Çabuk 
gıdalar, Hızlı seks, Hızlı eglence, Hızlı arabalar, Çabuk konuşmalar.... Herşey 
günlük zevk dozajınızı gecikmesiz teslim edebilmek için çok hızlı. Kapitalizm 
bilinen dealer (uyusturucu satıcısı) gibi sizi daima yolun köşesinde hazırda 
bekler. Tabiki bu satıcının sunmakta olduğu uyuşturucu artık ekonomik ve 
politik ideolojilerin günümüzdeki halinden başka birşey değil. Bu sayede sayısız 
yeni bağımlı "junkie" bu kervana katılmaya devam ederek günlük dozları için 
sırada beklerler. Eğer ihtiyaçları karşılanmazsa saldırgalaşmaya başlar ve tıpkı 
medyanın sunduğu gibi yağmalama sahneleri yaşanır. Yağmacılar ellerine 
geçirdikleri ile ne yapacaklarını bilmeseler dahi bu onlara o günkü doz için bir 
yatıştırıcı etkisi yapar. 

Ne tür bir toplum içinde shopping kadınlar için sevilen bir aktivite olarak kabul 
edilebilir? Ya erkeklerdeki en sevilen aktivite spor yani futbol ve basketbol ise! 
Yani tüm hayatın anlamı sadece bu "en sevilen" aktivitelerdemi saklı?! Seks 
(Porno), spor ve shopping tüm toplumu ayakta tutan tek ortak noktamı? 
 
Boktan tv kanalları, boktan video oyunları, boktan hollywood filmleri, peep 
şovlar, internet pornoları, sosyal ağlar, konulu parklar, ucuz alkol ve ucuz 
uyuşturucular. Batı dünyası tıpkı sürücüsü Miki Fare gibi olan bir uyuşturucu 
satıcısının sunduğu disneyland gezisine dönüşmüş durumda. "Üst-ego" ise 
tamamen ortadan kalkmış. Batı artık üst-ego toplumlarının tam zıttına gitmekte. 
Halbuki onlarda beyni sulanmış yaşlılar tarafından idare ediliyorlar iken batı 
tarafıda şımarık veletleri andırmayan ve büyümeyi ret edercesine yönetmeye 
bağımlı kadın ve erkelerin cinsiyet savaşını andırıyor. Batı tarafı artık sadece 
çocuksulaştırılmış bir kültürden ibaret. 
 
Gözönündeki kredi çıkmazı, ipini koparmış "kimlik" ideolojisinin kaçınılmaz 
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sonudur. Bir "kimlik" kültüründe hiçkimse tedbirli değildir. Olabildikleri kadar 
açgözlü olanlar, önlerine ne çıkarsa çıksın, sonuçlarını ve tabiki diğer insanlarıda 
umursamadan ele geçirmeye uğraşırlar. Niye dursunlarki?? Yaptıkları şey zaten 
içinde bulundukları toplumun beklentisi değilmi? Batıda "düzenleme" adı altında 
yapılan pazar değişiklikleri ile üst-ego mekanizması kontrolü ele almış oldu, 
tabiki bunun için Ronald Reagan, Bill Clinton, baba ve oğul Bush, Margaret 
Thatcher, Turgut Özal, John Major, Tony Blair, ve Gordon Brown gibi 
hayırseverlere tesekkürü bir borç bilmek gerek. Tüm bunların ortak düşüncesi 
pazarların bu yolla daha verimli olacağı idi. Aslında pazarlar "kimliğin" bir 
yansımasıdır ve öncelikle açgözlülük sonrasındada korku ile idare edilirler (Boom 
and Bust - Şişme ve Patlama) ve eğer "sıkı" önlemler alınmazsa DAIMA felaket 
ile sonlanırlar. Serbest piyasanın oluşması ile sosyal güvencenin sağlanacağı 
fikri aslında sadece boktan bir fikirden ibaret ve sonuçlarıda bugün zaten 
ortada. Pazarlar, yani "kimlik" kuvveti ancak etkili bir şekilde düzenlemelerle 
beraber kullanılırsa işe yarayabilir, yani üst-ego kuvveti ile. Düzenlemeleri 
yapmakta olan mevkilerdeki görevlileride kontrol etmekte oldukları diğer 
alanlardaki görevliler ile aynı eğitim, YETENEK ve maaş seviyesinde tutmak 
gerekir. Tabiki bu batı kapitalist düzeni içinde asla gerçekleşmedi. Kimse 
eglenceyi terk etmek istemiyor.  
 
Eski dünya düzeninin liderleri tabiki zevk prensibine bağlı düzeni tercih ederler, 
çünkü bu; aptallaştırılmış, uyuzlaştırılmış, uyuşturulmuş ve zombileşltirilmiş bir 
topluluğu daha kolay manipule ve akabindede yönetme olanağı sağlar. Eski 
dünya düzeninin açgözlülüğü, böyle bir toplum içinde kısıtlama olmaksızın 
hoşgörülmeye devam eder. Onların bu büyük varlık farklarını açıklayacak 
şekilde sorgulanması halen başarılabilmiş degil. "Kimlik" toplumlarında varlık 
kontrol için kullanılır. Eğer bir varlığınız yoksa kısaca geleceği olmayan bir 
hiçsinizdir. Tabiki insanların çoğunluğu aslında birer HIÇ olduklarını bilmelerine 
rağmen kendilerini günden güne dahada beter duruma sokan bu sistemi 
desteklemeyede devam ederler. Kimisi buna kandırmada dese esas problem 
halkın üzerine salınmış çeşitli korku mekanizmalarıdır. Askerliğini yapmayana 
kız vermezler bazende işe almazlar. Dinsel açıdan geleneklere uymayı ret 
edenler dışlanır. Çoğunlukla bu korku mekanizmaları rezil olma, dışlanma ve 
yalnız bırakılma üzerine işler.  

Hiçbir yeni başkan birşeyi değistirebilecek değil, çünkü sistem ancak ona 
dışından etki edilerek değişebilir, içinden değil! Kullanılan sistemin kendisi hatalı 
olduğu için onu nasıl evirip çevirirseniz çevirin yine aynı sonucu elde edersiniz. 
Ayrıca bu sistem kanunlarla korunduğu için hiçbirşekilde içten bir değişime 
müsaade etmez. Tek görünen değişim eldeki sorunun farklı bir şekli yada bakış 
açısıdır. Yani değişim ancak dış kaynaklı bir güç tarafından sağlanabilir. Bunada 
genelde devrim denir. Fakat devrimlerinde nasıl organize edildiğini anlattığıma 
göre halkın kendinden bir devrim yaratmasının imkansızlığınıda anlamanız pek 
kısa sürmez. Halk tıpkı bir veletmişçesine idare edildiği için daima yöneten 
otoritelerin "önerilerine" ister istemez boyun eğecektir. Bu yüzden hayırseverler 
toplumun kontrol dışı gelişip erişkinliğe ulaşmasına müsaade edemezler! 
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Birçok toplumda, ego - kimlik ile üst-ego arasında sağlıklı bir bağ kurması 
gereken bileşen - boğulmuş bir durumdadır. Birçok toplumda  kimlik yada üst-
ego korkunç bir şekilde büyütülerek içinde bulunduğu kültürde durdurlamaz bir 
hale dönüşür. Mantığa ve realite prensibine bağlı işleyen ego'dan hiçbir eser 
görünmemektedir. Elimizde olan tek şey ya saf Zevk Prensibi yada saf Kontrol 
Prensibidir! 
 
Sağlıklı bir toplum ego'nun yönetimi altında iken, kimlik ve üst-ego'yada uygun 
fakat abartılmamış dışavurum imkanı tanınır. Işte buda Yeni Dünya Düzeninin 
avukatlığını yapmakta olduğu hedeftir. Hayırsever illuminatinin kurmayı 
hedeflediği toplumun özüde buna dayanmaktadır. Kapitalizm - kimlik filozofisi - 
ve diğer, fanatiklerin üst-ego ideolojilerine bağlı işleyen Islam, Hristiyanlık, 
Yahudilik, Hinduizm, Komünızm gibi ögeler tarihe emanet edilmelidir. 
 
Tabiki tüm bu hedeflere ulaşmanın yolu yaratıcı olmaktan yani sağ zihin ile 
düşünmekten geçiyor. Bilindiği gibi dinler "yaratıcı" olmayı bir üst otoriteye 
teslim ettikleri için halkında çoğu bu özelliklerinin varlığından bile habersiz 
şekilde ellerinde ne varsa ona sarılıp korumaya çalışıyor ve tabiki buda onları sol 
zihin ile düşünen birer zombi yaptığı içinde ne tür bir değişim ile karşı karşıya 
kaldıklarını tahmin bile edemiyorlar.  

Peki neden bu değişime karşılar? Çünkü hastalar! Hemde öyle bir hastalıkki 
buna karşı herhangi bir ilacın icat edilmesi bile imkansız gibi. Bu hastalığın izleri 
2000 sene öncesine kadar bulunmakta. Bu hastalık lepradan daha beter, 
malaryadan daha can çekiştirici ve çiçek hastalığından bile daha bulaşıcı! Bu 
hastalıkltaki en büyük sorun biyolojik olmaması ve tamamen psişik, yani ruhsal 
değişime sebebiyet vererek kurbanlarını hemcinslerini terörize etmeye zorlayıp 
ortaya çıkan negativiteden besleniyor olması. Bu hastalıkla ilgili bulguları 
yayınlayanlar ona "saldırgan egofreni" (malignant egophrenia) yada kısaca 
wetiko/wendigo/vindigo (yamyam) diyorlar. 
 
Bu hastalığın diğer insanlarda nasıl oluştuğunu incelerken, ortaya çıkacak 
sonucun objektif olabilmesi için kendmizdeki diger "yanlarıda" gözlem altına 
almak zorundayız. Bu psikolojik hastalığın dünya üzerindeki yayılışını incelerken 
sanki bir tüpün öteki ucundan bakarmışçasına aynı rahatsızlığın kendi 
zihnimizde subjektif olarak ortaya çıkışını gözlemlememiz bizi doğru sonuçlara 
vardırabilir. Tabiki bu yazıyı daha anlaşılır yazmak için bilimsel yerine daha 
anlaşılır cümleler kurmaya çalışacağım. Daha derinlemesine araştırmak 
isteyenlerde yukarıdaki ingilizce isimleri referans olarak kullanabilirler. Ben 
herhangi bir türkçe referans bulamadım. 
 
Bu hastalık bugünkü toplumda yaşayan insanların bir parçası, çünkü hastalığin 
yetiştiği ortamın kendisi toplum denen havza. Bilindiği gibi endüstriyel gelişimin 
devamı onun sürekli artış gösteren bir şiddete başvurması ile mümkün. Gerçek 
manada toplum denen ortamın esas hedefi aslında "öldürmemek" ve hayatı 
zenginleştirmektir. Günümüzün modern toplumundaki eksiklik ise tek taraflı ve 
rasyonel zihne ayrılan payın insanları doğal hayatlarından, doğal duygularından 
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ve en önemliside kendilerinden uzaklaştırmasıdır. Bu hastalık bölme vasıtasıyla 
işlediğinden herşey "bütünden" kopuk ve daimi savaş içinde yaşıyor. Ayrıca bu 
hastalığın hemcinsler arası şiddete meyil veriyor olmasıda gözden kaçmayan 
çok önemli bir semptom. Insanların "insanlık-dışı" diyeceği türden davranışların 
temeli bu hastalığa dayanıyor. Mesela ölüye tecavüz edenler..... sadece insan 
ölmüş bir başka insana tecavüz etmeye yeltenebiliyor! Bir sıçan dahi yeni ölmüş 
bir başka sıçana belkide aklınıza dahi gelmeyecek tarzda feci davranabilir ancak 
bu davranışının içinde asla ölü sıçana tecavüz gibi birşey aklına gelmeyecektir. 
Yani insanın kendini üstün gördüğü bir canlı bile böyle bir manyaklığı hayal 
edemiyor. Diğer insanlara özgü sapıkça fantazilere girmeme gerek bile yok. 
Benim gibi sanırım çoğunuz şimdiye dek lateks giyinip kendini bir başka 
hemcinsine zevk için dövdüren bir başka varlık görmemişsinizdir. 
 
Sisteme sızmış olan bu psişik virüs insanların deliliklerini şekillendirip hayata 
sokmalarını ve aynı şekilde bir yan etki olarak ortaya çıkan paranoya ilede bu 
deliliğin artış göstermesini ve tekrar etmesini sağlıyor. Sanırım bu tip bir 
paranoya için Pandorum yada Event Horizon tarzı filmler oldukça iyi birer örnek 
teşkil edebilirler. Tıpkı bir fraktal gibi hastalık birçok alanda ve aynı anda işleve 
sahip: şahsi (kişinin kendisinde), kişisel (şahıslar arasında) ve kolektif (tür 
olarak). Bu hastalığa özgü yamyamlık bir başkasının hayatını şahsi amaçlar 
yada zevk için tüketmek anlamına geliyor. Yani bu hastalığa yakalanmış olanlar 
başkalarının yaşam gücüne saldırarak hayatta kalmaya çalışırlar - bu ister insan 
olsun veya olmasın, hedef gereken enerjiyi elde ederken "kendisinden" geriye 
dengeyi ayakta tutacak birşey vermemektir. Buna verilecek en güzel örnekte 
amazondaki yağmur ormanlarının - doğanın akciğerleri - petrol uğruna yok 
edilmesidir, yani aslında kendi kendimizi yok etmeye uğraşıyoruz. Bir diğer 
örnek olarakta genetik olarak üretilen ve kendilerini imha eden tohumlardır, 
yani ürünler elde edildiğinde ele geçen tohumlar hiç bir işe yaramazken üretici 
tekrar bu terminator tohumları üreticisinden almak zorunda kalır. Bu yöntem 
birçok çiftçinin iflasına hatta bazılarının borç batağı yüzünden intiharına bile 
neden olmaktadır. 
 
Bu hastalığın kurbanları diğer hemcinsleri üzerinden beslenirken, bu özellikleri 
onları birer avcı ve aynı zamandada yamyam yapmaktadır. Tam teşekküllü 
hastalar ise artık insanlık kavramının dışında yaşadıklarından dolayı bu 
"insanlık" denen öğeyide diğer hemcinslerinde görememektedirler. Bunun yerine 
onlar diğer insanları ya potansiyel birer av yada hakimiyetlerine karşı bir tehdit 
olarak görürler. Wetikolar doğaları gereği yaratıcılık ve dolayısı ilede yaşamı 
zenginleştirmenin karşısında durur ve sadece geriye birşey vermeden tüketirler. 
Buda kaynakların kısa sürede tükenmesine ve yok oluşa sürükler. 
 
Şuan belkide insanlığın sonunu getirecek bir hastalığın tam ortasındayız. Tabiki 
çogunluk bu hastalığın farkında bile değil, çünkü toplumdaki devşirme öyle bir 
noktaya ulaştıki artık bu hastalığın semptomları "normal" yani hayatın bir 
parçası olarak algılanıyor. İnsan zihninin sınırı olmadığı gibi, wetiko 
kurbanınında içinde bulunduğu psikozda yapabileceklerinin sınırı yok. 
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Wetiko zihine yerleşen ve tıpkı bant paraziti gibi davranan bir psişik mikroptur. 
Tıpkı bilgisayar virüsleri yada malware lerin bulundukları ortamı kendini imhaya 
sürükledikleri gibi wetikoda aynı şekilde insanın biyolojik işlemcisini manipule 
ederek onu kendini imhaya sürükleyecek şeyleri düşünmeye hatta bunlara 
inanmaya sürükler. Wetiko oldukça çabuk bulaşan psişik bir patojen olduğundan 
zihinde oluşturttuğu düsünceleri kurbanının bilinci dışında aktif hale getirerek 
bundan beslenir ve kurbanınıda en sonunda öldürür. Bizi çarçabuk öldürmek 
istememesinin nedenide yeterince yayılabilmek için zamana ihtiyacının 
olduğudur. Eğer kurbanın ölümü kısa sürede gerçekleşse idi, virüsün yeni bir 
kurban bulup yayılabilmeside bir o kadar zor olurdu. 
 
Tıpkı zihindeki bir kanser hücresinin metastaze olması gibi, wetiko zihnin geriye 
kalan sağlıklı bölümleri ile işbirliği içindeymiş gibi davranarak yayılmaya devam 
eder. Böylece kişilik bu hastalığın oluşturmakta olduğu içsel arızanın çekirdeği 
etrafında tıpkı bir maske gibi yeni bir görüntü oluşturarak hastalığın 
gizlenmesine mekan hazırlar. Bazı extrem durumlarda hastalık kurbanın öz 
kişiliğini tamamen safdışı bırakıp kendi kuklası gibi kullanabilir. Tıpkı bir parazit 
gibi, wetiko kendinden daha evrilmiş canlıların zihinlerini dahi ele geçirebilir ve 
onları ajandasına uyacak şekilde yönetebilir. Wetikolar gerçeklere karşı aşırı 
bir fobiye sahiplerdir. Tıpkı bir kuduz hastasının suya karşı gösterdiği tepki 
gibi..... eğer hasta su içerse - bu enfeksiyonun vücutta dışarı atılmasını sağlar, 
bu yüzdende hastalık kurbanını onu yok edecek şeyi yapmamaya şartlandırır. 
Bazı evrelerde hastalık o kadar ileri bir aşamadadırki karşınızdaki şahıs bir nevi 
artık orada değildir ve artık sadece boş bir taşıyıcıdan ibarettir. Bir nevi hastalık 
kurbanını komple ele geçirmiş ve artık insan görünümüne bürünmüştür. 
 
Bu hastalığın izlerini incildede bulmaktayız. 

Yuhanna 14:30 
30 Artık sizinle uzun uzun konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın egemeni 
geliyor. Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. 
 
Yuhanna 16:11 
11 yargı konusunda, çünkü bu dünyanın egemeni yargılanmış bulunuyor. 
 
2. Korintliler 4:4 
4 Tanrı'nın görünümü olan Mesih'in yüceliğiyle ilgili Müjde'nin ışığı 
imansızların üzerine doğmasın diye, bu çağın ilahı onların zihinlerini kör 
etmiştir. 

(Incile burada tarihi bir kitap olmasından başka türlü bakmadan yazdığımı diğer 
misyoner avcısı olduğunu zanneden sığırlara şimdiden belirteyim!) 
 
Bu hastalık insanları uysallaştırıyor, kontrolü altında tutuyor, çaresiz bırakıyor 
ve karşı çıkmak istediğinizdede bunu bastırıyor. Eğer bağımsız olarak hareket 
etmek isterseniz sizi bundan vazgeçiriyor ve sürü zihni ile davranmaya zorluyor. 
Belkide bazıları içindeki yaratcılığın birşey tarafından bastırıldığı hissini bilir. Bu 
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hastalık zaman hırsızı gibi onun için zaman ürettirirmişçesine insanların 
zamanını çalıyor. Hastalık özellikle çok nüfuslu şehirleri ele geçiriyor ve insanları 
sürü zihni ile düşünmeye şartlandırarak varlığını sürdürmeye devam ediyor ve 
insanlarda bu zihin ile yetişirken ölmeye, öldürülmeye yada kendini kurban 
etmeye alıştırılıyorlar. İnsanlar bu hastalık için sadece bir yiyecek kaynağı, 
başka birşey değil. Tıpkı tavukları çiftlikte kesip biçtiğimiz gibi bu hastalıkta 
insanları kesip biçiyor - daha doğrusu birbirlerine biçtiriyor.  

Hastalık insanlara kendi zihnini verdiği için, kendi zihnimizde aslında onunki 
olmuş oluyor. Sanki bu hastalık insanların zihni üzerinde bir parselleme 
yarışındaymış gibi davranıyor. Uyguladığı düşünce bombardımanı altında 
insanları düşündüklerinin sanki kendilerine ait olduğuna ikna ediyor. Bu hastalık 
her an için kimliği ortaya çıkıp yiyecek kaynağı kesilecek diye korkuyor, bu 
yüzdende kendi korkusu çevreye terör olarak yansımaya devam ediyor. 
Kendimiz olmak yerine hastalığın emirlerini yerine getirirken kendimize ait 
olduğunu zannettiğimiz davranışları gerçekleştiriyor fakat asla temeldeki varlığın 
biz olmadığını kabullenmiyoruz. Tıpkı bu avcının sanki bizim yerimize koltukta 
oturuyor ve bizim yerimize kararları veriyor olması gibi bir durum bu.  

Hastalık kendi önerilerini kurbanına kabul ettirdikten sonra, kurbanı yapmış 
olduğu şeyin değerli olduğuna inanıyor. Bu hastalık sanki yabancı, buradan 
olmayan yada metafiziksel bir varlık gibi, ve insanları kendileri olmaktan 
kopararak onları hastalığın kendi bakış açısını kabullenmeye razı ediyor. Buna 
belkide dış dünyalı varlıkların zihnimizde bir uzay istasyonu kurmuş oldukları 
gibide bakabiliriz. Aynı şekilde gnostikçilerin ("bilenler") bahsettiği ve Archon 
diye tanımladıkları yabancı bir avcının insanların zihnini manipule etme 
özelliğinden bahsedilir. Öyleki bu avcı insanların zihnini ele geçirirken kimse 
bunun farkına bile varamıyor ve kurbanda ister istemez avcının kölesi haline 
geliyor. Hastalık özellikle insanların ondan bihaber olması koşulu ile varlığını 
sürdürmeye devam edebiliyor.  

Wetiko psikozu daha çok tabiren ruhun hastalığı olduğundan, kurbanlarını 
kalpsiz ve karanlık bir yola sürüklemektedir. Hastalık ilerledikçede kurbanları 
zihinsel olarak kurtadam yada vampir denilecek eskiçağın korkulan yaratıklarına 
dönüşür ve kurbanda artık wetikonun dünyasında yaşamaya başlar. Vampir ve 
kurtadamlar her insanın içinde yaşayan ve sürekli şekil değiştirme yeteneğine 
sahip olan potansiyel ve insan olmayan düşünce formlarıdır. Eğer bu varlıklar 
bilincin kendisi farkına varmadan içine sızabilirlerse ortaya "canavar" 
kelimesinin bile yanında çok şirin duracağı bir varlık ortaya çıkar. SAW (Testere) 
serisi yada Hostel I-II filmleri buna iyi bir örnektir. 

Vampirler bilinen en karanlık varlıklardandır ve asırlardır insanların zihinlerinde 
korku salmayada devam etmektedirler. Vampir insan değil, dahasında ruhu 
olmayan yani ruhunu kaybetmiş bir başka varlıktır - ruhunu kaybetmemiş olsa 
dahi onun lanetlendiği ve sonsuza dek kaybolduğu göz önündedir. Her açıdan 
bir kayıp mevcuttur. Dünyadan izole edilmiş şekilde ve kendi özüyle, dolayısı 
ilede ona bağlı olan herşey ile tüm bağları kopuk halde; dünya onun için sadece 
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tüketim amaçlı vardır. Her ne kadar bir vampir ruhunu ve özünü kaybetmiş 
olsada aklını kaybetmiş değildir (bir bakıma aslında kaybetmiştir), buda onun 
halen kurnazca avlanmasını sağlamaktadır. Bu zekasıda onun maskesinin 
altındaki gerçek yüzün ortaya çıkmasını engeller. 
 
Tam teşekküllü bir wetiko aynen bir robot gibi belirli etkilere tıpkı bir refleks gibi 
tepki vermeye şartlı haldedir. Artık makinanın bir parçası olmuş, kendine has 
hiçbirşeyi kalmamış, yaratıcılığı ve hür iradesi yok olmuştur. Insanlıklarını 
kaybetmis olan wetikolar hayatın estetiği yada güzellikleri gibi kavramlardan 
kopmuştur ve tıpkı anesteziden yeni çıkmış gibi uyuşuk ve insani duygulardan 
uzaklardır. Wetiko hastalığının en belirgin dışa vurumu faşizm gibi otoriter ve 
baskıcı bir yönetim sistemidir. Tıpkı bir vampir gibi wetikolar diş görünüşe sahip 
olsalarda ruhları olmadığından aynada herhangi bir yansımaya sahip değillerdir. 
Tam teşekküllü wetikolar çekirdeklerine kadar sanki psişik güveler içlerini 
kemirmişçesine içi oyulmuş boş bir ağaç kütüğüne benzerler - içten dişa 
yansıtabilecek hiçbirşeyleri yoktur. 

Wendigo Efsanesi: 
Bazı kaynaklara göre ismi windigo olarak da geçer.Kuzey Amerika 
yerlilerinden Algonquin kabilesinin efsaneleri arasında yer alırlar. Bu mitlere 
göre wendigo son derece kızgın bir hava ruhudur. İnsanları yemek gibi bir 
huyları vardır. Çok hızlı hareket ederler; öyle ki efsaneye göre koşarken 
(yada süzülürken) ardındaki hava akımı tutuşurmuş. Kalbi tamamen buz 
kaplıdır ve onu öldürebilmek için kalbini eritmek gerekir. 
 
Efsanelere göre wendigo ya da windigo yarı insan yarı geyik olan öfkeli hızlı 
koşan ve insan yiyen bir ruhtur.Hikayeleri çok sert geçen bir kışla başlar. 
Kızılderili mitolojisinde yiyip yutan şeytan anlamına gelir. Yediği şeylerin 
yeteneklerine, gücüne sahip olabilen kötü ruhtur. Ve derler ki insan eti 
yediği zaman özelliklerini de kendine katar. Hız, güç, ölümsüzlük gibi. 
Zamanla eski varlığını kaybeder, şekli, ruhu bozulur. bir demon’a dönüşür. 
 
Bir başka inanışa göre bir wendigo zemheri kış aylarında bir insanın açlığına 
yenik düşüp bir başka insanı yemesiyle oluşmaya başlamaktadır. Bu 
yamyamlığın sonucunda  müstakbel wendigomuz ölen kişinin gücünü ve 
yeteneklerini alır. Wendigo bunun üzerine  durmak nedir bilmez, önüne 
gelen insanı afiyetle midesine indirir. Bunun sonucunda da her seferinde 
daha da güçlenen müthiş bir canavar oluşur… 

Ontario'dan bir araştırmacı ve Ojibwe öğretmeni olan Basil Johnson Wendigonun 
yerel halk tarafından nasıl ifade edildiğini anlatır: 

Wendigo bir deri bir kemik görünümünde sıska, derisi kemiklerinin üzerinden 
yok olmakta olan ve kemikleri sanki derinin dışına çıkmak istercesine bir 
haldedir. Rengi ölümü anımsatan kül grisidir ve gözleride yuvalarının içine 
gömülmüş, neredeyse seçilemeyecek durumdadır. Sanki mezardan kalkmış 
bir ceset gibidir. Dudakları lime lime olmuş ve tamamen kan ile kaplanmış... 
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kirli ve çürümekte olan eti irinlerle kaplıdır ve etrafına çürümeyi ve 
ayrışmayı anımsatan ölümün kokusunu yayar. 

 

Vampirleri göremeyiz çünkü kendimizin o vampirliği anımsatan tarafını görmeyi 
seçmiyoruz. Kendi vampirsel tarafımızı görmekteki isteksizliğimizde 
diğerlerindeki vampirsel enerjiyi görmemize engel oluyor ve bizi sadece 
körleştiriyor. Vampirlerin işi insanların dikkatini sürekli dışa doğru yönelterek 
içlerindeki ışığı bulmalarını engellemektir, çünkü bu ışığa ulaşmak vampirin sonu 
demektir. Tıpkı vampirler gibi tam teşekküllü wetikolar ellerinde olmayan 
birşeye karşı susuzluk hissederler - hayatın mistik esansına - yada ruhun kanı 
denilebilecek enerjisine. Bu yüzden wetikolara ruh-yiyicide denebilir. Toplum bu 
hastalığın etkisi altında bitmek bilmeyen bir arzu ve daha fazlaya şartlanmıştır. 
Artık kimse ne istediğini bilmez şekilde sonu olmayan bir boşluğu doldurmaya 
uğraşmaktadır. Bu çılgınlığın sebebi insanlardaki şahsiyetin yerini sürü zihninin 
almış olması ve şahsi özün aç kalmaya terk edilişidir. Günümüzün kontrolden 
çıkmış gibi görünen küresel ekonomik sistemininde bu hastalığın küresel bir 
yansıması olduğu gözler önündedir. 

Wetiko gibi virüsler çoğalabilmek için kendilerini kopyalarlar. Bir virüs kendini 
replike edemez, fakat, bunun yerine bu işi görebilecek bir başka araç 
kullanabilir. Bunun içinde insanları bir doğum haznesi olarak kullanırlar. Tabiki 
insanlar bu yabancı parazitlerin varlığından haberdar olmadıkları sürecede onlar 
insanları bu realitede birer koruyucu kıyafet olarak kullanmaya devam ederler. 
İnsanlar vasıtasıyla üredikleri için farkında olunmadan bu parazit diğerlerinede 
sürekli olarak bulaşmaya devam eder. Bu işlem tıpkı kuduz hastalığının 
evrelerini anımsatmaktadır. 

Vikipedia: (kuduz hastalığı) 
İnsanlara hastalığın bulaşmasında başlıca aracı olan köpekte ilk belirtiler, 
hayvan evcilse fark edilen huy değişmeleridir. Hayvan alışılmış hareketlerini 
yapmaz, garip davranışlar içine girer. Ot, tahta, kumaş vb. şeyleri yemeye 
çalışır, huysuz ve huzursuzdur, ışıktan uzak ve sessiz yerlere gider, çeşitli 
hayallere dalar ve çevresine saldırır, devamlı koşar, ağzından salyası akar ve 
dört-beş gün içinde felçler geçirerek ölür. 
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Hastalığın dağılma işlemi çekirdek aile sistemini kullanrak gerçekleşiyor. Bu 
zihinsel taciz jenerasyonlar boyu bir ötekine devrediliyor ve böylecede bu 
hastalık insanlarla beraber reenkarne olmaya devam ediyor. Sanki bir lanet 
altındaymışçasına insan ırkı kollektif bir post-travmatik stress bozukluğu 
mirasını taşımaya devam ediyor. Kurbanlarını kendisine benzeten bu hastalık, 
onları lanetliler kervanına eklemiş oluyor ve böylece bozuk kan denebilecek bir 
soy oluşuyor. Bu lanet, ancak insanlar onun farkına varmaya başlayınca son 
bulabilecek bir illet. 

Incil Yaratılış 1 
26 Tanrı, "İnsanı kendi suretimizde, kendimize benzer yaratalım" 
dedi, "Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, 
yeryüzünün tümüne egemen olsun." 
 
27 Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Böylece insan Tanrı suretinde 
yaratılmış oldu. İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı. 
 
3/3,4- O, sana Kitab’ı hak ve kendisinden öncekileri doğrulayıcı olarak 
indirdi. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer hidayet olarak 
indirmişti.Furkan’ıda indirdi. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini inkar edenler için 
şiddetli bir azap vardır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. 

Bu virüsün kontrolü altında olanlar nasılda tongaya getirilmiş oldukları 
hususunda asla bir şüpheye kapılmazlar. Bu kurbanlar kendi ahlaksız 
durumlarının yansıması üzerine spekülasyonda bulunmaktansa, durumu dahada 
ilerletmek için dış alanda oluşturdukları fitneler ile içinde bulundukları psikozun 
yetişip yayılmasına yardımcı olurlar. Asla hatalı oldukları gibi bir durum söz 
konusu değildir! Karşılıklı olarak birbirlerinin narsistik güdülerini arttırarak 
bundan beslenirler. Bu hastalığa kurban düşmesi en olası olanlarda hayatlarının 
başkaları tarafından yönetilmesine izin verenlerdir. Bu özellikleri onları bu 
hastalık için vazgeçilemez bir kaynak yapar. Kendi içgüdülerine kulaklarını 
tıkayarak otoritenin onlar vasıtası ile ortaya çıkmasını sağlarlar ve sadece 
domine eden çoğul düşüncenin kararını kabul ederler. Şahsi düşünme yetisini 
kaybedenler herhangi bir şekilde eleştiri yapacak bir düşünceye sahip olmazlar 
ve buda onları zihinsiz bir zombi sürünün üyesi haline getirir. Bu sürünün 
üyeleride hastalıklarının onlara sunduğu dünyayı beraber paylaşırken bunun 
gerçek olduğunada inanmaya devam ederler. 
 
Zaman geçtikçe içinde bulundukları realite git gide ayakta duramayacak bir hal 
almaya başlar, fakat tıpkı yıkılmak üzere olan karttan bir ev gibi, onların 
realiteye olan bakışları tamamen hatalı bir temel üzerine kurulu olduğu için bu 
gerçeğide ısrarla ret etmektedirler. İşin ilginç yanı, kurbanların bu hastalığın 
ajandasını onların sonunu getirecek bir sona doğru götürdüğü halde bunun 
böyle olmadığının üzerinde ısrarla diretmeleridir. Bu - kurbanın içi nasılsa onu 
dışa yansıtması ile ortaya çıkan ve onunda bu virüsün kontrolü altında olduğuna 
dair bir işarettir. 
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Şimdide işin paradoks kısmına gelelim! Çünkü bu kısımı okuyunca "hey, sende 
aynısını yapmıyormusun?" diyenler illaki olacaktır! Wetiko kurbanlarını 
özelliklede tam teşekküllü olanları belirgin yapan en önemli özellikleri kibirleri ve 
şahsi önemlerini irdeleyişleridir. Kurbanlar kibirli, cahilce ve kendilerinin haklı 
olduğundan emin şekilde gerçeğin ellerinde olduğunu iddia eder ve yaptıklarının 
ulu bir amaca hizmet olduğunda ısrarcı kalırlar. Sanki yaptıklarının aslında 
yararlı olmadığından habersiz gibi bir tavırları ve perdelemeleri mevcuttur. Bu 
hastalığın binlerce yıllık bir geçmişi olduğunu hesaba katarasak, bu illete karşı 
geliştirilmiş hiçbir ilacında olmadığını ve buna bağlı olarakta enfeksiyonun git 
gide dahada kötüleştiğini idrak etmek pekde zor değil. Bu hastalığa yakalanmış 
olanların gençlerin öğretmenliğinide yaptıklarını es geçmemek gerekir. Bu 
hastalığın kültürü hem evde hemde akademilerde öğretilirken, elde edilen 
sertifikalar ilede bu illetin hazırlamış olduğu dünyanın yayılmasıda bir o kadar 
kolaylaşıyor.  

Wetikolar diğerlerinin zihinlerini manipule ederek kandi taraflarına çeker ve 
onlarıda kollektiflerinin bir parçası haline getirirler. Bu hastalık bugün tarih 
kitapları, televizyon, askeri doktrinasyon (eğitim) programları, polis eğitim 
programları, çizgi romanlar, porno dergileri, filmler, çeşitli fanatikler, baskıcı 
misyoner tarikatlar ve birçok hükümette mevcuttur. Tüm medya şirketleştirilmiş 
bir hale getirildiği için artık buna bağlı birimler sadece birer indoktrine etme, 
nasıl düşünmek gerektiği yada neye inanılması gerektiği hata ne 
düşünülmemesi gerektiği gibi şeyleri "çaktırmadan" zihinlere işleyen devasa bir 
mekanizmaya dönüşmüş durumda. Sanki her geçen gün insanlığınızdan bir 
parça daha sizden çalınıyormuş gibi bir durum söz konusu. 
 
Bu hastalığın kurbanı olan ve tepede yönetim sandalyesinde kontrolü elden 
kaçırmamaya uğraşanlar dinleyenlere daima işlerine gelen gerçekleri gerektiği 
kadarı ile sunarlar ve buda insanların kendilerini kandırmaya devam etmeleri 
için yeni bir mazeret yaratır. Virüs oldukça sinsice davrandığı için zihinde 
kurulmuş kontrol sistemi ile lisan vasıtasıyla kurbanlarının tepkilerini yönetir. Bu 
şekildede kurbanın zihni ne olabileceği yada yapabilecekleri konusunda sınırlı 
kalır ve böylece tekil şahıstan uluslara hatta ırklara kadar herkes kontrol altına 
alınmış olur. Wetikonun tarzını destekleyen hikayeler, efsaneler, batıl inançlar 
yada kutsal olduğu iddia edilen kitaplar daima ön rafları süsleyip onun 
ajandasını takip etmesini sağlarken diğer - onu açığa vurucu eserler zihnen 
yada kelimenin tam anlamı ile yok edilmektedir. Wilhelm Reich da "duygusal 
veba" diye tabir ettiği bu hastalıkla ilgili yazılar yazmış ancak ABD hükümeti 
kasten bu bilgileri yok etmişti. 
 
Sanki rüyaymışçasına bir dünyada yaşıyoruz ve bu dünya bizden ayrışamayacak 
interaktif bir ayna gibi işliyor. İçimizin derinliklerinde yatan bir durumun 
yansıması ve bu virüste aracısız olarak bu rüyası evrenin bize sunduğu hal. 
Rüyası halin farkına varmak ve gerçeklerin sorgulamak bu virüse karşı bir anti-
virüs etkisi yaptığından, zamanla etkisinide kaybediyor ve yok oluyor. Yani 
hastalığın kendisini ve NASIL işlediğini anlamak tedavisinide beraberinde 
barındırıyor - tek lazım olan şey onu doğru şekilde görebilmek. Ne ilginçtirki bizi 
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bir yandan yok eden bu hastalık aynı zamandada bizleri evrenin gerçek 
realitesine doğruda uyandırmakta. 
 
Daha öncedende bu hastalık üzerine bazı şeyler yazmış olmama rağmen bunun 
pek anlaşılmamış olduğu belli idi. Fakat bu defa buraya kadar okuyupta halen 
anlayamamış onlara kısaca belirteyim! Bu hastalık bir metafor, efsane yada 
tanım değil - bu hastalık gerçek! En önemli silahıda kim biliyormusunuz? Allah 
ve onun diğer taklitleri (Yehova, Tanrı, Moloch, Zeus vs). Tanrı insanın antisidir. 
Tanrının yaptığı hiçbirşeyi bir başka insan (oh eğer seçilip özel donanımlı 
yalanlar sağlanmamışsa tabiki) yapamaz. İnsan herşeyi bilemez ama Tanrı bilir. 
İnsan yaratamaz ama Tanrı yaratır. İnsan bazı kabiliyetlere sahipken Tanrı 
hepsine sahiptir. Herşeyi yapmaya gücü yeten birine tabiki "bana saksafon 
çalabilirmisin?" gibi banal bir soru soramazsınız. "Sana hergün ibadet ettim ama 
kızımın tecavüze uğrayıp öldürülmesini engellemek yerine sadece o anı 
seyrettin, söyle bakalım zevklimiydi?" diye bir başka kaçık soruya ne demeli? 
Sabah balığa çıkan balıkçının evi soyulurken neredeydin? Tamam yani bunca 
dua, ritual ıvır zıvır falan..... ne zaman bunların getirisini görecek olduğumuz 
konusunda biraz daha bilgi alabilirmiyim!? Yoksa nasılsa beni gerçekten koruyan 
şahısamı şahsen tapayım? Çünkü birisi birşeyleri "gerçekten" yaparaken ötekisi 
sadece korkak, ahlaksız, kana susamış doğasını zırva cümlelerle örtbas etmeye 
çalışıyor. Bunun en güzel örneğide "Eğer isteseydik" diye devam eden 
cümlelerde saklı. Ne yani bir kişi bile çıkıp "hadı sıkıyorsa yapda görelim" 
demedimi? Tabiki dedi, ancak onların ismi tarihe hainler olarak geçti. 

Bu hastalık aynı zamanda birçok bilim-kurgu dizisindede ele alındı fakat dizi 
kurgu olarak tanımlandığı için kimse bu konunun üzerine gitmedi. Hayal gücü 
dahi bir kaynağa muhtaçtır, yani bir kurgunun ortaya çıkabilmesi için bunun 
belirli gerçeklere bağlı olması gerekir. Bazı eski kurgusal filmlerin bugün bilimsel 
değerlere bağlandığınıda belirtmem gerekir. Henüz evrenin gerçeklerini 
öğrenmeye yeni başlamış gibi görünebiliriz ama yinede buda bir başlangıç.  

Uzaylı realitesi bilinenin çok ötesinde bir konu. Yani konu antenli, kel yada gri 
veya yeşil türden post-human modeller değil! İnsanları iradeleri dışında kontrol 
eden yada kullanan her bilinmeyen şey yabancı yani alien'dir! Hollywood filmleri 
aslında beceriksiz, saldırgan yada vahşi olanları sürekli olarak bir kahraman gibi 
tanıtırken diğer zeki olanları şeytani olarak tanıtarak insanların daima yanlış 
tarafa yönlenmelerini sağlıyor. Örneği son çıkan Captain America gibi askerliği 
ve vatanseverliği irdeleyen bir başka beyin yıkama senaryosu! 

Bu filmdeki "kötü" karakterin amacı neydi biliyormusunuz? Ülkelerin sınırlarını 
ortadan kaldırmak ve demokrasi yada devletsel düzeni yok etmek, buna bağlı 
olarakta kişisel sorumluluğu yeniden geri getirmek! Tabiki filmin kimin lehine 
bittiğini sanırım tahmin edebilirsiniz. İyi taraf daima kazanır! Kötü karakter esas 
tedaviyi sunuyor ancak toplum buna şiddetle karşı çıkıyor. Buna benzer 
senaryolardan yüzlercesi mevcut. Bu hastalık asla gerçek tedaviye ulaşmanıza 
izin vermiyor ve vermeyecekte!  
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Düşman olarak bakacağınız birinden yada birşeyden korkmanızın tek nedeni onu 
tanımıyor olmanızdır! Bilinmezlik korku unsurunu tetikleyen yegane etkendir. 
asırlardır okült olarak bakılan grupların saklayıp korumaya çalıştıkları yegane 
şey bilgi idi! Bilgi doğru kullanılırsa iyileştirebilen, yanlış kullanılırsada yok 
edebilen yegane şeydir. Herşey bunun etrafında döner. Su hayattır ancak 
gereğinden fazlası sel gibi güçlü bir akımla herşeyi yokta edebilir. İşte sırf bu 
yüzden bilgiler asırlardır sadece bunu elde etmeye hak edenlere yani saf kanlara 
(hastalıksız, devşirmemiş) verilirdi! Bilginin iki sembolü vardı: su ve ışık! Işık 
sizi bulunduğunuz karanlık odadan çıkaracak yönü gösterirdi. Su ise aynı şekilde 
kirlenmiş zihinleri arındırmak için kullanılırdı. 

Karanlıkta iken ne olduğunuzu, nerede olduğunuzu, kim olduğunuzu yada neler 
yapabileceğinizi bilmeden bir beklemede kalırsınız - sanki zaman durmuş gibidir. 
Ki zamanın keşfi gözlemlenebilen hareketleri ve döngüleri karşılaştırarak 
yapılabildiğinden, zaman ancak ışığın varlığında var olabilir. Karanlıkta iken tıpkı 
körebe oynar gibi sizi yönetenin çektiği tarafa gidersiniz. Tüm çekiştirilmeler 
sırasında ise karanlıkta kaldığınız için bilmediğiniz birşeyin oluşması sizi 
korkutmaya devam eder. Korktuğunuz şeyler aslında gözünüzün önündedir, 
fakat sizi esas korkutan şey karanlıktan sıyrılıp o korku ile yüzleşme anında 
hissedeceğiniz heyecandır! Bir kere yüzleştiğinizde, yani korkunuzu tanıdığınızda 
artık ondan korkmak için bir sebebinizde kalmayacaktır, çünkü artık ne ile 
uğraştığınızı biliyor ve ona göre hareket ediyorsunuzdur. İşte burada bilgi sizi 
korkulardan ve depresyonlardan koruyabilecek tek ilaçtır. 

Cehalet sadece kendini kullandırtmak için hazır bekleyenlerin uygulayacağı 
şeydir. Cehalet sorumsuz bırakır ve sorumsuz bir varlığın var yada yok olması 
onun sorumluluğunu taşıyanın kararına bağlıdır. Bilgi ise elinizdeki bir kalkan 
gibidir... sizi sorgulamaya iter ve böylece açıklarınızı kapatmanıza ve kendinizi 
korumanıza yardımcı olur. Fakat bilgi tıpkı zaman gibi değerli olduğundan bunu 
bedavaya elde etmeniz oldukça hayalidir. Kimse size elindeki değerli bilgileri 
vermek zorunda değil. Neyi aradığınızı bilmedikten sonra binlerce sayfa kitap 
okumanızında bir anlamı yok. Bilgiyi uygulayamadıktan sonra ona sahip olmanın 
size bir getiriside olmayacaktır. 

Cehalet ve Bilgi iki karşıt kutuptur, sadece ikisinden birinde bulunabilirsiniz - 
asla ortasında değil, çünkü ortası diye bir şey yok! Ya biliyorsunuzdur yada 
bilmiyorsunuzdur. Ya sizi neyin yönettiğini biliyor ve onun ağına düşmemeyi 
başarıyorsunuzdur yada sizi neyin yönettiğinden bihaber yaşayıp, sizi 
tanıyanların hakkınızdaki bildikleri doğrultusunda kullanılıyorsunuzdur. Bu iki 
şeyin bir ortası yok - bunu kafanıza sokun. 

BİLGİ = GÜÇ = SORUMLULUK 
CEHALET = ZAYIFLIK = SORUMSUZLUK 

Bu wetiko yazısındada olduğu gibi, esas nokta "Neden" değil "Nasıl" işlediği 
üzerine idi. Konu asla illaki neden korktuğunuz değil, aslında nasıl korktuğunuz 
yada korkutulduğunuzdur. Nasıl'ı öğrenmeniz Neden'i önemsiz kılacaktır! 
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DİN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR 
Kitabın bu bölümünden itibaren okuyacaklarınız, eğer belirli bir inanca 
sahipseniz öyle yada hoşunuza gitmeyecek ve sonunda içinizde nefret volkanları 
patlamaya başlıyor olacaktır. Bunun en büyük nedeni edinememiş olduğunuz 
ayrıntıların sizi bir nevi aptal yerine koyduğunu zannetmeniz olacak. Birisi size 
aptal olduğunuzu söylediğinde bu asla hoşunuza gitmez değilmi? İşte bu yüzden 
bu andan itibaren ya içinizde patlayan volkanları kontrol altına almayı bilecek ve 
eksik olan ayrıntıları tamamlayarak hayatta ilerlemeye devam edecek, yada 
kızgınlığınızın oluşturduğu ret etme kalkanı altında sadece var olmaya 
(yaşamaya değil) ve korkularla kullanılmaya devam edeceksiniz. 

Bu gezintiye başlamadan evvel aklınızda bulundurmanız gereken belirli esaslar 
bulunmakta: 

1. Dinlerin hepsi istisnasız olarak insan zihninin ürünüdür. 

2. Tüm dinler kozmik yada doğal olayların insani izahatıdır. 

3. Tüm dini kitaplar doğrudan insan elinden yazılmış ve yine insan elinden 
değiştirilmiştir. 

4. Tanrının insanlarla görüşmesi sadece bir başka insani hezeyandır. 

5. Baş yaratıcı diye adlandırılabilecek şeyin sizi umursadığı yok! 

6. Tüm dinlerin tek amacı sosyal baskı ve buna bağlı kontroldür! 

7. Doğaüstü diye birşey yoktur - sadece doğal ve normal şeyler vardır. 

8. Mucize yada Kutsal diye birşey yoktur. 

Tabiki bu temel esasların doğruluğunu kanıtlamak gibi bir amacım yok. Tıpkı 
kitabın yazıları arasındada belirttiğim gibi "kendi inancınızı kendiniz 
yaratmalısınız"! Bunun için ihtiyacınız olan tek şey cesaret ve biraz öğrenme 
hevesi. 

Bugün hangi semavi dini araştırırsanız, Tanrı ile görüşmeleri ve vahiyleri elde 
etme şekilleri daima benzer senaryolarla gerçekleştirilmiştir. Musa Ay Tanrıçası 
Sin için kutsal bilinen Sinai dağında ilk antlaşmayı yaparken aşağıdaki halk onun 
ne yapıyor olduğundan bihaberdi. Tek bildikleri yukarıda yehova ile görüşüyor 
olduğu idi. Aynı şekilde Muhammed'de Tanrıça Heranın adını taşıyan Hira 
dağında herkesten uzakta ve kimse farkında değilken ilk vahiyini elde etmişti. 
Yani ne zaman Tanrı seçtiği aracıyla görüşmek istese kimsenin kulak misafiri 
olmasını istemiyordu. Tanrının yolladığı emirlerde sadece belirli grupların 
menfaatine işlerken diğerlerinin yani Tanrının beğenmediklerinin gazaba 
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uğraması anlamına geliyor. Kısaca karşımızda taraf tutan ve isteklerinin yerine 
getirilmesini emreden, aksi takdirde cezai uygulama ile tehdit eden bir Tanrı 
bulunmakta. Bu Tanrı asla kendi işine kendi başına halledebilecek bir güce sahip 
olduğunu sergileyemiyor. Bunun yerine doğal yada kozmik afetleri örnek 
göstererek bu konularda cahil olanları sanki tüm bunlar onun emri ile oluyormuş 
gibi bir korku ile baskı altında tutuyor ve bu sayede ona itaat edenler emirlerini 
uyguluyorlar.  

Tabiki buradaki en büyük yaptırım korku özelliklede bilinmeyenin korkusu. Yani 
Tanrının göksel yada dünyevi gazabı insanları en çok korkutan şey olduğundan 
halk daima bu tip olaylar hususunda yönlendirilmeye devam edilebilmişti.  

Fakat bir ayrıntı mevcutki sanırım çoğunluk buna odaklanmaktan oldukça 
korkuyor! Madem Tanrının aracıları mevcut, o zaman neden bir kere dahi bu 
aracı Tanrıya insanların ihtiyaçlarını belirtip bunları gerçektende "mucizevi" bir 
şekilde sağlayamıyor? Neden köleliği sona erdirmiyor ve insanları eşit 
kıldırmıyor? Neden her insanın yemeğini ve evini sağlamıyor? Neden savaşları 
engellemiyor? Tüm bu ve benzer soruların tek bir yanıtı var: Size Tanrı 
olduğunu söyleyen yada onu temsilen konuşan şahıs sizi aldatıyor! 

Tüm kutsal kitaplarda okuyabileceğiniz tek şey Tanrının verdiği emirler ve nasıl 
yaşanılmasına dair koyduğu kurallar. Aynı emirler bugün devletler tarafından 
birer kanun olarak uygulanıyor ve daha öncede belirttiğim gibi tüm kanunlar 
sadece bir insani fikirden ibarettir. Şimdi bu dini düzendeki hediyeleri devlet ile 
karşılaştırayım. Devlet düzeninde eğer kanunlara saygılı bir vatandaş olarak 
takılırsanız sonunda emekli olur ve sakin bir hayat yaşarsınız - yani cennete 
gidersiniz. Eğer devlet babanın kanunlarına uymazsanız hapise girer ve 
ömrünüzü dört duvar arasında çürütürsünüz - yani cehennemdesinizdir. Aynı 
düzen dinlerdede geçerlidir. Tanrının emirlerine harfiyen uyrasanız cennete, 
uymazsanız cehenneme gidersiniz. Tabiki elinizde insanlar tarafından yazılmış 
bir kitap haricinde bu yerlerin varlığı ve gerçekliği sadece insani zihnin sınırları 
içinde açıklanabilmiştir - fakat kesinlikle ispatı yoktur. Ne oraya gidip dönen 
nede oradan sms atan biri olmuştur. Tabiki burada mantık oyunu oynayıp 
"birşeyin ispatının olmaması, var olmadığını kanıtlamaz" diye düşünmeyi tercih 
eder ve sadece kendinizi kandırmaya devam edersiniz. 

Ya birşeyin adam gibi bir açıklamasını bulup bunu realite ile karşılaştırarak 
gerçekliğini test edersiniz yada hayal ürünü mucizelere takılıp aynı şekilde hayal 
alemlerinde yaşarsınız. Dinin görevi köle sahibi efendilerin emirlerinin tam 
teşekküllü yerine getirilebilmesi için halkla aracılık yapmaktır. Bunun içinde 
dinlerin yayılımını sadece kraliyet soyundan gelenler doğrudan yada dolaylı 
yoldan sağlamışlardır. Yok öyle kendi başınıza çıkıp "hadi gelin barışıp bir sevgi 
çemberi oluşturalım" demek! Anında kellenizi uçururlar!  
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Dini konular hakkında konuşulurken koyunların gözlerine bakın yeter. Ne zaman 
"efendileri" hakkında konuşsanız bir anda "dur bakim bu iftiramı atıyor" 
dercesine gözleri yuvalarından heran fırlayacakmış gibi ağlamaklı bir tavırla 
bakarlar. Kimi tarikatlar üyelerinin cennette daha iyi bir yer sahibi olacakları 
sözünü veririler - ki böyle birşey hiçbir yerde yazılı değildir! Ancak insanların 
daha fazlaya olan açgözlülüğü cennette dahi bir sınıf ayrımı olduğu fikrine 
inandırmaya yeter. 

Kimi tarikat yazarları yazdıkları onca anlamsız kitaba rağmen bunları okuyupta 
bir bok anlamamış olanlar tarafından "vay be, adam ne yazmış öyle ya, yani 
öyle bir bilgiki halen idrak edemiyorum" diyerek aslında yazılmış olan zırvanın 
bir bok ifade etmiyor olduğu gerçeğini kendilerine uydurdukları yalanlarla örtbas 
ederler. Yani kitabı o alim olduğunu zannettiğiniz şahıs yazmışsa mutlaka birşey 
ifade etmelidir değilmi? Hayır değil! 

Hiç bu tarikat şeyhlerinin insanları nasıl sömürüyor olduklarına dikkat ettinizmi? 
Bunu başarabiliyor olmalarının sebebi sizce halkın her boka inanacak kadar 
aptal olmasımı yoksa kandırılmayı talep etmelerimi? Tabiki talep! Koyunlar ne 
talep ederlerse buda onlara arz edilir. Bir sürü sallama mucize hikayeleri ile 
koyunlar translara girip realiteden kopma çabasındalar ve bu uyuşturucu içinde 
şeyhlerine "ne olur bana daha çok yalan söyle ve uçur beni" dercesinede para 
yağdırmaktalar. Bu "aydın alim" yada "nura ermiş" sıfatlarını koyunlardan başka 
onlara kimler yakıştırıyor sanıyorsunuz? Şeyhler ben şuyum yada buyum 
derlerse bu koyunlar üzerinde asla iyi bir etki bırakmaz, çünkü o şeyhte diğer 
efendiler gibi mütevazi takılmalıdır. Sonrasında koyunların onu ne ile 
çağıracağının bir önemi yoktur. Çünkü bu sayede koyunlar o şeyhe kendine 
gereken gücü iletmeye başlarlar. Şeyh kimsenin peşinden koşmaz, koyunlar 
tıpklı yüklü elektronlar gibi onun ayağına koşarlar. 

Adnan Oktar gibi tiplere bakın. Bu adamın din ile bir bağı yok, sadece oynayıp 
mürit toplayarak keyif yapıyor. Yanında cillop kızlar, son model arabalar... ne 
yani bunlara Allah vergisimi diyelim yoksa koyun bağışımı? Bunların nasıl 
işlediğini bal gibide biliyorsunuz ama bir türlü söylemeye cesaret edemiyorsunuz 
değilmi? DEĞİL Mİ? Olsun.... zaten öğrendiklerinizi koyunları uyandırmak için 
kullanın diye yazmıyorum! Onları kullanmayı öğrenin diye yazıyorum. Yani 
dikkatli bakarsanız tüm bu tarikat şeyhlerininde birer hayırsever olduğunu 
görebilirsiniz. Tek yaptıkları şey koyunlara istediklerini sunmak. Müritlerini para 
için zorlamıyorlar, fakat dışlanma ve cehennem gibi korkuları kullanarak 
ellerindeki fani şeyleri bağışlamalarını sağlıyorlar.  

Din konusunda size anlatmaya çalıştığım şey nasıl ateist olunacağı yada nasıl 
isalmadan kurtulabileceğiniz üzerine değil! Yo, yo, yoooo.... buradan 
öğrenmeniz gereken şey dini kendi adınıza nasıl kullanabileceğiniz ve 
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etrafınızdaki koyunları bu yolla nasıl avlayıp sömürebileceğiniz üzerine. Çünkü 
şunu ilk olarak kafanıza sokmanız şart: din asla ortadan kalkmayacak! Dini 
sistemler sadece belirli transformasyonlara uğrayacaklar ve o zamanın 
şartlarına uygun bir şekilde tasfir edilip ufak tefek değişikliklerle bu kitapları asla 
okumayan koyunlara vaaz edilmeye devam edilecek. 

Etrafınızda imamdan duyduğu her şeyi doğrudan kurana ilişkilendiren 
koyunların aslında bu anlatıların çoğunun kuranda olmadığını bilmiyor olması 
sizin için daima bir avantaj olacaktır. Din koyunlar için o kadar 
karmaşıklaştırılmış bir sistem halindedirki ilahiyat okuyanların tek görevi 
koyunların sorduğu yada sorabilecekleri abuk subuk sorulara bir yanıt 
uydurmaktan daha öteye gidemez. Hiç cenaze namazına imamların Allah rızası 
için bedavaya geldiğini gördünüzmü? Hiç imam nikahını kıyan imamın bunu 
bedavaya yaptığına şahit oldunuzmu? Olmayacaksınızda! Çünkü din insanların 
iyi niyetini yada saflığını (cahillik) onlara karşı kullanıp onları aldatıp 
ellerindekine sahip olabilmek ve aynı zamandada onları kendi istekleri ile 
kullanmak amacıyla oluştu. Bu yüzden dinin gerçekte ne işe yaradığını 
koyunlara izah etmeniz gerçektende bir işe yaramaktan çok yıkım getirecektir. 

Koyunlar ne olursa olsun bir şeye inanıp onun onları kolladığı hissine sahip olana 
kadarda yeni bir dinin peşinden koşacaktır. Yeni bir din, yeni bir aracı ve buna 
bağlı olarak yeni bir köle-efendi matrix sistemini oluşturacaktır. Yani bunun 
oluşması için herhangi bir Tanrının bir şey yapmasına gerek olmayacak - 
koyunlar onlara uygun olan tanrıyı "yaratacaklardır"! İşte sırf bu yüzden 
bugünden itibaren koyunlarla dini konular hakkında tartışmayı kesin! Bunu 
yaparak sadece kendinizi karşınızdaki o devasa sürüye karşı işaretlemiş 
oluyorsunuz ve bununla beraberde hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Cevap 
arayanlar daima doğru soruları sormayı ve akabindede doğru cevapları almayı 
bilirler. Koyunlar bu özelliğe sahip değildir ve olmayacaklarda! 

Sakın karşınızda dini bir konuşma yapanın lafını kesmeyin! Sakın bu koyunlarla 
anlattıkları zırvalar hakkında çelişmeye çalışmayın! Sakın onlara birşey 
ispatlamaya uğraşmayın! Sakın onları uyandırmak gibi bir hayırseverliğe 
soyunmayın. Onlar ne iseler o, ve bunda yapabileceğiniz hiçbir değişiklik yok! 
Bu koyunlarla bir mekanda iken sadece onlar gibi davranın ve tıpkı 
onlardanmışsınız gibi bir tavır takının, besmele çekin, salavat getirin, 
dudaklarınızda sanki dua okuyormuş gibi bir mırıldanma ifadesi oluşturun.  

Tayyip gibi bir hayırseveri örnek alın! Cuma namazlarına gidiyor ve Allahın 
ismini ağzından hiç düşürmüyor. İnşallah ve Maşallah gibi sözlerle halkın 
sempatisini kazanırken koyunların kafasında sadece tek bir düşünce oluşuyor: 
"vay be adama bak, tıpkı bizim gibi - bizden biri"! Bu etkiyi koyunlar üzerinde 
oluşturabildiğiniz zaman onlarında kullanılabilmek için size yalvaracaklarını 
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göreceksiniz. Tek yapmanız gereken şey onların yaptıklarını şevk ile 
tekrarlamak ve onlardan birisi olduğunuzu göstermek. Bu sayede önünüze 
birçok kapı açılacaktır. Tıpkı onların korktuğu gibi sizde korkuyormuş gibi yapın. 

Mesela: 

Allah çarpsın doğruyu söylüyorum 

Kuran ekmek çarpsın böyle oldu 

Olmazsa Allah bana cennet yüzü göstermesin 

Yaparsam cehennemde yanayım 

Annemin kabri üzerine yemin ederim 

Yalan söylüyorsam vallahi Allah canımı alsın 

Yalan söylüyorsam Allah şuradan şuraya adım attırmasın 

Kuranı getir el basayım 

.....gibi yeminler koyunlar için daima korkutucu ve etkileyicidir. Bunları 
kullanarak onlar üzerinde güven sağlar ve sizin "dürüstlüğünüzü" sorgulayacak 
bir sebepleri olmaz. Özellikle ilahi bir hikaye anlatırken duygusal takılıp 
ağlayabilirseniz sizden iyiside olmayacaktır. Yani tıpkı koyunlar gibi onları taklit 
ederek onları kendinize çekersiniz. Fakat tüm bu işleri yaparken sırf müritler 
size gelip para yağdıracaklar diye düşünürseniz aynı şeyleri tekrar 
edeceğinizden dolayı müritlerin ilgisi zamanla kaybolacaktır. Bu yüzden zamana 
yatırım yapıp yeni bilgiler edinmek ve bunları yaymaya devam etmek 
zorundasınız. Sakın hiçbirşey yapmadan birşeyleri elde edebileceğinizi 
düşünmeyin. Koyunların dinlemekten hoşlanacağı şeyleri öğrenmeli ve onlara 
günlük dozlarını farklı farklı hezeyanlara dalacakları şekilde sunmalısınız. 
Anlatacağınız her hikaye mutlaka mucizeler ve fantastik gelişmelerle dolu 
olmalıdır.  

Daha öncede belirttiğim gibi, koyunlar gerçekleri duymak istemezler. Bunu 
istiyor olsalardı zaten karşınızda oturmuş sizin onları "etkilemenizi" bekliyor 
olmazlardı. Size gelip zihinsel uyuşturucularını elde etmek için size para ödüyor 
olacaklar. Bu uyuşturucu onları realiteden sizi dinledikleri sürece uzak tutan 
temel etkendir. Daima işin kısa yolunu ararlar. Yani kısa yoldan cennete gitme 
yada kısa yoldan günahlarının silinmesi gibi şeyler onları en çok etkileyen ve 
"çeken" şeylerdir. Tıpkı hindu guruların karma silici gizli mantraları sadece 
müritlerine sunmaları gibi, sizde kendi dinleyenlerinize belirli işlevi olduğunu 
iddia yada vaat ettiğiniz dualar sunarsınız. Tabiki bu dualar sadece sizin ve 
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müritlerinizin bileceği dualar olmalıdır. Koyunlar yaptıkları ile daima kendilerini 
özel hissetmek isterler. Bunu başarmak içinde tek yapmanız gereken onlara 
anlattıklarınızın gizli olduğuna onları inandırmanızdır. Sizi kontrol etmek için ilk 
bakacakları yerde internet olacağından bu tip kontrolleri önceden yaparak 
elinizdekinin başka biryerde olmayan özel birşey olduğunuda kendilerine 
ispatlamış olursunuz. 

Koyunların takıldığı dini forumlara girip sürekli konular açıp dini zırvalar 
hakkında edinmiş olduğunuz ilahi bilgileri paylaşarak okuyanların teşekkürlerini 
ve beğenisini toplarsınız. Eğer yazdıklarınız 2 paragraftan fazla ise zaten gerisni 
okumayacaklardır. Yani önemli olan giriş bölümünü okuyan koyunlara aradıkları 
uyuşturucunun yeni üreticisini buldukları hissini vermelidir. Zamanla elde 
edceğiniz puanlar ve beğenilme rakamları ile koyunların size olan güvenide 
artacaktır. Unutmayın, koyunlar ne anlattığınıza değil, diğer koyunların size 
nasıl baktığına göre davranırlar. Eğer çok beğenilmiş, hiç ceza almamış ve 
sürekli aradıkları morfini sunarcasına yazıyorsanız, kısa sürede sizin peşinizden 
ayrılmayacaklardır. Size şahsi mesajlar yazıp daha fazla anlatmanızı 
dileyeceklerdir. 

Forum konuları açarken daima negatiflik içeren başlıkları seçin. Koyunlar 
negatiflikleri, yani diğer koyunların ızdırap dolu yazılarını okumaya ve buna bağlı 
olarakta bundan zevk duymaya programlı olduklarından, güzellik ve sevgi gibi 
içerikler onları etkilemeyecektir.  

Mesela: 

Neden cehennemliğiz? 

Neden Allah korkusu? 

Peygamberlerin ızdırapları! 

Hadislerin eksikliği! 

Kurban bayramının tehlikeleri! 

Cennetin kapısı kapanıyor! 

.... gibi konular doğrudan negatiflik uyandırdığından koyunlar anında bu 
havzaya doluşacaktır. Tabiki burada önemli olan koyunların hoşuna gidecek 
yazılar yazıyor olmanızdır. Potansiyel müşterileri kızdırmamalısınızdır, yoksa 
avınız elinizden kaçar ve kısaca o gece aç yatarsınız. Yani burada önemli olan 
koyunların problemlerini onlara geri satmaktan başka birşey değil. Daima 
okuyan koyunlara kafa sallatan (kabul) yazılar ile diğer yazdıklarınızıda 
okumalarını sağlarsınız.  Sürekli Allahın kudreti ve peygamberlerin nezaketini ön 
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planda tutarak zaten biliyor oldukları ancak sizin sunduğunuz farklı versiyonları 
okumalarını sağlarsınız. Onlardan sizin dediğiniz birşeyi yapıp tecrübelerini 
yazmalarını isteyin. Bu sayede kendilerini diğer sığırlara ispatlama güdüleri 
vasıtasıyla ellerinden gelenin en iyisini (yalan) yazıp dikkat çekmeye 
çalışacaklardır. Sizinde onların yazdıklarına vereceğiniz kutsamalar ile bir anda 
fark edildiklerini ve önemsendiklerini düşünmeye başlayacak ve bir nevi sanal 
orgazm yaşayacaklardır. 

Bu forumcuların kimler olduğunu ezikler yazısında zaten belirttim, yani bu tip 
insanları etkileyecek şekilde yazmanız gerekir. Bunların hiçbirisini gerçek bilgi 
ilgilendirmiyor - OK?! Yazdığınız 7 yalanın içine 3 tane gerçek bilgi sıkıştırarak 
nasılsa realite ile hayal dünyasını ayırt edemeyen bu koyunları kandırmanız 
dahada kolaylaşır. Bir bağımlı nasıl sağlayıcısına gidip uyuşturucunun nasılda 
zararlı birşey olduğu hususunda lektür almak istemiyorsa, aynı şekildede bu 
forum tipli yerdeki embesillerde sizden inandıkları şeyler doğrultusunda gerçeğe 
doğru yöneltecek bilgileri istiyor olmayacaklar! Biliçaltlarının derinliğinde 
inandıkları şeyin aslında birer zırvadan ibaret olduğunu onlarda biliyor! Evet 
biliyorlar - ancak bunu kabullenmek onların yapacağı en son şey olacağından 
daima kendilerini inandırtmaya devam ettirecek şeyler peşinde dolanıp dururlar. 
Tek bekledikleri şey sizden inançlarının "özel" olduğunu tasdik etmenizdir.  

Koyunlar daima kendilerini özel hissetmek isterler ve bu hissi onlara sunabilecek 
her gavatında peşinden koşacaklardır. Zikir çeker, saatlerce dualar okur, 
namaza yatıp kalkarken dahi diğerlerinden daha iyi ibadet ediyor olduklarını ve 
bu sebepten dolayıda cennete hak kazanmaları gerektiğine inanırlar. Daha 
yüksek sesle mırıldanıp dualarının duyulmasını isterler. Kokular sürüp 
diğerlerinden daha temiz oldukları intibasını bırakmaya çalışırlar. Sakal uzatarak 
kendilerini hacıya benzetmeye ve saygı görmeye uğraşırlar. Farklı şekil yada 
renklerde takkeler takarak ilgi çekmeye uğraşırlar. İmama ne kadar yakın 
otururlarsa yaptıkları maymunlukların daha çok anlamı olacaktır, bu yüzdende 
ilk sıraları daima hacı tipli cennet peşinde koşanlar kapar. Kimi yerlerde 
başlarını secdeye sert bir şekilde vurarak ne kadar azimli ibadet ettiklerini 
belirtmeye uğrşırlar.  

Kutsal diye betimlenen yerlere gidip yaptıkları disneyland turları ile cennete bir 
adım daha yakınlaştıklarına inanmak isterler. Bu yüzden kandil geceleri 
koyunlar bir araya toplanıp daima affedilmek isterler! Aslında hepsinin aklında 
olan tek şey ne yaparlarsa yapsınlar cehennemin dibini boylayacaklarıdır! Ne 
yaparlarsa yapsınlar yeterli değildir, daima daha fazla yapmalıdırlar. Daha fazla 
dua etmeli, daha fazla tövbe etmeli, daha fazla mekkeye gitmeli, daha fazla 
namaz kılmalı, daha fazla oruç tutmalı, daha fazla hatim indirmeli yada daha 
fazla tesbih çekmelidirler. Bu yarışın asla bir sonu yoktur! Olmayacaktırda! Bu 
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yüzden kesinlikle koyunlara gökyüzünün pembe olmadığını, cennete giden kısa 
bir yolun bulunmadığını (ör. şehit olmak) yada sevap puanlarının öteki tarafta 
bir işe yaramadığını söylememelisiniz. Birşeyi yapmalarının onlara kaç zilyon 
sevap kazandıracağından bahsedin ve bunu yapmaları içinde daima yapmaktan 
kaçındıkları şeyleri (evsize ev vermek, açları doyurmak vs.) onlara karşı birer 
korku unsuru olarak kullanın. Oh, demek bunları yapmıyorsun, ne kadar günaha 
giriyorsuın bir bilsen... fakat şu duayı okursan, şunu yaparsan yada bunu alırsan 
sana normalin 100 katı sevap yazılacaktır diyerek teselli edercesine onların 
yapmasını istediğiniz şeyleri kendi istekleri ile yapmalarını sağlarsınız.  

Sorunlarını daima doğa üstü şeylerle (cinler, melekler, iblisler vs) ilişkilendirerek 
elinizdeki çözümü elde etmek için yarışa girmelerini sağlarsınız. Diğer sığır 
hocaların yaptığı muskaların yerine daha farklı (YENİ) fakat bir o kadar hayali 
olan çözümler sunarsınız. Örneğin içi su dolu gibi görünen ancak suya benzeyen 
ve ısıya göre kimyasal tepkime yapıp renk değiştiren bir sıvı kullanarak, değişen 
renklerin ne manaya geleceğini anlatırsınız. (Hangi sıvı olduğunu kendiniz 
bulun).  

Asla hayalperest ve hezeyanlarla dolu hayatlar yaşayan insanlarla uğraşıyor 
olduğunuzu unutmayın. Bu nedenle bu insanlara realitenin kodları gibi şeylerden 
bahsederek asla kendinize bir iyilik yapmış olmayacaksınız! Sizi dinlerken 
yüzlerindeki mutluluk ifadelerine bakın, tıpkı dozlarını almış keşler gibi bir tavır 
alırlar. Daima sevgi, aşk ve iyilikten bahsederek aslında asla elde edemeycekleri 
şeylere ne kadar yakın olduklarını söylersiniz - sadece yakındırlar, aslında elde 
edecek değillerdir. Elde edebilmeleri için sizin yol göstericiliğine ihtiyaç 
duymalıdırlar. Daima soracakları abuk subuk soruların cevabını sizde 
bulacaklarını düşünmelidirler. 

Teke Tek Programına katılmış olan Cübbeli Ahmetin ağzından: 

Fatih Altay’lı Cübbeli Ahmet Hoca’ya 17 Ağustos depreminden sonra 
söylediği “Mevlam zina yuvalarını vurdu” gibi sözlerini de hatırlattı. 
Cübbeli Ahmet hoca o açıklamasında Yalova, İzmit, Adapazarı gibi yerlerin 
adını verdiği için pişman olduğunu söyledi. Fatih Altaylı’nın “Deprem olsa 
yine söyler misiniz?” sorusuna ise yine şaşırtan bir cevapla “Her doğru 
her zaman söylenmez” dedi. 

Bu sadece size bir örnek olsun. Hacı hoca tiplerden asla aradığınız cevapları 
alamazsınız! ASLA! Çünkü onların işi insanlara birşey öğretmek değil, 
şartlandırmak yada programlamaktır. Buna bağlı olarakta dinleyen kitleye daima 
onları birşeylere "teşvik" edici şeyler söylerler ve yaptıklarının karşılığı olarakta 
cennet ve yüksek mertebeleri vaat ederler. Bu hayırseverlerin gerçekten birşey 
yaptığını görüyormusunuz? Yani ellerine kazmayı alıp bahçeyi karmıyorlar! 
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Kovayı tutup ineği sağmıyorlar! Kendi arabalarının şoförlüğünü bile yapmıyorlar! 
Müritler bağlılıklarını kanıtlamak ve jöleli pastaya bir adıma daha yaklaşabilmek 
adına hayırsever efendilerinin tüm ihtiyaçlarını gidermeye uğraşırlar. Ne kadar 
çok hizmet ederlerse bu onları kendilerine vaat edilen yere bir adım daha 
yaklaştıracaktır. Bu ezikler asla bu dünyayı kaale almazlar, çünkü burada 
tutunamadıkları için başka yerlerde olmak ve hayal ettikleri Alice Harikalar 
Diyarı görünümlü nehirlerinden süt akan, gayzerlerinde bal püskürten, 
dallarından meyve fışkıran, etrafta her an vermeye hazır fahişelerin olduğu bir 
ortamda olmayı arzularlar. Bu yüzden onların burada yapacakları şeyler diğer 
tarafta ön koltukta oturma şansı tanıyacağından önceliği öteki tarafa verip bu 
dünyaya önem vermezler. Burası onlar için bir nevi bekleme odasıdır. Yapmaları 
gerekende sadece bekleme sırasında hayırseverlerin talimatlarına uyup uygun 
görülen şekilde hareket ederek (rotasyon) hayallerinin gerçek olacağına 
inanmaya devam etmektir. 

Etrafınıza bir bakın! İçinde süt akan bir nehir varmı? Ya bal püskürten 
gayzerler? Ya bir parmak şıklatması ile ayağınıza gelip size vajinalarını 
bedavaya sunmak isteyen kadınlar? Ya bedavaya toplayabileceğiniz kadar 
meyvenin olduğu bir bahçe? Tabiki böyle birşey yok ve aslada olmayacak! 
Bunlar sadece uğraşmama ve hazıra konma heveslisi olan hayalperestlerin 
inanmak istedikleri hayallerdir. Bahçeden bedavaya meyve toplamak için o 
bahçenin size ait olması ve ağaçlarada bakım yapmanız gerekir! Kadınları bir 
parmak şıklatması ile önünüzde diz çöktürebilmek için onlara sevginizi (para, 
varlık) sunmanız gerekir! Süt akan bir nehiri dahi yaratmanız mümkün, ancak 
bunların hepsi zaman, efor ve beceri gerektiren şeylerdir ve hiçbirisi bedava 
değil. Fakat koyunlar için tüm bu hayal bahçesine sahip olmanın yolu burada 
yapmakta oldukları yatırım ile mümkündür! Tıpkı cennetten tapu satanların 
"halen" müşteri bulabiliyor olması gibi, bu koyunlar asla adam olamayacakları 
yani BÜYÜMEYECEKLERİ ve sürekli bir BABA (Gavat, otorite, lider, koruyucu) 
figürü arayacaklarından daima bu özellikleri teşkil eden protona doğru 
yöneleceklerdir. 

