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11 Yıl Tıp Okuyup Cahil Kalmak Durumu.

Hastahanede
Gecelik gibi bir giysili, pirsingli, dövmeli, tuhaf saç modelli birini gördüm
Manken ya da modacı değil doktormuş
Adliyede
Gecelik gibi bir giysili, pirsingli, dövmeli, tuhaf saç modelli birini gördüm
Manken ya da modacı değil avukatmış,
Sanılır ki üniversite kazanan da, üniversite okuyan da, üniversite bitiren insan da
Çok zeki insandır
Öyle ki tıp fakültesini kazanan da, okuyan da, doktor olan da çok zeki insandır
Oysa durum bunun böyle olmadığını göstermekte,
Bir ülkede üniversite sayısı arttıkça alim, alime insan sayısının da artması umulur
Ancak durum hiç de böyle değil, üniversite sayısı arttıkça alim, alime sayısı değil
Alimliğe, alimeliğe aykırı üniversite mezunu sayısı artmakta
Üstelik de 'Üniversite' demek de, 'Türk' demek de, 'Dinli' demek de 'Önce ahlak' demek
Olmasına karşın,
Örnek ki uzman doktor olmak için 11 yıl okunuyor
Sonuçta oluşan ise tıppın(tıbbın) tümünden(bütününden) değil
Yalnızca kendi bölümünden, kendi alanından anlamak
Bu nedenle örnek ki böbrek doktoru öteki organların hastalıklarından
Yürek(kalp) doktoru öteki organların hastalıklarından anlamıyor
Düşünün ki doktor 11 yıl okuyup genelde uzman doktor olmuş, özelde ise ürolog olmuş
Böbrekten anlamadığını
Böbrek hastalıkları için dahiliye bölümüne gidilmesi gerektiğini söylüyor
Yani 11 yılda öğrendiği şey penis, testis, prostat kesesi, sidik kesesi
Gördünüz işte, korona küresel salgınının başlangıçında(başlangıcında)
Dünya sağlık örgütü, ve televizyona çıkan tıp Pırof'ları(Prof'ları) 'Korona virüsü
Havada kalmaz, havadan ağırdır, hemen yere iner Bu nedenle de herkes değil yalnızca
hastalar
maske takmalı' derlerken
Ben internette 'Korona virüsü havada 20 dakika kalabilir, bu nedenle herkes
Maske takmalı' diye yazılar yazdım
Üniversitede tıp değil ekonomi okumuş olmama karşın
Ancak ben felsefeye de meraklıyım
Felsefe de tıpkı üniversite, bilim gibi 'Herşey ile ilgilenmek' demek
Ve başı ağrıyan, ve yalnızca baş ağrısı sanılıp ağrı kesici yapılıp
Karını ağrıyan, gaz sancısı deyilip gaz giderici ilaç verilip evine gönderilen
Ancak beyin kanamasından ölen, yürek durmasından ölen hastalar olmakta
Çünkü baş ağrısı beyin kanaması öncesinin haberci
Karın ağrısı da çok önemli bir yürek sorununun ölüm öncesi habercisi olabilirler
Bu nedenle evlerine gönderilmeyip hastahanede gözetimde tutulmalılar
Ve yüreklerinde, ve karınlarında inceleme yapılmalıdır
Ve doktor hatası yüzünden, tüm dünyada pekçok insan ya ölmekte ya özürlü kalmakta,
Gerçek ki tıp öğrencisinin, tıp mezununun, doktorun evinde mikroskop bulunmaması
Zaten yalnızca bilime, topluma, insanlığa, mantığa, evrenselliğe değil tıppa da
İlgisizliğin belirtisidir
Yani düşünün ki öğrenci astronomi bölümüne gidiyor ancak evinde teleskop yok
Yani yalnızca bedenler ve çıkarla üniversiteye gitmekte
Beyinler, kişilikler, ve ruhlar değil
Bu nedenle ki ortalık pirsing, dövme gibi ilkellikler
Ahlakdışı giyim içinde
Ve akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü hayranı üniversite mezunu dolmakta
Alim, alime insan değil de
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Yani durum ki evinde mikroskop olmayan tıp öğrencisinin yalnızca bedeni üniversiteye
Gidiyor demektir
Beyini, kişiliği, ruhu değil,
Neden böyle
Çünkü:
1- Genelde eğitim, özelde üniversite eğitimi, daha özelde ise tıp eğitimi ezber üzerine
Yani genetik bellek(hafıza) üzerine kurulu
Yani mantığı ve ahlakı değil ezberi güçlü kişi üniversiteyi de kazanır, tıp fakültesini de,
2- Tıp, mühendislik gibi fakülteler nitel zekayı, nitel akılı, nitel mantığı, nitel beyini,
nitel ruhu
Nitel hayatı, nitel dünyayı dışlamışlık
Yalnızca nicel zeka, nicel akıl, nicel mantık, nicel beyin, nicel ruh üzerine kurulu
Yani sayısallık yani 'sayı' yani nicelik üzerine kurulu
Bu nedenle ki sayıları yani matematiği yani nicel hayatı beğenmeyen kişiler
Bıu fakülteleri kazanamazlar ya da zor kazanırlar
3- Ülkeyi, dolayısı ile eğitimi de, dolayısı ile öğrencileri de
Siyaset denilen akıldışılık, bilimdışılık, ahlakdışılık, insanlıkdışılık
Ve serbest bıraktığı, yasaklamadığı, akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı turizım(turizm) türü
Ülkeye egemen olan akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü
Ve akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı medya türü yönetmekte
Yani hem eğitim bilime ve ahlaka aykırı olarak verilmekte
Hem de bilime ve ahlaka aykırı bir ortama sokulmakta
Bu nedenle ki üniversitelere bile bilimsellik ve ahlakçılık değil akıldışı-ahlakdışı moda
Ve akıldışı-ahlakdışı ünlü türü egemen
4- Öğrencilerde merak, bunun sonuçunda(sonucunda) da genel kültür yok
Öğrencilerde amaç yalnızca kendi bölümlerini bitirmek, kendi bölümü ile ilgili bir işe
girmek
Para kazanmak, ev almak, araba almak, son model ceptelefonu almak, yazlık almak
Cinsellik, ve hayatını keyif, bencillik, sorumsuzluk, tikellik, nicellik içinde yaşamak,
Yani düşünün
Kişi 11 yıl tıp okumuş, tıpta 'uzman' olmuş
Ancak anladığı, tıp değil yalnızca kendi bölümü
Oysa üniversite demek 'evren, evrensellik' demektir
Yani herşeye ilgi, merak,
Durum ki 11 yıl tıp okuyup yalnızca kendi alanından anlamak
'Evrensellik' demek olan üniversite kavramı açısından da, 'Evrensellik' demek olan
Bilim açısından da cehalettir
Üstelik de tıpta artık işin çoğunu tıp teknolojisi yapmakta iken
Yani doktorluk artık robotların bile yapabileceği bir duruma gelmiş iken,
Durum ki tıppın her bölümünden anlamayan doktor 'Doktorum' diye
Akıldışı-ahlakdışı moda içindeki üniversite mezunu da
Bilimin her dalına ilgi göstermeyen üniversite mezunu da
Ortalıkta alim gibi, alime gibi değil de manken gibi, modacı gibi gezen
Pirsingler, dövmeler, ahlakdışı giyim içindeki üniversite mezunu da
'Üniversite mezunuyum' demesin,
Düşünün ki nerede ise, 'Dünya düze ve dönmüyor' bile diyebilecek
Yer fıstığının ağaçta yetiştiğini sanan, Budha'yı bayan sanan
Astroloji, medyumluk, fal, büyü gibi bilimdışı şeylere inanan üniversite öğrencisileri
Üniversite mezunuları var,
Siyaset oy alabilmek, ve öğrencilik işsizlik sayılmadığı için işsiz sayısını az
gösterebilmek için
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Her ile üniversite açmakta, öyle ki 81 il var ancak 200 üniversite var
Ancak ülkede 8 tane bile alim, alime yok ancak üniversite mezunu binlerce
Akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı dünya içinde insan var
Ve siyaset il sayısını daha da arttırmak istemekte görünmekte çünkü daha çok
Üniversite açacak, inşaat kapitalistleri daha çok kazanacak, siyaset daha çok oy alacak
İşsizlik daha az görünecek
Gerçek ki bir ülkede üniversite onlarca, yüzlerce olmaz
Ve üniversitede bilime ve ahlaka aykırı ne öğrenci, ne akademisyen
Ne memur, memure, işçi olur
'Üniversite'nin bilimsel ve ahlakçı bir onuru, gururu, içeriği, dünyası, amaçı vardır,
Üniversitede ekonomi okudum ancak tıp da, hukuk da, teknoloji de öğrenmeye
çalışıyorum
Elektrik(Elektrik) alanında diplomam, televizyon tamirciliği kalfalık belgem bile var
Çünkü üniversite mezunu insan, Ömer'in 'Bir koyununuz kaybolsa, hesabını benden
sorun'
Mantığı ile yaşar, üniversiteliliği de, hayatı da, varlığını da
Yani insanın, toplumunun, insanlığın, dünyanın, evrenin her sorununa ilgi göstermeye
çalışır
'Bana ne, sana ne, kime ne, beni ilgilendirmez, ben yalnızca kendi işimi yaparım'
Mantıksızlığı ve duyarsızlığı olarak değil
Üniversite demek yalnızca evren, bilim, ahlak, insanlık demek değil devlet de demektir
Çünkü devletlerin bilimdeki en yüksek varlıklarıdırlar, yerleridir
Bu nedenle, üniversite mezunu, herşeyin sorulabileceği, akıl danışılabilecek
Akılhocası(akıl hocası), toplum önderi, insanlık önderi, bilimin temsilcisi insan da
demektir,
Önerim ki tıp fakültesilerine de, öteki fakültelere de
Felsefe, mantık, genel kültür dersileri(dersleri)
Tıp fakültesine, ek olarak bir de Hekimoğlu dizisi zorunlu ders olarak koyulsun
Yoksa doktorluk da, üniversite mezunuluğu da deniz içinde olup
Denizi bilmeyen balık durumu da
Kafasını kuma gömen devekuşu durumu da olabilir ergeç
Sonra da hastahanelerde de, ülkede de
Odoktor(o doktor)budoktor(bu doktor)/(O doktor, bu doktor)
Dolaşdur(Dolaş dur)
Bu nedenle ki eğitimde, okullarda, üniversitelerde moda yasaklanmalı,
Düşünün ki üniversite mezunu, son model bilgisayar kullanıyor
Ancak bilgisayarın nasıl çalıştığını bilmiyor
İshalde ilk yardımı bilmiyor
Kuduz aşısından önce tetanoz aşısı yapılması gerektiğini bilmiyor
Kuduz aşısı ile tetanoz aşısının aynı gün içinde yapılamayacağını bilmiyor
Dilekçe yazmayı bilmiyor
Yazdığı dilekçe de yazım yanlışıları(yanlışları) ile dolu
Yani hiç üniversiteye gitmemiş insandan farksız, tek farkı elinde üniversite diploması
olması
Böyle üniversite mezunu olmaz,
Üniversite mezunu insan 'Bilmiyorum' demez, bilmiyorsa araştırır, öğrenmeye çalışır
Üstelik de bilgisayar ve internet var
Durum ki ülkede gerçekte 200 üniversite yok
200 cehalet türü var
Bilime, ve insanlığa aykırılığın 200 türü var
Yani durum yalnızca tıp için geçerli değil
Örnek ki hukuk için de geçerli
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Yani ülke yalnızca doktor yanlışıları(yanlışları) değil
Adaletçi yanlışıları da içermekte
Bu nedenle ki nasıl ki hastahaneden doktor hatası yüzünden ölü çıkan hastalar oluyorsa
Mahkemeye de suçsuz girip, gerçekten de suçsuz olup, suçlu çıkan insanlar
Suçlular serbest kalırken, suçsuzların cezalandırıldığı yargılamalar olmakta
Gerçek ki Noah'ın(Nuh'un) gemisi bilimin ve ahlakın gemisi idi
Ancak yine de ülkenin en güvenilir yeri hastahaneler
Çünkü 'Önce bilim ve teknoloji' diyor tıp
Oysa hukuku akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü gibi, ahlaksız pılaj(plaj)türü gibi
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalardan olan siyaset yapıyor
Üniversiteler kapitalistlere eleman yetiştirmek yeri de
Siyasete yandaş yetiştirmek yeri de
Modaya köle yetiştirmek yeri de
Pılajlara, barlara, meyhanelere, gecekulübülerine
Falcılara, büyücülere, üfürükçülere, muskacılara müşteri yetiştirmek yeri de
Bilimdışılığa ve ahlakdışılığa üye yetiştirmek yeri de değildir
ÜLKEYE VE İNSANLIĞA ALİM, ALİME YETİŞTİRMEK YERİDİR.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aferim Kız