Aklınızda bulundurmanız gereken ilk şey bunların gerçekte insan olmadığıdır! 
Yani vicdan azabı gibi şeyleri çekmemeniz için daima bunu aklınızda tutun: 
gerçek insanlar asla sizin ayağınıza gelmeyecek ve sizden yardım dilenmeyecek 
yada yalan vaatlerinizi dinlemek istemeyeceklerdir. Çünkü gerçek insanlar sizin 
ne yapıp yapmıyor olduğunuzu zaten biliyorlar. Koyunlara anlatılan zırvaları asla 
bir gavata yutturamazsınız! Fakat her ne anlatıyorsanız, mutlaka bunu 
aramakta olan hayalperest müşterileriniz olacaktır! Müşterileriniz sizi daima 
onları yeni ve daha şatafatlı yalanlarla alt edip beyin komasına sokmanız için 
para öderler. David Copperfield'in bir şovuna giden onun uçmadığınıı yada 
kendini bir anda bahamalara teleport etmediğini zaten biliyor, fakat koyunların 
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bu şova bilet almalarının yegane sebebi aldatılmayı istemelerinden dolayıdır. 
İşte sırf bu yüzden tüm ilahi, kutsal yada mucizevi zırvalar müşterilerini bulup 
onların aradığı aldatılma ve realiteden kopma hissini sunacağından bu 
hikayelerin asla bir sonu olmayacaktır. Çünkü ortada bir talep mevcuttur ve bu 
talebi karşılayacak olan hayırseverlerde daima var olacaktır.  

Bakın şapşallar, ben size bunu neden yapmanız gerektiğini açıklamıyorum! 
Benim burada açıkladığım şey nasıl yapıldığı! Çünkü biraz aklınız varsa bu tip 
şeyhlere koyunların nasılda gıpta ile baktığını ve imrenerek dinlediklerini 
kendinizde görebilirsinizi. Onları oraya birinin elinde AK-47 ile zorla oturttuğunu 
gördünüz yada duydunuzmu? Tabiki hayır, çünkü hayalperest koyunlar 
karşılarındaki alimi kendi aralarında yücelterek aslında var olmayan bir mehdiyi 
kendileri zaten yaratacaklardır. Buradaki tek ayrıntı bu yeni şeyh maskesini 
kimin takıp onları sömüreceğidir. 

Örneğin şeyhler hadis adı altında aslında islamda aslı bahsi geçmeyen bir 
mehdiden ve onun neye benzeyip ne tür işaretlere sahip olacağı senaryosunu 
yazarak tarikatlarının ileride bir mehdi çıkaracağı müjdesini verirler. Buna bağlı 
olarakta daima "kazanan tarafta" olmak isteyen koyunlar mehdi klubüne üye 
olmayı yada mehdi soyundan gelen birisi ile gerekli görürlerse ilişkiye girmeyi 
dahi normal karşılarlar. Çünkü o tümüyle kutsanmış biridir ve buna peniside 
dahildir! Kimi babalar kızlarını şeyhlere verip onlardan torun sahibi olmayı 
hedeflerler. Buna bağlı olarakta yataklar daima kendi istekleri ile koşa koşa 
gelen koyunlarla doludur. Bazen işi daha kutsal yada ilahi kılmak için kadının 
penise doğru bir iki rekat namaz kılması dahi önerilir. Bu yüzden hiçbir şeyh 
cinsel istismar gibi bir suçtan tutuklanmaz. Ortada bir tecavüz yada zorla ilişki 
diye birşey yoktur. Hepsi oraya kendi isteği ile gidip vermek istediğini gerekirse 
zorla dahi vermeye uğraşır. Buna para, hizmet yada cinsel ilişki gibi örnekler 
verilebilir. Hayırsever ne kadar az isterse koyunlarda bu mütevaziliği karşısında 
ezileceklerinden verebileceklerinin daha fazlasını vermeye uğraşırlar. Bu 
doğanın ve tüm evrenin işlediği aynı kanunun kendisi: Güç İndüktiftir, yani güç 
elde etmek daima teşvike bağlıdır. 

Bakın şapşallar... din oldukça inandırıcı olmasına karşın koyunları kendine 
çekebiliyor olmasının yegane sebebi kendi içindeki mantık dışı açıklamalar ile 
dinleyeni daima her açıdan şüpheye düşüreceğidir! Ne, Allahı göremiyormusun? 
Ya yediğin tokatın oluşturduğu acıyı görebiliyormusun? Yani acı var ama 
göremiyorsun, aynı şekilde Allahta var çünkü tıpkı acı gibi onun varlığını 
hissediyor ancak göremiyorsun. Bunun gibi bir örnek dinleyeni daima esas 
konudan uzaklaştırıp dumurlar diyarına yollar ve kendisiyle şüphelenmesine 
neden olur. Kişin bu zırvaya kanıyor olmasının nedenleri A) Kendine karşı dürüst 
olmaması ve B) Karşısındakinin onu kandırmaya çalışıyor olduğu ihtimalini göz 
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ardı etmesidir! Aslında size bu zırvaları satanlara karşı nasıl bir argüman 
kullanacağınızın bir önemi yoktur, çünkü bu koyunlar daima kendileri ile şüphe 
ve çelişkiler içinde olduklarından vereceğiniz tüm mantıksal cevaplara karşı 
kendi subjektif mantıkaları vasıtası ile yeni bir zırva uyduracaklardır. Bir ateist 
ile bir müslümanı aynı odaya koyun ve 1 hafta orada bırakıp tartışmalarını 
sağlayın. 1 hafta sonra müslüman daha çok müslüman, ateistte daha çok ateist 
olarak odayı tek edecektir. Her iki tarafta kendi hezeyansı subjektif mantıkları 
doğrultusdunda bildiklerinin doğru olduğunu karşılıklı ispatlamaya uğraşacaktır 
ve sonuç olarak hiçbir taraf galip gelmeyecektir.  

Tıpkı manyetizmde izah ettiğim gibi, karşıt kutuplar daima birbirlerini 
çekeceklerdir. Bu yüzden islami forumlar ateistlerle, ateist forumlarda 
müslümanlarla doludur! Hepside karşılıklı ispat yarışındadırlar ve sürekli olarak 
birbirlerinin açıklarını ortaya serer ancak asla eksik oldukları noktaların aslında 
her iki tarafıda "yanlış" bildikleri yada inandıklarına ikna etmeye yetmez. Mesela 
bir müslüman sizinle aylarca kuranın orjinalliği hususunda tartışabilir. Hikaye 
daima aynıdır: imamlar kuranı ezberlemiş ve bu sayede değişmesine mani 
olmuşlardır. Bunun üzerine Muhammedin ayetleri yazdığı orjinal yazıtların neden 
Osman tarafından yakılmış olduğunu yada Muhammedin kendi yazmış olduğu 
orjinal kuranın nerede olduğunu sorunca karşınızdaki koyunun suratının 
ortasında kocaman bir soru işareti görürüsünüz. Tabiki bu soru tekrar kendi 
bilgisi ile çelişeceğinden; buna bağlı olarak inancından şüpheleneceğinden yeni 
bir yalan uydurarak bunun doğru olmadığı yada "aslında şöyle olmuş" olduğu 
zırvası ile konuyu değiştirmeye çalışır. Çünkü bu tip soruların şeytanın işi olduğu 
ve onun kafasını çelmek için sorulduğu onun için açık ve seçik olarak ortadadır. 
Yani Allah bu sadık kulu o anda "sınamaktadır" ve inancının kuvvetine görede 
bir o kadar sevap puanı toplayacaktır. Bu sorular daima korkutucudur ve asla 
koyunlara gerçeği kabul ettirebilecek bir değere sahip değildir, çünkü onlar tüm 
bu "suçlamalara" karşı zaten tedbirlidirler. 

Yani bir koyun eğer imama "hocam Hz Osman kuranı yaktırmış diyorlar, bu 
konuda ne diyebilirsin" diye sorduğu zaman, karşıdan beklediği izahat "evet bu 
doğru, Hz Osman kuranı yatırdı ve bu yüzden elimizde olan tek orjinal onun 
yazdırmış olduğudur" değildir! Koyun imamdan onu bu gerçeğin etrafından 
dolaştıracak bir yalan uydurmasını bekler, ki böylece bütün gün aslında 
kandırılıyor ve sömürülüyor olduğu gibi bir düşünce zihnini meşgul etmesin. 
Tıpkı microsoftun "güvenlik yaması" olarak sunduğu güncellemeler gibi o 
koyunda bu yeni hayal dünyasından koparmaya programlayan gerçeklerden 
korunabilmek için imam yada hocadan yeni bir yalan elde etmek isteyecektir. 
Kısaca koyunlar hocalar gidip "bana gerçeği söyle" derken esas aradıkları şey 
geçek değil, sadece daha yeni ve etkili bir başka yalan. Hiçbir koyun aldatıldığını 
yada kullanıldığını açık ve seçik bir şekilde kabul etmeyecektir. Hey, nasılsa 
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herkes aynı inançta değilmi? Bu zırva denilen şeylere sadece ben değil 1.5 
milyar insan inanıyorsa bu işte bir doğruluk payı olmak zorundadır diye 
düşünerek kendi kendileri ayna karşısında nakavt (KO) ederler. Koyunlar daima 
sürüyü takip eder ve bu yüzdende sürünün yaptığı her ne kadar aptalca yada 
çocukçada olsa bunu taklit etmekten kaçınmazlar. Eğer herkes mekkedeki 
proton (güneş) etrafında yüklenmiş elektronlar gibi dönüyorsa diğer izleyen 
koyunlarda aynı davranışı sergileyeceklerdir! Tek yapılması gereken koyunları 
rotasyona teşvik edecek şeyleri söylemenize bağlıdır. 

Mesela gelin şu mekke olayına bir bakalım. Nasılda her koyun oraya gidip 
"arınmak" istiyor değilmi? Her ne kadar amaçlarının bu olmadığında 
tekrarlasalarda yaptıklarının varacağı tek sonuç daima budur. Yani arınma ve 
çilekli pastadan paylarını alabilme. Oraya gitmeye koyunları en çok teşvik eden 
şey nedir? Mimarisi? Muhammedin oralarda takılmış olması? Şeytanı taşlama 
isteği? Tabiki hiçbirisi! Sadece normalde elde edemeyecekleri ve öteki taraf için 
gerekli ancak yeterince toplayamamış oldukları sevap puanlarıdır. Çünkü orada 
iken yaptıkları her sevap işi normalin 10-100-1000 gibi katlarla sayılmaktadır. 
Yani inançları onlara "Hey bu yaşa kadar çok günah işledin, bir sürü hata yaptın, 
bir çok kez dürüst değildin ama olsun buraya girip çıkınca tertemiz ve arınmış 
olacak ayrıca ceplerinde sevaplarla dolu olacak" yalanını yutturarak onları 
bekleyen avcıların ağına düşmelerine mekan hazırlar. Bu yüzden kabe ziyareti 
arapların en önemli gelir kaynağı olduğundan oranın ziyaret edilmesi islamın 
şartları arasında koşulmuştur. Aslında bu şartlar kuranda kesinlikle mevcut 
değil, yani sadece bir başka insani uydurmadan ibaret. 

Diğer açıdan mekkeye giden Hacı adaylarını ele alalım. Aslında bunların hiçbirisi 
hacı olmuyor. Nedenmi? Hac (Hajj) kelimesi bir noktadan diğerine yürüyerek 
ulaşmayı yani hayatınıza yeni tecrübeler katacak olan bir seyahati yapmanızı 
ifade eder. Hacı esasında Haccı'dır ve esas görevi hayatının bu seyahatini 
yapması üzerinedir. Bu seyahatin mistik yada ilahi bir yanı yoktur. Tek yapılan 
şey gezip görmek ve yeni tanışılan insanlar vasıtasıyla yeni bilgiler ve tecrübeler 
elde etmektir. Ne dualar, ne secdelere kapanmalar, ne kurban kesmeler nede 
saatlerce deli gibi bir şeyin etrafında dönmeler bu seyahatin amacı kesinlikle 
değildir. Bu seyahat bireye hayatı aslında ne kadar az tanıdığını kendine 
göstermek içindir, çünkü tüm evrende var olan tek şey dersler ve bunlardan 
neler öğrendiğinizdir. 

Ya peki bugünkü hacı adayları ne yapıyor? Tabiki sadece birer aday olarak 
kalmaya devam ediyorlar, çünkü çıktıkları seyahati borç senetleri ile karşılıyorlar 
ve başkalarının onlara hizmet etmesini bekliyorlar. Sadece ibadet edilmesi 
gereken yerlere gidip tıpkı bir lunaparktaki çocuk gibi sevinç sarhoşluğuna dalıp 
etraftaki diğer arapların aslında onları günden güne kaz gibi yolduklarını bile bile 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

421    

 

görmezden geliyorlar. Hey, kutsal bir yerdeler ve nasıl olurda insanlar burada 
aldatılabilir, değilmi? Bu ve benzer koyunsal yanılgılar var olduğu sürece onların 
her sene aynı yere gidip düzülmelerini seyretmek size nasıl bir his vermeli? 
Kızgınlık? Sevinç? Belkide esas amacı anlamaya başladığınızdan dolayı kendinize 
dahada bir güven verecektir. Çünkü görmekte olduğunuz şey yaşı 40ı geçmiş 
insanların kesinlikle rasyonel yada analitik düşünmeyi bırakıp gerzek bir 
mongoloid gibi etrafta tepinmelerinden başka birşey değil. Yani bunları yapanlar 
normalde erişkin diye tabir ettiğiniz insanlar ve bir anda nasılda sürü içerisinde 
3 yaşındaki bir velede dönüştüklerini görmek sizlere bu koyunları nasılda 
sömürebileceğiniz konusunda oldukça bol miktarda fikir sağlayabilmeli. 

Hacda sonraki hallerine bakın. Arınmış ve cepleri sevap puanları ile dolu. Tıpkı 
anneleri onları yıkayıp yeni elbiseler giydirip cebinde harçlıkla sokağa salması 
gibi. Bir anda sanki o puanları kaybetmemek için daha fazla inanca saldırmaya 
başlıyorlar. Artık kendilerini tümüyle 5 vakit namaz, tespih çekme, zikir, hatim 
indirme ve ağzından dua eksik olmayacak şekilde yaşamaya adapte ederler. 
Sanki gittikleri hacda bir nevi beyinleri yıkanmış ve eve bambaşka biri gelmiştir. 
Orada iken sanki öteki tarafa bir adım daha yaklaşmış gibi olurlar ve öteki 
tarafın giriş biletini kaybetmemek için her türlü zırvayı daha şevkli bir şekilde 
tekrarlamaya başlarlar. Burada anlamanız gereken şey korkunun bu koyunları 
nasıl yönettiğidir! Kaybetme, kabul edilmeme, içeri alınmama, başarısız olma, 
yeterince yapmış olmama gibi birçok aptalca korku bu koyunları aklınıza 
gelebilecek her türlü saçmalığı yapmaya teşvik edecektir. 

Koyunlar aç gözlü olduklarından asla gidecekleri cenneti başkaları ile 
paylaşacakları gibi bir düşünceye sahip değillerdir. Ne kadar çok şunu yada 
bunu yaparlarsa elde edecekleri "ödülde" bir o kadar tatmin edici olacaktır. Yani 
bu hacıların sizlere yardım ediyor gibi görünmelerinin yegane nedeni öteki taraf 
için gerekli sevap puanlarını toplamaktır - düşündükleri tek şey size yaptıkları 
"iyilik" karşılığında elde edecekleri ödüldür. aynı şekilde daha çok yada daha 
büyük kurbanlar kestirerek elde edecekleri sevap puanlarını ve dualarını 
hesaplarlar. Yaptıkları hiçbirşey realitenin kanunları ile uyuşmaz - daima 
hezeyanlarla dolu bir rüya alemindedirler. 

Tabiki koyunlar daima bu noktaları şiddetle "hayır ne alakası var" gibi cümlelerle  
geri çevirirler. Ancak ne yapıyor olduklarını size şöyle yada böyle açıklasınlar, 
sonuç olarak yaptıkları şey daima bir ödül için olacaktır. Daima elleri açık 
bekliyor olacaklardır. Bir başka hayırsever olan Allahın ise o açılan ellere 
yerleştirdiği tek şey boş vaatler ve boş umutlardan başka birşeyde değildir. 
Bunu şeyhler yapıyor, bunu politikacılar yapıyor, bunu ebeveynleriniz yapıyor, 
bunu okuldaki öğretmeniniz yapıyor - kısaca hayırseverler daima boş şeyleri 
arayanları aradıkları ile buluşturup onları kullanmaya devam ederler. Koyunların 
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hayırseverlerden neler dilendiklerine bakın: zenginlik, sağlık, akıl fikir, iş, işaret 
yada uzun ömür! Hepside sürekli dilendikleri için asla elde edemeyecekleri yada 
ellerinde tutamayacakları şeylerdir. Koyunlar doğuştan birer ezik olmaya ve 
sömürülmeye programlıdır, yani zenginlik koyunlar için sadece bir hayal ve 
umutlarla dolu pempe diziler serisidir. Sağlıklarına dikkat etmek yerine 
hayırseverlerin sunduklarıyla yetinerek bunuda kaybetmeye mahkum oluyorlar. 
Akıl ve fikir sağlığı gibi zaten sahip oldukları birşeyi dilenenlerden bunu nasılsa 
kullanmayı bilmedikleri için geri alırsınız. Zaten yok zannedip dileniyorlarsa 
bunun gerçek yokluğuda onları etkilemeyecek ve durumunda farkına zaten 
varmayacaklardır. Hayırsever tanrılar zaten işe alınmayı bekleyen binlerce 
köleye kapılarını açıyorlar ancak hiçbirisi özgür işçi olmanın ne olduğunu asla 
bilemeyeceği için esasında Allahtan köle olmayı dilemeleri pek şaşırtıcı bir 
durum değil. Koyunlar bekledikleri işareti o an için herşeye benzetebilirler, 
çünkü böyle hayalperestlerin neyi neye uydurabilecekleri konusunda sizi 
şaşkınlığa uğratmaları oldukça mümkündür. Uzun ömürde tıpkı sağlık konusu 
gibi buna kendi başına dikkat etmek yerine bu sorumluluğu bıraktıkları 
hayırseverlerin kararına bağlı olarak 70i zor bulacaklardır. 

Anlayabileceğiniz gibi aslında koyunlar sürekli dilendikleri herşeye zaten 
sahipler, fakat sanki bunlara sahip değillermiş gibi davranıp daha fazlası için 
yalvarmaya devam etmekteler. Dilendikleri herşey zaten var, fakat bu şeyler 
realitede mevcut ve koyunların yaşamak istedikleri son yerde realite 
olduğundan yapmaya çalıştıkları şey diledikleri herşeyin kendi icat ettikleri hayal 
alemindede var olmasıdır.... ve tabiki bu asla gerçekleşmeyecek bir itin 
kuyruğunu kovalama yarışıdır. Bunlar sadece müslümanlar için değil tüm 
semavi dinleri için aynı semptomlardır.  

Tüm semavi dinleri aslında aynı şeydir ve sadece ufak tefek farklarla sanki aynı 
değilmiş gibi lanse edilirler. Profil daima aynıdır! Tanrı kendine bir elçi seçer ve 
onun aracılığı ile halkı yönetir (rotasyon) ve planlarını uygulatır. Bu 
hrıstiyanlarda, yahudilerde ve müslümanlarda asla değişmeyen bir konsepttir. 
Asla Tanrı kendi ağzında birşey söylemez, daima elçiler (melek yada 
peygamber) onun adına konuşur. Muazzam hikayeler yada mucizevi olaylarla 
koyunlar kandırılır ve döngü devam eder. 

Mesela kuran kıyamet gününden bahseder. İlk olarak bu hikaye oldukça eski 
yani sadece kurana kopyalanmış bir olay. Dikkat ederseniz Tanrı ne bunun ne 
zaman olmuş olduğunu tam olarak söylüyor nede ne zaman olacağını - çünkü 
bilmiyor! Voav, ne kadar kolay ağızdan çıkıyor değilmi? Kitaplardaki Tanrının 
tarih konusunda hiçbir bilgisi yok, çünkü yazabildekleri sadece eline geçen diğer 
eserlerden elde ettiği bilgilerden ibaret. Tarihi, astronomiyi ve fizik kanunlarını 
kısaca bilmiyor, çünkü o zaman yaşayan insanlar ancak bu kadar bilgiye 
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sahiplerdi ve buna bağlı olarakta yazabilecekleri muazzam ayetler ancak 
bulabildikleri "gizli" bilgiler ile sınırlı idi. Belkide 1000 sayfalık bir kitap yazarak 
Tanrının aslında ne kadar mal biri olduğunu yüzlerce kere ispatlayabilirdim, 
ancak bu kitabın amacı dini kötülemek değil, daha çok ondan fayda sağlamak.  

Bakın, din bir virüs gibidir yani hem bulaşıcı hemde öldürücüdür! Bu virüse karşı 
bağışıklığa sahip olabilmeniz içinde onun nasıl oluştuğunu anlamalısınız. Yoksa 
tıpkı astronot kostümünüz olmadan uzaydaki mekikten dışarıya çıkmanın 
getireceği sonuç gibi sonunuz pek hayırlı olmayacaktır. Düşman ile derinden 
uğraşacaksanız önce onu tanımak zorundasınız, yoksa onun oyununa gelmeniz 
kaçınılmazdır! 

Dikkat edin, koyunlar sadece eğer istedikleri birşeyi elde ederlerse allaha 
şükrederler! Para, eş, iş vs... ancak eğer bunlarda birini kaybederlerse asla 
şükür allaha sağlığımı kaybettim demezler. İstemedeikleri yada beklemedikleri 
şeyler oluyorsa bunu asla Allahın kendi üzerlerindeki hayrı olarak görmezler. 
Bunun yerine bu bir gazap yada imtihandır. Hiç bir futbol karşılaşması sonrası 
"allaha şükür maçı kaybettik" deyipte linç edilmeyen bir futbolcu gördünüzmü? 
Koyunlar onlarla taşşak geçildiğini düşünecektir. Yani nasıl olurda onların 
hoşuna gitmeyen birşeyi Allah "iyi" yada "hayırlı" olarak tasdikleyebilir? Onca 
dua ve zikirin ardından Türkiye ABD ile yaptığı basketbol maçını kaybetti! Nasıl 
olabilir bu.... Allah bunun olmasına nasıl izin verebilir? Cehennemlik olan 
münafıklar nasıl olurda müminler karşısında galibiyet elde edebilirler? Buna çok 
kısa bir cevap vereceğim: kimseyi iplediği yada umursadığı yok - tamammı?!  

Tıpkı İran ve Irak savaşında olduğu gibi.... iki tarafta kazanmak için Allaha dua 
ettikleri halde aslında ellerindeki herşeyi kaybettiler! Buna belkide "yanlış ata 
oynadılar" dersek daha anlaşılır olur. Her iki tarafta kazanmak istiyordu ama 
görünüşe göre bu Allahın pek umurunda değildi, olmadı ve asla olmayacakda. 

Tanrı konsepti insani zihinle oluşturulduğu için onun nasılda sizi zikleyemeyecek 
olduğunu aynı insani mantıkla açıklamaya çalışayım! 

Şuan oturduğunuz yerde bundan 2 ay evvel yıkanırken lağıma saldığınız artık 
deri parçalarınızı düşünün. Onlar şuan nerede? Ne yapıyorlar yada ne haldeler. 
Onlar sizin bir parçanızdı, yani bir nevi siz onların yaratıcısı idiniz. Fakat ya 
şimdi..... neredeler, ne hissediyorlar, sizden bir beklentileri varmı? Tüm bu 
sorulara tabiki yanıt vermeniz imkansız, çünkü görebileceğiniz gibi hayat daima 
bir şekilde devam ediyor ve sizde tıpkı diğer herşey gibi sadece belirli yani kendi 
seçtiğiniz şeylere odaklanabiliyorsunuz. Bahçenizi sularken 180 karıncayı 
öldürdünüz ve bunun farkına dahi varmadınız. Ellerinizi yıkarken milyonlarca 
belkide trilyonlarca bakterinin ölümüne yol açtınız. Asla bu ayrıntılara 
odaklanmamanızın yegane nedeni hayata karşılık sorumluluk almaktan bile bile 
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kaçınmanızdır. Hayat kutsaldır dendiği zaman bununla sadece insan hayatını 
kastetmek bir Tanrının yapabileceği en salakça açıklamadır ve anında ofisinin 
boşalttırılıp bu meslekten sonsuza dek men edilmesi gerekir. 

Şimdi eğer doğaya bakarsanız, hayatın devamının sadece bir yolunun olduğunu 
görürüsünüz, o da başkalarının ölmesi şartıdır! Yani eğer yaşamaya devam 
etmek istiyorsanız başka bir şeyi öldürmek zorundasınızdır. Bu bir tavuk, 
karides yada taze soğan olabilir... hepsini ortak yapan şey canlı olduklarıdır! 
Sizde enerjiye bağlı işlediğinize göre ancak başka canlıların enerjisini kullanarak 
hayatta kalabileceğiniz tek ve salt gerçektir! Buna bağlı olarakta daha önce 
belirttiğim gibi çevreniz doğal olarak enerjiyi barındıran ve tüketilmek için hazır 
bekleyen eziklerle yani kaybedenlerle doludur. Sadece bir grup aslanın önünde 
binlerce sığır cirit atmaktadır. Aynı şekilde binlerce balığın olduğu yerde sadece 
bir kaç tane yırtıcı yani avcı bulunmaktadır.  

İşte sırf bu yüzden doğa avcıların yeterince enerji edebilmelerini ve bu kaynağın 
kolayca tükenmesini engellemek için üreme işlemini ihtiyaç dışı bir miktara bağlı 
olarak yapar. Çünkü üremedeki ihtiyaç fazlası diğer avcıların yeni enerji kaynağı 
olacaktır. Bir tavuk size ayda 30 yumurta verebilir ancak bunun bir yada iki 
tanesinin civciv olmasına izin verirsiniz, çünkü etrafta yada elinizde bir anda 30 
tavuğa yetecek kadar kaynak yoktur. Bu yüzden her bitki sadece bir iki tanesi 
belki döllenecek şekilde içi çekirdeği ile dolu meyvesini verir. Sadece bir çilek 
tanesinin üzerindeki tohum sayısına bakın - onlarca mevcut ve hepsi midenizi 
boylarken aslında bir tanesi bile yeniden doğamayacak. Sizin tüm bu enerjiyi 
elde ederken tükettiklerinizin kaybetmiş olduğu ve onları kendi hayatta kalma 
mücadeleniz için kullanmış olduğunuz, ayrıca bunu yaparken en ufak bir vicdan 
azabı yaşamamış olmanız sizi doğadaki gibi yaşam enerjinizi elde ettiğiniz 
sürece bunu nasıl elde ettiğinizin bir önemi yok düzeninde diğer tüm 
canlılardan farksız kılmıyormu?  

Tabiki kimileri "ben öldüremem" gibi bir saçmalığı zırvalayabilir. Hey minik kuş, 
zaten bunu sen yapabilecek kapasitede olmadığın için diğer hayırseverler bunu 
senin için yapıp bu zaafının üzerinden senin paranı elde ediyor ve isterlersede 
seni zehirleyebiliyorlar, çünkü zayıfsın ve hayatını idame edebilmek için gerekli 
tüm özelliklerinden arındırılmış bir yiyecekten başka birşey değislin! 

Bütün evrende dengeyi sağlayan en önemli esaslardan birisi hiçbirşeyin bir 
başka şeye göre özel olmadığıdır! Buna bağlı olarak tüm evrende mucizevi, 
kutsal yada ilahi diye betimlenebilecek hiçbirşey yoktur! Doğa kanunları sabittir 
ve değiştirilemez! Değiştirmeye çalışanların sonu daima hüsranla sonuçlanmıştır 
ve bunun örnekleri bugünkü arkeolojik buluntularlada desteklenmektedir. Tek 
yapmanız gereken doğayı ve onun işleyişini inceleyerek bu kanunları öğrenmek 
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ve hayatınıza adapte etmektir. Ancak bu sayede diğer eziklerden sıyrılıp bir fark 
oluşturabilirsiniz, yani realiteyi takip edip ona adapte olarak! 

Gelin önce birkaç evrensel kanuna değinelim: 

1. Sen varsın, vardın ve daima var olacaksın. Evrende var olan herşey daima 
var olmayada devam edecektir. Yok olan yoktur ve aslada var 
olmayacaktır. 

2. Bir herşeydir ve herşeyde birdir. 
3. Ne ekerseniz onu biçersiniz. 
4. İlk üç kanun haricinde; değişim sürekli ve kaçınılmazdır. 
5. Evrende bedavaya bir şey yoktur. Yemeği bedavaya elde ettiğinize 

inanıyorsanız esas yemek aslında sizsinizdir. 
6. Çekim gücü (Gravitasyon) herşeyi birleşik yada ayrışık tutar. 

Sanırım bu kanunları idrak etmeniz pekde zor olmayacaktır. Tanrıda tüm bu 
kanunlara bağlı işler ve o dahi bunları tıpkı evrendeki diğer herşey gibi 
değiştiremez - bkz. kanun 2! 

Bakın civcivler, burada anlatmaya çalıştığım şey bir din yada inanç değil... 
sadece ne ise o! Yani tüm varoluşun bağlı olduğu kanunlar. Tüm bilinen tarih 
boyunca betimlenen tanrılar ya bir insan, ya bir göksel cisim yada dünyevi bir 
doğa gücü (sel, volkan, tsunami vs.) idi. Yani bugünkü bilgilere dayanarak, hiç 
bir Tanrı "özel" birşey değildi! Aslına bakarsanız sümerlerden sonra ortaya çıkan 
bu monoteistik inanç konsapeti öncesi insanlar Tanrı diye bir varlığı bilmiyorlardı 
bile. Yani o zamanki Tanrı kelimesinin ifade ettiği şey sadece belirli bir 
sorumluluğa sahip olmaktı, tıpkı bugünkü Bakanlar gibi, eskidende bu tip görevi 
olanlara Tarım Bakanı yerine Bereket Tanrısı diye hitab edilirdi. Bu insanlar ya 
toprağın nasıl ekilip biçilmesi gerektiğini dikte eder yada sadece toprağın sahibi 
olarak orayla ne yapılması gerektiğine karar verirlerdi. Anlayacağınız eski 
Tanrılar bugünkünden farksız hayırseverlerdi! 

İşin ilginç yanı, monoteistik dinler çıkana kadar diğer eski kültürlerin "öteki 
taraf" yada "ahiret" gibi bir inançları yoktu. Tek bildikleri öldükten sonra yok 
olmayacakları idi ve herkes ölünce nereye gidiyorsa onlarda oraya 
gideceklerinden, ataları ile orada bulaşacaklarına inanıyorlardı - yani herhangi 
bir ceza yada ödül gibi bir beklentileri yoktu... hatta öldükleri için mutluydular 
bile. Bunu anlamaları için doğayı seyretmiş olmaları yetiyordu. Her sezon 
bitkiler yeşeriyor ve sonrasında ölüyor ancak yine yeşeriyorlardı. Bu onlar için 
oldukça basit bir döngüydü: doğan herşey daima ölmeye ve ölen herşeyde 
daima doğmaya devam edecekti! Güneş hergün doğuyor ve batıyordu... dünya 
sürekli dönüyordu... yıldızlar sürekli parlıyordu.... hayat sürekli bir şekilde 
devam ediyordu. Kısaca kadimler ölmenin doğrultusunda yeniden doğacakları 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

426    

 

için bu anın heyecanını yaşıyorlardı ve ölenler için bugünkü gibi ağlamaklı ve 
hüzün dolu törenler yerine gidenin yeniden doğuşu kutlanırdı! Tabiki evrensel 
kanunlara bağlı olarak git gide hırsları artan ve aç gözleri daha ve daha fazlasını 
arayanları değişim kanunu-4 etkisi altına almış ve bu değişimin kontrol altına 
alınabilmesi içinde druidler kollarını sıvamışlardı. Halk git gide aptallaşıyor ve 
buna bağlı olarakta manipule edilmeleri oldukça kolay bir hal almaya başlıyordu. 

Durumun farkındaki druidler tıpkı eskidende olmuş olduğu gibi koyunlar tekrar 
sorumsuzca davranarak güzelim dünyayı yok edemesinler diye onları 
kandırmanın ve kontrol altına almanın bir yolunu aradılar. Cevap basitti aslında, 
druidlerin yaptığı şey daima geceleri ve gündüzleri gökcisimlerinin hareketlerini 
takip ederek göksel döngüleri ve bunların kesinliğini keşfetmekti. Koyunlar ise 
bu döngülerden habersiz ve ilgisiz olarak herşeyi birer tesadüf olarak görürlerdi. 
Ancak hayırsever druidler neye baktıklarını ve ne gördüklerini çok iyi biliyorlardı. 
Bunun ilk nedeni atalarından onlara kalmış olan kadim bilgiler ve tarihi 
gelişmelerin kronolojisi idi. Tabiki henüz çevredeki koyunların druidlerin planları 
hakkında en ufak bir fikirleri bile yoktu. 

Druidler güneşin bir yıldız, Ay'ında dünyanın etrafında dönen bir uydu olduğunu 
biliyorlardı. Bildikleri diğer şey ise dünyanın sabit durmadığı ve güneşin 
etrafındaki yörüngede dönmekte olduğu idi. Yani göksel hareketleri ve onların 
döngülerini çoktan hesaplamışlardı. Tek ihtiyaçları olan özel bir an idi! Bu özel 
anlar kısaca: Ay Tutulması, Güneş Tutulması yada Kuyruklu Yıldızların geçişi idi. 
Ay ve Güneş koyunlara ışık sunan birer tanrı olarak bu tutulmalar sırasında 
sanki başları beladaymışçasına bir görünüme bürünüyorlardı. Koyunlara göre 
her ikiside sürekli gidip gelen birer tanrı idi, yani ikiside onlara göre canlı bir 
varlık statüsünde idi. İşte bu yüzden bu tutulmalar gerçekleşmeden evvel halka 
bu olayın gelecekte onların belli şeyleri yapmamaları yani itaat etmemeleri 
doğrultusunda gerçekleşeceği kehaneti veriliyordu. Tabiki halk onlara kulak 
asmayıp ne yapıyorlarsa yapmaya devam ediyorlardı. Ta ki o öngörülen gün 
gelene kadar! 

İşte o tutulma günleri geldiğinde korkudan altlarına sıçan koyunlar ne yapmaları 
gerektiğini bilmediklerinden son çare olarak druidlerle anlaşmaya varıyor ve 
onların sözünden çıkmamaya ve Tanrıların kehanetlerini bir daha gözardı 
etmemeye şartlandırılıyorlar. Bu işlem dünya genelinde bu tip kozmik olayların 
devamı ile tekrarlanmaya devam ediliyor ve tüm bunların bugünkü sonuçlarıda 
şuan karşınızda duruyor! Eğer bugünkü semavi dinlerin amblemlerine 
(sembolizm) bakarsanız göreceğiniz şey güneş, ay ve yıldızdır. Yani tüm 
koyunları bir inanç klubu altına yönlendirmenin esas temel taşları! 

Eğer hazırsanız bu konunun Nasıl'ına derinlemesine dalalım..... 
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EKLİPTOLOJİ 

 

Hayırsever druidlerin koyunları nasılda tutulma hilesi ile alt edip dini korku 
sistemleri vasıtasıyla kontrol altına aldıklarını ve köleleştirdiklerini 
öğrendiğinizden beri belki kafanızdaki şimşek çakmakları bitmiştir diye sizlere 
druidlerin tutulma sırları hakkında biraz daha bilgi vereyim. Bunu illaki bilmek 
istediğinizi biliyorum hatta nasıl dalga geçildiğinizi bilmek sizi sevindiriyor bile, 
değilmi?  

 

Üstteki resimde Newgrange deki "gömülü höyük" olarak bilinen tutulma 
bilgisayarını görüyorsunuz, bu bilgisayar Stone Henge dikilitaşlarının bile 
öncesinde yapılmıştı. Bu ilk tutulma bilgisayarları Stone Henge gibi yer üstüne 
her öküz onu görüp yorum yapmasın diye yer altında gömülü inşa edilmişti. Ilk 
bilgelerin bu bilgisayarları gömülü yapmaları onların daha basit olan dikili taş 
metodunu bilmeyecek kadar sığır oldukları anlamına gelmiyor, maksat sadece 
bu işlemcileri gizlilik altında bulundurmaktı! Yıllar sonra güneş tutulması 
aldatmacası ile kontrol ve yönetim sistemlerini halkın çoğunluğu üzerinde 
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oturttuklarında artık bu bilgisayarlarını ortaya çıkarıp etrafına monolitik dikili 
taşları dizerek göz önüne sermeye baslamışlardi, tıpkı Stone Henge ve 
benzerleri gibi. Tekrar edeyim bu Stone Henge tarzı yapılar "gömülü 
höyüklerden" yaklaşık 1000 sene sonra inşa edilmişlerdi. Bu metod tarihler 
boyunca kullanıldı, bunun en iyi örneği ise kilisenin astronomiyi yasaklayıp 
bununla ilgilenenleri öldürtmek için engizisyona ve cadı avcılığı gibi yeniliklere 
başvurmasıydı. Kilise birkaç yüzyıl ardından tüm inanç sistemini oturttuktan 
sonra, Incil ve Hristiyanlığa bağlı astronomların yaptıkları bariz hatalar yıllarla 
beraber diğer astronomlar tarafından bir bir ortaya çıkarılmaya başlanınca 
Astronominin eğtimini serbest bırakmak zorunda kaldı. Bugün dahi halen 
kiliseye bağlı bazı Astronomlar gezegenleri ve yıldızları Tanrı ve Isanın 
yarattığına inanırlar, yani kilisedede aynı gerzek dronelar mevcut. Hatta bu tip 
öküzlerin yıldız fallarını gazetelerde bile okuyorsunuz.  

Bu höyüke dikkatlice bakarasanız ilk dikkatinizi çeken şey öndeki "C" 
biçimindeki ve bir sayaç başlangıcını andıran giriş kapısı mimarisidir.  

  

(Newgrange - daire şekli ve girişi) 

 

(Paskalya adasındaki Işık Denizi sembolü - yuvarlak "C" biçimli ve önden girişli) 
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(Stone Henge - yuvarlak ve önden girişli - yaklaşık MÖ 8000) 

 

Yukarıdaki tüm resimler kronolojik bir sıralamadadır ve arada ihmal ettiğim 
daha sayısız aynı bilgisayar görevini gören modeller var. Aslında üzerinde 
durulması gereken nokta şu: Güneş ışını gündönümünde bu açıklıklardan girer, 
ortadaki dikilitaşa, küreye, kayaya veya duvara yansır ve oluşan gölge ilede 
göksel alametleri araştırma eğlencesi başlar. Çevredeki semboller ayın 
hareketlerini işaretler, delikler yada sütun dipleri işaretleyiciler için Ayın 
değişimlerini ve ilerideki tutulma için gerekli yörüngeyi hesaplayabilmelerini 
sağlayan temel bilgiyi sunar.  
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Daha eskiye ve kadim ırkların höyüklerine bakalım. Höyüklerin duvarlarında en 
eski okült sembollerden biri olan ve duvara kazınmış "çift spiraller" 
bulunmaktadır. Bunlar yeni çağcıların zannetiği çakra yada kundalini spirali 
değilller. Hele bu spirallerin bulundukları yerler yoga yada meditasyon için hiç 
değiller! 

 

 

Çift Spiral bu tip höyüklerde bulunmuş en yaygın sembollerden biridir. 
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Tercümesi: 

Eğer güneşin gölgeleri bir yıllık bir periyod içerisinde oluşturdukları 
korelasyonlara göre kronolojik olarak incelenirse oluşan eğriler bir "çift spiral" 
oluşturur. Kışın spiral saatin ters yönüne doğru döner ve spiral yayları geniş 
durur. Gölgeler gündönümünün yaklaşması ile düzleşmeye başlarlar ve 
gündönümünün ardından tekrar saat yönüne doğru hareket eder ve daralmaya 
başlarlar. Yaz gündönümüne kadar daralmaya devam ederler ve sağ spiral yaz 
gündönümünden itibaren genişlemeye başlar, düzleşerek kış gündönümünde 
görevini sol spirale bırakır ve böylece sürekli devam eder. 
Yaz gündönümünde gölge en kısa halindedir ve buna bağlı olarakta spiral 
içbükey bir görünüm alır. Kış gündönümünde ise gölgeler en uzun haldedir ve 
spiral dışbükey bir hal alır. Artık kullanılmayan (arkaik) astronomide bu 
spirallere "gündönümünün boynuzları" denirdi. Göndönümünde ise gölgeler 
dümdüzdür! 

Yani çift spiral gündönümlerini hesaplamak içinmiş! Vay canına, bumu yani? 
Evet bu! Bu kadar basit ev öz! Ulu, mistik, spiritüel yada ilahi bir tarafı yok. 
Hepsi sadece hesaplamal için kullanılan oldukça basit ancak koyunlar için bir o 
kadar karmaşık görünen şeyler. Koyunların bu sistemleri idrak edememelerinin 
en büyük nedeni hayırsever druidler gibi bir sabıra sahip olmamalarıdır. Druidler 
bu döngüleri yıllarca izlediler.... yıllarca! Ve bu yatırımları ise bugün soylarından 
gelenlerin kontrolü halen ellerinde barındırıyor olabilmelerinin yegane sebebi. 
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Işık hüzmesi gündönümü zamanında mağaradaki delikten/çatlaktan girer ve çift 
spirali oluşturur. 

 

Dünyanın başka bir ucunda günümüzde halen ayakta olan ve Stone Henge gibi 
bir çok yapının öncesinde yapılmış başka bir tutulma bilgisayarı daha New 
Mexicoda var. Buradada tıpkı Irlandadaki gibi aynı spiralleri görmekteyiz.  
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Görebildiğiniz gibi bu girişleri açan taş-kesiciler veya masonlar hem Ay'ın 
yörüngesini hemde güneşin gündönümlerinin hesabını yapabiliyorlardı ve 
ikisininde yerini hesaplayabiliyorlardı. Şimdi bu çok önemli bir nokta, çünkü 
birçok öküz bilgin eski bilgelerin nasıl oluyorda Stone Henge gibi "ilkel" taşlarla 
gündönümlerini ve Ay'ın yörüngesini hesaplayabildiklerini anlamakta zorluk 
çekiyorlardı ve anlayamdıkları şeyi ilkel bir taş yığını veya ilkel bir "tören" alanı 
diye halka yutturup aslında ne kadar bilgisiz birer öküz olduklarını sergilemek 
istemiyorlardı. Bazıları ise Stone Henge gibi yapıların tutulmaların tarihini 
hesaplayabileceğini ancak tam mekan veremeyeceklerini söylüyorlardı. Aslına 
bakarsanız mekanı bilmek, bu tür tutulma hilesi ile koyun halkı tongaya 
getirebilmek için gerekli olan en önemli unsurdu. Aslında GERÇEK şuki, tüm bu 
tutulma mekanları önceden zaten biliniyordu, hemde henüz hiçbir spiral höyük 
yapılmadan evvel! 

Hayırseverlerin neyi nasıl yapmış olduklarına dair arkalarında bırakmış oldukları 
hesaplama metodları, aslında bilmek isteyenlerin onları bulması için bekliyor. 
Eğer bu sırların açıklanması onları etkileyecek olsaydı herhalde hepsini çoktan 
yıkmış olmazlarmıydı? 
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Şimdi şuraya bakın: 

 

Aslinda SIR çok basit ve gözünüzün önünde, belkide bu yüzden dünyadaki 
uzmanların gözündende çok kolay kaçıyor. Iyi bakın ne görüyorsunuz???? 
Ortada apaçık duran monolite bakmayın! Esas en garip olan şeye yani yansıma 
havuzuna bakın! Bu garip havuzun şu monolitin altında ne işi var??? 

Işte bu: 
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Yukaridaki resimdeki "A"da monolitin üzerine kazınmış bir yılan resmine vuran 
gölgeyi görüyorsunuz! Gölge hareket ettikçe yılan gölge ile temasa geçiyor. Tüm 
vücut parçaları yani baş, gövde ve kuyruk temasa geçiyor. Işte burada 
hassasiyet tamamen apaçık ortada. Hassasiyet diyorum çünkü şunları yazarken 
diğer çok bildiğini zanneden uzmanların "tutulmanın yerini tam bilmek için çok 
daha hassas aletlere ihtiyaç vardır" demelerini duyar gibiyken sanki kanım 
kaynıyor. Gelen gölgeye doğru tırmanan yılan bu hassasiyetin binlerce yıl önce 
elde edilmiş olduğunun kanıtı, yani daha Stone Henge bile yapılmamışken. Yani 
olay şöyle. Güneş ışınlarının dünyaya nasıl ve hangi açıdan geldiğini 
hesaplayarak ve bunu tutulma tarihi ile birleştirerek tutlmanın yeri nokta vuruşu 
ile tespit edilir. Yani ışığın açısını oluşan gölgelere bağlı olarak hesaplarsınız ve 
tutulmanın olacağı gün ve zamana göre güneş ışığının en çok kırılacağı yeride 
böylece hesaplamış olursunuz. 

 

Büyük monolitler yada yarıklar vasıtasıyla, ışığın yarattığı noktalama ve gölgeler 
sayesinde oluşacak büyük olaylar (döngüler) önceden tespit edilir. Kullanılan 
sistemin büyüklüğünün bir önemi yok, yani ufacık bir mağaradaki spiral dahi 
aynı göksel olayın gerçekleşeceğini haber edebilmekte! Bir kere gelen ışık 
numunesinin Güneşin ve Ay'ın devrine göre oluşan gölgeler ile hesaplanması 
Güneşin (ve Ay'ın) tam olarak nerede ve ne zaman ışıyacağının hesaplanmasını 
sağlar. 
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Örneğin : 

 

 

Indiana Jones'un Kutsal Hazine Avcıları filminde içinde bulunduğu tapınaktaki 
küçük delikten giren güneş ışığı yılın sadece gündönümlerine yakın 
zamanlarında içeri girebiliyor ve bulunması gereken mekanın hataya pay 
vermeyecek bir kesinlikle yerinin tespit edilmesini sağlıyor. Bu tip tapınaklar 
sadece filmlerdeki "hikaye" veya "bilim-kurgu" değiller, gerçekten varlar! 
Hemde tıpkı üstteki "gömülü höyükler" gibi sadece bulunup incelenmeyi 
bekliyorlar. 
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Bu resimdeki kuyuda kadım ırklar tarafından dünyanın yörüngesini ve 
tutulmaların yerini ve zamanını hesaplayabilmeleri için kullanılmıştı. 

 

Jones'a geri dönelim. Işık hüzmesi Jones'a Kahirenin bir maketi üzerinde kayıp 
sandığın nerede olduğunu bulabilmesi için gereken pozisyonu gösteriyor. Aynı 
şekildede kadimler benzer bir metodla tutulmanın nerede olacağını 
hesaplıyorlardı.  

 

Tek gereken dünyanın (Daire=Dünya), güneşin (Çubuğun tepesi) ve Ay'ın 
(Resimde yok) konumunu ölçebilmek ve böylece tutulmanın konumu kesin 
olarak hesaplanabilir. Kesin, yani nokta vuruşu gibi. Peki şimdi herşeyi bir 
kenara koyalım ve kadim ırkların tutulmayı "nasıl" hesapladıklarına bakalım.  

Güneşin pozisyonu sabit bir obje üzerinde oluşturduğu gölge ile yılın 365 günü 
boyunca incelenir ve yörüngesi hesaplanır. Aynı şekilde Ay'ın pozisyonu geceleri 
sabit bir obje ile Ay ışığından oluşan gölge ile 29.5 gün izlenir ve böylelikle Ay'ın 
kesin yörüngesi hesaplanır. Güneş, Ay ve Dünyanın aynı noktada bulunduğu 
düzlemde, ay düğümleri, Güneş veya Ay tutulmasına bağlı olarak belirlenir - iki 
olay esnasındada Güneş, Ay ve Dünya aynı düzlemde olur. Basitçe bu üç 
noktanın izlenmesi ile bir sonraki tutulmanın oluşma tarihi belirlenir.   

Kesin olarak nerede olacaklarını oluşan gölge gösterir: 
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Yansıma havuzu (tüm dünyada görülmekte) - alegorik olarak "gölgelerin" 
yansımaları doğrultusunda, gerçekleşecek göksel olayların habercisi olmalarını 
temsil eder. Gölgeler okült astrologlar için çok önemlidir, öyleki ışık hüzmesi 
nasıl olursa olsun gölgeleri sürekli olarak sudakı yansımalarda anarak bilge 
tanrılarada saygılarını belirtirler. Yani bir gölgenin heykelini nasıl yapabilirsiniz? 
Fiziksel olmayan bir şeyi nasıl fiziksel bir konuma getirebilirsiniz? Sudaki 
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yansımada aynı şekilde gölgenin anıtı olmuş oluyor, böylece fiziksel olmayan bir 
şeyi yine fiziksel olmayan bir tarzda anıyorsunuz.  

 

Tac Mahal. Dünyanın heryerinde AYNI alegoriyi görmek gerçekten beni artık hiç 
heyecanlandırmıyor. 
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Burası Oklahoma şehrindeki bombalamada ölenlerin anısına yapılmış bir anıt. 
Daha fazla birşey yazmama gerek varmı? Ortadaki monolite dikkat edin! Bunu 
sanki daha önce bir yerde görmemişmiydik biz? 

 

Bir benzerlik sezen varmı? Yaz gündönümünde güneş ışığının aynen Oklahoma 
monlotininde ortasından geçtiğine kim iddiaya girmek ister? 
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Size demedim mi?!!!!! 
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Bu arada! NASA Cassini Misyonu'nun ismini değiştirdi! Hemde ne olarak 
biliyormusunuz? Cassini EQUINOX (Ekinoks) Mission. Cassini'nin görev süresi 
2010 sonuna kadar uzatılmıştı ve bu görev süresi şuan 2017 ye kadar uzatılmış 
durumda.  

Ikili bir sistem dünya üzerindeki kanser gibi olan popülasyonu yok etmek için 
kullanılmaya hazır. Güneş bir indüktördür ve insanların hırsları ve artan 
nüfuslarıda dünya üzerinde oluşturdukları başka bir negatif etkidir, araya giren 
yeni yani ikinci bir indüksiyon ise matematiksel olarak dünya üzerindeki nüfus 
sorununu daimi olarak halledebilir. Nuh'un sandalına erişim kısıtlanacak, 
insanlığı başka ne kurtarabilirki? İleri nesildeki çocuklar iki güneşli bir dünyada 
doğacaklar! Bunu yazarken şaka yapıyor olduğumuda zannetmeyin! 

Şimdi bu belki garip gelebilir..... 

Elitler güneşe ibadet ederler. Çünkü onlara bugüne kadar ellerinde tuttukları 
gücü O sağladı. Bu yardımseverler ilk günden itibaren bilge tanrıların onlara 
hediye ettiklerini anmak için heryere inşaalarını yaptılar. "As above, So 
below"!!... Yolun sonuna kadarda gitmeye kararlılar, bu sadece basit bir merak 
değil, bu onları buna iten içgüdü. Yeryüzünde yaptıkları ve diktikleri herşey 
evreni taklit edercesine. Yeryüzündeki taklitler yakında gezegensel taklitlere 
dönüşecek - bu en mantıklı görünen adım. Yani Jüpiter veya Satürn güneşe 
çevrilerek yine Güneş anılmış olacak. Bir çocuk öncelikle ailesini taklit eder ve 
ileridede bunu aynen uygular yani kendi ailesini kurar. Hepsi bir ve aynı, hepsi 
birer Yıldız Çocuğu. Burada anlamanız gereken nokta nezaman olacağı değil, 
bunun gerçekleşmesinin kaçınılmaz olduğudur! 

Belkide tüm bu güneşe saygı monolitleri derken ne demek istediğimi tam olarak 
anlamış değilsiniz. Hatırlarsanız Mayalar bundan pekde uzun bir süre olmayan 
yaklaşık 600 sene evvel güneş tanrısı Kukulkan'a insanları kurban olarak 
adıyorlardı. Kısaca seremonide kurban henüz canlı iken göğüs kafesi açılıp kalbi 
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halen çarpıyor halde sökülür ve güneşe doğru tutulduktan sonrada pişirilip 
kraliyet mensupları tarafından yenirdi. Eğer Apocalypto filmini seyrederseniz bu 
sahneyi ve güneş tutulmasının halk üzerindeki etkisini daha kolay 
izleyebilirsiniz. 

Bu ritualler bugünde Savaş adı altında uygulanmakta! Askerler güzel kıyafetler 
giydirilip birbirlerini öldürmeye yollanıyor, ardındanda şehit diye adlandırılan bok 
yoluna giden niyaziler adına bir anıt dikiliyor. Hiç bu monolitlerin aslında ne 
amaçla dikilmiş olduklarını merak etmemiş olduğunuzdan dolayıda hayırseverler 
bilge tanrılarına atfen bu geleneği sürdürmeye devam ettiler. 

 

Çanakkale şehitliğindeki monolitler. 

Dünyanın neresine giderseniz, kurbanlar adına dikilmiş tüm anıtların aynı tarz 
güneş monolitleri olduğunu görürüsünüz. Yani dikilenler ölenlerin anısına değil, 
daha çok bunca ölümün ardından gelecek yeni hayatın selamlanması için. 
Savaşlardaki tüm askerler doğa kanunları gereği katledilenlerdir - yani nüfus 
fazlası olanlar.  

Tıpkı 2. Dünya Savaşında Hitlerin Rusyayı işgal etmek amacıyla askerleri bile 
bile dondurucu kış ayında oraya yollaması gibi. Hitlerin Rusyayı işgal etmek gibi 
bir niyeti yoktu, çünkü savaş aslında çoktan bitmişti. Fakat eldeki askerlerle 
savaş sonrası bir fazlalık olacağından bu artığın yok edilmesi gerekiyordu. 
Bunun içinde önceden planlanmış olan bu harekat ile gerekli görülen miktar 
ölene kadar askerler işgale devam ettiler. Hiç dikkat etmiyormusunuz, savaşlar 
sadece artık nüfusu yok etmek için kullanılıyor, ancak ülkeler birbirlerini 
gerçektende ele geçirmiyorlar. Savaşın (kurban rituali) bitiğinin ilanı ile herkes 
evine dönmeye başlıyor ve hayatta buna bağlı olarak yeniden başlıyor ve yeni 
bir dönem/yaşam oluşuyor (yeşeriyor). 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

446    

 

 

Bavyera askerleri adına dikilen anıt ve Barbaros anıtı. Diğer resimler ise 
dünyanın çeşitli bölgelerinden. 
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Şimdi nefesinizi sıkı tutun ve dikkatinizi toplayın! Tüm savaşlardaki insanları 
öldürme işleminin yapılmasının tek nedeni hayırseverlerin koyunların kontrol dışı 
üreyip kendi kendilerini yok etmelerini engellemek için. Yani sorunun temel 
kaynağı koyunların kendilerine ve çevrelerine karşı olan sorumsuz davranışları.  

Hayırseverler bu rituallerin tekrarı için gün sayıyor değiller. Aslında tüm bu 
işlemleri yapmak zorunda bırakılmak normal bir insan için oldukça yıpratıcıdır. 
Bu yıpranma bu görevi üstlenmek zorunda olan hayırseverler içinde farklı 
değildir. Ortada yapılması gereken birşey vardır ve koyunların buna karşı 
vurdumduymaz kalmaları dolayısıyla hayırseverler onların yerine sorumluluk 
üstlenerek tüm bu hayatın devamı için gereken işlemleri yapmak zorunda 
kalırlar. Her işlemin ardındanda koyunlar aynı şeyin sürekli aynı sebeplerden 
tekrarlandığı belki birgün idrak ederler diyede benzer monolitler dikilmeye 
devam edilir. 

Koyunlar sorumluluklarını diğer hayırseverlere devrederek gereken ihtiyaçlarının 
karşılanması için gerektiğinde komşu ülkelerin yağmalanması yada halkının 
katledilmesine bile bile göz yumarlar. Çünkü koyunlar başkalarının ölümü 
vasıtasıyla elde edebilecekleri şeylere ancak bunun için bir suakastçi tutarak 
ulaşabilirler. Bu sukastçide tabiki doğrudan eldeki ordudur. Liderler halkın 
ihtiyacını belirler ve buna görede gereken fazlayı elde edebilecekleri bölgeleri 
işgal eder ve oranın yerlilerini katlederler. Halkta sanki oradaki halka yardım 
ettiğini zannederek bağış kampanyalarına para yollayıp askerlerin şarjörlerinin 
boşalmamasını sağlar.  

Belediyeyi arayanların isteklerini okumanız bile yeterlidir. Sokak köpeklerinin 
öldürülmesini, yandaki komşunun erken öten horozunun öldürülmesini, 
dilencilerin bertaraf edilmesini veya güvercinlerin zehirlenmesini talep ederler. 
Dikkat ederseniz bu isteklerini asla kendi başlarına yerine getirecek cesaret 
yada sorumluluğa sahip değilmiş gibi sunarlar. Halk korkar ve belirli bir grubu 
günah keçisi olarak seçip öldürülmeleri için yeşil ışık verdikten sonrada ordu 
gerisini halleder. Anlayacağınız dünyadaki tüm katliamların yegane sebebi 
sadece koyunların kendileri. 

Tıpkı evdeki ebeveynlerin herşeyi sanki sihir gibi gökten indirdiğini zanneden bir 
velet gibi, koyunlarda hayırseverlerin onlara getirmekte olduğu şeylerin nereden 
ve nasıl geldiğini bilmek istemezler. Mesela koyunlar bakabileceklerinden fazla 
çocuk yapar ve yardım içinde hayırseverlere başvurur. Hayırseverlerde 
koyunların bu isteğini karşılamak için diğer bebekleri yok edip onların 
kullanacağı kaynakları ellerinden alarak kendilerine yardım için yalvaran 
koyunlara sunarlar. Tıpkı küçük çiftlik yazısındada izah ettiğim gibi koyunların 
eldeki kaynağı "sonsuz" zannetmeleri ve buna bağlı olarakta sikleri taşşaklarına 
denk bir şekilde yaşamak istemeleri yüzünden dünya üzerindeki savaşlar, 
katliamlar yada soykırımlar asla bitecek değildir. 

İnternette daima hayırseverlerin ne kadar kötü, şeytani, kalpsiz yada psikopat 
olduklarından bahsedilir, fakat kimse bu esas ayrıntıya yani herşeyin aslında 
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koyunların sorumsuzluğundan dolayı kaynaklandığı gerçeğine değinmez. 
Koyunlar daima suçsuz ve masumdur, asla yanlış birşey yapmazlar. Tabiki asla 
bir politikacının bir gün sahneye çıkıp bu gerçekleri koyunların suratına sille gibi 
söyleyeceğinide zannetmeyin - çünkü bu oyun böyle işlemiyor! 

Sırf koyunların bu sorumsuzluğu yüzünden Türkiye komşu ülkelerle konflikte 
girip orada yaşayan halkın elinden birşeyleri çalmak zorunda kalıyor. Bu bugün 
Somali ise yarında Suriye yada Yemen olacaktır. Medya sayesinde koyunlar yine 
protestoya yada bağış kampanyalarına yöneltilerek işlem bitene kadar meşgul 
edilir ve aslında neler dönüyor olduğunuda asla anlamazlar. Bu kitaptaki gibi 
açık ve net bir şekilde açıklasanız dahi anlamak istemeyecek ve ya konuyu 
değiştirecek yada şiddetle karşı çıkıp her zamanki gibi vahşileşeceklerdir. 

Kısaca ne zaman bir dikilitaş görsem bu bana sadece koyunların aptallığını ve 
hayırseverlerinde bitmek bilmeyen eforlarını hatırlatmaya devam ediyor. 
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VATİKAN VE GÜNEŞ SAATİ 

Vatikan... asırlardır Hristiyan/Katolik inancının sembolü! 

 

Buda St. Peter avlusundaki obelisk. 
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Buda „Piazza del Popolo“ daki Obelisk. Obeliskin üc ayri caddenin kesistigi 
noktada olmasi sizce tesadüfmü? Evet sigirlar icin hersey sadece bir tesadüften 
ibaret. Hayatta olmaniz dahi bir tesadüf.  

 

Tüm bu Obeliskler Günes saati olarak kullanılır.  

Nasıl mı? 
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Burada, doğan güneşin ışığı yılın en uzun gününü gösterir. 

 

Burada ise, doğan güneş yılın en kısa gününü gösterir. 
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Buradaki günesin batimi ile olusan gölgede yilin en kisa gününü belirtir. 

 

En uzun günün güneş batımı ise bu gölgeyi oluşturur. 
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İlkbaharın başlangıcı ile güneşin doğumu ve batımı bu hizada oluşur. 

 

Ortayada şöyle bir görüntü çıkar: 
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Işte bu gün geldiğindede katolikler ve diğer hrıstiyanlar Paskalya bayramını 
kutlarlar ve İsa ile yumurta saklayan bir tavşanın arasındaki bağlantıyı çözmeye 
uğraşırlar. 

Aşağıdaki resimdede İlkbahar başlangıcı ile Güneşin doğumunun ve batımının 
yarattığı gölgeyi görüyorsunuz.  

 

Ortaya çıkan bu sembol ise Güneşe İbadet etmeyi ifade eder. 

 

Bu sembole LABARUM denir ve en eski Hrıstiyanlık sembollerinden biridir. 
Neredeye günümüzden 1500 yıl kadar geriye götürmektedir. 
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Hrıstiyanlık (Christianity) Güneşe Tapmak demektir.... 

Asagidaki ise Hristiyanligin ilk sembolu idi! 

 

Baştaki "I" ve "X" Iesous Christos un Yunan Lisanindaki "Ἰησοῦς Χριστός" 
ilk baş harflerini temsil ediyordu. 
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Ya peki "I" ve "X" harfini üst üste koyduğunuz zaman ortaya ne çıkıyor?   

 

Tabiki bazılarınız hemen "Hey bu sembolde X+I var ama Labarumda X+P var" 
diye düşünecektir. Peki; neden Labarumda X ve P var?  

Eski yunancadaki X harfi "CHI" olarak telaffuz edilirdi. Aynı şekildede P harfi 
"RHO" olarak. Bu iki harf ΧPιστός , Christ (Mesih) kelimesinin ilk iki harfleri 
olan XP yi temsil etmektedir. Bu kullanım aslında bugün bile mevcuttur. Mesela 
Christmass yerine Xmass kullanılır. Hatta bazen Christian yerine Xian kısaltması 
kullanılır. Yunancada X harfi Kristografik olarak kullanıldığında doğrudan Christ 
kelimesini ifade ederdi. Tabiki bu sembolizmin bizi nereye vardıracağınada 
bakmamız gerekecek! 

"CHI"+"RHO" = CAIRO (KAHİRE/MISIR) 

- Piramitler 

- Obeliskler 

- Güneşe Tapmak 

Vatikandaki Obeliski hatırladınızmı? MS 37 de Mısırdan Romaya getirlimişti. 
Obeliskler Güneş tanrısı olan RA adına dikilirler. Aşağıdaki resimde sizce kime 
Saygı gösteriliyor? Amon-RA (Güneş Tanrısı)?! Yoksa sadece günlük güneş 
banyolarınımı yapıyorlar? 
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Romaya, ilerleyen zaman boyunca birçok Obeliskler daha getirilmişti. Sanırım 
Mısırdan Obelisk resmi göstermeme gerek yok! Her nasılsa ABD deki Obelisk 
stilide Mısır stilini hiç aratmıyor gibi.  

 

Mısırın Güneş Tanrısı Amon-RA. Yani Amerikada aynı şekilde Güneşe Tapan bir 
inanca sahip ve bu kültürü Mısırdan evlerine kadar getirdiler. Hatta birçok 
amblemle aynı şekilde RA'nın gözü hayatınıza bile sokuldu. Fakat sığırların çoğu 
bunu ne görmek nede anlamak gibi bir yetiye sahipler. RA Güneşi yani Işığı 
getirendir, tıpkı Lucifer (Venüs veya Sabah yıldızı olarakda bilinir) yani Şeytanın 
ışığı getirdiği gibi. Bunlara Hayırseverlerin bir başka espri anlayışı demek bence 
oldukça doğru olur. Çünkü asırlardır sürdürülmüş olan dini gerekçeli savaşlar 
esnasında Paganizm ve Şamanizm gibi doğaya bağlı tüm inançlar koyunların 
elinden çekilip alınmış olmalarına rağmen, koyunlar artık bu inançları birer 
şeytan işi gibi görürüken hayırseverlerin bu bilgi ve kültürlerini halen onların 
burnunun önüne koymalarına karşı herhangi bir tepki göstermiyor olmaları, bu 
koyunların ne kadarda uyuzlaştırılmış olduklarının bir başka kanıtı olabilirmi? Ta 
en başlardan belirttiğim gibi, hayırseverler daima koyunların yaptığının tam 
tersini yaparlar. Koyunlara göre hayırseverler şeytana tapmaktadır! Ancak 
hayırseverlere göre Koyunlar şeytanın kendisidir ve bu yüzdende ona 
tapmaktadırlar. 
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Sizce bu insanlar bütün gün oturup kedimi kesiyorlar? Hepside Satanist yani 
Luciferian, hepside Güneşe ve Onun Tabiati olan "Ölümden Hayat Doğar" 
prensibine inanıyorlar. Yani hepsi ölümü yeni bir başlangıç olarak görüyorlar. 
İşte sırf bu karşıtlıktan dolayı koyunlar için ölüm son demektir. Hayırseverlere 
göre doğan herşey o andan itibaren zaten ölüme mahkumdur ve gerçek doğum 
ancak ölümün ardından gerçekleşmektedir. Yani Ölüm=Doğum iken 
Doğum=Ölümdür. Islamda ise "Her Canlı Ölümü Tadacaktır" gibi cümlelerle 
koyunlar sadece sürekli korkutulmaya devam edilmekte. Hayır efendim öyle 
demek istemiyorlar diyenlerede, sadece bir siktirin gidin diyorum.  

Sığırlar herzaman kendilerini gerçekten uzaklaştırmak için bir yalan uydururlar, 
zaten dünya böyle sığırlar yüzünden bugün bu halde. Bunun manası gidin 
Satanist olun demekte değil!!!! Sadece kiminle ve neyle uğraştığınızı bilin diye. 
Koyunların anladığı Satanizm ile hayırseverlerin ibadetleri arasında pek bir fark 
görünmeyebilir. Ancak buna rağmen koyunların programlandıkları şekilde 
"Satanist" kelimesine gösterdikleri aşırı tepki size daima haklı olduğunuzu 
kanıtlayacak bir özellikleridir. Anton LaVey'in Satanizmin 9 günahı olarak yazdığı 
ve aslında oldukça mantıklı olan sözleri islami sitelerde aynı şekilde 
kopyalanadurur ve hiçbir koyunda orada yazılanları okumaz. Okumadıklarıda 
zaten yapılmış olan çevirideki hataların cümleleri anlamsızlaştırdığından bellidir. 
Eğer herhangi bir koyun gerçekten okusaydı belki bu hatalara işaret ederdi 
ancak tıpkı gazete editörlerininde bildiği gibi koyunlar sadece başlıkları 
okuduklarından içeriğin ne olduğunu asla bilmeyeceklerdir. Örneğin Kul kelimesi 
Köle demektir, İbadet kelimeside çalışmayı ifade eder. Eğer bu kelimeleri 
kurana bu şekilde tercüme edip koyarsanız ortaya bambaşka bir kitap çıkar. 

Allah diyorki: "Kullarımı bana ibadet etsinler diye yarattım." 

Tercümesi : Kölelerim benim için çalışsınlar diye onları boş vaatlerle kandırdım! 

Tevbe/111.: Allah, müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında 
kendilerine cennet vermek üzere satın almıştır. Allah yolunda çarpışırlar 
da öldürürler, öldürülürler. Allah'ın; Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kendi 
üzerine hak olarak yazdığı bir vaattır bu. Ahdine, Allah'tan daha vefalı kim var? 
Perçinlediğiniz bu antlaşmanızdan ötürü müjdeler olsun size. İşte budur o büyük 
başarının ta kendisi. (Nasıl olurda kendi yarattığınız birşeyi satın alabilirsiniz? 
Buradaki yaratma kelimesi üzerine belkide biraz daha kafa yormalısınız!) 
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	?KİMDİR	YEHOVA	-	YAHWEH	-	YHWH	-		יהוה

Bu yazıya başlamadan evvel şunu belirtmeliyim! Burada okuyacaklarınız 
tamamen İbranice yazılmış olan Eski Ahitin kelimesi kelimesine yapılmış olan 
tercümelerinden derlenmiştir. Eski Ahitin orjinalliğini %90 kadar kanıtlayan ölü 
deniz parşömenlerindeki yazılar ünsüz olarak yazılmış olduklarından 
günümüzdeki incillerin tercümelerindeki kasıtlı değişimler bir bir ortaya 
çıkmaktadır. Daha öncede yazdığım gibi, tüm bu kutsal diye adlandırılan kitaplar 
tamamen insan elinden çıkmıştır. Fakat Eski Ahiti özellikle özel yapan şey onun 
dini bir kitap olmaktan çok dünyadaki gelişmelerin bir kronolojisini sunmasıdır. 
Yani okurken yazdıklarımın sadece bir tercüme olduğunu aklınızda bulundurun 
ve bunların illakide gerçek olduğunu savunuyor olduğumu zannetmeyin! Sadece 
okuyun ve kararıda siz verin. Kafanız karışmasın diye baştan belirteyim: eski 
ahitte bahsi geçen rab yada tanrı tek bir şahıs değil, birden fazla. Yani insanlar 
farklı tanrılarla ilişkideyken sanki tek ve aynı şahısla iletişim kuruyorlarmış gibi 
bir görüntüde olsa aslında rab diye adlandırılanların farklı karakteristiklere sahip 
oldukları apaçık belli oluyor, çünkü birbirleri ile çelişiyorlar! Bu yüzdende eski 
ahit sürekli olarak tanrı yerine çoğul olan tanrılar terimi olan elohim kelimesini 
kullanıyor.  

Neredeyse hepimiz Adem ile Havvayı ve onların oğulları olan Habil ve Kabil'in 
hikayesini biliyoruz. Bir gün Kabil Habili öldürür ve ilk katil olarak adı çıkar 
dokuza inmez sekize. Bunun üzerine Adem ve Havvanın yeni bir oğlu olur ve 
isminide Seth (Şit) koyarlar. Seth'inde bir oğlu olur ve adını Enos (Enoş) koyar. 
İncile göre Enos'un zamanından itibaren Yahweh ismi kullanılmaya başlanmıştır. 
Yani buna göre Adem, Havva, Seth, Habil ve Kabil henüz bu ismi 
bilmediklerinden kullanmamaktaydılar. Anlaşıldığı üzere torunlarından önce 
henüz bu isimle ilgili bir bilgileri yoktu. 

Bilmediklerindenmi yoksa Yehovanın kendisi zaten oradaydı diyemi onun ismini 
kullanmamış olduklarını gerçekten bilmek aslında imkansız. Fakat bu ismin 
Enosla beraber yayılmaya başlamış olduğu kesin. Ayrıca o zamanlar ibranice 
diye bir lisanda kesinlikle henüz yoktu. Peki o zaman Enos hangi lisanda 
Yehovanın ismini telaffuz ediyordu? Buda cevabı olmayan sorulardan bir başkası 
tabiki. Fakat problem şuki bu isim sürekli tekrar ediliyor. 

Şimdide Yehovanın peşine düşmüşken filmi biraz ileri sarıp Musanın halkı ile 
beraber Sinai bölgesindeki serüvenine gelelim. Musa dağa çıkıp Yehova ile 
görüşürken şunları söylüyor: Dinle, bir antlaşma yapıp aşağıdaki halkı diğer 
tanrılar (Elohim - çoğul) arasından seni takip etmeye ikna etmek zorundayım. 
Yani Musa ne yaptığını oldukça iyi biliyor gibi konuşuyordu. Ayrıca Musa belki 
herşeydi ancak asla bir monoteist değildi! Musanın kesin bildiği şey karşısındaki 
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şahsın diğer tanrılardan biri olduğu ve onunla bir antlaşma yapabileceği idi. 
Belki Musa onu seçti, belkide o Musayı - belkide ikisi birbirlerini seçtiler, bu 
halen cevabı açık olan bir soru. Musa konuşmasına devam ederken şöyle 
konuşuyor: aşağıda bekleyenlere yeni haberleri iletip artık seni takip etmeleri 
gerektiğini söyleyeceğim. Lütfen bana ismini bahşedermisin - en azında sadece 
bunu? Bunun üzerinede kendisi o ünlü "Ehyeh Asher Ehyeh", yani diğer 
tercümeleri ile: ne isem oyum, kimsem oyum, ne isem oydum, ne isem o 
olacağım yada ne isem neyim açıklamasını yapmıştı. Bu tercümelerden birçoğu 
mevcut ancak en uygun bulunanı "sadece benim" (I am the one) olarak kabul 
edilmektedir. Filolojik açıdan aslında tüm tercümeler bir nevi aynılar. 

Bu açıklmasının ardından "ha, bu arada benim adım ...." yani bugün bildiğimiz 
yahweh ismini andıran kelimeyi telaffuz ediyor. Bunun ardındanda Musaya "eğer 
istersen beni bu isimle hatırlarsın" diyor. Ancak kendisi Musaya bu ismi 
söylediğinde henüz ibranice diye bir lisan yoktu! Peki hangi lisanı kullanarak 
ismini söyledi o zaman? Kendi lisanını kullanarak mı? Kesinlikle bildiğimiz şey 
şuki asırlardır mısırda yaşamış olan Musa ve halkı mısırlıların konuştuğu lisanı 
konuşmaktaydı. Belki Amarit lisanına benzer bir başka lisan dahi konuşuyor 
olabilirlerdi ancak ben buna halen şüphe ile bakmaktayım. Yani elimizde 
konuşulduktan yaklaşık 400 yıl sonra ibranice ile kaleme alınmış bir isim 
mevcut. Bundan dolayıda o ismin o zamanlar nasıl telaffuz edilmiş olduğunu 
bugün dünyada kimse bilmiyor! Yani günümüzden 400 sene evvel nasıl telaffuz 
edildiğini biliyoruz ancak zamanın başladığı iddia edilen anda nasıl telaffuz 
edilmiş olduğunu artık bilmiyoruz. Haliylen nasıl telaffuz edilmiş olduğunu 
bilmediğimiz bir kelimeninde nasıl idrak edilmiş yada anlaşılmış olduğunuda 
bilemiyoruz. Bu şahsın YAHWEH derken ne demek istemiş olduğunun anlamını 
bulabilmek için araştırmacılar yıllarca uğraştılar.  

Boşa gitmiş gibi görünen onca zamanın ardından ortaya yeni bir soru çıktı: ya 
bu adam ismini söylerken aslında hiçbirşey ifade etmek istememiş ise? Bu tıpkı 
bir iş seyahati için Mynamar'a gidip oradaki ahali ile tanışıp iletişim kurmaya 
başladıktan sonra bir şirket yada yeni yönetim biçimi oluşturmanızın ardından 
lisanını bilmediğiniz halkın arasından bir tercüman alıp aradaki iletişimi 
sağlamaya çalışmanız gibi birşey. Tabiki tercüman bir ara sizi Patron yada 
Ekselans olarak çağırmak yerine size esas isminizi soracaktır! Bunun üzerinede 
siz isminiz ne ise onu söyleyeceksinizdir. Diyelimki isminiz Hasan ve oranın halkı 
yazı yazarken ünlü harf kullanmıyor ve isminizi HSN olarak yazıyorlar. Tabiki 
isminizin oradaki lisana görede aslında hiçbir manası olmayacaktır. Aradan 
asırlar geçtikten sonrada bazı yerliler siz isminizi söylerken aslında ne demek 
istemiş olduğunuz üzerine kafa patlatmaya başlayacaktır. "Telaffuz ettiği şey 
neye benziyordu" diye düşünerek buna çeşitli anlamlar uydurmaya başlarlar. 
Aradan tekrar yıllar geçer ve bu defada oraya yabancı olanların ilgisini çeken bu 
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konu vasıtasıyla birçok kişi yeni manalar eklemeye devam eder. Yani sizin 
türkçe söylemiş olduğunuz bir telaffuzu onlar kendi lisanlarında ünsüz olarak 
kayıda almış ve bu yüzdende aslında hiçbir anlam teşkil etmeyen bir kelimeyi 
barındırmaya devam etmişlerdir.  

Tabiki bizim durumumuzda olay biraz daha karışık, çünkü telafuzz edilen şeyin 
yazıldığı lisan henüz o kelime söylenirken yoktu. İşte bu yüzden bu isimle ilgili 
elimizde ne tür imkanların var olduğunu şimdilik sadece bir hayal edin. Yani 
hem filolojik hemde metafiziksel, eksoterik yada tarihi açıdan ne tür bir isimle 
uğraşıyor olduğumuzu bir düşünün. Aslında karşımızda gerçektende telaffuz 
edilemeyecek bir isim yada kelime bulunmakta ve aynı şekilde Mynamarlıların 
Hasan ismini tam olarak doğru telaffuz edemeyecekleride aklımızın bir ucunda 
bulunmakta. Tüm bu fikirlerin doğrultusunda elimizde bulunmakta olan 
%100'lük tek gerçek bu hususta birşey bilmiyor olduğumuzu biliyor olmamızdır. 
Buna bağlı olarakta farz edilen gerçekleri aynı şekilde farz etmeye devam 
etmenizi tavsiye ediyorum. 

Yazının başlığındada belirttiğim gibi esas konu YHWH nin ne demek olduğu değil 
kim olduğu idi. Fakat yinede bu alanda elde edilebilecek her türlü bilgi kayda 
değerdir! 

Şimdi gelin tekrar Habil ve Kabil'in hikayesine dönelim! Habil elindeki 
kuzulardan birini adak olarak sunar, çünkü onun mesleği çobanlıktır. Kabilde 
elindeki sebzeleri adak olarak sunar, çünkü onun mesleğide çiftçiliktir. İncile 
göre kendini Yehova olarak tanıtan şahıs Habilin adağına büyük bir ilgi 
gösterirken Kabilinkine hiç ilgi göstermez. Öncelikle buraya sabit bir açıklama 
koymalıyım: incilde bahsi geçen Tanrının; spiritüel, ışıksal yada evrensel 
anlamda kabul edilen Tanrı ile hiçbir alakası yok! Çünkü bu hikayede bahsi 
geçen tanrının insani niyetleri pek umursamıyor olduğu açıkça ortada. Aslına 
bakarsanız her iki kardeşinde niyeti aynı idi: tanrıyı mutlu etmek. Habilin 
kuzusu, Kabilinde sebzeleri vardı. Fakat tanrı bunlarla ilgilenmiyordu aslında. 
Hatta Aaron'un iki oğlu ona belirli birşeyi hediye etmek istediklerinde ikisinide 
hemencecik öldürmüştü. Bunada biraz sonra değinince belki esas neden daha 
anlaşılır olacaktır. Görünen o ki tanrının niyetleri iplediği yoktu! 

Sinai bölgesine geri dönersek eğer.... bu tanrılar (Elohim) kendileri için bir 
tapınak yapılmasını emrediyorlar ancak bu mekan aslında bir tapınaktan çok 
içinde yaşanılan bir yere benziyor. Kurulan tapınağın modelide eski Sümer 
yazıtlarından okuduğumuz Aden bahçesini andırmakta. Halk bulundukları yerde 
bir yerleşim yeri inşa ederken tanrıda kendine bu yerleşim bölgesinin dışında bir 
başka benzer yapı inşaa ettiriyor. Liderliğini yaptığı insanları takip altında 
tutabilmek içinde belirli bölgeleri fethetme kampanyasını uygulamaya devam 
ediyor. Tanrının verdiği birkaç talimat zamanla dogmatik yada teolojik 
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devşirtmelerin eşliğinde ritualistik yada spiritüel olduğu iddia edilen şeylere 
dönüşmüştü. 

Aslına bakarsanız incil muazzam bir içeriğe sahip ve ne zaman dile getirilen 
konuları biraz araştırmaya başlanız tüyleri diken diken eden sonuçlarla 
karşılaşıyorsunuz. Yehovanın verdiği talimatlardan birisi onun için belirli şeylerin 
yakılması idi. Levililer ve Yasanın Tekrarı bölümlerini tercüme ederken oldukça 
net bir konsept dikkatimi çekmişti. Yakılan şeylerin (kurban) oluşturduğu 
dumanın aslında hiçbir ritualistik anlamı yoktu! Gerçektende hiçbir ilahi 
anlamları yoktu çünkü oluşan dumanlar Yehovanın burun deliklerine girerken 
ortaya çıkan berbat yanık kokusunu aslında belirli bir şey için istemekteydi! 
Yanık kokusu derken bahsettiğim şey Holokost olarak adlandırılan kurbanın 
yakılma törenidir. Bu törende; kesilen bir hayvan yağları ile beraber tamamen 
yakılmalıdır! Elinize hangi incili alırsanız alın bu tören ve kokulardan sürekli 
bahsedildiğini okuyabilirsiniz. Özellikle yazılan bir cümlede: "Koku Tanrı(lar)ın 
hoşuna gitmişti" yazar ancak incil bunu tam olarak böyle belirtmemektedir. 
İncilde yazan şey "REYA LIHOHA" yani "sakinleştiren (yatıştıran) bir koku"'dur. 
Yani bu Elohim'i yatıştıran bir koku. Buradaki LIHOHA kelimesinin sakinleştirmek 
yada yatıştırmaktan başka bir anlamı yok. Buna göre anladığımız şey ise 
Yehovanın bu koku sayesinde sakinleştiğidir. Bu tercümenin neyi ifade etmeye 
çalıştığı beni yıllarca meşgul etmişti. Yani tanrı ne diye yanık et kokusunu 
beğenmekteydi ve bu koku onu ne sebepten dolayı yatıştırmaktaydı? Bir gün bu 
bilgileri bir tanıdığımla paylaşırken bana "şunu okumalısın" diye bir yazı 
(internet linki) verdi. Yani tek yapabildiğim şey önümdeki yazıyı kelimesi 
kelimesine tercüme etmekten başka birşey değildi... elimdeki tek şeyde buna 
bağlı olarak yazanın ne yazmış olduğunu okumaktı ancak ifade edilenin ne 
olmuş olabileceğini çözmek bu işin en zor yanıydı. Yani ne yazdığını söylebilirim 
ancak neden yapıldığına dair illaki bir açıklama getiremem. Herneyse okuduğum 
haberde yazan şey şu idi: 

NASA, astronotların söylediklerinden yola çıkarak, uzayın kokusunu yaptı. 

Astronotlar uzayın biftek ve sıcak met al gibi koktuğunu söyledi. Uzmanlar 
astronotların uyum zorluğu çekmemeleri için hazırlanan kokuları 
seyahatlerinden önce koklatacak. 

NASA, astronotların uzayın biftek ve sıcak metal gibi koktuğunu anlatmaları 
üzerine, Dünya'da bu kokuyu oluşturmak için bir kimyager tuttu. İngiliz parfüm 
firması Omega Ingredients'tan Steven Pearce adlı kimyager, astronotları 
eğitmek için aynı kokuyu üretecek. Pearce, boşluğa çıkıp uzay istasyonuna 
dönen astronotların anlatımına göre, hepsinin çok özel kokular hissettiklerini 
belirtti. 
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Pearce, "Pek çoğu uzayın kızarmış biftek ve sıcak metal, hatta bir tanesi 
motosiklet kaynağı gibi koktuğunu söyledi" dedi. "Kızarmış biftek kokusunu 
ürettik ama sıcak metal zor iş" diyen Pearce, bunun molekülün yüksek enerjili 
titreşiminden kaynaklandığını söyledi. NASA hazırlanan kokuların uzaya gidecek 
olan astronotlara koklatılacağını, bu sayede de uyum zorluğu çekmeyeceklerini 
belirtti. 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1078215/Ever-wondered-space-
smells-like-Fried-steak-hot-metal-say-scientists.html 

Astronotlar havuz içinde yapılan yerçekimsiz alan egzersizlerinde bu kokuya 
maruz bırakılıp ona alıştırılıyorlar. Buna eğitim süresinde alışmaları gerek çünkü 
uzayda devamlı koklayacakları kokuda bu olacak. Gemiyi terk edip boşluğa 
çıkan astronotlarda dışarıda iken oldukça keskin bir yanık et kokusu olduğunu 
teyit etmekteler. Çünkü uzayda iken yani yerçekimsiz ortamada deri dökülmesi 
normal yerçekimli ortama göre artış göstermekte. Astronotlar kıyafetleri ile 
gemiyi terk edip boşluğa çıktıklarında kıyafetleri deri ile sürtüşüyor ve deri 
dökülmeye başlıyor. Gemiye dönüp elbiseleri çıkardıklarındada bu deri parçaları 
yerçekimsiz ortamda havaya yayılıyor. Geminin yapay atmosferi ile karşılaşan 
deri parçacıkları kısa sürede oksitlenmeye başlıyorlar, buda yanık et gibi bir 
kokunun oluşmasına neden oluyor. 

İşin ilginç yanı sümerlerde yazıtlarında aynı şekilde et yaktıklarından 
bahsetmekteler. Sümerlerde adı geçen Anunnaki yani incildeki isimleri ile 
Elohim, yanık et kokusuna tıpkı sinekler gibi üşüşüyorlar. Yani Annunakide yanık 
et kokusuna karşı bir zaafları olduğunu göstermekteler. Yapılan bir araştırmada 
ızgarada yanan yağların moleküler değişimi ile neye dönüştükleri incelendi. 
Ortaya oldukça şaşırtıcı birşey çıkmıştı. Yanan yağların molekülleri tıpkı beynin 
ürettiği endorfin salgısını andırmaktaydı. Beyin bu endorfin salgısını ürettiği 
zamanda sakinleşmeye başlarız. 

Eğer tüm bunları birleştirirsek Elohim'in Habil'in sunduğu adağa neden bu kadar 
ilgi göstermiş olduğu dahada bir açıklık kazanmaya başlar. Yehova Kabilin 
sebzelerinin kokusuna ilgi göstermemişti. Ayrıca kendisi için yaptırdığı mabede 
girdiğinde derhal bir hayvanın kesilip yakılmasını emretmişti! Çünkü bu onun 
almak istediği kokuydu. Bunlar herhangi bir incildede aynı şekilde geçmekte. 
Eğer bu cümleleri tek tek okursanız olayın fizikselliğinide kolayca tahmin etmeye 
başlayabilirsiniz. Yehova sonrasında onlardan 3 farklı bitki ve belirli bir 
yumuşakçanın kabuğundan oluşan bir karışım yapmalarını ve bunların ezilip 
yakılmasını ister. Bu bitkiler bugünde doğal eczacılıkta astım yada bunaltı gibi 
durumlarda nefes almayı düzenleyen ilaçlar olarak kullanılmaktadır.  
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İncil bu maddelerin kullanım amacını açık ve seçik şekilde tek bir sonuca 
bağlamaktadır: sakinleştirme. Bu maddeler hem Elohim hemde Sümerli 
Anunnaki tarafından kullanılmaktaydı.  

Tüm bu tercümeler sırasında aslında astronotlar, uzaylılar, UFOlar yada 
nörofizyoloji gibi şeylerle pek ilgilenmemekteydim. Elimdeki bütün izahat ve 
bağlantılar sadece zamanla elime geçen şeyler, çünkü tek yaptığım şey kelimesi 
kelimesine tercüme yapmaktı. Yani ben ne yazdığını söylüyorken karşımdaki 
dinleyenin buna nasıl bir bağlantı kurabileceğini şahsen tahmin etmem 
neredeyse imkansızdı. Buna bağlı olarak bu bilgi alışverişleri ile yeni ve mantıklı 
anlamlar ortaya çıkmaya devam etti. 

Şimdi Sinai'ye geri dönelim.... Musa Yehovaya ismini sorduktan sonra birşey 
daha soruyor! Çünkü Musa Yehovanın sözlerini tutacak kapasitede bir güce 
sahip olup olmadığından emin olmak istiyor. Yani Yehova sadece Musanın 
karşısına çıkıp "hey selam ben Tanrıyım" diyerek onu ikna edemiyordu. Yehova 
kendini ne zaman tanıtsa, ki bunu her incilde aynı şekilde okuyabilirsiniz, 
mutlaka özgeçmişini (CV - Curriculum Vitae) sunmalıydı. Bir nevi vizite kartını 
sunup kim olduğunu belirtmesi gerekiyordu, çünkü kendisi diğer Elohim'den 
sadece biri idi. Yani ne zaman kendini tanıtsa bunu tek seferde "Ben şunu bunu 
yaptım, diğer şahısla takıldım yada tanıştım.." şeklinde söylemesi 
gerekmekteydi. Çünkü sadece diğerlerinden birisi idi ve bu yüzdende kim 
olduğunu tam olarak açıklaması gerekmekteydi. Fakat görünüşe göre bu bile 
bazen yetmiyordu.... Musa Yehovaya diyorki: "Aşağıdakileri diğerlerini değilde 
seni takip etmeleri için ikna etmeliyim". Yani buna bağlı olarakta Musa öncelikle 
kendisi ikna olmalı! Tabiki böyle birşey ruhani bir Tanrıya sarfedilecek sözler 
değildir, fakat bunlar incilde bu şekilde mevcutlar. Eğer yerel bir lider ile 
görüşüyorsanız bu tip bir pazarlık oldukça normaldir. Çünkü konuşma sanki 
"Aha, demek vaatlerde bulunuyorsun, ancak benim bunları yerine 
getireceğindende emin olmam lazım." dercesine gelişiyor. Bu yüzden Musa her 
incil ve kuranda aynı şekilde tercüme edilmiş olan NUR'unu (İncilde buna 
Tanrının Görkemide deniyor) görmek istiyor! İşte tam burada; size bu NUR 
kelimesinin sonradan özenle oraya yerleştirilmiş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü 
bu NUR kelimesi ibranicede KEVOD olarak geçiyor ve manasıda "Güçlü ve ağır 
cisim" demek! Buradan incilin bugünkü versiyonlarında ne yazdığı ile aslında ne 
ifade edilmiş olduğunun daima bambaşka şeyler olduğunu belirtmeliyim. Eğer 
incilde yazanın tam olarak olması gereken şeyi ima ettiğini farz edersek 
karşımıza birçok garip gibi görünen şeyler çıkacaktır.  

Rabbin Nuru yada Allahın Nuru denilirken çoğunlukla anlanılan şey ruhani bir 
ışık yada bunun benzeridir. Fakat Musa Yehovadan NUR'unu yani güçlü ve ağır 
olan cismini göstermesini talep ediyor. Bunu anlayan Yehovada Musaya "Peki. 
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Ancak NURumla (güçlü ve ağır cismimle) sana çok yaklaşırsam bu seni 
öldürecektir" diyerek onu uyarıyor. Buradan anlayacağımız önemli bir nokta 
Tanrının Nurunun öldürebildiğidir. Yani bu nur kendine çok yakın duranları 
öldürmektedir ancak yaklaşık 600 metre aşağıda bekleyen ahaliyi değil. Buna 
bağlı olarak Tanrının Nuruna eğer 10-15 metre kadar yakınsanız bu sizi 
öldürecekken, ondan 5-600 metre uzaktaysanız bu sizi öldürmeyecektir. Burada 
yaptığımız ilk gözlem işte bu. Ancak yaptığımız ikinci gözlem ise Tanrının kendi 
Nuru üzerinde pek bir kontrole sahip olmadığıdır. Çünkü diyorki: "eğer çok 
yakınlaşırsam seni öldürürüm ve bunu kesinlikle engelleyemem". Yani gücünü 
kontrol altında tutamıyor, fakat, Musaya - eğer gösterdiği kayaların arasındaki 
yarıktan bakarsa Nurunu gösterirken ona birşey olmayacağını söylüyor. Buradan 
çıkardığımız bir başka şey ise Tanrının gücünü kontrol edemediği Nurunun çok 
yakında iken sizi öldürdüğü ancak eğer kayaların ardında durursanız kayalar 
sayesinde size birşey olmayacağıdır. Bu izahat incilde oldukça net bir şekilde 
geçmekte. Ardından Yehova "Peki, hadi başlayalım o zaman" diyor ve Musada 
kayaların ardına saklanıyor. Tanrı Nuru ile bir geçiş yapıyor ve Musada hayatta 
kalıyor ancak suratı yanıyor. Çünkü incilde musanın dağdan aşağı inip güneş 
altında iken yanık yüzü ile duramadığından yüzünü kapatmak için bir örtü aldığı 
yazıyor. Bu örtüyüde ancak gölgeye yada çadırın içine geçtiği zaman 
çıkarıyordu. Güneş yanığı geçirmiş olanlar ne demek istediğimi kolaylıkla 
anlayabilirler. Yani o anda tam olarak ne olmuş olduğunu ben belki 
söyleyebilecek değilim, çünkü tek yaptığım şey ne yazıyorsa onu okumak. 
Aslına bakarsanız günümüzde test edilen (kullanılan) bir plazma itiş gücü 
teknolojisi mevcut. Yani eğer Musanın maruz kaldığı şey radyasyon olsaydı 
zaten öyle yada böyle ölürdü. Fakat plazma gücü aslında radyasyon yerine 
sadece mikrodalgalar yayıyor. Bu yüzden, eğer kendinizi bu mikrodalgaların 
içinde bulursanız yanacağınız gibi, aynı şekilde eğer kayaların ardında 
durursanız bu dalgalar size tesir etmeyecektir.  

Yehova halka çöldeki kendi yerleşim yerinin yapımını emrettikten sonra, bu iş ile 
sorumlu olanlara sadece belirli zamanlarda içeri girebileceklerini söylüyor. 
Özellikle Tanrı Nuru ile geldiği zaman kimse içeride bulunmamalıydı. Çünkü bu 
Nur anında öldürmekteydi. Aslında Aaron'un iki oğlu içeri girdiklerinde 
kendilerine göre düşünmüş oldukları bir adağı Yehovaya sunmak istiyorlar. 
Hatırlarsanız Yehovanın insanların niyetini iplediği yoktu. Herneyse, ikisi içeri 
giriyor ve oracıkta yanıp kül oluyorlar. Bunun için incilde ne yazıyor 
biliyormusunuz: öldüler çünkü kendilerinden kimsenin istememiş olduğu birşey 
yapmaya çalıştılar. Yani bu bize birşeyi yanlış yapmış olduklarını söylemiyor! 
Bunun ardından Yehova Musaya Aaron'u uyarması için emir veriyor ve Aaronun 
bir daha mekanına girmesini yasaklıyor - burada Yehovanın mekanı için 
kullanılan isim ise COL MEHOD. Çünkü izinsiz olarak içeri kim girerse girsin 
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ölecektir ve Elohimde bu anda kesinlikle yardım edemeyecektir. Aslında Tanrı 
etrafındaki insanları iyi bir niyetle uyarıyor fakat neyin ne olduğundan habersiz 
olan insanlar kendi kafalarına göre birşeyler yapıp kendilerine zarar vermesinler 
diyede yasaklar getirmek zorunda kalıyor. 

Yehovanın Musaya verdiği 10 emri bugün birçoğunuz bilmektesinizdir, ancak 
buradaki ayrıntı Musanın eline verilmiş yani taşa kazınmış olan emirlerin 
zannettiğimiz emirler olmamasıdır. Yani o bilinen 10 emir birçok anayasanında 
temel taşıdır. Fakat Yehova aslında bambaşka emirler veriyor, yani yahudiliğin 
temel taşı olan bu emirleri burada size kelimesi kelimesine açıklayayım.  

Bu kelimeleri yaz, çünkü bu kelimelere bağlı olarak seninle ve israil ile bir ittifak 
antlaşması yapmış bulunuyorum. Bunlar ittifağımızı yürülüğe alan 10 emirdir: 

1- Ülkenin yerlileri ile ittifak antlaşması yapmayın. 

2- Yerleşim bölgenizin dışından kadın alıp israile çocuk yapmayın. 

3- Erimiş metalden tanrısal figürler yapmayın. 

4- Ziyafete (adak yakma) uymaya devam edin. 

5- İlk doğan erkek çocukları bana ayırın. 

6- Cumartesi gününe saygı gösterin. 

7- Her erkek senede üç defa karşıma çıksın. 

8- Kurbanın kanını ekmeğin üzerinde sunmayın. 

9- İnsan olsun, hayvan olsun her rahmin ilk ürününü bana adayın. 

10-Çocuğu annesinin kanında pişirmeyin. 

Yani bu Tanrıyla olan antlaşmamıza sadık kaldığımız sürece çocukları annelerinin 
kanında pişirmemize gerek olmayacak. Tabiki bunların üzerine "Öldürme, 
çalma, yan gözle bakma.." gibi emirlerde geldi. Hepside sadece toplumsal bir 
düzeni ayakta tutabilmek içindi. Fakat insanlara öğretilen temel 10 emir kendisi 
için pekde bir önem ifade etmiyordu. Yehovanın kendisi için temel teşkil eden 
10 emir yukarıda saydıklarım idi.  

Yahudlierin evinde iki tane dolap bulunurdu. Açık alandaki bu dolapların birinde 
süt, diğerindede et bulunurdu. Böylece bu iki şey birarada durmazdı. Bu sadece 
hijyenik bir önlemdi, çünkü birçok hastalık keçilerin sütü vasıtası ile 
bulaşmaktaydı. Buna bağlı olarak süt ile eti aynı yere koymamak, etin mikrop 
kapmasını engellemek içindi.  
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Sümerlerde Enlil Aden'in komutanı idi, eşi Ninhursag (Dağ başındaki tel-örgü ile 
kapalı yerin kadını demek, burayada ibranicede Aden bahçesi deniyor) ve 
oğluda Ninurta idi. Sümerlilerin Kharshag destanını anlatan yazıtların birinde 
ilginç bir olay anlatılmaktadır. Yazıya göre ailenin babası olan Enlil yani ulu Tanrı 
bozuk et yiyerek hayatını tehlikeye atıyor. Yani Elohim ve Anunnakilerin 
yaptıkları antlaşmalara uymuyor oldukları açıkça ortada duruyor. Tüm o ahlaki 
yada sağlığı betimleyen kuralları gerçektende kendileri şahsen 
umursamıyorlardı. Hatta tanıdığım bir Rabi bana Tanrılarının asla öteki taraftaki 
yaşamla ilgili bir bilgi vermediklerini söylemişti. Eğer eski ahiti incelerseniz 
gerçektende orada ölüm sonrası ile ilgili hiçbirşey bulamayacağınızı 
keşfedeceksinizdir. Öyle birşey yok ve aslada bu konu hakkında bir ipucu 
bulunmuyor. Çünkü Elohim sadece ölümün öncesindeki hayat ile ilgileniyordu. 
Eski ahite göre Elohimde ölmekteydi. Onlar belki biraz daha uzun yaşıyorlardı 
ancak sonuçta onlarda tıpkı insanlar gibi ölüyorlardı. Ecel tanrıyıda bulmaktaydı. 
Yani eski ahit tanrılarında ölümlü olmuş olduğunu tadiklemekte. 

Birde tanrı(lar)ın (Elohim) insanlarla girdikleri ilişkiler mevcut. İncilin bir 
bölümünde Elohim'in oğullarının Ademin kızlarını beğenip kendilerine eş olarak 
aldıkları geçer. Fakat burada kullanılan cümle "İlahi varlıklar insan kızlarının 
güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler" olarak geçerken "beğenme" için 
kullanılmış olan TOT kelimei aslında "uygun" yada "elverişli" anlamına geliyor. 
Bu ilahi varlıklar kızlarla evleniyorlar ve bunun üzerinede incil: "İlahi varlıkların 
insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra 
yeryüzünde Nefiller vardı. Bunlar eski çağ kahramanları, ünlü kişilerdi" diye 
yazıyor. Tabiki bu açıklamaya bağlı olarak Nefillerin Elohim'in oğulları ile Ademin 
kızlarının birleşmesi ile ortaya çıkmış oldukları söylenmiyor. İncil burada 
Nefillerin bu birleşmelerin öncesinde zaten var olduklarına işaret ediyor. Bu 
konu hakkında uzman olan iki yahudi filolog mevcut, birisi Berkley diğeri ise 
Wisconsin üniversitesinde. Bu ikisi yıllardır Nefillerin nasıl telaffuz edilmiş 
olduklarını tartışmaktaydılar. Ancak Zecharia Sitchin bu konuda oldukça iyi bir 
tanım yapmıştı zaten. Nefilim esas ibranicesi ile Nephaleem'in kök kelimesi 
NAPHAL dan gelmekte ve buda "Gökten yere inenler" anlamına gelmekte. 
Aslında sadece bu kadarda basit değil, biraz daha karmaşık. Bu iki filolog 
belkide ömürleri boyunca neyin ne olduğu konusunu tartışmaya devam 
edecekler. İşin ilginç yanı yunanlıların incili tercüme ederken bu kelime üzerine 
çok fazla kafa patlatmadan doğrudan "Devler" yazmış olmaları idi. Aslında 
incildeki birçok kitap bu varlıkların Davuta karşı savaşmış olduğundan 
bahsetmekte. Hayatta kalmış olanlar filistinlilerle ittifak kurup Davuta karşı siper 
almışlardı. İncil onlardan RAPHA'nın çocukları olan Devler olarak bahsediyor. 
Bunlar Nephaleem soyundan gelen Anak'ın çocukları idi. Anak'ın çocuklarına 
ANAKIM deniyordu ve vurgu ve telaffuz benzerliği ilede bu kelime ANUNNAKI 
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kelimesini oldukça andırmakta. Buradaki Anakim kelimesi ilk defa ortaya 
çıktığında, Kenan bölgesinin işgali için Yeşaya oraya bir keşif timi yolluyor ve 
bölgenin ve yerlilerin hakkında bilgi toplamak istiyor. Keşif timi geri gelip "şu 
vardı, bu vardı" derken birde "halen Anak'ın çocuklarının orada olduklarını" 
söylüyorlar. Tabiki kaşiflerin gördüğü şey onları fena korkutmuştu ve onların 
anlattığına göre Anakim'in yanında kendilerini birer çekirge kadar hissetmiş ve 
onlarda kaşiflere tıpkı birer çekirgeymişlercesine bakmışlardı. (Nefiller’i, 
Nefiller’in soyundan gelen Anaklılar’ı gördük. Onların yanında kendimizi çekirge 
gibi hissettik, onlara da öyle göründük). Tabiki burada bahsi geçen şey rakam 
olamaz, çünkü giden kaşif timi zaten 5-10 kişiden ibaret. Ancak Anakim'in 
ebatları hakkında söyledikleri şey "onlara karşı dövüşmenin iyi bir fikir olmadığı 
ve herkesi katledebilecekleri" üzerine idi. Yani orada halen Devlerin olduğundan 
ve onlara karşı savaşmanın tehlikelerinden bahsediyorlar.  

Davut bu adamlara karşı savaşırken Hakimlerin fetihlerinin bir sonucu olarak bu 
adamlar israildeki 3 şehire doğru sürülmüşlerdi.. tabiki buradaki şehir kelimesini 
kullanırken bununla 7-800 civarı insandan oluşan bir nüfustan bahsediyorum. 
Bu şehirlerde Anakim filistinlilerle birleşip Davuta karşı savaşmaya başlamıştı. 
İncilin bir bölümünde, sürdürülen çatışma esnasında Davut'un Gat diye 
adlandırılan şehirden gelen birine karşı savaştığından bahsedilir. Bu adam bir 
devdir ve toplam 24 tane parmağı vardır, yani her uzvunda 6şar parmak 
bulunmaktadır. (Gat’ta bir kez daha savaş çıktı. Orada dev gibi bir adam vardı. 
Elleri, ayakları altışar parmaklıydı. Toplam yirmi dört parmağı vardı. O da Rafa 
soyundandı). Bu adam Davutun zamanında yaşamıştı. Eğer tarihi referanslar 
bizi yanıltmıyorsa bu yaklaşık olarak MÖ 2000 yıllarında idi.  

Herneyse, Davut bu adamlarla savaşırken iki durumda ilginç birşeyler oluyor. 
Davut köşeye sıkıştırılmış ve ne yapacağını bilemiyor. Birliklerin belirli bir yöne 
doğru ilerlediklerini görüyor ve efendisine ne yapması gerektiğini sormak istiyor. 
Bunun içinde belli bir cisim taşıyan birini (Eviatar) yanına çağırıp ona "Buraya 
gel ve bana EFODu getir" diyor. Efod yanına gelen kişinin omuzunda asılıdır ve 
onun sayesinde Davut o anda başka biryerde bulunan efendisiyle görüşmeye 
başlar. Bir başka sahnede ise Davut, kendisini çarpışmalar sırasında sürekli 
takip etmekte olan Eviatar'a "EFOD'u yakınıma getir" der, ki böylece o da 
efendisi ile görüşebilsin. Yani Davut ancak EFOD yakınında iken efendi ile 
iletişim kurabiliyor! Davut konuşmasını yaparken "burada şu ve bu oluyor" diyor 
ve efendiside ona "şunu yap, bunu yap" diye cevap veriyor. Yani burada bahsi 
geçen EFOD bir cisim yada obje. Hemde efendinin çölde iken yapılmasını 
emrettiği birçok objeden sadece birisi. Bu obje göğsün üzerinde bir zırhmış gibi 
taşınıyor ve üzerindede 12 adet renkli taş bulunuyor. Omuz kısmında ise iki 
büyük düğme mevcut. Ayrıca karnın üzerinden uzanan bir kayış ilede gövdede 
sabit tutuluyordu. Bu objeyi ancak belirli kişiler taşıyor ve Davutta bu obje 
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sayesinde efendisi ile iletişim kuruyordu. Askerliğini yapmış olan herkes aynı 
sahneyi mutlaka kafasında canlandırabilecektir. Komutan telsizciye işaret edip 
yanına gelmesini emreder. Telsizci bu aleti tüm vücuduna asılı bir şekilde taşır 
ve komutanın yakınında kalır. Eğer bu şeyler incilde değilde başka bir kitapta bu 
şekilde yazılmış olsalardı, kimse orada kullanılan bu cihazların günümüzdeki 
telsizlerle olan benzerliklerini bulmakta gecikmezdi... diyelimki incilde yazanlar 
gerçek değil! Yinede bu yazının sonuna kadar incilde yazılmış olanların gerçek 
olduklarını farz edip okumaya devam edin ve sonrasındada ne isterseniz onu 
düşünün. 

Davut efendisini arıyor ve ardındanda efendisi bulunduğu yere ulaşıyor. Çünkü 
tam o anda Davut'un başı oldukça büyük bir dertte bulunuyor. Efendi bir Keruv 
(KERUVIM) ile gelip Davut'u oradan alıp uzaklaşıyor. İncil burada "Bir Keruv’a 
binip uçtu, Rüzgarın kanatları üstünde belirdi" diyor. Buradaki Rüzgar 
kelimesinin ibranicesi ise RUACH yani Ruh olarak bilinen şey. Bu ruh denilen 
şeyede birazdan değineceğim. Fakat bundan önce bu Kerub denen şeyin ne 
olduğuna geleyim. Öncelikle bu kerub;un neler yapabildiğine bir bakalım: 

6Ölüler diyarının bağları sardı, Ölüm tuzakları çıktı karşıma.  
7Sıkıntı içinde RAB’be yakardım, Tanrım’a seslendim. Tapınağından sesimi 
duydu, Haykırışım kulaklarına ulaştı.  
8O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı, Titreyip sarsıldı göklerin temelleri,  
Çünkü RAB öfkelenmişti.  
9Burnundan duman yükseldi, Ağzından kavurucu ateş ve korlar fışkırdı.  
10Kara buluta basarak Gökleri yarıp indi.  
11Bir Keruv’a binip uçtu, Rüzgarın kanatları üstünde belirdi.  
12Karanlığı örtündü, Kara bulutları kendine çardak yaptı.  
13Varlığının parıltısından Korlar savruluyordu.  
14RAB göklerden gürledi, Duyurdu sesini Yüceler Yücesi.  
15Savurup oklarını düşmanlarını dağıttı, Şimşek çaktırarak onları şaşkına çevirdi.  
16RAB’bin azarlamasından, Burnundan çıkan güçlü soluktan, Denizin dibi 
göründü, Yeryüzünün temelleri açığa çıktı.  
 
Bu ayetlere bağlı olarak aklıma iki şey gelmişti. Burada ya bir volkanik 
aktiviteden yada bir savaş uçağından bahsediliyor! Fakat işin içine iletişim gibi 
ayrıntılar girince volkanik aktivite biraz sönük bir iddia olmaya başlıyor. 
 
Kerub (Cherub) incilde sadece tekil değil çoğul olarakta belirtiliyor ve bunlar su 
götürmez kesinlikle birer makine! İllaki sağa sola bomba yağdıran yada 
silahlarla tarayan bir savaş uçağı demiyorum - çünkü kesin olan şey bu 
Kerubların uçabildiği ve yönlendirilebildikleri. Yani burada anlatmaya çalıştığım 
şey meleklerin, kralların yada baş meleklerin rütbesel dağılımları değil, çünkü 
bu beni ilgilendiren birşey değil. Ancak ortaya çıkarabildiğim kadarı ile Baş 
meleklerin kullanmakta olduğu Cherub ile diğerlerinin kullanmakta olduğu Keruv 
denen şeyler pekde aynı değil. Cherub denen şeylerde mevcut ancak bunların 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

471    

 

ne olduğunu bilmiyorum. Benim burada bahsettiğim şey KERUVIM! İncilde 
Cherub hakkında Ezekiel konuşuyor ve onun bir tanımınıda yapıyor. Oldukça 
popüler olan bu bölümde Ezekiel Tanrının aracı ile inme sahnesini anlatıyor: 
 
1Otuzuncu yılda, dördüncü ayın beşinci günü Kevar Irmağı kıyısında sürgünde 
yaşayanlar arasındayken gökler açıldı, Tanrı’dan gelen görümler gördüm. 

2Kral Yehoyakin’in sürgünlüğünün beşinci yılında, ayın beşinci günü, 

3Kildan ülkesinde, Kevar Irmağı kıyısında RAB Buzi oğlu Kâhin Hezekiel’e 
seslendi. RAB’bin eli orada onun üzerindeydi. 

4Kuzeyden esen kasırganın göz alıcı bir ışıkla çevrelenmiş, ateş saçan büyük bir 
bulutla geldiğini gördüm. Ateşin ortası ışıldayan madeni andırıyordu. 

5En ortasında insana benzer dört canlı yaratık duruyordu; 

6her birinin dört yüzü, dört kanadı vardı. 

7Bacakları dimdikti, ayakları buzağı ayağına benziyor ve cilalı tunç gibi 
parlıyordu. 

8Dört yanlarında, kanatların altında insan elleri vardı. Dördünün de yüzleri, 
kanatları vardı. 

9Kanatları birbirine değerek dosdoğru ilerliyor, ilerlerken sağa sola 
dönmüyordu. 

10Her yaratığın dört yüzü vardı: Önde dördünün yüzü insan yüzüne, sağda 
dördünün aslan yüzüne, solda dördünün öküz yüzüne, arkada dördünün kartal 
yüzüne benzer bir yüzü vardı. 

11Yüzleri böyleydi. Kanatları yukarıya doğru açılmıştı. Her yaratığın iki kanadı 
yanda öbür yaratıkların kanadına değiyor, iki kanatla da bedenlerini örtüyordu. 

12Her biri dosdoğru ilerliyordu. Ruhları onları nereye yönlendirirse, sağa sola 
sapmadan oraya gidiyorlardı. 

13Canlı yaratıkların görünüşü yanan ateş közleri ya da meşale gibiydi. Ateş 
yaratıkların ortasında hareket ediyordu; ışık saçıyor ve içinden şimşekler 
çakıyordu. 

14Yaratıklar şimşek çakar gibi hızla ileri geri gidip geliyorlardı. 

15Bu dört yüzlü yaratıklara bakarken, her birinin yanında, yere değen bir 
tekerlek gördüm. 
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16Tekerleklerin görünüşü ve yapısı şöyleydi: Sarı yakut gibi parlıyorlardı ve 
dördü de birbirine benziyordu. Görünüşleri ve yapılışları iç içe girmiş bir tekerlek 
gibiydi. 

17Hareket edince yaratıkların baktıkları dört yönden birine doğru sağa sola 
sapmadan ilerliyordu. 

18Tekerleklerin kenarı yüksek ve korkunçtu; hepsi çepeçevre gözlerle doluydu. 

19Canlı yaratıklar hareket edince, yanlarındaki tekerlekler de hareket ediyordu; 
yaratıklar yerden yükseldikçe, tekerlekler de onlarla birlikte yükseliyordu. 

20Ruhları onları nereye yönlendirirse oraya gidiyorlardı. Tekerlekler de onlarla 
birlikte yükseliyordu. Çünkü yaratıkların ruhu tekerleklerdeydi. 

21Yaratıklar hareket ettiğinde onlar da hareket ediyor, yaratıklar durduğunda 
onlar da duruyor, yaratıklar yerden yükseldiğinde onlar da yükseliyordu. Çünkü 
yaratıkların ruhu tekerleklerdeydi. 

22Kubbeye benzer, billur gibi parlak ve korkunç bir şey canlı yaratıkların başları 
üzerine yayılmıştı. 

23Kubbenin altında kanatlarının biri öbürünün kanatlarına doğru açılmıştı. Her 
birinin bedenini örten başka iki kanadı vardı. 

24Yaratıklar hareket edince, kanatlarının çıkardığı sesi duydum. Gürül gürül 
akan suların çağıltısını, Her Şeye Gücü Yeten’in sesini, bir ordunun gürültüsünü 
andırıyordu. Durunca kanatlarını indiriyorlardı. 

25Kanatları inik dururken, başları üzerindeki kubbeden bir ses duyuldu. 

26Başları üzerindeki kubbenin üstünde laciverttaşından yapılmış tahta benzer 
bir nesne vardı. Yüksekte, tahtı andıran nesnede insana benzer biri oturuyordu. 

27Gördüm ki, beli andıran kısmının yukarısı içi ateş dolu maden gibi ışıldıyordu, 
belden aşağısı ateşe benziyordu ve çevresi göz alıcı bir ışıkla kuşatılmıştı. 

28Görünüşü yağmurlu bir gün bulutların arasında oluşan gökkuşağına 
benziyordu. Öyleydi çevresini saran parlaklık. 

Hezekiel'in bahsetmekte olduğu yaratıklar "canlı" olarak ifade ediliyor ancak 
onlara insan olarak bakılmıyor. Bu yaratıklar bazı canlılara (kuş, kartal) benziyor 
ve onlar gibi hareket ediyorlar, bazende sadece hareketsizce duruyorlar. Bu 
yaratıklara verilen isimler için bugün tam bir tercüme yok çünkü kullanılan 
isimler bu yaratıkların işlev yada çalışma/hareket tarzlarını ifade ediyor.  
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Bu tanımlamalara bağlı olarak NASA'da görev yapan bir mühendis Hezekiel'in 
izahatına göre bir model yapmıştı. 

 

 

Bu model ilk bölümde anlatılan cismi ifade etmekte. Fakat ben okuduklarım 
doğrultusunda  bunun illakide aynı cismi ifade ettiğini düşünmüyorum. Çünkü ilk 
olarak bu cismin aerodinamik görünümü oldukça sürreal. Açıkta duran 
pervaneler? Garip şekilde yerleşmiş tekerlekler? Hezekiel'in Keruv ile ilgili 
yaptığı bir başka izahat daha var: 

9Baktım, her Keruv’un yanında birer tane olmak üzere dört tekerlek gördüm. 
Tekerlekler sarı yakut gibi parıldıyordu.  
10Dördü de birbirine benziyor, iç içe girmiş bir tekerleği andırıyordu.  
11Hareket edince Keruvlar’ın baktıkları dört yönden birine doğru, sağa sola 
dönmeden ilerliyordu. Ön tekerlek nereye yönelirse, öbür tekerlekler de onun 
ardınca gidiyordu.  
 
Burada bahsedilen keruv açık bir şekilde bir yöne bakarcasına bir şekle sahip. 
Fakat yukarıdaki resimde olan cismin hangi yöne baktığını söylemek oldukça 
zor. ancak Hezekiel'in görüpte izah etmeye çalışmış olduğu şeye belkide bugün 
zaten sahibiz! Yani dört tekerleğin iç içe olma durumunu belkide bugün 
kullanılan uçakların gövdelerinde görmemiz mümkün!  
 
Tabiki burada akılda bulunması gereken fikir, daha önce böyle birşey görmemiş 
olan birinin bunu nasıl ifade edebileceği. Yukarıdaki açıklamaya göre bu dört 
teker öndeki teker nereye giderse onu takip ediyorlar ve bu dört tekerin kendi 
başlarına sağa sola dönme gibi bir hareket kabiliyetleri yok. Bu bana neyi 
hatırlatıyor biliyormusunuz? 
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UFOloji ile uğraşan herkes bu tip izahatlar karşısında mutlaka "Bakın işte 
Hezekiel'in gökten indiğini söylediği şey bu" diye düşünüp bu tip çizimler 
yapacaklardır. Fakat bana göre genel olarak yapılan bir hata detaylara dikkat 
etmemekten kaynaklanıyor. Çünkü bir kitabı doğrudan tercüme ettiğiniz zaman 
tüm okuduklarınız ve yaptığınız tercümeler aklınızda kalıyor ve bir an 
gördüğünüz yada fark ettiğiniz bir detay kafanızın içinde uçuşmakta olan 
sembolleri ve bilgileri bir araya toplayıp yeni bir bağlantı kuruyor. Yani bir ara 
kafanızda bir şimşek çakıyor ve "hey burada yazan şeyin aynısı buradada 
yazıyor" diyor. Mesela: 

13Tekerleklere “Dönen tekerlekler” dendiğini duydum. (Türkçe incil) 

13Kulakları çınlatan gürültü fırıl fırıl dönen (kasırga hortumunu anımsatan) 
tekerleklerden (çarklardan) gelmekteydi. (İbrani incil) 

Buradaki "Dönen Tekerlerkler" terimi ibranicede GALGAL olarak geçiyor ve 
manası çok hızlı (fırıldak gibi) dönen çark yada tekerlekler demek. Tabiki 
Hezekiel'in duyduğu gürültünün tercümeye göre birazda "rahatsız edici 
yükseklikte" olduğunu belirtmeliyim. Tabiki şimdide ne olabilir diye düşünmeye 
başlayınca ve bazı parçalarıda birleştirince ortaya şu çıkıyor: 

 

Böyle olduğunu değil, bunu andırdığını yazıyorum! 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

475    

 

İncil, yani özelliklede eski ahit bana kalırsa sadece eski savaş stratejilerini ve 
yapılan savaşlarda kullanılan ileri teknoloji makinelerin cahil insanlar tarafından 
nasıl yanlış anlaşılmış olduğu üzerine bir kitap. Tüm o iniş takımları, gürültüler, 
gürlemeler yada ateş saçmalar, volkan yada deprem gibi doğal bir güçten çok; 
isteğe bağlı gerçekleşen, yani bir nevi düğmeye basınca oluşan efektlerin 
hafızalardaki yankısı gibi. İncilde bu uçan cisimler kartal olarak adlandırıldıkları 
gibi bugünkü savaş uçaklarıda savaşan kartallar yada şahinler olarak anılmakta.  

Kutsal kitapları aylarcada okusanız orada yazılan şeyleri bugünkü tercümelerine 
bağlı olarak bir araya getirip realist bir görüntü oluşturmanız oldukça güç. Aynı 
şekilde etimolojiye bağlı olarak yapılacak tercümelerde illaki doğru sonuca 
varacağız anlamına gelmez, çünkü günümüzde kimse %100lük bir kesinlikle o 
zamanki insanların birşey söylediklerinde aslında neyi tam olarak ifade etmiş 
olduklarını söyleyemez - tek yapabileceğimiz şey mantıksal bağlantılar kurmak 
olacaktır. Benim elde ettiğim bilgiler konusunda bu uçan cisimlerin ne 
olabileceğine dair kurabildiğim tek mantıksal bağlantıda şulardan ibaret: 
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11Yüzleri böyleydi. Kanatları yukarıya doğru açılmıştı. Her yaratığın iki kanadı 
yanda öbür yaratıkların kanadına değiyor, iki kanatla da bedenlerini örtüyordu. 

 

10Her yaratığın dört yüzü vardı: Önde dördünün yüzü insan yüzüne, sağda 
dördünün aslan yüzüne, solda dördünün öküz yüzüne, arkada dördünün kartal 
yüzüne benzer bir yüzü vardı. 

 

Solda mısırdaki Abydos tapınağında bulunan semboller mevcut. İşin ilginç yanı 
bunların sadece sembol olması ve herhangi bir hece yada harfi temsil 
etmemeleri. Bunu oraya kim kazıdıysa içeride ne olduğunu belirtmek için yaptığı 
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kesin! Dikkat ederseniz oradada dört adet farklı cisim bulunmakta. Sağdaki 
semboller Karnak tapınağında mevcutlar ve sadece Abydos'tan kopyalandılar! 

Aşağıdaki çizimler aslında resmi olarak var olmayan bir uçağın Stealth isimli 
filmdeki modelinden alıntıdır. 

 

Burada bu uçaga değişik bir perspektiften bakarak aslında esas ebadının ne 
olduğunu kestiremiyorsunuz, işte sembollerin insanları yanıllıttığı en önemli 
noktada bu: görüş açısı! 

 

Bu resim tarih öncesi sümerlilerin kullandığı bir piktogramdı ve telaffuzu RU idi. 
Bu ifade edilen cisim her ne idiyse, onu gören cismin yaptığı şeyi doğadaki bir 
benzeri olan kuşlarla eşleştirmişti. Çünkü bu cisimde kuşlar gibi uçuyor fakat 
kanatları sabit olduğundan, onun tıpkı albatroslar gibi hareketsizce süzülüyor 
olduğu sonucu ortaya çıkıyordu. İlginç olan şey bu cismin havada asılı bir 
pozisyondada durabiliyor olduğu ifadesi. Eğer bugünkü uçak teknolojisine 
bakarsanız bunu zaten başaran uçakların (F35B) olduğunu görürüsünüz. Tabiki 
burada esas konumuz kadimlerin nelerle uçmuş olduğu değil... daha çok bu 
Tanrı denenlerin kim yada kimler oldukları! Şimdiye kadarki ipuçları 
doğrultusunda sizinde aynı şekilde benzer bir sonuca varacağınızı düşünüyorum, 
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çünkü bazen dendiği gibi "görünen köy kılavuz istemiyor". Tabiki şu Tanrının 
Musa ile olan tanışma anını irdelemeden bu konuyu sona erdiremem! 

Mısırdan çıkış 3: 

1Musa kayınbabası Midyanlı Kâhin Yitro’nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün 
batısına sürdü ve Tanrı Dağı’na, Horev’e vardı.  
2RAB’bin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, 
çalı yanıyor, ama tükenmiyor.  
3“Çok garip” diye düşündü, “Gidip bir bakayım, çalı neden tükenmiyor!” 
4RAB Tanrı Musa’nın yaklaştığını görünce, çalının içinden, “Musa, Musa!” diye 
seslendi. Musa, “Buyur!” diye yanıtladı. 
5Tanrı, “Fazla yaklaşma” dedi, “Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal 
topraktır.  
6Ben babanın Tanrısı, İbrahim’in Tanrısı, İshak’ın Tanrısı ve Yakup’un 
Tanrısı’yım.” Musa yüzünü kapadı, çünkü Tanrı’ya bakmaya korkuyordu. 
7RAB, “Halkımın Mısır’da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm” dedi, “Angaryacılar 
yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum.  
8Bu yüzden onları Mısırlılar’ın elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden çıkarıp 
geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan, Hitit, Amor, Periz, 
Hiv ve Yevus topraklarına götüreceğim.  
9İsrailliler’in feryadı bana erişti. Mısırlılar’ın onlara yapmakta olduğu baskıyı 
görüyorum.  
10Şimdi gel, halkım İsrail’i Mısır’dan çıkarmak için seni firavuna göndereyim.” 
 

İşte bu tanışma faslı beni hep hayran bırakmıştır. Çünkü burada aslında ilahi bir 
karşılaşmadan çok basit bir tanışma faslı bulunmakta. Öncelikle ilk ayette, yani 
Musa henüz Rab Tanrıyı tanımıyorken zaten var olan diğer Tanrılarla haşır neşir 
olduğunu Horevdeki Tanrı Dağı ile belirtiyor. Yani bu dağ Yehova haricindeki 
yada öncesindeki Tanrılara adanmış bir yer. İkinci ayette ise Musanın önünde 
Rabbin bir meleği beliriyor fakat bu Musayı pek etkilemiyor; o sadece yanan 
aleve konsantre oluyor, çünkü çalı bir türlü yanmayı kesmiyor. Belkide Tanrı 
elindeki çakmak tarzı birşey ile çalıyı yakmıştı, yada çalı yeraltı gazlarından 
dolayı mucizevi bir şekilde alev almıştı - o anda gerçekten ne olduğunu 
bilemiyoruz artık, ancak inanıyorumki her ne olduysa oldukça basit birşeydi! 
Düşünüyorumda, en iyisi ne olmuş olduğunu aslında yazayım.... 

Eğer sureye dikkat ederseniz çalı yanıyor ve musa bu yanmaya karşı garip bir 
ilgi gösteriyor, yani bu şey dikkatini çekiyor ve ona doğru gidip orada ne yada 
kim olduğunu çözmek istiyor. Öncelikle ortada yanan ve tanrının ardından 
musaya seslendiği bir çalı var! Yani bu adam yanan bir çalının ardından 
konuşmaya çalışıp kendisinide yakmaya çalışmayacağına göre, ardında 
bulunduğu çalı aslında yanmıyor. Ayrıca Musa yanan çalıya bakarken Tanrıda 
başka bir çalıdan konuşmuyor, çünkü incilde Musanın herhangi bir şekilde yanan 
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çalının haricinde başka bir yere yöneldiği belirtilmiyor. Yani yanan çalı şurada ve 
tanrının konuştuğu çalıda burada değil - ortada sadece tek bir çalı var, oda 
Tanrının ardından konuştuğu çalı.  

Aslında ne oldu? Tanrı abi çalının ardında saklanmış bekliyordu! Saklanmıştı 
çünkü belliki ya birileri onu arıyordu yada kısaca başı beladaydı. O anda oradan 
geçen Musanın dikkatini çekip onun kendisine yardım etmesini sağlayabilmek 
için ardında bulunduğu çalıyı sallamaya başladı. Çalı sallandığı için hışırtılı bir 
ses çıkarıyordu ve bu ses tıpkı odunlar yanarken çıkan sese benziyordu. 
Musanın dikkatini çeken şey çalının ardında neyin bu hışırtıyı yaptığı idi. Bu 
yüzden çalıya doğru gitti ve yeterince yaklaştıktan sonrada Tanrı oldukça kısık 
bir sesle ona "Musa,... Musaaa.." diye seslendi. Eğer yeterince normal bir tonda 
konuşuyor ve karşıdaki insanda sizi görebiliyorsa onu çağırmak için herhalde 
"fısıltılı" bir tonda konuşmazdınız! Hey Musa, buraya gel gibi birşey söylerdiniz. 
Fakat hayır, tanınmak yada bulunmak istemeyen bu tanrı musaya "psst Musa, 
lan Musa, alooowww" şeklinde sesleniyor. Madem o yüce, görkemli yada ulu 
tanrı sizsiniz, o zaman ne diye böyle "korkak" bir iletişim metodu 
kullanıyorsunuz? Kısaca yehovanın hikayesi tam olarak o andan itibaren 
başlıyor.... fakat onun oraya hangi sebeplerden dolayı gelmiş olduğunu ve 
Musayı beklediğini belki başka bir kitapta açıklarım. İncile dikkat ederseniz 
tanrının meleği sadece bir an için görünüyor ve sonrasında ise akıbeti belirsiz 
kalıyor - çünkü ortada melek diye birşey yok, sadece bir çalı ve iki insanın 
konuşması mevcut. Tabiki şimdide gelin şu Yehova neye benziyordu acaba ona 
bir bakalım. 

 

Halen hayırseverlerin bir espiri anlayışı olduğunu düşünmüyormusunuz? Filmde 
dünyalı bir tim oraya gidiyor! Ya tam tersi olmuşsa??? Bu film boyunca hangi 
gezegende bulunmuş olduklarından bahsedilmedi fakat ilerki dizilerde bu 
gezegenin Abydos olduğu açıklandı. Eski mısır lisanında Abydos'a Abdju denirdi. 
Hiyerogliflere göre Abydos'un ismi 3bdw yada Abdw olarak geçer. Bu tapınağı 
özel yapan şey ise isminin "Sembolün Tepesi" yada "Kutsal Emanetin Tepesi" 
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olarak anılmasıdır. Efsaneye göre Osirisin kutsal başı orada saklanmaktadır! 
Bilim adamlarının HD 209458b olarak adlandırdıkları "Osiris", atmosferinde 
hidrojen bulunan ilk güneşötesi gezegen. "Osiris", kardeşi Seth tarafından 
öldürülerek parçalanan ve hiçbir zaman yeniden hayata dönmeyen bir Mısır 
tanrısının adıdır. Astronomlar bu yüzden asla canlı barındıramayacak olan dev 
gaz gezegenini bu şekilde adlandırdılar. Bu gezegenin bulunduğu yer ise 
Pegasus konstelasyonu ve bizden yaklaşık 150 ışık yılı uzakta. Osiris tükçeye 
devşiren ismi ile Vezir, aynı zamandada yeraltı dünyasının ve ölüm sonrasının 
sembolik tanrısı idi. Bugünkü astronomların buldukları gezegenlere bu eski 
Tanrıların isimlerini vermelerinin tek nedeni bu tanrıların eskiden sadece birer 
gezegen olduğu gerçeğidir. Fakat ortada bir gariplik var! Kadimlerin astronomik 
gözleme bağlı yaptıkları çizim ve sembolizmler bugünkü gözlemcilerin bir türlü 
"neden böyle bir sembol" sorusuna halen bir yanıt veremiyor. Aslında bununda 
cevabı çok basit! Kadimlerin baktığı gökyüzü ile bizim şuanda bakmakta 
olduğumuz gökyüzü aynı değil! Tabiki bu onların hemen başka bir gezegenden 
gelmiş oldukları anlamına gelmiyor. Tüm bu semboller herkes burada iken ve bu 
şeyleri doğrudan görüyorlarken oluşmuştu. Aslında sembollerin çoğu "ne ise o" 
olarak çizilmiş şeyler, yani hayal ürünü değiller. Bizim bu sembolleri 
anlayamamış olmamızın temel nedeni artık bu şeyleri gökyüzünde göremiyor 
olmamızdan kaynaklanıyor.  

Herneyse... yehovanın kim olduğuna değinmiş olduğumuza göre artık bir başka 
konuyla yolumuza devam edebiliriz. 
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RUH VE ORJİNİ 

Şimdi o çok sözü geçen, ifade edilemeyen, halk dilinde çok kullanılan ve 
spiritüel yada ilahilerin %100 açıklık getiremediği bir konuya değineceğim. RUH! 
nedir ve ne değildir? 

Öncelikle bu kelimenin Türk lisanına ne zaman girdiğine bakalım. Bunun için 
Muhammedin peygamber olmak için çabaladığı zamana döneceğim. 
Kullanacağım kaynak ise klasik islam tarihi. Konumuz Kehf Suresi! 

İbn İshak'ın naklettiğine göre, Kureyşliler Nadr b. Hâris ve Ukbe b. Ebi Muayt'ı 
Yahûdi ilim adamlarına gönderdiler ve onlara şu talimatı verdiler: 

– Muhammed peygamber "hakkında bunlara soru sorun ve onlara Muhammed'in 
niteliklerini anlatın. Neler söylediklerini bildirin. Çünkü onlar, kendilerine ilk 
kitap verilmiş kimselerdir. Ve onların yanında bizim sahip olmadığımız türden 
peygamberlerin getirdiği bilgiden malumat vardır. 

Bunun üzerine Nadr ile Ukbe yola çıktılar ve Medine'ye gittiler. Medine'ye varıp 
Yahûdi ilim adamlarına, Rasûlullah hakkında soru sordular. Onlara durumunu 
anlattılar, söylediği sözlerin bir bölümünü haber verdiler ve şöyle dediler: 

– Siz, Tevrât ehlisiniz. Biz size, bizim bu arkadaşımızın durumunu bildirmeniz 
için geldik. 

Yahûdi ilim adamları onlara şöyle dedi: 

– Bizim size söyleyeceğimiz üç hususu ona sorunuz. Eğer bunlara dair size 
haber verecek olursa, o, Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Şayet 
bunu yapmayacak olursa, o, Allah'a yalan uyduran bir kimsedir. O takdirde 
uygun gördüğünüzü ona yaparsınız. Siz ona, eski zamanda ayrılıp gitmiş genç 
bir takım delikanlıların durumlarının ne olduğunu sorunuz. Çünkü gerçekten 
onların hayret edilecek bir halleri olmuştu. Yine ona, dünyanın doğularına ve 
batılarına ulaşmış, oldukça dolaşmış bir kimseye dair soru sorunuz. Onun haberi 
ne olmuştur? Yine ona Ruh hakkında sorunuz, o nedir? Eğer size bunları 
haber verecek olursa, ona uyunuz, o bir peygamberdir. Eğer yapmayacak 
olursa, biliniz ki, o, yalan uyduran bir kimsedir. Onun hakkında uygun 
göreceğiniz uygulamayı yapınız. 

Bu yahudi rabiler Muhammed'in yada etraftaki çoğunluğun aslında pekde 
bilmedikleri şeyleri sormuşlardı. Çünkü bu terim yanlızca semavi dinlerde 
kullanılmaktaydı. Eğer kolayca bilebileceği birşey olsaydı zaten bu soru ona 
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yöneltilmezdi bile. Tabiki Muhammedin 15 gün sonra cevapları kimden ve nasıl 
elde ettiği bamabaşka bir konu! Anlamanız gereken Ruh kelimesinin islam 
vasıtası ile kültürümüze katılmasının başlıca nedeni yahudilerdi. Bu yüzden 
yahudilerin kaynaklarına başvurcağım. 
 
Bu konuya bir açıklık getirebilmek için tabiki incilin eski ahitinden ve orjinal 
yazılımdan alıntılar yapacağım. Bugün incilin ne olduğuna bakarak onun asırlar 
evvel bir araya getirilmiş olduğunu belirteyim. Yani cahillerin belkide zannettiği 
gibi 2000 sene evvel İsanın ortaya çıkmasını takiben gökten düşmüş bir kitap 
değil bu! Tabiki incilde ne yazıyorsa yazıyor ve belkide ancak bu şekli ile bir 
kitap halini alabilirdi. Fakat realitede incil 7. ve 9. yüzyıllar arasında bir araya 
toplanmıştır. Yani 600 ila 800 yılları arasında Merovigler ve ardındanda 
Carolingler avrupada hükümlerini sürerlerken. Demek istediğim; Charlemagne 
kutsal roma imparatorluğunu Galilee gölünün yanına inşaa ederken, bir aile - 
Moshez ben Aaron ben Asher'in ailesi bugün bilinen incili belirledi. Bu aile diğer 
aileler ile bir rekabet içerisinde idi: onlar Tiberianın Okulunu temsil ediyorlardı. 
Bunun haricinde Filistin okulu, Samarit okulu ve Babil okulu bulunmaktaydı. 
Sonuçta onlar kazandı. İşte şimdi elimizde bulunan incilide onlar bir araya 
getirdiler. Eğer bu ailelerden bir başkası bu yönetim mücadelesini kazanmış 
olsaydı, bugün büyük ihtimalle elimizde daha farklı bir incil olurdu. Neden mi? 
Çünkü ilk incil ünsüz harflerin olmadığı bir sıralama ile yazılmıştı. Bunun anlamı 
bu işi gerçekleştirmiş olanların yani Masoretlerin (Geleneği Barındıranlar) 
kelimelerin ne ifade ettiklerini belirleyen ilk şahıslar olduğudur. Yani ünsüz 
sıralama ile yazılmış harfleri tek tek bölerek ortaya kelimeleri çıkarmışlardır. 
Gözden kaçmaması gereken bir diğer hususta, bu bölme ve ortaya kelime 
çıkarma işleminin birçok "farklı" şekilde gerçekleştirilebileceğidir. 
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Yapmış oldukları ikinci iş ise harflerin arasına aslında hiç orada bulunmamış olan 
ünlüleri koymaktı. Araya ünlüleri koyma işlemine bağlı olarak kelimelerin 
manalarınıda belirlemiş olursunuz. Tabiki bu adamların tüm bu oluşturma 
ve teolojik düşüncelerini yerleştirme işlemi sırasında linguistik açıdan 
kendilerine sormamış oldukları çok önemli bir soru vardı! Bugün bilmemiz 
gereken ve mutlak kesinlik olarak bakmamız gereken en objektif düşünce 
aslında "bilmiyor" olduğumuzdur. Çünkü linguistik açıdan o zamanlar yani 
incilin ilk yazılmaya başlandığı zamanda yazılanların nasıl "telaffuz"  
edildiğini bilmiyoruz. 

 

Aynısı Kuran içinde geçerli. Yukarıdaki bilinen en eski kodekslerden birisi 
(Osman tarafından Yazdırılan ve şuan Taşkentte olan) ve kufik stilde, yani 
görebileceğiniz gibi noktasız ve virgülsüz - ham halinde. Bunun üzerine tıpkı 
incilde uygulandığı gibi yapılan noktalamalar ile istenilen manalarda eklenmiş 
oldu. Yani kuranda arzu edildiği gibi modifiye edildi ve DEĞİŞTİRİLDİ! 

 

Önce ve sonra. 
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Tabiki şimdiki konumuz kuranın nasıl ihtiyaca göre modifiye edildiği değil!  

İncilde yazılan önemli olayların gerçekleştiği sırada henüz ortada ibranice diye 
bir lisanda yoktu. Musa ibranice konuşmuyordu. Yani israiloğulları mısırdan çıkıp 
çölde aylak aylak geziyor iken ibranice konuşmuyorlardı. Fakat eğer bir 
başlangıç noktası ararsak, belkide semitik bir lisan konuşmuş olduklarını 
söyleyebiliriz, belki Amarit lisanına benzer birini kullanıyorlardı... ardındanda 
belki Aramiceye benzeyen bir lisanla konuşmaya başladılar. Bundan birkaç asır 
sonrada Yahudilik bir şekil almaya başladı, ki aslında bu alt-fenikeli bir 
transformasyondu. Sanırım şimdi yavaş yavaş "bilmiyoruz" derken bunun bir 
mutlaklık olduğunu görebiliyorsunuzdur. Yani bir teolog, kabalist yada linguist 
olarak eğer bu tip antik dökümanlar üzerinde çalışıyorsanız bu mutlaklık "size 
nasıl olduğunu söyliyeyim" demeden evvel aklınızın bir ucunda durması gereken 
bir şeydir. İşte bu yüzden size incilde ne yazdığının tercümesini değil, ibranice 
yazılmış olan ünsüz kelimelerin köklerinin ne "ifade" ettiğini yazacağım. Benim 
hobim kelimelerin linguistik ve etimolojik köklerini bulmaktı. Bunu meslek 
olarak yapanlarda mevcut ancak bu pekde para kazandırabilen bir iş değil. Bu 
araştırmaları yaparken ibranice ve aramice üzerine Rabiler tarafından yazılmış 
ve israil yada ABD de basılmış olan sözlüklerden faydalanıyorum. 
 
Peki... bu kısa tanıtımdan sonra şimdide esas konumuza gelelim! 
 
İbraniceden - Ruah ( ַר�ח rûaħ) 
 
Gelin beraber Elohim'in (Çogul) RUAH'ı ile beraber bir seyire çıkalım. Buna 
Elohim'in rüzgarı deniyor ve incilde bunun tercümesi "Tanrının Ruhu" (God's 
Spirit) olarak geçiyor. Ancak RUAH terimi ruh anlamına gelmiyor - buna 
"rüzgar" yada havada uçarken rüzgar yapan herhangi bir cisim deniyor. Tanrı 
figürünün oluşturulması ile daha sonraki teolojik detaylama işleminde RUAH 
ında ona adapte edilmesi ile bu kelime "ruh" manasını almış oldu. Ancak aslında 
ortada böyle birşey yok. Yani bu mana tamamen ve kelimesi kelimesine bir 
"uydurma". 
 
Şimdi size bu kelimenin neyi SEMBOLİZE ettiğini göstereceğim. Yani RUAH 
denen "şeyin" nereden kaynaklandığını. Fakat buna bakmadan evvel şunu 
tekrarlamak istiyorum... tüm bu yazıları tamamen "bilmiyorum" ve "UFO lar ile 
ilgilenmiyorum" açısından yazıyorum. Tek yazdığım şey ne ifade ettikleri! RUAH 
aslında ibranice bir kelime değil! Bu kelimenin kökü sümer lisanına dayanmakta 
ve RU-A da bunun ne ifade ettiği üzerine. Tüm yazdıklarıma daima objektif ve 
açık bir zihinle bakarsanız, tüm bu ilahi yada kutsallığın aslında hiçbir şey ifade 
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etmediğini görmeye başlarsınız. Tüm bu uydurmalar sadece aldatma, kandırma 
yada belirli amaçlar uğruna yönlendirme için kullanılan teknikler! 

 

Bu piktogram RUAH denen şeyi ilk görenlerin onu ifade etmek için kullanmış 
oldukları bir semboldü ve aynı zamandada ibranice olan kelimeninde köküydü! 
Tabiki aslında bu sembol ile ne ifade edilmiş olduğunu "bilmiyoruz" diyerek 
rahat bir nefes alabilir ve yolumuza devam edebiliriz. Fakat ifadede kullanılan 
şeyin su üzerine asılı duruyor olduğu kesin. Bu sembolün ne olabileceği 
konusunda fazla zırvaya başvurmadan vatikanın kullandığı bazı terimleri 
kullanacağım! Ki böylece hataya yer kalmasın. Vatikanın "Libreria Editrice 
Vaticana" tarafından yayınlamış olan "Lexicon Recentis Latinitatis"in son 
baskısında şunları okuyoruz: "navis sideralis" (uzay gemisi), "aeria navis" (uçan 
gemi), "aereus viator" (astronot). Bu kitaba aynı zamanda yeni bir akronim 
daha eklediler, anlamıda: "Res İnexplicate Volantes" (UFO - Bilinmeyen Uçan 
Cisim). Şimdi yukarıdaki piktogramada aynı şekilde "Bilinmeyen Uçan Cisim" 
olarak yaklaşacağız. Çünkü gerçektende ne olduğunu bilmiyoruz! Ancak 
piktogramdaki şekli itibarı ile bu cismin suyun üzerinde havada asılı durduğunu 
görebiliyoruz. 
 
Eğer incilin yaratılış bölümünü okursak orada: "Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü 
yarattı" cümlesini okuyoruz. Aynı zamanda Elohim'in Ruach'ı yada bir başka 
deyişle Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde hareket etmekte idi. İbranicede 
"üzerinde hareket etme" bir ortaç olarak kullanılan "MELAHEPHET" idi. Anlamına 
gelince.... havada hareketsizce süzülerek uçan kuşların davranışını temsil eder. 
Tıpkı albatroslar gibi; belirli bir yükselikte artık kanat çırpmayı bırakıp sadece 
rüzgar ile beraber süzülmeye başlarlar. İşte bu burada bahsettiğim Elohim'in 
RUAH'ı, yani sümerlerin tasfiri ile bu şey herşeyin başlangıcında suyun üzerinde 
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hareketsizce süzülüyordu. İşte şimdi elimizde olan şey sümerlerin resmedip, 
ibranilerinde ne olduğunu ifade ettikleri şey. Artık, şüphesizki iki tarafta aynı 
şeyden bahsediyor. 

Birazda wikipediadan bakalım. 

The English word spirit comes from the Latin spiritus, meaning "breath", but 
also "spirit, soul, courage, vigor", ultimately from a Proto-Indo-European 
*(s)peis. It is distinguished from Latin anima, "soul." In Greek, this distinction 
exists between pneuma (πνευµα), "breath, motile air, spirit," and psykhē 
(ψυχη), "soul." 
 
The word "spirit" came into Middle English via Old French. The distinction 
between soul and spirit also developed in the Abrahamic religions: Arabic nafs 
روح) opposite rúħ (نف�������س) ); Hebrew neshama (נְָ�ָמה nəšâmâh) or nephesh (in 
Hebrew neshama comes from the root NŠM or "breath") opposite ruach ( ַח	ר 
rûaħ). 

Şimdi Ruh denen şeyin ne olduğunu gördüğünüze göre birde bunun ne 
olmadığına gelelim.  

Birçok filozofik yada teozofik akım bir esans yada öz'den bahseder. Yani insana 
yaşam enerjisini verdiği söylenen şeyden. Tabiki çoğunlukta Tanrının üflemiş 
olduğunu zannettikleri rüzgarı bununla eşleştirirler. Anlayabileceğiniz gibi 
koyunların anladığı bu ruh denen şey aslında anlaşıldığı manada yok. Kimileri 
hatta kibirli bir şekilde ruhun sadece insanlarda olduğunu savunur - ki buda bir 
başka "sen özelsin" zırvasının getirdiği bir hayaldir.  

Ancak biraz bilimsel açıdan bu konuya girersek ortaya bambaşka bir görüntü 
çıkmaktadır. Öz denebilecek bu kaynak mevcut, ancak tüm insanlarda değil! 
Bazıları buna sahip, bazıları ise değil. Bu alanda enerji vampirliği denen terim bu 
konuyu en iyi açıklayabilecek şeydir. Kısaca buna sahip olmayanlar, sahip 
olanlardan elde etmeye uğraşırlar. Kimilerinin gözlerine baktığınızda fiziksel 
olarak sanki oradalardır ancak yinede aslında orada yokmuş gibi bir izlenim 
bırakırlar. Tıpkı marketlerdeki insan boyu kartonlar gibi - görüntüde insandırlar 
ancak tekdüze ve boşturlar.  

Hani şu insanların doğuştan her boka sahip oldukları zırvası vardır: doğuştan 
müslüman, doğuştan türk, doğuştan fenerli yada doğuştan şu yada bu hak..... 
bunların hepsi insani zihin ürünü hayallerden ibaret! İnsanları bu tip hayali 
şeylere inanmaya iten temel kavram yalnızlık korkusudur. Yani bu ruh 
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kavramına göre asla yalnız değilsinizdir. O daima sizinledir ve bu yüzdende 
daima en az ikisinizdir!  

 

İşte bu insanların bir ruha sahip olduklarına kanıt olduğunu zannettikleri 
fenomendi! Ancak bugün bunun ne olup olmadığını çok iyi biliyoruz değilmi!? 

Ruh doğuştan sahip olunan birşey değil, daha çok zamanla oluşan ve elde edilen 
birşey. Doğa onu elde edebilmek için araçları sunuyor: düşünme ve öğrenme 
kabiliyeti! Bunları kullanmayı bilenlerde birer ruha sahip oluyor ve onu 
geliştirerek evrimlerini tamamlıyorlar. Geriye kalan diğerleri ise sadece tıpkı 
sonbahar yaprakları gibi yere düşüp gübre oluyor ve yine birer ot olarak yerden 
bitiveriyorlar.  

 

Döngüye devam...... 
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Ve yine.......∞ 

Evrende bedavaya birşey olmadığı için birşeye sahip olabilmenin tek yolu onun 
için uğraşmakla mümkün.Tabiki burada işin adil tarafı elde etmek için gereken 
araçlara sahip olmanız. Kimileri bunu kullanmayı biliyor kimileri bilmiyor. 

 

Tanrı Abraxas. Sağ elinde gücün kamçısı, sol elinde ise bilginin kalkanı. Neden 
bilgi bir kalkan? Çünkü yalnızca bilgi ile vurdumduymazlığın getireceği 
sorunlardan korunabilirsiniz! Bilgi olmadan güç kullanışsızdır.  

Herkes ruhun içlerinde olduğu kanısındadır, çünkü bu doğrudan alınan nefesin 
gittiği yerdir. Ne zaman birine "ruhundan" bahsetseniz mutlaka elini göğsüne 
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götürecek yada oraya doğru işaret edecektir. Bu sembolizm sadece, sizi hayatta 
tutan ancak görünmeyen enerjinin (oksijen) zamanla insanlar üzerinde 
oluşturduğu psikolojik şartlanmadan ibaret! Hava yani nefes olmadan 
yaşayamazsınız, bu yüzdende konu yaşam oldumu bu daima üfürük, rüzgar 
yada esinti gibi benzer sembolizmlere bağlı olarak tasfir edilir. Ancak dediğim 
tüm bu sembolizmin tek manası hava ve nefes. 

Diğer metafiziksel ruh ise ne olduğunuz ve olacağınızdır. Tıpkı bir kürenin 
içindeki tohum gibi, ona ne kadar su (bilgi, tecrübe) veririseniz, oda o kadar 
büyüyecektir. Yani aslında ruh sizin içinizde değil - siz onun içindesiniz. 
Anlayabileceğiniz gibi büyüyerekte kabuğunuzu kırıp dışarı çıkmalı, yani yeniden 
doğmalısınız. Tıpkı dediğim gibi koyunların bildiğinin tersi üzerine düşünürseniz 
cevapları çok daha kolay bulacaksınızdır.  

Size daima derlerki yüce bir varlığın size bahşetmiş olduğu bu ruhtan ötürü ona 
hizmet (ibadet) etmelisiniz. Yani bir nevi Tanrı size ruhunuzu vermiştir ve sizde 
bu açıdan ona borçlusunuzdur ve bu borcu ona hizmet ederek geri 
ödemelisinizdir. Bu mantık ömrünüzün daha en başında iken zihinlerinize 
kazıtılır. Buna en iyi örnekte hristiyanların bir ara doğuştan günahkar 
olduklarına inanmaları olarak verilebilir. Yani ömrünüz boyunca Tanrının size 
verdiği birşey ile yaşamakta ve bu yüzdende tıpkı borçlu olduğunuz birini 
aklınızdan çıkaramadığınız gibi bu ibadet zırvasınıda unutamamaktasınız. Hiçbir 
türlü ibadet etmiyor olsanız bile mutlaka vicdanınızın bir köşesinde bir 
rahatsızlık yada huzursuzluk duygusu bulunmaktadır. Bu hisse öyle yada böyle 
sahipsiniz çünkü zihninizdeki bir program sizi başka türlü düşünmekten men 
ediyor, buna bağlı olarak başka bir çözüm görünmediğinden elde olan ile devam 
ediyorsunuz. 

Şimdi iyice dikkat edin..... Tanrı hiçbirinize hiçbirşey vermedi, çünkü veremez. 
Neden mi? Tanrı ancak varlıklar var ise onların varlığı doğrultusunda var olabilir. 
Kısaca Tanrı var olmaktır, yani var olan herşey dolaylı olarak Tanrıdır. Eğer 
gerçekten zannedildiği gibi bir tanrı olsaydı, bu ünvana sahip olabilmesinin tek 
yolu var olanların onun varlığını kabul etmesi olurdu. Bu yolla tanrı ancak onun 
varlığını kabul edenlerin sayesinde var olabilir ve buna bağlı olarakta kendisini 
var edenlere borçlu olurdu. Tıpkı etraftaki diğer görünen tanrıların yaptığı gibi, 
ortada dönen dolap şu: size zaten hakkınız olan hava verilip, sanki bir hediye 
elde etmişsiniz gibi bir hava yaratılır. Bu havaya karşılıkta siz gerçek şeyler 
sunarsınız.... enerji ve işgücü! Tanrı ve ona kulluk oldukça eski bir aldatma 
metoduda olsa, bugün artık neyin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Dikkat edin, 
biliyoruz diyorum - inanıyoruz değil! Çünkü ancak bilerek ve öğrenerek 
önümüzdeki kısıtlayıcı duvar yıkılabilir ve böylecede bir ilerleme sağlanır. 
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Çoğunluk bu anlayış ve evrensel bakış açısından uzak kalacağı için daima 
kullanılmaya ve sömürülmeye devam edecekler - DAİMA! Topluma iyi bakın... 
buradaki üniteler daima aynı şeyleri yapıyor olacaklar. Bu çoğunluktan sadece 
küçük bir azınlık yakayı kurtarabilmekte ve çoğunluklada bu koyunların başına 
geçmektedirler. Toplumun var olmasının temeli barındırdığı eziklere dayanır! 
Doğan çocukların %90'ından fazlası henüz doğdukları anda kaybeden eziklerdir. 
Ezikler ne iseler o oldukları için daima realiteye yeni isimler verirler ve asla "ne 
ise o" olarak görmekten kaçarlar. Realite onları daima korkutur, bu yüzdende 
gerçeklere karşı vahşice ve şiddetle tepki gösterirler. Onların hiçbirşeyi yoktur 
ve olmayacaktırda - bunu kendileride gayet iyi biliyorlar. Bilinçaltlarında daima 
birinin onların efendisi olduğunu bilirler ve asla kendi başlarına efendi 
olabileceklerini düşünmez hatta buna teşebbüs edecek cesaretleride olmaz! 
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MELEKLER 
Dünyada her dört insandan üçü meleklere inanmakta. Kimisi bunları koruyucu, 
kimisi yazman, kimiside elçi olarak görüyor. Yani kısaca bu melek diye 
adlandırılanlar normal insanlardan farklılar ve sanki başka hiçbir işleri 
yokmuşçasına sürekli insanlarla bir şekilde iletişime geçip onlara yol göstermeye 
çalışmaktadırlar. Tabiki işin ilginç yanı başta kimsenin onların bu görevi 
üstlenmesi için rica etmiş olmamasıdır. Yardımcı, koruyucu yada yazman bir 
meleğiniz olsun istedinizmi? Yani bu melekler neden yanınızdan ayrılamak 
istemiyorlar? Bunları işten çıkarmanın bir yolu varmı? Kim tayin etti bunları? Bu 
ve benzeri soruları daima sorarak zırva olan herşeyi tek tek ortaya çıkarıp 
gereksiz şeyleri hayatınızdan uzaklaştırabilirsiniz. 