Aferim kız
Kadın-erkek eşitliği, kadınlara özgürlük, kadın hakları, erkek egemenliğine hayır, dedin,
Artık erkekler gibi
Sigara, ve içki içebiliyorsun
Erkekler gibi boks, güreş, karate, kickbox, okçuluk, vücut geliştirme yapabiliyorsun
Ata binebiliyorsun, araba kullanabiliyorsun, motosiklet kullanabiliyorsun
Otobüs kullanabiliyorsun, uçak kullanabiliyorsun, gemi kullanabiliyorsun
Bisiklete binebiliyorsun, yüzebiliyorsun, ata binebiliyorsun, yüksek atlayabiliyorsun
Kılıç kullanabiliyorsun, tüfek kullanabiliyorsun, maraton koşabiliyorsun
Cambazlıklar yapabiliyorsun
Asker, polis, güvenlikçi, koruma olabiliyorsun
Doktor, mühendis, öğretmen, akademisyen, avukat, savcı, yargıç
Mali müşavir, muhasebeci, müdür, genel müdür, eczacı, patroniçe
Davulcu, zurnacı, sazcı, kemancı, neyci, sanatçı olabiliyorsun
Pılajlarda(plajlarda) bikini diye iç çamaşırı ile, sütyen-külot ile, yarıçıplak
Sokaklarda mini şort diye külotla, tayt pantolon diye daracık ve uzun külotla
dolaşabiliyorsun
Heryerine yamyamlar gibi dövme yaptırabiliyorsun, abuksubuk pirsingler
taktırabiliyorsun
Kocaman kol saatileri(saatleri) takabiliyorsun
Külhanbeyilik, magandalık, pısikopatlık(psikopatlık), sosyopatlık yapabiliyorsun
Erkekler ne yaparsa yapmak istiyorsun, erkeklerin yaptığı her işi yapmak istiyorsun
Erkeklerin yapabildiği her rezilliği, kepazeliği, barbarlığı, insanlıkdışılığı
Serseriliği, berduşluğu, akıldışılığı, ahlakdışılığı yapabiliyorsun
Erkeklere çok iyi benzeyebiliyorsun
Durum ki sen gerçekte dişi değil erkek gibi olmak istiyorsun,
Kadın-erkek eşitliği, kadınlara özgürlük, kadın hakları, erkek egemenliğine hayır,
derken
Farkında değilsin ki bayana değil baya, dişiye değil erkeğe benzemeye başladın
Erkek egemenliğine daha da köle olmaya başladın, üstelik de ahlaksız moda ile
En utanmaz, en saçmasapan biçimde
Oldu olacak, bıyık ve sakal da bırak bari,
Meğer sen
'Kadın-erkek eşitliği, kadınlara özgürlük, kadın hakları, erkek egemenliğine hayır'
derken
Gerçekte erkekler gibi olmak, erkeklerin yaptıkları şeyleri yapmak
Yani ya erkek olmak istiyormuşsun ya erkeklere daha kolay av, daha çok köle olmak,
Aferim kız, erkek gibi oluyorsun
Erkek gibi olmak için bunca uğraşacağına annene söyleseydin seni erkek doğursaydı
Aferim kız sana aferim,
Öncüllerin erkekler gibi tarlalarda, bağlarda, bahçelerde çalışır idi, hiçdeğilse ahlaklı
giysilerle
Sen ise hem erkeklerin yaptıkları işleri yapmak istiyorsun
Hem de giyim olarak ahlakdışı biçimde
Onları cinsellikle tahrik ve taciz edip
Ya utanmazsın ya sadist
Öncülerin gibi bari erkeklere benzemeyeydin
Ya da bu işi onlar gibi ahlaklı giyim içinde yapsaydın,
'Kadın-erkek ayırımı(ayrımı)' kalmadı deniliyor da
Belli ki bayanların erkeğe benzemesi ile kalmamış
Ortada, bayan kalmayınca, bayanlar erkeğe benzeyince
Kuşkusuz ki bay-bayan ayırımı da olmaz,

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Aferim kız, her alanda erkeği geçtin utanmazlıkta ve barbarlıkta
'Kadınım', 'Kadınım' diyorsun da Türklükte de, Müslümanlıkta da 'kadın' demek
Önce 'ahlak, edeb, utanma duygusu' demektir,
Aferim kız sana
Alimeye, evliyaya, bilgeye benzemek yerine
'Önce ahlak' diyen Türklüğe ve dinliye benzemek yerine
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa'nın(Abd'nin)
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlüsülerine(ünlülerine) benzemeyi başarıyorsun
Erkek egemenliğine kendini bir de ahlakdışı giysilerle, en utanmazca biçimde kurban
etmeyi
Başarıyorsun
Aferim sana
Aferim
Sana da aferim, ülkeyi akıldışı-ahlakdışı modaya teslim eden siyasete ve hukuka da
aferim
Bilimsel ve ahlaklı bir dünyaya hizmet etmek yerine akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı
modaya
Ve akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya hizmet et, aferim.
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Ahiret'te Akp'den Hesap Sorulmayacak Mı

Akp Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar
'Mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman
Allah o emaneti Akp'ye verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak'
demiş
Belli ki dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ni bilmiyor
Bilseydi 'Yandaşlık' demek olan siyasetin dine aykırı bir dünya olduğunu da bilirdi,
Muhammed 'Peygamberlerin varisleri alimlerdir' dedi
Siyasetçiler ya da Akp değil
Siyaset toplumları bölen, insanları ve halkları birbirlerine düşman eden
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünyadır
Böyle bir dünya dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uygun değil,
Durum ki din siyasete karşıtıdır
Bu nedenle ki dini siyaset için kullanmak da dine aykırıdır, düşmanlıktır, mantıksızlıktır
Din siyaset dünyası değil ahlak ve bilim dünyasıdır
Bu nedenle ki Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim olmazsa din de olmaz'
dedi,
Ne yani
Allah
Öz bebek kardeşlerini yani bebek öldürten Osmanlı sultanlarından
Ve öz çocuk kardeşlerini yani çocuk öldürten Osmanlı sultanlarından
Ve onları baştaçı edenlerden hesap sormayacak mı,
Ne yani
Allah
Akp'ye yolsuzluk, usülsüzlük, hukuksuzluk, adaletsizlik dolu Sayıştay raporularını
gösterip
Akp'den hesap sormayacak mı,
Ne yani
Allah
'Çözüm süreci' deyip
Pkk'ye yapılan dalkavukluklardan hesap sormayacak mı,
Ne yani
Allah
Hertürlü(Her türlü) ahlaksızlık içindeki Europe(Avrupa), ve Usa(Abd) ile kolkola
girmekten
Hesap sormayacak mı,
Ne yani
Allah
Bu toprakları ve halkını vahşi, sömürgeci Europe  saldırısından kurtaran
Ve 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın' diyen
Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlıktan hesap sormayacak mı,
Ne yani
Allah
Milletin, vatanın, devletin fabrikalarını, madenlerini, şirketlerini
Gelir-geçim kaynaklarını özelleştirme diye satanlardan hesap sormayacak mı,
Ne yani
Allah
'128 milyar Dolar(dolar) nerede?' diye sormayacak mı,
Ne yani
Allah
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Öteki kullarına 'Akp'den şikayetiniz var mı?' diye sorup kul hakkı sorgulamayacak mı,
Ne yani
Allah
Akp'li mi,
Ne yani
Akp
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen dinin sevgili kulu mu,
Bu ne özgüven, bu ne kibir, bu ne mantıksızlık, bu ne cehalet, bu ne yozluk, bu ne şirk
Akp
Kimbilir belki yanmaz kefeniniz de vardır,
Düşünememek ayıp
Ancak utanamamak daha büyük ayıp.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ahlak Değil Ahlaksızlık Şiddettir Savım