Öncelikle şunu bir belirteyim: melek diye bir varlık yok! Buda tıpkı diğerleri gibi 
bir başka insani uydurma. Daha doğrusu eski geleneklerden kalma şeylerin 
zamanla devşirmesi ile oluşan hayal ürünlerinin günümüzdeki yansımalarından 
başka birşey değil. Meleklerin birde görevlerine bakarsanız ortada tam 
teşekküllü bir hiyerarşinin olduğunu görürüsünüz. Yani her melek aynı değildir. 
Biri şunu yapar, diğeride bunu ve aynı zamandada birbirleri üzerlerinde hüküm 
sahibidirler ve üst melekler alt meleklere emir verebilirler, bir nevi komuta 
zinciri gibi. 

Peki nereden geliyor bu melek ismi? Eski yunancada ἄγγελος (aggelos), eski 
ibranicede מלאך (mal'akh); bir başka benzer tanımı ilede, م�ئك�����ة (Malāīkah), 
Kuranda kullanılmaktadır. Sözlükte "haberci, elçi, güç ve kuvvet" anlamlarına 
gelen melek, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen 
nûrânî ve ruhanî varlıktır. Nur ve Ruh ile neyin kastedilmiş olduğunu aklınızda 
tutarak bu meleklerinde ne olup olmadığına gelelim.  

Çıplak kral diye bir masal vardır, sanırım bunu çoğunuz hatırlar. Bu masalda iki 
tane kurnaz terzi krala çok pahalıya özel bir elbise dikeceklerini söylerler. Bu 
kıyafet o kadar özeldirki sadece "akıllı" insanlar onu görebilir! Tabiki kıyafeti 
görmediğini söyleyerek kendini aptal yerine koymak istemeyen kralda 
gerçektende kıyafet varmış gibi davranıp yemi yutar. Kıyafet bitince kral onu 
sanki çıplak bedenine giymiş gibi davranıp halkın ortasına çıkar... kimse kralın 
aslında bariz bir şekilde çıplak olduğunu kabullenmek istemez, çünkü elbiseyi 
görmediklerini söylerek aptal olduklarını kanıtlamış olacaklardır. Sadece saf bir 
çocuk ortaya çıkıp "hey, kral çıplak" diye bağırmaya başladıktan sonra 
diğerleride aslında oyuna getirildiklerini anlayıp ona katılmaya başlarlar - tabiki 
terzilerde çoktan ceplerinde para ile uzaklaşmışlardır. Bu masal oldukça eski, 
orjinali ispanyadan olan ve 51 hikayeden oluşan bir seriye dahil. Bu seri farklı 
kaynaklardan ve "dikkat edilmesi gerekenler" olarak sunulan bir eserler toplamı. 
Şimdi bu masalın ne ifade ettiğini aklımızda tutarak melekler turumuza devam 
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edelim. Kaç tane melek var? Tabiki yüzlerce! Yani insanlar zamanla her 
anlamadıkları yada yapmak istemedikleri işin bir melek tarafından yapıldığını 
kabul etmeyi tercih etmişlerdi. Rüzgarı şu melek yapıyor, gökleri bu melek 
yönetiyor, savaşları şu melek takip ediyor, bereketi şu melek sağlıyor yada 
çocukları şu melek koruyor gibi asırlardır süre gelen bir iletim mevcut. Erişkin 
gibi görünen ancak halen çocuklarından kurtulamamış insanların son sığınağı: 
görünmeyen yardımcılar! 

Herneyse.... çok fazla gerilere gitmeden şu hristiyanların ve islamın melek 
modellerine bir bakalım! 

Hristiyanlıkta Baş Melekler: 

Bu melekler tıpkı bugünkü kurmaylar gibi tanrının özel kuvvetleri birimi gibi bir 
iş yapmaktadır. tanrı ne derse anında yerine getirirler, çünkü özgür iradeleri 
yoktur - sadece beyinleri yıkanmış birer zombi ölüm makinasıdırlar. 

Michael - Manası "Tanrıya benzer" dir ve güç ve adaleti temsil eder yada 
sağlar. Bir nevi tanrı vekilidir. 

Gabriel - Manası "Tanrının Gücü" dür ve tanrının nezaketini sunar. 

Uriel - Manası "Tanrı ışığımdır" ve bizi kaderimize yönlendirir. 

Raphael - Manası "Tanrı şifa verir" dir ve tanrının şifa gücünü temsil eder. 

Seraphim - Manası "Alevle Yananlar" ve şarkılar söyleyip tanrıyı kutsarlar. 

Malach HaMavet - Manası "Ölüm Meleği" dir ve ismi üstünde öldürür. 

Satan/Lucifer - Manası "Muhalif" tir ve ahirette insanların günahlarını yüce 
divana sunar. 

Ophanim - Manası "Garip" tir ve tanrının tahtını korumakla görevlidirler. 

Cherubim - Manası "Kudretli" dir ve tanrının yanından ayrılmayan 
koruyucularıdır. 

Bunlar hristiyanlığın melekleri idi. Şimdide İslamın meleklerine bakalım: 

Cebrâil - Allah tarafından vahiy getirmekle görevlidir. Cebrâil'e (a.s.) güvenilir 
ruh anlamına gelen "er-Rûhu'l-emîn" de denilmiştir. Cebrâil, meleklerin en 
üstünü ve en büyüğü, Allah'a en yakını olduğu için kendisine “meleklerin 
efendisi” anlamında seyyidü'l-melâike denilmiştir. 
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Mîkâîl - Kâinattaki tabii olayları ve yaratıkların rızıklarını idare etmekle 
görevlidir. Ucuzluk, pahalılık, kıtlık, bolluk yapmak, refah ve huzûr getirmek ve 
her maddeyi hareket ettirmekle görevli melektir. 

İsrâfîl - sûra üflemekle görevli melektir. İsrâfil, sûra iki kez üfleyecek, ilkinde 
kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir. Peygamber'e 
Sûr'un mahiyeti sorulunca şöyle demiştir: "Üfürülen bir boynuzdur"! (Tıpkı 
yahudilerdeki gibi) 

Azrâil - görevi ölüm sırasında canlıların ruhunu almak olduğu için "melekü'l-
mevt" (ölüm meleği) adıyla anılmıştır.  

Kiraman Katibin - Her insanın sevap ve günahlarını işleyen yazman melekler. 

Muakkibat - İnsanları ecelleri öncesinde ölmemeleri için koruyanlar. 

Munkar ve Nakir - Ölenleri kabirlerinde sorgulayanlar. 

Dardail - Dünyayı gezip allahın ismini hatırlayanları bulanlar. 

Maalik - Cehennemin baş yöneticisi. 

Zebani - Cehennemin cezalandırıcıları. Sayıları 19 dur. 

Rıdvan - Cennetin yönetiminden sorumlu olan. 

Hepside tıpkı bir devlet düzenini andıran hiyerarşi içindeler. Herşeyden sorumlu 
melekler mevcut. Eğer ne iş yaptıklarına dikkat ederseniz tüm bunların aslında 
dünyevi meslekler olduğunu görebilirsiniz. Yani şirketin 3. katında çalışıyorsanız 
bu arşın 3. katıdır. Meleklerin işi kısaca: yönetmek, öldürmek, yeni emirleri 
ulaştırmak ve istihbarat toplamaktır. Sanırım bugünkü sisteminde aynı şekilde 
işlediğini görebilirsiniz. CIA görünmeyen ajanları (melekler) ile istihbarat toplar 
sonrada bunu diğer timlere (melekler) ulaştırarak oranın devletin (tanrının) 
gazabına uğramasını sağlarlar. Baş melekler başbakan, genel kurmay başkanı 
ve cumhurbaşkanı gibi tiplerdir. Diğer alt melekler ise yine devletin alt 
kademelerinde çalışan kamu personelidir. Yani melekler aslında sadece birer 
insan yada bazen (keruv - kerub gibi) bir savaş makinesidirler. Bakalım Kuranda 
ne olarak geçiyorlar: 

Ali Imran 125 

İş, sanıldığı gibi değildir. Onlar, hemen şu anda üstünüze gelseler bile, eğer siz 
sabreder ve korunursanız, Rabbiniz sizi, üzerlerine nişan vurulmuş beş bin 
melekle destekler. (Orduya destek niyetli yollanacak bir baska ek askeri birlik, 
300 filmindeki Xerxes'in elit asker gurubu gibi!) 
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En'am 8/9/93 

Şunu da söylediler: "Bu peygambere bir melek indirilseydi ya!" Eğer böyle bir 
melek indirmiş olsaydık iş mutlaka bitirilmiş olurdu da kendilerine göz bile 
açtırılmazdı. (Hangi İŞ?) 

 

Eğer O(Hak Elçisi)ni melek yapsaydık, yine bir adam (şeklinde) yapardık ve 
onları yine düştükleri kuşkuya düşürürdük. (Melekler sadece erkeklerden 
oluşuyor! Meleklere kadın ismi verenlere karşıda Kur'anda  gıcık mesajlar vardır. 
Çünkü bu, karşı tarafın melekler üzerinde yaptığı beta yakıştırması ile uyguladığı 
bir başka psikolojik saldırıdır! Öfke ile kalkan zararla oturur sözünün bir başka 
versiyonu!) 

Yalan düzüp Allah'a iftira eden veya kendine bir şey vahyedilmediği halde "Bana 
vahyedildi" diyen kişi ile, "Allah'ın ayet indirdiği gibi ben de indireceğim" diyen 
kimseden daha zalim kim vardır? Bir görsen o zalimleri ölüm dalgaları 
içindeyken. Melekler ellerini uzatmış, "Çıkarın canlarınızı!" diye! "Bugün 
zillet azabıyla cezalandırılacaksınız; çünkü Allah'a karşı gerçek dışı şeyler 
söylüyorsunuz ve çünkü O'nun ayetlerine karşı büyüklük taslıyordunuz." (Hmm, 
bu meleklerin elleri var ve öldürülmesi gerekenleri gırtlaklamak gibi ilkel bir 
teknik kullanıyorlar.) 

Enfal 9/50 

Hani siz, Rabbinizden yardım ve destek diliyordunuz; O, sizin dileğinize şöyle 
cevap vermişti: "Hiç kuşkunuz olmasın, ben size, meleklerden birbiri ardınca 
bin tanesiyle yardım ulaştıracağım." (Yani bu bin kişilik ek ordu, önce 
hazırlanacak, sonra yola koyulacak ve gitmeleri gereken yere gidip emirleri 
uygulayacaklar. Puff diye istenilen yerde bitemiyorlar - ilginççç.) 

Bir görseydin o küfre sapanları! Melekler canlarını alırken onların yüzlerine 
ve arkalarına vuruyorlardı: "Yangın azabını tadın." (Sanırım diz çökertilip 
elleri arkada bağlı olan birinin suratına ardındanda sırtına vurmak için illaki ilahi 
bir varlık olmak gerekmiyor. Bunu bugün askerlerde yapabiliyor. Ayrıca böyle 
Ilahi varlıkların neden vurupda can çıkarmaları gerektiği ne ilginç degilmi! 
Neden dogrudan Azrail (General) gidip ruhu çekip almıyor? Korku, korkuuuu!) 
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Fatir 1 

Hamt, Fâtır olan Allah'adır; gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, 
dörder kanatlı elçiler yapan O'dur. Yaratışta/yaratılmışlarda dilediğini artırır 
O. Hiç kuşkusuz, Allah her şeye gücü yetendir. (Askeri rütbelerde böyle 
veriliyordu demek. Astsubay rütbelerini hatırlayın! Kac kanat görüyorsunuz? 
Yani üç kanatlı asimetrik bir melek düşünebilen varmı?) 

 

Muhammed 27 

Melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alacakları 
zaman, bakalım nasıl olacak?! (Kim bu kana susamış vahşet düşkünü 
Melekler acaba? Hmmm, sakın emirleri uygulayan bildiğimiz özel kuvvet timi 
olmasınlar?) 

 

7. yüzyıldaki Meleklerin bugünkü hali! Sakal aynı. 
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Melekler hakkında ne okursanız okuyun... bunların savaşçı oldukları asla 
gözünüzden kaçmayacaktır. Melekler sadece eğer efendilerinin emirlerini 
sorgusuzca yerine getiriyorlarsa bulundukları mevkide kalmaya devam 
edebilirler. Eğer efendinin emrine karşı çıkarsanız başınıza gelecek olan şeyde 
tıpkı Luciferin (Şeytan) başına geldiği gibi kovulmaktır. Bu yüzdende efendi; 
hakkındaki gerçekleri açıklayacak olan Luciferi herkese kötü bir şöhretle 
tanıtarak onun lafının dinlenmemesini, ona uyulmamasını ve düzenbaz olduğunu 
etrafa yayarak "düşmanını yaptığın şeyleri yapmakla suçla" taktiğini uygulamış 
ve bu sayede şimdide görebildiğiniz gibi oldukçada başarılı olmuştur.  
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Aynı konsept iş dünyasındada uygulanır. Eğer bir müdür işten çıkarılırsa onun 
şirket hakkında anlatacaklarını baştan geçersiz kılmak için piyasaya biraz baskı 
yapar yada dedikodu yayrsınız. Böylece herkes o şahsın anlatacaklarına baştan 
inanmamaya programlanmış olur. Bu aynı şekilde medyanın halk üzerinde 
uyguladığı taktiktir. Medya daima taraf tutar, Tanrılarda, Allahda! Bunlar ancak 
kendilerini hedeflerine ulaştırabilecek kölelere karşı bir sempati duyar ve 
istedikleri yapıldığı sürecede onları ödüllendirirler.  

Eğer dikkat ederseniz dinler inanmanın şartlarını sunarken asla temel yada 
gerçek bir kavrama bağlı birşey sunmazlar - çünkü istenilen şeylerin zırva 
olduğunu kendileride bilir. Fakat buradaki teşvik kandırmacası ile koyunlar bu 
yemi çabuk yutarlar. Mesela islamda zorlama yoktur denir, hatta bu kurandada 
belirtilir ancak yinede eğer belirli kurallara uymuyorsanız yada aynı klüpte 
değilseniz karşıdakini elindekileri size vermeye zorlayabilirsiniz yada işinize 
geliyorsa öldürebilirsiniz. Olmadı, bir melek yollayıp bunu sessizce 
hallettirirsiniz! Dinle bu alanda daima "işlerine geldiği şekilde" işleyen 
mekanizmalar olarak kalmaya devam edecektir. Ya inanıyorsunuz ve aynı sürü 
mensupları ile klüpte beraberce takılıyorsunuzdur yada inanmayıp diğer klüp 
üyelerinin hedefi haline geliyorsunuzdur. İnsanlar tabiki "ay banane hangi dine 
inanıyorsan" diye bunun önemsiz bir konu olduğunu ima edip geçiştirmeye 
çalışırlar ancak durum ne yazıkki böyle değil. İnsanlar nankör oldukları gibi 
becillerdir ve bu yüzdende eğer konu kendi götlerini kurtarmak ise bunun için 
etraftaki herkesi kurban etmeyede razı olurlar. O yüzden bu tip pasif 
açıklamaların aslında hiçbir bok ifade etmediğini belirteyim. 

Tüm bu dini meleklerin sizden istediği tek şey onların emirlerine itaat edip 
Allahın buyruklarını takip etmenizdir. Eğer bu melekleri iplemiyor gibi 
davranırsanız başınıza gelecek olan şeyde bellidir: ceza! Sırf iyilik olsun diye 
birşey yapan bir melek yoktur. Yaptıkları her ne ise mutlaka bir plana yada 
emire bağlıdır. Melekler doktrine edilmiş birer haşhaşiler gibi sadece cennete 
varmak için hazır kıta bekleyen katillerdir. 

Haşhaşiler: (Vikipedia) 

Haşhaşiler (Arapça: یشیحش  Hashīshūn), Haşişin ya حشاش������������ون Hashīshīya ya da ة
da Haşhaşiyyin de denir. İngilizcesi Assassindir. Türkçesi ise Suikastçidir. 

8. yüzyılda İsmaililiğin Nizarî kolundan çıkan bu topluluğun 15. yüzyıla dek 
faaliyetlerini sürdürdükleri sanılmaktadır. Kapalı bir topluluk olan haşhaşiler 
(suikastçiler) radikal bir din akımının takipçileri olarak ortaya çıktılar. Suikasti, 
Eyyubilere, Selçuklulara ve Abbasilere Tapınak Şövalyelerine Haçlılara karşı 
siyasi yaptırım aracı olarak kullandılar. Ayrıca üçüncü haçlı seferi sırasında 
haçlılara ve tapınak şövalyelerine de suikast yapmışlardır. Avrupa dillerine Haçlı 
Frankları tarafından taşınan assassin sözcüğünün kökeni haşhaşindir. 

Kendilerine ed-da’va-t-ul-cedide (yeni dava, yeni öğreti) ya da fedaayiin 
(Arapça fedailer –bir amaç uğruna kendini feda etmeye hazır olan) derlerdi. 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

498    

 

Haşhaşiler, Hasan Sabbah'ın 1090 yılında Alamut Kalesi'ni almasıyla 
kurulmuştur. Hasan Sabbah'ın amacı Selçuklu Devleti'nden intikam almaktı. 
Bunun için Nizamülmülk ve Sultan Melikşah'ı öldürmek istiyordu(Devlet 
sarayında kovulma mevzusundan dolayı). Hasan Sabbah, Alamut kalesini 
aldıktan sonra kalede bazı düzenlemeler yaptı; kalenin asma bahçelerini 
yeniledi, surlarını güçlendirdi. Hasan’ın gençlik yıllarında bir şeyhin ona haşhaş 
içirmesiyle haşhaşın büyük etkisinde kalmıştı. Haşhaşla birçok kişiyi 
kandırabileceğini o zaman anlamıştı. Alamut Kalesi’ni aldıktan sonra 
Hindistan'dan haşhaş meyvesini getirdi. Dünyanın dört bir yanından köle 
pazarlarında satılan güzel kadınları aldı. Başlarına bir hanım ağası koyarak 
onların yetişmesini sağladı. Hasan Sabbah çok geçmeden Alamut'a yakın küçük 
kaleleri de ele geçirdi. Hazar Denizi’ne yakın büyük bir kale almıştır. Hasan 
Sabbah’ın bu başarılarına duyan diğer İsmaili tarikatına mensup erkekler, 
Alamut kalesine akın etmeye başladı. Haşhaşiler kısa sürede güçlenirken 
Melikşah Nizamülmülk’ü büyük vezirlikten almış, sıradan bir vezir yapmıştır. 
Melikşah varis kim olacağına karar verirken, tarih 1092 yılına gelmiştir. O 
zamana kadar eğitilen fedailerden birisi olan İbn-i(Ebu) Tahir, Nizamülmülk 
savaş hazırlığı yaparken çadırına öğrenci kılığında girip onu öldürmüştür. 
Haşhaşiler’e (suikastçiler'e) yapılacak büyük sefer böylece başlamadan bitmiş 
olacaktır. Çok geçmeden yine Haşhaşiler tarafından Melikşah da öldürülmüş, 
Selçuklular’ın çöküşü hızlanmıştır. Daha sonra Sultan Sencer, Haşhaşiler’e 
(suikastçiler'e) bir saldırı yapmayı planladıysa da uyandığında yastığına 
saplanmış hançeri ve mektubu görünce vazgeçmiştir. Mektupta "İster bizimle 
ilgili planlarını gerçekleştir, ister bizi rahat bırak, yatak odana kendi evimmiş 
gibi girebiliyorsam arkanı sağlam tut. İbn-i(Ebu) Tahir". Selçuklular çöküşe 
geçtikten sonra Haşhaşiler İran’ın kuzeyi, Güney Asya, Orta Asya, Doğu 
Anadolu, Güney Anadolu ve Irak’ın kuzey bölgelerinde hakimiyet kurmuştur. 
İran kökenli bu örgüt, bölgeyi hakimiyetlerinde bulunduran ve İsmailileri baskı 
altına almaya çalışan Selçuklular’a karşı mücadele etmek amacıyla cinayeti 
sistemli bir saldırı aracı olarak kullanılmaya başladılar. Hedef aldıkları kişiyi 
öldürme konusunda çok titiz ve başarılıydılar. Eylemlerinin başka kayıplara yol 
açmama, masum olarak gördükleri diğer bireylere zarar vermemesi konusunda 
çok dikkatli davranırken, etrafa saldıkları korkuyla elde ettikleri etkin nüfuzu 
koruyabilmek için cinayetleri genelde halka açık mekanlarda, bilhassa camilerde 
işlemeyi tercih ediyorlardı. Hedeflerine kılık değiştirerek yaklaşan Haşhaşiler, 
kurbanlarına kurtulma olasılığı tanımamak için zehir, ok ve yay gibi araçlardan 
kaçınıp, hançer kullanmayı tercih ediyorlardı. Hiçbir koşul altında intihara 
girişmeyip hep yakalandıkları kişiler tarafından öldürülmeyi yeğlediler. 

Hasan Sabbah müritlerine “Biz sadece bir kişiyi öldürmekle kalmayıp, bin kişinin 
kalbine de korku tohumları ekeceğiz” demiş ve Haşhaşiler’e kurbanı öldürdükten 
sonra kaçmamalarını, durup beklemelerini tembihlemiştir. Cinayeti de hemen 
işlememelerini söyleyip kurbanı en iyi biçimde tanıyıp alışkanlıklarını en ince 
şekilde öğreninceye kadar beklemelerini de söylemiştir. Bir rivayete göre bir 
Haşhaşin kurbanını öldürmek için birkaç sene kilisenin birinde keşişlik yapmıştır. 
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Bu adamları bu görevlere azmetmekte oldukça kolay bir işti. Hedef kitleden bir 
genç gece uyuşturulduktan sonra bilmediği biryerde gözlerini açar ve karşısında 
etrafta gezinen dansöz hurilerle beraber koskoca bir ziyafet masası vardır. Genç 
henüz doğru dürüst kendine gelmiş değildir, o yüzdende kendini sanki rüya 
yada bir vizyon görüyormuş zanneder. karşısındaki adam kendini ona Tanrı 
yada Tanrının elçisi olarak tanıtır ve gence bir teklifte bulunur: eğer tanrının 
buyruklarını yerine getirip onun istediklerini sorgusuz sualsiz yaparsa karşısında 
görmekte olduğu cennette ebediyen misafir olacaktır. Genç biraz düşünüp kabul 
eder ve farkında olmadan içtiği uyuşturucunun etkisiyle tekrar uyuya kalır. 
sabah kalktığı zaman kendini bir vizyon görmüş gibi zanneder, çünkü kimse 
onun yatağını terk etmiş olduğunu görmemiştir. Bunun ardından elçiler ona 
gelip öldürülmesi gerek müşrikleri belirtirler. Ucunda cennet oluncada bu genç 
ve onun programladığı diğerleri bu görevi daima en profesyonel şekilde yerine 
getirirler. Artık onlarında hür iradesi yoktur ve sadece kendilerine verilen 
emirleri harfiyen yerine getirirler. İşte melek denilenlerin görevide budur! 

Tabiki melekler demişken o çok kızılan, her yapılan hatanın suçu üzerine atılan 
İblis/Şeytan/Satan/Lucifer'ide unutmamak gerekir. 

Shaitan/Şeytan aslında duruma göre bilge rahiplere, çöldeki haydutlara yada 
karşıtların askerlerine (casus, sukastçi) verilen isimdi. Kuranda bu ismi çoğul 
olarak kullanır ve bahsedilen şahsın tekil biri olmadığını tasdikler. Şeytan 
müslümanların kendi emellerine karşı olan herkes yada herşeydir! 

Bakara 102 

Süleyman'ın mülk ve saltanatı konusunda onlar, şeytanların okuyup 
durduklarına uydular. Halbuki Süleyman küfre sapmamıştı. Ancak şeytanlar 
küfre sapmıştı; insanlara büyüyü öğretiyorlardı. Ve Babil'de Hârût ve Mârût adlı 
iki melek üzerine indirileni öğretiyorlardı. Oysa ki o iki melek, "Biz bir imtihan 
aracıyız, sakın küfre sapma!" demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. 
İnsanlar onlardan erkekle eşinin arasını açacakları şeyi öğreniyorlardı. Ne var ki, 
onlar onunla Allah'ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar veremezler. Onlar 
kendilerine zarar vereni, yarar vermeyeni öğreniyorlardı. Yemin olsun ki, 
onu satın alanın âhırette hiç bir nasibi olmayacağını açıkça bilmişlerdir. Öz 
benliklerini sattıkları şey ne kötüdür! Bir bilebilselerdi... (Burada bahsi geçen 
büyü astronomi ve bilimdir.) 

Satan/İblis: 

Bu kelimenin kökü eski sanksritçeye dayanır ve hem hayatın döngüsünü anlatan 
kundalini mantrasını hemde gerçeğin kendisini temsil eder. Kundalini mantrası 
SA-TA-NA-MA dır. SA: Sonsuzluk, TA: Yaşam, NA: Ölüm, MA: Yeniden doğuş. 
Sanskritçede satan kelimesinin bulunduğu her varyasyon gerçeği ifade eder. 
Aslında tüm semavi dinlerin kökeni hindistandır ve sanskritçe bugünkü semavi 
dinlerin kullanmakta olduğu tüm hikayelere ve terimlerede zaten sahiptir. Tek 
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yapılmış olan şey ufak tefek değişikliklere bu yeni gibi görünen dinleri ortama 
adapte etmekti! 

Lucifer: 

Kelime latince olan Lucem-ferre yani "ışığı barındıran" anlamındadır. Lucifer 
kabul edildiği gibi düşen bir melek olduğu için tıpkı Satan'ın Tanrı katından 
kovulması gibi bir durumu anımsatması nedeniyle Şeytanın kendisi olarak kabul 
edilir, fakat bu yanlıştır. Luciferin temsil ettiği şey Venüstü ve Venüsün geçmişte 
bir asteroid gibi dünyanın yakınından geçmesinede onun düşüşü denmişti. Yani 
aslında ortada bir melek yada şahıs yok - sadece bir gezegenin sembolizasyonu 
mevcut. Fakat herneyse, ben yinede insanların Luciferi idrak etmiş oldukları 
şekilde izah edeyim. 

Lucifer ışığı yani bilgiyi barındırandı, bu yüzdende o bir öğretmendi. Lucifer tanrı 
ile beraberdi ve onu karşılıksız severdi. Fakat tanrı bir gün ademi yaratıp tüm 
meleklerin ona eğilip selamlamasını emrettiğinde Lucifer'in tanrıya karşı olan 
karşılıksız sevgisi: nasıl olurda tanrı beni kendinden çok o yarattığı insanı 
sevmeye zorlayabilir düşüncesi ile sarsılır! Çünkü tanrı katında herşey ve herkes 
kaşılıksız sevilmektedir. Bu durum karşısında Lucifer hayal kırıklığına uğrar ve 
Tanrıya karşı çıkar. Lucifer tanrının sevgiyi onun anladığı gibi anlamıyor 
olduğunu görür ve bunun üzerine onun katını terk eder. Lucifer tanrıyı halen 
sevmektedir ancak kalbi kırılmış ve hayal kırıklığına uğramıştır. 

İşte Lucifer'in mitolojik hikayeside buydu. Fakat Luciferin hikayesinin milenyalar 
boyunca insanların zihninden çıkmayan bir damga olduğunu belirtmek gerekir. 
Çünkü bu hikaye birçok kültürde farklı isimler altındada olsa benzer senaryolarla 
jenerasyondan jenerasyona aktarılmaktadır. Hikayemizde adı geçen Lucifer 
aslında insanoğlunu temsil ediyor ve onun düşüşü olarak adlandırılan sahne ise 
insanoğlunun materyalizm ve zevke olan düşkünlüğünden dolayı kendi benliğini 
kaybetmiş olmasına işaret ediyor. Lucifer güzellik, sevgi, bilgi ve saflığın kendisi 
iken bir anda kendini unutuyor ve her aynaya (yansımasına) baktığında kendi 
görüntüsünden korkarak gördüğü şeyden nefret ediyordu ve zamanlada o nefret 
ettiği şeyin kendi rakibi olduğuna inanmaya başladı, buna bağlı olarak dualizmi 
yarattı. Herşeyi kendisinin yaratmış olduğunu unutmuş, materyalizm ve zevk 
diyarına mahkum kalmıştı. Ancak halen bir tarafı ona herşeyin bitmediğini ve 
ışığı geri getirebileceğini tekrarlıyordu! Bu yüzdende Lucifer halen burada o ışığı 
bulmaya ve eski benliğine kavuşmaya çabalıyor! 
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Yukarıda görmekte olduğunuz ilk resim (solda) Luciferin düşüşünü. İkinci resim 
aldanmayı. Üçüncü resim ise şaşkınlık ve çaresizliği ifade ediyor. Özellikle 
üçüncü resimdeki heykelde Lucifer ayakları yeryüzüne zincirlenmiş olarak ifade 
ediliyor. Prenslik tacı kırılmış ve gücünü kaybetmiş. Tüm bu sanat eserlerinde 
Lucifer'in bu şekilde ifade edilmesinin en büyük nedeni bu çizimleri yapmış 
olanların insanlığın bu aynı serüveni bilmelerinden dolayı. 

Etrafınıza bir bakın.... çoğunluk Lucifer/Satan/Şeytan denince nasıl tepki 
veriyor? Pozitif? Negatif? Tabiki negatif, çünkü çoğunluk daima gerçeğin tersine 
programlıdır! İnsanlar nasıl bir suç işlerlerse işlesinler mutlaka şeytana 
uymuşlardır - asla suç kendilerinde değildir.... daima bir başkası suçlu olmalıdır. 
Eğer suçu atabilecek reel biriside yoksa en son çare olarak uydurma birisi 
bulunur ve onada Şeytan denir. Aslında ne zaman suçu başkasında arasanız 
otomatik olarak kendinizi Şeytanın kendisi olarak ibraz etmiş oluyorsunuz! 

Şeytanın yani mantığınızın yada survival içgüdünüzün size konuşması ve 
"tavsiyelerde" bulunması her ne kadar aldatıcı gibide görünse burada 
gerçekleşen şey sadece kendi yalanınıza kanıp kanmamayı kendinize karşı 
denemektir. Her halikarda kararı veren ve yapmış olan daima sizsinizdir, yani 
ortada kendinizden başka suçlayacak kimse yoktur. Ancak halen büyüyememiş 
olanlar için hatalarını örtbas edecek bir günah keçisi illaki kendileri yada bunu 
talep ettikleri için efendileri tarafından yaratılacaktır.  

Diğer taraftan Satan aslında doğa ve onun acımasız gibi görünen katı 
kanunlarının bir başka metaforudur. Satan doğru yada yanlış nedir bilmez. Tek 
yaptığı şey uygulamaktır. Satan iyi ve kötü nedir bilmez çünkü o sadece etkiye 
karşı eşit güçte tepki verir. Satan'ın umursadığı tek şey yaşamdır - yaşam 
olduğu sürece oda vardır. Satan'a göre bir gezegendeki yada galaksideki herkes 
bir anda yok edilebilir, çünkü bireysel bir özellik diye birşey bilmez. Satan'a göre 
yaşam daima ölümle beraber yeniden filizlenecektir, çünkü yaşam ve ölüm 
döngüsü var oluşta sonsuzdur ve değişimde evrensel kanunların değişmezidir. 

Umarım tüm bu satanist yada luciferian denilenlerin aslında kedi kesip abuk 
subuk ritualler yapmayanlar olduğunu böylece anlıyorsunuzdur. Koyunların 
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hayırseverler hakkındaki tüm düşünceleri hayırseverlerin koyunların kendisinde 
gördükleri özelliklerdir. Koyunlar vahşidir ve sorumsuzca davranarak doğaya 
saygılarını göstermezler. Koyunlar sırf zevk olsun diye öldürürken hayırseverler 
sadece gerekli ise öldürürler. Koyunlar bencilce önlerine konulan herşeyi silip 
süpürürken hayırseverler onlara (sonlarını getirecek dahi olsa) ne istiyorlarsa 
vermeye devam ederler. Koyunlar bulundukları heryeri son damlasına kadar 
sömürüp çöl haline getirirken, hayırseverler onlar tamamen yok olmasınlar diye 
belirli bölgeleri gelecek köle nesilleri için koruma altına alırlar. Hepside 
hayırseverlerin satanik düşünceleri ve nezaketlerinin eseridir.  

Meleklerin ne olduklarını hala anlamayanlara tekrar edeyim. Bu varlıklar kozmik 
olayların tanımı, askeri personel yada sadece şahsi hayal ürünü olan şeylerdir. 
Işıksal, kanatlı ve size yardım etmeye çalışan bir varlık yok ve olmayacak. Işık 
gezegen yada yıldızların yansıttığının günümüzdeki ilahi tasfiridir. Kanatlar ise 
uçan cisimleri (kerub - keruv) kullananları betimlemek için kulllanılmıştır. Hayal 
gücüde tüm bu elementleri bir araya toplayıp ne arzu ediliyorsa onun hayali 
olarak yaratılmasını sağlamıştır. Günümüzde çizilen cherublar (kanatlı melek 
bebekler) aslında hiçde gerçek doğalarında o kadar sevimli yada aşk yandaşı 
değillerdi... daha çok ölüm saçan intikam makineleriydiler. Fakat dediğim gibi 
hayal gücü ve kendini kandırma isteği tüm bunların bir araya toplanıp zırvalar 
tutkalı ile birleştirilerek arzu edilenin yaratılmasını sağladı. 

Yani birisi "Melek gibi İnsan" tanımı yapınca aslında bununla ne kadarda iyi birisi 
olduğunu ima etmek ister. Fakat meleklerin aslında neler yapmış olduklarını ve 
yapacaklarını öğrenince bu terimin ne kadarda garip kaçtığını sanırım 
görebilirsiniz. Şeytan gibi kurnaz yada cin gibi akıllı denir. Yani zeka daima 
"kötü" olarak tanımlananlarda bulunan birşey gibidir ve bundan uzak durulması 
gerektiği irdelenir. Bunun haricinde eğer melek gibiyseniz, bu sadece sizin tıpkı 
aptal bir mal gibi herşeye evet deyip sömürülmenize işaret etmektedir. Yani bir 
melek olarak tek yaptığını itaat etmek, kafa sallamak ve onaylamaktır. 
Meleklerin özgür iradesi olmadığı gibi bu koyunlardada yoktur - bu açıdanda; 
evet koyunlar melek gibidir!  

Aslında ne tür bir meleğe inanıyor olduğunuzun bir önemi yok! Ortada var olan 
tek gerçek inandığınız şeyin kendi hayal ürününüzün eseri olduğudur. Hayal 
ürünü meleğinizi sevin yada ona dua okuyun, nasıl hoşunuza giderse öyle 
davranın, fakat asla bu hayal oyunlarının gelişmenize bir faydası olacağını 
zannetmeyin. Büyüyün ve realitenin gerçeklerini ne ise o olarak algılamaya 
çalışın. Çocukken böyle şeylere inanmak eğlencelidir, yani en azından bir 
süreliğine.... fakat yaşınız geçtikçe Noel Babanın var olmadığı gerçeğini kabul 
ettiğiniz gibi diğer hayali arkadaşlarınızında eski çocukluk sandığına 
yollamanızın vakti gelmiş ve geçiyordur. 
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CİNLER 

Çoğunluk bu varlıklara kulaktan dolma bilgler ne ise, oldukları gibi inanmayı 
tercih ediyor. Tabiki hiçbirisi aslında ne olduklarını bilmiyorlar. Kimi uçuklar yeşil 
olduklarını bile söylüyor! Marslı cüce uzaylılar gibi. Cinci hocalar bu cinlerin 
yardımı ile büyü yaptıklarını yada büyü bozduklarını iddia ediyorlar. Bazi büyü 
meraklısı olanlarda cinlerle irtibata geçtiklerini anlatıp etraftakileri bu yeni 
dostlarını üzerlerine salmakla tehdit ediyor. Listemiz uzadıkça uzuyor. Cinler 
şöyle, cinler böyle, cinler şunu yapar, cinler bunu yapar gibi çocuksu zırvaları 
dinlemek yada okumak bile artık gına getiriyor ve bir zamanlar ciddiye aldığınız 
insanlar bu tip şeylere olan inançlarını açıkladıklarındada bir anda gözünüzdeki 
tüm kişisel değerlerini yitirebiliyorlar. Herneyse, konumuz daima aydınlanmak 
olduğu için burada ve şimdi bu saçmalıklara bir son verelim artık. Öncelikle 
aşağıdaki CİNlerle ilgili sure yada hadisleri bir inceleyelim.  

 

ALLAH'IN ELÇİSİ: "CİNLER"İ AÇIKLIYOR! 
 
Abdullah ibn Mes'ud: "Rabb'lerine vesile arayıp duruyorlar..."[İSRA(17)/ 57] 
ayeti hakkında şöyle demiştir: 
"İnsanlardan bir topluluk, cinlerden bir topluluğa köle oluyorlardı. Nihayet o 
cinler, İslâm Dini'ne girdi, o insanlar ise cinlerin dinine tutunup kaldılar." 
(Burada insanların cinlerin "özgür irade" inancında kalıp kendilerinden sorumlu 
birer efendi olup diğer sorumsuzları kendilerine köle etmeleri "kötü" olarak 
betimleniyor. Bu oldukça iyi bir psikolojik taktiktir.) 
Buhari, C.10, H.no: 65- Kitabu't Tefsir 235, s.4518. 
 
Ata ibn Ebi Rebah'tan; o da Cabir ibn Abdillah'tan aktardı: 
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Yiyecek içecek kaplarının üzerlerini 
örtünüz, su kırbalarının ağız iplerini bağlayınız, bütün kapıları arkalarından 
kapayınız, yatsı vakti sırasında çocuklarınızı dışarıda hareketten men edip eve 
toplayınız. Çünkü o zaman cinlerin yayılması ve bir şeyi süratle alıp kapmaları 
vardır. Uyku sırasında kandilleri söndürünüz. Çünkü fasıkçık; yani fare, bazen 
yanan fitili çeker de ev halkını yakar." (Kısaca bu cinler hırsızdır ve önleminizi 
almanız gerekir. Özelliklede gece vakti gelirlerki tanınamasınlar. Bir dakika... 
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bunlar görünmez olamıyorlaymıydı? Ne diye gece vakti hırsızlığa çıkıyorlar o 
zaman. Belkide diğer hırsızlar çalıp suçu cinlere atıyordur.) 
Buhari, C.7, H.no: 59- Kitabu Bedi'l Halk 120, s.3095. 
 
Ali bin Ebu Talib'dan rivayet edilmiştir: 
Resulullah (s.a.v.) buyurdu ki: "Cinin gözleri ile Ademoğulları'nın avret yerleri 
arasında perde, Ademoğulları'ndan biri, ayak yoluna (tuvalet) girerken onun; 
'Bismillah' demesidir." (Demekki bu cinlerde cinsel istismarda söz konusu!) 
Tirmizi, C.1, H.no: 603, s. 408. 
 
İbn Mes'ud'dan: 
Allah Resulü (s.a.v.) buyurdular ki: "Tezek ve kemikle taharetlenmeyin! Çünkü 
bunlar, cin kardeşlerinizin azığıdır." (Öncelikle cinler onların kardeşidir, yani 
kardeş denilenlerde onlar gibidir.) 
Rudani, C. 1, H.no: 503, s. 182. 
 
Ebu Davud'un rivayeti: 
Cin Heyeti, Allah Resulü (s.a.v.)'e geldiklerinde dediler ki: "Ey Allah'ın Resulü! 
Ümmetini, kemik, tezek veya kömür ile taharetlenmekten menet! Çünkü Allah, 
bizim rızkımızı onlarda kıldı." Bunun üzerine Peygamber, bizi bundan alıkoydu. 
(Burada kullanılan rızık aslında dikkat dağıtmak için kullanılmış bir kelime, yani 
cin denenler boka batmış kemik, tezek yada kömür yemiyorlardı.) 
Rudani, C. 1, H.no: 504, s. 182. 
 
Rezin, Enes'den: 
Allah Resulü (s.a.v.) buyurdular ki: "Nusaybin cinlerinden bir heyet, benden 
azık istediler; sakın kemikle ve tezekle taharetlenmeyin. Çünkü onlar, cin 
kardeşlerinizin yemekleridir." 
"Bunlar cinlere ne fayda sağlayabilirler ki?" diye sorduklarında, şöyle buyurdu; 
"Buldukları kemik üzerinde behemehal biraz et bulurlar; buldukları tezek içinde 
de mutlaka bir tat bulurlar." (Bu tiksindirme propagandası böylece devam eder.) 
Rudani, C. 1, H.no: 505, s. 182. 

Abdullah bin Mesud: 
Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ashabından bir adam, cinnilerden bir adamla 
karşılaşmış ve onunla güreşmiş.. Derken insan, cinniyi yere atıp yenmiş. O 
zaman insan, cinniye şöyle demiş: "Doğrusu ben seni gerçekten zayıf ve 
çelimsiz görüyorum. Küçücük kolların sanki köpeğin küçücük kolları gibi! Siz 
bütün cinniler mi böylesiniz, yoksa onların arasından sen mi böylesin?" 
Cinni şöyle cevap vermiş: "Hayır vallahi (bütün cinniler böyle değil)! Doğrusu 
ben onların arasında gerçekten güçlü kuvvetliyim. (Cindir, yalan söyleyebilir!) 
Ancak sen benimle ikinci defa güreş. Eğer beni yere atıp yenersen, sana fayda 
verecek bir şey öğretirim!" (Hmmm, dilek kuyusu gibi!) 
İnsan: "Peki" demiş. Ve tekrar güreşmişler. İnsan yine yenmiş. O zaman cinni: 
"Allahu la ilahe illa huve'l-hayyu'l-kayyum" ayetini okuyabiliyor musun? demiş. 
O da: "Evet" demiş. (Okuma yazma kabiliyeti var, zeki adam.) 
Bunun üzerine cinni şöyle demiş: "Öyleyse sen onu hiçbir evde okumazsın ki, 
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şeytan (zor durumda kalması sebebiyle) eşek yellenmesi gibi oradan çıkmış, 
sonra da sabah oluncaya kadar oraya girememiş olmasın!" (Kesinlikle, böyle bir 
cümlenin ardından şeytan adamın bu saflığına gülüp krize girdiği için kaçardı 
belkide.Neden şeytan konuşulan arapçayı anlayıp buna bir tepki vermek 
zorunda? Nedir bu dua denen zırvanın arapça etkisi? Belkide adamlar bütün 
dünya arapça konuşuyor sanıyordur.) 
Darimi, C.6, Hno: 3384, s.435-436 
 
Cabir'dan şöyle rivayet edilmiştir: 
Resulullah (s.a.v.), ashabına çıktı ve onlara "Er-Rahman Suresi"ni, başından 
sonuna kadar okudu. Ashab sustular. Resul-i Ekrem (s.a.v.) buyurdu ki: 
"Cinn gecesi, bu sureyi cinlere okudum ve onlar, cevap bakımından sizden 
daha iyiydiler. Çünkü ben, 'Rabb'inizin nimetlerinden hangisini inkar 
edebilirsiniz?' ayetine her geldiğimde, 'Ey Rabb'imiz! Senin nimetlerinden hiç 
birini inkar etmeyiz ve sana hamd olsun!' dediler." (Tek başına iken ve başka 
şahit tasdikleyemdikten sonra yalanın biri bin para olur! Ayrıca kulakları var 
duyabiliyor ve ağızları varki konuşabiliyorlar! Profil yavaş yavaş ortaya çıkıyor.) 
Tirmizi, C.5, H.no: 3507, s. 392. 
 
Ebû Eyyûb el Ensarî'den şöyle rivâyet edilmiştir: Bir hurmalık vardı. Bir cin gelir 
ve ondan alırdı. (Hurma yiyen Cinlerde varmış! Yani sadece bok ve kemiğe 
atlamıyorlar!) Bundan Peygamber (s.a.v.)'e yakındım. Bunun üzerine Rasulullah 
(s.a.v.), şöyle buyurdu: 
"Git ve onu gördüğün zaman 'bismillah' de ve ona, 'Peygamber'e tabi ol!' diye 
söyle". 
Sonra cini yakaladı, fakat bir daha gelmeyeceğine yemin etmesi üzerine bıraktı. 
Arkasından Ebu Eyyub, Peygamber (s.a.v.)'e geldi ve Resul-i Ekrem ona: 
"Esirini ne yaptın?" diye sordu. 
Ebu Eyyub: "Cin, bir daha gelmeyeceğine yemin etti." dedi. 
Resul-i Ekrem: "O cin, yalan söyledi ve esasen o, yalan söylemeğe 
alışıktır." buyurdu. 
Ebu Eyyub, cini tekrar yakaladı ve bir daha gelmeyeceğine dair yemin etmesi 
üzerine onu tekrar serbest bıraktı. Sonra Ebu Eyyub, Resulullah (s.a.v.)'e geldi 
ve Resulullah tekrar: "Esirini ne yaptın?" diye sordu. 
Ebu Eyyub: "Bir daha gelmemeye (ikinci kez) yemin etti!" dedi. Daha sonra 
cini (üçüncü kez) yakaladı ve (ona) dedi ki: "Seni Resulullah (s.a.v.)'e 
götürmeden bırakmayacağım!" (Eh artık üçüncü kereden sonrada bıraksaydı 
herhalde Down Sendromlu olduğunu düşünmek gerekirdi.) 
Bunun üzerine cin, şu mukabelede bulundu: "Ben sana bir şey söyleyeceğim. 
Ayet-ül-Kürsi'yi oku! Evinde bunu oku, ne şeytan ne de başkası sana 
yaklaşamaz." (Voav, sakınılması gereken Cinden kendine karşı kullanilabilecek 
bir SIR elde ediliyor ve bu Down Sendromlu Mongolun aslında 3. kez kandırılmış 
olduğu tabiki kimsenin aklına gelmiyor! Cin 3, Mongol 0. Kazanan yalan 
söylemeyi bilen! Cin gerçektende Cin gibiymiş) 
Ebu Eyyub, Peygamber (s.a.v.)'e tekrar geldi ve Resul-i Ekrem: "Esirini ne 
yaptı?" diye sordu. Ebu Eyyub, cinin söylediğini Peygamber (s.a.v.)'e bildirdi. 
Resul-i Ekrem dedi ki: "Bu sefer doğru söylemiş, fakat kendisi yalancıdır!" 
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(Aslında kendiside bu söylenenin yalan olduğunu tasdikliyor fakat, yeni bir fikir 
elde edildiği için, söylenmiş bu 3. yalan "doğru" olarak kabul ediliyor! Kerizliğin 
daniskası belki daha anlamlı bir ifadedir.) 
Tirmizi, C.5, H.no: 3039, s. 25. 
 
Ebu Said'den şöyle rivayet edilmiştir: "Resulullah (s.a.v.), Muavvizeteyn(Felak 
ve Nas) sureleri ininceye kadar cin çarpmasına ve göz değmesine karşı Allah'a 
sığınırdı. Felak ve Nas sureleri inince; o iki sureyi aldı ve diğerlerini 
bıraktı." (Peki şimdi bunlar ne demek oluyor? Allaha nasıl sığınıp korunuyordu? 
Bıraktığı "diğerleri" nedir? Tabiki sureleri genel istek üzerine yazmış olduğunu 
burada şimdilik es geçiyoruz.) 
Tirmizi, C.3, H.no: 2315, s. 444. 

Felak Suresi: 

De ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin 
şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki 
hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine 
(Allah'a) sığınırım. Yani ışığın gelmesi ile tüm kötü şeytan yada iblisler 
biryerlere kaçışmak zorundadırya, çünkü tıpkı eski vampirler gibi (şimdiki 
Alacakaranlık Modeli Emolar değil!) ışık negatif varlıkların zehiridir. Şafak 
aydınlığının Rabbi derken sanırım burada Güneş Tanrısı Ra yada Horustan 
bahsettiği bellidir. Surede bulunan ve parantez içinde alınmış olan Allah 
klimesininde diyanet işleri tarafından sırf koyunlar Allahı Güneş Tanrısı Ra 
(Horus yada hangisini isterseniz) ile karıştırmasınlar diye koyulduğunuda 
belirtmekte yarar var. Ayrıca yaratılmışların şerri derken bir başka çelişki daha 
dikkatinizi çekmiyormu? İnsan haricinde herşey, insana hayır için yaratılmıştı! 
Bu Şerri getirebilecek tek şey o zaman ne olabilir???? 

Nas Suresi: 

1.     De ki: "İnsanların Rabbine sığınırım!      
2.     İnsanların yöneticisine, yönlendiricisine,      
3.     İnsanların ilahına;      
4.     Kıvrılıp kıvrılıp saklanan, sinip sinip gizlenen vesvesenin/o sinsi, o aldatıcı   
        şeytanın şerrinden,      
5.     İnsanların göğüslerine kuşkular, kuruntular sokar o;      
6.     Cinlerden de insanlardan da olur o!" (Kimdir "O" Şeytan acaba????) 
 
Ve işte böylece anlaşma yapıldıııı.... Elveda Özgür İrade. Elveda düşünme 
kabiliyeti.... Elveda şahsi düşünceler ve korkusuzca verilen kararlar.  
 
Ubeydullah b. Sercis'den: Peygamber (s.a.v.), yerin oyuk (haşerat) deliklerine 
işemeyi yasak etti. Katade'ye dediler ki: "O deliklere bevl etmek, neden hoş 
karşılanmaz." Çünkü deniliyor ki: "Oralar cinlerin meskenleridir" dedi.  
Rudani, C. 1, H.no: 444, s. 167. 
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İbn Abbas'dan: 
Allah Resulü (s.a.v.) buyurdular ki: "Hacer-i Esved'e, cahiliye kirlerinden hiçbir 
şey bulaşmasa, zalim ve günahkarların pisliklerinden (Bunu söyleyen 
yukarıda millete taharetini taş ve kemikle almayın diyen şahıs!) de hiçbir şey 
değmeseydi, dokunan her hasta iyileşirdi. Bugün de aynen Allah'ın kendisini 
yarattığı gibi görülürdü. Siyahlaşmasının sebebi, cehennem ehlinin, cennet 
süsünü görmemesi içindir. Ayrıca o, cennet yakutlarından bir yakuttur ki, Allah 
onu, Adem'i yeryüzüne indirdiği zaman, Kabe'nin yerine koymuştur. Yeryüzü o 
zaman son derece temiz idi. Orada hiçbir günah işlenmemişti. Çünkü orasını 
kirletecek kimse yoktu. Allah, Harem'in etrafına, melekleri bir saf olarak, sırf 
onu yeryüzü sakinlerinden korumak için yerleştirmiştir. Yeryüzünün sakinleri 
o zaman cinlerden ibaretti. (Yani özgür iradeli insanlardan) Onların onu 
görmeleri, yakışık almazdı. Çünkü cennetten çıkma bir şey idi. Cenneti gören 
cennete girer. Onun için ona ancak haklarında cennet sabit olanlar bakabilirdi. 
Melekler, sürekli olarak cinleri ondan alıkoydular, göstermediler. Harem'in 
her tarafını ablukaya aldılar. Bunun için Harem'e, 'haram'(yasak ve mukaddes 
bölge) denilmiştir." [WWF de bugün bazı bölgeleri doğal alan olarak işaretleyip 
içeri girilmesini yasaklıyor yani haram kılıyor] 
Rudani, C. 3, H.no: 3657, s. 68. 
 
İbn Ebi Leyla'dan, o da babasından: Peygamber (s.a.v.)'e, evlerine dadanan 
cinler hakkında sordular. 
Şöyle buyurdu: "Evlerinizde cinlerden birini görürseniz, şöyle deyin: 'Nuh'a 
verdiğiniz söz hakkı için, Süleyman'a verdiğiniz söz hakkı için, Allah aşkına and 
veriyorum, eziyet vermeyin ve görünmeyin!' Tekrar dönüp gelirlerse 
öldürün!" (Öldürün, yani öylece ve kolayca öylemi? Büyü yok, dua yok, 
talısman yok... sadece çek kılıcı ve battal gazi gibi kes biç! Bu kadar kolay yani.) 
Rudani, C. 3, H.no: 3964, s. 161. 
 
İbn Mes'ud'dan: "Kulun (muhakkak surette) rızkı gelir. Eğer sakaleyn(insanlar 
ve cinler) bir araya gelip, rızkına engel olmaya çalışsalar güçleri yetmez." (Yani 
bize vergini ödediğin sürece seni koruyacağımız için senden çalamazlar demek 
istiyor herhalde!) 
Rudani, C. 3, H.no: 4592, s. 363. 
 
İbn Abbas'dan: 
"Allah Resulü (s.a.v.), cinlere ne (Kur'an) okumuştu, ne de onları görmüştü. 
Ashabından bir grup ile Ukaz çarşısına gitmek üzere yola çıktı. Bunun üzerine 
şeytanlarla (birden fazla şeytan söz konusu artık! Bir tanesi bile fazlaydı ama 
neyse.) sema haberi arasına engel çekildi. Üzerlerine ateş topları gönderildi. 
Şeytanlar, kavimlerine döndüklerinde (OK, bu şeytanlarda bir kavimmiş 
ama bizimkilerin kulubünden değillermiş yani!) onlara dediler ki: 'Ne oldu, niye 
boş döndünüz?' 'Bizimle Gök haberi arasına engel çekildi. Üzerimize ateş topları 
yağdırıldı' diye cevap verdiler. (Posta atmacalarını mahalle çocukları sapanlarla 
indirdiler gibi birşey!). 'Bu, mutlaka (olağanüstü) bir olay çıktığını gösterir, 
haydi yeryüzünün doğularına ve batılarına doğru gidin (sebebini öğrenin)!' 
Bunun üzerine Tihame'ye doğru yola çıkarak, Ukaz panayırına gitmekte olan 
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grup, Peygamber (s.a.v.)'e hurmalıkta rastladılar. O, ashabına sabah namazını 
kıldırıyordu. Kur'an'ı duyduklarında onu dinlemeye koyuldular ve dediler ki: 
'Demek ki sema haberi (Atmaca Postasi!) ile aramıza giren engel buymuş.' 
Hemen kavimlerine dönüp şöyle dediler: Doğrusu biz, doğru yola götüren, 
hayrete düşüren bir Kur'an dinledik. Ona inandık, biz Rabb'imize ortak 
koşmayacağız.' [CİN(72)/1-2] Bunun üzerine; 'Peygamber (s.a.v.) dedi ki: 
Cinlerden bir zümrenin (benim Kur'an okuyuşumu) dinledikleri, bana 
vahyolundu...' buyruğu ile başlayan 'Cin Suresi' indi." (Cin Kavmi ile varılan 
anlaşmanın tasdiki, vahiy adı altında memo olarak diğer ilgili kavimlere posta 
atmacaları vasıtası ile ulaştırıldı.) 
Rudani, C. 5, H.no: 7297, s. 435. 
 
İbn Abbas'dan: 
Allah Resulü (s.a.v.) buyurdular ki: "Allah'ım! Sana teslim oldum, Sana iman 
ettim, Sana tevekkül ettim. Sana başvurdum, Senin yardımınla mücadele ettim. 
Allah'ım! Sen'den başka ilah yoktur. Allah'ım! Beni saptırmandan izzetine, 
sığındım. Sen, ölmeyen dirisin! (Ancak) cinler ve insanlar ölürler." 
(Gerçekten mi?? Oldukça şaşkınım şuan.) 
Rudani, C. 7, H.no: 9465, s. 276. 
 
Aişe'den şöyleri rivayet edilmiştir: 
Resulullah (s.a.v.): "Sizin içinizde muğarrebler görüldü mü?" buyurdu. Veya 
görüldü mü, yerine başka bir kelime söyledi. Ben: "Mugarribler nedir?" dedim. 
Resulullah (s.a.v.): "Kendilerine cinnilerin ortak olduğu kimselerdir" 
buyurdu. 
Ebu Davud, C.5, Hno: 5107, s.669. 
 
Cabir b. Abdillah şöyle dedi: 
"Biz Resulullah (s.a.v.) ile beraber geldik ve Neccâroğulları (Yurdu'ndaki) bir 
bahçeye vardık. Bir de ne görelim! Bir deve, bahçeye giren herkese hücum 
ediyor. Bunu Peygamber (s.a.v.)'e bildirdiler. Bunun üzerine o, yanına gelip onu 
çağırdı. O da, dudağını yere koyarak gelip, onun önünde çöktü. 
(Hz. Peygamber); "Bir yular getirin!" buyurdu. (Yuları getirdiler). O da onu 
yularlayıp sahibine verdi. Sonra döndü ve şöyle buyurdu: "Yer'le, Gök arasında, 
cinlerin ve insanların asileri hariç, hiçbir şey yoktur ki; benim, Allah'ın elçisi 
olduğumu bilip, tasdik etmiş olmasın!" (Eveeet, yavaş yavaş bakla ağızdan 
çıkıyor!!!) 
Darimi, C.1, Hno: 18, s.105 

Evet buraya kadar yukaridaki tüm yazılar tamamen dini kaynaklardan alıntı idi. 
Tabiki daha birçok örnekte mevcut, fakat bu yazıda konunun özüne iniyorum. 
Cin diye tabir edilenlerin diğer bir bedevi grubu olduğunu ve hepsininde 
"şeytanlar" dahil birer insan olduğunu anlamak için sanırım daha fazla örneğede 
ihtiyaç yok. En azından düşünebilen ve sürü mantığı yerine kendi mantığını 
kullanabilenler için. 
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Cinler ve Şeytanların yaşadıkları yerler. Oldukça korkutucu değilmi? 

Cin arapçada kollektif bir rakami belirten kelimedir. Arapcadaki ğ-n-n kökünden 
gelip "saklanmak" yada "gizlenmek" anlamını taşır. Bu kökten türeyen bir diğer 
kelime ise mağnūn yani "deli" dir, ve kelimesi kelimesine manasıda "zekası gizli 
olan" demektir. Aynı şekilde ğunūn "delilik", ve ğanīn "embriyo, fetus" yani 
rahimde saklı olan demektir. 

Çöllerde yaşayan göçebelere, yani gerçek Arap Bedevilerine CİN denirdi. Bu 
göçebeler sadece belirli ihtiyaçlarını karşılama maksadı ile yerleşim bölgelerine 
gelirlerdi; bunun haricinde şehirli insanlarla sosyalleşme gibi bir aktiviteden 
uzak dururlardı. Kendilerinin hiçbir doğa üstü gücü yada yeteneği yoktu; göçebe 
olduklarından medeni bir eğitime sahip olmadıklari gibi böyle bir anlayışada 
sahip değillerdi. Onların yaşayış tarzı yerleşim bölgesindeki insanlara oldukça 
"yabani" geliyordu! 

 

Belki böyle bişeydirler!? 
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Yada böyle... artık sizin fantazinize kalmış. 

Bir başka manayıda araştırmadan bırakmak olmaz tabiki. Arab kökünden gelen 
ğ-n-n kelimesinin (saklanmak, gizlenmek yada gizlemek) manası aynı zamanda 
kökeni Ibraniceden gelen גן gan yani "cennet" ile bir akrabalık taşıyor ve iki 
kelimede ayni semitik kökene bağlanıyor. Kurak bölgelerde bahçeler 
kuraklıklara karşı duvarlar yardımı ile korunurlardı; bu aynı zamanda Avestan 
bir kelime olan pairi-daêza ("etrafı duvarlarla çevrili") yani bizim bildiğimiz 
cennet konsepti ile eşdeğerli manadaki bir başka örnek! (Almancada domatese 
Paradeiser derler, ne alaka bende bilmiyorum) Buna bağlı olarak duvarların 
arkasında korumaya alınmış bir bahçenin aynı zamandada dışarıdan gelebilecek 
tehlikelere karşıda korunmaya alındığını belirtiyor. Edward William Lane'in 
Arapca-Ingilizce sözlüğünde ğinn kelimesi sadece mistik bir ruhu değil, zaman 
içinde gizlenmiş (saklanmış) birşeyi, statüyü hatta fiziksel karanlığıda ima eder. 
Binbir gece masallarindaki lambaya hapsolmuş bir Cininde aynı şekilde zamanda 
ve mekanda hapsolmuş hali tasvir edilmektedir. Ayrıca CIN (ğinn) kelimesi 
arapçada zaten birden fazla şahısı ifade eder, tekil olarak ifade edilmesi 
gerektiğinde kullanılan kelime ise CINI (ğinnī ) dir. 

Artık bu problemede bir çözüm bulmuş isek, bundan sonra bu tip CIN laga 
lugası yapan salak koyunların yüzlerine bakarken, içinizden, onlara karşı 
duyduğunuz acıma hissiniz ile minik orgazm seansları yaşayabilirsiniz. 
Koyunların Cin gibi hayallere inanıyor olmalarının nedeni tabiki daima izah 
ettiğimiz; kolaydan ulaşma ve kendileri yerine bir başkasının onların pis işlerini 
yaptırma hevesidir. Birine kötülük yada büyü yapılması gerekiyorsa bunu bir Cin 
yapmalıdırki suç onların değil Cinin üzerine yıkılsın: "Valla ben değil Cin yaptı, 
ona sorun" gibi. Cin çarpmasi gibi şeylerinde basbayağı dayak yemek yada 
soyulurken tartaklanmak olduğunuda sanırım az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. 
Osmanlı tokatını yiyenede boşuna "cin çarpmışa döndü" denmiyor! 
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Tabiki halk arasindaki bu tip cinli, perili yada melekli hikayelerinde onların 
zihnine yerlestirdiği birkaç düşünce var: Asla en üstün sen değilsin! Asla kontrol 
sende değil! Asla bir işi kendi başına halledemezsin, mutlaka bir üst otoriteden 
yardım almalısın! Nereye gidersen git yerini biliyorlar..... birazda vuuuuhhhh, 
vuuuuuhhhhhhhh (uğultu) efekti koyalım buraya, tamam! Buna bağlı olarak 
kendine güveni olmayan koyunları yönetmeniz daha kolay olacaktır.  

Bir ara birisi bana ziyaret ettiği bir cinci hocanın yerde otururken ortada duran 
ve içi su dolu olan leğenden, ilk önce biraz üfürükledikten sonra leğenin üstünü 
örtüp, içinden "su şişesi", "telefon" ve "mum" çıkardığını anlatmıştı. Evet üstü 
örtülü ve içi su dolu leğenden tıpkı Stargate dizisindeki gibi cisimler 
çıkartabiliyormuş! Ve bu sığırlar buna inanıyorlar. Tabiki cinler sadece 
kendilerini göstermek istedikleri insanlara görünürler, çünkü onlar çok şekillidir 
ve muazzam güçlere sahiptirler. Acayip acayip istekleri ve yeme içme 
alışkanlıkları vardır. Liste uzadıkça uzar burada tabiki.  

Ancak CINlerin gerçekten çok önemli bir özellikleri var! Işte aslında bu özellikleri 
onları koyunlardan farklı, hatta üstün kılıyor. Nedir biliyormusunuz? ONLARIN 
ÖZGÜR IRADESİ VAR! Hiçbir koyunun asla sahip olmadığı ve hatta geri 
çevirdiği bir özellik. Cinler iyi, kötü, affedici yada cezalandırıcı olabilirler, kısaca 
ne isterlerse onu yaparlar, yani keyifleri bilir.  

The Village filmini seyrederseniz koyunların şehir yada yerleşim merkezlerini 
terk etmemeleri için oluşturulmuş korkutucu hikayelerin zamanla nasıl evrim 
geçirip bugünkü halini aldığını görürsünüz... Tabiki koyunların çoğu bu filmi 
seryedip ne kadarda SIKICI olduğunu söylerler. Işte hayırseverlerin koyunların 
suratlarına dahi söyledikleri halde, halen nasılda tüm bu korku hikayelerinin işe 
yaramış olduğunu anlayamıyorlar. Posterde dikkatinizi ceken birşey varmi???? 
The Village isminin üzerinde solda duruyor! 

 

Güneş tutulması hilesi daima hayırseverlerin size hatırlattığı bir ipucudur. 
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TANRIÇA KORE 

Şimdi masal zamanı! Ancak masalı anlatmaya başlamadan evvel biraz ön bilgi 
ile masalı anlamanız kolaylaşacaktır.   

Daha M.Ö. 5. ve 4. yüzyıllardan başlayarak Partlar ve öncesi zamanda Ana 
Tanrıça Hera’nın ilk görevleri kötülükleri uzaklaştırma, fırtınaya karşı koyma 
iken sonraki süreçlerde, bu Ana Tanrıçanın görevi değişiklikler göstermiştir.  

Yer Tanrıçası olmuş yeraltındaki iyiliklerin, güzelliklerin ve kötülüklerin temsilcisi 
olmuş, Bereket Tanrıçasına dönüşmüş, tarlaları, ürünleri, tohumu egemenliği 
altına almıştır. Dersimlilerin yaşamında; doğumun, ölümün, aşkın kontrolünü 
Ana Tanrıçalar belirlemiştir. İnanç ve ibadet şekillerinin kontrolünü onlar 
sağlamıştır. Çok yönlü işlevleri olan Ana Tanrıçaların dünyanın pek çok uygarlık 
bölgesinde uygunlukları ve benzerlikleri sıkça görülür. Ana Tanrıçalar aynı 
rollere sahiptirler. Hititlerin Kuzey Kafkasya’dan Anadolu’ya gelmeleriyle Hitit 
İmparatorluğu’nun fetihlerle ele geçirdiği bölgeler; Anadolu’nun içleri ve 
Suriye’ye kadar genişleyen topraklar Hitit krallarının ellerine geçmişti.  

Hitit kralı Telepinu, Mezopotamya’daki Temmuz gibi Hititlerin öncesi inançlarda, 
Tabiatın ve Bitkilerin Tanrıçası Telefeni soyundan geldiğine inanıyordu. Telef 
kelimesi Dersim Dımıli dilinde kuruyan, yok olan, giden anlamında bir sözdür. 
Hitit kralı Telepinu’un annesi Yer Tanrıçası Wurunşima, babası Taru, Gök Tanrısı 
idi. Kelime olarak Wurun eski avusturalyalıların (melbourne civarına yerleşen ilk 
yerliler) kauçuk ağacına (bazı uzak kültürler bunun söğüt ağacı olduğunu 
söylerler, çünkü etraflarında yaşadıkları klimadan dolayı başka bir kauçuk ağacı 
yoktur) verdikleri isim idi. Bu halk Wurundjeri olarak bilinirdi ve Djeri kauçuk 
ağacında yaşayan kurtçuk idi. Ancak Dımılice hurund, yeri, oturduğu yer, kaldığı 
yer anlamındadır. Sözcüğün son takısı olan ‘şima’ Dersim Dımılicesinde ‘siz’, 
‘sizin’ anlamını veriyor. Wurunşima ‘sizin tanrınızın kaldığı yer’ anlamındadır.  

Gök Tanrısı, taru kelimesi ise, Dersim dilinde karanlık, gece vakti, akşam 
zamanı anlamını veriyor. Dersim inanç tasarımlarında Taru, Gök ve Gece Tanrısı 
olarak karşımıza çıkıyor. Kendini kuşatan doğayı açıklayamayan o çağın 
insanında bilgi ve deney yok denecek kadar azdı. İnsan, gökte parlayan 
yıldızlara, ısıtan güneşe, çakan yıldırıma, esen rüzgara, ulu ağaçlara, yüksek 
zirveli sarp yamaçlı, geçit vermez dağlara baktı. Tanımlar getirip açıklayamadı. 
İfade edemedi. Korktu, onlara baş eğdi ve kutsadı. Çeşitli doğa olaylarının 
karşısında kalınca, tapınarak, kendine yönelen sevinci, şiddeti, acıyı, kederi yok 
edemedi. Yakarılar geliştirdi tapındı ona. 
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Hera ve Playboyun tavşan kızlarını aratmayan seksi Ishara'/Ishtar/Inanna 

Dersim’de Tanrıça Hera, inanç tapınırları arasında önemli bir yer tutuyordu. 
Antik Çağ Dersim inanç tasarımları içerisinde yer edinen Tanrıça Hera, Dersimli 
kabile ve boyların Toprak Ana Tanrıçasıydı. Dersim Dımılicesinde Hera kelimesi; 
toprak, yer, yurt anlamındadır. Başlangıçta Pard Krallığının –son başkenti 
Dersim Ovacık Pardi Köyüydü- kent merkezinde Tanrıça Hera’nın hizmetindeki 
genç kızlara Dersimli yerleşik boyların dilinde ‘Kore’ deniliyordu. Bir Toprak 
Tanrıçası olan Hera’nın ve onun hizmetkarları genç kızlar olan “Kore Tapınışı”, 
Dersimden Ege’ye ve oradan da Samos adasına götürülmüştür. Samos adasında 
bir Hera tapınmı vardır ve bu tapınak Efes’teki Artemis tapınağından da 
büyüktür. 

Hera yontusunun dışarıdan Samosa gittiğini doğrulayan pek çok belge ve bilgi 
George Thomson tarafından da doğrulanmaktadır: “Hera yontusunun Argos’tan 
gelmiş olduğu söyleniyordu, ama Samoslular bunu yadsıyor ve Hera’nın 
tapınımda ki söğüt ağacının altında doğduğunda diretiyordu. Samos bir Karia 
yerleşim merkeziydi; eski adı Partenia’ydı”  Aslında Argos doğuda; Hazar denizi 
civarına ve Dersim yöresine kadar dayanan bir coğrafya adı olarak da karşımıza 
çıkıyor. George Thomson’un anlattığı  Samos ismi ile benzerliği olan bir köy, 
bugün Dersim Hozat civarında aynı isimle yani Samosi adıyla varlığını 
korumaktadır. Ve Hozatlılar o köyde yaşayanlara ‘Samosililer’ derler. Samosililer 
antik çağdan önce Dersim’de yaşayan bir kabileydi. Dersim’de Samosililerin 
çağdaşları olan eski pek çok kabile Part Krallığının içindeki unsurlardandı. Bunlar 
zamanla yer hareketleriyle daha batıya; Milas, Miletos,  Didimos,  Teos,  
Pergamos,  Sardeos’a, Ege’ye ve Yunanistan’a göç ettiler.       
 
Parthenia coğrafyası köken olarak, M.Ö. 220’lerde egemen olan Part Krallıkları 
döneminde Dersim Ovacık Pardi kentinde ve çok geniş topraklara yayılan 
krallığın içerisindeki Dersimli kabile ve boyların oluşturduğu unsurlardan adını 
almaktaydı. Part krallığının içerisindeki unsurlar o zamanlar; Munzur suyunun 
doğduğu kaynakları, bugünkü ‘Munzur Gözelerini’  Parthenia diye 
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adlandırıyorlardı. Dersim Dımılicesindeki anlamı ise, Otuz Çeşme ve/veya Otuz 
Pınar’dır. M.Ö. yaşamış ünlü coğrafyacı Strabon: “Partlar zamanında Mitra 
(Güneş Tanrısı T.S.) için yapılan bir törende yirmi bin atın kurban edildiğini 
anlatır. Tanrı Mitra inancı özellikle; Partlar, Hurriler, ve Mitanniler 
döneminde Mezopotamya’nın kuzeyinde başlayarak Kafkaslara kadar 
geniş bir coğrafyaya yayılan Güneş ve Ay Tanrı inançları olarak yer 
etmişti. Bu inanç öğretisinde Güneşe taparlık asıldı. Sabah kızıllığı ve öğlen 
güneşi ve akşam güneşinin kızıllığı ile ifade edilen bu üç vakit kutsal kabul 
edilmiştir. Dünya yaşamında ibadet saatleri ve işe başlama saatleri olarak 
algılanmıştır. Bu gün hala daha sabah, öğlen ve akşam güneş batımında 
Dersimli yakarıda bulunur. Ve yönünü güneşe dönerek; “Ey Ulu Güneşim, 
günümü aydınlattığın için sen nursun, ekinlerimi ve emeğimi bereketli kıl” der 
ve sağ işaret parmağının üst boğumunu kapatarak havaya kaldırır, üç 
sefer öper elini, alnına değdirir. Bu üç vakit Anadolu Alevi inancı içerisine de 
girmiştir. Alevilere göre, İslamiyet’in başlangıcında namaz üç vakit olarak 
kılınıyordu. Ömer döneminde beş vakte çıkartıldığı savunulmaktadır. 

 

Güneş ve Ay Isanın yanında. Bazı resimlerde bu sembolizm sanki UFO larmış 
gibi görünür, ancak ortada Uzay Gemisi değil sadece kişilestirilmiş Güneş ve Ay 

figürleri bulunur.  

Part tanrıçası Hera da Dersimin yerleşik (otokton) kabileleri olan Partlar, 
Rutullar, Samosililer ve çağdaşı diğer pek çok Dersim kabile ve boylarının 
oluşturduğu inanç tasarımları arasındadır. Sonradan Ege ve antik Yunanistan’a 
ve Samos adasına götürülmüştür. Rutullar ve çağdaşı olan diğer Dersim boyları 
inanç tasarımlarını sürdürürken Mısır, Babil, Pers ve Kuzey Kafkas Nartlarının 
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inanç tasarımları gibi farklılıklar gösteriyordu. 
 
VİRGO (Başak),  BOÖTES (ÇOBAN),  CANİS MİNOR (KÜÇÜK KÖPEK) 
 
Virgo, Boötes ve Canis Minör takımyıldızlarının masalları bir arada anlatılacaktır. 
Canis Minör ve Boötes mitolojik masallarına, ana karakter Virgo’nun masalı 
içinde yer verilecektir. 
Virgo yaygın olarak adalet tanrıçası Justa ( Justitia ) olarak bilinir. Demeter ve 
İcarius’un, yer altı tanrısı Hades tarafından kaçırılan kızı Persephone olarak 
tasvir edilir. 
Persephone’nin annesi Homeros destanlarında “güzel saçlı kraliçe, güzel örgülü 
kraliçe” diye anılan toprak ve bereket tanrısı Demeter (Ceres) ‘dir. Adını “Ge-
meter” toprak ana olarak açıklayanlar da vardır. Hesiodos’a göre Kronos’la 
Rheia’nın kızıdır. Demeter ekinleri ve özellikle buğdayı simgeler. 
Demeter efsanelerde kızı Persephone’den ayrılmaz. Kimi zaman “Kore” (genç 
kız) adıyla anılan Persephone ve annesine “iki tanrıça” denir. 

 

Persephone ve Demeter, ikiz gibiler sanki! 

Masala göre Persephone bir gün oyun arkadaşlarıyla (Okeanos’un kızları) birlikte 
çayırda çiçek toplarken birden bire yer yarılmış, yer altı tanrısı Hades şarıyla (bir 
çift atın çektiği, bir çeşit araba) dışarı çıkmış. Persephone’yi kaptığı gibi 
ortalıktan kaybolmuş. Ümitsizlikten ne yapacağını bilemeyen Demeter, kızını 
bulabilmek için tüm yeryüzünü dolaşır. Herşeyi gören tanrı Helios (Güneş 
tanrısı; genç, güzel, kuvvetli ve sarı saçlı bir delikanlı olarak tasvir edilir) 
Kore’nin yerini söylemiş. Bunun üzerine Demeter Olympos’tan kaçmış, yüreği 
sızlayarak ıssız bir yere çekilmiş. Demeter’in küsmesiyle toprağın bereketi 
kalmamış, ekinler bitmez, buğday başakları büyümez olmuş. İnsanlar kıtlık 
tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlar. Zeus, Demeter ve Hades’in arasını 
düzeltmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştır. Bu arada Hades, Kore’ye büyülü 
nar yedirmiş. Büyülü narı yiyen Persephone yeraltı tanrısına bağlanmış, Zeus’un 
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tüm çağrılarına rağmen yeraltı ülkesinde kalmaya devam etmiş. Tüm çabalarının 
boşa gittiğini gören Zeus bu işi bir kurala bağlamayı kafasına koymuş. Zeus 
Persephone’nin yılın üçte ikisini yani buğday başaklarının çiçek açma ve ürün 
verme zamanını yer üstünde annesi Demeter’in yanında, kalan üçte birini yani 
kışı Hades’in yanında yeraltında geçireceğini söyler. Böylelikle toprağa yeniden 
bereket gelir. 