Kadına şiddete karşı olduklarını söylüyorlar
Şiddette bile kadıncılık, cinsiyetçilik, cinsellik, ilkellik, barbarlık, vahşilik yapıyorlar
Yani demiyorlar ki 'Şiddete karşıyız' ya da 'Erkeklere de şiddete karşıyız'
Çünkü durum ki akıldışı, ahlakdışı, barbar, utanmaz, vahşi, insanlıkdışı bir merkez
Dünyaya moda, ünlü, magazin, pılaj(plaj)
Kadın hakları, kadınlara özgürlük, kadıncılık(feministlik), cinsel özgürlük
Kadın-erkek eşitliği, kadınlara pozitif ayırımcılık(ayrımcılık), erkek egemenliğine
karşıtlık
Turizım(Turizm), medya, yarışma, festival, bilgisayar oyunu, astroloji, medyumluk, fal
Sıpor(Spor), olimpiyat, siyaset, demokrasi, laiklik, özgürlük, inanç gibi adlar altında
Akıldışılık, ahlakdışılık, barbarlık, insanlıkdışılık pompalıyor,
Amaç ne
'Kadına şiddete karşı olmak' adı altında, yetişkin insan dişisini akıldışı, ahlakdışı
Bir tür durumuna getirip Batı dışındaki toplumları, ülkeleri, devletleri yıkmak
Köleleştirmek, sömürgeleştirmek, geri bıraktırmak
Ve tüm dünyaya, tüm insanlığa akıldışılığı, bilimdışılığı, ahlakdışılığı, barbarlığı
Ve kapitalist zengin erkek egemenliğini gerçekleştirmek
Yani 'Kadınlara özgürlük' denilen şey gerçekte yetişkin insan dişisini
Öyle ki 15-16 yaşındaki kız çocuklarını bile erkek egemenliğine ve ahlakdışılığa
Daha da köle yapmak, ve en utanmaz biçimde köle yapmak,
Ey şiddete ya da kadına şiddete karşı olanlar
Peki neden ahlaksızlığa da karşı değilsiniz, neden ahlaksızlığa da karşı çıkmıyorsunuz
Zina, fuhuş, porno, eşcinsellik, eşcinsel evlilik, ensestlik, uyuşturucu, mini şort, bikini
serbestliği gibi
Ahlaka aykırılığın
Astroloji, medyumluk, falcılık serbestliği gibi bilimdışılığın yanında yer alıyorsunuz,
Bilin ki ahlaksızlık da şiddettir
Çünkü savım ki şiddete 'Doğru'ya karşı olmaktır
'Doğru nedir?' derseniz ki dersiniz, savım ki 'doğru' bilime ve ahlaka uygun olmaktır
Çünkü savım ki bilim zekanın, akılın, mantığın, ruhun, akıl-ruh sağlığının, özgürlüğün
Ve evrenin nicel zirvesidir
Ahlak da zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlının, özgürlüğün
Ve evrenin nitel zirvesidir
Yani bilime de, ahlaka da direniş, tepki, duyarsızlık, ilgisizlik, karşıçıkış(karşı çıkış)
Yanlıştır, bu nedenle de şiddettir
Örnek ki toplum içinde sigara içene tepki şiddet değildir çünkü doğrudur
Ancak toplumsal alanda sigara içenin, kendisine tepki gösterenlere tepkisi şiddettir
Çünkü sigara içmek bilime göre yanlıştır, toplum içinde içmek de topluma yanlış
Ve kötü örnek olduğu için ahlaka göre yanlıştır,
Söylüyorum
Ahlaksızlık da şiddettir, ahlaka aykırılık da, ahlaka düşmanlık da, ahlaka tepki de
Bu nedenle savım ki şiddete karşı çıkıp ahlaksızlığa yandaş olmak ya ikiyüzlülüktür
Ya akıl-ruh sağlıksızlığı ya ajanlıktır
Öğrenin artık: AHLAK DEĞİL AHLAKSIZLIK ŞİDDETTİR
DOĞRULAR DEĞİL YANLIŞLAR ŞİDDETTİR
'Ahlak bekçiliği yapma' diyorlar, ahlaksızlığın mı bekçiliğini yapacağız
Kuşkusuz ki ahlakın, doğruların bekçiliğini yapacağız
Akıl doğruların bekçisidir, yanlışları değil
'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk de ahlakın bekçisidir
Bize 'Ahlak bekçiliği yapma' diyorlar
Ahlaksızlığın, ahlakdışılıkların, yanlışların, kötülüklerin,
pısikopatlıkların(psikopatllıkların),
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Sosyopatlıkların, bilimdışılıkların, insanlıkdışılıkların, deliliklerin
Geneleve benzeyen bir hayatın bekçiliğini mi yapacağız
Bilin ki bir ülke için de, insanlık için de en büyük saldırı ahlaka saldırıdır
Çünkü ahlak çökerse insanlık çöker
Öğrenin artık: Yanlışa değil doğruya tepki şiddettir
Kötüye değil iyiye tepki şiddettir.
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Ahmet Mekin Sanat Ve Siyaset

'Sanat için herşeyi yaparım' demek, 'Para ya da zevk için herşeyi yaparım' demektir
Yani hırsızlık, dolandırıcılık, fuhuş, zina, kiralık katillik, seri katillik gibi birşeydir,
Savım ki
Solun temel yanlışlarından biri bilim ve ahlak yerine siyaseti(politikayı)
Baştaçı etmesi
Sağın temel yanlışlarından biri de dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim
Vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık
Sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin tanımladığı din yerine
Din diye buna aykırılığı baştaçı etmesidir
Sonra da biri ateş, biri barut olur, biraraya(bir araya) gelmezler
Ki düştükleri durum da, tuzak da budur zaten,
Sanat
Atatürk'ün 'Sanatsız kalmış bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir'
Sözündeki gibi önemli olsa da bir toplumun temel hayat damarı
'Önce bilim ve ahlak' diyen Muhammed'in de, 'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün de
Dediği gibi 'Bilim ve ahlak'tır
Yani 'Bilim'e ve 'Ahlak'a aykırı sanat bir toplumun hayat damarı değil kanseri gibidir,
Ahmet Mekin isimli sinema sanatçısı demiş ki
'Sanatçı toplumun aynasıdır, mutlaka politik olacaksınız
Sanatçının en önde olması lazım
Sanatçılar toplumun aynasıdır
Biz toplumdan ne alıyorsak, onu veriyoruz
Politikadan ayrılamazsınız',
Savım ki insanlığın en temel sorunlarından biri de sözcüklerin doğru anlamlarını
bilmemesidir
Örnek ki demokrasi 'Halk yönetimi'
Laiklik 'Ahlakı dışlamak'
Özgürlük 'Serbestlik'
Siyaset 'Demokrasi' sanılır
Oysa demokrasi 'Halk yönetimi' değil 'Bilim ve ahlak' yönetimidir
Laiklik 'Ahlakı dışlamak' değil 'Bilim ve ahlak' egemenliğidir
Özgürlük 'Serbestlik' değil 'Bilime ve ahlaka uygunluk'tur
Siyaset(Politika) demokrasi değil toplumu bölmek, insanları birbirlerine düşman etmek
Yani bölücülük ve düşmanlık üzerine kurulu akıldışı, bilimdışı, insanlıkdışı bir dünyadır,
Bu durumda akılın(aklın/usun) da, doğru sanatçının da yapması gereken şey insanları
Toplumu siyasete değil
'Önce bilim ve ahlak' diyen Muhammed'in de
'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak'a yönlendirmektir
Bilimsel ve ahlaklı olmaktır,
Ülkelerin de, toplumların da temel sorunu 'Bilimsel ve ahlakçı' olmamaktır
Öteki sorunlar bu sorundan kaynaklanmaktadır,
Bu durumda, Ahmet Mekin'ce de, öteki doğru sanatçılarca da yapması gereken şey
Taraf tutmak, bölücülüğe, ve düşmanlığa alet olmak değil bilimi ve ahlakı savunmak
Bilime ve ahlaka aykırılığa
Akıldışı-ahlakdışı sanatçılara da, ünlülere de
Sanatta da, sanatçılıkta da bilime ve ahlaka aykırılığa
Karşıçıkmak(karşı çıkmak), tepki göstermektir,
Toplumlara; bölünmek, yandaşlık, taraflılık, düşmanlık değil
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi bilim ve ahlak egemen olmalıdır
Gerçek ki akıldışı-ahlakdışı sanatçıları baştaçı eden bir toplumun
Temel hayat damarı da, hayat damarılarından(damarlarından) biri de
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Zaten çoktan kopmuş, çürümüş demektir,
Açık ki sanatçının bilimsel ve ahlaklı olmak yerine siyasi taraf olması
Sanata da, sanatçılığa da, toplumuna da yapılmış en büyük kötülüklerden biri olur,
'Tarafsız olursan yok olursun' değil
'BİLİMSEL VE AHLAKLI OLMAZSAN YOK OLURSUN',
Bu nedenle ki Muhammed 'Din bilim ve ahlaktır
Bilim ya da ahlak olmazsa din de olmaz
Bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin' öğretisinde bulundur
Atatürk de 'Benim yaptıklarımla bilimin ve ahlakın dedikleri çelişirse
Benim yaptıklarımı değil bilimin ve ahlakın dediklerini yapın' öğretisinde bulundu.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Akp Barbarlığı Chp Ahlaksızlığı Olağanlaştırmak

Akp yandaşı Tv kanalıları(kanalları) barbarlık, vahşet dizileri dolmakta
Chp yandaşı Tv kanalıları ahlakdışı modayı ve eşcinselliği bile baştaçı etmekte
Oysa din de, demokrasi de önce 'Bilim ve ahlak'tır
Muhammed de, Atatürk de 'Önce bilim ve ahlak'tır
Medenilik de, din de, demokrasi de bilim ve ahlak ile başlar
Çünkü önce vicdandır bilim de, ahlak da,
'Din' diyorlar, 'Demokrasi' diyorlar
Ancak ne din umurlarında, ne demokrasi
Çünkü din de, demokrasi de 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Oysa 'Din' diyenlerde bilim, 'Demokrasi' diyenlerde ahlak değil umurda,
'Muhammed' diyenlerde Muhammed yani bilim umurda değil
'Atatürk' diyen ağızlarda Atatürk yani ahlak umurda değil
Çünkü Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Öyle ki Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, bunlar yoksa din de olmaz' dedi
Atatürk 'Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğretti
Oysa 'Muhammed' diyenlerin bilimsellik
'Atatürk' diyenlerin ahlakçılık yok amaçlarında,
Muhammed umurunda değil Akp'nin
Çünkü örnek ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' demesine karşın
Akp'de bebek kardeşlerini ve çocuk kardeşlerini öldürten sultanlık bile baştaçı
Oysa vicdan da dinin en önemli parçası,
Atatürk umurunda değil Chp'nin
Çünkü örnek ki Atatürk 'Ben insanın ahlaklısını isterim'i öğretmesine karşın
Chp'de cinsel ahlaksız tercihler, ahlakdışı moda, ahlakdışı pılajlar(plajlar)
İnsan ve toplum sağlığına zararlı sigara ve içki savunulmakta,
Siyaset ya barbarlık getirir ya ahlaksızlık
Çünkü siyaset toplumu böler ve insanları birbirlerine düşman eden
Ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı dünya türüdür
Akp barbarlığı yaşatıyor, Chp ahlaksızlığı
Görünmekte ki Akp barbarlığı, Chp ahlaksızlığı olağanlaştırmak durumu
Oysa en doğru yönetim biçimi siyaset değil
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Ahlak ve bilim'dir
Çünkü beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesi ahlak, nicel zirvesi bilimdir
Tek yol ya Akp ya Chp değil
Tek yol Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak'
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi
'Yaşasın bilim ve ahlak!'.
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Akp De Chp De Ahlaka Dine Aykırı Sözde Ünlüler İle

Kimine 'Sanat güneşi' denilmiş, kimine 'Diva'
Kimine 'Mega' denilmiş' kimine 'Süper star'
Biri de kalkmış 'Ben Türkiye'nin rol modeliyim' diyor
Akp'nin ünlüsü de pılajda(plajda), Chp'nin ünlüsü de
Tufandaki Nuh'un gemisi bile bu ülkeden daha düzgün ve daha mantıklı idi,
Durum ki ünlünün, sanatçının ahlaka aykırısına
Chp de, Akp de gereksinim içinde
Bu nedenle sırtları yere gelmez ahlakdışı ünlülerin, sanatçıların
Hep baştaçı olurlar, ya onda, ya bunda
Doldururlar keselerini ya onda, ya bunda,
Siyaset güneşin ışığı değil bataklık gazının ışığıdır
Siyaset ahlakın ve bilimin değil ahlaka ve bilime aykırılığın yoludur
Bakmayın ahlak, edeb, din, iman
Atatürkçülük, demokrasi, laiklik, özgürlük taslanmasına siyasette
Siyaset yılana bile sarılır denize düşerse,
Din siyasete karşıdır
Çünkü dini tanımlayan Din hadisileri 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet
Adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık,
nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyor
Oysa siyaset herşeyden önce yandaşlıktır, tarafsızlık değil,
Chp Atatürkçülük taslıyor
Bakmayın tasladığına
Atatürkçü falan değil Chp
Çünkü Atatürk 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğretti
Oysa Chp'nin ne ahlakdışılığa ne bilimdışılığa kapalı kapıları
Örnek ki biryandan ahlakdışı pılajları(plajları)
Ve ahlakdışı Avrupa birliği'ne girmeyi savunuyor
Biryandan da yeralıyor(yer alıyor) sigaranın, içkinin, zinanın, eşcinselliğin
Ve ahlakdışı sözde ünlülerin yanında,
Bakmayın Akp de 'Din, iman, edeb' diyor diye
Zaten hep yolsuzlukla, haksızlıkla, adaletsizlikle, yandaşlıkla, yalanla anılan bir parti
Oysa dinli insanı düşmanları bile güzellikle anar
Bakmayın Akp'nin ahlakdışı ünlülere tepkisine
Bakın Akp dünyasının düzenlettiği konserlere
Durum ki Akp dünyasının verdirdiği konserlerdeki sözde sanatçılara bakın
Yüzde kaçının kendisi ya da eşi pılajlarda bikini, mayo ile değil yazları
Demek ki Akp diyor ki ünlülere sanki
'Sahnede fazla ahlakdışı giyinmeyin de, başka yerde ne yaparsanız yapın',
Ne Akp, ne Chp, ne siyaset uygun
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına
Tümü de dine de, Atatürkçülüğe de, demokrasiye de, laikliğe de, özgürlüğe de
Medeniliğe de aykırı dünya
Gerçek ki ahlakın ve bilimin ışığını bulamayanlar
Yollarını doğrultamazlar
Gerçek ki dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyenler
Din diye dine aykırı yerlere giderler.
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Akp'nin Chp'nin Ve Siyasetin Bozuk Dünyası

Kapıya Mustafa gelmiş
Sor bakalım, 'Önce ahlak ve bilim' diyen bizim Mustafa mı
Devlete önder olmak isteyen çok imiş
Sor bakalım, 'Önce ahlak ve bilim' diyen bir beyin mi,
Siyaset çağımızın tufanıdır
Çünkü ya bilimdışılık getirir ya ahlakdışılık ya da ikisini de
Siyaset çağımızın tufanıdır
Çünkü toplumları böler, ve insanları, ülkeleri birbirlerine düşman eder,
Siyaset çağımızın tufanıdır
Çünkü bilimdışı ve ahlakdışı dünyadır
Oysa bilim beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesi
Bilim de nitel zirvesi,
Akp'de 'Önce ahlak ve bilim' diyen
Bu vatanı ve halkını işgalci Batıdan kurtarmış Atatürk'e düşmanlık
İşgalci Batıya karşı yengi(zafer) olan Kurtuluş savaşı'na düşmanlık
İşgalci Batıyı dizegetiren(dize getiren) Lozan anlaşması'na düşmanlık
Devlet-vatan-millet-kamu ekonomisine düşmanlık
Ve Türkçeye düşmanlık
Öz bebek kardeşlerini, ve öz çocuk kardeşlerini bile öldürtmekten çekinmemiş
Ve geçimini başkalarının vatanlarını ve emeklerini sömürerek sağlamış
Osmanlı hanedanlığı diktatörlüğüne hayranlık
Ve dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına aykırılık
Neyin partisi, kimin partisi, ne partisi bu Akp
Durum ki Akp'nin dünyası bozuk dünya,
Güçler ayrılığı bağımsız devletler için geçerlidir
Güçler ayrılığındaki üç güç bağımsız üç devlet, bağımsız üç denetim demektir
Eğer demokrasi ile yönetilen ülkelerle birlik varsa güçler ayrılığına gerek olmaz
Çünkü hem her devleti o birlik denetler, hem de her devleti her devlet denetler
Böylece herşey denetim altında olur,
Chp yozluk dünyası
Çünkü ne bilimsellik umurunda, ne mantık, ne ahlak
Tek derdi ekonomi
Oysa Atatürk, demokrasi, laiklik, adalet, özgürlük, medenilik 'Önce ahlak ve bilim'
demek
Çünkü bilim medeniliğin nicel zirvesi, ahlak da nitel zirvesi,
Sanayi ve teknoloji bakanı Varank 'Üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz
Biryerde istihdam edilmek olmasın
Biryerde işe gireyim maaşımı alayım düşüncesi genç arkadaşlarımızın potansiyellerini
Düşüren bir düşünce' demiş
Vay sen misin bunu söyleyen, Chp hemen tepki göstermiş, 'Devletin görevi üniversite
Mezunularına iş vermek'miş, falan filan
Anlaşılıyor ki 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ü, demokrasiyi, laikliği, adaleti
Ve özgürlüğü anlayamamış olan Chp 'Üniversite' kavramını da anlayamamış durumda
Çünkü 'Üniversite' demek 'Evrensellik, bilim, teknoloji, ahlak, önderlik/liderlik,
düşünürlük
Alimlik, alimelik, bilgelik, bilimcilik, mucitlik' gibi şeyler demek
Yani üniversiteye 'Kapitalistler ya da devlet bana iş versin' diye gidilmez
'Felsefeye, mantığa, bilime, teknolojiye, ahlaka, insanlığa, düşünürlüğe, alimliğe,
alimeliğe
Bilgeliği, mucitliğe hizmet için' gidilir
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Ben üniversiteye asla 'Biri bana iş versin' diye gitmedim, önce 'Felsefe, mantık, bilim
Aydın olmak, düşünmek' nedir, bunları öğrenmek için gittim
Üniversite iş kapısı değil evrensellik, bilim, insanlık, düşünürlük, alimlik, alimelik,
bilgelik
Mucitlik, insanlığa hizmet, yaratıcılık kapısıdır
Üniversite mezunu işe girmeli değil fabrikalar, şirketler, iş yerileri açmalıdır
Kaldı ki adam Sanayi ve teknoloji bakanlığı bakanı olduğuna göre mühendislere
sesleniyor
Olmalı yani doktorlara, öğretmenlere, hukukçulara değil
Yani, Sanayi ve teknoloji bakanlığı bakanının savı doğrudur, bunu Chp de anlamalı,
Bir insanı tanımak istiyorsanız bilimsel sorular değil
Ahlakı sorun çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir oysa bilim nicel
Yani zeka(anlak) katsayısı 300 olan insan ortalıkta ahlaka aykırı giysilerle geziyorsa
Ya da sigara, içki ya da uyuşturucu bağımlısı ise ya da dolandırıcı, üçkağıtçı ise
Zeki olmasının anlamı kalmaz yani ahlak zekadan üstündür
Bu nedenle ki Atatürk 'Benim değil ahlakın ve bilimin dediklerini dinleyin'i öğretti
Muhammed de 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' dedi
Yani yalnızca zekaya değil ahlaka da bakılmalıdır çünkü ahlak nitel zekadır
Oysa sayısal zeka nicel zekadır,
Chp'yi anlamak için ahlak konusundaki düşüncesine bakılmalı
Chp diyor ki 'Kimsenin giyimine, özel hayatına, tercihlerine karışmayız'
Yani demiş oluyor ki 'Biz bilime aykırılığa da, ahlaka aykırılığa da karşı değiliz
İsteyen ortalıkta sütyen-külot gezer, isteyen zina yapar, isteyen fuhuş yapar
İsteyen eşcinsel olur, isteyen sigara-içki kullanır' falan
Çünkü Atatürk 'Önce ahlak ve bilim' demiş olmasına karşın durum ki Chp ahlak ile de
Bilim ile de ipini koparmış görünmekte yoksa 'Biz ahlaka ve bilime aykırı herşeye
karşıyız'
Demeliydi
Ahlaka aykırılığa ve bilime aykırılığa karşı olmamak ise 'Hiç olmak'tır çünkü insanın da
İnsanlığın da en doğru yol göstericisi 'Ahlak' ve 'Bilim'dir
Demek ki Chp insanlığın en önemli bu iki yol göstericisinden uzaklaşmış durumda
Öyleyse Chp iktidar olsa ne yapacak, evrensel doğruları bilmiyorki(bilmiyor ki)
Ahlakdışılıkla ve bilimdışılıkla elele(el ele) verip yalnızca ekonomiyi mi düzeltecek
Yani Chp'nin dünyası da bozuk dünya,
Siyaset bozar, ahlak ve bilim yapar
Tek doğru yol
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Ahlak ve bilim'dir
Oysa siyaset ahlaka da, bilime de aykırı bir dünya
Haydi doğsun ahlakın ve bilimin güneşi
Sönsün ahlakdışı ve bilimdışı karanlığın yıldızları.
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Akp'nin Münafıklık Durumu