Ozan Hoseidos Thegonia adlı eserinde, Persephone hakkında şunları söyler: 
Demeter’in de yatağına girdi Zeus 
Canlıları doyuran, tarlalar tanrıçasının. 
Ak kollu Persephone’yi doğurdu Demeter. 
Yer altı tanrısı Hades kaçırdı onu annesinin koynundan 
Ve bilge Zeus bağışladı kızını ona...... 
Hoseidos, Persephone’nin Zeus’un kızı olduğunu söylemektedir. Başka bir 
masala göre Virgo, İcarios ve Demeter’in kızı Erigone adıyla anılır. 

 

Masal gibide görünse Hades cam gibi Tanrıçayı kapmış gidiyor! 

Bir seyahat sırasında şarap tanrısı Dionysos, İcarios’un evine gelip misafir olur. 
Onu çok iyi ağırlarlar. Dionysos gitmeden önce kendisine gösterilen 
misafirperverliğe karşılık ev sahibi İcarios’a üzüm yetiştirmenin usulünü, 
bağcılığı ve şarap yapmayı öğretir. Bağ bozumu gelince İcarios, bu esrarlı 
içkiden diğer insanların da yararlanmasını ister. Şarap dolu tulumlarla köyleri, 
kırları dolaşır. Rastladığı bütün köylülere şarap içirmeye başlar. Fakat akıllı ve 
uslu olan köylüler, fazla içince sarhoş olurlar. Bazıları akıllarının başlarından 
gittiğini, yere yıkılıp derin bir uykuya daldıklarını görünce, İcarios’un şarapla 
kendilerini zehirlediğini düşünmeye başlarlar. İcarios’un üzerine çullanıp onu linç 
ederler. Sarhoşlar sonraki gün ayılınca, İcarios’u boşuna öldürdüklerini anlarlar. 
Ama iş işten geçmiştir. İcarios’un cesedini ormanın içine götürüp saklarlar. 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

517    

 

İcarios’un kızı Erigone babasının gelmediğini görünce telaşlanır. Gece rüyasında 
babası İcarios yaralarını gösterek der ki: 
“-Kızım, uyan ve hemen kalk.Ben senin babanım. Şarabın etkisiyle akıllarını 
kaybeden köylüler beni öldürdüler ve ormana bıraktılar. Erigone git ve naaşımı 
bulup, göm.” 

Zavallı Erigone uzun süre babasını arar bulamaz. İcarios’un naaşını Erigone ile 
bereber arayan Maira adlı köpeği (köpek yıldız sirius) bulur. Erigone acıdan ne 
yapacağını şaşırır. Gözyaşları içinde babasının naaşının yanında kendini ağaca 
asar ve ölür. Maira Erigone’nin naaşı başından ayrılmaz ve günler boyunca ulur. 
Sonra o da açlıktan ölür. 

Bu hikayenin Hz. Lut ile olan benzerliğide oldukça ilginçtir.  

Tanrılar İcarios ve ailesine acırlar. Onları gökyüzüne takımyıldızlar olarak alırlar. 
İcarios gökyüzünde “BOÖTES” (Çoban), kızı Erigone “VİRGO” (Başak) olarak, 
sadık köpekleri Maira ise “CANİS MİNÖR” (Küçük Köpek) olarak yerlerini alırlar. 
Tanrı Zeus Atinalılara bir ceza verir. Şehirde bir delilik salgını baş gösterir. Genç 
kızlar çıldırıp kendilerini asmaya başlarlar. Bunun üzerine Atinalılar kendilerini 
affettirmek için, Erigone adına bir sunak yapıp özel bayram düzenlemişlerdir. 
Masalın başka bir yorumunda İcarios’un evine misafir olan Dionysos, İcarios’un 
kızı Erigone ile beraber olur ve Staphylos (üzüm) adında bir oğulları olur. 
Bunlardan başka, Virgo değişik inanışlarda değişik tanrıça isimleri altında 
karşımıza çıkar. Şans tanrıçası Tyche, Suriye’de bereket tanrıçası Atargatis, 
bilgelik tanrıçası Athena (Roma mitolojisinde Minerva), av tanrıçası Artemis 
(Diana), Roma bereket ve doğa tanrıçası Cybele olarak karşılaşılır. Mısır’da 
yaşamın ve ölümün koruyucusu ana tanrıça İsis olmuştur. Sümerler’de tanrıça 
İshtar ve gökler kraliçesi anlamına gelen İnanna’dır. En genel ve kabul gören 
anlamıyla Virgo hasadın habercisidir. 
Küçük köpeğin (Canis Minör = Maira) genellikle Çoban’ın (Boötes) köpeği 
olduğu kabul görse de, Orion’un (Avcı ) köpeklerinden küçük olanı olduğunu ileri 
süren masallar da vardır. 
Çoban’ın (Boötes) gerçek adı kesin olarak bilinmemekle birlikte bazı 
kaynaklarda “Çiftçi” olarak da geçer. Bunun nedeni görüntüsü bir tarım aracı 
olan sabana benzetilen Ursa Major (Büyük Ayı) takımyıldızının çok yakınında yer 
almasıdır. En çok kabul gören tasviri İcarios’tur.  

Şimdide gelelim Masalımızın devamına! (Isteyen anahtar kelimeleri internetin 
arama motorlarıan yazarak aradığı "ayrıntılı" bilgilere ulaşabilir.) 

Islam ve onun Al'Lat isimli tanrıçadan türediği üzerine çok  yazıldı ve çizildi, 
tabiki onun gerçek kimliği ve diğer iki yandaşi olan Al'Uzza ve Manat hakkında 
pekde açık seçik bilgiler yok gibi. Şimdi burada size taktim edeceğim şeyle  
belki daha önce yazılmamış yada konusulmamış konulara  biraz değinmek 
istiyorum. Neden yazılmıyor yada  konuşulmuyor? Bu belkide eleştiri kabul 
etmeyen islamın tehditkar tavrından olabilir. Birde her ne derseniz deyin  
mutlaka buna karşı önceden düşünülerek yazılmış  birkaç ayet yada hadis 
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duyacaksınızdır. Fakat burada  anlattıklarımın daha çok islam öncesine değindiği 
için bunların islama nasıl bağlandığınada okuyan kendi bulmalıdır. 
 
Mekke'de Kabeyi korumakla görevli olan imamlara "Bani Shaybah" yani "Yaşlı 
Kadının Oğulları" dendiğini hatırlatarak bu yaşlı kadının yapılan birçok araştırma 
sonucu Sheba'nın Kraliçesi olduğu kanısı oldukça sağlam basmaktadır. 
Sheba'nın Kraliçesi ile ilgili bircok anlatım tartışmaya açıkda olsa, Sheba 
kelimesi ibranicede "Yedi" yada "Yemin" anlamınada geliyor. Incilde bulunan 
Beer-Sheba, kelimesi kelimesine "Yedinin Pınarı (su kaynağı)" demek. Buradaki 
pınar Ibrahimin kazıp bulduğu ve Abimelech ile yaptığı barış antlaşmasının yeri 
olarak bilinir. Ibrahim yedi adet marya-kuzu (Marya- Beş yaşından büyük veya  
damızlık dışı bırakılmış dişi koyun. Dişi hayvan.) vererek  antlaşmayı yapmış ve 
mekanın ismide böylece bu antlaşmayı anarcasına isimlendirilmişti. Pınarın 
tekrar Isak  tarafından açıldıktan sonra onun tarafından Shibah olarak  yeniden 
isimlendirildiği söylenir. Ne ilginçtirki bu bölgenin bugün yedi adet pınarı olduğu 
söylenir. Ibrahimin vermiş olduğu bu ismin ibranicedeki "yedi" ve "yemin"  
kelimelerinin bir kombinasyonu olduğu görülmektedir. Tabiki  Mekkedede 
Zemzem pınarı dediğimiz kutsal pınar bulunmaktadır. 

 

Semitik kavimlerin yedi rakamı ile yemin etme gelenekleri  Herodotus 
tarafındanda tasdik edilmiştir. MÖ 5'de yazdığı Arab usulü yemin törenlerini 
şöyle anlatır: iki kişi arasındaki hizmet anlaşmaları aradaki üçüncü bir şahis 
tarafından kayıda alınır, sonrasındada bu üçüncü şahıs anlaşma yapanların 
elbiselerinden birer pamuk parçası koparır ve ellerini keskin bir taşla kesmiş 
olan iki şahsın kanlarını bu pamuk parçalarına bandırdıktan sonrada iki kişinin 
ortasında bulunan yedi adet taşın üzerine kanlı pamukları sürerdi ve  bunu 
yaparkende Dionysus ve Uranianin isimlerini anardı. Herodotus yapılan bu 
ritualdaki Urania'yi Alilat olarak tanıtmıştır. Tabiki burada Alilat olarak bahsettiği 
tanrıça Mekkenin o ünlü Al'Lat isimli tanrıçasından başkası değildir. 
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Al'Lat ve Urania! Ellerinde ne tutuyorlar? 

Eskiden anlaşmaların Kabede yapılmasının önemi Kurandaki Tevbe:6 ayetindede 
geçer, hatta bu anlaşmaların müşriklerle bile yapılabileceği irdelenir: "Eğer 
müşriklerden biri, senden 'eman isterse', ona eman ver; öyle ki Allah'in  sözünü 
dinlemiş olsun, sonra onu 'güvenlik içinde olacağı yere ulaştır'. Bu onların 
elbette bilmeyen bir topluluk olmaları nedeniyledir. 
 
Paganizm zamanlarında Siyah Taşın olduğu alanda yedi Rahibe bulunurdu. Bu 
Rahibeler çıplak şekilde Siyah Taşın etrafında yedi kez dönerlerdi ve buradaki 
yedi rakamı ilede kadim yedi gezegeni ifade ettikleri söylenmektedir. Bugünkü 
Tavaf ise bu kadim ritualin hatıralarda kalmış şekildeki halidir: hacılar Kabenin 
etrafından saatin ters istikametinde yedi kez dönerler ve merkeze ulaştıktan  
sonrada yeni doğmuş olarak tekrar dışa doğru çıkarlar. Ancak bu ritualin kadim 
hali bugünkünün oldukça bariz bir kopyasıdır. Aslında hacılarda çıplaktır ve yeni 
kurallar gereği üstlerini tek bir bez parçası ile örtmelidirler. Sümer tanrıçası 
Inanna (Yada Babildeki ismi ile  Ishtar) yeryüzüne inip ablası Ereshkigal'in (Yüce 
Dünyanin Kraliçesi - Ölümün ve Alt Dünyanın Tanrıçası) karşısına çıkmadan 
evvel yedi geçitten geçer ve her geçitteki  koruyucalara üzerindeki bir parçayı 
çıkararak bir diğerine devam eder ve sonundada çıplak kalırdı. Ereshkigalin bir  
başka ismi ise Allatu idi, yani "Tanrıça", iste bu isimde  bugün bildigimiz Alilat 
yada Al'Lat'in kadim halini belirtiyor. Bu rituale ister güvenlik kontrolü istersede 
metaryalizmden kurtulup ruhani bir değişime ulaşma olarak bakın, artık esas  
nedeni %100 bilinmiyor. Fakat görünen o ki insanlar göksel döngüleri, 
gezegenleri ve onların hareketlerini anladıkları şekilde taklit ediyorlar. 
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Böyle rituale can kurban aslında! 

Bu bilgi doğrultusunda Al'Lat'ın sadece bir Ay Tanrıçası değil aynı zamandada Alt 
Dünyanın'da Tanrıçası olduğu ortaya çıkıyor ve buna bağlı olarakta ismi geçen 
"Yaşlı Kadın"ın kim olabileceği! Bazı açıklamalar bu üç Ay tanrıça isimlerinin  
(Al'Lat, Al'Uzza, Manat) Ay'ın üç farklı dönemine (Nedime, Anne, Kocakarı) 
işaret ettiği hususundadır. Fakat bu yazıdaki Al'Lat ve onun kız kardeşleri ile 
ilgili açıklamalarda  bazı çelişkilere ışık tutmak ve genelde kabul edilen  
açıklamanın tam olarak doğru olmayabileceğinide göz önüne almak gerekir. 
Hatta bazı açıklamalar oldukça kafa karıştırıp araştıranların pes edip 
bırakmalarına bile neden olmaktadır. Kimi Kuran tercümanlarına göre bu üç 
tanrıçanın  Al'Lat-Güneş, Al'Uzza-Venüs ve Manat-Zenginliği temsil ettikleri 
söylenmistir. Fakat yaptığım araştırmalarda  Al'Lat'ın bazen Venüs bazende tıpkı 
Hatradaki (Irak) Güneş Tanrısı Shamash'ı (Shamash Satürnü temsil ederdi) 
temsil ettiği ortaya çıkıyor. Eski Mezopotamya sanatında sürekli olarak 
resimlenmiş olan üç göksel cisim sadece Günes, Ay ve Venüs idi, yani en 
önemli  üç göksel ışık kaynakları; ayrıca Sümerlerde ve Babilin başlangıcında 
Güneş ve Ay birer erkek Tanrı olarak betimleniyorlardı, buna bağlı olarakta 
Semitik kavimlerde Ay dişi Tanrıçayı simgeliyordu. 

 

O kadim zamanlardada erkekler dişi Tanrıçalara benim bugün baktığımdan farklı 
bakmıyorladı belkide. Yani tüm bu çıplaklıklar....... bilemiyorum.... 
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Al'Uzza ve Manat'in daha eski bir kaynakta bulunmaları ise oldukça zor bir iş. 
(Al'Uzza'nın büyük ihtimalle mısır inanışındaki Ua Zit ve sonradanda ismi Isis 
olarak değişen önceden Venüs şimdi ise Ay Tanrıçasının bir başka versiyonu 
olması mümkün.) Isimleri - "Kuvvetli" ve "Kader"i temsil ederken, ortaya iki 
doğal güç yerine, iki karşıt gücü temsil etmekte oldukları düşüncesi 
oluşmaktadir. Eğer Allah'in üç kızı doğal fenomenleri temsil ediyorlar ise, 
bunlardan birisi kesinlikle Dünya olmalıdır (Al'Lat=Allatu=Ereshkigal);  diğerleri 
ise kesin olmayan kaynaklara bağlı olarak %100  bilinmiyor. Ancak elimizdeki 
diğer bilgilere bağlı olarak,  Kenanların Tanrıları Baal'ın kızları "Banat" ta ayni 
görünüm ve fonksiyonları sergilemekte. Onlar ışık, yağmur (su) ve toprağı 
(dünya) temsil ediyorlardı. Yani tarım ve bereket için gerekli en önemli üç 
unsur! 

 

Baal. Hiçde öyle şeytana yada iblise benzer bir hali yok değilmi? Hatta oldukça 
korkak olduğu için sırf düşmanına korku saldırmak için bu şeytanı hikayeleri 
yaymış olduğunu bile düşünmekteyim. Çünkü ibranicede Baal aynı zamanda 

"Sahte Tanrı" terimi olarakda kullanılır. 

Petra'da, Nabataenlar adını "Allat" koydukları dört köşeli bir taşa ibadet 
ederlerdi, onun oğlunada (onların sisteminde) Dusura denirdi - buda 
Tammuz/Dumuzi/Du'uzi'nin (Satürn) bir başka versiyonu idi. Dusura 
yeşermenin ilahı olarak bilinir ve sezonluk ölüm ve yeniden dirilişi temsil eder, 
yılın yarısı alt dünyada diğer yarısında ise üst dünyada yaşardı. (Sanırım bu 
örneklerle Yükseliş ve Iniş serüvenlerinin bitki örtüsünün oluşması ve yokolması 
döngüsü olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur. Hayırseverler içinde aynı şekilde 
bir yıl iki yarıdan oluşur: yükselen ve alçalan yada doğan ve ölen). Dusura'nın 
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Sümerlerdeki tam ismi Dumu-zi-Abzu idi, yani "Yeraltı Sularının Sadık Evladı" - 
biraz basit bir isim gibide olsa bu ilahın görevini tam anlamıyla ortaya koyuyor, 
hem yeraltındaki alanlara hemde su kaynaklarına işaret ediyor. Bilinen birçok 
mite göre, Dumuzi/Tammuz, Inanna/Ishtar'in Allatu'nun mekanına inmesinin 
başlıca nedeni idi. Bir kere oraya vardıktan (indikten) sonra, Mezopotamyalı 
Venüs ziyaretinin sebebi üzerine yalan söyleyerek, "alt dünyanın yerine 
getirilmesi gereken kanunlar"ını çiğnediği için alt dünyanın yedi hakimleri olan 
Anunnaki tarafından ölüme mahkum edilir. Abzu (sonradan: Apsu) Sebettu'nun 
has (doğal) evi idi, yani yedi bilgenin barındığı yerdir ve sonradan Babilin 
kültürel gelişimi ile ortaya çıkan yedi ana şehirlerine ilişkilendirilmişlerdir. (Aynı 
şekilde Yahudilerde Sebt/Şabat/Sabbat [Satürn] yani tatil günleride onların 
takvimine göre yedinci gündür ve bu günde dinlenilmesi gerektiği vurgulanır!) 

 

Kıbrıs paphostaki Afrodit tapınağında bulunan siyah meteorit taş. 

Tüm bunlar Siyah Taşın bulunduğu bölgelerdeki Islami ve Pagan Arap 
geleneklerinde oldukça göze batan bir benzerlik sergilemektedir. Eğer kelime-
oyunu yaparsak, Bani Shaybah bir zamanlar "Yaşlı Kadının Oğulları", "Yedinin 
Oğulları" ve "Yeminin Oğulları" idiler; aynı zamandada üstü yedi kat örtülü 
göğün, Babil öncesi yedi katlı yeraltı (alt dünya) Sarayının ve yedi Anunnaki'nin 
varisi olan Al'Lat'ında hizmetçileri idiler. Siyah Taş ve benzerlerinin dünyanın 
merkezi olduğuna dair sunulan birçok örneğin yanında mutlaka kutsal bir 
pınarda bulunmaktadır ve bu mekan yemin etme (antlaşma) ile 
ilişkilendirilmiştir. Sheba'nın Kraliçesi - Beer-Sheba'nin bilgisine bağlı olarak 
aklınızda bulundurursanız - biraz daha önem kazanmaya baslar: geleneklere 
göre kendisi siyah ve cin (cinlerin kimler oldugunu bir önceki yazımda 
açıklamıştım) soyundan gelmekte idi - bir başka deyişle, kendine göre ilahi bir 
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varlık olup büyük ihtimallede tanrısal ilke benzerliklerine bağlı olarak Al'Lat'ında 
kendisi idi. 

 

Belki böyle görünmüyordu ama bu resim daha bir heyecan verici. (Biraz daha 
şişman olduğu kesindi). Elindeki şeytan maskesi ise ilgi cekici bir sembolizm! 

Q're kelimesine gelirsek, bunun Kore (Persephone) ile olan bağlantısı oldukça 
irdelenmiştir, fakat çoğunluklada yanlış anlaşılmıştır. Yunancada, kore kelimesi 
kız demek iken, koros kelimeside oğlan demektir; bu kelime aslında diğer 
benzerleri gibi aynı Indo-Avrupa lisan kökeninden gelmektedir ve anlamı 
"büyümek"tir (gelişmek/yetişmek), yani yaklaşık olarak sayısal bir artışı irdeler. 
Q're ve Kore arasındaki fonetik benzetmeler sadece tesadüfi görünürken, 
oldukça garip bir tesadüf gibi görünen şey öncekinin Al'Lat'ın bir başka 
görünümü olup olmadığıdır: Persephone, "Yıkımı Getiren", yunan mitolojisinde 
alt dünyanın kraliçesi ve Anne olarak Dünyayı temsil eden Demeterinde kızıdır. 
Persephone'nin oğlu Triptolemos aynı zamanda Tammuz/Dumuzi ilede benzerlik 
sergilemektedir. Esasen, Demeter ve Persephone dünyayı temsil eden ikizler 
gibidirler - Anne ve Herşeyin Mezarı - ve Ay ile en ufak bir bağlantılarıda yoktur. 
Hekate, adının geçtiği mitlerde Ay'ı temsil etmektedir, ancak kendi içinde, 
zararlı ve geceleri ortaya çıkan üçlü bir varlıktır; Demeter ve Persephone'dende 
oldukça ayrıdır. Birçok yazıda yutturulmaya çalışılan Kore-Demeter-Hekate 
üçlüsü aslında yeni çağın bir uydurmasından başka birşey değildir ve bu üç 
varlığın bir üçlü olduğunu tasdik edecek bir yunan miti yada ikonografiside 
bulunmamaktadır! 
 
Bazı araştırmacıların düşündüğünün aksine eski islam öncesi Mekke Paganları 
için Ay Tanrıçası aslında o kadarda büyük bir öncelik teşkil etmiyordu. Tabiki 
Al'Lat'in bir dönemde Ay Tarikatlarına bağdaştırılmış olması mümkün, ancak 
Al'Lat ve onun kız kardeşlerinin birer Ay Tanrıçası olduklarına dair çok az delil 
bulunmamaktadır. Elde bulunan delillere bağlı olarak Al'Lat'ın Kitonik bir Ana-
Tanrıça olduğu daha belirgindir - kendisi aynı zamanda alt dünyanın ilahı olarak 
sadakat ve antlaşmalarlada ilişkilidir - Ereshkigal'da onun eski niteliklerini biraz 
saptırılmış olarakta olsa barındırmıştır. 
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Mekke ve Medinenin ardından bir diğer Islami kutsal bölge olarak Kudüsteki 
Mescid-i Aksa (Dome of the Rock) gelmektedir. Bunun en önemli nedeni ise hiç 
şüphesiz Muhammed'in Musevi ve Hristiyan öğretilerinden etkilenerek yaptığı 
öğretilerinden belli olmaktadır; ancak bir başka önemli sebepte Mescid-i 
Aksa'nın içinde bulunan Eben Shettiyah, düz, sarı-kahverengimsi, asimetrik bir 
kaya parçasıdır - birçok yahudi, ismininde söylediği gibi "Temel Taşı" yani 
Tanrının dünyayı etrafında oluşturduğu ve ahit sandığını yerleştirdiği yer yani 
herşeyin başladığı "Temel Taş" olduğuna inanır. Bu sandık, yahudilerin Tanrı ile 
yapmış oldukları antlaşmanın bir sembolü olarak bilinir, ayrıca Jericho'yu yok 
etmek içinde bir silah olarak kullanılmıştır ve bu olayın anlatımıda yedi 
rakamları ile doludur. Bu sandıkta Kanunun yazılı olduğu iki tablet 
bulunmaktadır ve bazı Incil Ilahiyatçılarına görede kutsal taşların orjini 
meteorlardır. Eben Shettiyah'ın altında ise müslümanların Bir-el-Arweh 
(Ruhların Pınarı) dedikleri derin bir boşluk bulunmaktadır. Yahudi Ilminde, Eben 
Shetiyyah yatıyor olduğu yerde Derinliğin Sularını (yani Abzu, bunun ingilizcesi 
Abyss kelimesidir. Bununla ifade edilmek istenen şey uzaydır.) barındırır. 

 

Yakın zamanda bulunan bir Aztec Tanrısı olan Tlolac'a ait 60 tonluk monolit. 

 

Monolitin altındaki görüntüde büyük ihtimalle bu! Burası bu sitenin yakınındaki 
Xochicalco'da bulundu.  
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Bir yahudi anlatımına göre Davud Kudüsteki Mabedin temeli için kazdırırken 
bugünkü eben Shetiyyah denilen taşı bulmuştur. Taşı hareket ettirdiği zamanda 
derinliğin suları yüzeye fışkırmaya başlamıştır. Burada Muhammedin Mekkedeki 
kutsal bir putu devirmesi ile oldukça paralel bir anlatım mevcuttur. Anlatılana 
göre bu put Kabenin içindeki bir pınarı bloke etmekteydi ve bu olayın ardından 
su tekrar akmaya başlamıştı. Herhalde yıkılan ilah heykeli Hubal'a aitti, bu ilahta 
başka bölgelerde Kibele (Kıble isminin orjini) olarak bilinen Tanrıçanın bir başka 
versiyonu idi, bu tanrıça eskiden bugünkü Türk topraklarında bulunan Frigyalılar 
tarafından bir taş şeklinde bulunuyordu ve siyah bir göktaşından yapılan bu 
heykel MÖ 204'te Roma Kralı Attalus'a takdim edilmişti. Pagan Arapların 
ilahlarını heykel şeklinde bulundurduklarını dikkate alırsak Hubal isimli ilahında 
taştan yapılmış olduğunu iddia edebiliriz. Diğer tarihçilere göre Kureyş kabilesi 
sağ eli kırık olan bu ilahın kırık parçasının yerine altından bir el takmış 
olduklarını belirtiyorlar. (Altın günümüzdeki güneşi yani yıldızı temsil eder). Bu 
benzetmeninde hinduizmdeki Vishnu'nun duruşundan esinlendiği öne 
sürülmekte. Çünkü Kureyş kabilesi üyeleri arap yarım adasındaki öz arap değil, 
sonradan arap olanlar olarak tasfir edildiklerinden bu geleneği orta asyadan 
arap yarım adasına getirmiş oldukları kesindir. Işin ilginç tarafı Kureyş 
kabilesinin arap yarım adasına geldikten sonra geçmişleri ile ilgili belgeleri yok 
etmek için gösterdikleri çabalar. Sanki kimse onların nereli olduklarını bilsinler 
istemiyorlar gibilerdi ve özelliklede Saf Araplara karşı bir kin beslemekte ve 
onları yok etmek için savaşlara girmekteydiler. Bu Saf Araplar Qahtanlar olarak 
bilinirlerdi ve Muhammed Deccal ile ilgili gördüğü bir vizyonda Deccal'in bu 
kavimden çıkacağını belirtmişti! Tabiki hepsi politika. Muhammed'in Mekke'deki 
bu heykeli yıkması anında, anlatılanlara göre, Paganlar tarafından oldukça 
sevilen Tanrıça Na'ila'nın siyah bir kadın şeklinde ortaya çıkıp bağırarak o kutsal 
mekandan kaçtığı söylenir. Bu aslında sadece bir başka göksel fenomenin insani 
anlatımıdır. Gerçekte ortaya herhangi bir siyahi kadın falan çıkmış değildir. 

 

Hinduzmdeki Tanrı Vishnu. Islamın hinduizmle olan bağlantısını araştıranlar 
daha kolay bağlantı kuracaklardır. 
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Kureyş kabilesi için isimlerinin "Kore'nin Çocukları" anlamına geldiği iddia edilir. 
Muhammed ilk vahiyi aldığında Hatice ile beraber Kureyş kabilesini politik 
nedenlerden dolayı terk etmişti, çünkü başka türlü yeni oluşturulacak din 
Kureyş kontrolünde değilmiş gibi görünmeden yayılamazdı! Muhammedin karısı 
Hatice (Khadija) zamanında bulunduğu bölgenin en büyük ticari karavanına 
sahip oldukça zengin bir kişilikti ve kabilesi tarafından kendisine "Yüce Hatice", 
"Kureyşin Prensesi" ve "Saf Olan" ünvanları verilmişti. Tabiki bir prensesin 
bunca ünvani ve serveti sırf bir din ve aşk uğruna terk etmesi hiçbir elitin 
yapmayacağı şey idi, çünkü plana göre Kureşhliler bölgedeki diğer kavimleri 
kontrolleri altına alıp bölgenin tek hakimi olmalıydılar, ancak bunun için 
öncelikle yandaş toplamaları gerekmekte idi ve bu yandaş toplama tabiki sanki 
kureyşlilerin etkisi altında değilmiş gibi görünmeliydi. Muhammede gelen bir 
vahiyde "Biz seni alemlere rahmet olarak yolladık" da belirtilen "Alemler" 
etraftaki kavimlerden başkası değildi, çünkü o zamanlar evren ve uzay gibi 
anlaşılmayacak bir cümle ile oluşturulacak bir mistisizm ile hiçbir direk başarı 
elde edilemezdi. ("Aksam Aleme gittik" derken bir topluluğa karışmayımı 
yoksa andromedaya yaptığınız uzay seyahatinimi kast ediyorsunuz!) Vahiyler 
geldikten sonrada henüz bir ismi olmayan Kitab, Hz Osman tarafından Kureyş 
dilinde yazdıırlarak orjinaller yok edilmiş ve kitabın ismide KUR'AN koyulmustur. 
Bununda anlamı "Kore'nin Sözleri" demek oluyor. Kur'an her ne kadar dişi 
ilahlara karşı ateş püskürürcesine bir tavır takınsada bunun sadece bir dikkat 
dağıtma manevrası olduğunu sanırım her düşünebilen kişi anlayacaktır. Çünkü 
bugün Kabede bulunan Siyah Taşı (Hajr al-aswad) çevreleyen metal koruyucu; 
görünümü itibari ile Ana Tanrıçanın Vulvasını temsil etmektedir. 

 

Eğer www.quraish.com adresine bakarsanız kendilerinden yaklaşık 1500 senelik 
bir kavim olarak bahsettiklerini görürsünüz, sanki birden ortaya çıkıvermişler 
gibi. Çünkü bugün Islamda herkes Peygamber Hz. Muhammed ile ilgilenirken bu 
dinin yayılmasındaki en büyük rolü teşkil eden Kureyşlileri inceleyecek bir fırsat 
elde edemiyor gibi. Vikipediadaki yazı bile o kadar acizki, hiç yazmasalardı daha 
iyi olurdu.  

Bugün çölde yaşamış olan bedevi kabilelerin çoğunun soyağacı ancak incile bağlı 
yürütülen araştırmalar ile sunulmaktadır ve tabiki buradada incili yazmış 
olanların insafına kalmaktayız! Ancak 14. yüzyıl arap genealojistlerinin yaptıkları 
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araştırmalara göre üç çeşit arap nesli bulunmaktaydi: 
 
"Yokolan Araplar": Bunlar oldukça kadim olan ve haklarında çok az 
bilinenlerdir. Bunların arasında Ād, Thamud, Tasm, Jadis, Imlaq ve diğerleri 
bulunmaktadır. Jadis ve Tasm kavimleri soykırıma kurban gidip yok oldular. Ād 
ve Thamud kavimleri ise sayıları git gide azaldığı için diğer soyların arasına 
kaynayarak yok oldular. Geçmişte bazı araştırmacılar varlıklarından şüphe etmiş 
olsalarda, Imlaq ismi Amaleeq isminin tekil halidir ve büyük ihtimallede incilde 
ismi gecen Amalek soyunu temsil etmektedir. 
 
"Saf Araplar": Bunlar iddiaya göre Ya‘rub bin Yashjub bin Qahtan soyundan 
gelmekteler ve bir başka şekilde kendilerine Qahtanite Arapları denmektedir. 
 
"Araplaşmış Araplar": Bunlar Ismail'in soyundan gelenler olarak bilinirler. 
Ismail monoteistik dinlerin kurucusu olan Ibrahim'in oğludur ve bu soya Adnan 
da denir. 
 
Tarihler boyunca birçok bedevi kavmin orjinal olarak iki koldan ortaya çıkmış 
olduğu iddia edilir: birisi Rabi'ah - bundan Banu Hanifa kavmi ve diğerleri 
çıkmıştır, bir diğeride Mudhar - bundanda Banu Kinanah (sonradan 
Muhammedin kavmi olan Kureyş kavmi) ve diğerleri çıkmıştır. 

Kureyşliler kendi sitelerinde dahi arap yarım adasına gelip amaçlarının burayı 
ele geçirmek olduğunu açık açık belirtiyorlar. Suudilerin kökü olan bu kavimde 
zaten Kahidja bint Khuwaylid ismindende anlaşılacağı gibi bugünkü Kuwait 
(Kuveyt) şehirlerininde kuruculardır. Kısaca bugün müslüman olduğunu ve 
Kur'ana bağlı olduğunu söyleyen herkes Kuresş kavminin kanunlarına bağlı 
yaşıyor! Tabiki buna verilecek en mantıklı bir diğer açıklamada: IT'S JUST 
BUSINESS NOTHING PERSONAL olurdu. Çünkü bunu onlar yapmamış olsaydı 
zaten bir başka kavim yapacaktı ve ortaya çıkan kitabın ismide Qhat'an yada 
Ad'an olacaktı. Hepsi strateji ve politikaya bağlı birer açılımdı ve eğer bunlar 
yapılmamış olunsa idi belkide bugünkü ülkelerin sınırları ve dinleri bambaşka 
olurdu. Neredeeeen nereye....!! 
 
Müdessir 74:32 
 
Yaşar Nuri Öztürk    :    Hayır, sandıkları gibi değil! Yemin olsun Ay'a, 
Süleyman Ateş        :    Hayır, andolsun Aya, 
Diyanet Vakfi           :    Hayır hayır (öğüt almazlar). Aya andolsun ki, 
 
Neden Allah Ay'a And Içme ihtiyacı duysun?! Demekki bir üstünlük söz 
konusu. 

Eğer Kur'an okuyorsanız size anlatıldığı gibi 7 farklı manada değil, o zamanki 
arapların anlayacağı tarzda, mistik olmayan, antlaşma niyetli, savaş taktikleri ve 
tehdit mesajları olarak okuyun, belki o zaman, o zamanlar nelerin döndüğünü 
daha rahat anlarsınız. Birde meallerdeki parantezlere yazılmış kelimelerin 
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manayı çarptırmak yada olduğunun dışında anlaşılmasını sağlamak için 
olduğunu belirteyim. Çünkü TV de bile okurken parantez dahil okuyorlar! 
Parantezsiz okuyun! (Parantezler ile Kur'an değil manalar çarpıtılarak 
koyunlar daha kolay yönlendirilir! Sonuç olarak ortada herhangi bir ayet 
değişimi söz konusu değildir!) 

Diyanet İşleri : Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, 
insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler 
kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini 
sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah’ın 
(kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar. 
(Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını 
gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız 
bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) 
onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse, artık onların 
aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, çok yücedir, 
çok büyüktür. 

Uncut Versiyon : Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, 
insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de 
erkekler kendi mallarından harcamaktadırlar. İyi kadınlar, 
itaatkârdırlar. Allah’ın koruması sayesinde onlar da “gayb”ı 
korurlar. Başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, 
onları yataklarında yalnız bırakın. Onları dövün. Eğer itaat 
ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. 
Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür. 

Yukaridaki Uncut Versiyonda evlilik ile ilgili bir kelime varmı? Burada bahsedilen 
hangi aile yada kadın modelidir o zaman? Işte buna yüzeysel manipulasyon 
denir, yani orjinale dokunmadan manayı saptırarak yapılan! Ayrıca tıpkı 
hindistandaki gibi bir kast sisteminin desteklendiğinide anlamak pek zor değil. 
Tahmin edin bakalım kimin üstün olacağına kim karar veriyor? Tabiki Allah! Öyle 
dedi artık, yapacak birsey yok yani. 

Artık plan her kimin ise, yapılmak istenen şey öneceden egemen olan kadınların 
elinden bu özelliklerinin alınıp erkeklere devredilmiş gibi olduğunu sergilemek 
ancak geçen zaman zarfında arka planda kalmış olan kadınların erkekleri 
manipule ederek yönlendirme işlemlerine devam ettiklerinide sanki öyle birşey 
yokmuş gibi sergilemek! Çünkü yaşıyor olduğunuz en büyük kandırmalardan 
birisi, kendisinin sürekli olarak dişi tanrıçalarla eşleştirildiğinden şikayetçi olan 
bir "erkek" kılığındaki Tanrıçanın yönetimi altında olmanız! Bunun bir inanca 
sahip olup olmamanızla alakası yok, içinde bulunduğunuz düzen bu. Hatırlayan 
varsa Muhammed deccal'in gelişine yakın gerçekleşeçek olayların kehanetlerini 
sunmuş ve bunların en başındada "kadınların yönetimi ele geçireceğini" 
belirtmişti! Tabiki bu  bir kehanet değil, planın kendisi. Ki böylece tüm koyunlar 
Tanrıçanın tıkırında işleyen planını sanki tıpkı kehanetlerde bahsedildiği gibi tek 
tek gerçekleşiyor gibi görecek ve böylece ilerideki bir başka final aldatmaca ile 
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Tanrıçanın tekrar eski kimliğine kavuşması sağlandığındada bu zaten kehanetin 
bir parçası olarak algılanıp kabul edilecek. Erkekler asla gerçek manada 
yönetimde değillerdi! Bunun kanıtını tarihi yeterince inceleyip özellikle 
yönetimdeki erkeklerin etrafindaki kadınların hayatlarını ve ne yaptıklarını 
inceleyerek ortaya çıkarmak mümkün. Erkeklerin betalaştırılmaları ve güçsüz 
kılınmaları sadece bir tesadüf değil, bu aynı planın sadecec bir başka aşaması. 
Dikkat edenler varsa yüksek yönetim mertebeleri yavaş yavaş kadınların eline 
geçiyor. Kadınların yönetimde oldukları filmler sunulup bu görünüm halkın 
zihnine kazınıyor: Elizabeth yada Kadın Papa filmleri. Eğer tarihi yada mistik 
filmleri incelerseniz burada sanki yedek kulubesindeymis gibi duran ve filmin 
kahramanına sürekli tüyolar veren kadınlar görürsünüz. Tıpkı Muhteşem Yüzyıl 
dizisinde Süleymanın annesine bir türlü laf geçiremeyip kontrolün aslında onda 
olduğunu tasdiklemesi gibi. Tabiki erkek gururu bu gerçeği asla 
kabullenmeyecektir. Bunu bilenlerde bu planı tam istedikleri gibi uygulamayada 
devam edecektirler. Gelecek kehanetleri sadece ne olacağının değil aynı 
zamandada neler yapılıyor yada yapılacak olduğunun LISTESIdir! Burada ne bir 
ilahi nede kutsal bir döngü var, hepsi hayırseverlerin koyun erkekleri diz 
çöktürüp kadınlara yönetimi bırakmaya yalvartana kadar devam edecek bir 
oyun. Öyleki bu değişime karşı olan erkekler, "vahşi ve barbar olanlar" olarak 
işaretlenip diğer kadın yandaşı barışçıl betalar tarafından soykırıma maruz 
kalacaklar gibi, bunada kardeşin kardeşi vurması benzetmesini yapmak 
mümkün!  

Yani sonunda Kraliçe yada Tanrıça öyle yada böyle başa gelecek ve inanç 
sistemleride birkaç yenilik ile kaldıkları yerden devam edecekler. Iran'a dikkat 
edin, sürekli olarak kadınlara uygulanan baskı ve yasaklar gündeme oturuyor! 
Bilindiği gibi her yapılan etkiye karşı eşit güçte tepki oluşacaktır ve bu baskıların 
karşılığı hiçde iyi bir sonuç verecek değil. Yani erkeklerin kıskançlık zaafları 
onların yönetiminin sonu olacak ve bunların çoğunuda erkeklere yaptıranlar 
tabiki yine kadınlar, gelişmeler ve bunların ayrıntıları tıpkı bir komedi filmini 
anımsatıyor. Bu planın işletim dehasına saygı duymamak elde değil. Tabiki 
koyunların kadınıda erkeğide aslında üzerlerinde nasıl oyunlar oynandığını yada 
ne tür zihinsel şartlandırılmalara maruz kaldıklarını göremeyecek kadar 
"meşguller" ve öylede kalmaya devam edecekler! Taki kurtarıcı gelene kadar! 
Tabiki bu yazdıklarım bir uyarı anlamında degil. Çünkü ortada karşı 
koyulabilecek birşey yok. Tanrıçalar daima vardı ve ön yada arka plandada olsa 
var olmaya devam edip kolonilerini yönetmeye devam edecekler. Bu doğanın 
kanunu! Kraliyetin motto olarak kullandığı "Tanrının bana verdiği hak" 
cümlesindeki Tanrı, doğanın (Satan) kanununu temsilen yazılmış bir cümleden 
başka birşey değil. Bu kanunları unutmuş koyunlarda polariteler sayesinde sanki 
ortada birşeyler dönüyor ve değişiyor düşünceleri ile kullanılmaya devam 
ediliyorlar. Muhammed'in bir çok deccal yada mehdi kehanetinin özellikle 
ölümünden asırlar sonra açıklanması yada son zamanlarda "icat" edilmesi pekde 
şaşılacak birşey değil. Tabiki birçok ilahiyatçı söylendi, yada rivayet edildi gibi 
zırvalarla ilgi toplamaya çalışır, ancak bu anlattıklarının kaynaklarını isteyincede 
bir anda yan çizmeye başlarlar. Tarikat yada kabile şeyhleri taraftar yani 
paralarını sömürebilecekleri müritleri toplamak için bu yola başvururlar!  
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Nisa 117 
Onlar, O'nu bırakıp da dişilere taparlar. Onlar o her türlü hayırdan ilişkisi 
kesilmiş şeytandan başkasına tapmazlar. (Burada kadın sanki tüm kötülüğün 
anası olarak takdim edilir ve dizginlenmesi gerektiği vurgulanmış olur. Şeytan 
[Satan] ve Iblisin [Demon] aynı şey olmadığını belirtmelimiyim?) 
 
Necm 27 
Gerçek şu ki, ahirete iman etmeyenler, melekleri dişi isimlerle 
isimlendiriyorlar. (Melekler birer erkek savasci olduklari icin onlara kadin ismi 
vermek tabiki oldukca kücük düsürücü olsa gerek. Nede olsa böcek 
kolonilerindeki askerlerde erkek. Ayrıca madem kitap allahın kelamı ve sadece 
gerçekleri içeriyor, o zaman ne diye "Gerçek şu ki" diye cümleye başlanıyor?) 
 
Düşmanını daima "aslında olduğun şey olmakla suçlamak", oldukça eski 
bir psikolojik savaş taktiğidir! 
 
Birde şu Muhammedin soyundan geldiğini iddia eden tarikat üyeleri için şunu 
belirteyim! Muhammedin sadece Haticeden olan çocuklarının bir önemi var, yani 
kraliyet kanı taşıyanların, ki bu çiftin 2 oğlu bebek yaşta öldü (Allahın sevgili 
peygamberinin çocuklarını korumak istememiş olması oldukça ilgi cekici bir 
baska konu. Madem öleceklerini biliyordu neden baştan uyarmadı? Ah, 
unuttum, her peygamber bir şekilde acı çekmeliydi değilmi!) ve sadece kız 
çocugu Fatima hayatta kaldı. Musevilerdede yahudilik sadece eğer anne yahudi 
ise aktarılır, baba değil! Muhammed islamın yahudi geleneklerini peygamberliği 
kendine bahşeden Rabilerden dolayı adapte etmiştir. Fatimanın soyundan 
gelenlerde ne yazikki Türkiyede bulunmuyorlar. Muhammed'in diğer yaptığı 
evliliklerden olan çocuklar ise aslında hiçbir soysal önem taşımıyorlar. Çünkü 
Muhammed Hatice tarafından sadece kavminin yönetimi ele geçirebilmesi için 
kullanılmak amacı ile devreye sokulup nötr bir kişilik olarak ortaya konulmuş ve 
diğer tüm planlar Muhammed'in sırtından yapılmıştı!  

Kur'an ayetleri ilk olarak "yazılmaya" başlandığında ayetlerde Kur'an kelimesi 
yerine "O, Kitab, Indirilen, Ayet" gibi kelimeler kullanılmış ve Osman (Uthman) 
bu ayetleri toplatıp kureyşli ilimcilere yazdırırkende gereken yerlere Kur'an 
sözcüğü eklenmiş yada düzeltmeler yapılmıştı. Çünkü henüz Islam yerine 
oturmamışken bu yeni dinin kitabını Kur'an diye adlandırmak, yani onun 
peygamberini kavminden uzaklaştırmış olanların isimlerinin Kitabın adı olarak 
yazılması Kureyşlilerin Arap yarım adasını ele geçirme planlarını suya 
düşürürdü. "Bırakın önce yandaşları, ani müminleri toplasınlar sonrada biz 
onlara katılıp başa geçer ve tereyağından kıl çeker gibi yönetime el koyarız" 
modeli. Bu sadece stratejik bir plandı ve bugün görüldüğü üzere oldukçada 
başarılılardı. Muhammed hakkında o kadar yazılıp çizilmiş olmasına rağmen, 
Kureyş kavmi ve Hatice hakkında ne kadar az bilginin sunulmuş olduğu hiç 
kimsenin dikkatinide çekmediği için bu sessiz ve derinden işleyen plan işe yaradı 
ve halende yarıyor. Işte size dikkat dağıtma ve yönetme işleminin küresel bir 
örneği! Bakın ve öğrenin. Birçok ateist Muhammed'i şu yada bu olarak topa 
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tutar ancak kaç kere Haticeyi yada Kureyşlileri topa tutan bir yazı okudunuz? 
Konu çogunlukla Islamı yaymak adına yapılmış olan Arap savaşlarıdır! 
Muhammed sadece bir günah keçisi ve paravan idi! Onu milyonlar seviyor ve 
onun yolunu takip ettiklerini zannediyorlar, fakat durum asla böyle değildi.  

Yeşaya 29 (Son Peygamberin haberinin verildiği söylenen Incil ayetleri. 
Bu bölüm incile sonradan vatikan tarafından koyulan bir uydurma!) 

11 Sizin için bütün görüm Mühürlenmiş bir kitabın sözleri gibi oldu. İnsanlar 
böyle bir kitabı Okuma bilen birine verip, "Rica etsek şunu okur musun?" diye 
sorduklarında, "Okuyamam, çünkü mühürlenmiş" yanıtını alırlar. 

12 Kitabı okuma bilmeyen birine verip, "Rica etsek şunu okur musun?" 
diye sorduklarında ise, "Okuma bilmem" yanıtını alırlar. 

13 Rab diyor ki, "Bu halk bana yaklaşıp Ağızlarıyla, dudaklarıyla beni sayar, Ama 
yürekleri benden uzak. Benden korkmaları da İnsanlardan öğrendikleri 
buyrukların sonucudur. 

14 Onun için ben de bu halkın arasında yine bir harika, Evet, şaşılacak bir şey 
yapacağım. Bilgelerin bilgeliği yok olacak, Akıllının aklı duracak." (Son 
peygamberin Müjdesi!) 

Hatice'nin kuzeni Varaka bin Nevfel hristiyan parşömenlerini bildiğinden, 
okuduklarından elde ettiği ve bir sonraki peygamberin gelişine işaret eden 
ayetleri Muahmmed'in ilk vahiy senaryosuna uygulayarak onun Allah tarafından 
seçilmiş olduğu kanıtını oluşturmuş oldu ve böylece geriside zaten tıpkı 
senaryoda yazıldığı gibi uygulanmaya başlandı. Bu oldukça büyük bir 
operasyondu ve hata yapılmasına izin verilemezdi. Bu yüzden birkaç pagan alim 
ağızlarını açamadan "Melekler" tarafından canları alınarak susturulmuştu. 
Meleklerin kim olduğunu bir önceki yazıda açıkladığım için bunun tekrarına 
gerek duymuyorum. Tabiki tüm bu operasyonun işlemesinin temel faktörüde 
her zamanki gibi ölüm korkusu yaymaktı! Bilindiği gibi korku insanları istenilen 
şeye yönlendirmenin temel taşlarından biridir. O zamanlarda tıpkı şimdiki gibi, 
ne bir mucize, ne bir kutsallık, ne bir ilahi varlık, ne bir doğa ötesi varlık yada 
olay nede göğe doğru uçup Tanri ile görüşmek gibi bir teknolojik gelişme vardı. 
Hepsi sadece şimdiki zihnin anladığı ve aslında düz yada manaları 
çarpıklaştırılmış cümlelerin aşırı bir mistik havası varmış gibi görünmesinden 
kaynaklanıyor. Bu kitabın Muhammed yada başkaları tarafından yazılmış olduğu 
zaten kitabın içindeki ayetlerdende oldukça bariz birşekilde anlaşılıyor. Bu kitap 
ile sadece Kureyşliler ellerindeki bir fırsatı değerlendirip bölgesel güç edinme 
çabasında idiler. Muhammed sadece ona söylenen ayetleri (yeni memo) ahaliye 
okumakta idi. Bu yüzdende bu işleme başlamadan evvel geçmişleri ile ilgili tüm 
bilgileride yok etmeleri gerekiyordu. Muhammedin Mekkeyi ele geçirmesinin 
ardından bu bölgenin Aristokrasisini oluşturan Kueryş Liderlerine Sadat Kureyş 
yani "Kureyşin Hakimleri" denmeye başlanmıştı. Her ne kadar geçmişlerini 
silmekte başarılı olmuş gibi görünselerde geriye kalan dış kaynaklı yazıların 
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ışığında foyalarını ortaya çıkarmak yinede o kadar zor değil. Herneyse, artık 
zaten çok geç, bu sistem yerine oturtulalı asırlar oldu ve bunu geriye 
döndürmek zaten "neredeyse" imkansız.  

 

Iste tanrıçanın çalışma şekli! 

Bu masalda herhangi bir mistik varlik yada doga üstü canlı olmadığı için 
üzgünüm. Çünkü aslında INSANLARA verilmiş olan bu kadim yakıştırmaların 
aslında isimlerinin sunduğu mistiklikten öteye giden bir tarafları yok. Şeytanlar, 
iblisler, cinler, melekler ve diğerleri.... evet hepsi insandı! Tıpkı kuranda karınca 
diye adlandırılan ve mağaralarda yaşayanlar gibi. 

Kureyş isminin kökeni tıpkı Kore gibi çeşitli kaynaklardan gelmektedir. Ancak 
kureyş isminin kullanılmış olmasının yegane sebebi bu kavmin eski Pers Kralı 
Büyük Kiros ile olan kan bağıdır. Büyük Kirosun ismi eski yazıtlarda farklı 
şekillerde Kurash, Kuros, Kouros, Kūruš yada İncilin ibranice versiyonundaki gibi 
Koreş'tir. Hepside tek bir şeyi temsil eder: GÜNEŞ! Bu isimler ya doğrudan 
Güneşi yada Güneş gibi olmayı ifade ederdi. Aşağıdaki resimdede Kiros başının 
üzerinde duran üç kardeşi görmektesiniz, fakat bunlar bugün bildiğimiz ay ve 
onun evreleri değiller!  

 

Kore eski yunancada kız, kouros yada koros ise erkekti. İkiside mitolojide 
parlayan bir objeyi yani gök cismini ifade eder. Tek fark bir cismin güneş gibi 
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erkeksi yada Ay gibi ışığı yansıtıcı bir dişi olarak tanımlanması idi. Her ikiside 
yaşam verici yada öldürücü güce sahipti. 

Kuras yada Kuros gibi isimlere benzerlik gösteren bir başka isim eski 
mitolojilerde kullanılan İcarus, Kronos yada Heliostur. Her üçüde bir güneş 
tanrısı idi ancak esas temsil ettikleri şey satürndü! Bu ve benzeri güneş tanrıları 
mitolojide oldukça çoktur. Fakat tarihle beraber kaybolmakta olan bir ayrıntı söz 
konusu! Neden eski güneş tanrıları satürn ile eşleştiriliyorlardı? Bugün kafanızı 
kaldırıp yukarı baktığınızda Ay haricinde başka bir gök cismini net bir şekilde 
ayırt edebiliyormusunuz? Tabiki hayır. Peki o zaman bu kadimler neden satürnü 
güneş tanrısı olarak görüyorlardı? Bugünkü güneşin önemi hiçmi yoktu? 

Mitolojiyi ve onun kahramanlarının hikayelerini okurken sürekli yanlış olan 
birşey dikkatimi çekmiştir: güneşi temsil eden birçok tanrı aynı zamanda 
satürnüde temsil ediyordu yada satürnü temsil eden tanrılar artık unutulmuştu. 
Görünüşe göre geçmişte satürne karşı oldukça büyük bir ilgi vardı. Eski 
Roma'nın ismi Saturnia idi. Bu bir yana kadimlerin güneş sembolizasyonları hiç 
mi hiç anlamlı gelmiyordu. Yani bugün Güneşi yada Ay'ı nasıl görüyorsanız öyle 
çizersiniz. Fakat kadimlerinin çizimlerine nasıl bakarsanız bakın bir türlü 
günümüzdeki görünen gökyüzündeki bir görüntüyü andırmıyor. Kısaca onların o 
zamanlar gökyüzünde gördükleri ile bizim bugün görmekte olduğumuz şeyler 
aynı değildi. Demekki birşey olmuştu.... herşeyi yerinde oynatan ve değiştiren 
birşey! 

Bu konuya derinlemesine girmeden evvel islam ve onun sembolizmi hakkında 
son bir hatırlatma yapmalıyım. Mekkedeki Kabe; yapısı itibarı ile (Siyah Küp) 
Satürnü temsil etsede zamanla bu Satürn/Güneş sembolizmi yerini sadece 
Güneşe ibadet olarak değiştirmiştir. Güneş ise daima erkektir. Ancak kabedeki 
Tanrıça Kibele (Kıble isminin kökeni) manipulasyonu ile bu inanç sistemi 
çaktırmadan Venüse ibadete döndürülmüştür. Çünkü Kibele yada Hera (İlk 
vahiyin geldiği yerde Hira dağı idi. Gabriel yada Cebrail meleğininde aslında 
islam öncesinde bir dişi melek olarak ifade edildiğinide belirteyim. Tanrıçanın 
mağrasında bir bayan elçi - Nasıl!?) gibi birçok Tanrıçanın eskiden sembolize 
ettiği şey Ay değil Venüs idi. Burada anlaşılması gereken ince ayrıntı herkesin 
Satürne ibadet ederken aslında Tanrıça Venüse yani yaşamı getiren dişiliğe 
ibadet ediyor olduğudur. Kabede erkekliği andıran hiçbir phallus yada monolit 
sembolizmi yoktur, sadece koskoca bir vajina vardır ve oda Güneş Tanrısının 
köşesinde çaktırmadan yönetimi sağlamaktadır. Eski Mısır, Aztek, Hindistan 
yada Sümerlerde kadınlar daima yönetimde olmuş ve kralları kendileri seçip ön 
plana koyarak arka plandan yönetmeye devam etmişlerdir. Aynı sembolizm 
kabedede bulunmaktadır. Görüntü itibarı ile erkeklerin yönetiminde zannedilen 
bu sistem aslında tamamen kadınların kontrolündedir. 

Arılara yada diğer kolonyal tarzda yaşayan canlılara bir bakın! Hiç yönetimin bir 
erkekte olduğu görünüyormu? Daima bir kraliçe tüm koloninin çoğalmasını yada 
azalmasını kontrol ediyor. Bu insanlarda farklı değil! Fakat öncelikle...... 
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KURAN'IN DEĞİŞİM SERÜVENİ 
Kuran'ın ilk orijinali: Muhammed'in sağlığında iken Kuran'ı hem hafızlara 
ezberletiyor, hem de katiplerine küçük taşlar, deri, ağaç parçası, kemik gibi 
çeşitli nesnelere yazdırıyordu. Bu orijinal Kuran, bugün yeryüzünde yoktur. 

Kuran'ın ikinci kez derlenmesi Ebubekir döneminde yapılmıştır. Kuran'ı 
ezberlemiş olan hafızların müslümanların yaptıkları savaşlarda özellikle de El 
Yemame savaşında ölmeleri üzerine Ömer, Ebu Bekir'e Kuran'ın bir kitap 
halinde toplanmasını önermiştir. Bunun üzerine Ebu Bekir, Zeyd İbn Sabit'e 
Kuran'ı kitap halinde toplatmıştır. Bu Kuran, Ebu Bekir tarafından ölünceye 
kadar muhaza edilmiştir. Ebubekir öldükten sonra Kuran'ı Ömer korumaya 
almıştır. Ömer öldükten sonra, Ömer'in kızı ve Muhammed'in karılarından olan 
Hafsa tarafından muhaza edilmeye başlanmıştır. Ancak, bu Kuran da, halife 
Mervan Ibn Hakem tarafından Hafsa'dan alınarak yakılmıştır. 

 

Kuran'ın üçüncü orijinali: Osman döneminde oluşturulan "azmalar". Bunlar da 
dünyanın hiç bir tarafında yoktur. 
 
Yapılan inceleme ve aktarmalarla görülen o ki: Muhammed'in "vahiy katiplerine 
yazdırdığı" bildirilen "Kuran"ın ne "aynısı" ne de "tümü" bugünkü Kuran'da 
yoktur. Halife Mervan kendi gerekçesini şöyle açıklar; "Onda yazılı olanlar, 
Osman tarafından yazdırılan Mushaflara geçmiştir. Artık ona gerek kalmamıştır. 
Yakılıp yok edilmeseydi, zamanla kuşkulara yol açılabilir, ondan alınarak yazılan 
Mushaflar çevresindeki kuşkuları önlenemeyebilirdi. Bundan korktum, o nedenle 
yaktırdım."(Kaynak: İb Ebi Davud, Leiden 1937, yay.,s.243-Suphi e's-Salih 
Mebahis Fi ulûm-il Kuran). 
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Kuran nasıl derlendi? 

Kuran ayetleri bugünkü biçimi ile yazılıp bir araya getirilmiş değildi. Hadislerde 
peygambere vahiy olan ayetler çeşitli nesneler üzerine yazılıydı; hepsi de 
dağınık durumdaydı. Ayetler "Lihaf" (küçük taşlar), "Rıka" (deri ağaç yaprağı, 
bir çeşit kâğıt), "Ektaf" (deve ve koyun kemikleri), "Usub" (agaç parçası" gibi 
nesnelere yazılmıştı. 

Yitip gitmesin diye tümünü bir araya getirme çabasına ilk kez Halife Ebubekir 
döneminde gerek duyuldu ve bu çabalar gerçekleştirildi.  

Bir aktarma da "bunların tümünün peygamberin evinde, bir arada bulunduğu ve 
dağınıkken bir araya getirip, içinden eksilen olmasın diye ortasından iple 
bağlanmış olduğu" da açıklanır.  

 

Buhari'nin yer verdiği bir hadise göre; "dinden dönüş" (ridde) olayları ve bu 
olaylar nedeniyle savaş hali vardı. Kuran'ı ezber etmiş kişilerin bir bölüğü 
ölmüştü. Ölenlerin sayısı artabilirdi, bunların tümü ölüp gitmeden Kuran'ın orada 
burada yazılı ayetleri derlenmeli, tümü bir kitap haline getirilmeliydi. Hattaboğlu 
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Ömer durumu ve konunun önemini Halife Ebubekir'e anlattı. Ayetlerin 
derlenmesini önerdi. Halife başlangıçta pek doğru bulmamıştı bu görüşü. 

"Peygamberin yapmadığı şeyi yapmak nasıl doğru olabilirdi?" diye düşünüyordu. 
Ömer direndi ve önerisini kabul ettirdi. İşin gerçekleşmesi için de Zeyd Ibn 
Sabit'e görev verildi. Zeyd "Ebubekir bana 'Sen akıllı bir gençsin. Peygambere 
vahiy yazdığın için senin başaracağına güveniyorum. Araştır ve topla Kuran 
ayetlerini' dedi, Tanrıya ant içerek söylerim ki, dağlardan bir dağı yükleyip 
taşımayı önerseydi, buyurup verdiği görev kadar bana ağır gelmeyecekti. Yani 
Kuran'ı derlemek kadar." diyor ama sonunda görevi kabul ettiğini söylüyor ve işi 
nasıl yaptığını şöyle dile getiriyor: 

"Kuran (ayetlerini) derlemeye koyuldum. Hurma dallarından, küçük taşlardan ve 
kişilerin ezberlerinden izleyip derledim. İşin sonunda, Tevbe (Beraat) suresinin 
sonunu, Ebu Huzeymetu'l-Ensari'de buldum. Ki, başkasında bulamamıştım bu 
parçayı". Zeyd, bu parçanın Tevbe Suresinin sonundaki ayetleri (128 ve 
129.ayetleri) oluşturduğunu açıklıyordu. 

Böylece Zeyd, Kuran ayetlerini derleme işini yaparken iki kaynağa 
başvurmaktaydı: Ayetlerin yazılı olduğu nesneler (ağaçlar, taşlar..) ve 
ezber bilenlerin bellekleri. 

Ebubekir döneminde yazılan Kuran için başvurulan ezbercilerin başka deyişle 
hafızların sayısı Müslümanlar arasında tartışmalıdır. O döneme ilişkin 
kaynaklardan Buhari'nin "e's-Sahihi"nde yer alan üç hadisten anlaşıldığı 
kadarıyla Kuran'ın tümünü ezberleyenlerin en iyimser rakamla 7 kişi olduğu 
kabul edilebilir. Aynı zamanda, Peygamber dönemindeki "hafız"ların, yani 
Kuran'ı tümüyle ezberlemiş olanların sayısı pek azdı. Buhari'nin "e's-Sahih"inde 
geçen hadis şöyle: 

Birinci hadis: Amr Ibnu'l-Ass anlatıyor: Peygamberin "Kuran'ı dört kişiden alın, 
Abdullah Ibn Mes'ud'dan, Salim'den, Muaz'dan ve Übeyy Ibn Ka'b'den" dedigini 
işittim. (Buhari, Fadailu'l-Kuran 8.) 

İkinci hadis: Enes anlatıyor: "Peygamber öldüğünde, dört kişiden başka 
Kuran'ı tümüyle ezberlemiş olan yoktu. Ebu'd-Derda, Muaz Ibn Cebel, 
Zeyd Ibn Sabit ve Ebu Zeyd." (Buhari.) 
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Üçüncü hadis: Katade'den aktarılıyor: "Malik oğlu Enes'e; 'Peygamber 
döneminde, Kuran'ı tümüyle ezberleyenler kimlerdir?' diye sordum. şu karşılığı 
verdi: 'Dört kişi. Tümü de Medine'li. Übeyy Ibn Ka'b, Muaz Ibn Cebel, Zeyd Ibn 
Sabit ve Ebu Zeyd (Buhari, aynı yer, Müslim 2465. Hadis.)  

 
Bu hadislerde adları yazılı olanları topladığımız zaman Peygamber döneminde 
Kuran'ı tümüyle ezberlemiş olanların sayısı yedi idi demek gerekiyor: Ibn Mesud 
(Birinci hadiste), Salim (birinci hadiste), Muaz Ibn Cebel (birinci, ikinci ve 
üçüncü hadiste.) 

İslam din bilirleri bu hadislerdeki açıklamaların "dinsizlerin işine yaradığını" ileri 
sürerler. Suyuti, El İtkan, Mısır 1978, c.1, s.94, satır 13.) 

İl itkan'da daha başkalarının da Kuran'ı ezberlemiş oldukları adları ile 
açıklanıyor. Ama aktarmayı yapan, bu adları sayılanlardan kimilerinin, Kuran'ın 
tümünü ezberleme işini Peygamberin ölümünden sonra bitirdiklerini 
açıklamaktadır. (El ıtkan, 95-9ö.) 

Zeyd Ibn Sabit, herhangi bir parçayı Kuran'a geçirmek için "iki tanık" koşulu 
koymuştu. Ancak bir tanıkla Kuran'ı alma gereği duyduğu ve geçirdiği parçalar 
da vardı. Örneğin, Ube Huzeyme'de bulduğu ve Tevbe Suresi'nin son iki ayetini 
oluşturan parça böyleydi. 

Kuran'ı derleme ve yazma işi bir yıl sürer. Bu işe girişildiğinde Ömer ile Zeyd, 
mescidin kapısına oturmuşlar, "herkesin Peygamberden ayet olarak elde ettiği 
ne varsa getirmesini" istemişlerdi. Başarılan iş, kaynaklarda şöyle tanımlanır: 
Kuran ayetlerinin, surelerinin bulunduğu iki kapaklı bir kitap. Derlenip yazılan 
sayfalar, ölene dek Ebubekir'in yanında kaldı, sonra Ömer'in (halife) yanında 
bulundu. O da ölünce, kızı Hafsa'ya verildi. 
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Kuran ikinci kez derleniyor: 

Buhari'de yer alan bir hadis şöyle: Ermeniyye ve Azerbaycan'ı ele geçirmek için 
savaşılıyordu. Huzeyfe, Ibnu'l-Yeman, Halife Osman'a geldi. Müslümanların 
okudukları Kuran'lardaki birbirini tutmazlıktan yakındı, "Emire'l-Mü'minin! Bu 
ümmet, kendisinden önceki Yahudiler ve Hıristiyanların içine düştükleri birbirini 
tutmazlılıklar gibi bir duruma düştü!" Bunun üzerine Osman, Hafsa'ya adam 
gönderdi, başka Kuran nüshaları yazıp almak için kendisinde bulunan sayfaları 
(yani Ebubekir döneminde yazılan kitabı) göndermesini istedi. "İş bitince sana 
geri gönderirim" dedi. Hafsa da gönderdi o sayfaları Osman'a. Osman, hemen 
Zeyd Ibn Sabit'e, Abdullah Ibn Züyebr'e, Sa'd Ibnu'l-As'a ve Hişam oglu Haris 
oğlu Abdurrahman'a buyruğunu verdi. Onlar da Hafsa'dan getirilenden alıp 
Kuran nüshalarını oluşturdular. Osman, kuruldaki üç kişiye şunları söyledi: 
"(Medine'li) olan Zeyd ile, Kuran'dan herhangi bir kesimde ters düştüğünüz 
zaman, tartışma konusu olan parçayı Kureyş dili ile yazın. Çünkü Kuran sadece 
Kureyş dili ile inmiştir." 

Onlar da bu buyruğu yerine getirdiler. Sonunda (esas) sayfalardan Kuran 
nüshaları oluşturup işi bitince, Osman, söz konusu sayfaları (Hafsa'dan 
getirilenler) geri gönderdi. Alınan nüshaların da her bir kesime gönderilmesini 
buyurdu. Ve bunların dışında kalan her bir Kuran sayfasını ya da Mushafı 
buyurup yaktırdı.(Bkz. Buhari, e's- Sahih, Kitabu Fedaili'l-Kuran/3.) 

Buhari'nin kendisine anlatılan çabalardan ve "Kureyşli olanlarla olmayanlar 
arasında" belirecek anlaşmazlığın çözüm biçiminden anlaşıldığına göre, Kuran 
nüshalarını ortaya çıkarırken, Hafsa'daki Mushaf'tan aynen kopya etmek söz 
konusu değildi. 

İleri sürüle gelen "aynen kopya edildiği" ileri sürülürken, neden kopya edildiğine 
de "ağız (şive) farklarından dolayı" diye gerekçe gösterilir. Ancak, Dr. Suphi e's-
Salih, Mebahis Fi Ulumi'l-Kuran (Beyrut 1979) adlı eserinin 80, 84, 85 
sayfalarında bu gerekçenin inandırıcı olmadığını belirtiyor. Dr. Suphi'ye göre, o 
zaman aynı metni, aynı sözcükleri değişik okunacak nitelikte yazıp 
yansıtabilmek için gerekli işaret ve noktalama yoktu. O zamanki yazı harflerinin 
dışında işaretsiz harfler de noktasızdı. Kısacası, halife Ebubekir döneminde 
oluşturulan "mushaf", istenseydi bile, çeşitli kabile ağızlarını (şiveleri) içerir 
nitelikte yazılır olamazdı. 
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Durum böyle olunca, şu sorular karşılıksız kalıyor: Ebubekir döneminde 
hazırlanan ve Hafsa'dan alıp getirilen "Mushaf" ile Osman döneminde meydana 
getirilen "nüshalar, mushaflar" arasındaki fark neydi? Yeni çalışma ile 
gerçekleştirilen nedir?  

Yukarıda anlamı sunulan hadiste bu açıklanmamakta. Ancak, hadisin devamı 
niteliğindeki bir açıklamada, yapılan işin sadece "bir temel nüshadan alınıp, 
başka mushaflara aktarma" olmadığını anlatır niteliktedir 

Dörtlü kurulda yer alan Zeyd Ibn Sabit, şöyle diyor: "Mushaf oluşturma işini 
yaparken, Ahzab Suresinin sonundan bir ayet yitirdim ('fakattu'). Ki, 
Peygamberin onu Kuran'dan bir parça olarak okuduğunu işitip tanık olmuştum. 
Aradık bu ayeti. Ve Sabit oğlu Huzeyme el Ensari'de bulduk (Ahzab suresine 
23.ayet) ekledik o mushafta." (Itkan, Mısır, 1978, C1, s.79.) 

Birinci derlemenin yakılmasındaki amaç: 

Ölümüne değin sandığında saklayan ve alınıp yakılmasını önleyen Hafsa idi. Bu 
koruyucu ölünce, Kuran'ın Tanrısı "Kuşkusuz Zikr'ı (Kuran'ı) biz indirdik; 
kuşkusuz koruyucuları da yine biziz" (Hicr, ayet:9) dese de koruyucusu 
kalmamıştı. Mervan Ibn Hakem, "sandıktan" aldırtıp getirmiş ve yaktırmıştı. 
Mervan'ın bu ilk derlemeyi yaktırmasındaki gerekçesini, kendisi şöyle açıklıyor: 
"Bunu yaptım, çünkü, Onda yazılı olanlar, resmi (imam) Mushaf'a yazılıp 
geçirilmiş ve korunmuştur. Korktum ki aradan uzun zaman geçtiğinde kuşkucu 
kimseler bu (resmi) Mushaf hakkında kuşkuya düşerler." (Bkz. Dr. Subhi e's-
Salih, Mebahis fi Ulumi'l-Kuran, s.83. Dayandığı kaynak: Ibn Ebi Davud, 
Kitabu'l-Mesahif, s.24.) Oysa, asıl kuşkulara yol açan, esas alınmış olduğu 
belirtilen ilk derlemenin yakılması olmuştur. Çünkü, ilk derleme ile, sonraki 
(Osman döneminde oluşturulan ve imam adı verilen) "Mushaf" arasında fark 
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olmasa idi, ilkini yakma yoluna gidilir miydi? İlk derlemede bulunmayan 
eklemeler ya da Kuran'dan çıkarmalar yapılmamış olsaydı, neden korkulmuştu? 

Muhammed Döneminin Kuran'ı ile Bugünkü Kuran Aynı Değil: 

Burada çok önemli bir tanıklığa başvuralım: Ibn Ömer diyor ki: "Hiçbiriniz, 
Kuran'ın tümünü aldım (elimde bulunduruyorum) demesin. Bilemez ki, 
Kuran'ın çoğu yok olup gitmiştir. 'Ne kadar ortada varsa o kadarını 
elimde tutuyorum' desin yalnızca." (Bkz.Suyuti, el İtkan, 2/32.) 

 

Bu tanıklık, bugün elimizdeki Kuran'la, Muhammed'in "vahiy katipleri"ne 
yazdırdığı bildirilen Kuran'ın aynı olmadığını çok açık biçimde anlatmıyor mu? 
Kaldı ki, Ibn Ömer, Osman dönemindeki derlemeden sonra bu sözü söylemiştir. 
Yani, Osman döneminde oluşturulan "Mushaf"ın da orijinali yok. O el yazması, 
Dünyanın hiç bir yerinde bulunmuyor...  

Temel kaynaklarda sözü edilen, ama bugün bulunmayan "değişik mushaflar" da 
üzerinde durulmaya değer nitelikte. Suyuti'nin el İtkan'ında, Buhari'nin 
eserlerinde bazı önemli mushaflardan ve bu mushafların içindeki surelerin 
listelerinden söz edilir. Örneğin, Muhammed'in en yakınlarından biri bilinen ve 
Peygamberin, Kuran için ezberine başvurulacak dört kişiden biri olarak belirttiği 
Ibn Mesud'un mushafı, yine Muhammed'in danışılması gereken dört kişiden biri 
olarak söz ettiği Übeyy Ibn Ka'b'ın mushafı, Abdullah Ibn Abbas'ın mushafı, 
Muhammed'in karılarından Aişe'nin mushafı, Ali'nin mushafı bunların başlıcaları.  
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Ayrıca bugün Alevi'lerin, Ali'nin mushafı olarak söz ettikleri bir mushaf ve 
Hindistan'da saklanan ayrı bir mushaf daha var.  

Suyuti'nin ve Buhari'nin kitaplarında belirtilen mushaflardan hiçbiri günümüze 
gelememiş. Ancak bunların içerik listeleri yazılmıştır. Ayrıca bazı din 
kitaplarında, bunlarda bulunduğu söylenen ayet ve surelerden parçalar 
günümüze kadar gelmiştir. Eldeki resmi nüshadan içerik yönünden farklı 
oldukları bu listelere bakınca hemen anlaşılıyor. Örneğin, Ibn Mesud'un 
"Mushaf"ında Fatiha Suresi gibi çok temel bir sure yok. Felak ve Nas sureleri 
de.. Ali'nin surelerinin sırası bugünküne uymuyor. Suyuti, kitabında, Bakara 
suresinin, Ahzab suresi ile aynı uzunlukta olduğunu aktarıyor. (Bkz. Suyuti, el 
ıtkan, 2/32.) Oysa bugün, eldeki resmi Kuran'da, Bakara 285 ayet iken, Ahzab 
yalnızca 73 ayettir. 

Üçüncü halife Osman döneminde bir heyet tarafından yeniden derlenip yazılan 
Kuran'ların kaç adet olduğu ve şu anda nerede bulundukları tartışmalıdır. 

Kimilerine göre dört, kimisine göre beş ya da yedi adet yazılmıştır. Dörttür 
diyenlere göre, Osman bir nüshasını kendisine alıkoymuş, diğerlerini Kufe'ye, 
Basra'ya ve Şam'a göndermiştir. Mekke'ye, Yemen'e ve Bahreyn'e 
gönderilenlerden de söz ediliyor. 

Kimi kitaplardaki bilgilere göre, bu nüshalardan kopya edilip çoğaltılmasına izin 
verilmiş, kimi kişiler kendileri için "mushaflar" meydana getirmişlerdir. Ancak, o 
zaman bu mushaflarda bulunduğu söylenen ve örnekler aktarılan bazı Kuran 
parçalarının resmi Kuran'da bulunmamasına ne demeli? 

Bazı İslam kaynaklarında, Osman döneminde çoğaltılan nüshaların bir kısmının 
bugün elde olduğu iddia edilir. Örneğin, bir kopyanın Taşkent'te olduğundan söz 
eden çok sayıda kitap vardır. Yine bazı İslami Türk kaynaklarında Topkapı 
Müzesi'ndeki Kuran'ın da Osman zamanından kaldığı söylenir. (Turan Dursun'un 
bu makalesinin üzerinden geçen sürede , 2000 yılına gelindiğinde, Yemen'deki 
Ulu Cami'de yapılan restorasyon çalışmaları sırasında dünyanın en eski 
Kuran'ının bulunduğu The Guardian gazetesinin haberinde açıklanmıştır. Bu 
Kuran üzerinde yapılan incelemeler, günümüzdeki Kur'an'ı tutmadığını 
göstermektedir.) 

Konunun araştırmacılarından Prof. Dr. Suphi e's-Salih kitabında, "Peki, Osman 
döneminde hazırlanmış resmi nüsha şimdi nerededir?" sorusunu ortaya atar ve 
doyurucu cevap bulamadığını açıklar. Kahire Kütüphanesi'nde olduğu söylenen 
nüshanın, Osman döneminden kalmış olamayacağını belirtir. Çünkü bu kitapta 
bir takım işaret ve noktalar vardır, böyle işaret ve noktaların İslamiyet'in ilk 
yıllarında bulunmadığı bilinmektedir. 