Akp İslami kavramlarla, İslami savlarla konuşmayı pek seviyor
Biz de onu İslami kavramlarla, İslami savlarla
Örnek ki 'Münafık' kavramı ile değerlendirelim
'Münafık' kavramının tanımı şudur:
1- Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet eder
2- Konuştuğunda yalan söyler
3- Söz verince sözünden döner.
4- Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar,
1- 'Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona ihanet eder'
Ediyor mu
Ediyor
Örnek ki 'Özelleştirme yapıyorum' diye
Kendisine emanet edilmiş, devletin, vatanın, milletin, kamunun fabrikalarını,
madenlerini
Şirketlerini, arazilerini, gelir-geçim kaynaklarını
Yerli kapitalistlere, ve yabancı kapitalistlere satıyor
Yani kendisine emanet edilmiş ekonomiye ihanet ediyor
Örnek ki kendisine emanet edilmiş demokrasiye, ve anayasaya, hukuka ihanet ediyor
2- 'Konuştuğunda yalan söyler'
Söylüyor mu
Söylüyor
Örnek ki Gezi olayları'ndaki yalanlar
Örnek ki 'Faiz haramdır' demesi çünkü Kuran 'Faiz haram' değil 'Riba haram' diyor
Çünkü 'Riba' faiz değil, faizin aşırısıdır, haksızıdır çünkü ticarette faiz olması normaldir
Yoksa kimse kimseye borç vermez, bir de enflasyon varsa
Nisa suresi diyor k 'Ey inananlar, kat kat riba yemeyin, Allah'tan korkun ki, kurtuluşa
eresiniz'
Diyor
Bakın 'Riba yemeyin' demiyor, 'Kat kat riba yemeyin' diyor yani Kuran'ın yasakladığı
şey
'Riba' değil, 'Kat kat riba' yani aşırı, fazla, haksız, mantıksız faizdir
'Faiz'in anlamı 'Çoğalıp akmak, dolup taşmak'tır ki bu hayatın(yaşamın) temellerinden
biridir
Yoksa tarım yapmak, örnek ki buğday ekiminden 1'e 1000 kazanmak, üretimin artması
Ekonomi, para kazanmak, zengin olmak, para biriktirmek de
Dine aykırı olurdu
Gerçek ki İslamiyet'in yasakladığı şey faiz değil ribadır yani faizin aşırısı yani haksız
kazanç,
3- 'Söz verince sözünden döner'
Dönüyor mu
Dönüyor
Örnek ki yasaklara, yolsuzluklara, ve yoksulluğa karşı başarı sağlayacağını söyledi
Ancak tuhaf ki tümünü de arttırdı
4- 'Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar'
Aşıyor mu
Aşıyor
Örnek ki muhalefete sürekli hakaretler, haddi aşan sözel saldırılar yapıyor
Muhalif belediyelere sürekli haksızlıklar yapıyor, engeller çıkarıyor,
'Dinliyim' demek kolaydır
Ancak din
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
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Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımıdır
Siyaset ise toplumu düşman kümeler halinde bölen
Ve insanları birbirlerine düşman eden
Bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı, ve dine aykırı bir dünyadır
Bu nedenle ki siyasetin olduğu yerde din olmaz
Bu nedenle ki siyasetin kendini 'Dinli, dindar, dinci' göstermesi zaten
Hem dine aykırılıktır, hem münafıklıktır,
Siyaset 'Tencere dibin kara, seninki benden kara' durumudur
Siyaset akıldışılıktır, mantıksızlıktır, bilimdışılıktır, ahlakdışılıktır, cehalettir
Bölücülüktür, düşmanlıktır
Bu nedenle de tüm dünyada yasaklanmalıdır
Olması gereken durum
Türkiye'nin de, öteki ülkelerin de
Siyaset, ve hükümdarlık gibi bilimdışı-ahlakdışı diktatörlüklerle değil
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımı ile yönetilmesidir
Din hadisileri'ne aykırı herşey dine aykırıdır.
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Akp'ye Karşı Olmak Da Chp'ye Karşı Olmak Da Akıllı

Bölge bölge 7 bölgeye bölünmüş Türkiye
Bölge bölge bölünmek ülke yapmaz
İl il 81 ile bölünmüş Türkiye
İl il bölünmek vatan yapmaz
Bölünmek üzerine devlet kurulmaz,
Siyasi partilere bölünmüş Türkiye
Bölünmek millet(ulus) yapmaz
Siyaset toplumu bölmek ve insanları birbirlerine düşman etmektir
Siyaset toplumu medeni yapmaz
Toplumları ancak ancak dini tanımlayan
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık
Sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'lerinin tanımladığı dine uymak medeni yapar,
Her ile üniversite yapılmış
Ülkede 81 il, 200 üniversite var
Yalnızca üniversite okumak üniversite mezunu yapmaz
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık
Sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'lerinin tanımladığı dine uymak üniversite mezunu yapar,
Siyasi partilerle bölüm bölüm bölünmüş toplum
Siyaset dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık değil yandaşlıktır
Siyaset insanı akıllı yapmaz
Siyaset ya vahşilik getirir ya ahlakdışılık
Akp'ye karşısın diye de, Chp'ye karşısın diye de kendini akıllı sanma
Akp'ye karşı olmak da, Chp'ye karşı olmak da
Akp'ye yandaş olmak da, Chp'ye yandaş olmak da
İnsanı akıllı yapmaz
İnsanı ancak 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük,
güvenilirlik,
Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'lerinin tanımladığı dine uymak akıllı yapar,
Bölge bölge, il il, siyasi parti siyasi parti bölünmek yerine
Birleşin 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik,
Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'lerinin tanımladığı dinde
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din dışında hiçbirşey
Türkiye'yi de, dünyayı da, geleceği de insanca yapmaz.
(Şiirin tam adı: 'Akp'ye karşı olmak da Chp'ye karşı olmak da akıllı yapmaz')
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Aksın Zaman

Bu yıl da, bir kez de
Sessiz aksın
Durgun aksın zaman
İnsanlıkta zerre kadar
Ahlak, utanmak, vicdan, merhamet, medenilik varsa kalan,
Ne Anneler günü, ne Babalar günü
Ne Çocuklar günü, ne Yaşlılar günü
Ne Sevgililer günü, ne Kadınlar günü
Ne Barış günü, ne Sağlık günü
Ne Eğitim günü
Ne sevgiler, aşklar
Ne seçim sandıkları
Ne dini inançlar, ilahlar
Ne doğan yeni çocuklar
Üstelik de binlerce üniversite olan 21. yüzyılda bile
İnsanca yapamıyor insanlığı,
Çünkü siyaset ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı bir dünya
Toplumları bölen, insanları ve halkları birbirlerine düşman eden,
İnsanca bir dünya için
Demokrasi, özgürlük, barış, huzur, güven için
Siyaset değil
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin tanımladığı din gerek,
Bu yıl da, bir kez de
Savaşsız, terörsüz, kavgasız, kansız
Ahlaklı, edebli, vicdanlı, merhametli, medeni
İnsanca aksın zaman.
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Aleyna Tilki Ve Ateş Ya Da Şeytan

Beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesi ahlak
Nicel zirvesi bilimdir
Bu nedenle demokrasinin, laikliğin, özgürlüğün, adaletin dinin, medeniliğin
Birinci ilkesi 'Ahlak ve bilim'dir
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de
'Önce ahlak ve bilim' dedi,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya heveslisi
Sözde sanatçı, sözde ünlü Aleyna Tilki diye biri
'Beni yakmak isteseniz de yakamazsınız' demiş
Sanılmasın ki ahlakçı ve bilimsel İbrahim'e(Abraham'a) özenmiş
Şeytan boyunuzlu(boynuzlu) kafa takısına bakılırsa
Ateşten yaratılmış, ateşte yanmayan Şeytan'a özenmiş belli,
Sen ahlaka, bilime, dine aykırı, utanmazlık halinle,
'Türk' denilse değil çünkü 'Türk' demek 'Önce ahlak' demektir
'Atatürkçü' denilse değil Atatürk 'Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğretti
'Müslüman' ya da 'Dinli' denilse değil
Çünkü dini tanımlayan Din hadisileri 'Din ahlaktır, utanmaktır
Ahlak, utanmak yoksa din de yoktur' dedi
Başındaki Şeytan takısından
Şeytan'a özenmiş belli
Yanmazsa bir peygamberler
Bir de Şeytan yanmaz,
Ahlaka ve bilime aykırı halinle yanacağın kadar yanmışsın zaten
Biz bebekleri, çocukları, gençleri de yakma diye uğraşıyoruz
Sen akıl-ruh sağlığı bilimine de aykırı halinle
Yanacağın kadar yanmışsın zaten
Bir de toplumu ve ülkeyi yakma diye uğraşıyoruz Aleyna Tilki.
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Aleyna Tilki Ve Bayhan

Eti, butu, sesi güzel olan
Kendini güzel sanıyor
Servetine servet katan, kendini başarılı sanıyor
Akıldışı-ahlakdışı medyanın baştaçı ettiği
Kendini ünlü sanıyor
Nefse köle bir kitlenin alkışladığı
Kendini birhalt(bir halt) sanıyor
Oysa temel güzellik, 'Bilim ve ahlak' üzerine kurulu ruhtur
'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün yüzüne
Ve 'Önce bilim ve ahlak' diyen Muhammed'in yüzüne
'Ben bilimsel ve ahlaklıyım' deyip bakamayacaksan
Hükümdar da olsan birhiçsin(bir hiçsin),
200 üniversite olan Türkiye'de
Her yıl alim, alime, mucit, dahi fışkırmak yerine
Tuhaf ki akıldışı-ahlakdışı ünlü fışkırmakta
Donunu çıkaran, ünlü olmaya koşmakta
Oysa Türkiye hem 'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün kurduğu ülkedir,
Hem de 'Türk' demek de, akıl-ruh sağlığı da, medenilik de 'ÖNCE AHLAK' demektir,
Durum ki 21. yüzyıl
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkezin algı operasyonu ile
Dünyayı elegeçirmek(ele geçirmek) istemesi çağıdır da
Yani siyasi partiler birbirleri ile didişirlerken
Ve kafalarını yalnızca ekonomiye sokmuşlarken
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkez Türkiye'yi
Kültürel olarak işgal etmekte
Öyle ki Türkçeleri varken, devlete bile 'Hijyen, etik, misyon, vizyon'
Sözcüklerini kullandırtmakta
Çünkü Türkiye 'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün de
'Önce bilim ve ahlak' diyen Muhammed'in de istediği gibi
Birleştirici, dostlaştırıcı, ve insanileştirici olan 'Bilim ve ahlak' ile değil
Toplumu siyasi partiler halinde bölmek, ve insanları birbirlerine düşman etmek
Üzerine kurulu
Bilime ve ahlaka aykırı bir dünya olan siyaset ile yönetilmekte,
Atatürk 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' derken
Anlatmak istediği sanat, ve sanatçı türü 'Bilimsel ve ahlaklı' sanat, ve sanatçı türü idi
Çünkü Atatürk 'Benim sözlerim de, yaptıklarım da bilime ya da ahlaka aykırı ise
Benim dediklerimi, ve yaptıklarımı değil bilimin ve ahlakın dediklerini yapın' dedi
Çünkü bilim beyinin, insanın, insanlığın, bir ülkenin, dünyanın, evrenin
Ve akıl-ruh sağlığının nicel zirvesidir
Ahlak da nitel zirvesidir
Ve, Atatürk 'Ben sıporcunun(sporcunun) ahlaklısını severim' derken
'Ben sanatçının da ahlaklısını severim' dedi
Ve ahlak önce dıştan yani ahlaka aykırı giyim ile başlar
Yani ortalıkta ahlaka aykırı giyimle dolaşana 'Sende ahlak var mı?' diye sormak
yanlıştır,
Durum ki dünyanın başına
İnsan dişisi
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dişi modası türü, akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sanat türü
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü, çıplaklık, cinsellik, eşcinsellik, sosyal medya,
reklam
Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya türü gibi araçlar ile
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya örmek isteyen
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Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir merkez
Türkiye'nin başına da yine aynı araçlarla öyle bir dünya kurmaya çalışmakta
görünmekte
Ve bunu da büyük olasılıkla da üniversite mezunu olmayan kişiler ile yapmaya
çalışmakta,
İnsanlık dünyadaki zalimlik, adaletsizlik, yoksulluk, haksızlık gibi şeylerden şikayet
etmek
Yanında bir de ahlakdışılıktan şikayet etmeye başladığı gün insanca olmaya başlayabilir
Çünkü kötülüklerin nedeni zaten ahlaka aykırılıktır
Çünkü bilim beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesidir
Ahlak da nitel zirvesi
Yani yüksek teknoloji içindeki dünyada da ahlaka aykırılık olabilir,
Durum ki Aleyna Tilki'nin sesi Bayhan'ın sesinin dişi durumu,
Bayhan 2004 yılında Popstar adlı bir müzik yarışmasına katıldı
Bence o yarışmadaki en ilginç, en özgün, en farklı ses idi
Ancak Deniz Seki isimli, lise mezunu, sözde sanatçı
Ortaokul mezunu, aşçı, ve hırsızlık, cinayet, ve yaralama gibi suçları olan Bayhan'ın
Gençliğe rol model olamayacağını ileri sürüp Bayhan'ın yarışmadan elenmesini sağladı
Deniz Seki uyuşturucu ticaretine yardım etmek suçundan hapise girdi
Aleyna Tilki isimindeki sözde 16 yaşındaki, lise öğrencisi müzikçi, sözde sanatçı
Erotik, cinsel sunumlu bir müzik kılibi ile 2017 yılında ortaya çıktı,
Adnan Oktar 2018 yılında gözaltına alınırken
Gözaltına alınması konusunda Tv kameralarına 'Bunun arkasında İngiltere var' diye
bağırdı,
Öteki ülkelerde olduğu gibi Türkiye'yi de elegeçirmek isteyen
akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı
Moda Aleyna Tilki'yi reklamlarında kullanmaya başladı,
Ahlaka, dine, Türklüğe aykırı giyimi, ve müzik kılibileri(klibileri) olan Aleyna Tilki
Forbes dergisince 2019 yılında 'Türkiye'de 30 yaş altı ilham veren gençler'inden
Olarak ödüllendirildi,
Aleyna Tilki'nin İngiltere'de, 2020 yılında, eşcinsel Zeki Müren'in de
Heykelinin olduğu müzede
Erotik, cinsel sunumlu, cinsel tahrikli bir heykeli yapıldı
Aynı müzede Mustafa Kemal Atatürk'ün de heykeli var, kaldırtılmalıdır
Belli ki İngiltere bu yolla da yani ruhsal olarak da dünyaya egemen olmak
Dünyayı yönlendirmek istiyor
Yani ne işi var Atatürk'ün Zeki Müren'le, Aleyna Tilki ile
Açık ki İngiltere algı operasyonları ile dünyayı yönetmek istiyor,
Aleyna Tilki 'Ben Türkiye'de rol modelim' dedi
Korona aşısına karşı çıktı
Durum ki olsa olsa ahlaka, dine, Türklüğe, akıl-ruh sağlığına, mantığa, bilime
Ve insanca dünyaya aykırılığa
Yani yanlışa, kötülüğe ahlaka rol model olabilir
Hem lise mezunu, hem ahlaka aykırı, Türklüğe aykırı, bilime aykırı olup
Hem de 'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün ülkesine
'Rol model' olmak ya cehalettir ya mantıksızlıktır ya büyük(mega) kibirdir
Ya hayal aleminde yaşamaktır
Ya akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı modanın uyuşturucu etkisidir
Ya akıltutulmasıdır(akıl tutulmasıdır),
Vicdana aykırı Bayhan topluma 'rol model' olamıyorsa ahlaka aykırı kişiler nasıl olabilir,
Acaba savaş gemisileri(gemileri) ile Çanakkale'yi geçemeyenler
Akıldışı-ahlakdışı moda türü akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türü
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Eşcinsellik, cinsellik, dişicilik, medya, sosyal medya, magazin yayını, sıpor
Akıldışı-ahlakdışı müzikçi türü, akıldışı-ahlakdışı sıporcu türü
Ve akıldışı-ahlakdışı siyaset türü gibi şeyler ile mi
Geçmeye çalışmakta durumu oluşmakta,
Türkiye'nin savunma kalkanı yalnızca füzeler değil
Atatürk'ün de, Muhammed'in de istediği gibi 'BİLİM VE AHLAK' da olursa
Türkiye ayaktakalır(ayakta kalır),
Türkiye'nin de, insanlığın da 'Rol modeli'leri bilimsel ve ahlaklı insanlar olmalıdır
Akıldışı, ahlakdışı insanlar değil
Toplum, genler, ve para ünlü yapabilir ancak alim, alime, bilge yapamaz
Türkiye'nin pusulası akıldışı-ahlakdışı Batı değil 'BİLİM VE AHLAK'tır
Türkiye'nin tek bir rol modeli vardır, o da 'BİLİM VE AHLAK'tır.
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Aleyna Tilki Ve Cadılık