Ayrıca, Kuran'ın okunuşundaki farklar da, tek bir Kuran olmadığının 
göstergesidir. Nitekim, İsmail Cerraoğlu'nun, Ankara 1971 baskılı "Tefsir Usulu" 
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adlı kitabının 90-110. sayfaları arasında, Islam kaynaklarından aktarılan bilgiler 
de şöyle: 

"Kur'an'ın bir harfinin bile değişmediği" yalanı - Tevbe suresinin 114. ayetindeki 
"iyyahu" sözcüğünü, Hammad İbn Zeberkan, "ebahu" diye okurdu. Sad 
suresinin 2. ayetindeki "izzettin" sözcüğünü de "ğırratin" okumaktaydı. Buradaki 
değişiklikler harf değişiklikleri. Birincisinde "ya""ba""ya", öbüründe de "ayın" 
harfi, "ğayın" harfine dönüşmüş. Haydi bu tür harf değişikliklerini 
önemsemeyelim. 

Eldeki Kur'an'da görülen kimi sözcüklerin yerine, Abdullah İbn Abbas, 
"mürâdiflerini", yani "eş anlamlı olanları kullanırdı. Enes İbn Malik de 
Müezzemmil suresinin 6. Ayetindeki "akvamu" sözcüğünün yerine, "asvabu" 
sözcüğünü kullanmıştır. İbn Ömer, Cum'a suresinin 10. Ayetindeki "fes'av" 
sözcüğünün yerine, "femzû" sözcüğünü; İbn Abbas Karia suresinin 5. Ayetindeki 
"kel'ıhni"yerine "k'essavfı"yı uygun görüp kullanırdı. Yine İbn Abbas "sayhaten 
vahideten"lerdeki "sayhaten" yerine, "zeyfeten"i yeğlerdi. Enes İbn Malik, 
İnşirah suresinin 2. Ayetindeki "vada'nâ" yerine,"halelnâ" diye okurdu. 
(Bkz.Sf.95). Aynı kitapta, gösterilen kesimde başka örnekler de görülebilir. 

Buralarda görülen de yalnızca harf değişikliği değil - kelime 
değişikliğidir. Demek ki peygamberden bu yana bir harf bile 
değişmemiştir savı gerçek değildir. 

İsmail Cerrahoğlu'nun da kitabında yer verdiği (Bkz. aynı kitap, s.93-94) bir 
olay çok ilginçti bu konuda. Aktarıldığına göre, bir gün Hizam oğlu Hakim Oğlu 
Hişam, Furkan suresini okumaktadır. Ömer dinler, bakar ki, Hişam bu sureyi 
Muhammed'in kendisine öğretip okuttuğundan başka türlü okuyor. Ömer 
öfkelenmiştir: 

"-Bu sureyi sana böyle kim belletip okuttu?" 

"-Peygamber!" 

"-Yalan söylüyorsun. Çünkü, Peygamber bu sureyi bana senin okuduğundan 
başka türlü okuttu." 

Ömer bu tartışmayı yaparken, Hişam'ın yakasına sarılmıştır. Sonra, adamı alıp 
Peygamber'e götürür. 

"-Bu adam, senin bana okuttuğundan başka türlü okuyor Furkan suresini." 

"-Yakasını bırak da adamın okuduklarını ben de dinleyeyim." 

Ömer yakasını bırakınca, Muhammed adama döner: 

"-Hişam, haydi oku, bir de ben dinleyeyim, Furkan suresini nasıl okuyorsun?" 
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Hişam, Furkan suresini, kendisine öğretildiği gibi okur. Sonra, Muhammed, "-Bu 
sure bana böyle indi." der. 

Muhammed, aynı sureyi bir de Ömer'e okutturur. Ömer'inki için de aynı şeyi 
söyler. Yani, ikisininkini de doğru bulmuştur. Sonra da şöyle der: 

"- Kuran yedi harf (yedi türlü) indirildi. Bunlardan hangisi kolayınıza gelirse, 
Kur'an'ı ona göre okuyun. (Bkz. Buhari, e's-Sahih, Kitabu'l-Husûmât 4; Tecrîd, 
hadis no: 1766; Müslim, e's-Sahih, Kitabu Salâti'l-Müsâfirîn/270, hadis no:818) 

Bu hadis, Hişam'ın okuduğu Furkan suresi ile, Ömer'in okuduğu Furkan 
suresinin çok çok başka olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu hadise göre, 
Muhammed, kavgayı tatlıya bağlıyor, "Kur'an'ın yedi çeşit indirildiğini" ve 
herkesin başka türlü okuyabileceğini söylüyor. Yani Kur'an'ı türlü biçimlerde 
öğrenip okumayı serbest bırakıyor. "Başkalık"sa, hadisten de kolaylıkla 
anlaşılacağı gibi, "okunuş"ta değil, "okunanlar"dadır. Yoksa, Ömer'in o denli 
öfkesinden söz edilebilir mi? 

Kaynaklar, ayrı ayrı mushaflar üzerinde durur. Aktarılan örneklere göre, kimi 
mushaftakiler bugün elimizdeki "resmi kuran" dakileri tutmamaktadır. Ayrıca 
İbn Ömer'in şu sözü son derece ilginçtir: 

-İçinizden kimse, Kur'an'ın tümünü elinde tutuğunu söylemesin. Bunu diyen bilir 
mi Kur'an'ın tümü ne kadardı, nasıldı? Kesin olan o ki, Kur'an'ın çoğu yok olup 
gitmiştir. (Bkz. Süyuti, el İtkan, 2/32) 

Bütün bunlar karşısında, yine "kuran, Peygamberden bu yana olduğu gibi ve bir 
harfi bile değişmeden gelmiştir, denebilir mi? 

Kur'an'ın birinci orijinali de, ikinci orijinali de yine müslümanlar eli ile yakılmıştır. 
Kuşkusuz gerçekleri örtmek için. Osman döneminde oluşturulup çoğaltıldıktan 
sonra belirli merkezlere gönderilen nüshaların orijinallerine de , dünyanın hiçbir 
yerinde raslanmamaktadır. 

Müslümanların kutsal kitabının resmi nüshasının her yerde aynı olduğu 
doğrudur. Ancak, bugün İslam dünyasında bilinen ve elde bulunan 
Kuran, Peygamberin "vahiy katiplerine yazdırdığı" söylenen Kuran'ın 
aynı değil. Kaynaklar, bunu ortaya koyuyor.  

Yararlanılan İslami Kaynaklar: 1.Buhari E's-Sahih (Arapça); Kitabu'l Fedail-ül- 
Kuran Menakıbu'l Ensar, Sahihi Buhari Mustesari. Tecridi Sarih Tercümesi, 2.Dr. 
S. Suphi E's-Salih (İslam dünyasında son yüzyılın ıleri gelen ve birçok eserleri 
olan araştırmacı) Mebahis fi Ulum-il Kuran, 3.Celalettin Suyuti (Kuran 
yorumcusu, Hadis uzmanı olarak İslam dünyasında en güvenilir din bilirlrinden 
birisi): El İtkan Fi Ulumi-l,Kuran, 4.Müslim E's-Sahih (Arapça), 5.Ebu Davud 
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Kaynak: 1) Turan Dursun, Din Bu, 1.cilt, Kaynak Yayınları, 10.baskı, sayfa 78-
89.Kaynak yayınları 84. 
2) Turan Dursun, Din Bu, 3.cilt, Kaynak Yayınları, 6.baskı, sayfa 187-189 
 
 

16.12.2000 akşamı Kanal 6 TV'de yayınlanan Ceviz Kabuğu programında 
konuklardan Edip Yüksel, iki ilahiyatçı ile tartıştı. Edip Yüksel, Reşat Halife 
olarak tanınan kişinin Kuran'daki Tevbe suresinin son iki ayetinin orijinal 
Kuran'a sonradan eklendiği tezini vurguladı. Ayrıca, programdaki tartışmacı 
ilahiyatçılardan birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu 
Uzmanlarından Mustafa Varlı, Kuran'a "elif harf"leri eklendiğini ifade etti. Bu iki 
açıklama da, Kuran'ın değişmiş olduğunun bir diğer ispatı oluyor, her ne kadar 
dinciler "Kuran'ın bir harfi bile değişmemiştir" deseler bile..  

 

Milattan 1500-2000 yıl önce, bir başka deyişle, Muhammed'den 1900-2400 yıl 
önce yaşamış olan eski Mısırlılar, yapmış oldukları piramitlerin duvarlarına ve 
papirüs adı verilen ve kağıt yerine kullanılan yapraklar üzerine kazıdıkları resim 
ve yazıları (hiyeroglif) ile kendi çağlarına bugün bile ışık tutuyorlar. Bunlardan 
üç örnek aşağıda görülüyor: 
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Ve, Topkapı Müzesi'nde Kutsal Emanetler bölümünde Muhammed'e ait olduğu 
belirtilen mektuplar bulunuyor. Bu mektuplar Muhammed zamanından 
günümüze kadar muhafaza edilmiş ama Allah'tan-varsa eğer- geldiği iddia 
edilen Kur'an'ın ilk orijinal nüshası Dünya'nın hiçbir yerinde yok..  
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Ve.. Günümüzden 2000 yıl önce meşhur hamamda yıkanırken suyun kaldırma 
kuvvetini bularak "Evraka evraka..." diye yerinden fırlayan antik Yunan 
bilimadamı Arşimed in elyazması orijinal belgeleri gün ışığına çıkıyor. Bu Arşimet 
belgeleri 2000 yildan bu yana günümüze kadar muhafaza edilmiş ama Allah'tan-
varsa eğer- geldiği iddia edilen 1400 yasindaki Kur'an'ın ilk orijinal nüshası 
Dünya'nın hiçbir yerinde yok.. Korunmamis.. Korunamamis.. Bugünkü 
Kuran'larla kiyaslananacak orijinal Kuran yok!... 
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Evet, ne gariptir ki; Muhammed'in Allah'tan-varsa eğer- indiğini iddia ettiği 
Kuran'ın yazıya ilk dökülen kopyası yeryüzünde bulunmamaktadır. 
Muhammed'den asırlarca önce yaşamış olan eski Mısırlılar ve Sümerliler ve 
Yunanlilar, bilgilerini, düşüncelerini ve tarihlerini bugüne kadar getiren yazılarını 
taşlar, papirüsler üzerine yazmayı akıl etmişken, Allah'ın-varsa eğer- ve onun 
peygamberi olduğunu iddia eden Muhammed'in bunu düşünememiş olması size 
garip gelmiyor mu? Muhammed, Kuran'ın yazıya ilk dökülen halini bu şekilde 
yazarak ölümsüzleştirmeyi, kendisinden sonra gelen islami misyonerlerin ve 
halifelerin orijinal Kuran'i yok etmelerini engelleyecek bir sistemi niye 
düşünemedi? Eğer bu hatayı yapmamış olsa idi, bugünkü Kuran ile 
Muhammed'in Kuran'ı karşılaştırılarak kontrol edilebilirdi. Kuran'ın değişmesi de 
önlenebilirdi. Doğru sözdür; "Söz uçar, yazı kalır".  

Tüm bu eksiklikler, Kuran'ın Allah'tan-varsa eğer- inmediğinin, insan 
sözü olduğunun, bir başka deyişle Muhammed ve arkadaşlarının sözü 
olduğunun bir diğer göstergesidir. 

Tabiki kimileri için bu bile yeterli olmayabilir, bu yüzden gelin birde kurandaki o 
yüce ilahin yapmış olduğu astronomik hatalara bir bakalım. Hani o herşeyi 
biliyor ve hiçbirşey ondan izinsiz gerçekleşmiyor deniyorya, bakalım bu arkadaş 
yapmakta olduğu bu iddiaları savunabilecek bilgiye sahipmiymiş! 

Muhammedin zamanında insanlar henüz dünyanın yuvarlak olduğunu 
bilmiyorlardı. Bu yüzdende herkes yaşadıkları gezegenin düz olduğuna 
inanmaktaydı. Buda yetmezmiş gibi dünya onlar için evrenin merkezi idi. Herşey 
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dünyanın etrafında dönmekteydi. Genel kanıya göre eğer gemiyle çok açılırsanız 
bir yerde aşağı düşecektiniz. Kuranı dikkatlice inceleyince aynı kanının bu 7.yy 
yapımı fiksiyon kitapdada bulunduğu belli olmaktadır. Kuranda dünyanın düz 
olduğu ve sabit durduğu yazar. 

Rad 13:3 - Yeri uzatıp döşeyen ve onda oturaklı dağlar ve nehirler vücuda 
getiren O'dur. 

Hicr 15:19 - Yeri yayıp döşedik, ona kuvvetli dağlar diktik ve içinde 
ölçülü/ahenkli her şeyden bitirdik. 

Zuhruf 43:10 - O, yerküreyi size bir beşik yaptı. Ve onda sizler için yollar 
oluşturdu ki, varacağınız yere varabilesiniz. 

Necm 53:1 - Aşağı kayan yıldıza andolsun ki: 

Şems 91:5-6 - Göğe ve onu bina edene, Yere ve onu yapıp döşeyene, 

Naziat 79:30 - Bundan sonra da yeri yayıp deve kuşu yumurtası biçiminde 
yuvarlattı. 

Bu son yazdığım ayete göre birçok çok bilmiş çıkıp "Bak işte dünyanın deve 
kuşu yumurtası gibi yuvarlak olduğunu yazıyor" diyeceklerdir. Ancak burada 
kullanılan deha-ha kelimesi hiçde yuvarlak demek değil. Aslına bakarsanız 
defalarca yeryüzünü nasıl halı gibi düzlemesine yaydığını anlattıktan sonra 
yumurta şeklinin bu konuyla ne alakası olduğunada mutlaka değinmek gerekir. 
Buradaki hatalı düzeltme tabiki kurnaz ilahiyatçıların bir başka taktiği. Kullanılan 
kelime dehaha yani "yayılmış/düz" demek ancak tercümede bu kelimenin yerine 
duhiya kelimesini kullanarak aslında konusu dahi geçmeyen bir yumurtadan 
bahsedilmeye başlanmakta. Aslına bakarsanız duhiya devekuşunun yumurtası 
bile demek değil. Bu kelimede kök olarak deha-ha dan gelmekte ancak 
kullanımları ile ifade ettikleri şey değişmekte. Duhiya kelime manası ile deve 
kuşunun yumurtasını bıraktığı yeri nasıl oluşturduğuna dair verilen isimdir. Deve 
kuşları yumurtaları için herhangi bir yuva yapmazlar, sadece yeri biraz eşeleyip 
içine bırakırlar, yani zemini etrafa yayarlar. 

Kuranda hiçbir ayet dünyanın yuvarlak olduğuna dair bir ipucu vermez. Yazılan 
tüm ayetlerde dünyanın daima bir halı gibi yayıldığı ve düz olduğu ifade 
edilmektedir. O zamanın akıllı bedevilerindende daha düzgün bir açıklama zaten 
beklenemezdi. Hatta diyelimki tüm bu tercümanlar hatalı - bende dahil. 
Kendinize bir sorun: dünya yumurta şeklindemi? Madem belirtilmek istenen bir 
yuvarlaklık var, o zaman neden diğer daha yuvarlak görünen bir örnek 
verilmiyorda deve kuşunun yumurtasından bahsediliyor? Bu örnekleme oldukça 
cahilce değilmi? Göz bebeğide yuvarlaktır ve dünyanın şeklini bir yumurtaya 
nazaran daha iyi ifade etmektedir. Herneyse düşünebilenler daima neyin doğru 
olduğunu bulacaklardır. 
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Gelin şimdi birde şu dünyanın sabit ve herşeyin onun etrafında hareket ediyor 
olmasına bakalım. Bu düşünce o zamanlarda oldukça popülerdi ve ne yazıkki 
kuranı yazan arkadaşlar bu ayrıntıları adam akıllı incelemeden kopyaladıkları 
için bugün kendilerini rezil ediyor olduklarını rahatlıkla görebilirsiniz. Bakalım 
kuran dünyamı güneş etrafında dönüyor diyor yoksa güneşmi dünyanın! 

Lokman 31:29 - Görmedin mi, Allah geceyi gündüzün içine sokuyor, gündüzü de 
gecenin içine sokuyor. Güneş'i ve Ay'ı bir emre boyun eğdirmiş. Hepsi 
belirlenmiş bir süreye doğru akıp gidiyor. Kuşkusuz, Allah, yapmakta 
olduklarınızdan haberdardır. 

Allahın ne kadarda büyük bir astronom olduğu belli oluyor. Buradaki akıp gitme 
ile gökyüzündeki herketleri esas alarak dünyanın etrafındaki gezintileri 
anlatmaya çalışıyor ancak güneşin gezegenler gibi belirli bir yörüngede 
olmadığını ve Ay gibide yörüngesel bir hareket çizmediğini bir anda 
unutuveriyor. Ayrıca ay ve Güneş birbirlerine bu kadar yakınlarmıki gece ve 
gündüz sanki bunları birbirleri ile çarpıştırıcasına oluveriyor. Aslında buradaki 
hata gökyüzünü izlemiş olan birinin gündüz ve gecenin oluşumlarını incelerken 
elde etmiş olduğu basit bir gözlemden kaynaklanıyor. Tabiki serüven burada 
bitmiyor! 

Yasin 36:38 - Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç 
sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir. 

Zumer 39:5 - Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. Geceyi 
gündüzün üzerine örtüyor, gündüzü de gecenin üzerine örtüyor. Güneşi ve ayı 
da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Bunların her biri belli bir zamana 
kadar akıp gitmektedir. İyi bilin ki O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. 

Ra'd 13:2 - Allah odur ki, gökleri direksiz yükseltmiştir; görüyorsunuz onları... 
Sonra arş üzerine egemen olmuştur. Güneş'i ve Ay'ı da boyun eğdirmiştir. 
Bunların tümü belirlenmiş bir vakte kadar akar dururlar. Oluşu yönlendirir, 
çekip çevirir O... Ayetleri birer birer gözler önüne serer ki, Rabbinize 
kavuşacağınıza açık seçik inanasınız. 

Embiya 21:33 - O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir 
yörüngede yüzmektedirler. 

Kuranın hiçbir ayetinde dünyanında diğer ay yada güneş gibi bir yörüngede 
olduğundan yada akıp gittiğinden bahsedilmemektedir. Dünya haricinde tüm 
gök cisimleri kendilerine uygun görülen şekilde hareket etmeye 
programlanmışlardır. Herneyse... devam edelim... 

Yasin 36:38 - Güneş de kendi yörüngesinde akıp gitmektedir. Bu, mutlak güç 
sahibi, hakkıyla bilen Allah’ın takdiri (düzenlemesi)dir. 

Bakalım Muhammed bu konuda ne diyor: 
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Ey Ebû Zer, güneş nereye gider, bilir misin? diye sordu. Ben: - Allah ve 
Peygamber'i bilir, dedim. Resûlullah: - Güneş gider tâ arşın altında (ki 
karargâhında) secde eder (gibi Allah'a inkıyâd eder) ve (mu'tâd üzere maşrıktan 
doğmak üzere) izin ister de ona destûr verilir.  

[Sahih Buhari - Bedül Halk Bahsi 1320] 

Ya çocuklara anlatılan hikayelerden çok etkilenilmiş yada sadece o zamanki 
cahilliğin gafletine düşmüş. İlk olarak bildiğiniz gibi güneş dünyanın etrafında 
hareket etmiyor ve bu yüzdende ne batıyor nede çıkıyor. Aynı şekildede doğmak 
gibi bir olay için güneşin bir iznede ihtiyacı yok. Nedir bu yani, güneş bir velette 
gidip babasından dünyanın etrafında dönmek için hergün izinmi alması 
gerekiyor? 

Nebe 78:6-7 - Biz, yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? 

Bu ayette anlatıldığı gibi dağların gerçektende dibe çapa atmış olduklarına 
inanabiliyormusunuz? Bunu bir jeologa söyleyince sizce size nasıl bir surat 
ifadesi ile bakacaktır? Tabiki bazı dağlar oldukça dibe doğru ulaşıyor gibide 
görünseler bu bütün dağ formasyonları için aynı değildir. Örneğin volkanik 
bölgelerdeki dağlar yere kazık çakmaktan çok yeryüzünün üzerinde 
yayılmaktalar. Aynı şekildede tektonik herketlere bapğlı olarak ara katmanlar 
yükselerek dağ formasyonlarını oluşturmaktalar - fakat bu halen dağların dibe 
nasıl kazık çaktıklarına bir izahat getirememekte. Ant, Zagros ve Alp dağları 
hiçde dibe kazık çakmış tipten dağlar değiller. Fakat ilginç olan şey; 
muahmmedin anlattığı bu sonradan edinilmiş yanlış bilgilerin hinduların 
vedalarındada geçmekte olduğudur. Hatırlarsanız size islamin hindistanla çok 
benzerlikler sergilediğini yazmıştım, alın işte size bir başka örnek daha: 

"Sabita dünyayı tepeler ve dağlarla sabitleyip gökyüzünü direksiz olarak ayakta 
tutar ki böylece yerinden kımıldamasın." Rik Veda 

Lokman 31:10 - Gökleri direksiz, desteksiz yarattı; görüyorsunuz onları. Ve 
yeryüzüne, sizi çalkalayıp sendeletmesin diye ağırlıklar, dayanaklar bıraktı ve 
orada her çeşit hayvanı yaydı. Gökten bir su indirdik de orada her türlü cömert 
ve bereketli çifti filizlendirdik.  

Madem bu laflar hindulardan çalıntı - o zaman gidip onların tanrıları ne tür 
mucizeler öneriyormuş diye birde hinduist olmakmı gerekecek.  

Enbiya 21:31 - Yerküreye, onları çalkalamasın diye bir takım dağlar diktik. Ve 
orada geniş geniş yollar açtık ki, doğru gidebilsinler. 

Nahl 16:15 - Allah, sizi sarsmasın diye yere sağlam dağlar dikti, yolunuzu bulun 
diye nehirler ve yollar yarattı. 

Yani Allahın dediğine göre dağlar depremlere karşı bir önlem olarak bir nevi 
stabilizatör olarak buraya koyulmuş - vay be ne bilim adamıymış bu Allah öyle. 
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Bu açıklamayaı bugünkü jeologlara yaparsanız herhalde sizinle muhattab olmak 
bile istemeyeceklerdir. Çünkü bilindiği gibi depremlerin başlıca kaynağı 
dağlardır. Yani dağları bağlı olduğu tektonik yada volkanik tabanlar depremlerin 
eskiden olduğu gibi günümüzdede oluşmasına sebep olmaktadır. Kısaca dağların 
dünyayı sarsılmaktan koruyan kazıklar yada çapalar olduğu tezi ancak 
rüzgardan uçmasın diye kağıtların üstüne koyduğunuz ağırlıktan esinlenen bir 
çocuğun hayali olabilir: "Babacım bu kocaman şeyler nedir? Onlar dünya 
ayaklarımızın altında kayıp gitmesin diye duran ağırlıklar evladım... voaaww 
sahidenmiiii?".... işte bugünde bu anı kutsal olduğunu iddia eden kitaplardan 
okuyup sanki arada bir fark varmış gibi yapılıyor. Depremlerin nerede 
gerçekleşiyor olduğuna dikkat ederseniz çoğunluğunun dağlık bölgelerde yada 
etrafında olduğunu görürsünüz. Mesela Hollanda'ya düz vadi denir... hiç 
hollandadan bir deprem haberi aldığınızı hatırlıyormusunuz? Belkide bu yüzden 
Van gibi dağlık bir yerde böylesine yıkıcı bir deprem olmuş olması sizi 
şaşırtmıyordur! Eğer bir tane jeolog bulup onu dağların dünyayı stabilize ediyor 
olduğunu söylemeye ikna edebilirseniz bir sonraki Mehdide zaten siz 
olmalısınızdır demektir.  

Gelin şu bilge Allahın atmasyon bilimine tekrar göz atalım. Ona göre Ay ve 
Güneş yörüngelerinde hareket ediyor ancak dünya sabit duruyor. Ona göre 
güneş etrafımızda dönüp duruken bir batıyor bir çıkıyor. Ona göre gökteki 
yıldızlar (meteor değil) kayıyor. Ona göre dağlar dünyayı stabilize ediyor. Ona 
göre gök kubbe direksiz olarak tepemizde asılı duruyor.  

Bakara 2:22 - O Rabbinize ki yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. 
Gökten yağmur indirip, onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse 
siz gerçeği bilip dururken sakın Rabbinize eş koşmayın. 

Mulk 67:5 - Yemin olsun ki, biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve onları 
şeytanlara ateş taneleri yaptık. O şeytanlar için çılgın ateş azabını da hazırladık. 

Ne ilginçtirki buradaki gök kubbe terimi eski mısır, roma ve hindularında 
inandıkları şey idi. Tıpkı çadırın ön tarafında duran direksiz çardak gibi onlarda 
göğün aynı şekilde direksiz olarak durduğuna inanırlardı. Yıldızlarda mum yada 
kandiller serisi olarak algılanmaktaydı. Dünyanın altı yada üstünü uzaydan 
baktığınızda bilemeyeceğiniz gibi burada tepemizde bir şeylerin asılı durduğuna 
inanmak ne kadar hayal gücü ister. Yıldızlar gerçektende ramazan kandilleri gibi 
asılılarmı? Allaha göre kıyamet gününde yıldızlar sönecek ve gök kubbe 
başımıza çökecektir. Uzayın bugün hangi yöne giderseniz gidin oldukça geniş 
olduğunu biliyoruz değilmi? 

Bilim adamı kılığındaki Allahın bir diğer gafınada değinmeliyim. İnsanları neyden 
yaptı? Kan pıhtısından, sudan, meniden, çamurdan...???? 

Muminun 23:13-14 - Sonra onu az bir su (meni) hâlinde sağlam bir karargâha 
(ana rahmine) yerleştirdik. Sonra o damlacığı bir embriyo halinde yarattık, 
sonra o embriyoyu bir et parçası halinde yarattık, sonra o et parçasını bir kemik 
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halinde yarattık ve nihayet o kemiğe de bir et giydirdik. Sonra onu bir başka 
yaratılışta yeniden kurduk. Yaratıcıların en güzeli Allah'ın kudret ve sanatı ne 
yücedir! 

Eğer karşımızdaki şahıs Dr. Frankenstein değilse burada iddia edilen et parçası 
yada kan pıhtısından kemik üretmenin imkansız olduğunu size her biyolog 
söyleyecektir. Bugün biyolojik açıdan hayatın nasıl başladığını ve nasıl geliştiğini 
bildiğimiz halde bu zırvanın halen doğru olduğunu iddia edenler tabiki mevcut. 
Fakat bu kan pıhtısından insan yapma fikrinin nereden geldiğinide belirtmek 
gerek. Aristotale erkeğin kadının menstürasyon sırasında kanına spermlerini 
serpiştirmesi ile döllenmenin gerçekleştiğini savunuyordu. Bu savunmasının 
yanlış olduğunu bugün bilmemize rağmen bu hatanın bu kutsal kitapta tekerrür 
ediyor olması bir o kadar ilginç bir tesadüf. Bunun haricinde kuranın bu yunanlı 
bilim adamlarından kopyaladığı bir başka hata daha mevcut - oda erkeğin 
menisinin hayalarından değil omurgasından geldiği görüşüdür. 

Tarık 86:5-7 - Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir 
sudan yaratıldı. Bu su, bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar.  

Bu suyu bir erkek olarak nasıl "fışkırttığınızı" zaten biliyorsunuz. Peki bu suyun 
nereden geliyor olduğuna dair yapılan bu iddia gerçektende bu suyun nereden 
geliyor olduğunu tasdikliyormu? Bu su ne bel nede kaburga kemiklerine yakın 
bir yerden çıkıyor! Kuran tıpkı 7.yy'daki cahillerin zannettiği gibi birçok yanlış 
kuramlarla doludur. Bu hatalar o zamanlar bilimsel gerçekler olarak kabul 
edilmekteydiler. Bu yüzdende kuranı inandırıcı kılmak için aynı esaslar sanki 
tanrı tarafından bir tasdik mahiyetinde yollanmış gibi sunuldu. "Ohhh, bak 
Allahta aristotalesle aynı fikirdeymiş - ne diyelim üstad, demekki adam 
haklıymış! Hadi gidip bunu belimize kuşandığımız kılıçlarla komşu Türklerede 
anlatalım". 

Aslında dindeki çelişmeler, hatalar, zırvalar ve kasıtlı yanlışların bize gösterdiği 
tek birşey var: oda daima bir yenisine ihtiyaç duyulduğu. Çünkü benim gibiler 
daima zırvaların foyasını ortaya çıkaracak ve bu yüzdende yeni bir inanç sistemi 
yada eskiyi güncelleme gerekli olacaktır. Fakat daima belirttiğim gibi - din 
sadece zayıf karakterli, kendinden emin olamayan ve sorumsuzluk konusunda 
kupa almaya layık koyunların ihtiyacı olan doktrin yada uyuşturucudur. Bu 
yüzdende dinsiz bir toplum hayali olanların bu hayalini ne yazıkki patlatmalıyım. 
Kimse çıkıpta tüm bu ilahiyatın tamamen zırva temellere bağlandığını 
söylemeyecek! Çünkü koyunlar zaten bunu duymak istemeyeceklerdir. Bilmeniz 
gereken her ne ise sadece kendiniz için öğrenirsiniz - koyunları eğitmek için 
değil. Koyunlar tıpkı çaresi olmayan bir hastalığa yakalanmış gibidirler ve buna 
karşı önlem almaktansa onunla simbiyotik bir ilişkide yaşamayı tercih ederler. 
Yani hastalık zamanla onların arkadaşı ve yol göstericisi olur. 

Böylece din defterini kapatıp yolumuza devam ediyoruz! 
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MİSTİK ZIRVALAR 

Çoğunuz şu son zamanlardaki mistisizm, spiritüalizm yada okültizme olan ilginin 
farkındasınızdır. Koyun forumları bu konu ve alanlarla dolu. Fakat herşey 
gerçekten göründüğü yada anlatıldığı gibimi? 
 
Demek hayatınıza bir anlam ve derinlik kazanadırmak için hayat tarafından 
sunulan anagramların haricinde ekstra bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. O zaman 
neden kadim ve mistik bir inanca bir göz atmıyorsunuz? Nihayetinde, toplum 
bize zaten bir sürü inanç ve ibadet sistemi sunuyor - tabiki ne kadar eski ve 
mistik olursa bir o kadarda iyidir! İllaki, eğer bir inanç binlerce yıldır diğer 
koyunlar tarafındanda uygulanıyorsa, bu işin içinde mutlaka bir bit yeniği 
olmalıdır, DEĞİLMİ? 
 
Fakat seçiminizi yaparken oldukça dikkatli olun, çünkü bu, kadim yaşta diye 
yutturulan uygulamaların bazıları yeni çıkan ve kolunuza yaptırırken dövmecinin 
"abi vallahi Cesur Savaşçı demek" diye yaptığı Çin Harfli Dövmelerinden daha 
eski değil! 
 
Örneğin YOGA! 
 
Stretch mayo giyen ve ortaya doğru boş gözlerle bakan birine yoganın ne kadar 
zamandır uygulandığını sorun, karşılık olarak alacağınız cevap büyük ihtimalle 
5000 yıl kadar falan olur. Hatta bunu 7-8000 sene geriye sallayanda vardır. Bir 
baska deyişle, uzaylılar henüz piramitleri inşaa etmeden bir kaç asır evvel 
insanlar sakin sakin vücutlarını esnetiyor ve şekilden şekile giriyorlardı! Aslında 
bu yoga pozisyonlarında iken daha yapilabilecek birçok cinsel fantazide mevcut! 
Zaten esasında bunları düşünmüyorsanız bir sorununuz var demektir. Hemen 
Haydar Dümene başvurun. 

yogatürk.com: 

1- PRE-VEDİK DÖNEM ( MÖ 6500-4500) 

Günümüzde, Pakistanda bulunan doğu Belucistan bölgesinde yeni yapılan 
kazılarda, Kaliforniya'daki Stanford büyüklüğünde bir yerleşim merkezi ortaya 
çıkmıştır. Bu merkez MÖ 7. bin yıla tarihlenmiştir. 

Mehrgarh olarak adlandırılan bu neolitik yerleşim merkezi kendisinden sonra 
gelecek olan uygarlığın ilk adımı olarak görülür. Bu uygarlık İndus ve Sarasvati 
nehirleri arasındadır. 

Mehrgarh’ın zamanına göre dev sayılacak nüfusu 20.000 kişi kadardı.  Bu 
şehirde gerek endüstriyel üretim gerekse de ticaret gelişmişti, geniş pazar 
yerleri ile pamuk ve pamuklu üretim tezgahları bulunmaktaydı. Teknolojik 
araştırmaların yapıldığına dair bulgular vardır. Özellikle çeşitli kapların seri 
üretimine en iyi şekilde geçilmişti.  Burada sanatın da geliştiği bilinmektedir. 
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Özellikle tabletler üzerine çeşitli figürler yapılmıştır, bunlarda yoga ya ait ilk 
çizimleri görüyoruz.   

Felsefe çalışmalarının da bu sırada başladığı belirlenmiştir. Bu uygarlığa İndus-
Sarasvati adı verilmiştir. 

Doğanın gözlemlenmesi ve bireyle olan birliğine dayalı felsefe sistemi gelişmeye 
daha bu sırada başlamıştır. 

2- VEDİK ÇAĞ ( MÖ 4.500-2.500) 

Vedik çağ felsesfe ve bilimin birleşmeye başladığı dönemdir özellikle 4. ve 5. bin 
yıllarda yazılmış olan Rg-Veda ve diğer vedalar pek çok bilgiyi içermekteydi bu 
bilgiler içinde astronomi önemli yer tutar ve günümüz koşulları ile 
karşılaştırıldığında şaşırtıcı doğruluklar ortaya cıkmaktadır. 

Felsefenin gelişimi Rişilerin, Yoga asanalarını doğa ile bağdaştırmaları ve 
bunların tabletler üzerine resmedildiği dönemdir.  

Tabiki işin gerçeği şu: Bugün bildiğimiz Yoga -- pozisyon ve (asanas) bunlara 
eşlik eden nefes alma teknikleri -- oldukça eski bir tarihe yani 1960 lara varıyor! 
Yani Yoga yaklaşık olarak George Clooney kadar yaşlı. 

Tabiki bunu duyduğunuz gibi "Bu ne cüret, bu nasıl olur?" diye organik egzersiz 
matınızı iki parçaya böldüğünüzü görebiliyor gibiyim. Aslında yoganın 5000 sene 
yaşında olduğu mitinin ortaya çıkmasının nedeni, Indus Valley'de bulunan 
yaklaşık 5000 senelik bir resimdeki adamın Yoga pozisyonuna benzer şekilde 
oturuyor olmasından kaynaklanıyor. Bildiğiniz gibi bu pozisyon Yoganın en 
karakteristik pozisyonudur, ancak aynı zamanda bu pozisyon, birçok insanın düz 
bir yüzeye oturuncada aldığı pozisyondur. 

Yoga ismi ilk olarak yaklaşık 2500 yıllık bir Hindu dini kitabı olan Upanishads'da 
geçmektedir, fakat bu terim aslında sadece iki atı "boyunduruğa koşmak" 
manasında kullanılmıştır. Yani "Boyunduruk" kelimesinin orjini buradan 
çıkmıştır. Upanishads bu kelimeyi bir nevi mental dua tekniği metaforu olarak 
kullanmıştır, fakat tüm o garip esneme teknikleri bir yana, kitapta sadece tek 
bir pozisyon irdelenir, o da "meditasyonu rahatınıza gelecek bir 
pozisyonda uygulayın" dır. Yani Yoga kelimesi belkide oldukça eski bir hindu 
öğretisini çağrıştırıyor olabilir, aynı şekilde "avatar" kelimeside, tabiki kimse 
James Cameron'un bu filmi ile gizli kalmış bir geleneği canlandırdığını 
söylemiyor. 

19. yüzyıla doğru bir Hindu Prensi olan Krishnaraja Wodeyar III, bizim bugün 
yoga dediğimiz şeye benzer bir teknik üretmişti. Bu tekniği yazdığı kitabın 
ismide Sritattvanidhi idi ve içinde 122 adet, çoğunluklada hindu jimnastiğinden 
alıntı olan pozlar bulunmaktaydı. Fakat Yoganın esas yayılma meşalesini yakan 
aslında, avrupadaki egzersiz manyaklarına Hinduları tanıtan Ingiliz Kraliyeti idi. 
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Daha sonraları ortaya çıkan B.K.S. Iyengar isimli lavuk, icat ettiği yeni bir 
tekniği, yani aslında sadece eski Hindu yazıtlarındaki Yoga Sutras ve 
Sritattvanidhi'nin bir karışımını Amerikan halkına 1960 larda sunmuştu. Işte o 
zamandan bu zamana, yoga manyakları milyonları bulmaya başladı ve tabiki 
aralarında sadece az bir kısmı yaptıklarının aslında 20. yüzyıl okul jimnsatiğinin 
ilahili versiyonu olduğunu anlamıştı. Yani bu yogacı guruların aslında sadece 
paranın peşinde olan gavatlar olduklarını idrak etmeleri halen zor gibi. 

Ohhh, tabi birde Tarot var! Süper mistik kader kartları:  

Her ne Tarota ilişkilendirilirse  --içinde gönderildikleri jelatin pakette dahil -- bu 
mutlaka kadim yada gizemli birsey oluverir. Tarot fanatiklerine göre, bu 
kartların orjini eski Mısır uygarlığıdır, ve tabiki çağlar boyuncada bir şekilde 
kaballah ve kutsal kadeh mitlerindede adları geçmektedir. Bunlar tıpkı mistik 
şehrin bisikletleri gibidir. 
 
Tabi işimiz gerçekçilik olduğu için şimdi birazda bu mitin derinlerine bakalım. 
 
Tarot kartları en başta sırf millet harp müziği dinlerken öküz trene bakar gibi 
baksınlar diye icat edilmemişlerdi, esas maksat tıpkı bugünkü Briç tarzı bir oyun 
oynamaktı! Medyum abiler yada ablalar (uyanıklar) bu kartları kullanarak 
gelecek tahminleri yapmaya, yaklaşık olarak 250 yıl önce başladılar. Yani 
yaklaşık olarak kartlar ortadoğudan ithal edildikten 400 sene sonra! Aslına 
bakarsanız elimizdeki normal oyun kartlarının tarihi Tarot kartlarından yaklaşık 
50 yıl kadar daha eski. Yani "Papaz Kimde" oynarken bile daha kutsal bir ritual 
yapmaktasınız. Tarotlardaki o sihirli "ASALARA" ise sanki birer gizem 
içeriyormuşçasına bakılırken, aslında görmekte olduğunuz şey sadece kartların 
Orta Doğu versiyonlarından devşiren Polo Kriketleri idi. Oh, ne oldu? Artık pekde 
o kadar mistik görünmüyorlar değilmi? 

Aslında iskambildeki AS kartı bile daha mistik! Bu kart destedeki tek en başa 
yada en sona koyulabilen kart! Tıpkı Yehovanın dediği gibi: Ben Başlangıç ve 
Sonum - Alfa ve Omegayım! A harfi ile Piramidin mistiszmine girmeye gerek bile 
yok. 

Tarotun fal fonksiyonu 19. yüzyıl okültizm hayranları üzerinde çok çabuk bir 
şekilde yaygınlık göstermeye başladı, tabiki bu akın, can sıkıntıları ile boğuşan 
rahatsız beyazların taki sırtında çanta ile hindistana gitme hevesleri patlak 
verinceye kadar kullandıkları şey idi. Tabiki okültistler Tarotun uzun tarihini 
"keşfettiler" ve destenin iki kısmını kendi kafalarına göre "Arcana" diye 
adlandırıp önceden daha az korkunç görünen resimleri hafifçe, biraz daha 
ürkütücü olanları ile değiştirdiler. 
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Şeytan sanki Atlantisten gelen adama benziyor! 

1909 yılında, iki okültist "Rider-Waite" adı altında yeni bir versiyonu piyasaya 
sürdüler, bu versiyon bugün birçoğunuzun bildiği ve "Tarot" dendiği zaman 
gözünüzün önüne gelen kart destesinin kendisi. Yeni destede geleneksel 
hristiyan imgelemeleri yerine pagan sembolleri kullanılarak, bu destenin sanki 
Yeni Ahitten (incil) bile daha eski olduğu havası verilmeye çalışılmıştı.... sanırım 
buna bugün pazarlama taktiği deniyor. Kartlar üzerindeki Erkek Papa ve Kadın 
Papa yerine Baş Rahip ve Baş Rahibe resimleri konulmuştu, herhalde buda fal 
bakanların "Ovvv, geleceğinde bir Papa görüyorum" gibi egzotik birşey 
söylemelerine yarıyordu. Koyunlarda duymak istediklerini duydukları sürece 
medyum ne derse inanmayı seçiyorlardu. anlayacağınız bu kartlar üzerinde 
geleceği görmek damlayan musluğa bakıp yağmur yağacağını tahmin etmek gibi 
birşey. Bu iş ile uğraşan medyumlar sadece profesyonel olarak müşterilerinin 
profillerine uygun şeyleri söyleyen kurnazlardan başka birşey değiller. Biraz 
haberlere, birazda tarihe bakarak dünyanın sonunun nasıl geleceğini önlerine 
açtıkları "herhangi" bir karta bağlayabilirler. Bu yüzden bu tarot falları TV deki 
yada 900lü hatlardaki profesyoneller tarafından koyunların arzu ettikleri şeyleri 
duymalarını sağlamak için kullanılır. Koyunlar asla şimdi ile ilgilenmez! Gözleri 
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daima gelecektedir, bu yüzden her ne geleceği gösterirse onların favorisi olur. 
Tabi şimdi konu hristiyanlıkta iken gelin birde şu Satanizme bakalım. Hani şu 
herkesin beğenmedikleri kişilere sırf siyah giyiniyor yada onlar gibi 
davranmıyorlar diye taktıklari dini lakap. 

 

Bugünkü kültürümüzde oldukça popüler olan Satanizm terimine, böyle bir 
inancın sanki ilk insan belini doğrultup dik durmaya başladığı andan itibaren eli 
ile keçi boynuzu işareti yapmış gibi bakılıyor. 9. Kapı yada Christopher Lee'nin 
satanik bir karakteri oynadığı birçok filmde, bu rituallerin sanki ortaçağdan beri 
uygulanıyor olduğu izlenimi verilirdi. Madem bir Tanrı vardı o zaman ona uymak 
istemeyenler içinde alternatif bir inanç yaratılmalıydı! Satanizmden canı 
sıkılanlarada kan görmekten bayılıyorlar diye ateistlik sunulmuştu. Buda sadece 
bir başka arz-talep meselesi idi. Yani inanç sistemleri daima talebe göre 
oluşturulabilirler. 

Herneyse, işin aslına gelelim! Bugün bildiğimiz Satanizm ve onun ters haç, ters 
pentagram yada siyah giyim sembollerinin ortaya çıkması olduuuuuukça geri 
gidiyor, yani o kadarki sanırım bir tarih vermek gerekirse buna MS 1966'da 
Chicagolu bir müzisyen olan Anton LaVey'i temel olarak sunabiliriz! Bu kült 
aslında Wicca, Cthulhu miti, Bay Patates Kafa yada Rolling Stonesdan bile daha 
genç. Kimileri tabiki çıkıpta "Ee Aleister Crowley'de Satanisti" diyeceklerdir! 
Aleister Crowley satanist değildi - sadece Luciferian doktrini hakkında yazılar ve 
uygulamalar yapmaktaydı. Daha öncede dediğim gibi Lucifer ve Satan aynı şey 
değiller. 

Tabiki henüz bu akın başlamadan evvel, asırlar boyunca satanist aktivitelerle 
ilgili bol bol yazılmış açıklamalarda bulabilirsiniz. Yalnız bu hikayelere biraz daha 
yakından bakarsanız; göreceksinizki bu "Satanizm" denen şey aslında 
koyunlarca pekde bilinmeyen inançların uygulanma şekillerine yada sırf yandaki 
komşu gecenin geç saatlerine kadar evinde ziller çalıyor veya her uyuz komşu 
çevresini rahatsız etme adına ne yapıyorsa onu yapıyor diye yapılmış olan 
suçlamalardan başka birşey değildi. Haberlerde Satanistlerle ilgili haberler çıkar 
ve siyah giyimli gotik yada emoların nasılda kedi kesip ayin yapmış 
olduklarından bahsedilir. Aslında bir grup asosyal kendi eğlenceleri için yapmış 
oldukları ve manasını bile bilmedikleri bir oyunun böylesine bir tepki almasını 
zaten bu işe başlamadan evvel istiyorlardı. Çünkü asosyallerin işi daima 
toplumdan ve çevrelerinde uzak durup farklı yollarla onların ilgisini çekmek ve 
gereken ilgiyi görüncede yine oradan "daralma" yalanları ile kaçmaktır. Yani 
asosoyal emo, gotik yada diğer embesillere - ilgi çekebilmeleri için sunacağınız 
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her yeni inanç yada ritual hemen onlara "aradıkları şeyi bulduklarını" zannettirir. 
Bazı raporlardaki "Şeytana Tapma" itirafları ise oldukça ürkütücü işkence 
metodları ardından ortaya çıkan şeylerdi, herhalde bu tip bir işkence metodunun 
ardından Kemal Kılıçdaroğluna dahi taptığınızı itiraf edebilirdiniz. Çoğunluklada 
masum insanlar yaşadıkları bu ürkütücü işkence travmasının ardından gizlice 
iblis Baphomet'e ibadet ettiklerini itiraf ediyorlardi. Tabiki Baphomet ismininde 
aslında çok büyük bir ihtimalle Mohammed isminin devşirmiş bir hali olduğuda 
"söyleniyor"! Bir başka deyişle bizim Satanist olarak yapılan suçlamalardan 
anlayabileceğimiz şey, bugünkü hali ile, ABD Başkanı Obamanın gizli bir 
müslüman olduğu suçlamasına eşdeğerdir. Küresel haberlerde her hafta bir 
başka ünlünün islamı seçmiş olduğu haberleri ilede müslümanlar dinlerinin en 
doğrusu olduğu yalanınıda yutmaya devam ederler. Hani bir zamanların ünlü 
kaşifi Captain Cousteau'nun atlantik okyanusunda denizlerin akıntılar vasıtası ile 
ayrı durduğunu görüp bunun kurandada yazılmış olduğunu keşfetemsi üzerine 
müslüman olduğu dedikodusu vardır. Bu haberi bütün islami koyun sitelerinde 
bulabilirsiniz. Ancak Cousteau Vakfının yaptığı bir açıklamaya göre durum hiçde 
müslümanların inanmak istedikleri gibi değil:   

Orjinal mektup: http://answering-islam.org/Hoaxes/cousteau.gif 

Monsieur Charles TUCKER   

11A Chemin de Pennachy 

69230 ST GENIS LAVAL 

 

FC/DC 

                                               Paris, November 2, 1991 

 

Sir, 

 

We have received your letter and we thank you for your interest in  

our activities. 

 

We state precisely to you that Commander Cousteau has not become a  
Muslim and that this rumor passes around without foundation. 

 

Very cordially, 

 

Didier CERCEAU 

chargé de mission 

Bu mitide zırvalar çöplüğüne yollamış olarak konumuza devam edelim. 

Baphomet terimi 14. yüzyılda Mabed Şövalyelerinin mahkemeleri sırasında kötü 
şöhretine kavuşmaya başlamıştı. Şövalyeler suçlandıkları diğer şeylerin 
haricinde, Baphomet isimli bir idole tapmakla suçlanıyorlardı. Yapılan 
suçlamaların çoğunun yalan olduğu oldukça açıktı, fakat bu suçlamaların esas 
nedeninin o zamanki bir kralın (Fransa Kralı Philip IV) zenginlerden oluşan bu 
Tarikata borçlanmış olduğundan dolayı bu yalanları uydurup onlardan 
kurtulmaya çalıştığı yönünde idi. Anlayacağınız bugünkü tipik koyun davranışı: 
bankaya borçlu oldukları için bankaları şeytani birer kandırma müessesi olmakla 
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suçluyor ve onların kapatılıp borçlarının silinmesini istiyorlar! Tarih sürekli 
tekkerrür ediyor. 

 

Baphomet hakkında en detaylı bilgi Eliphas Levi'den gelmektedir. Ünlü Fransız 
okültist, kabalist ve majisyen Eliphas Levi Zahed (asıl adı Alphonse Louis 
Constant'ın Ibranice'ye çevrilişi) batı ezoterizmi hakkındaki başarılı 
çalışmalarıyla tanınır. Levi Baphomet'i vücudunun üst kısmı kadın, alt kısmı 
erkek, keçi kafalı ve kanatlı olarak tasvir etmiştir. 1854'de yayımlanan Dogme 
et Rituel de la Haute Magie (Insanüstü Büyü Öğretisi ve Törenleri) kitabında 
Baphomet'i detaylı olarak anlatmaktadır. Levi'ye göre Baphomet'in kolları 
kabala öğretisindeki merhamet ve  adalet dengesini anlatmaktaydı. Kollardan 
biri erkeği diğeri dişiyi simgeliyordu. Boynuzları arasında yanan meşale madde 
ile ruh arasındaki evrensel dengeyi temsil ediyordu. Çirkin hayvani yüz ise 
günahkarın korkusunu anlatmaktaydı. Bacak arasındaki çubuk sonsuz hayat, 
vücudundaki pullar su, yarım daire şekli atmosfer, devamindaki tüyler ise dünya 
ile sonsuzluk arasındaki dönüşüm süreci idi. Göğüs ve hem kadının ve hem de 
erkeğinkine benzeyen kol yapısı ise insanı ve insanlığı simgelemekteydi. 
 
LaVey'e kadar, pentagramlar hristiyanlar tarafından cadılara yada iblislere karşı 
bir talisman olarak kullanılıyordu! Evet, sırf bu ters dönmüş haçlar yetmezmiş 
gibi, Satanistler aynı zamanda Hristiyanlığın bir sembolünü taşıyor ve dini 
kurban törenlerini ve işkeneceleride taklit ediyorlar. Yani ortada olan şey aslında 
çoğunlukla seks ritualleri yapıp anal seksi satanizme bağlamak isteyen 
kaçıkların icadından başka birşey değil. "Ne, hristiyanlar anal sekse hayır mı 
diyor? O zaman bizde onların karşıtı olarak bunu hemen burada uygulamalıyız - 
soyunun millet!". 
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Şimdi kim daha sığır oluyor? 

Ters haç (Petrus Haçı) St. Simon Peter çarmıha gerilerek infaz edileceği zaman, 
kendisini tıpkı isa gibi ölecek kadar değerli görmediğinden ters şekilde çarmıha 
gerilmeyi talep etmesiyle oluşan bir sembolizmdir. Yani bu sembol hristiyanlığa 
karşı olmayı değil, sadece tıpkı diğer asosyal emo yada gotik çocukların yaptığı 
gibi kendilerini "değersiz" birer bok olarak gördüklerini ifade etmelerinden 
ibaret. Bir başka açıdan bu petrus haçı materyalizme ve açgözlülüğe kurban 
olmayı yani "düşmeyi" simgeler. Bilinen haç yükselmeyi yada doğmayı 
simgelerken ters haç batmayı yada düşmeyi simgeler. 

Hazır konu mistisizmden açılmışken, gelin birde şu Ouija Panosuna bakalım! 
Evet daha yeni ısınıyorum! 

 

Bu panoya ister geçmişin zararsız oyunu istersede cehenneme açılan kapı olarak 
bakın, Ouija Panosunu sevenlerde, ondan nefret edenlerde bir noktada 
anlaşmaktadırlar: bu panonun çok eski ve mistik bir hikayesi vardır! Kendinizi 
bir ruh kuklası olarak kullandırıp bu pano üzerindeki harfleri kullanarak 
kelimeler sayıklamanız, taaa kadim Cin'e kadar varmaktadır, hatta Romalılar 
bile bu tarihi Ouija parti trenine zıplayıp eğlenceye katılmışlardır. 
 
Neyse, haydi birde işin gerçeğine bakalım. Ouija Panoları aslında 
Transformers'daki Optimus Prime oyuncağından bile daha mistik değiller, 
aslında bu pano bir yan şirket tarafından üretilmişti. Bu panolar E.C. Reiche, 
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Elijah Bond, ve Charles Kennard tarafından 1890 larda icat edilmişlerdi ve 
pazarlama işide William Fuld tarafından yapılmıştı. Bugün bile "Ouija" ismi halen 
bir ticari marka olarak Parker Brothers adına kayıtlıdır. 
 
Ya peki kadim Ouija ayinlerinin versiyonlarına ne oldu? "Fuji", yani bu oyunun 
atası olarak görünen Cin modeli aslında kum üzerine elinizde bir çubukla Cin 
harfleri (Mandarin heceleri) çizerek oldukça farklı birşekilde uygulanıyordu. 
Romalıların versiyonu ise pekde benzer değildi. Diğer, daha eski görünen 
medeniyetler belli belirsiz bir şekilde benzer olan metodlar kullanarak, gizli yada 
gelecekle ilgili bilgileri "spirit" denen ruhlardan elde ediyorlardı, fakat bu eski 
ayinlere Ouija'nın kadim hali demek, Romalıların at yarışlarının bugünkü 
NASCAR yarışlarının atası olduğunu söylemek gibi olur. 

Ouija vasıtasıyla yapılan toplu seansların çoğunun birer hile olduğu ve müritlerin 
çeşitli yapay efektler ve ilüzyonlarla sanki bir ruh yada spirit ile iletişime 
geçtikleri havası yaratılırdı. Bu sayede müritler hem Ustayı özel biri olarak görüp 
onun gizemini çözmeye uğraşır hemde yine gelecekleri yada ölmüşleri hakkında 
bilgiler elde etmeye uğraşırlardı. Bu müritlerin arasından bir tanesi dahi çıkıp 
nasıl plazma itiş gücü yapılabileceğini sormadığındanda bu kandırmacalar ve 
kandırılmayı arzulayan koyunların sayısıda git gide artmaya başladı. Kimi 
fotoğraflarda ruhların resimleri olduğu iddiası vardır. Peki, bunun en büyük 
nedeni medyumun ruh çekici özelliği değil! Bu görüntüler müritlerin kendi 
düşünceleri vasıtası ile bellenen şeylerdi, yani insan zihninin bir başka ürünü. 
Kısaca oradalardı çünkü müritler orada olmalarını istemişlerdi. Bunada çekim 
kanununun etkisi diyoruz. Olmasını istedin, buyur işte karşında! Fakat karşıdaki 
şey beklenen ne ise o idi. Hiç bir ruhun yada spiritin böyle göz önünde iken 
evren hakkında acayip sırlar verdiğini kayıt eden oldumu? Tabiki hayır. Tek 
duyulanlar ölenlerin taziyeleri yada yaşayanları ne kadar özlüyor olduklarından 
ibaret. Neden o anda bu ölenlerin nerede oldukları ve nasıl yaşadıkları sorulup 
şu tartışmaya daima açık olan cennet ve cehennem problemine bir çözüm 
aramıyorlar? 

Gelin birde şu Maji yada Magick denen şey neymiş ona bir bakalım. Öncelike bu 
Maji manyaklarının majiyi ne olarak gördüklerine bir göz atalım! 

Maji dünyanın süptil maddeleriyle ilgili doğa yasalarını kullanan kişilerin 
imajinatif faaliyetleri veya bazı tesirler göndermeleri sonucunda canlı veya 
cansız nesneleri etkilemesi olayına verilen addır. Maji okültistlere göre muska 
gibi garip yazılar yazmak veya hayvan organları gibi birtakım uydurma araçlarla 
değil, psişik tesirlerle yapılabilir, yani ya manyetizma (hayvansal 
manyetizma) yoluyla yakından ya da düşünce formları yoluyla uzaktan 
yapılabilir. 

Maji nedir? 

İnsanlığın en eski öğretisi, hatta dinlerin ve inançların kökeni Majidir. Maji sanatı 
ve onun çocuğu olan büyü, her çağda varolan ve etkinliğini sürdüren bir olaydır. 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

562    

 

Anlatılara göre Maji ve büyü günümüzde de politikayı etkileyecek kadar 
yaygındır. Öyleyse, nedir bu Maji? Nasıl öğrenilir? Büyü gerçek midir? Ortada 
gezenler, gerçekten büyücü müdürler?  

Kelime anlamında Maji'nin Türkçe karşılığı yoktur; en yakın yaklaşım sihir 
olarak belki düşünülebilir; büyü sözcüğü ise genelde Maji'nin karşılığı sanılır 
ama sadece sözlük karşılığıdır. Demek ki, Maji'ye Türkçe karşılık bulamıyoruz 
ama kavram olarak açıklayabilir ve anlamlandırabiliriz. Maji sözcüğü, Grekçe'dir; 
Magein; Megas büyük bilim anlamındadır veya en büyük veya ana bilim 
demektir. Maji Paleolitik çağlardan beri vardır, Fransa'da Aurigignac'da, Güney 
Afrika'da Buşmenler'de Majikal ayinlerin izleri bulunmuştur. Atlantis, Mu 
inançları dışında, bilinen tarihte Eski Mısır'da Maji çok geniş biçimde 
kullanılmıştır. Özellikle de Mısır Panteonu'daki tanrılara çok dikkat etmek 
gerekir; tümü belli majikal güçleri simgelemektedirler. Yine tüm Mezopotamya 
uygarlıklarında, Aztek, Maya ve İnkalar'da Majikal yaptırımlar çok geniş ve 
çeşitlidir. Majinin gücünden korkan ve insanın yeterince bilgilenmesini 
istemeyen Hristiyan Kilisesi, MS 364 Laodicea Konsülü'nde Maji'yi, matematiği 
ve Astroloji'yi yasaklamıştı. 525'de Oxia'da, 721'de Roma'da alınan kararlarla 
Maji Sanatı'nı bilmek ve kullanmak hakkı sadece belli bir rahip sınıfına 
verildi. Ama sonra, bu hak yanlış yola sapacak ve insanları yakan sapık bir 
inancın yani engizisyonun temeli olacaktır. Budizm'in tüm kolları majikal 
deneylerle doludur, Zen Budizm insanın sıradanlığını, kontra tepki olarak ele 
alır; Yoga her türünde Majikal terbiye enerji birikimini düzenler; Akapunktur 
bedendeki sağlıklı enerji akımını öğretir; şamanlar geçmişin en güçlü 
Majisyenleriydiler; Heraklit, Platon, Demosten, Pliny, Pisagor, Agrippina, Marcus 
Aurelius, Jül Sezar, Bruno, Paracelsus, Nostradamus, Lüther, Calvin, İbni Sina, 
İbni Rüşd, İbni Hud, Cübeyr, İbni Semah, Muhiddin Arabi, Mevlana Rumi, 
Hallac, Yunus Emre, Casanova, Don Juan, Meyer, Pascal ve daha sayısız isim 
Majisyen olarak tanımlanabilirler. Onların yaşamlarını okumak okuyucuya daha 
iyi bilgi verecektir. 

Öncelike gelin size çok dürüst bir soru sorayım! Ne kadar aptal olmalısınzki tüm 
bu listedeki insanların Camelottaki Merlin gibi birer Majisyen olmuş olduklarına 
inanabilesiniz. Yukarıdaki açıklama bir an içinde olsa "hey bizden acaba ne 
saklıyorlar, hadi hemen gidip bulalım ve bu gücü karanlık güçlere karşı 
savaşmak için Harry Potter gibi kullanmayı öğrenelim" hissini veriyor olabilir, 
ancak eğer tüm bu zırvalar anlatıldıkları kadar gerçek olsalardı bugün bu 
majisyenler mucizevi şeyler oluşturuyor olmazlarmıydı? Nedir insanların bu 
mistik zırvalara olan zaafları? Tabiki normali kabullenememek! Bütün evrende 
var olan temel şey herşeyin normal ve doğal olduğudur! Paranormal yada 
doğaötesi gibi zırvalar sadece koyunları normalliğin ötesinde birşey olduğuna 
inandırıp paralarını sömürmek için uydurulmuş bir başka aldatmacadır. 
Bilmediğiniz bir teknoloji yada şey size sadece ne olduğunu bilmediğiniz için 
normalötesi yada doğa üstü görünür! Hayırseverlerin güneş tutulması hilesi bu 
Majinin doğaüstü güçlerini sergilemiş olduğu en büyük şovlardan biriydi ve cahil 
halk bu numarayı yuttu, çünkü karşılaştıkları şeyin ne olduğunu bilmiyorlardı ve 
bu yüzdende olayı otomatik olarak doğa üstü bir güce bağladılar. 
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Embesil forumlarındaki diğer orcazoidler Majiyi bildiklerini gizemli cümleler 
kullanarak ifade eder ve yazdıkları şeylerle sanki geçmiş mistik ruhları çağırılar. 
Nasıl Maji yapılması gerektiği hususndada binbir çeşit metod vardır ve tabiki 
ortamın uygun olması için gereken kondisyonlar. Eğer bunları sağlayamazsanız 
yaptığınız Maji işe yaramayacaktır - fakat yinede denemeyi bırakmamalı, 
yazarların kitaplarını satın almalı ve ezoterik dükkanlardan aslında sahilde 
toplayabileceğiniz tonlarca çakılı satın almalı yada en şekilli amuleti 
bulmalısınızdır. Maji, mistisizmin oldukça sofistike bir endüstrisidir ve tek 
yaptıkları sadece koyunlara değersiz çöpleri sanki bir işlevleri varmışçasına 
satmaya çalışmaktır. Şu taş bunu yapar, bu kristal bunu yapar gibi hayali 
vaatlerle koyunlar evlerini binbir türlü zırvayla doldurup kendilerini doğa ve 
evrenle dahada bir iç içe hissettiklerine kanaat getirirler. Ne zaman doğadan 
kopuktunuzki tekrar onunla birleşesiniz? Zaten içinde olduğunuz birşeyden ne 
kopabilir ne ona tekrar bağlanabilirsiniz! Fakat koyunlar daima sorunlarla baş 
başa bırakılıp birinin bu soruna çözüm getirmesini beklediklerinden kendilerine 
sunulan en mistik, en hızlı tesirli ve en anormal görünen şeyleri sorunlarının bir 
çözümü olarak görüp satın almaya devam edeceklerdir. Bir tane taş almış 
olabilirler ancak bütünü sağlamak için diğer takımıda almaları gerekir. Bir 
amuletleri vardır ancak haftanın günü yada havanın durumuna uygun olan 
diğerlerinide almalıdırlar. Tam teşekküllü bir ezo manyağınının yanına gidin ve 
tüm bu çöpün ona sağladığını sorun! Hepsi için bir açıklaması olacaktır, aslında 
yaptığı açıklama satıcının onu kandırırken anlattığı yalandır. Anlattıkları 
hiçbirşeyin bilimsel bir kanıtı yoktur. Buda olayı dahada gizemli yapmaktadır. 
Şeytani bilim mistik gerçekleri kasıtlı olarak araştırmamakta yada 
savunmamaktadır. Gerçektenmi? Yoksa bu sadece koyunların tüm bu zırvalara 
kanmaları için kullanılan bir pazarlama taktiğimi? 

Herneyse, konumuz maji ve onun gerçekte ne olduğu! 

Magi: Latincede magus kelimesinin çoğul halidir; antik yunanistanda magos; 
eski perslerde maguš; İranda mogh; İngilizcede ise tekil olarak magian, mage, 
magus, magusian, magusaean olarak geçer. Bu terim yaklaşık MÖ 4.yy'dan beri 
Zoroaster takipçilerini yada Zoroaster'e bağdaştırılan Helenistik dünyayı takip 
edenleri ifade etmek için kullanılırdı. Buna genel olarak "yıldızları okumak 
ve onların gösterdiği geleceği manipule etmek" denirdi. Helenistik dönem 
öncesinde kullanılmış olan terim ise bilinmemekte. 

Terimin kökü antik yunancadaki goēs(γόης) terimiden gelmektedir ve anlamı 
maji yapandır, ancak buna astroloji, simya (alchemy) ve diğer ezoterik doğa 
bilimleride dahildir. Bu yöntemler doğu akdeniz, ve batı asyayı bilinen antik 
tarihin ötesinde etkisi altına almıştır. Bu bağdaştırmalar yunanlıların Helenistik 
hayranlıklarının bir ürünü olarak (sözde)Zoroaster'ı oluşturmalarına sebep 
olmuş ve ona Majinin (Chaldean) "kurucusu" olarak bakıp aynı zamandada 
astroloji ve sihirinde mucidi olduğuna inanmışlardır. Dönemin kuşkulu 
düşünürlerinin sayesinde "magian" terimi negatif bir anlama yani sahtekar ve 
hilebazlarla bağdaştırılmıştı. Yani bugünkü magic (Sihir) ve magician (Sihirbaz) 
kelimeleri bugünkü lisana kadar hayatta kalmışlardır. 
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Sanırım bu temel izah doğrultusunda bu adamların aslında kendi zamanlarında 
birer astronom ve bilim adamı olmuş olduklarını anlıyorsunuzdur. Hokus pokus 
yapan günümüz ilüzyonistlerinden farklı idiler. Bu insanlardan incildede 
"Doğudan Gelen Bilgeler" olarak söz edilir ve kimileri İsanın doğumunda 
yanında bulunmuş olan üç bilge kralı bu majisyenlere bağlar. Bu adamların 
yaptıkları şey gökyüzündeki döngüleri takip etmekti. Bu bilgeler sadece asya 
yada akdeniz bölgelerinde değil aslında dünyanın heryerinde bulunup izlerini 
bırakmışlardır. Kendileri birçok kültür tarafından beyaz tenli ve sakallı olarak 
iafde edilirler. Günümüzdeki dini sakal bırakma sünnetide bu bilgelerin bırakmış 
olduğu bir gelenektir. İnsanlar bilgeleri taklit edip diğer sığırları kandırmak için 
sakal bırakır ve bilgeleri temsil ettiklerini söylerlerdi. Bugünde aynı şekilde 
sakalı en uzun olan hoca en kurnazlardan biridir. Tüm bu hoca tiplilerin yaptığı 
tek şey bilge olduklarını iddia edip müritlerini sömürmektir. Bu sakallılar dikkat 
ederseniz daima gizli öğretiler yada mistik bilgiler sunarlar - ancak 
anlattıklarının çoğu ne doğrudan hayata adapte edilebilir nede bundan bir medet 
sağlanabilir. Boş sözler koyunların kulağına daima hoş gelir. Hindu, uzun sakallı 
gurular koyunlara karmalarını silecek yada düzeltecek gizli mantralar sunarlar. 
Bu aslında tıpkı cennetten arsa satın almak gibi birşeydir. 

Peki ne yapıyordu bu majisyenler o zaman? Onlar gökyüzündeki olayları takip 
edip döngüleri hesaplıyor ve her döngüde dünyada neler olduğunu kayıt 
ediyorlardı. Kısaca eğer Jüpiter Venüsle hizaya girdiğinde dolunay var ise 
dünyada birşey gerçekleşmekte idi. Yani X hizlanması gerçekleşince Y oluyor ve 
bunun sonucu olarakta ortaya Z çıkıyordu. Buna bağlı olarak yapılan tüm 
kayıtlar ve geleceği tahmin etmeleri aslında bir nevi çocuk oyuncağı oluyordu. 
Onlar yıldızlara göre kralların tahttan iniş zamanlarını yada yeni bir kralın tahta 
geçme zamanını, ayrıca dünyanın yaşayacağı afetleri öngörüyorlardı. Fakat bu 
öngörüşleri illaki X+Y=Z olarak işlemiyordu. Çünkü onların yapmakta olduğu 
şey X+Y=? soru işaretinin yerine planlarına uyan ve gerçekleşmekte olan göksel 
döngüye uyum gösteren bir değişimi tetiklemekti. Büyük bir yıldız kaydığı 
zaman bu bir imparatorluğun sonu demekti, fakat bu aslında bilgelerin söylediği 
yani yaydıkları propaganda idi. Kanlı ay çıkınca yada Mars yakında görününce 
bu savaşa işaret ederdi ve gerçekleşirdide çünkü amaç işaretleri dünyevi 
gelişmelere bağlamaktı. Özelliklede güneş tutulması hilesinin ardından bu 
bilgelerin insanlar üzerindeki etkisi oldukça güçlü idi. Onların TANRILARIN 
LİSANINI (Astronomi ve Matematik) konuşmakta idiler. Bu bilgeler birçok antik 
kayıtta aniden ortaya çıkan bir ırkın temsilcileri olarak belirtirilirler. Bu ırkta 
bugün bilmekte olduğumuz sarışın beyaz tenli aryan ırkıdır.  

Sanırım böylece bu Maji ile yapılmakta olan sihirin aslında sadece göksel 
fenomenlerin korkutucu etkilerinin insanların manipule edilmeleri için kullanılmış 
olduklarını anlamışsınızdır. Ay tutuluyor, yani tanrıça yada kraliçe zorluk 
geçirecek. Güneş tutuluyor, tanrı yani kral zorluk yaşıyor. Çözüm ise bilgelerin 
Tanrılarla yaptıkları iletişimde yatıyor, yani Kozmik Lisanda! Ezoterik 
dükkanların sundukları taşlar ise gezegen yada yıldızları işaretlemek için 
kullanılan çentik taşlarından başka birşey değildi. Sarı taş güneş, kırmızı taş 
mars, beyaz taş ay.... vs gibi. Daha önceki ekliptolojide yazısındaki stone henge 
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gibi yapıların minyatürlerini bu tip renkli taşlarla yapıyorlardı ve bunu gören 
ahalide adamların taşlarla sihirli birşeyler yaptıklarına kanaat getiriyorlardı. 
Tabiki halk tüm bu sihir yada büyü zırvasına inanırsa bu bir o kadar işlerine 
geliyordu. Bilgeler gerçek bilgiyi bu sayede koyunların kendi kendilerine 
oluşturdukları hayali izahatlerin ardında saklayabiliyorlardı ve bunada okültizm 
deniyordu, yani birşeyin arkasına gizlemek yada gizlenmek. 

Bu maji denen şeyin ardından gelin birde yine bir yeni çağ zırvası olan Wicca 
yani cadı gücüne bakalım, ne dersiniz? 

Büyücülere göre Wicca: 

WICCA cadılığın modern adıdır. Peki Cadılık nedir?Masallardan ve folklordan 
çıkan haliyle yaşlı,çirkin,kurba gözlü,uzun tırnaklı,büyük bir kazanın önünde 
sihirli içecekler hazırlayan bir kadın olarak resmedilir.Süpürgesine binip,uçarak 
çocukları yakalayan bir mahluk.Erkekler ise,insanlara büyü yapıp,gözleriyle 
olayları etkileyen kişiler.Genç kadınlar,kötü ruhlarla işbirliği içinde olup,büyü 
yapıp,insanları,zamanı dondurabilen kişiler olarak 
resmedilmişdir.Bunlar,özellikle film endustrisinin yarattığı tablolardır. 

Aslında Cadılığın bu anlatılanlarla alakası yokdur.Neyle alakalıdır,nedir o zaman? 

Wiccanın kesin bir açıklamasını yapmak aslında zordur.Wicca,kökleri 
Pagan inanışına dayanan, doğanın merkezde yeraldığı bir inanışdır.Bir yaşam 
tarzı,gidilecek yoldur.Cadılığın diğer adı olarak da adlandırılabilir, Modern 
Cadılıkdır. Her Cadı, kendine ait bir yola sahipdir. Bu yol Wicca veya Cadılık 
olabilir. Wicca inanışına sahip olanlar,kendilerini Wiccan olarak adlandırırlar. 

Cadı kelimesi genellikle negatif çağrışımları da beraberinde getirir. Bunda, 
Hıristiyanlığın, cadılığı kötülemesinin büyük etkisi vardır. Pekçokları Cadılık ve 
Satanizm (şeytana tapma) arasında ilişki görür ki, bu kesinlikle büyük bir 
hatadır. Bu kelimeler Wicca için kullanılamaz. Şeytan, Hristiyanlık, Müslümanlık 
inanışlarında vardır. Wiccalar, şeytanın varolduğunu bile kabul etmezler. 

Kendilerini Paganist olarak da adlandırırlar çünkü Wicca, Neopaganizm içinde 
bir akımdır. Örnek olabilecek diğer akımlar Şamanizm, Durudizm ve Asartu’dur. 
Cadılar daima Paganisttir ama her Pagan Cadı değildir. 

İnsanlar genellike kadınların Wicca olduğunu düşünse de bu doğru değildir. 
Erkekler de Wicca olabilir. Tahminlere göre Wiccanlar arasında, kadınlar,  
erkeklere nazaran daha fazladır. Bunun sebebi, dinlerdeki bağnazlığın, 
özellikle kadınları ikinci sınıfa düşürmesi ve erkek baskın yasaların 
çokluğudur. İnsanlar kadın ve erkek arasında bir uyum aramaktadırlar. Belkide 
bu nedenden Wicca, insanlar arasında, her geçen gün daha da popüler 
olmaktadır. 
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Kısaca Wicca, doğa tabanlı bir inanış şeklidir ve pekçok doğa inanışında olduğu 
gibi, Wiccada da sevgi, hayat, doğa ve maneviyat (spritualizm) vardır. 

Wiccalığın merkezinde,Tanrı ve Tanrıça bulunur. Tanrıça Dünya ve Ay’da vücut 
bulur. Dünyadaki ürünleri meydana getirir. Wiccanlar, doğadaki mevsimler ve 
onların beraberinde getirdiği değişimlere değer verirler. Bu, ay devreleri için de 
geçerlidir. 

Wicca, organize bir inanış değildir ve merkezinde bir lider yokdur. Buna 
rağmen Wiccalıkda Covenlar(türkçe kovan da denebilir) vardır. Bunlar,Cadı 
halksı olarak da adlandırılır. Coven, Rituelleri, beraber yerine getirmek için en 
fazla onüç kişinin biraraya gelmesi ile oluşan grupdur. Bu ritueller, bir 
başrahibe ve başrahip kılavuzluğunda yerine getirilir. Rahip ve başrahibe, 
grup üyelerinin, onların fikirlerini kabul etmeleri beklenen liderler değildirler. 
Onlar, daha çok öğretmen rolündedirler. 

Bir Wicca, Coven olabileceği gibi, Solitary(yanlız) da olabilir. Solitary bir Wicca, 
herşeyi kendi öğrenir. Ritülleri kendi başına gerçekleştirir. Bir Wicca, Coven 
veya yanlız (solitary) olabilir. Bunlardan birinin, diğerinden daha iyi olması diye 
bir durum söz konusu değildir. Çünkü önemli olan kişinin kendini nasıl ve 
hangi durumda daha iyi hissettiğidir. 

Wiccada kutsal bir kitap yada uyulması geren kurallar listesi yokdur. 
Ancak Wiccanın içinde, merkezde değişmeyen bir kural vardır: 

Kimseye (kendine de) zarar vermediğin sürece ne istiyorsan yap. 

Peki, bakalım neymiş bu Wicca denen şey! Wicca 20. yyy sonlarında İngilterede 
ortaya çıkan yeni bir pagan akımdır. Bu akım 1960 larda Gerald Garder isimli bir 
kereste tüccarının arkadaşları yardımı ile yazdırıp bastırdığı kitaplarla daha bir 
ilgi kazanmıştır. Kendisi bu yeni akımı cadı-kültü (witch-cult) yada cadı-gücü 
(witchcraft)  olarak adlandırmıştı. Bu isimler biraz negatiflik gördüğü için 
zamanla Wicca isminde karar kılınmıştır. Bu inancın herhangi bir kitabı olmadığı 
gibi uyulması gereken kurallar dizini yada iabdet tarzlarıda yoktur. Panteizm, 
duoteizm, zor politeizm ve kolay politeizm gibi birçok farklı teolojik tanrılaştırma 
metodları vardır. Wiccanalr tüm evreni yaşayan bir canlı olarak kabul ederler. 
Buna göre evren tek bir varlık şeklinde kendini dışa vuramayacağı için Tanrı ve 
Tanrıça denen dualizm konsepti var olmak zorundadır. Tanrı boynuzlu bir 
şekilde sembolize edilir ve yerine göre Pan yada Cernunnos olarak anılır. 
Tanrıça olarak ifade edilen şey ise yerine göre dünya yani doğa ana, yerine 
görede ay'dır. Ay olarak ifade edilmesinin nedenide bu Tanrıçanın üçlü 
olmasından kaynaklanır ve teolojiye dikkat edenler bu üçlü tanrıça figürünün 
diğer inançlardaki üçlü ay sembolizaysonu ile aynı şey olduğunu görürler. 