Akp bilimselliği, bilimsel mantığı dışladığı için
İktidar kalabilmek için bilimdışı kesime
Chp de ahlakı, ahlaksal mantığı dışladığı için
İktidar olabilmek için ahlakdışı kesime sarılmakta
Bu nedenle Akp de, Chp de kendine uygun
'Yani ne olursan ol, yeter ki benden ol' türü sanatçılar, ünlüler aramakta
Yani Türkiye'de siyaset tıpkı akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan
Usa'da(Abd'de) olduğu gibi 'Ünlüler yarışı' olmaya doğru gitmekte
Demokrasinin, laikliğin, özgürlüğün, akıl-ruh sağlığının, medeniliğin, ve adaletin
Temeli olan
'Ahlak' ve 'Bilim'e doğru değil de
Oysa Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi,
'Reis'inin üniversite diploması var mı yok mu diye sorgulanan Akp döneminde
Çok tuhaf bir ülke oldu Türkiye
200 üniversite olan Türkiye'de akademisyenler, bilimciler, bilim değil
İlkokul, ortaokul tarikat önderleri
İlkokul, ortaokul cemaat önderleri
Üniversite bile okumamış ünlüler
Akılhocası(Akıl hocası) oldu Türkiye'nin,
Bunlardan, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalar olan England'ın(İngiltere'nin)
Ve Usa'nın(Abd'nin) pohpohladığı
Lise mezunu Aleyna Tilki de kendini Türkiye'de 'Rol model' ilan etti
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı haline bakmayıp
Toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyasetin
Ve toplumu ve vatanı sömüren ve sömürten bir dünya olan özel sektör
Diktatörlüğündeki
200 üniversiteli Türkiye işte bu halde,
Aleyna Tilki isimli, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalı
Ve eşcinsellik savunucusu sözde sanatçı ve ünlü
Konserinin yasaklanması üzerine demiş ki 'Cadı avı yapılıyor',
'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin, örnek alın'ı öğreten Atatürk'ün
'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' diyen
Atatürk'ün 'Sanat'tan, ve 'Sanatçı'dan, ve 'Sanatçılık'tan tanımladığı şey
'Ahlaklı ve bilimsel olmak' üzerine kuruludur
'Ahlakı ve bilimi asla umursama' üzerine değil,
Türk dil kurumu sözlüğü diyor ki:
'Cadı:
1- Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak
2- Kötülük yaparak başkalarına zarar veren kadın,
Demek ki 'Cadı' kötülük yapan biridir, ve dişidir
Bu durumda Aleyna Tilki'nin sahneye ahlakdışı giysilerle çıkan kendisini
Gülşen'i, ve Akp karşıtı benzeri dişi, sözde sanatçıları tanımladığı açıktır
Çünkü bu tür sözde sanatçılar, sözde ünlüler ahlaka
Yani bir toplumdaki, ve insanlıktaki en büyük nitel değere
Yani topluma ve insanlığa kötülük yapmaktalar,
Dünyadaki, insan eli ile olan en büyük kötülük ahlaka ve bilime aykırılıktır
Çünkü ahlak hem beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin
Nitel zirvesidir
Hem de insanı hayvandan ayıran nitel en büyük farktır
Bilim de hem beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin
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Nicel zirvesidir
Hem de insanı hayvandan ayıran nicel en büyük farktır
Yani ahlaka ve bilime düşmanlık insana, bir topluma, bir ülkeye, insanlığa
Ve dünyaya yapılabilecek en büyük kötülüktür,
Bu nedenle ki Aleyna Tilki'ye, ve benzeri yoz, sözde ünlülere yapılanlar
'Cadı avı' kapsamına girer
Yani ahlak, bilim, ve insanca dünya açısından doğrudur, zorunludur, gereklidir
Durum ki Aleyna Tilki kendini ve benzerlerini doğru tanımlamıştır,
Türkiye 'Önce ahlak ve bilim' diyen küresel, nitel önder Atatürk'ün kurduğu bir ülkedir
Türkiye 'Önce ahlak ve bilim' diyen küresel, nitel önder Muhammed'e saygı duyulan
Bir ülkedir
Peki kendilerine 'Sanatçı, ünlü' diyen bu insanların
Ahlak ve bilim ile
Atatürk ve Muhammed ile ne ilgileri vardır da
Utanmak, utançtan yerin dibine girmek yerine
Utanmazca
Milletin, ülkenin, vatanın tepesinde dolaşmaktadırlar
Adalet ahlakçılık ve bilimsellik demektir, hukuk adalet ise bu yozluğu
Bu cadılığı önlemelidir, yasaklamalıdır
Demokrasi, laiklik, özgürlük ahlakçılık ve bilimsellik demektir
Bu ülkede demokrasi, laiklik, özgürlük varsa
Demokrasi, laiklik, özgürlük bu yozluğu, cadılığı önlemelidir, yasaklamalıdır
Demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batının
Borusunu öttürmek değildir bu topraklarda
Öyle ise devlet de, hükümet de cadılığa tepkiye devam etmelidir
Sanat topluma ahlakçılık ve bilimsellik öğretirse sanattır, gereklidir, zorunludur
Milli eğitim bakanlığı da, Gençlik bakanlığı da, Aile bakanlığı da
Sağlık bakanlığı da, Milli savunma bakanlığı da, Yök de, Adalet bakanlığı da, Diyanet de
Böyle ahlakdışı sözde ünlülere tepki göstermeli
Gençliği, aileyi, toplumu, ülkeyi korumalıdır,
Dini tanımlayan Din hadisileri: 'Kötü kişinin namuslu kişiye cüretkarlığı kıyamet
alametidir'.
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Allah Belasını Versin.

Düşmüş toplum 'O hamur işi hangi milletin, bu hamur işi hangi milletin?'
'O kebap(kebab) hangi milletin, bu kebap hangi milletin?'
'O içecek hangi milletin, bu içecek hangi milletin?'
'O müzik hangi milletin, bu müzik hangi milletin?' derdine
Ahlak ve bilimsellik umurda değil
Sanki dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği din yalnızca bana
Başka kimseye değil,
İçi bağırsak, bok dolu iskeletin üstünü sarmış bir deri
Sanıyor kendini güzeller güzeli
Bir de müzik diye ediyor saçmasapan, abuksubuk sözleri
Öğretiyor 'Aşk' diye insana köleliği, akıldışılığı, ahlakdışılığı, utanmazlığı, sosyopatlığı
Bilmiyor ki sanat ahlaksızlık, utanmazlık değilse sanattır
Sana 'Sanatçı' diyenin Allahbelasınıversin(Allah belasını versin),
İçi bağırsak, bok dolu etin üstüne
Giymiş mini şort, mini etek, tayt pantolon, bikini
'Kadın' diyor bir de kendine
Türklük'te de, İslam'da da 'Kadın' demek önce ahlak demektir
Sana 'Kadın' diyenin Allahbelasınıversin,
Siyaset diye toplum bölünüyor, parçalanıyor
İnsanlar birbirlerine düşman ediliyor
Vatanın ve toplumun fabrikaları, madenleri, gelir kaynakları satılıyor
Pılaj(Plaj) gibi ahlaksızlıklara, astroloji gibi bilimdışılıklara serbestlik veriliyor
Devlet devlet, ülke ülke, vatan vatan, insan insan olmaktan çıkarılıyor
Bir de kendine 'Demokrasi' ve 'Türkiye' diyor
'Demokrasi' de, 'Türkiye' de 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demektir
Sana 'Demokrasi' diyenin de, 'Türkiye' diyenin de Allahbelasınıversin,
Vatanı ve toplumu sömürüyor
Nefsi, keyifi, zevki, hazzı, israfı için vatanı işgal ediyor, ulusal(milli) geliri
cebeatıyor(cebe atıyor)
Ülkeye akıldışılık, ahlakdışılık, bilimdışılık, utanmazlık, sömürgelilik, ve insanlıkdışılık
getiriyor
İnsanları işten tazminatsız bile atabilecek kadar köle gibi çalıştırıyor
Bilmiyor ki devlet demek, ülke demek 'Toplumsal, kamusal, devletçi, toplumcu
ekonomi' demektir
Sana 'Özel' sektör' diyenin de, 'Hür teşebbüs' diyenin de
'Ekonomi' diyenin de Allahbelasınıversin,
Aşk şiiri diye sevgiliye dalkavukluk, yalakalık, kölelik, uşaklık sözleri yazılıyor
'Aşk' diye, 'Şiir' diye topluma dalkavukluk, yalakalık, kölelik, uşaklık, sosyopatlık,
ahlaksızlık
Onursuzluk, gurursuzluk, mantıksızlık, ilkellik öğretiliyor
Bilmiyor ki 'Edebiyat' demek 'Edeb' ile başlar
'Edeb' de onurlu davranmakla başlar
Edebiyat topluma ve insanlığa güzel örnek olmaktır
Sana 'Şair' diyenin de
Yazdığına 'Şiir' diyenin de, 'Aşk' diyenin de Allahbelasınıversin,
Moda diye insanlara akıldışılık, ahlakdışılık, utanmazlık, insanlıkdışılık
Bencillik, narsistlik, megalomanlık, delilik, manyaklık, ruhsuzluk, kişiliksizlik,
sosyopatlık öğretiliyor
Bir de kendine 'Çağdaşlık' diyor, 'Özgürlük' diyor
Bilmiyor ki 'Çağdaşlık' da, 'Özgürlük' de 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demektir
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Sana 'Çağdaşlık' diyenin de, 'Özgürlük' diyenin de Allahbelasınıversin,
Sıpor(Spor) diye insanlara barbarlık, vahşet, düşmanlık, saldırganlık, yandaşlık,
teşhircilik
Kas köleliği, düşünmeye düşmanlık, canavarlık, akıl-ruh sağlıksızlığı öğretiliyor
Bir de kendini 'Sağlıklı ve özgüvenli olmak' diyor
Sana 'Sağlıklı olmak' diyenin de, 'Özgüven' diyenin de Allahbelasınıversin,
Ahlaka aykırılıklara izin veriyor
Zina serbest, genelev serbest, çıplaklık serbest, eşcinsel evlilik serbest diyor
Bir de kendine 'Adalet' diyor
Bilmiyor ki 'Adalet' demek 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demektir
Sana 'Adalet' diyenin Allahbelasınıversin,
Öğrenime akıldışılık, bilimdışılık, ahlaka aykırılık veriyor
Öz bebek kardeşini, öz çocuk kardeşini öldürtmüş sultanları övdürüyor
Bir de kendine 'Eğitim' diyor
Bilmiyor ki 'Doğru eğitim' demek 'Ahlakçılık, vicdan, merhamet, medenilik, ve
bilimsellik' demek
Sana 'Eğitim' diyenin Allahbelasınıversin,
Hem bilime aykırı, hem ahlaka
'Alim, alime oldun' diye değil 'İşe gir' diye veriyor diploma
Bilmiyor ki 'Üniversite' demek 'Bilimsellik ve ahlakçılık' demek
Sana 'Üniversite' diyenin Allahbelasınıversin,
Yalancılık, inkarcılık, yandaşlık yapıyor
Akıldışı-ahlakdışı ünlüleri baştaçı ediyor
Astroloji, medyumluk, fal öğretiyor
Topluma akıldışılık, bilimdışılık, ahlakdışılık, yandaşlık öğretiyor
Bir de kendine 'Medya' diyor
Sana 'Medya' diyenin Allahbelasınıversin,
Hem ahlaka aykırı giysilerle toplumsal alanlara çıkıyor, topluma kötü örnek oluyor
Hem kendine 'Dinli' diyor
Hem sigara, içki içiyor, topluma kötü örnek oluyor, hem kendine 'Dinli' diyor
Hem ahlaka aykırı bir özel hayatı var, hem kendine 'Dinli' diyor
Hem ahlaka aykırılığı savunuyor, hem kendine 'Dinli' diyor
Hem ahlakdışı ünlüleri baştaçı ediyor, hem kendine 'Dinli' diyor
Hem zalimlik, zulüm, adaletsizlik, vicdansızlık, merhametsizlik ediyor, hem kendine
'Dinli' diyor
Size 'Dinli' diyenin Allahbelasınıversin,
Üniversite okudum, işe girmek için değil, bilime, gerçeklere, doğrulara, insanlığa hizmet
etmek için
Topladım geldim tarihin, ve evrenin en doğru ve en evrensel şeylerini insanlığa
öğretmeye
Ve insanlık da, dünya da 'İnsanca' olsun diye
Ancak ne sevgi isterim, ne saygı, ne para, ne mevki, ne makam, ne ödül, ne para, ne
bir teşekkür
Yeter ki dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisleri'nin dediği din içinde
İnsanca olsun insanlık, insanca olsun dünya
Yeter ki dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisleri'nin dediği din içinde dönsün dünya
Ahlaklı, bilimsel, insanca bir ülke, dünya, ve insanlık yaratmak için çalışanlara
Düşmanlık edenin de, kötülük edenin de, 'Allah belanı versin' diyenin de
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Allahbelasınıversin.
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Allah'ı Ve Muhammed'i Doğru Bilmeyen Müslüman Türü