Uzun lafın kısası.... Wicca kendini dışlanmış hisseden ve birşeye bağlanmak için 
sebep arayan yalnız ve sikişken kızların başvurduğu bir aktivitedir. Tüm o doğa 
rituallerinde esas yapmak istedikleri şey aslında çırıl çıplak soyunup 
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cinselliklerini korkusuzca dışa vurabilmektir. Bu yüzden wicca ritüalleri doğada 
iken anadan doğma olarak ve "biz doğanın bir parçasıyız" yalanı ile yürütülür. 
Bakın şapşallar doğadaki hayvanların çıplak olduğunu size kim söyledi? Hepsinin 
tüy yada kılla kaplı vücutları yokmu? Eğer bizim gibi kılları olmazsa eğer 
çıplaktırlar, bunun haricinde kıyafetleri daima mevsime göre kendini adapte 
etmektedir. Wicca yapanlar adı üstünde bu (YENİ) neo-pagan inancı nasılsa 
kafalarına göre takılabilecekleri ve herhangi bir katı kurala bağlı olmama 
kolaylığı sayesinde çabucak kabullenmişlerdir. Aslında kendileri zayıf karakterli 
ve birşeye sürekli inanma ihtiyacı duyan bir başka asosyal ezikler takımıdır. Bir 
wiccan ile oturup muhabbet etmeye çalışın ve konuyu wiccaya çevirin, bırakın 
size forum ve kitaplardan elde ettiği o muzzam ve gizemli evrensel gilgileri 
anlatsın. Göreceksinizki anlattıkları şeyler sadece boş ve zırvalardan ibaretler. 
Büyü ve sihirden bahsettikleri zaman ona "yapabilirmisin" diye sorarsanız 
alacağınız cevaplar şunlar olur: Ben henüz tam öğrenmedim, ben kondisyonda 
(enerjisi yoktur) iken olmaz, öyle durduk yere büyü yapılmaz, bir kaç kişi daha 
bulmamız gerekir.....vs... tüm bunların anlattığı tek şey şudur: Ben bu wicca 
işini sadece diğer wicca takılanlarla arkadaşlık kurmak ve farklı giyinerek ilgi 
toplamak için yapıyorum. Büyüden anlamazlar, doğada çıplak şekilde ritual 
yapacak cesaretleri yoktur, evleri incik boncukla doludur, her mistik görünen 
şeyi evrenin birşeyine bağdaştırılar. Aslında müslüman kızlar gibi onlarda evde 
oturup sadece kendilerini kandırmaktan başka birşey yapmamaktadırlar. 
Bunların çoğu islamın baskıcı kurallarından kaçıp yeni bir inanç ararken "kural 
yok=baskı yok" reklamını yapan wiccaya makarayı sararlar. Allah ve Pan 
wiccanlara göre nasılsa benzer bir işlev sergilediklerinden o inançtan bu inanca 
zıplayıp aynı Tanrıyı farklı bir isim altında anmak onlar için pekde zor olmaz. 
Wiccanlar bu sayede aslında sadece kılık değiştirmektedirler ve içlerinde ne 
iseler halen olmayada devam ederler: asosyal ve korkak birer ezik. 

Hangi inançta bunu takip edenleri rahatsız eden birkaç ayrıntı oluşsa, mutlaka o 
ayrıntıyı men eden yada kötüleyen yeni bir inanç sistemi oluşacaktır. Kalıp ise 
daima aynıdır: bir, çift yada üçlü tanrı konsepteleri vardır ve bunlar el ele tüm 
evreni idare etmektedirler. Hngi inanç sistemine bakarsanız bakın bu kalıplar 
değişmez. Değişenler sadece insanların istekleridir! İnsanlar bir dinden ne 
bekliyorlarsa onu oluştururlar ve ellerindeki inanç kalıpları doğrultusundada 
kendi inançlarını şekillendiriler. Tıpkı bir menüden seçer gibi: bizde azap 
olmasın, çıplaklık - hmmm.. olsun, 5 vakit namaz olmasın ama onun yerine 
günde üç kere tütsü yakıp etrafında 7 tur atalım, şapkalar isteğe bağlı olsun, 
ayda bir grup seks yapılsın, piknik yaparken doğa rituali yapıyor olalım.... Nasıl 
isterseniz ve nasıl işinize gelirse inancınızı kendi başınıza yaratmakta 
özgürsünüz. Ancak tüm bunların eskiden çocukların oynamakta olduğu sobe, 
doktorculuk yada körebe oynamaktan farklı olmadığını sanırım az çok 
görebiliyorsunuzdur. İnançlar daima sosyal aktiviteler içeririler. Hep beraberce 
birşeyler yapılır, esas amaçta zaten budur: beraber takılmak ve konuşabilecek 
ortak bir noktaya sahip olmak!  
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Tüm bunların ardından illaki düşünüyorsunuzdur: lan bu lavuk inanç sistemlerini 
bu kadar alaya alıyorda, peki kendisi neye inanıyor o zaman? Evet, bence 
düşünmeye devam edin! 

Buradan itibaren tüm bu hüddam ve havas gibi diğer zırvalar değinerek vaktiniz 
harcamak bile istemiyorum. Sadece şuna dikkat edin, tüm bu mistikler ortak 
kılan noktalara bakın: sadece bulundukları evde yada belirli bir alanda güçleri 
vardır, kameraya alınmak istemezler, şüpheli sorulara karşı aşırı antipatileri 
vardır, beklenmedik bir yerede yada anda mistik birşeyler yapmalarını isterseniz 
mutlaka kıldan tüyde bahaneler uydurup yapamayacaklarını söylerler, ritual 
mekanları yatak odalarına çok yakındır hatta bazen orada mumlar hazırda 
yanıyordur, tiksindirici (gerçek dışı) bir iyilik meleği tavırları vardır, konu 
forumlarda sallayıp puan toplamak olunca her türlü güç hakkında ilahi bilgilere 
sahip olurlar ancak hepsini orada açıklayamazlar, daima yarım yamalak 
açıklamalar yapıp "henüz hepsi için erken" gibi bir bahane uydururlar ki müşteri 
olarak tekrar geri gelip ceplerini para yada "beğenme" puanları ile doldurun. 
İşte böylece artık bu denyolarında kim ve ne olduklarını biliyorsunuz.  

İnternette canlı chat vasıtası ile insan enerjisi konusunda eğitim verenlerde var. 
Bunlarda çakralar, aura ve kundalini gibi konularda çok ünlü ancak daha önce 
hiç adını duymadığınız yada sırf bu lavuk söyledi diye ünlü sayılan şarlatanların 
yazdıklarından edindikleri şahane masallarla karşınıza çıkarlar. Size nasıl nefes 
almanız yada nasıl gözlerinizi kapatıp konsantre olmanız gerektiğini öğretmeye 
uğraşırlar. Aslında bu lavuklarında gerçekte bir başka orca-embesilosaurus 
olduklarını belirtmeliyim. Ne yani düzenli nefes almayıdamı beceremiyorsunuzda 
size bunun için bir usta gerekiyor? Enerji seviyenizdeki inişler ve çıkışlar bugün 
sakral çakranızın tıkanmış olmasındanmı kaynaklanıyor - o zaman hemen bir 
çakra temizleme seansına girip ustanızın siz nefes alıp verirken evrensel enerjiyi 
üstünüze harmoniyi geri getirecek şekilde yaymasını bekleyin, tabiki sadece cüzi 
ücretle..... Bakın şapşallar bunu 3 kişi üzerinde denedim. Odaya aldığım her kişi 
içerideki arkadaşım tarafından öncelikle nerelerde ve kimlerden bu eğitimi almış 
olduğuma dair infoyu veriyor ve sonrada bana yolluyordu. Bende içeride bir Tai-
Chi müziği çalarken kobay koyuna uzanmasını ve nasıl nefes alması gerektiğini 
anlatırken gözlerini kapattırıp elimi vücudunun 10cm üzerinde gezdirmeye 
başlıyordum. Seansın sonunda ise melek gibi bir kız gelip kobayın nasıl 
hissettiğini soruyordu.  

Hepside ne dedi biliyormusunuz? Böyle içimden sanki bir enerji akıyordu! 
Bunun neden olduğunuda söyliyeyim. Kobaylar gözleri kapalı ve derin nefes 
transında iken üzerlerinden geçen elimi yüzlerinde oluşan gölgeden dolayı 
tanıyorlar ve elimin yani gölgenin hareket hızını tahmin ederek elimin nereye 
kadar inmiş olabileceğini hayal ediyorlar... buna bağlı olarak odakları tıpkı bir 
pendulum gibi bir yukarı bir aşağı iniyor ve sanki içte bir enerji akıntısı varmış 
hissi oluşuyor. Aslında elimi sadece suratına yakın tutup gölgenin 
zamanlamasını ayarlıyordum, yani elim yukarı aşağı bile hareket etmiyordu! 
Fakat hayatları baştan sonar bir problem olan koyunlar her türlü yalana 
inanmak için gerekirse kendilerini bile kandırmaktan çekinmiyorlar. Bir seans 45 
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dakika idi ve karşılık olarakta 50TL almıştım. Evet oldukça cüzi bir rakam 
aslında, özelliklede başlangıç için. Biraz ucuz takılıp koyunların reklam 
yapmasını sağlayarak daha çok müşteride çekebilirdim, ancak konumuz bu 
enerjik sağlık olayı değildi. Bilmek istediğimiz insanların kendilerini ne seviyede 
kandırmaya hazır oldukları idi - anladığım kadarı ile bunun bir sınırı yok. 
Yeterince inandırıcı iseniz ve karşınızdakide sizin mucizeler yaratacağına 
inanıyorsa geriye yapmanız gereken fazla birşey kalmaz.  

Koyunlar asla bu aptalca inançları sayesinde kendi kendilerini iyileştirdiklerini 
anlayacak değillerdir. Nasıl olurda kendi başlarına birşeyi başarabilirlerki? 
Mutlaka bir tanrı onlara yol göstermeli yada sorunlarına bir çözüm sunmalıdır. 
Kendi psikolojik ve zihinsel güçlerinin asla farkına varamayacak olan bu 
salaklarda daima diğer farkında olanların yiyeceği olacaktır. Hep şu medyum 
yada spiritualist gurular için tanrı vergisi bir hediyeye ve iç aydınlığa sahip 
oldukları söylenir. Bu yüzdende koyunlar nasılsa hazırı var diye kendilerini aynı 
"ilahi" özelliklere kavuşmak için eğitmek istemezler, çünkü yeni güçler yeni 
sorumluluklar demektir. Burada bahsettiğim güç ile uçmak yada dağları düz 
etmekten bahsetmiyorum. Bu güç sadece karşıdaki sığırları ayartma ve 
kullanma gücüdür. Gerisi zaten bu gücün peşinden yani sizin peşinizden 
koşacaklardır. Yemeğinizi yapacak, yatağınızı ısıtacak hatta şoförlüğünüzü 
yapacaklardır. Hepside güce bir adım daha yakın olabilmek için yaptıkları 
şeylerdir. Güneşe bakın: aydın, sakin, kendinden emin ve güçlü! Güneş ile 
koyunların arasındaki fark nedir biliyormusunuz? Güneş ne olduğunu çok iyi 
biliyor ve aynende öyle davranıyor! Koyunlar ise daima asla olamayacakları 
şeyler olmaya çalışmaktan bir odaklanma polemiğine girerler ve böylece asla 
gerçekte sadece kendilerine ve aslında ne olduklarına odaklanmaları gerektiğini 
unuturlar. Karakteristik olarak seyrettikleri diziler yada filmler vasıtası ile birden 
fazla benlik üretir ve hangisi olduklarına karar verene kadarda zaten ömürleri 
biter. İşte böylece koyunlar daima; tıpkı arabaya koştuğunuz katırın önüne 
sopayla astığınız havuç gibi hayatları boyunca asla ulaşamayacakları bir hayalin 
peşinden koşarlar. Arabanın sürücüsü katırın gücüne sonuna kadar kullandıktan 
sonrada onu yolun kenarına atar ve bir sonraki katırı tongaya düşürmek için 
pusuya yatar! 

Bugünden itibaren çakralarınızla oynamayı bırakın, çünkü bu vasıtayla kendinize 
yarardan çok zarar vermeniz mümkün. Çakra denen enerji noktaları mevcut, 
evet bunu size tasdikleyebilirim ancak eğer ne yaptığınızı bilmiyorsanız 
yapmakta olduğunuz şey elinizi anlamadığınız bir trafoya sokup sigortaları 
attırmaktan başka bir işe yaramaz.... Vücudunuzda sadece bir tane enerji akımı 
mevcut! ELEKTRİK. Tüm o anlatılan zart zurt enerjileri sanki ortada farklı türde 
yüzlerce enerji varmış gibi bir izlenim bırakır, tüm evrenin işlemekte olduğu 
yegane enerji sistemi sadece elektriktir.  

Kendinize bir sorun: madem bu enerjik abiler iyileştirebiliyor, o zaman neden 
AİDS yada kanser gibi hastalıkları iyileştirip bunu bilimsel olarak 
tasdikletmiyorlar? Çünkü Devlet bu sektörün oluşmasına ecza endüstrisi ve sgk 
yüzünden izin veremez diye düşünenleri duyuyor gibiyim. Fakat ne yazıkki bu işi 
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yaptığını iddia edipte adam akıllı, yani herhangi bir spirit yada cini gibi 
ilüzyonlara başvurmadan insan iyileştiren biri henüz bilimsel olarak ne kanıtlandı 
nede cesareti olan birisi "hey bende o güç var, gelin beni laboratuarınızda iş 
üstünde kontrol edin" diyebildi. Eğer bu alanda bir gerçeklik payı olsaydı devlet 
bunu zaten birşekilde sisteme adapte ederdi! 

Bununla beraber psişik kabiliyeti olanların var olmadığını söylemiyorum, fakat 
gerçek psişik kabiliyeti olanlarında bunu meslek olarak yapmayacaklarını çok iyi 
biliyorum. Evrenin (uzayın değil) sonsuzluğunu dikkat alarak, zihninizinde bir 
sonunun yani limitinin olmadığını idrak edebilirseniz, evren ile sizin aranızda bir 
farkın olmadığı anlamaya başlarsınız. Fakat tıpkı evrendede görebileceğiniz gibi 
"ol dedim oldu" gibi birşeyin olmadığını ve şeylerin sadece etkileşimler (efor) 
vasıtasıyla gerçekleştiğini görürsünüz. Olmasınımı istiyorsunuz, o zaman bunun 
için uğraşmalısınız, bu kadar basit. Size her kim "kısa yolu" gösterdiğini iddia 
ediyorsa bilinki kandırılmak ve akabindede sömürülmek üzeresiniz. 

Aklıma gelen bir başka mistik zırva ise Ninjalar: 

Konumuz Asyanın mistik geleneklerine değinmişken Ninjalara ve onların ultra 
gizli Ninjutsu sanatına dokundurmadan olmaz değilmi! 

 

Ninjaların gizli öğretileri ve becerileri Ninjutsu adı altında yaklaşık bin yıldır 
öğretilmektedir, ve bunları bugün bile öğrenebilirsiniz, tabiki ülkenin mutlak bir 
sınıf sistemi (hindu kast) kullanmadığını, onura bağlı dövüşme kurallarının 
olmadığını ve suikast ile öldürebileceğiniz toprak sahiplerine yaklaşma 
fırsatınızında olmayacağını hesaba katmazsak. Bulunduğunuz spor okulunun 
ortasında sağa sola shurikenleri sallayın, mutlaka bunu gören birine denk gelip 
size Ninjutsu öğretmek istediğini çaktırmadan söyleyecektir. Hatta belkide 
yerlatında gizlice düzenlenen ölüm döğüşlerine bile davet edilebilirsiniz. 
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Tabiki üç-dört haftalık antremanla herkese tek ayak üstünde dururken dayak 
atabilecek kapasiteye ulaşırsın. Nede olsa mistik bir hocaya sahipsin. 

Tamam, şimdi birde bu işin içyüzüne bakalım. Filmlerde gördüğünüz gibi 
ninjalar asla siyah giyinmezlerdi! Eğer gece vakti göreve çıkmışlarsa deniz 
mavisi giyinirlerdi, çünkü gece vakti siyah onların hıyar gibi ortada görünmesine 
neden olurdu, bu yüzdende deniz mavisi gece operasyonları için en uygun olanı 
idi. Ayrıca ninjalar gündüz vakti asla filmlerdeki gibi giyinip gezmezlerdi, bunun 
yerine halkın arasına karışıp onlardan biri gibi takılırlar ve istihbarat toplar yada 
çaktırmadan suikast yaparlardı. Tabiki tüm bu izahata bağlı olarak ninjalar bir 
şekilde var olmuş olmalı değilmi? Tabiki, neden olmasın! Yalnız işin problem 
tarafi şuki, ne japonyada nede dünyanın başka bir yerinde Ninjalarla ilgili bir 
geleneğe 20. yüzyılın başlarına kadar rastlanmamıştır. Stephen Heyes 
tarafından açılmış olan Bujinkan Okulu, 1970 lerden beri ninjutsu öğretilerini 
sunmaktadır ancak bu okul diğer uzakdoğu döğüs sanatı ustaları tarafından 
hiçde kaale alınmamaktadır. Yinede, Stephen Heyes ninjutsu öğretilerinin 
elindeki kadim parşömenlerden alıntı olduğunu dile getirmekte fakat çok gizli 
oldukları içinde kimselere güvenip göstermemektedir! (Bir başka pazarlama 
taktiği). Japonyada "gerçek son ninja" olduğunu iddia eden Jinichi Kawakami, 
ninjutsuyu çocuk iken karşılaştığı mistik bir yabancıdan öğrendiğini ve eğitimi 
bittikten sonrada bu mistik yabancının arkasında varlığına dair hiçbir iz 
bırakmadan aniden ortadan kaybolduğunu iddia etmişti. 

 

Heeyyyy, mistik bir yabancı, bakalım bize karate öğretebilecekmi? 
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Temel olarak, Japonyadaki herkes okuldaki jimnastik hocasının onlara 
ninjutsunun gizliliklerini öğretmiş gizli bir savaşçı olduğunu iddia edebilir ve 
bunu duyan batılılarda onlardan bu eğitimi alırken giyecekleri janjanlı 
kıyafetlerle karşılarındakilerin kafalarını kırmayı öğrenmek için can atarlar. 
Aslına bakarsanız Japonya denince akla gelen tek spor zaten karate değilmi!? 
Hiçbir sokak kavgasında van damme gibi bir döner tekme yada Tong-po gibi 
dirsek atan birini gördünüzmü? Yani bu tip savunma sanatlarının aslında 
sokakta hiçbir boka yaramıyor olduklarını illaki adam akıllı bir dayak yeyip 
karşıdakinin hocanın gösterdiği gibi dövüşmediğinden dolayı kazanmış olduğunu 
görerekmi anlayacaksınız? Kavga anında herşey olabilir ve hiçbirine karşıda 
hazırlıklı olamazsınız. Kafanıza arkadan yiyeceğiniz bir taş ile yere 
kapaklandıktan sonra yıllarca öğrenmiş olduğunuz aikidonunda bir sikime 
yaramıyor olduğunu acılar içinde anlarsınız. 

Eğer 1990 lardaki kafes döğüşlerine bakarsanız bir tanesinde bile Van Damme 
tarzı dövüşen birini göremezsiniz. Eğer döner tekme sallayan birini görseniz bile 
sallamış olduğu tekmenin ardından suratına yediği balyozuda görmüşsünüz 
demektir. Bu yüzden kafeste kimse hayali dövüş tekniklerini ve artistik döner 
tekmeleri kullanmaz. Rakibin döner tekmeden kaçması çok kolaydır, çünkü 1) 
rakip sizi dönerken görmektedir ve 2) sadece geriye bir atması yeterlidir. Tabiki 
döner tekmeyi sallayan ayağını yere bastığı anda savunmasız olduğundan rakibi 
Satanın ona verdiği tüm güçle saldırır ve kazanır.  

 

Ya birde şu mistik 13. Cuma lanetine ne demeli! Bazı Dan Brown tarzı gazeteler 
ne zaman bu tarih yaklaşsa mutlaka ona bağlı bir haber yayınlarlar. Aslında 13. 
Cuma safsatası oldukça eski bir olaya denk geliyor! 13.Ekim 1307 de 
düzinelerce Mabed Şövalyesi tamda hafta sonu barbekü partilerine 
hazırlanırlarken ahlaksız Fransa Kralı Philip IV tarafından tutuklanmışlardı. 
Görevleri kutsal topraklara hacca gidenleri korumak olan Mabed Şövalyeleri, 
tutuklanmış ve işkence görmüşler, sonrasındada liderleri Jacques de Moley 
18.Mart 1814'te Pariste kazıkta yakılmıştı. Jacques de Moley ölmeden evvel 
etrafta bulunanların üzerine destansı bir lanet okumuş ve bir sene içinde bu 
kalabalığın çoğunluğu teker teker ölmüştü. Tabiki Fransızlar bu olayın ardından 
sadece onu hatırlamakla kalmayıp, aynı zamanda onun 7 sene evvelki 
tutklanma gününü batıl inançlarına eklemeyide ihmal etmediler. 
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Bütün çocuklarınızın penisleri küçük olacak ve yine benim soyumdan gelen 
bilimadamlarının sunduğu araçlara bağımlı kalacaksınız! Muhahahaaaaa 

 

Gıcık olduklarını yakma dürtüsü bugünde mevcut! Işte sığırlar bu kadar medeni! 

Ya peki durum böyle değilse? 13 rakamı ve Cuma'nın uğursuz olduğuna dair 
yazılmış bir çok tarihi referans mevcut. Fakat kimse "13. Cuma" isimli bestseller 
kitap piyasaya sürülene kadar bu iki batıl inancı 20. yüzyılın başlarına kadar bir 
araya getirmeyi düşünmemişti! 

  

Önce       ve      Sonra! 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

574    

 

1907 basımı bu kitapta, dolandırıcı bir iş adamının borsayı çökertemek için 
yaptığı planın hikayesi anlatılıyordu. Ne bir Mabed Şövalyesi, nede hockey 
maskesi, sadece takvimlerde üstünü işarteleyip yatakların altına sokturan ancak 
aslında bilindik günlük borsa işlerini anlatan bir hikayenin bu iki batıl inancın 
simgelerini bir araya toplaması idi. Yani bu kitap yayınlanmadan evvel kimse 
13. Cuma diye bir ekstra batıl inanca sahip değildi. 

Yani eğer dünyanın sonu gelecekse bu mutlaka ayın 13. Cumaya denk 
gelmelidir. Bunun haricindeki 13 rakamlarının Masonlarda yada İlluminati 
sembolizmlerinde olması koyunları bir o kadar huzursuz etmektedir. Yani nasıl 
olurda koyunlar bu rakamdan bu kadar korkuyorken hayırseverler onu göklere 
sığdırmazlar? Bu mistik 13 rakamının temelide sadece ayın yıllık 13 dönümüdür. 
Yani ne zaman ay bir döngüyü tamamlamışsa bu ya ekin yada hasat zamanıdır. 
Mayıs 1 den itibaren 13 ayı sayın, seneye yine Mayıs 1 de olacaksınızdır! Bu 
kadar basit! Bu batıl inancında özünü anlatıp konuyu kapattığımıza göre.... 

Son olarakta biraz Vikinglerin Inançlarından bahsedelim. Tabiki vikingler 
muhteşemdi, tıpkı onların beraberinde gelen Hristiyanlik öncesi mitleri gibi. 
Kocaman çekiçleri, sekiz bacaklı atları ve kötü adamların, cesetlerin 
tırnaklarından yapılmış bir gemiyi kullanarak, evrenin ateşe atıldığı Ragnarök 
efsanleri vardı. Tıpkı 80 lerde ortaya çıkmış bir metal albümünün devasa kapağı 
gibi. Tabiki bir çok insan için -- iskandinav kültürüne karşı derin bir yakınlık 
hisseden, bir hapishane çetesine katılmak isteyen yada sırf annelerinin pazar 
günü yüksek sesle metal dinlemelerine izin verilmeyen gotik çocukları --  
Iskandinav paganizmi oldukca canlı ve halen uygulanmakta. Bu inancın modern 
yandaşları buna Odinizm yada Asatru diyorlar. 

Tabiki şimdi işin gerçeğine gelince "Oh, lütfen Thor'un çekici, Odin, Loki ve diğer 
Marvel kahramanlarının sadece bir kitap satmak için üretilmiş hayal ürünü 
boktan şeyler olduğunu söyleme" diyenleri duyar gibi oluyorum. Ne yazikki ilk 
amaç gerçeklik olunca, tabiki ikinci amaçta hayallerinizi yoketmek oluyor. 
Iskandinav paganizmi hakkında bilinen birçok sey Edda lardan gelmekte. Bu iki 
kitap 13. yüzyılda ismi bir muppet show karakterini andıran Snorri Sturluson 
tarafından yazılmıştı. 

 

Neee, yeterince mistik değilmi?! Bu ne cüret! 
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Oh, bekleyin, 13. yüzyıl halen kulağa oldukça eski gibi geliyor değilmi? Evet, 
ama burada bir sorun var: Snorri kitapları Iskandinavya hristiyanlığa 
geçirildikten birkaç asır sonra yazmıştı. Ha birde, Snorri'nin kendiside 
yazdıklarına inanan birisi değildi: yaptığı açıklamaya göre bahsettiği "tanrılar" 
sadece çoktan ölmüş ve üzerlerine konuşulan eski halk kahramanlarıydı. 

 

Herhangi bir boş gezenin boş kalfası Odin olarak hafızalara kazındı. 

Bu bile yeterince kötü olmayabilir, ancak Snorri'nin koleksiyonu yeni kazanılmış 
dinlerinden bazı alıntılarda içeriyordu: Odin kendini bir ağaca asarak kurban 
ediyor ve bir mızrak ile deşiliyor. Aslında, bazi uçuk araştırmacılar Ragnarök 
efsanesini Iskandinavyanın paganizmden hristiyanlığa geçiş evresini yada incilin 
Yaratılış Kitabının bir başka benzer versiyonunu betimlediği kanısında. Yani 
Snorrinin tam olarak neyi örnek almış olduğu bir kenara, belkide belirtmek 
istediği şey dinlerin daha çok devlere ve devasa çekiçlere ihtiyacı olduğu idi. 
Belkide bugünkü dinleri ilginç yapan şeyde tıpkı Odinizm gibi içerdikleri 
"mucizevi" olaylar. Yani geçmişin Star Wars hikayelerini bugün binlerce senelik 
kutsal yada ilahi kitaplardan okuyor olmamız belkide tüm bu zırvaların neden 
ilgi çekiyor olduğununda bir başka açıklaması olabilir. 

Aslında tüm bu kıyamet sahneleri sanki milenyalarca insanların hafızalarına 
kazınmış ve belkide sırf bu yüzden insanların bu sahneleri bir şekilde kağıda 
yada tuale dökme arzusu peşlerini bir türlü bırakamıyor. Bu konuyada 
değineceğim ancak öncelike bazı şeylere açıklık getirmek zorundayım.... 
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İLAHİ METAFORLAR 

Şimdiki konumuz doğrudan anlamalar üzerine. Yazdıklarımın tamamen bir 
fiksiyon olduğunu hatırlatayım! Bildiğiniz gibi geçmişin hikayeleri ve mucizeleri 
ile halen iç içe yaşamaktayız ve koyunların çoğuda halen bu tip şeylere 
inanmaya devam etmekte. Fakat ya anlatılanlar yada iletilenler bugün anlanmış 
olan şeyleri ifade etmiyorsa diye pek düşünen olmadığı için bu görevin yine 
düşünmeyi seçen elitlere düştüğünü söylemek sanırım pek yanlış olmaz! 
Koyunların bu bilgileri bilmek istememelerinin en temel nedeni ise KORKUDUR! 
Buda gizliliğin korunmasını sağlayan en büyük silahtır! 
 
Neyse konumuza dönelim.... 
 
Kadim Yahudilik zamanlarında adı geçen peygamber Yahyadan (John The 
Baptist) Tanrının Sözünü söyleyen kişi olarak bahsedilirdi. (Eski Ahitte İsa ilgili 
hiçbir anlatım yoktur - İsa Yeni Ahitte araya sokulmuştur.) Böylece, sanki 
Tanrının sözü herkes tarafından duyulabilir şeklinde bir dışa vurum 
oluşmaktaydı. Fakat esas mana Yahyanın topluluğun arkasından yeterince 
yüksek bir sesle bağırarak öndeki herkesin duyabilmesini başarması idi. (Futbol 
maçında arka sıradan küfür edip bağıran çığırtkan provokatörler gibi!) Tabiki 
bununla beraber asla Tanrının insanlara doğrudan konuşuyor olduğu gibi bir 
tanım koyulmamıştı. Aynı şekilde kimse Yahyaya "Tanrının kendisi olduğu" gibi 
bir tanımda koymamıştı. Yahyaya sadece Tanrının seçtiği söz elçisi olarak 
bakılıyordu. O Tanrı adına konuşuyor fakat Tanrı olduğunu söylemiyordu. Aynı 
şekilde Tanrıda hiçbir şekilde Yahyanın elçisi olduğuna dair bir mucizevi işaret 
sunmuyordu! (Tabiki göksel bombardıman yada volkanik ve tektonik hareketleri 
Tanrının gazabı olarak hesaba katmazsak). 

Yahya taraftarları (Johannites) onun yolunu izlemeyenlere KÖR diyorlardı çünkü 
gerçek Tanrıyı tanıyıp onun ışığını göremeyenler ancak kör olabilirlerdi. Böylece 
Yahya için "körleri iyileştirdi" derken aslında yapılmış olan şey sadece karşıdaki 
şahsın inanç değiştirmesine yardımcı olmak idi (Beyin yıkama). Yani kimse 
gerçek körlüğü hokus pokus ile iyileştirmiyordu. Eğer halen elini suratın üstüne 
koyup pornografik sahneler düşünürken kör gözlerin göreceğine inanmak 
isteyen varsa, buyursun, kimse tutmuyor.  

 

Hangisine daha çok güvenirdiniz uzman hekimemi yoksa guruyamı? 
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Lepralı olarak belirtilenler ise Yahyayı takip etmekten vazgeçenler idi. Çünkü 
doğru dini uygulayamayanlar yada bundan uzak kalmak isteyenlere 
dokunulmaması yada yaklaşılmaması gerekiyordu. Tıpkı bugünkü dincilerin 
ateistlerden ve tersi olarak karşılıklı uzak tutulma çabaları gibi. Leprayı 
iyileştirmek ise bu tip kişilerin tekrar doğru yola sokulması demek idi, yani 
burada bahsedilen kesinlikle gerçek bir hastalığın tedavisi değildi. Sadece kimin 
daha ikna edici konuştuğuna bağlı idi. Tıpkı ateistler için çıkan kitapların çok 
satmaya başlaması gibi, çünkü yazılanlar her ne kadar inanç sistemini 
sarsabilecek kanıtlar sunamasada yazılanlar sorumluluktan kaçmak isteyen 
koyunlar içinde yeterince ikna edici idi. 

 

Bu ve benzeri kitaplar sadece koyunlar için ve tek yaptıkları şey anlamak yerine 
muhalefet yapmayı öğretmek, yani geleceğin ateist - dinci savaşına koyunları 

hazırlamak için! 

"Ölü" olanlar ise işledikleri suclardan dolayi (mezar hirsizligi gibi) dinden aforoz 
edilenler idi. Ölümden geri getirilmek ise aforoz edildikten sonra bunun getirdiği 
ceza yada yüklerden kurtulmak idi. Hangi Yahya yanlısına sorulsa, gerçekten ölü 
birinin geri getirilmesine saçmalık gözü ile bakarlardı, çünkü kimse gerçekten 
böyle birşey uygulamıyordu ve kimse bunun mümkün olabileceğinede 
inanmıyordu. ("Din, Tanrı, Inanç OK abi ama abartmayalım değilmi" gibi!) 
Tabiki eğer Isa'nin Lazarus'u ölümden geri getirdiği hikayesine dikkat edersek, 
bu kişinin ölümden geri dönmüş olmasına rağmen oldukça az ilgi gördüğünü 
görürüz. Ölümden geri dönen birisinin anlatacağı "öteki taraf" hikayeleri bugün 
belkide heryerde olurdu ve tüm bu dini "öteki taraf" hayalleride bir son bulmuş 
olurdu. Böylece Lazarus belkide zamanının en ünlü insanı olur, Romaya davet 
edilir ve Imparatora gördüklerini anlatırdı. Fakat tabiki böyle birşey gerçektende 
gerçekleşmediği için bu tip bir gelişmede yaşanmadı. Nasıl olurda ölümden 
dönmüş birisi bu kadar kolayca unutulabilirdi? Belliki o asla ölmemişti ve 
etraftakilere görede kimse böyle bir an'a şahit olmamıştı. 

Ayrıca bu tiplere bugün zombi denmiyormuydu? Yani birisi gözünüzün önünde 
ölümden dönse ilk aklınıza gelen şey bunun bir mucize olduğumu olur yoksa az 
sonra beyninizi yemek isteyen bir zombi ile karşı karşıya olduğunuzmu? 
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Yahyanın sektesine yeni katılanlara "fakir" deniyordu, çünkü öğrenecek çok 
şeyleri vardı! "Hasta" olanlar ise mesajı alanlar fakat bunu umursamamış 
olanlar idi. Yani az biliyorsanız bilgisel bir fakir idiniz. Bilgileri geri çevirip PS3 
oynamayı tercih ettiğinizdede "Hasta" sıfatını alıyordunuz. 

Yeni üyeler ilk yıl süresince sadece SU içiyorlardı ve gösterdikleri gelişme 
karşılığındada bir yıl sonrasında şarap içmelerine müsaade ediliyordu. Bu 
işlemede "Suyun Şaraba Döndürülmesi" deniyordu. Bu işlemin hiçbir mucizevi 
yada mistik tarafı yoktu. (Bekleyen su şarap olmuyordu!!) 

"Suyun Üzerinde Yürümek" ise katılım sürecinin finali idi. Üyeler kendilerini 
ustalarının önünde sıra halinde yere atıp sadakat ve özverilerini tasdik 
ediyorlardı. Ustada çıplak ayakları ile yerde yatan üyelerin üzerinde yürüyordu. 
Bir başka su üzerinde yürüme metaforuda materyalizmden (SU) koparak onun 
üzerinde hareket etmeyi anlatıyor. Yani ne kadar çok materyalist iseniz suda 
boğulmanızda bir o kadar hızlanıyor. (Shopping hastası kadınlar bunu belki bir 
gün anlarlar). Yani o zamalardada kimse fizik kanunlarını alt edemiyordu. 

Hristiyanlar ise tabiki tüm bu ritualleri oldukça harfiyen yani kelimesi kelimesine 
anladıkları için dinleri bugün ne ise o olmuş durumda gözüküyor; yanlış 
anlaşılmış! "Kulağı olan duysun" dendiğinde, kodlanmış olan lisani bilenler 
konunun ne olduğunu bilirken diğer sığırlar ise bir bok anlamıyor fakat 
anlıyormuş gibi yapıp saçma sapan ritualler uygulamaya devam ediyorlardı. 
Hristiyanların bugünkü dini uygulayış biçimleri onları daha komik bir hale 
düşüremezdi. Tabiki bunların tek nedeni insan gibi dinlememiş ve bakmamış 
olmalarından dolayı idi. Yani "Gözü olan görecek" ve "Kulağı olan duyacak" 
derken herhangi bir Uzaylı teknolojisi ile oluşacak bir hologram yada düşük 
frekanslı bir ses dalgasından söz edilmiyor. Tek kullanılmış olan şey kodlanmış 
lisan, anlamayı yada görmeyi öğrenmiş olanlar için. Diğer anlamaktan uzak olan 
maymunlar ise bugün ele geçebilecek her türlü kanlı yada kansız rituali 
uygulamaya devam edeceklerdir. Eğer bugün eski peygamberler gerçekten 
tekrar ortaya çıksalardı belkide bırakmış oldukları mirasın etkilerini görünce 
kendilerini sonsuza kadar lanetlerlerdi, belki diyorum çünkü ne yaptıklarını 
aslında çok iyi biliyorlardı! 

Oldukça sıklıkla karşılaşılan 7 rakamı birçok açıdan kutsal yada ilahi bir sayı 
olarak kabul edilir. Burada konu "ilahi" dendimi bunun sadece astoronomi ve 
astrolojiye bağlı olduğunu belirteyim. Çünkü kadimler zamanında ilahlar göz 
önündeydi, hatta insanların aralarındaydılar. Eski mısırda buna değinilirken esas 
bahsedilen şey humanoid bir varlıktan çok gökyüzünde gezinmekete olan 
gezegenlerdi. Gezegenler o kadar yakındaydıki insanlar onları gökyüzünün 
patronları, düzenleyicileri, savaşçıları yada hayat getirenleri olarak görürlerdi. 
Yani göz önündeki tüm gezegenler bir ilahtı ve bu yüzden konu ilahi yada 
ilahiyat olunca bunun anlatmaya çalıştığı yegane şey sadece astronomi; yani 
gezegenlerin ve yıldızların davranışları, bunların etkileri ve yarattıkları 
elektromanyetik fenomenler. Ne ilginçtirki kadimler asla; görünmeyen ve 
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herşeyi idare eden bir tanrıdan bahsetmemişlerdir. İsmini koydukları tanrı 
mutlaka gökyüzündeki bir cismi belirtmekteydi - daima!  

Bugün elimizdeki 7 rakamıda buna bağlı olarak 7 gök cismini temsil etmektedir. 
Bunlar: Güneş, Ay, Merkür, Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn idi. Bu kutsal 7 
rakamı bugünde haftanın günleri olarak önümüzdedir. 

Pazartesi - Monday        : Ay - Selenes - Selene 

Salı - Tuesday               : Mars - Areos - Ares 

Çarşamba - Wednesday : Merkür - Hermu - Hermes 

Perşembe - Thursday     : Jüpiter - Zeus - Jovis 

Cuma - Friday               : Venüs - Veneris - Aphrodites 

Cumartesi - Saturday     : Satürn - Saturni - Cronos 

Pazar - Sunday              : Güneş - Solis - Helios 

Anlayacağınız gibi ortada yine mistik, anlaşılmaz yada okült bir durum yok. 
Numerolojistler bu rakamları istedikleri kadar evirip çevirsinler sonuç olarak 
rakam ne ise onu temsil ediyor. Kimileri 7 rakamının mükemmelliği yani tanrıyı 
temsil ettiğini söyler. Aslında evet - 7 rakamı tanrıyı temsil ediyor... bu yerine 
göre Satürn yerine görede sadece Güneş. 

Hazır bu göksel olaylara dalmışken birde şu Pentagram'ın ne olduğuna bakalım. 
Pentagram beş köşeli bir yıldızı ifade eder ancak kadimlerin icat etmiş olduğu bu 
sembol yıldızdan başka birşeydi. Okült astronomlara göre dünyadan Venüs takip 
edildiği zaman yaklaşık 8 yıl sonunda Venüsün yörüngesel hareketi ortaya bir 
pentagram çıkarıyor.  
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Fakat ortaya çıkan pentagram aslında sadece biraz hayal gücüne bağlı olarak 
oluşuyor. Çünkü gezegenlerin eksenleri ve yörüngeleri yukarıdaki gibi değiller. 
Buna göre bu yörüngesel pentagram tezi ne yazıkki yanlış. Neden yanlış 
olduğunuda söyliyeyim. Astronomi eskiden az bir miktar insanın uğraştığı bir 
meslekti ve bu gözlemlerde ortaya çıkan şekillerin halk arasında birer amulet 
olarak kullanıma başlaması için halkında neyi neden takıyor olduğunu bilmesi 
gerekiyordu. Fakat halka bu sembolün yörüngesel bir hareketi temsil ettiğini 
söylemenizle adınız bir anda büyücüye çıkacağından bu tip bilgiler gizli kalmak 
zorundaydı. Halkın kullanmakta olduğu semboller gördükleri fenomenlerin 
sembolleri idi, yani "gözlerinin önünde olan" görüntüler. 

 

Bu sembol Venüsün gökyüzündeki görüntüsü idi. Venüs bugünkünden daha 
farklı bir pozisyonda, yani dünyaya daha yakın idi, bu yüzdende gökyüzünde bu 
parlaklığı ile gözlemlenmekteydi. Ancak yukarıdaki amuletin ortasındaki şey 
venüs değil Mars! Mars Venüsün önünde bulunmaktaydı, ve bu yüzdende 
ışıldayan bu yıldızın ortası siyahımsı bir renge bürünmekteydi. Eğer yaz ayında 
sabah yaklaşık 4 gibi doğuya bakarsanız venüsü görebilirsiniz, ancak görmekte 
olduğunuz şey sizde asla yukarıdaki sembol gibi bir izlenim bırakmayacaktır. 
Çünkü artık Venüsü kadimlerin gördüğü gibi görmüyoruz. 

Ters Pentagram ise Venüsün gökyüzündeki yerinden olmasını, yani düşüşünü 
temsil ediyor. Bu düşüş kötülük yada felaket ile sinonimdir, çünkü bu 
yörüngesel değişim dünyayıda etkilemiş ve ardından birçok afetler serisini 
getirmiştir. Antik Mitoloji bu olayları ifade eden hikayelerle doludur. Mitolojinin 
ifade etmeye çalıştığı tüm kahramanlık yada göksel savaşlar sadece; güneş 
sistemi dahilinde gerçekleşmiş olan kozmik olayları betimler.  

Hazır astronomiye girmişken bu konuya o çok ünlü Ben Ben Taşı yani 
hayırseverlerin vazgeçemediği dikilitaş ile devam edelim. Bu dikilitaş antik 
tarihte olduğu gibi bugünde güneş tanrısını temsil etmektedir. Bu dikilitaş ilk 
olarak ortaya çıktığında o zamanki Mısırın güneş tanrısına verilen isim Atum idi 
ve Atum aslında Satürnü temsil etmekteydi. Ammon ise Jüpiteri. Atum 
yaratılışın tanrısı idi ve dünyayı son şeklini verende o idi. Tanrıların geçmişten 
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günümüze isim ve görünüm değiştirmiş olmalarının başlıca nedeni artık eski 
işlevlerini yerine getirmiyor olmaları yada kısaca dünyayı terk etmiş 
olmalarından kaynaklanmaktadır. Hani tanrılar gelip tekrar döneceklerini 
söylemiş ve dünyayı terk etmiştirler... işte kök hikayede bu! 

Eski tanrılar dünyanın çehresinden uzaklaştıktan sonra onları arayan bilgeler 
yerlerini tekrar bulmuş ve kendilerini huzura çekilmiş olarak tasfir etmişlerdir. 
Fakat bunların arasında yaptıkları en önemli şey eski tanrıları Satürnü anmak 
için onun gökyüzündeki yerini gösterene bir abide dikmekti! 

 

Dikilitaşın ucu doğrudan satürne işaret eder ve eski tanrının huzura çekildiği yeri 
gösterir. Mısırlı astronomlarda "Yüce Tanrı göğün ortasındaki sabit yerinde 
yaşıyor" diye mezar hiyerogliflerine yazmışlardı. Ancak bu dikilitaşın bugünde 
önemli bir işlevi var! Her yılın yaz-gündönümünde yani 21. Haziranda güneş 
öğlen saat 12:00'de yılın en yüksek seviyesinde iken; bu monolitin altında 
durup ucuna doğru bakarsanız sanki güneşe dokunduğunu görürsünüz. Aynı 
şekilde kış gündönümündede gece saat 0:00 da Ay en yüksek seviyesinde olur 
ve tıpkı güneş gibi ay'da dikilitaşın altında bakılınca sanki uca değiyormuş gibi 
görünür. Kısaca dikilitaş tanrılara atfen ve onların yerini işaret etmek amacıyla 
dikilir.  

Tıpkı satürnün çocuklarını diğer gezegenleri kurtarmak için kurban etmesi gibi, 
hayırseverlerde aynı şekilde kendi çocuklarını feda edip geriye kalanı kurtarmak 
için yaptıkları kurban ayininin ardından şehit mezarlıklarına bu abideyi dikip 
kendileri için kurban vermiş olan göksel babalarını anarlar. Tüm o bilinen 
"evladını kurban etme" ritualleride bu göksel fenomenden kaynaklanmaktadır. 
Bu kurban verme anı eski ressamlar tarafındanda fırçayla tuale yansıtılmıştır. 
Aslında eski resaamların arkalarında bırakmış oldukları birçok eser aynı şekilde 
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sadece göksel savaşları, yok oluşları ve yeni doğuşları simgelemektedir. 
İbrahimin kendi oğlu yerine tanrı tarafından gönderilen koçu kesmesi tipik bir 
koyun manipulasyonudur. Bu sayede koyunlar asla efendilerinin; onları 
çocukları olarak görüp gerektiği zaman kurban ediyor olduklarını 
anlamayacaklardır.  

 

Satürn oğlu Poseidon'u yerken (kurban). 

Eğer bir baba sorumsuzluğu yüzünden evladını kurban vermek zorunda 
kalmassa, asla yaşama ve yarattıklarına değer vermeyi bilemeyecektir. Bu 
yüzdende sorumsuz baba - kahramanlar kendilerini onun için kurban ederken 
bir gün aynı kurbanının kendi çocuğu olması gerektiğini düşünmeyecektir. 
Nasılsa tanrı ona bedavaya bir günah keçisi (koç) vermiş ve onu bu acımasız 
kararı almaktan alıkoymuştur. Fakat aslında yapılmış olan antlaşma ibrahimin 
koç karşılığında oğlunu tanrıya bağışlamasıdır. Yani artık tanrı oğlunun kaderini 
belirleyecektir. Savaşa yollanacak ve babasının sorumsuzluğu yüzünden 
başkalarının kararlarına bağlı olarak öldürülecektir. Aslında o zamana kadar 
insanlar gerçektende kendi evlatlarını tanrılara kurban olarak vermekteydiler. 
Fakat kutsal hikayelerdeki ibrahimin efsanesi ile bu kurban verme işlemi bir 
anda hayırseverlerin eline geçmiş oldu. Bugün ne zaman bir kurban kesilse 
bununla koyunların göstermekte olduğu tek şey kendi sorumsuzlukları için 
başkalarının feda edilmesine göz yummaktır! İşte bu yüzden komşu bir ülkede 
hayırseverler ortalığı toza dumana katıp gereken katliamları yaparken koyunlar 
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yataklarında rahat rahat uyuyabilmektedirler. Asla o komşunun kendi 
sorumsuzlukları yüzünden kurban ediliyor olduğunu bilmeyecek ve bunun 
üzerine düşünmeyeceklerdir bile. Bu koyunlar aşırı üremeleri ile çevreye 
vermekte oldukları zararı kendi başlarına anlayıp çözemeyeceklerinden çocukları 
tanrılar tarafından himayeleri altına alınıp gereken şekilde kurban edilirler ve 
tepelerinede bu rituali kime borçlu olduklarının simgesi olan Ben Ben Taşı dikilir. 

Şimdide gelin koyunların devamlı bahsettiği tanrının gözetlemesi olayına 
gelelim. Bu sanki koyunların genine işlemiş bir histir. Nereye giderlerse gitsinler, 
ne yaparlarsa yapsınlar tanrı onları mutlaka gözetliyordur. Bu korku aslında 
önceleri huzur'un gözü olarak betimlenen Hamsa'dan (ve diğer benzerleri) 
gelmektedir. Türkiyede buna nazar boncuğu diyoruz. Bu sembolizme Meryemin 
eli, Tanrının eli, Budanın eli yada Fatimanın eli gibi birçok tanım yapılmakta. 
Ancak işin en ilginç yanı bu sembolizmin oldukça uzun süreden beri küresel 
olarak dünyanın heryerinde bulunması ve kullanılmasıdır.  
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Tüm bu sembolizmi ortak kılan nokta hepsinin dünyanın farklı bölgelerinde 
olmalarına rağmen aynı göksel fenomeni temsil ediyor olduklarıdır. Kadimler 
duvarlara el işaretleri koyarken bununla geleceğe selam vermiyorlardı. Kadimler 
gökyüzünde ne görüyorlarsa onu kronolojik olarak resmediyorlardı. El olarak 
ifade edimeye çalışılan şey ışık hüzmelerinin dağılımından başka birşey değil. El 
(Ne ilginçtirki ibranice EL tanrı demek ve buda Satürnü temsil etmekte) olarak 
ifade edilen şey Saturn, göz olarak ifade edilen şey Venüs ve göz bebeği olarak 
ifade edilen şeyde Mars. 

 

 

Bu görüntünün oluşmasındaki sebep yukarıdaki gezegensel pozisyona sanki 
tepeden bakıyor gibi olmaları. Dünya genelinde insanlar bulundukları görüş 
açısından önlerinde duran görüntüyü resmetmekte idiler. Üstteki meyveninde 
ismi Buda'nın eli ve buna neden 5 parmaklı olmadığı halde bu ismin verilmiş 
olduğu sanırım ışık hüzmelerini birebir andırdığından dolayı. Bu ve benzeri 
küresel sembolizmler bize daima geçmişin günümüzden olan farkını 
yansıtmakta. 
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Madem bu göz olayına girdik, o zaman birde şu okült illuminatinin herşeyi gören 
göz sembolizmine bir değinelim. 

 

Birçok komplo teoristi 1 dolar banknotunda bulunan bu sembolü satanik 
illuminatinin okült bir gizemi olarak görmekte. Latince yazılmış olan "Novus 
Ordo Seclorum"'u Yeni Dünya Düzeni olarak tercüme etmekteler, ki aslında 
bunun tercümesi sadece "Çağların Yeni Düzeni" demek. "Annuit Coeptis" ise 
"İlahın takdir ettiği girişimimiz" demek. Sümerlerde tanrıların tanrısına Anu 
denirdi. Babil, asur ve akkadlılarda aynı şekilde gök tanrı ve tanrıların tanrısına 
Anu (yada An) diye hitab ederlerdi. Bu isim tıpkı yukarıdaki Latince "Annuit" 
kelimesindeki gibi evrensel idi. An yada Anu Satürndü. 

Yukarıdaki bitmemiş görülen piramit insanlığı temsil ederken, tepesindeki 
gözde; tanrı satürnü insanlardan kopmuş olarak sergilemektedir. Burada verilen 
okült "girişim" kodu ise dünyanın tekrar satürnün egemenliği altına getirilmesini 
temsil eder. Bu yüzdende hayırseverler yıllardır özellikle satürn ve jüpiter ile 
ilgilenmektedirler. Yaklaşık 1950 lerden beri laboratuarlarda yapılan gizli plazma 
denemeleri ile güneşlerin ve gezegenlerin nasıl işlediğini keşfettiler. Bir sonraki 
adımlarıda eski tanrıyı tekrar tahtına geri oturtmak yani onu güneşe çevirmek. 
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Bu konu Arthur C. Clark'ın "Space Odyssey 2010: Starchild" filmindede ele 
alınmış ve bu filmde henüz astronominin keçfetmemiş olduğu bazı ayrıntılarda 
sunulmuştu. Mesela Jüpiterde oldukça büyük bir kara leke gösterilirken, bu leke 
film çekildikten yaklaşık 10 sene sonra astronomlar tarafından keşfediliyor. 
Ayrıca en son gönderilen astronotlarla Papa'nın görüşüp onları kutsaması; ancak 
eğerki bu şahıslar Vatikan adına bir göreve yollanıyorlarsa yapılır. Bu noktadan 
itibaren bu olayın ne zaman gerçekleşeği belli değil, ancak gerçekleşeceği kesin. 
İkinci güneş tekrar gökyüzünde görülecek. Bu sahneler birçok filmler vasıtası 
ilede koyunların zihinlerine kazınmış durumda. Buna bağlı olarakta bu olayın 
gerçekleşme sahnesine koyunların vereceği tepki: "voaw, tıpkı filmlerdeki gibi" 
olacak. 

Şimdide hayat ağacı denen mite bakalım. Bu sembolizmde dünyayı sarmış bir 
sendrom gibidir. Aslında ortada herhangi bir mistik ağaç yok. 

 

Sürekli çizilmekte olan bu psişik sendrom sadece tek bir şeyi ifade ediyor! 

 

Nehir Deltası! 
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Hayat veren şey daima su olduğundan, insanlar bu ağacı hem kuzey hemde 
güney küreye aktıkları için tıpkı bir ağaç gibi betimleyip, üst ve alt taraflarını 
eşit bir dağılımdaymış gibi resmettiler. Dalları kuzey küreye kökleride güney 
küreye uzanmakta. 

Yaratılış 2: 

8RAB Tanrı doğuda, Aden’de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem’i oraya koydu.  
9Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında 
yaşam ağacıyla iyiyle kötüyü bilme ağacı vardı. 
10Aden’den bir ırmak doğuyor, bahçeyi sulayıp orada dört kola ayrılıyordu.  
11İlk ırmağın adı Pişon’dur. Altın kaynakları olan Havila sınırları boyunca akar.  
12Orada iyi altın, reçine ve oniks bulunur.  
13İkinci ırmağın adı Gihon’dur, Kûş sınırları boyunca akar.  
14Üçüncü ırmağın adı Dicle’dir, Asur’un doğusundan akar. Dördüncü ırmak ise 
Fırat’tır. 
 
Burada bahsi geçen ırmak Adenin ortasından doğuyor ve bu su kaynağıda dört 
bir yana dağıldığı için ona Hayat Ağacı deniyor. Sanırım bu açıklamaya bağlı 
olarakta "cennet" diye tabir edilen bahçenin türkiye sınırlarına yakın bir yerde 
olmuş olduğunu anlıyorsunuzdur. Mistik bir alemde değil, hemen yanıbaşınızda. 
Cehennem kelimeside Ge-Hinnom (Gözyaşı yada ağıt) adı verilen vadideki ritual 
yada çöp yakma yeridir. İnsanlar orada Tanrı Moloch'a kurban verirlerdi ve 
kurbanları canlı canlı çukurda yanmakta olan ateşe atarlardı. Evet kadimler 
kurban verme konusunda oldukça profesyoneldiler. Bu mekanın hafıza ve 
tarihte bıraktığı izlerde bugünkü inanç ve dini ceza korkularının kaynağı. Aynı 
şekilde cehennemde hemen yakınımızda ve kesinlike mistik bir alemde değil. Bir 
ara internette bilim adamlarının derin bir kazı yaptıktan sonra aşağıya mikrofon 
uzatıp cehennemin sesini kayıt ettikleri palavrası çıkmış ve bir anda herkesi bir 
panik sarmıştı. Bu palavranında işe yaramış olmasının nedeni cehennem denen 
yerin gerçek olmasına inanmak isteyen koyunların detayları es geçip sadece 
istediklerini duymak istemelerinden kaynaklanıyor. 
 
Bu mistik hikayeler insan psikolojisini daima etkisi altına almış, jenerasyondan 
jenerasyon devşirerek günümüze kadar hayatta kalmışlardır. Fakat ortadaki 
sorun semptomların tekrar etmesinden çok, bunların kaynaklarının bilinmek 
istenmemesi. Mesela Ejderler, Cadılar, Demonlar, Garip yaratıklar yada 
Melekler. Hepside geçmişin bıraktığı izlerden ibaret.  

Ejderler tarihler boyunca birçok farklı medeniyetlerde benzer şekillerde 
resmedilmiştir. Avrupadan asyaya, asyadan amerikaya kadar heryerde bu 
sembolizm mevcuttur. Hepsindede karşımızda tüylü, uzun, ateş püsküren yada 
şimşekler çakan bir ejder portresi çıkar. Eski zamanlardaki seyahat imkanlarını 
göze alırsak aynı sembolün aynı tarihsel süreçte ortaya çıkmış olması, aynı 
şekilde küresel olarak yaşanılmış bir başka göksel olaya işaret etmektedir. 
İnsalar yine gökyüzünde gördüklerini resmetmişlerdir. 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

588    

 

 

 

 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

589    

 

 



                                                                                                        MATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNGMATRİXTE KUNG----FUFUFUFU    2012201220122012    

 

590    

 

Bildiğiniz gibi ne tarih öncesi nede dinazorlar zamanında ejderha diye birşey 
vardı. Böyle bir hayvanın biyolojik olarak var olması bile imkansız. Yani 
karşımızda duran şey yine insanların küresel olarak görüp resmettikleri birşey. 
Düşmekte olan meteorlar yada çok yaklaşmış olan diğer gezegenler.  

 

Diğer çift başlı ejderler ise iki parçaya bölünen bir meteoru yada fazla 
yakınlaşmış olan iki gezegenin aralarında oluşan plazma oluşumunu sembolize 
eder. Gezegenler birbirlerine yaklaştıkça ortaya çıkan elektrik yükü arada 
şimşeklerin oluşmasına neden olur. Birbirlerinin çekim gücünde sanki havada 
can çekişmekte olan bir yılanı andırırlar. Bu çift başın görünümüne benzer diğer 
örneklerde mevcuttur. 

 

Bu petroglifler 3000 sene ve evveline işaret ediyor. Yani o zamanki insanlar 
yukarıda gördüklerini duvarlara çiziyorlar ve gördüklerinin kronolojisini 
çıkarıyorlardı. Bu resimlerin benzerleride yunan ve roman sanatında geçmekte. 
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Hepside göğüsü açık yada soldaki göğüse işaret eder vaziyette. Hepsinde vajina 
bölgesi kapalı. Fakat bu resimlerde aslında aynı göksel fenomen olan Venüsün 

doğuşundan başka birşeyi temsil etmiyorlar. 

 

Hepsi dünyanın çeşitli bölgelerinden ve hepside aynı olayı temsil etmekte! 
Venüsün doğumu ve bunun insanlar üzerinde bıraktığı görsel etki. 
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Anlayacağınız eskiden insanlar sırf seksist yada porno hastası olduklarından 
bunca koca karı yada çıplak hatun heykellerini yapmıyorlardı. Bugünkü "bereket 
tanrıçası" miti arkeologların bu heykellere başka bir mana bulamadıklarından 
dolayı ortaya çıkan bir başka zırva. Aynı şekilde koca penisli erkek figürlerininde 
bereketi temsil ettiğide bir başka zırva. Bu koca penisli erkekler "erkek" olarak 
tasfir edilen gezegenlerin diğer gezegen yada benzeri cisimlere yaklaştıklarında 
ortaya çıkan kozmik enerji akımını temsil etmekteydi. Bu sayede bir 
gezegendeki yaşam diğerine aktarılmakta ve bunada tohumlarını serpmek 
denmekte idi. Bu uzantının çıktığı gezegene erkek, uzantının vardığı gezegenede 
dişi olarak bakılırdı. 

 

 

Bu heykellerde dünyanın dört köşesinden ve hepside aynı olaya işaret etmekte. 
Eski insanlar gördüklerini bildikleri şeylerle ifade ederek anlatmaya 
çalışıyorlardı. Hayal güçlerini görmüş oldukları ve bunları benzetebilecekleri 
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nesne yada şahıslarla sınırlı idi. Eğer kadimlerin arkalarında bıraktıkları duvar 
kabartmalarına bakarsanız, çoğunlukla görmekte olduğunuz şey tanrılar, onların 
gökyüzündeki hareketleri ve savaşlarıdır. Yerli halkın nasıl yaşamış olduğuna 
dair kabartma yada resimlerde çoğunlukla halkın günlük yaşamı, tarımcılık ve 
hayvancılık gibi aktiviteleri resmedilir. Fakat bu kabartmaların arasında en çok 
ilgi çeken daima kapışmaların olduğu ve kralların garip canavarlarla yaptıkları 
dövüşlerdir. 
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Bu kabartmalarda resmedilen herşey sadece kozmik çarpışmaların insani dışa 
vurumudur. Ne bu tür insanlar, nede bu tür canlılar gerçekte var olmuştur. 
Dikkat ederseniz tanrıların ellerinde bulunan silahlar daima ok, mızrak ve balta 
gibi ilkel silahlar olarak resmedilmektedir. Bu silahların bu şekilde resmedilmiş 
olmalarının nedenide gezegenler arası elektriksel akımların karşılıklı bir mızrak 
yada ok atma görüntüleri oluşturmasından dolayıdır. Bu mızraklar ve oklar 
plazma ile uğraşan bilim adamlarının keşfettikleri plazma formasyonları ile 
aynıdır. Örnek vermek gerekirse: 

 

Yukarıdakiler antik tanrıların ellerinde bulunan silahların birer örneği. 
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Bu formasyonlara bağlı olarak, bugün dahi elimizde bulunan birçok aygıtın yada 
mimarinin görünümünün nereden esinlenmiş olduğunu bulabilirsiniz. Eski 
camilerdede benzer plazma formasyonları ve güneş sembolizasyonları tonladır. 
Bugün bu sırlar yavaş yavaş açığa çıktıkçada geçmişi hatırlanmak ve kadimlerin 
ne demek istemiş olduklarını anlamakta bir o kadar kolaylaşacaktır. Aslında 
kadimlerin birşey demek istemiş olup olmadıkları yine tartışmaya açık olsada, 
ortada bariz bir tanrısal yada ilahi serüven ve onun asırlardır halk arasında 
yayılan hikayeleri mevcuttur. Tabiki çoğunluk bu hikayeleri sadece abartılı 
masallar serisi gibide görseler, anlatılanların derinine inince aslında durumun 
pekde abartı olmadığı apaçık belli oluyor: kıyamet! Bununla bizi bir başka 
kıyametin beklediğini iddia etmekte istemiyorum, fakat görünüşe göre tüm bu 
efsanelerin anlatılmasının bir amacı vardı! Belki uyarmak, belki uyanık tutmak, 
belkide sadece geçmişte neler olduğunu hatırlatmak. Tam olarak bilemeyeceğiz. 
Ancak anladığım kadarı ile bir döngünün içindeyiz ve bu döngünün sonu daima 
felaketler serisi ile bitiyor. Ardındanda hayat ve medeniyet sil baştan başlıyor. 
Belkide bu yıkım ve herşeyi kaybetmenin insanlar üzerinde oluşturduğu korku 
onları gelecektekilere bir mesaj bırakmak için gördüklerini en sağlam olan 
objelere yani kayalara kazımaya itti.  

Bir ara mağara duvarları yada kayalara çizilmiş binlerce şeklin uzaylılar 
olduğuna inanmak için bu alanla ilgilenenler her türlü zırvaya bir kulp takıp 
inanmak için ellerinden geleni yapıyorlardı. Ancak görünen o ki kadimlerin 
kayalara çzdikleri ne koca siyah gözlü griler, nede "izliyor" gibi görünen diğer 
dünya dışı varlıklardı. Kadimler kayalara görebildikleri tüm astronomik detayları 
çizerek ne görmüş olduklarının ipuçlarını bırakıyorlardı. Örneğin tüm dünya 
genelinde sıklıkla karşılaşılan bir cin ali figürü arkeologları yıllarca hayrete 
düşürmüş ve hiçbirisi mantıklı bir açıklama getirememişti. 
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Bu figürlerin neyi temsil ettiği bugün artık biliniyor! Plazma formasyonları: 

 

Bu plazma formasyonları tıpkı kutuplarda görünen aurora borealis gibi - fakat 
bunun yüzlerce kat fazlası enerji ile oluşmaktalar. Anlayacağınız, ne zaman 
kadim bir yapının yada kabartma resmin karşısında durup mimarisindeki yada 
anlatmaya çalıştığı hikayedeki abartıyı (fantastik) görseniz - bilinki yine 
astronomik bir zaman kapsülüne bakmaktasınız. 

Gelin birde şu ünlü sümer kunai tabletlerinde bulunan 12 gezegen olayına 
bakalım. Hani bir ara ufolog ve kadim uzaylı teorilerine can atanlar 12. 
gezegenin Nibiru olduğunu ve geri geleceğini iddia ediyorlardı - evet işte o! 

 

Şimdi ne yazıkki tüm o 12. gezegen ve uzaylı teorilerinin balonunu patlatmak 
zorundayım. Bakın, sümerliler her ne kadar bu tablete 12 gezegen sıkıştırmış 
gibide görünseler, kendi yazmış oldukları tabletlerde sadece 7 gezegenin ismini 
yazıyorlar. Sümerlilerde tıpkı diğer medeniyetler gibi birer hubble uzay 
teleskobuna sahip olmadıklarından ancak eldeki tekniklerine bağlı olarak göze 
görülebilen gezegenleri tanıyorlardı. Yani yukarıda görmekte olduğunuz 
gezegenler aslında o zaman görünen gezegen ve onların uydularını 
betimlemekte. Yukarıda görmekte olduğunuz güneşte aslında bizim bugün 
görmekte olduğumuz güneş değil Satürn. 
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Kabartmanın ortasındaki güneş sembolüne bir bakın.... bugün görmekte 
olduğunuz güneşe hiç benziyormu? Tabiki hayır, çünkü biz artık yeni güneşimize 
bakıyoruz. Peki ya tüm bu güneş sembolizasyonları ne anlatıyor? 
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Tüm bu sembolleri benzer yapan önemli ayrıntılara bir bakalım. Hepsinin 
ortasında bir delik yada bir nokta var. Bugünkü güneşin ortasında bir nokta 
yada deşiği andıran bir şey görebiliyormusunuz? Tabiki hayır. Satürn, Venüs ve 
Mars hizasını hatırlarsanız aşağıda göreceğiniz resimler size bu sembollerin canlı 
olduğunu ve kesinlikle hayal ürünü olmadıklarını gösterecektir. 
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Gezegenlerin eksen, yörünge ve diğer çekim güçlerine bağlı olarak bu 
formasyonlar sürekli olarak değişkenlik göstermekte idi. O zamanlar için 
"mucizeler çağı" denmesi aslında oldukça yerinde bir değimdi, çünkü anlaşıldığı 
üzere insanlar gerçektende gökyüzünde muazzam şeyler görmekteydiler. Ne 
görmüş olduklarınıda bize bulabildikleri her yolla iletmeye çalışmış olmalarından 
dolayıda oldukça müteşekkiriz. 

Yukarıdaki görüntülerdende anlayacağınız gibi günümüzdeki ilahiyatçılar aslında 
eski mitolojileri farklı bir ağızla geveleyen papağanlardan başkaları değiller. Tüm 
o bilinen kıyamet yada deccal hikayeleri sadece geçmişteki küresel bir afeti 
anlatmakta. İlahiyatçılarında dediği gibi bu dögünün tekrar edip etmeyeceğini 
ne kendileri nede Allah biliyor. Yani benzer olayların tekerrür etmesi yinede bir 
ihtimal ve buda insanlara korku vermeye yetiyor. 

Eğer ezoterik yada okült bilgileri içeren kitapları okursanız çoğunlukla ağdalı 
cümlelerle karşılarşırsınız. Evrenin mimarı yada baş yaratıcının serüvenlerine 
değinirler. Birçok okuyan birşeyler anlamış olduğunu söylesede aslında kimse 
doğru dürüst konun özünü ve içeriğini düz bir lisanla anlatmaz. Çünkü düz ve 
açık bir lisan kullanılsa 400 sayfalık kitapları ancak 30 sayfayı doldurabilir. 
Bugünün sembolleri ve hikayeleri halen kadim bir zamanı anlattığından ve 
günümüz insanlarının kadimleri kendilerinden ilkel görmelerinden dolayı geçmişi 
çözmek belki halen karmaşık gibi görünebilir, ancak bilimin ışığında ve objektif 
açıklamalarla tüm bu kadim uzaylı safsatasınada bir açıklama bulunabileceği 
kesin. 

Anladığımız kadarı ile duvar resimlerinde resmedilen iri ve siyah gözlü dünya 
dışı gibi görünenlerin aslında göksel fenomenler olduğu açıkça ortaya çıkmış 
durumdadır. Sürekli olarak uzaylıların burada birşeyler yapmış olmalarına 
inanmaya çalışarak geçmişteki insanların ellerindeki gerçek teknolojilerin ne 
olduğunu ve nasıl kullanmış olduklarını bulmakta bir o kadar zorlaşacaktır. Tüm 
bu uzaylı istilası filmleri ve uzaylılar hakkında yapılan belgesellerin yegane 
amacı dikkat dağıtmaktan başka birşey değil. Dalgıç kıyafetli insanların 
heykellerine astronot demek yada baykuşu andıran her resmi uzaylı suratı 
olarak kabul etmek görebileceğiniz gibi sadece insanları bunların temelinden 
uzak tutup tüm gerçekleri apaçık görmelerini engellemek için yapılan 
propagandalardır. 

İki tür UFO vardır! Biyolojik ve Abiyolojik. Biyolojik olanlar kendi başlarına 
hareket eden zeki ancak insanların görüş açısından uzak olan canlılardır. Bunlar 
havada delicesine hareket eden ışık hüzmeleri olarakta bilinirler. Abiyolojik 
olanlar ise daima bu gezegenin yaşayanları tarafından kullanılmış olan 
makinelerdir.  
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DIŞARIDA YAŞAM VARMI? 
Eğer kafanız yeterince güzelse ve çocukluktan beri size gereken tüm 
doktrinasyonları almışsanız bu soruya vereceğiniz cevap "sadece dünyada 
hayat" var olacaktır. Fakat eğer açık bir zihin ve radikal düşünme kabiliyetiniz 
varsa basit matematiksel hesaplarla bu mitin saçma sapan bir temel bağlanmış 
olduğunu görürüsünüz. 

Öncelikle içinde yaşamakta olduğumu galakside yaklaşıık olarak 250 milyar 
yıldız olduğu söyleniyor. Ayrıca uzayın şimdiye kadarki taranılan alanlarına göre 
görünen yaklaşık 450 milyar galaksi bulunmakta. Aslında bu rakamların dahada 
yüksek olması mümkün, çünkü tüm uzay tamamen taranmış değil. Herneyse, 
eğer sadece bizim galaksimizdeki insan yaşamına elverişli gezegen sayısını her 
yıldızın etrafında gezen yaklaşık 5 gezegen olduğuna bağlı hesaplarsak bu bize 
kendi galaksimiz içerisinde yaklaşık olarak 1.25 trilyon gezegen sayısı verir. 
Sadece bu rakamın milyonda birini alarak oldukça mütevazi bir rakam olan 1.25 
milyon dünya benzeri gezegen rakamını elde ederiz. Gelin hatta buna daha 
iyimser bakıp 25.000 dünya benzeri gezegen diyelim. Bu rakamı diğer galaksi 
sayısı ile çarpınca karşınıza yine devasa bir rakam çıkmaktadır. Kısaca koskoca 
evrende sadece bizim yaşıyor olduğumuzu zannetmek tüm var oluş kavramına 
küfür etmek gibi birşeydir. 

İçinde yaşamakta olduğumuz uzayın yaşı milyarlarca yılla ölçülürken, buradaki 
insanların bir kaç milyon yıllık evrim serüvenlerinin diğerlerinden ne kadar sonra 
gerçekleşmiş olduğunu kim bilebilir? Kısaca evet, sadece dışarıda değil heryerde 
hayat var. Peki onları hiç görecekmiyiz? Bu alanda görüşmemeye çalışmak daha 
mantıklı bir herkettir. Üst düzey, yani gelişmiş medeniyetler daima az gelişmiş 
olan medeniyetleri kontrolleri altına alıp sömürürler. Bunun örneklerini dünya 
tarihindede görmekteyiz ve bu karşılaşmaların evrensel anlamda farklı 
olabileceğini zannetmekte sadece saflık olur. 

Bildiğiniz gibi günlük yaşamın parçası olan ahlak, kültür, kurallar ve kanunların 
hepsi insani zihnin birer ürünüdür. Yani insanlar işlerine geldiği şekilde kurallar 
icat edip belirli bir sosyal düzen kurmaya uğraşmışlardır. Ancak tüm bu 
işlevlerin başkaları tarafındanda aynı şekilde saygı göreceğini zannetmek 
aptallıktan başka birşey değildir. Örneğin avrupada birisi ile konuşurken yüzüne 
bakmalısınız, yoksa bu sanki konuşanı iplemiyormuşsunuz gibi bir izlenim 
bırakır. Aynı şekilde çinde birisi ile konuşurken yüzünüze bakmaktan kaçınırlar 
ve bunu ofensif bir hareket olarak görürüler. Bu ve benzeri bir çok kültürel ve 
ahlaki farklılıklar sadece şuna işaret etmektedir: dünya genelinde normal olarak 
algılanabilecek kurallar serisi ancak insanlar neyi normal kaşılamak istediklerini 
belirttikleri sürece var olacaktır. Normlar sürekli değiştiği gibi insanların bugün 
neyi normal karşılayacağıda daima gelişmelere bağlı olacak, akabindede asla 
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sabit bir normal olmayacaktır. 1900 lerde kenevir yetiştirmek normaldi, şimdi 
ise yasak - yani normal değil. Eskiden herhangi bir binaya elinizi kolunuzu 
sallayarak girmek normaldi, şimdi ise eğer üstünüz aranmamışsa tüm şüpheleri 
üzerinize çekeceğinizden aranmadan herhangi bir binaya girmek normal değil. 
Eskiden size telefonla ulaşamıyorlarsa bu normaldi (evde değildiniz), şimdi ise 
eğer cep telefonunuza cevap vermezseniz bu hiçde hoş karşılanmıyor - yani 
ulaşılmazlık hiçde normal birşey değil. Bu ve benzeri normalite ve bunların 
değişim serüvenleri bize şunu göstermektedir: NORMAL diye birşey yok - hepsi 
birer insani icat. Sizin normal karşıladığınız şeylerin başkaları tarafındanda 
normal karşılanmasını beklemek sadece aptallıktır. 

TV asla Marstan yada Ay'dan el sallayan varlıkları gösterip "hey, işte oradalar ve 
selam söylüyorlar" demeyecek! Haberler daima mikroskopik organizmalara ve 
onların yaşam savaşlarına değinecek. TV asla bilinmeyen uçan cisimlerin 
kimlere ait olduğunu söylemeyecek. TV asla güneş tutulmasından beri insanların 
nasılda aldatılmış ve buna bağlı olarakta sömürülmüş olduğundan 
bahsetmeyecek. TV asla antartikadaki anomalilerden bahsetmeyecek. TV asla 
okyanus tabanındaki anomalilerden bahsetmeyecek. TV yada medyanın tek 
görevi koyunları bilgilendirmekten çok onların dikkatini belirli şeylere 
odaklamaktır - böylece babalar arka bahçede istediklerini yaparken, çocuklarda 
ön bahçede top oynamaya devam ederken babalarının neler yaptığından 
habersiz kalırlar. 

Tüm evrenin elektriğe bağlı işliyor olduğu 19.yy'ın sonuna doğru biliniyordu, 
ancak bu bilgi asla hayırseverlerin okullarında öğretilmedi. Elektrik yaşamın 
temel kaynağı idi ancak insanlar halen tüm bu yaşamsal enerjinin mistik bir 
kaynaktan geliyor olduğuna inanmaya devam ediyorlardı. Koyunlara sunulan 
bilgiler daima çoktan kullanımına gerek kalmamış olanlardır. Bundan 100 sene 
sonra herkes uzaydaki diğer medeniyetlerin varlığını kabul edecek ve buda yeni 
normal olmuş olacak. 

Diğer medeniyetlerin varlığı sizi yinede bu kadar heyecanlandırmasın, çünkü 
ömrünüz boyunca onlarla tanışamayacaksınız, gemilerine binip bir galaksi turu 
atamayacaksınız, kahvede okey oynayamayacaksınız, venüslü bir hatunla 
yatağa giremeyeceksiniz..... tüm bu hayalleriniz sadece hayal olarak kalmaya 
devam edecek. Odaklanmanız gereken yer sadece burası ve kendi yaşamınız. 

Şimdi işinizin başına geri dönün - hayat kısa ve boş işlerle uğraşarak sadece 
zaman kaybediyorsunuz. 
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UZAYLI İSTİLASI VE REALİTESİ 

Hollywood filmleri yaklaşık 1950 lerden beridir zihinleri uzaylı istilasi filmleri ile 
beslemekte. En son Skyline ve Battle of LA filmlerinin ardından kısa bir 
süreliğinede olsa iki dakika kıçınızın üstüne oturup düşünmeye başlamanızın 
vakti sanırım geldi. Hiç şunu merak etmedinizmi: ellerindeki muazzam 
teknolojileri ile nasıl oluyorda her filmin sonu istilacılar için oldukça koca bir 
hezimetle sonlanıyor? 
 
Peki diyelimki sizler galaksiler arası seyahat eden, görünmezlik kalkanları olan 
ve ateş açtığınız kişileri toza dönüştüren silahlara sahipsiniz. Bu yinede sizin en 
basit kavramları es geçebileceğiniz anlamına gelmiyor! Yani yüksek teknoloji 
sahibi bir medeniyetin sırf nefes almayı unuttular diye yok olmalarını düşünmek 
bile absürdlüğün ötesine giden birşey, yani ne diye bu istilacılar saldırdıkları 
gezegene ayak basıp o bölgenin toksik atmosferini solumadan evvel koruyucu 
kıyafetler giymiyorlar? 

 
Embesil Uzaylılar 

 Signs filmi ilk Çıktığında bundan daha gerzek bir film yapılamaz diye düşünmek 
imkansızdı. Çünkü gezegeni istila edenlerin suya karşı alerjileri vardı, yani suya 
dokundukları zaman derilerinde asit etkisi yaratıyordu. Tabiki suyun onlara asit 
etkisi yapması onların suçu değil, ancak onların bunu bile bile çıplak 
gezmelerinden daha salakça birseyde olamaz. Intergalaktik gemilere ve süper 
silahlara sahipler ama kendilerine bir tane elbise dahi dikemiyorlarmı yani? Nasıl 
oluyorda evrimleşen bir medeniyet böyle önemli bir ayrıntıyı es geçebiliyor? 
Acaba aptallık Einstein'ında dedigi gibi evrenselmi? 

Yüzeyinin %70i erimiş lava olan bir gezegende, yerlilerininde yürüyen lava 
torbaları olduğunu farzederek kendimizi oradaymış gibi hayal edelim. Hatta 
gezegenin atmosferi o kadar sıkki hiç beklenmedik anlarda yukarıdan yağmur 
gibi lava bile yağabiliyor. Hmmm, hadi bakalım, buraya saldırmak için nasıl bir 
plana sahip olmalıyız? Eğer delikanlılık yapıp gemiden çıplak şekilde inmeyi ve 
lava adamlarla yumruk yumruğa kapışmayı düşünüyorsanız sizi Signs filmindeki 
uzaylılardan daha zeki olduğunuz için tebrik etmeliyim. 
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War of the Worlds filmindeki istila planı sanki daha iyi düşünülmüş gibi 
görünebilir! Elektromanyetik koruma kalkanlarını hiçbir bomba yada mermi 
delemiyor, ancak buna rağmen başka bir saldırı fikri olmayan zavallı dünya 
ordusu elindeki tüm cephaneyi halen boşa sallamaya devam ediyor ve bu 
şekilde istilacı uzaylıların belkide acıdıklarından dolayı yere yığılıp kalacaklarını 
umuyorlar. Işte tam insanlık dizleri üstüne çökmüs yenilgiyi hazmetmeye 
çalışıyorken bu istilacılarda gemilerini çıplak olarak terk edip etrafa bir göz 
atmaya başlıyorlar. Yerde buldukları ve içinde ne tür bakterilerin olduğunu dahi 
bilmedikleri sudan içiyorlar, önlerine çıkan her boka el atıyorlar ve sanki 5 
yaşındaki anaokul çocukları gibi oyun oynuyorlar. Bir kaç gün sonrada hepsi 
soğuk algınlığından patır patır ölmeye başlıyor. 

Aynı kaderi ET de dünyaya inip etrafta çıplak gezip her bulduğu boku ağzına 
sokarken yaşamıştı. Yani bir yeri kaynakları için istila etmeden önce elinizdeki 
teknolojiyi kullanarak biraz araştırma yapmalısınız. 
 
War of the Worlds filmindeki gibi, insanlar istilacıların - gemilerini henüz 
medeniyetler var olmadan milyonlarca yıl evvel yer altına gömmüş olduklarını 
keşfediyorlar. Hadi diyelimki o zamanlar insanlar dünyada gerçekten yoklardı ve 
milyonlarca yıl boyunca bir saldırı planı yapmak için oldukça uzuuuuuun bir 
zamana sahiplerdi. Yani bunca senedir bu salaklar bu gezegende onları 
öldürebilecek bakterilerin olduğunu keşfedemedilermi? 
 
Milyonlarca yıldır ne yapıyordu bunlar? Yani "hareket eden herşeye ateş et ve 
buharlaştır" stratejisini uygulamak için ne kadar uzun bir süre plan yapmanız 
gerekebilir? Ayrıca milyonlarca yıl sonra dünya üzerinde insanlardan bile daha 
adapte şekilde hareket edebilecek kadar hazırlıklı olmazmısınız? Filmin sonunda 
Morgan Freeman bile istilacıları öldüren ölümcül virüsün her damla suda 
bulunduğunu izah ederken böyle devasa bir ayrıntı bu istilacıların gözünden 
nasıl kaçmış olabilir? Tabiki hikayenin yazarı H.G. Wells'i tembelliğinden dolayı 
doğru dürüst araştırmadığı için suçlamıyorum, çünkü o da bir mesaj sunmaya 
çalışıyordu.... ancak ortaya çıkan mesajın sadece aptalca olduğunu 
söylememekte elde değil. 
 
Aynı şekilde Signs filmindeki salak uzaylılarda saldırmakta oldukları gezegenin 
kendileri için oldukça toksik bir yapıya sahip olduğunu son ana kadar pek fark 
etmiş gibi görünmüyorlardı. Insanlar bu istilacılar için her ne kadar ilkelde 
sayılsalar, görünüşe göre astronomlarımız GJ 1214b diye isimlendirdikleri ve 
bizden 42 ışık yılı uzakta bulunan gezegende su olabileceğini hesaplamışlar. 
Signs daki uzaylıların aynı zamanda bir kiler kapısını dahi açamayacak kadar 
aciz olduklarınıda unutmayalım! Ne yani 100 ışık yılı öteden uzay gemileri ile 
geliyorlarda yanlarında bir tane isviçre çakısı dahi bulunmuyormu? Oh tabi nasıl 
unuturum; elbise yoksa araç gereç taşıyacak cepte yok..... 
 
Bu kozmik acemilerin Kurtuluş Günü filmindeki uzaylılardan öğrenecek oldukça 
çok derseleri var. Mesela onlar dünyaya saldırmadan evvel keşif gemileri 
yolluyor ve insanları ve hayvanları kaçırıp hepsini içli dışlı inceliyorlar. Ayrıca bu 
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istilacılar diğer acemiler gibide etrafta çıplak gezmiyorlardı! Hayır aslında bu 
istilacılar kendi stratejik hataları yüzünden yenilgiye uğradılar. 
 
En büyük hataları tabiki ilk önce Amerikaya saldırmaktı! 
 
Şimdiye kadar seyrettiğiniz uzaylı istilası filmlerinin hepsi daima Amerikada 
gerçekleşiyor (District 9 bir istila filmi değil!). Aslında ilk olarak Amerikaya 
saldırmanıza hiç gerek yok, hele birde saldırdığınız yerin abidelerini yıkıp halkı 
kızdırıp üstünüze hepberaber toplanarak tüm güçleri ile saldırmalarına sebebiyet 
vermenize hiç mi hiç gerek yok. 

 

Evet, önce dünyadaki en güçlü ülke statüsüne sahip bölgeyi yok edip diğer zayıf 
ülkeleri korkutup boyun eğmelerini sağlamak iyi bir plan gibi gözüküyor olabilir. 
Yani geride kalanlar nasılsa korkudan saldırmayacaktır, değilmi? Tabiki bu plan 
sadece eğer bir hollywood senaristi iseniz ve hayatınızda asla bir savaş startejisi 
planlamanız gerekmemişse kulağa hoş gelebilir! Realitede, istila için doğrudan 
Amerikaya saldımak tıpkı sizi soymaya çalışan bir hırsızın elinde tuttuğu bıçağa 
yumruk atmaya benzer. Saldırının amacı daima ilk olarak düşmanı etkisiz hale 
getirip felce uğratmaktır! Bunun ardından işinizi çok daha rahat ve kaygısızca 
devam ettirebilirsiniz. 
 
Bu durumda karşılaşacağınız muazzam ordunun aslında oldukça kırılgan ve 
karmaşık bir işletim düzenine sahip olduğunu keşf edeceksiniz. Hani o heryerde 
uçuşan jet ucakları varya, evet, hepsinin uçabilmesi için temel bir maddeye 
ihtiyacı var: yakıt! Bu yakıt içinde petrole ihtiyaç var. Ayrıca bunun haricinde 
ithal edilmesi gereken kobalt, manganez, kromium ve platinium olmadan ne jet 
motorları, ne roketler, ne bilgisayarlar nede onları tamir edebilecek bir başka 
cihaz çalışabilir. Tüm bu maddelerde nereden gelse beğenirsiniz: Afrika! 

Yani öncelikle dünyanın en büyük petrol tesislerini ortadan kaldırırsınız (en 
büyük 2-3 tanesini yok etseniz bile bu zaten sağlam bir kıtlığa neden olur), 
ardındanda Amerikan ordusunun hareket etmesini sağlayan ham maddeleri 
üreten zayıf ülkelere saldırıp bu kaynağıda elimine ederek adamları neredeyse 
komaya sokarsınız. Bunun ardından geri çekilir ve yaklaşık bir ay kadar bekleyip 
ellerindeki kaynakları sonuna kadar tüketmelerini izlersiniz, çünkü her ne olursa 
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olsun Amerikanın daima sadece 1 ay yetecek kadar petrol stoku mevcut. 
Bir ay kadar sonra, canınız istediği zaman geri döner ve ektiklerinizi biçmeye 
başlarsınız. Öncelikle uçakların yakıt ve yedek parça sıkıntısından dolayı 
uçamadıklarını görürüsünüz ve tabiki ordu personelininde ekonominin çökmesi 
yüzünden çıkan ayaklanmaları bastırıken oldukça meşgul olduklarını ve eğer 
eğlenmek için bahis yapıyorsanız son kalan bir kaç damla petrol için yapılan 
savaşları sayarsınız. Yok ettiğiniz uydular yüzünden gezegendekileri tamamen 
felç ettiğinizide unutmayın: Medya ve iletişimde yok! 
 
Tabiki filmlere bakarak uzaylıların saygıdeğer birer samuray gibi önce kendilerini 
tanıtıp ardındanda yüz yüze bir savaşa gireceklerini düşünebilirsiniz, fakat bu tip 
bir savaş stratejisi evrensel olmadığı için bu hayalinizin kısa sürede suya 
düşeceğini sanırım belirtmeme gerek yok. 
 
Hollywood filmlerindeki uzaylı istilaları oldukça basit bir yapıdadır -- ilk saldırı 
beklenmedik ve felaket birşeydir, buda gezegendekilerin kendilerini tıpkı 
botunuzun altında ezdiğiniz karıncalar gibi hissetmelerini sağlar. Böylece herkes 
bir anda kendini dar ağacı önünde hisseder. Ardındanda 2 saatlik bir karakter 
gelişimi, çığlıklar ve toplu kaos görüntüleri takip eder. 

Kurtuluş Günü filmi baskın bir şekilde satranç stratejisi ile yürütülmektedir ve 
baş kahramanı Jeff Goldblumm'da sanki tüm bu stratejik detayları görüp bir 
araya toplayabilen tek kişidir. Yani kahramanımız ve kurtarıcımız olan bay züper 
zeka. Uzaylılar hamlelerini yapıyor ve ardındanda geri çekilip saatlerce 
bekliyorlar. Bu her nekadar uzaylılar tarafından nazikçe bir davranış gibide 
görünse, bilindik savaş stratejisi etiketini taşımıyor değil! Aslında savaş 
zamanında düşmanınızı hayalarından tutup tavana asmışken bir anda geri 
çekilip onlara yeni bir saldırı startejisi kurma şansı vermek hiçde iyi bir fikir 
olmaz. Durum daima ya hep ya hiçtir! 
 
Jeff Goldblumm'un stratejisini düşünmeye yetecek kadar zamanıda normalde 
belkide ışık hızına yakın uçan şehir ebadındaki gemilerin volkswagenden bile 
daha yavaş hareket ediyor olmaları olsa gerek. Bu yüzdende istilacıların dünyayı 
harabeye çevirmeleri tabiki günler sürüyor. Skyline filmindede uzaylılar 
gemilerinden çıkıp yine çıplak bir şekilde etrafta dolaşıyorlar, ki filmin başındada 
görebildiğimiz gibi adamların tüm şehri 10 dakikada devasa bir vakumla 
toplayabilecek teknolojisi zaten mevcut. Ayrıca nükleer başlıklarda bir fayda 
etmiyor. 
 
Bildiğiniz gibi günümüzde artık sırt sırta dönüp 10 adım sonrasında ateş etme 
düellosu gibi birşey yok, çünkü teknoloji geliştikce daha karmaşık saldırı 
stratejileri oluşuyor ve eskilerde tarihe gömülüyor. Bu yüzden düşman olarak 
baktığınız tarafı önce incelemek ve ardındanda bir saldırı stratejisi hazırlamak en 
mantıklı yoldur. Eğer şimdiye kadarki tavsiyeler yolunda sıkı bir araştırma 
yaparsanız bizlerin uzayı keşfetmemiz ve başka bir yeri istila etme çabamızın 
sadece 40 sene evvelki Ay'a iniş ile sınırlı kaldığını görürüsünüz -- tabiki bunada 
bir istila denebilirse! Anlayacağınız bu konuda oldukça acemiyiz. Yani eğer 
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insanlığı hayalarından tavana asmışsanız, Jeff Goldblumm'un ortaya çıkıp sizin 
gemilerinizden birini modifiye edip karşı atağa geçmesine izin veremezsiniz! 

 

Hey Jeff, ne oldu uzaylılar aynı isletim sistemini kullanmıyorlarmı yoksa? Ohhh, 
bu detayı nasılda es geçtin sen. Birde aklıma gelmişken; USB bağlantı girişi 
olmayan bir sisteme ne ile bağlandığını nereden biliyordun? Yoksa uzaylılarıda 
ellerinde IPad leri ile mi gördün? 

Peki diyelimki insanlık oldukça saçma olan bir zayıflığınızı buldu ve bununla 
beraber birçok geminizi alevler içinde okyanusa gömdü.... ne yani bu o an 
savaşın bittiği anlamına mı geliyor: Diyelimki bu saldırıdan mağlup ayrıldınız.... 
savaşın bitmiş olduğunu kim ilan ediyor? Az önce hayalarını kaybetmek üzere 
olan dünyalılar mı? 
 
Bu daima her istila filminin sonunda gördüğümüz şey değilmi: Kurtuluş Günü, 
Dünyaların Savası, Dünyanın Durduğu Gün ve hatta Mars Attack! Şehirler 
alevler içinde, binalar paramparça, heryer toz duman, çürüyen uzaylı istilacıların 
cesetleri heryerde..... Tabiki insanlar savaşı kazandılar, yani ölmemiş 
olduklarına göre kazanmış olmalılar değilmi, en azından The End yazısı çıkana 
kadar. Heeey, herkes mutlu..... Peki ama filmin sonunda Will Smith ne diye 
purosunu zevkle içip tıpkı Epiruslu Pirus gibi zafer kazandığını zannediyor? 

Pirus'da Roma ordusuna karsı MÖ 280 lerde bir kaç savaş kazanmış fakat 
ordusu o kadar harap olmuştuki kendisi "Eğer bir benzer savaşa daha girersem 
Epirusa tek başına dönmek zorunda kalacağım" demişti. Bir başka deyişle, minik 
Epirus o kadar çok askerini kaybetmiştiki artık Roman ordusunu durdurabilecek 
ve ellerini kollarını sallaya sallaya şehire girmelerini engelleyecek birşey 
kalmamıştı ve tabiki tam olarak bunuda yapmışlardı ve şehir artık onlarındı. 
 
Aynı şekilde dünyanın sınırları değişmiş ve milyarlarca insan telef olmuşken 
tabiki ortada ne bir ABD kalmış oluyor nede BM. Şehirlerin ve altyapıların yok 
olması ilede kaynak, su ve yiyecek sıkıntısıda başgöstermeye başlıyor. Tabiki 
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bunun haricinde güneşin altında çürüyen insan ve uzaylı cesetlerinden oluşan 
bulaşıcı hastalıklarda cabası. Yani uzaylılara karşı kazanılmış olan zaferin 
ardından tam olarak Mad Max benzeri bir distopya sizi bekliyor oluyor. 

 

Ya peki uzaylılar ne kaybetmiş oldular? Bir yatırım? Saldırı bizim gezegenimizde 
gerçekleşti onlarınkinde değil! Yani tekrar bizimkinden daha rahat görünen 
gezegenlerine dönüp bize geriye kalan gezegen üzerine ve kör talihimizle dalga 
geçecekler. Tabiki yapılmak istenen intergalaktik bir saldırının maliyetinin ne 
olacağını şimdi kestirmek oldukça zor olabilir ancak eğer ilk defasında illaki 
kazanmak istemişseniz bunu bir ikinci kez denemekten sizi birşeyin alıkoyacağı 
oldukça meçhuldur. Özelliklede ilk raunddaki zayıflığınızı kapattığınız zaman  
geriye pek bir engelde kalmıyor olacak. İşletim sisteminize yeni bir antivirüs 
programı yükleyebilir ve kursun yada bakteri geçirmez kıyafetler 
kullanabilirsiniz. 
 
Tabiki birde dünyaya saldırmadan evvel böyle bir saldırının ne kadar gerekli 
olduğunu kendinize sormanız gerek, çünkü zeki olanlar bunu daima yaparlar! 
 
Uzaylıların bizi neden hep öldürmek istediklerini belkide tam olarak 
bilemeyeceğiz. Bazı durumlarda bu sorunun cevabı açık olarak beklemede 
kalıyor. Ancak bazen sanki bundan haz alıyor gibiler, tıpkı Dünyanın Durduğu 
Gün filmindeki aşırı solcu ırkın küresel ısınmaya son vermeye çalışması gibi. 
Skyline filminde her nedense bizim beyinlerimize ihtiyaç duyuyorlar. Ancak 
görünen o ki çogunlukla istedikleri şey elimizdeki kaynaklar. Kurtuluş Günü ve 
Battle LA filmlerinin ana unsuru kaynak gereksinimi idi yani elimizdekilere göz 
dikmişlerdi. 

 

Robotları yollamak kadar etkili bir başka saldırı planı olabilirmi? 
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Tabiki şimdi işin realite tarafına bakmamız gerek! Eğer elinizde uzayda keşif 
yapmanızı sağlayacak ve aynı zamandada madencilik yapmayı gerektiren 
teknolojiniz varsa size lazım olanları elde etmek için hiçbir medeniyetle 
savaşmanıza gerek olmaz, çünkü dünyada bulabileceğiniz kaynakların aynısını 
güneş sistemindeki diğer gezegenlerde yada asteroid kuşaklarındada 
bulabilirsiniz. En yakın gezegen Mars bile neredeyse dünyanın benzeri 
madenlere sahip..... yani belirli bir araştırma sonrası zeki yaşamın olmadığı 
gezegenleri elinizi kolunuzu sallaya sallaya sömürebilirsiniz, nasılsa kimse size 
ateşte açmayacak! Aynı şekilde Ay'da yakıt için oldukça elverişli bir maden 
kaynağı (Ay tozu) ve hemen burnumuzun dibinde! 

 

Saturn'ün halkalarındaki asterodilerden madenleri belkide böyle elde 
ediyorlardır! 

Peki diyelimki Dünyanın ekolojik dengesine bağlı olarak size gereken çok özel ve 
az bulunan bir şey lazım.... mesela SU! Yani istatiski olarak yazmak gerekirse 
içinde bulunduğumuz galakside dünya gibi güneşlerine benzer mesafede 
bulunan ve ne çok soguk nede çok sıcak olan gezegenlerden milyonlarca 
mevcut, buda demek oluyorki benzer durumda onlardada su oluşumu mümkün! 
Ayrıca bu gezegenlerin çoğundanda herhangi bir şekilde size roketler yada 
lazerlerle saldırılma ihtimali neredeyse %0 larda geziyor. "Hey kaptan bu 
gezegende zeki yaşam var... Hmm o zaman bir sonraki gezegene gidelim, şimdi 
savaş startejisi ile hiç uğrasamam. Bir baska sefere dönüp onlarla Tanrıcılık 
oynarız". Ayrıca su sadece gezegenlerde değil aynı zamanda uzaydada buhar 
olarak bulunuyor! 
 
Bu filmlerin yaptığı şey aslında bizlerin dünya üzerinde kaynaklar uğruna 
yaptığımız savaşları paralel bir realitede sunmaktan başka bir şey değil. En 
azından her hangi bir mineral için saldırmadan evvel ortaya çıkabilecek vahşet 
dolu bir savaşın buna değip değmeyeceğini hesaplayabiliyoruz. Hatta şimdiden 
insanlığın Zeta Reticuli'ye savaş açmadan evvel Marsta maden aramaya 
başlamış olacağına dair bahse girebilirsiniz. 
 
Aslına bakarsanız gerçek bir istilanın gerçekleşmesini seyredecek fırsata bile 
sahip olmadan yok olmanız mümkün, hemde bunun için ultra ötesi bir 
teknolojiyede ihtiyaç yok... tüm istilayı dünyevi teknolojiler ile kısa bir sürede 
yani bir nevi göz açıp kapayıncaya kadar olan zamanda gerçekleştirmek 
mümkün! 
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A) Tüm elektronik ve buna bağlı bileşenleri küresel bir EMP saldırısı ile safdışı 
bırakın. 
B) Atmosfere salınmış ve sadece insan DNA sına programlanmış olan sentetik 
ve ölümcül bir virüs insanları 5-10 sn içinde komple yok ederken diğer tüm 
canlılar bu etkiden muaf kalırlar. 
C) Sadece insan eti yemeye programlı robotları yollayarak cesetleride bertaraf 
etmiş ve bulaşıcı hastalık riskinide böylece elemiş olursunuz. 
 
Anlayacağınız şey şu: 
 
Dışarıda milyarlarca boş ve dünya benzeri gezegen var iken, sırf kaynakları için 
dünyaya herhangi bir uzaylı istilasının gerçeklesmesi tıpkı gezegen sayısı gibi 
milyarlarda birlik bir ihtimal. Bu ihtimalin ise yine hollywood filmlerine benzer 
şekilde gerçekleşmesi durumunda bilmeniz gerek şuki; saldıranlar uzaylı 
değil! 

Starship Troopers filmini hatırlayan varmı? Galaksinin ucundaki bir gezegendeki 
devasa böcekler medya sayesinde sanki dünyaya bir asteroidi yollayıp milyonları 
öldürdüler gibi bir intiba yaratılıyor ve ardındanda bizimkiler intikam için orayı 
istila ediyor ve böceklere günlerini gösetriyorlar. Bu filmdeki alegori müslüman 
teröristlerin WTC binalarına saldırıp yüzlerce masum insanı öldürdükten sonra 
ABD nin intikam için Afganistana gitmesini anlatıyor. Tabiki işin ilginç tarafı bu 
filmin 1997 yılında çekilmiş olması idi - yani koyunlar bu alegori sayesinde 
ülkelerinin savaşa gitmesine hazırlanmışlardı bile. Filmdeki istila edilen böcek 
gezegenininde tıpkı afganistan gibi bir topografiye sahip olmasıda tabiki bir 
tesadüf değil kasti bir şey. 
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Koyunlara "block buster" olarak sunulan tüm filmler belirli zihinsel mimari 
kodları içerirler. Bu sayede filmi öküz gibi seyreden halk filmdeki efektlere ve 
seks sahnelerine odaklanmışken, film esas amacı olan senaryo kalıbını bilinç 
altlarına işletirler. Tıpkı Starship Troopers filmindeki gibi, eğer tüm özel efektleri 
bir kenara alırsanız karşınızdaki konu şudur: uzaktaki birileri size saldırmıştır ve 
şimdi sizde intikam için onlara günlerini göstermeye gitmektesinizdir. Aslında 
filmin kendisi dahi böceklerin suçlanma tarzının tamamen zırva olduğunu 
belirtmekte. Yani nasıl oluyorda kıçından plazma saçan bir böcek uzayda 
gezinen bir asteroide yaptığı nokta vuruşu ile onu birkaç ışık yılı ötedeki, aynı 
zamandada hareket halindeki bir gezegene, etraftaki diğer göksel cisimlere 
çarpmadan yollayıp hedefi 12 den vurabiliyor? Bu tıpkı Marstaki bir sineğe 
dünyadan ateş edip onu sünnet etmeye çalışmak gibi bir şey; yani imkansız. 
Fakat filmdeki insanlarda medyanın onları gaza getirmesine izin veriyor ve bir 
tanesi dahi çıkıpta "hey bunda bir bit yeniği var" deme cesareti göstermiyor. 
Karşı çıksa koyunların tepkiside tabiki: "Neee, yoksa sen böceklerimi 
tutuyorsun?" olacaktır. Bunun dünyevi lisandaki tercümeside "Neee, yoksa sen 
teröristlerin tarafındamısın?" olacaktır! 

Eğer filmleri bu açıdan seyretmeye başlarsanız, ilk olarak dikkat edeceğiniz şey 
kötü olarak ibraz edilenlerin daima şeytani bir zekaya sahip oldukları ve aslında 
kulağa pekde kötü gelmeyen planlarının olduğudur. Hatta bu kötü adamlar film 
boyunca ellerine imkanlar geçmesine rağmen koyunların sevgilisi kahramanlara 
zararda vermezler ve sanki bu kahramanların planlarını bozmaları için onlara 
fırsat bile verirler. 

Mesela Captain America filmindeki kötü adam elinde bulunan yüksek teknoloji 
ile tüm dünyaya aynı anda saldırıp tüm sınırları ve ülkeleri yok etmeyi 
ardındanda tek bir dünya halkı oluşturmayı planlamaktadır - ki bu hitlerinde 
rüyası idi. Aslında bu plan kulağa pekde o kadar kötü gelmiyor değilmi. Bir 
düşünün istediğiniz yere istediğiniz zaman pasaport yada vize sorunu olmadan 
gidebilecek ve oturma yada çalışma izni gibi şeylere ihtiyaç duymayacaksınız. 
Fakat hayır, bu plan koyunların kahramanının kulağına geldiği gibi mutlaka bu 
kötü adama dur demeli ve ülkesini ve bayrağını korumak adına onu yok 
etmelidir. Tabiki film Captain America'nın başarısı ile sonlanıyor. Ancak tıpkı bu 
filmdeki gibi - kalıpsal fikir koyunların zihnine işlenmiştir. Küresel bir saldırı 
olacak ve kahraman askerler bunu geri püskürtecektir. Tabiki bu geri 
püskürtmenin ne kadar yaşama mal olacağı ucunda "özgürlük" bir savaşta önem 
taşımayacaktır.  

Filmler ya virüs yada uzaylı gibi istilaları anlata dursunlar - tüm bunları ortak 
kılan nokta yabancıların istilası ve bunların def edilmesi yada yok edilmesidir. 
Sokaktaki insanların zombi yada öldürücü bir hastalığa yakalanmış olmaları 
onları vazgeçilebilir kılmakta, buda onların yok edilmesini haklı göstermektedir. 
Buradaki bulaşıcılık aynı zamanda düşüncesel fikir ayrılığını temsil etmektedir. 
Eğer çoğunluğa uymayan bir azınlık mevcutsa bunlar "hastalıklı" olarak 
etiketlenip yok edilmeleri yada çoğunluktan uzaklaştırılmaları normal olacaktır.  
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MEHDİ/MESİH/KAHRAMAN - THE KURTARICI 
Bu konu hakkında o kadar çok spekülasyon varki.... en aptalcasında en 
fantastiğine kadar her türlüsü mutlaka dinleyicisine ulaşmakta. Türkiyede son 
zamanlarda özellikle kullanılan iism ise deccal, yani hilekar yada aldatıcı olan. 
Birçok hadis artık konunun ne olduğunu unutmuş ve aslında sadece güç elde 
etmek için uğraşı veren şeyhlerin kaleminden çıkıp çoğu deccalin bir "şahıs" 
olduğunda hemfikir olmuştur. Buna bağlı olarak her nasıl deccal bir insansa ona 
karşı savaşacak olan medhide tabiki bir başka insan olacaktır. 

Hatırlayan varsa muhammed deccalin bir gözünün kör olduğunu söylemişti. 
Deccal mücizeler sergiliyor ve seyredenleri bu sayede gerçek amacından uzak 
tutup başa geçmeye çalışıyordu. Ancak deccale karşı ortaya çıkan bir kahraman 
onu durdurup insanlığı kurtaracaktır. 

Hatırlayan varsa yukarıda afroditin heykellerindeki sol göğsün işaret 
edilmesinden bahsetmiştim. Aynı zamandada bu heykellerin kadınları değil 
göksel fenomenleri teşhir ediyor olduğunuda yazmıştım. Bu sembolizasyonda 
afrodit yani venüs ile mars yukarıda bir it dalaşı içinde iken halk venüsü bir 
meteor ile karıştırmaya başlamıştı. İşaret edilen sol göğüs ucu ise insanların 
gökyüzünde görmekte oldukları fenomende sol taraftakinin venüs olmuş olduğu 
idi. Venüs gökyüzünde şekil değiştiriyor gibi göründüğünden buna "mucizeler" 
serisi denmişti. Venüs dünyaya yaklaştıkça bu mucizelerinin yerini küresel bir 
afet serisi almaya başlamış ve buda bu mucizevi tanrının insanları aldatmış 
olduğu olarak yorumlanmıştı.  

Mitolojide Medusa olarak tanımlanan bir yaratık vardır. Bu aslında önceden 
oldukça güzel olan bir kızın bir lanet yüzünden şekil değiştirmesini anlatan 
hikayenin yalnız kahramanıdır. Bu hikayede karşımıza perseus isimli bir 
kahraman çıkar v onun kellesini keser. Ardındanda athena bu kelleyi kalkanına 
yerleştirerek diğer saldırganlara karşı savaşır. Buradaki güzel kızın yılan başlı bir 
medusaya dönmesi yine bir kozmik olay olan elektriksel yüklenmedir. 

 

Plazma akımı. 
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Tüm bu mucizevi ve yıkıcı olaylar gerçekleşirken ortaya tabiki bir kahraman 
çıkıyor ve kendini güzel prenses için feda ederek onu kurtarıyor. Bu gezegene 
bugün Mars deniyor. Bu yüzdende mars savaş tanrısı olarak adlandırılmıştır ve 
tüm o bilinen beyaz atlı prensin kuledeki prensesi yaşlı bir cadı yada ejderin 
elinden kurtarmasıda aynı olayın masalsı halidir. 

Venüsün bu doğumu sırasındaki savaşın sonunda Mars kendini venüs için feda 
ettiği içinde bu kahramanlık hikayesi milenyalarca insanların masal, efsane yada 
geleneklerine yansımıştır. 

Gelin şu mehdi metaforu nerde çıktı ona bir bakalım: 

 

 

İlk resimde o zamanki gökyüzünün görünümünü görmektesiniz. Bunu takibende 
yapılmış olan haç (venüs) ve önünde duran savaşçı, kahraman, kurtarıcı yada 
kısaca mesih. Tarihi kayıtlar diyorki, isa asla çarmıha gerilmedi - hatta böyle bir 
şölenin olmuş olduğuna dair anlatılan bir masal haricinde elimizde hiçbir kanıt 
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yok. Sanki o zamanın tarihçileri etrafta olup bitenden habersiz gibiler. Tüm o 
kahramanlar yada mesih gibi hikayeler kulağa oldukça fantastik geliyor, çünkü 
insanlar zamanla hikayeleri içeriğindeki mesajları anlamaktan çok sinemada 
kahramanların savaşı sahnelerini seyredere gibi algılamaya başladılar ve buda 
tüm bu efsane yada mitolojilerin sanki insanlar tarafından gerçekleştirilmiş 
olduğu havasını katmaya başlamıştı... buda tabiki mesajın anlamını yitirmesine 
sebep olmuştu. Böylece insanlarda yanlış yerlerde yanlış cevapları aramaya 
başlamışlardı. 

Anlayacağınız mesih yada mehdi diye adlandırılan bir şahıs asla var olmadı. Tüm 
bu kahramanlık hikayeleri sadece tek bir göksel olayın insanlar üzerinde 
bıraktığı etkiden ibaret. Dünyaya ejderler saldırmadı. Dünyayı siyah giyimli, 
yeşil suratlı ve süpürgeli cadılar sarmadı. Dünya mitolojik yaratıklar tarafından 
işgal edilmedi ve böyle yaratıklar etraftada gezinmediler. Yılan tanrısı güneşi 
yemiyordu. Ay tanrıçasıda kanlı bir savaşa girmemişti. Beyaz atlı prens diye 
birşey yok. Kulede kurtarılmayı bekleyen bir prenseste yoktu. Hepsi sadece 
sembolizmden ibaret. 

Tüm bu hikayeler sadece geçmişin yankıları ve halende insanları etkileri altına 
almaya devam etmekteler. Fakat durum şuki bunların hepsi geçti! Yukarıda bizi 
kurtaracak ve kendini feda edecek bir gezegen yok artık. Gökyüzü tanrılar ve 
onların çocukları ile dolu değil - hepsi gitti yada biz onlardan uzaklaştık. Bugün 
elde olan tüm kahramanlık hikayeleri bu göksel çarpışmanın kalıbına bağlı 
olarak türemiştir. 

Eğer gerçekten bir düzenbaz arıyorsanız bunu bulmakta oldukça zorlanacağınız 
kesin, çünkü zamanla insanlar kendilerini aldatmayı ve anlatılan hikayelerin 
gerçek olduğuna inanmayı seçtiler. Zamanla bu hikayeler kutsal adı verilen 
kitaplarında içeriği olmaya başlayınca artık geçmiş ile olan bağda bir nevi 
koparılmış oldu. Hatırlarsanız Zeitgeist filmi İsanın başının ardında duran daireyi 
zodyak olarak tanıtmıştı ve bunu duyan yeni çağcı moronlar hemen bunun 
gerçek olduğuna inanmak istediler. İstediler diyorum, çünkü bu hikayelerin 
zodyaka bağlanabileceğini tasdikleyecek kanıt yok gibi. Ayrıca eskiden zodyak 
sadece 12 konstelasyon olarakta görülmüyordu! Fakat konu eskiyi bırakıp yeni 
gerçekleri bulmak olunca, bu akımda takılanlar bir anda tıpkı eskiden olduğu 
gibi yeni gerçekleri uydurmaya başladılar. Önceki petrogliflerdede 
görebileceğiniz gibi bu amblem isadan asırlar evvel duvarlara kazınılan bir 
semboldü. Ancak bu sembolle kadimler 12 zodyak işaretine değil karşılarında 
duran göksel cisimlerin görünümüne işaret etmekteydiler. 

Prenslerin çoğunlukla kırmızı bir pelerinle resmedilmelerinde yine bu eski göksel 
fenomenin bir etkisi vardı! Mars kırmızı bir gezegendi ve tüm çarpışma yada 
yaklaşmalar sırasında ortaya sanki kırmızı bir pelerini andıran enerji akımı 
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çıkmıştı. Bu görüntüde tabiki dünya genelinde hafızalara kazınmıştı ve halk 
bunu doğrudan sanata yansıtmıştı. 

 

 

Tüm bu artistik tanımlamalar: dil çıkarma, pelerin, uzun sakal, boynuz yada 
yılanlarla dolanmış olmalar sadece yukarıdaki görüntülerin benzerlerinden 
esinlenmiş olan ilham kaynaklarından ibaret. Ortada mistik, doğa üstü, 
paranormal yada kutsal bir durum yok. Hepsi bugün bilmekte olduğumuz ancak 
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kadimlerin bilmediği göksel fenomenlerin giriş-gelişme-sonuç serüvenlerini 
anlatmakta. 

Diyelimki tüm bu mars ve venüz hikayesi bir zırva... Peki, buda bir ihtimal! 
Fakat bunların haricindeki tarihi ve arkeolojik deliller yinede yukarıda devasa bir 
savaşın kopmuş olduğunu sembolize etmeye devam ediyor. Bugün artık böyle 
bir savaşa tanık olmayacağımız içinde tam olarak ne olmuş olduğunu ancak 
"tahmin" edebiliyoruz. Yapılan tanımlamalar ise en azından bilim ile 
destekleniyor ve işin için mistik herhangi bir zırva sokulmuyor. 

Tüm bu ipuçları illaki böyle oldu ve şimdi kesinlikle bunun böyle olduğuna 
inanmalısınız demek için değil. Bu ipuçları sadece filmi geriye sarıp daha objektif 
bir bakış açısıyla günümüzün fenomenlerini, efsanelerini, masallarını yada 
kehanetlerini daha anlaşılır bir biçimde anlayabilmeniz için. 

Japonlar gibi gökyüzünde iblislerin gezindiğinemi inanmak istersiniz yoksa bu 
iblislerin gök cisimleri olduğunamı? Bir prensin fantastik bir ejderhaya karşı 
savaştığınamı inanmak istersiniz yoksa ejderhaya benzer bir gök cismi ile 
diğerinin havadaki çarpışmasınamı? Cadıların gece vakti gökyüzünde süpürgeleri 
ile gezindiğinemi inanmak istersiniz yoksa ışık yansıtmayan meteorların 
arkalarında bir ışık hüzmesi bırakarak dünyaya düşerken içerdikleri elementler 
dolayısı ile yeşil şekilde parladıklarınamı? 

 

Hiç hayatınızda yeşil suratlı birini gördünüzmü? Görmemiş olsanız bile bunun bu 
gezegende var olmasına imkan varmı? Bu ve benzeri birçok metafor asırlardır 
kullanılmakta ve günümüzdede bilinçaltındaki yerini muhafaza etmeye devam 
etmektedir. Hiç bir insanın büyü vasıtası ile bir başka insanı istediği bir varlığa 
dönüştürdüğünü gördünüzmü? Görmediniz çünkü böyle birşey yok. 

Büyü milenyalarca her ne kadar insanları korkutmuşsada, bir o kadarda ilgilerini 
çekmiştir. Çünkü düzgün bir efor ile halledemeyecekleri şeyleri büyü vasıtası ile 
kolay yoldan elde edebilmek oldukça çekici bir düşünce idi. Tabiki büyüyü 
uygulayanlar daima ya korkulmuş yada saygı duyulmuşlardır. Bu yüzdende 
büyücüler sırlarının ortaya çıkmaması için binbir türlü yalanlar uydurmuş ve 
halkında buna inanmasını sağlamışlardır. Şamanlar, büyücüler ve diğer ruhani 
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takılanlar daima etraflarındaki salakları kendilerinin özel olduğuna inandırmayı 
başararak güce kavuşmuşlardır. 

Şamanlar yada büyücüler bulundukları yerde insanların içtikleri sulara ilaçlar 
koyarak onları zehirler ve bunu "içine kötü ruhlar girdi" diye lanse edip elindeki 
panzehir ile iyileştirirlerdi. Bazıları ise önceden hazırlanmış senaryoları harekete 
geçirerek sanki mucizevi birşey yapıyormuş gibi davranırlardı. Kimisi gece vakti 
yağan yağmur esnasında kendinden biraz uzağa yere mızrağını saplayıp buna 
şimşeğin çakmasını bekler ardındanda tanrılar tarafından kutsanmış olan bu 
yeni silaha sahip olan herkesin yenilmez olacağı yalanını satardı. Şamanlar yada 
büyücüler yaptıkları çoğu şeyi spirit yada ruhlara bağladıklarından halkta onları 
birer aracı olarak görüp istediklerini yapmaya devam ederdi.  

Aslında bunların hiçbirisi diğerlerinden daha yetenekli değildi - tek yaptıkları 
sadece etraflarını incelemekti. Kendileride aslında bi bok beceremediklerini 
bilmekteydiler, fakat kimileri bu yalana kendilerini dahi inandırabildiklerinden bir 
büyücü olduklarında diretmeye devam etmişlerdir. Bu tip insanları bugün deli 
diye tımarhaneye atıyorlar aslında. Eğer ruh, melek, spirit yada tanrı ile 
konuşuyorsanız bu normaldir (şizofreni), ancak eğer bunların sizinle 
konuştuğunu iddia ediyorsanız (paranoya) normal değilsinizdir. Yani günümüzde 
olmayan şeylerle irtibatta olmak belirli bir sınıra kadar halen tolare edilmektedir. 
Mahkemeye çıkıp karımı cinler öldürdü yada kız günahkar olduğu için tanrı beni 
ona tecavüz etmem için görevlendirdi diyemezsiniz - aslında diyebilirsiniz, fakat 
bu size sadece tımarhanedeki odanızı rezerve etmeye yarayacaktır. Bir bakıma 
tüm bu zırvalara inanılmıyorken diğer taraftanda sanki inanıyormuş gibi 
davranmayada devam ediliyor. Çünkü kendini aldatma isteği daima realiteyle 
uğraşmaktan üstün çıkacaktır! Bu yüzdende koyunlar önlerine sunacağınız her 
türlü mistik, ruhani yada spiritüel zırvayı bir lokmada yutmaya hazır bekliyor 
olacaklardır. 

Ne diye hayatın zorlukları ile baş edesiniz! Nasılsa bir kahraman gelip sizi bu 
bok çukurundan kurtarmayacakmı? Ne diye kendinize inanasınız! Nasılsa aydın 
biri çıkıp size doğru olduğunu iddia ettiği yolu göstermeyecekmi? Ne diye birşey 
yaratmaya uğraşasınızki! Nasılsa bu işi tanrılar üstlenmiyormu? Ne diye yalnız 
olduğunuzu düşünesinizki! Nasılsa etrafınız cinler, periler, melekler, iblisler, 
gulyabaniler, ejderler, vampirler, goblinler yada şeytanlarla dolu değilmi? Ne 
diye zamanınızı size kendinizi iyi hissettiren şeylere ayırasınızki! Nasılsa 
kaderiniz çizilmiş ve plana uymak için yapmanız gereken şeyi 
yapmıyormusunuz? Mucizeler ve büyü varken ne diye gerçek efor ve tutkuyla 
bir işe başlayasınızki! Nasılsa büyücüler bunları anında önünüze sunmayacakmı? 

Hayat aslında olması gerektiği kadar basit, ancak tembellik, hırs ve kendine 
güvensizlik bu basitliği fantazilrle muazzam bir karmaşaya döndürmeye yetiyor.  
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HERŞEY GÜZEL OLACAK 

Geçen sene herşeyin daha iyiye gittiği üzerine yapılan bazı haberler; ezilen ve 
tartaklanan homoseksüel gençleri yada işsiz olanları cesaretlendirme yönünde 
idi. Tabiki bu yazı bunun bir tekrarı değil. Yazacağım şey ister tartaklanıyor 
istersede aşağılanıyor olsunlar - bu yaşlardakilerin bu mesajı geniş bir 
spektrumda algılamalarını sağlamak amacını taşıyor.  

Sanırım artık karanlık ve çoğunluklada canice gelen konular üzerine ışık 
tutmanın vakti geldi. Tabiki bunu yazmamın bir nedeni var. Çünkü fark ettiğim 
şey şuki etrafta birçok insan aynı nedenlerden dolayı ruhsal eziyet çekiyor ve 
kendilerini yalnız hissediyorlar. Işte 20li yaşlarda iken boktan bir hayatınızın 
olduğunu düşünmenizin nedenide sanki herkes neyin ne olduğunu bulmuş ve bir 
tek siz "sap gibi ortada kalmışsınız"ın verdiği histir. Tabiki bunu yazarken aynı 
şekilde boktan bir geçmişi olan biri olarak yazının başlığının sadece bir slogan 
olmadığınıda belirtmeliyim. Gerçekten herşey daha iyi olacak. Özelliklede..... 
 
Para Durumu Iyileşecek (Öyle görünmüyor olsa bile)! 
 
Tabiki bununla büyüdüğünüz gibi zengin olacaksınız demiyorum. Demek 
istediğim şey doğrudan PARA değil! Özgürlüğünüz.  

Bir kız ile beraber yaşayıp evlenebilir ve senelerce bir maaştan ötekine 
çabalayıp hayatta kalmaya ve işinizi kaybedip evsiz kalmamaya uğraşırsınız. 
Tabiki senelerce derken bu 18-35 lerdeki gibi bir süreç olabilir. En başlarda 
porno filmlerden bildiğiniz tüm pozisyonların uygulandığı seks yaşamınız 
zamanla kendini monton bir düzene bırakacaktır ve bu arada kız arkadaşınız 
nasılsa evleneceğiz diyede kendini salmış ve üstüne bir 15 kilo daha eklemiştir. 
Yani bir yandan karşınızdaki kız bir jöle canavarına dönerken, diğer yandanda 
çalışıp para kazanmaya uğraşırsınız. Artık sanki dümeni kırık bir gemideymiş 
gibi tek bir rotayı takip ediyorsunuzdur. Kızı terk etseniz bir dert, etmeseniz bir 
başka dert. Artık eski cinsel fantazilerinizi süsleyen o cillop kızda yok! Evet 
kadınların çoğu böyledir işte, biraz rahatı ve güveni buldularmı kendilerini 
saliverir ve en kısa zamandada bir dubaya dönüşüveririler. Kadına baktığınız 
içinde onun dubalaşmasına karşı medyanın önerdiği "nazik" metodu değil 
doğrudan "suratının tam ortasına" metodunu kullanın ve şişmanladığını ve 
akabindede cazibesini kaybettiğini SÖYLEYİN. Bunun üzerine herhangi bir efor 
sarfetmediği zamanda, onu aldatıyor olduğunuzda herhangi bir vicdan azabıda 
duymanıza gerek kalmayacaktır! Çünkü adilce uyarmışsınızdır!  

Sizin beraber olduğunuz kız kendini salıverip gittiği için artık bu dubanında 
sizinle yaşamasının bir anlamı kalmaz. Merhamet sergilemeyin! Ona onu ne 
kadar umursadığınızı kapıyı göstererek belirtin. Dışarı çıkıp eski hali ile dönmeye 
zorlayın. Kadınların kullandığı "seni artık tanıyamıyorum" klişesini görsel olarak 
belirtin. Eski fotoğraflarını yüzüne vurun! Af yok! Şişman bir duba olduğunu 
söyleyin, çünkü fazla özgüven ve rahatlık önce kıçlarına ardındada basenlerine 
vurmaktadır. Mazeretleri ve ağlama gibi duygusal sömürme metodları 
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kullanacaklardır. Blöfünü tanımayın ve soğuk kanlı olun! Eğer sizi seviyor 
olsaydı kendini çirkinleştirmek isteyeceği en son şey olurdu. Ancak sizin ona 
gerçekleri söylemeniz esasında ona değer veriyor olduğunuzun yani yani gerçek 
duygular barındırdığınızın işaretidir.  
 
Kendi başınıza olduğunuzda vereceğiniz her karar sizin geleceğinizi doğrudan 
etkiler ve aynı şekilde finansal geleceğinizde bu kararlarınıza bağlıdır. Eğer 
hayatınıza bir araba gibi bakarsanız direksiyonda kararlarınız olur, nereye 
yöneltirseniz arabada oraya gider. Bu o kadarda kolay değil tabiki, isterse bu 
arabayı sürdüğünüz yer bir birahanenin vitrini olsun, bu yinede SIZIN ŞAHSI 
kararınızdı! 

 

Tut ve bırakma! 

Tabiki "herşey daha iyi olacak" derken bunu evinizde mal gibi beklerken beyaz 
sakallı bir dedenin gaipten ortaya çıkıp elinize paraları yığacağı olarak anlarsanız 
tam bir malsınızdır ve başınıza ne gelirsede hak etmektesinizdir. Böyle birşey 
asla olmayacak, o yüzden hayalinide kurmayı bırakın! "Daha iyi olacak" hayatın 
size daha fazla imkanlar sunacağı anlamına gelmiyor! Bunun anlamı artık 
toplumun kurallarına uymak zorunda olmadığınızdır. Bir çocuk iken, 
ebeveynleriniz sizin rızanız olmadan boşanır, sizi onların istediği bir okula 
yazdırır ve bazende saç stilinizi istedikleri gibi berbat bir şekle sokarlar. Ancak 
bir yetişkin iken bu duruma uyuz olup karşılık verebilirsiniz! 

 

Acı ama gerçek! Birinin bunu size göstermesi lazımdı!  
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Yani tüm bu dersleri öğrenmek için benim beklediğim kadar beklemenize artık 
bir gerek yok. Çünkü birçogunuzu, birer ortadirek aile ferdi olarak aynı finansal  
kader bekliyor! Gireceğiniz bir köle işinde beliniz kırılana kadar çalışacak ve bir 
gün "hastir" diyene kadarda devam edeceksiniz. Tabiki tüm bu eforlarınız 
sırasında para biriktirmek gibi bir lüksünüz neredeyse olmayacak çünkü mutlaka 
evdeki hesaba uymayan şeyler yüzünden o birikimleriniz toza dumana 
karışacak. Işsiz kaldığınız zamanda göt gibi ortada kalacaksınız ve herhangi bir 
kurtarma planınızda olmadığı için etrafınızdaki diğer koyunların önerilerini 
dinleyeceksiniz. Taki başkalarında olmayan bir vasfınızı keşfedip bununla 
insanların size para bile ödeyeceğini anlayana kadar. 

 

Hayır böyle birşey değil! 

Bunun ne olabileceği tabiki sizin kendinizi nasıl eğitmiş yada tecrübe kazanmış 
olduğunuza bağlı. Eğer koyun bir ailenin çocugu iseniz, ki büyük ihtimalle 
öylesiniz, ebeveynleriniz (özelliklede anneniz) sizi üniversiteye gitmeye zorlayıp, 
sizide tıpkı diğer koyunlar gibi birer itaatkar ezber makinası yapıp herhangi bir 
vasıf kazanmanıza BİLE BİLE mani olacaklardır. Işte bu noktada kendi başınızın 
çaresine bakıp bir vasıf kazanabileceğiniz uğraşıya odaklanmanız, geleceğinizi 
istediğiniz gibi şekillendirmenize çok yardımcı olacaktır. Yeterki ellerle yapılan 
ve biraz kirli görünen birşey olsun. Diğer takım elbiseli koyunlar bu işleri 
yapanlara tonlarca parayı sırf üstleri batmasın diye öderler. Ister oto 
elektronikçisi olun, isterse bahçıvan, bu işlerden bir günde kazanacağınız para 
diğer koyunların bir haftada kazandığı paraya hemde "vergisiz" olarak eşdeğer 
olur! Henüz genç iken el işine bağlı mesleklerde gerekirse bedavaya bile 
çalışarak bir zanaat öğrenebilirsiniz. Bu bir tesisatçı, duvar kaplamacı, boyacı, 
elektrikçi yada kartonpiyerci olabilir. Hepside kabiliyet ve el becerisi gerektiren 
işlerdir. Bir eve geçtiğiniz zaman eğer bu tip şeylerden anlamıyorsanız normalde 
ödemeniz gereken malzeme parasının üzerine birde daha masraflı olan diğer 
işçilik paralarını ödemek zorunda kalırsınız. Sebep ise gençken elinizde bulunan 
zamanı akıllıca kullanmamış olmanızdan kaynaklanmaktadır! 
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Bunlar büro haricinde hiçbir kirli işi beceremeyecek tiplerdir. Onların bu 
beceremediklerini siz yaparak onları sömürürsünüz. Bu kolej çocukları henüz 
ortaokuldan itibaren şartlandırıldıkları için sırf Takım Elbiseleri batmasın diye 
ellerini hiçbir "gerçek" işe sürmek istemezler. Sırf bu takım elbiseyi benimseyip 
başkalarının kirli işleri yapmasına alışmanız içinde bu giyim tarzı size 
ortaokuldan itibaren zorunlu olarak dayatılır. Kendinizle dalga geçmeyin ve 
gerçek bir iş öğrenin. Elektrik olmazsa tüm bu bürocuların beklemekten başka 
ne yapabileceklerini sanıyorsunuz!? Ancak el işi ile uğraşan birine çoğunlukla 
güneş ışığıda yeterli olacaktır ve işi biraz aksasada yinede sonuna 
getirebilecektir. Tabiki bu arada kübik ofisçiler halen elektriğin gelmesini 
bekliyor olacaklardır. Gerçek bir iş sizin becerinizi sergiler ve sadece sizin şahsi 
gerekçeleriniz bunu yapıp yapmamanıza mani olur. Sahte bir işte ise her an 
herşey yapmakta olduğunuz şeye son koyabilir ve bunu düzeltmek için sizin 
elinizden hiçbirşey gelmez - çünkü belirli bir şeye bağımlısınızdır: harici 
enerjiye! Gerçek işte kullandığınız şey dahili enerjinizdir ve sonuç olarakta 
bunun karşılığını bir başka enerji şeklinde (para) elde edersiniz. 
 
Diyelimki Hayallerinizin Kadınını buldunuz! 
 
İnsanların çok önemli bir "özelliği" vardır ve bu özellik bazen büyümeye oldukça 
yardımcı olabilecekken, bazende ahlaki bir çöküntüye sebep verebilir. İşte bu 
özelliğe ARZULAMA denir, yani birşeyi hemen ve şimdi ACILEN istemektir. Eğer 
bu özelliği bir iş bulmak yada terfi etmek için yönlendirirseniz, oldukça güçlü bir 
yardımcı oluverir. Aynı şekilde bu aciliyet bugünkü insan medeniyetininde 
oluşmasına neden olmuştur. 

Bir eşe ihtiyaç duyarken öyle yalnız başına oturmak hiçde cezbedici değildir - - 
özelliklede henüz genç iken tanıdığınız tüm arkadaşlarınızın gözleriniz önünde 
eşlerini bulup vajina ve göğüs denizlerine dalmalarını seyredip haftasonunuzu 
yalnız başına porntube başında geçirirken. Hayatınız boyunca sürekli olarak sırf 
size uygun birini bulup aşkı tadamıyorsunuz diye depresyonlara gireceksiniz. 
Işte böylece aramaya, aramaya ve aramayada devam edeceksiniz. Kim 
olduğunuza bağlı olarak, barları, marketleri, pazarları, düğünleri, kütüphaneleri, 
online arkadaşlık sitelerini yada annenizin çevresini deneyeceksiniz. Bunun 
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ardından size ilk olarak biraz ilgi gösteren birine, size hiç uygun olmasada, 
yapışıp kalacaksınız. Çünkü aklınızdaki şeytan size "salak, ya başkası karşına 
çıkmazsa?" diye bir fitne sokacak! 

 

Siz ve en iyi dostunuz! 

Aylar yada yıllar sonra kendinizi tekrar yalnız bir şekilde porntube un karşısında 
bulacaksınız, hatta belkide daha kötüsü olacak: içinde bulunduğunuz kronik 
ilişkiden kurtulamıyor olacaksınız. "Yalnız olmaktansa, böyle boktan bir ilişkide 
olmayı tercih ederim" diye kendinizi kandıracaksınız ve zihninizin bir yerinde biri 
size sürekli olarak şunu tekrarlayacak: ezikler ordusunun korkak tavuğu! Eninde 
sonunda yalnızlığınızın suçunu kendinizde bulmaya başlarsınız. "Çok çirkinim", 
"çok şişmanım" yada "kimse beni birdaha sevmeyecek" gibi şahsi suçlamalara  
başlarsınız. "Burnum o kadar büyükkü neredeyse tüm suratımı kaplıyor", 
"Kesinlikle bir şansım yok" ilede devam edersiniz. Tabiki tüm suçlamaların 
nedeni çaresiz kaldığınızı zannettiğinizden dolayı oluşan zihinsel işkenceden 
başka birşey değildir. Halen çabalamayada devam ediyorsanız etrafınızdakiler 
bunu kilometrelerce öteden sezebilirler. Tabiki buda sizi oldukça itici bir duruma 
sokar. 
 
Tanıdıklarım arasında şimdiye kadar hayatlarının "özel ötekisi" olmadan yaşıyor 
olanların varlığından emin bile değilim. Ancak tanıdıklarım arasındaki 
birçoğunun randevuları sonrası yaşadıkları ani değişim yaklaşık olarak şöyle 
oluyordu: "Yüce Lucifer adına, sen karşıma çıkmadan az evvel namluyu 
şakağıma dayamış bekliyordum ve...... - hey, vay be bifteğim gelmiş!", bir anda 
herşey düzelmişe benziyordu. 

Gevşemelisiniz! Bazı komedyenlerin romantizm üzerine yaptıkları espirilerin 
bazen oldukça gerçeğe yakın olduğuda ortaya çıkıyor: Öncelikle kendinize 
dikkat etmeye ve bakmaya özen gösterin, çünkü ilişkilerin başarısının %90'ı 
diğerlerin yanınızda şken görmek istedikleri erişkinliği sergilemenize bağlıdır! 
 
Eğer genç iseniz (lise yada üniversiteli) aslında halen ne olduğunuzu 
bilmiyorsunuzdur. Önceki kısa sürede biten ilişkileriniz yada hiç olmayan 
ilişkileriniz, gelecekteki romantik hayatınızı illaki lanetleyecek değil! Hatta, bu 
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dönemde iken hayatınızın aşkını bulsanız bile birşey fark edecek değil - çünkü 
henüz ileride birşey sunacabilecek kişi sıfatına bile erişmis değilsiniz. Aşk 
yüzünden henüz sukoyvermek tıpkı sezon başlamadan evvel tuttuğunuz takımın 
şampiyon olamayacağını düşünüp futbol izlemeyi bırakmaya benzer. Yaşınız 
henüz yirmilerde iken, oyuncularınız sahaya bile çıkmış sayılmaz. 

 

Bu kadar üzülme, bu herkese oluyor! 

Fakat bu ilerki yaşamınızdada farklı olmaz. Isterseniz 10 senelik bir evlilikten 
yada beraberlikten sonra ayrılmış yada boşanmış olun, yine aynı eski yere, yani 
çaresiz ve yalnızlıktan korkarak beklediğiniz köşenize dönersiniz. Ancak önemli 
olan yalnız olup hayatınızı cehenneme çevirmektense, bu "yalnızlık" 
depresyonlarına kafayı takmayıp hayata devam etmeyi öğrenmektir. 
Yapabileceğiniz en mantıklı kararda bu olacaktır. Dönüp geriye baktığınızda, 
kendinize yeni bir kişilik imaji vermeye çalışır ve bu yolla yeni bir partner bulma 
çalışmasına devam edersiniz. Bu belki ilk gece için işe yarayacaktır, fakat 
beraber yerleşip oturduğunuzda, birgün o ilk günkü "görünüş" maskeniz 
düşecektir ve tekrar gerçek siz ortaya çıkacaktır. Bir anda artık siz "ilk 
karşılaştığınızda tanıdığı kişi değilsinizdir". Ve biliyormusunuz - haklıdırda. 
Çünkü tanıştıkları kişi gerçektende SIZ değildi! 

 

Eğer kendinizle barışık olur ve aşırı zorlamazsanız, sakinleşir ve gerçek 
kişiliğinizi saklamak içinde bu kadar gereksiz efor sarfetmenize gerek olmaz. 
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Tabiki bununla birini aramayı kesin demiyorum; sadece birini bulamıyorsunuz 
diye kendinizden nefret etmeyi bırakın! Şimdi bu belki paradoks gibide gelebilir, 
fakat kendinizden biraz nefret ediyor olmanızda sizin çekici olmak için 
uğraşmanızı sağlayan yararlı bir etkendir.  
 
Lise Dönemi Hayatınızın En İyi Yılları DEĞİL! 
 
Şimdi bu konuyu burada size ebeveynlerin yada diğer abilerin anlattığı gibi 
yağlayıp ballamayacağım! Çünkü bu zamanları size anlatanlar aslında 
gerçektende neler yaşamış olduklarını hatırlamıyorlar! Tek hatırladıkları bölüm, 
fatura ödemek gibi bir sorumlulukları olmadığı zamandır, ve görüş kabiliyetleri o 
kadar daralmıştırki, cümlenin sonundaki "noktayı" dahi göremeyecek duruma 
gelmişlerdir. 

 

 
Ancak işin gerçeği, birçoğunuz için Lise zamanı hayatınızın en zorlu dönemi 
olacaktır. Bu yaşta iken herkes sizden bir yetişkin gibi davranmanızı bekler, 
fakat asla yetişkinliğin yararlarından faydanlamanıza izin vermezler. Yaptığınız 
herşey yüzünden, çevrenizdeki yada ailenizdeki yetişkinler tarafından sürekli 
olarak eleştirilirsiniz. Sizden sorumluluk sahibi olmanızı isterler, tabiki onların 
kurallarına bağlı bir şekilde. Çünkü siz onların parası ile eğitim alırken aynı 
zamandada onların malısınızdır!  

Yukarıda belirtmiş olduğum "hayata atılmadan evvel kendinizi nasıl bir insan 
olarak yetiştirmeniz gerektiği" hususundaki tüyoları hatırlıyormusunuz? Gençlik 
yıllarınız bunu oldukça zorlaştıracaktır. Eğer porno resimlere bakıyorsanız bunu 
gizli saklı yapmalısınızdır. Eğer ebeveynlerinizin onaylamadığı arkadaşlarınızla 
takılıyorsanız, bunu bir şekilde örtbas etmelisinizdir. Eğer dışarı çıkıyorsanız, 
ebeveynlerinizin size verdiği saatte evde olmalısınızdır. Ev onların istediği gibi 
dekore edilmiştir ve öylede kalacaktır. Onların pişirdiğini yiyeceksinizdir. Onların 
onayladıklarını giyeceksinizdir. Her türlü açıklamanızda tabiki geçersizdir, çünkü 
"Siz sadece 16 sınızdır ve şuan neyden bahsettiğinizi dahi bilmiyorsunuzdur!". 
 
Birde ergenlik dönemine girdiğinizde, tüm o yetişkinliğe girme süreci 
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esnasındaki stress yetmiyormuş gibi, buna ek olarak vücudunuz hormonel ve 
kimyasal değişikliklerle sizi tepetaklak etmeye başlar. Cinsel açıdan oldukça 
acemisinizdir çünkü henüz, belki birkaç kaçamak harici herhangi bir tecrübeye 
dahi sahip değilsinizdir. Eğer cinselliğe hazır değilseniz, çevreniz sanki sizi 
dışlıyormuş gibi gelecektir ve bir anda sanki sap gibi ortada bırakılmış gibi 
hissedeceksinizdir. Bu oldukça endişelendirici derecede zordur. Bazıları başarılı 
olamıyor bile. Fakat SIZ olacaksınız! Neden mi? 
 
Birkaç yıl sonra kendi başınıza olacaksınız. Belki şehir dışındaki bir üniversiteye 
gideceksiniz, belkide hemen bir işe başlayacaksınız. Her ne şekilde olursa olsun, 
hayatınızda ilk defa kendi hayatınızın efendisi olacaksınız. Işinizden evinize 
döndüğünüzde kapıdan girer girmez pantolonunuzu çıkarıp istediğiniz yere 
sallayacaksınız. Mekan sizin artık, aynı şekilde kurallarda! Pantolonsuz 
zamanınızı evinizde yerde biriktirdiğiniz pantolonlardan oluşan halınızın üzerinde 
dinlenerek geçirirken hiçbir sığır sizi bu zevkinizden alıkoyamayacak! 

 

Nedenmi? Çünkü..... 
 
Kendi Başınızın Çaresine Bakana Kadar Özgürlüğün Ne Olduğunu Dahi 
Bilmiyor Olacaksınız! 
 
Öncelikle ebeveynlerinizin nasıl yaşıyor olduğu sizede aynı tarzı seçme 
zorunluğu getirmiyor! Hayır, eğer artık canınız istemiyorsa video oyunlarını rafa 
kaldırıp, bir yetişkin hobisi olarak golf oyanamaya başlamanızda gerekmiyor! 
Görüyormusunuz, yetişkin olduğunuz zaman, kendiniz için kararları artık siz 
veriyorsunuz. 
 
Çarşamba gecesi online FIFA 2011 oynarken sabahın dördüne kadar ayıkmı 
kalmak istiyorsunuz? Kalın, size kim engel olacak? Bardak kirletip bulaşık 
yaratmamak için sütü doğrudan şişedenmi içmek istiyorsunuz? Için, kime ne? 
Yetişkinlik gecenin ikisinde hiçbir neden olmaksızın arabanıza binip şehirde tur 
atabilmektir! Babanız sizi her cuma camiye namaza bir nevi zorla götürürken 
belkide aklınızda halen cevaplanmamış sorularınız vardı! Artık neye isterseniz 
ona inanabilirsiniz! Isterseniz ramazan ayında evinize kızları çağırıp ayaklarına 
şampanyada dökebilirsiniz. Artık istediğiniz kişilerle arkadaş olup, kendi 
beğendiğiniz elbiseleri giyebilirsiniz. Artık TV nizi 30cm dibinden 
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seyredebilirsiniz, çünkü bunu yapabilirsiniz. Bu tıpkı bir filmi sırf Natalie Portman 
bir sahnede lezbiyen takılıyor diye seyretmektir. 

 

Harikaaaaaaaaaaaa 

Tabiki tüm bu yaptıklarınızın herhangi bir yan etkisi olmayabilirde demiyorum, 
fakat, bu artık sizin hayatınız ve onun tüm derslerini istediğiniz şekilde öğrenme 
hakkınada sahipsiniz. Tüm o yan etkide artık size ait. Hepsi sizin ve kimsede 
onları sizden alamaz. 
 
Örneğin, tanıdığım neredyse herkes yaşadıkları yeri terk edemediklerinden 
yakınırlar. Bunu Istanbulda, Antalyada, Bodrumda, Bayburtta, Hakkaride, 
Baküde, Pariste, Havanada, Frankfurtta ve daha birçok şehirde duydum: "Bu 
boktan yerden kurtulmak istiyorum". Bu konu üzerine 80lerde yazılmış birçok 
hit parçada mevcut. Tabiki bir yetişkin olarak bunu gerçekleştirme imkanınada 
sahipsiniz! Belkide sıçıp batırıp günlerinizi arabanızda geçirmek zorunda 
kalacaksınız ama hey, en azından istediğinizi yapıyordunuz. Işte bu özgürlük 
elde edebileceğiniz en güclü araçlardan birisi ve buda devamlı olarak 
büyümenizi sağlayan şeydir. Büyümeniz kaçınılmazdır! 
 
Evet herkes gibi bazı problemleriniz olacak, fakat bunlar sizin kendi 
problemleriniz olacak. Aramızda kalsın ama onlar olmadanda ne yapardınızki 
zaten? Sabah yataktan kalktığınız gibi karşılaştığınız problematik şeyler 
olacaktır. Bu problemler sayesindede başarıya ulaşmak için çaba sarfedersiniz. 
Ejderhalar olmadan nasıl olurda bir ejderha avcısı olabilirsiniz? 

 

Ohhhh, Problemler haaaaaa!!!! Kralınız gelsin leeeynn! 
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Koyunlar elinize diplomayı aldıktan sonra "gerçek hayatın" başladığını 
zırvalarlar, sanki "gerçek" stress yeni başlayacakmış gibi. Tabiki bazı konularda 
haklılarda. Fakat hiçbirşey direksiyon sizin elinizdeyken hissettiğiniz gibi 
değildir, yani kendi istediklerinizi yapıyorsunuzdur. Bu arada, "gerçek dünya" 
hakkındada size hatırlatmam gereken birşey var..... 
 
Dünya, Size Lanse Edildiği Kadar Kötü Değil! 
 
Siz henüz bir çocukken, ebeveynleriniz sizi dünyada en kötü şekilde gelişmekte 
olan olaylardan uzak tutarlar. Tabiki yaşlandikça dünyaya olan bakış açınız 
değişir ve genişler. Bir anda yaşıyor olduğunuz bölgenin yada sosyal çemberin 
dışında düşünmeye başlarsınız. Tonlarca kafa düzen kötü haberler seyredersiniz. 
Şiddet, hükümetin yolsuzlukları, daha önce hiç umursamadığınız ülkelerdeki 
savaşlar. Bir noktadan sonra (çoğunlukla Lise zamanlarıdır ancak çoğunluk bunu 
üniversiteye saklar) şüpheci olmaya ve sorgulamaya başlarsınız. 
Öğrendiklerinizin ardındanda "Ne diye böyle boktan bir dünyada yaşayayım?" 
yada daha sonraları, "Böyle bir cehenneme ne diye bir çocuk doğurayım?" gibi 
düşünceler kafanızı kurcalamaya başlar. 
 
Tabiki arada unuttuğumuz şey şuan bize olanın ebeveynlerimizin bize yaptığının 
tam tersi olduğudur. Onlar sizi kötü haberlerden uzak tutarken, medyada sizi iyi 
haberlerden uzak tutuyor. Medya iyi haberleri rating uğruna resmen kesip 
atarken, seyretmekte olduğunuz onca korkutucu haberin dışında dünyada 
gerçekten iyi şeylerde gerçekleşmeye devam etmektedir! 

 

Sirkten kurtardığı aslana bakan kadının aldığı teşekkür öpücüğü. (Aslanın 
pençeleri kapalı! Gerçek hikaye!) Dünyada halen iyi şeyler oluyor, medyanın sizi 

manipule etmesine izin vermeyin. 
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Tabiki tüm bu boktanlıklar üzerine bir irdeleme yapmak gerekirse, tıpkı yukarıda 
tekrar ve tekrar belirttiğim gibi: Artık sizde bir yetişkinsiniz ve bir yetişkin 
olarak bu dünyanın bir parçası olduğunuz içinde tıpkı diğerleri gibi birşeyleri 
değiştirebilecek güce sahipsiniz! 
 
Bu boktan haberlerle dolu dünyada yaşıyor olmanızın nedenide onu düzeltmeye 
çalışmanız için bir amacınızın olmasıdır. Buraya bir çocuk doğurmanızın en 
önemli sebebide: ona kendi ahlaki anlayışınız, inancınız ve bilgilerinizi 
yükleyerek bu savaş alanına yeni bir Jedi Şövalyesi getirip elitler ordusuna yeni 
bir aydın zihni eklemiş olacaksınız. 

 

Tabiki bu çocuğu dünyaya getirmeden öncede oldukça feci bir cinsel fantazi 
diyarından geçmeniz gerekecek. Üzgünüm bu olmak zorunda ve kaçarınız yok. 

Tabiki içi 100kg patlayıcı ve yüzlerce masum yolcu ile dolu bir uçağa ışınlanıp, 
bombayı etkisiz hale getirme şansınız neredeyse sıfır. Ancak bu yinede birşeyleri 
iyileştiremeyeceğiniz anlamına gelmiyor! Hayat daha iyi olacak, çünkü siz onu 
daha iyi yapabilirsiniz. Çünkü siz hayatı "daha" yapacak olan güce ve özgürlüğe 
sahip olacaksınız. 
 
Bir genç için hata yapma korkusu yada bir üniversite öğrencisi için dizine kadar 
borca batmış olma stresi bunların birçoğunu görmenize mani olur. Depresyon 
işte buna denir. Dünyaya olan bakış açınızı daraltır ve sanki güneş bir daha 
doğmayacakmış gibi gelir. Kendinizi hayatın acımasızlığı karşısında büzülüyor 
gibi hissedersiniz - tıpkı kafanızı kıllı götünüzün iki lobu arasına sokmuş gibi olur 
ve boktan başka birşey göremez olursunuz. 

 

Dünya bundan ibaret değil! 
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Bu iki lobu dünyanın kendisi ile karıştırmayın. Dünya dışarıda, hemde o iki lobun 
çok ötesinde ve zamanla sarfedeceğiniz eforlarla bunu apaçık göreceksiniz. 
Tabiki öncelikle hayatta kalmanız lazım, fakat size söz veriyorum, herşey daha 
iyi olacak! 

 

Kitabın başlığına bakarak Kung-fu derken diğer koyunlar gibi etrafınızla yada 
aynadaki yansımanızla dövüşmenizi kast etmiş değilim! Kung-fu, gongfu yada 
gung fu Çince bir terim olup başarılması için sabır, enerji ve zaman gerektiren 
her türlü öğrenim, uğraşı yada pratiği ifade eder. Bu isim Çinde uygulanmakta 
olan Wushu dövüş tekniğine bağdaştırılmıştır ancak kelimenin kendisi herhangi 
bir dövüşü ima etmemektedir.  

Orjinal ismi ile kung-fu zorlu bir uğraşı yada çalışma sonucu kazanılan ustalık 
yada maharet için sarfedilen eforu herhangi bir uçan tekme sallamadan 
başarmayı temsil etmektedir. Çincede dövüş sanatı için kullanılan terim 
"zhongguo wushu"'dur. 

Gongfu iki kelimenin birleştirilmesi ile oluşur: ilki yani Gong "çalışmak, 
başarmak, haketmek" anlamına gelirken Fu ise "kişi" demektir. Yani bu 
birleşimden ortaya çıkan doğrudan tercümede "kişinin başarısı"'dır. Başlangıçta 
kung-fu yapmak doğrudan dövüş sanatı pratiği yapıyorsunuz anlamına 
gelmiyordu. Aslında kungfu yapmak kişinin denemeler vasıtası ile vücudunu ve 
zihnini geliştirip güçlenerek kendini mükemmelleştirmek için yapmakta olduğu 
pratiğin kendisi idi. Odaklanılan şey antreman değil elde edilen tecrübenin 
kendisi idi. Yani birinin kungfu'su iyi derken aslında bununla şahsın başarısını 
tasdiklemiş olmaktasınızdır. Birinin kung-fu'su eğer kötü ise buda başarı için 
yeterince zaman ve efor sarfetmediğine işaret eder. 
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Eğer hatırlayan varsa son çıkan karate kid filmindede Jackie Chan öğrencisine 
kungfu'nun bir döğüş değil hayatın kendisi olduğunu söylemişti. Eğer birşeylerle 
uğraşıyorsanız zaten kungfu yapıyorsunuz demektir! Gerçek kungfu ustaları 
döğüşçü değil filozoflardı ve etrafta gördükleri hareketleride dövüş sanatına 
adapte etmenin yollarını aramakta idiler. Madem hayat kungfu idi, o zaman 
kungfu yapan herkeste hayatı aynı şekilde anlayabilmeliydi - illaki kafa göz 
kırmakla değil. 

 

Kendini bükmeyi öğren....... Kendin sahip olduğun yegane problemindir! 
Devlet, politikacılar, terör, bankalar, illuminati, ordu, polis, koyunlar, okul yada 

ebeveynler senin esas problemin değil - BUNLAR sadece bahanelerin. 

 

Böylelikle tüm zırvalar ve gerçekler karşında senin onları tek tek 
inceleyebileceğin şekilde hazırda bekleyecektir. Şimdi rahatça ne olduklarına 

yada olmadıklarına bakabilir ve birbirlerinden ayırt edebilirsin, çünkü artık sende 
kung-fu yapmaktasın! Gerçek Kung-fu gerçek başarıdır - buda seni SEN yapar! 
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SON SÖZ 
Bu kitabın başında belirtmiş olduğum fiksiyon teriminin hayata nasıl aktarıldığını 
sanırım az çok anlamışsınızdır. Tabiki bilgiler sadece bu kadarcık bir kitaptan 
ibaret değil - öğrenecek çok şey var. Tecrübe kazanmakta zaman alan birşey. 
Sırf bu kitabı okudunuz diye gerçekten birşeyler elde etmiş olduğunuzu 
zannetmeyin! Eğer anladıklarınız doğrultusunda hareket eder ve objektif bir 
mantıkla kararlarınızı vermeye başlarsanız mutlaka bunların meyvelerinide 
alacaksınız demektir. 

Sakın en baştan sırf paraya sahip olmak için çalışmak gibi bir aptallık yapmayın. 
Yaptığınız işi sevemiyor ve ondan birşeyler öğrenemiyorsanız yanlış 
yerdesinizdir. Yapmakta olduğunuz gerçek iş daima sizin ona tutku ile 
sarılacağınız iştir. Eğer severek yapıyorsanız yaratacağınız şey hem saygı 
görecek hemde sizi mutlu edecektir. 

Bakın civcivler.... burada yazmış olduğum bilgilerin hepsinin %100 doğru 
olduğunu savunuyor değilim ancak dikkatli bakınca çoğunun böyle olduğunu 
görmek pek fazla bir zamanınızı almayacaktır. Eğer yanlış yada çelişki 
gördüğünüz bir konu varsa ve bunu ispatlayabiliyorsanız hiç çekinmeden bana 
yazın. Bu cesaretiniz ve eforunuzu ilk önce saygı ile karşılayacağım 
sonrasındada yazmış olduğunuz şeylerin kontrolünün ardından ya bir aferin 
alacak yada aptallığınızdan dolayı azar işiteceksiniz. Şansınız 50/50 olacak. 

Hayatta hepinize başarılar! 

 

ENKI - darkl1ght(at)hotmail(dot)com 