Kuran kitap, dini tanımlayan Din hadisileri de o kitapta geçen sözcüklerin anlamlarını
Yazan, açıklayan, öğreten sözlüktür
Bu nedenle ki yalnızca Kuran'ı bilmek yetmez
Dini tanımlayan Din hadisileri'ni de bilmek gerekir
Yoksa ya herkes kendi kafasına göre sonuç çıkarır
Ya da 'Kuran'da faiz haram yazıyor' diye yalan söyler
Çünkü Kuran'da 'Faiz haram' değil 'Riba haram' yazıyor ki riba faizin aşırı, haksız
Adaletsiz olan türüdür yani faizin kendisi değil
Yani 1-2 tabak yemek yemek yerine bir tencere ya da bir kazan yemek gibidir
Yani yemek yemek değil aşırı, gereksiz, israf oranda yemek yemek dine aykırıdır,
Gerçek olmayan hadisleri ayırmak da
Gerçek hadisleri bulmak da çok kolaydır
Bunun ölçütü, dini tanımlayan, ve 'Din hadisileri' diye tanımladığım
Temel, ilke, öz, özet 'Din hadisileri'dir
Temel, ilke, öz, özet Din hadisileri diyor ki ''Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet
Adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık,
nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır'
Yani Din hadisileri'ne aykırı her hadis gerçek olmayan hadistir,
Dini ilginç ki hep
Var olan dini inançça
Kendilerine 'Dinsiz' denilen peygamberler öğretmeye çalışmıştır
Abraham'a(İbrahim'e) de, Mose'ye(Musa'ya) da, Jesus'a(İsa'ya) da
Muhammed'e de 'Dinsiz' denilmiştir önceleri
Demek ki ahlakçılık ve bilimsellik öğretmeye çalışan zıtlıkta, karşıtlıkta
Muhalefette hikmet vardır
Çünkü doğrunun nitel merkezi ahlaktır, nicel merkezi de bilimdir
Bu nedenle ki evrensel, nitel dahi Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir
Ahlak ve bilim olmazsa din de olmaz' demiştir
Ancak durum ki hükümdarlık, sultanlık, kırallık(krallık), siyaset gibi şeyler
Dine aykırıdırlar çünkü ahlaka ve bilime aykırıdırlar
Bu durumu da Muhammed şu sözü ile tanımlamıştır: 'Sultanlarla
Düşüpkalkan alim de hırsızdır' ki 'Sultan' demek 'Sulta' demektir
'Sulta' demek de 'Diktatörlük' demektir
Yani açık ki diktatörlük dine aykırıdır, din de diktatörlüğe aykırıdır
Ki zaten ahlak ve bilim diktatörlük değil medenilik demektir,
Dini kimler öğretiyor bakın
Camilerde hocalar, okullarda öğretmenler, Diyanet
Ve cehalet içindeki tarikatlar, cemaatler
Peki onlar maaşlarını, paralarını kimden, nereden alıyorlar
'Siyaset'ten yani dine aykırı olan biryerden(bir yerden)
Bu nedenle ki dinin düşmanı olan siyasete aykırı şeyler öğretemezler
Örnek ki 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır, öyle ise sultanları neden
Baştaçı ediyorsunuz' diyemezler
Örnek ki 'Sultanlığın günümüzdeki karşılığı siyasettir
Öyle ise ülkeyi neden siyaset yönetiyor?' diyemezler
Demek ki dini 'Siyasete muhalif' yani 'Düzene muhalif' kişilerden öğrenmek olanağı
Daha yüksektir,
Kuran Allah ile Muhammed arasındaki durumdur yani öteki insanları ilgilendirmez
Bu nedenle ki Muhammed Kuran'ı kitap yaptırmamış, herkese dağıttırmamıştır
Dinin öteki insanları ilgilendiren yönünü Muhammed
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
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Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen sözleri ile öğretmeye çalışmıştır
Yani insanların öğrenmeleri gereken, Allah'ın Muhammed'e dediklerini değil
Muhammed'in insanlığa dediği Din hadisileri'ni yani dinin tanımını öğrenmektir,
Durum ki hükümdarlık, sultanlık, ve siyaset gibi dine aykırı şeyler
İnsanlara 'Din' diye dine aykırı şeyleri, ve işlerine gelen şeyleri öğretmektedir
Örnek ki hadis 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' demesine karşın
Siyaset Osmanlı sultanılarını(sultanlarını), ve Osmanlı sultanlığı'nı baştaçı(baştaçı
etmekte)
Ve övmektedir
Örnek ki hadis 'Ramazan demeyin, Ramazan ayı deyin çünkü Ramazan
Allah'ın adlarından biridir demesine karşın(rağmen)
Hem 'Ramazan' denilmekte hem de 'Ramazan' yani Allah'ın adlarından biri
Çocuklara ad yapılmaktadır
Örnek ki Din hadisileri 'Tarafsız ol' demesine karşın siyaset taraf olmaktır
Örnek ki Din hadisileri 'Kim bir falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik ederse
Muhammed'e indirilene küfür etmiş olur
Kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece tevbesi kabul olmaz, söylediklerinde onu
Doğrularsa kafir olur.' demesine karşın
Kendilerine 'Müslüman, İslamcı' diyen medya türünde bile astroloji yayını yapılmakta
Örnek ki hadis 'Ezanı makamsız okuyun' demesine karşın Kuran bile makamlı
Yani müzik gibi okunmaktadır
Örnek ki hadis 'Gürültü yapan bizden değildir' diyor ancak ezan bile gürültü yapan araç
olan
Hoparlörle okunmakta
Sokaklarda düğün diye gürültü yapılmakta
Ramazan ayı'nda geceleri 'Ramazan davulu' diye davul çalınmakta
Örnek ki hadis 'Çarşı Şeytan'ın mescididir'
Ve Kıyamet öncesi ticaret yaygınlaşacak öyle ki kadın bile kocasına ticarette yardım
edecek'
Demesine karşın ticaret, özel sektör yani kapitalistlik yani vatanı ve toplumu sömürmek
Baştaçı edilmektedir
Örnek ki hadis 'Bir vali ihtiyaç sahiplerinin yüzüne kapıyı kapatırsa
Allah da gök kapılarını onun yüzüne kapatır' demesine karşın
Siyasi iktidar muhalif kimselere üstelik de devletin, kamunun kapılarını kapatmaktadır
Örnek ki hadis 'İstanbul'un fetihi Kıyamet alametidir' demesine karşın
Hem İstanbul'un fetihi ile övünülmektedir
Hem de dine aykırı olan 'Fetih' yani başka ülkelerin emeklerini sömürmek
Eylemi övülmektedir,
Durum ki hükümdarlık, sultanlık, siyaset gibi dine aykırı şeyler
İslamiyet'i de yanlış öğretmektedir
Örnek ki 'Depremleri, kuraklıkları, kıtlıkları, hastalıkları yani dertleri Allah ceza olarak
veriyor'
Denilmekte
Ve din kötülük kaynağı gibi gösterilmektedir
Oysa dini tanımlayan Din hadisileri 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyor
Bu durumda anlaşılması gereken şey ya bu dertleri 'Allah vermiyor' olur
Ya da Allah bu dertleri 'Boyuneğilsin(Boyun eğilsin)' diye değil
'Karşı çıkılsın, bilim-teknoloji ile yenilsin-önlensin diye veriyor' olur ki bu ikinci durum
Hem 'Din bilimdir(ilmdir/ilimdir), Çin'de de olsa gidip öğrenin' hadisi ile
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Hem de Noah(Nuh) tufanı'na 'Allah'tan geliyor' deyip uymak, boyuneğmek yerine
Gemi yapıp bu tufandan kurtulmak isteyen Noah'ın durumu ile uygunluk içinde olur
Demek ki dünya 'Sınav/İmtihan yeri' değil
Dini tanımlayan Din hadisileri'ni öğrenmek ve uygulamak yeridir
Demek ki Allah verdiği dertler, sorunlar ile 'Boyun eğilmesini' değil
Bu dertlere, sorunlara karşı bilim ve teknoloji ile zeka(anlak) geliştirilmesini
Ve çözüm üretilmesini
Yani Müslümanların yalnızca ahlaklı değil zeki, mucit, bilimsel, ve teknolojik
Olmalarını da istiyor
Hıristiyan(Hristiyan) dünyası Jesus'tan bunu anlayabildiği, öğrenebildiği için ileride
Ancak durumdan ne yazık ki İslam dünyası insanlığın, tarihin evrensel nitel dahisi
Muhammed'ten bunu henüz
Hükümdarlar, sultanlar, ve siyaset yüzünden öğrenememiş, anlayamamış durumda
İnsanlık herşeyden önce şunu öğrenmelidir, anlamalıdır
'Din halkın afyonu da, ceza yeri de değildir
Din dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ni öğrenmek yeridir,
Bu da dini tanımlayan Din hadisileri'ni anlatan şiirimden sonra
'Doğru sözden daha üstün bir sadaka olmaz' hadisi gereği genelde insanlığa
Özelde ise Müslümanlara ikinci iyiliğim, ikinci hizmetim olsun,
DİN HADİSİLERİ:
'Din ilimdir, ilimin olmadığı yerde din de olmaz, ilim yoksa din de yoktur
İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin
Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden hayrlıdır
Alimler peygamberlerin varisleridir
İlim öğrenmenin sevabı kırk yıl ibadetin sevabıdır
Dünyada en acıdığım insan cahiller içindeki alimlerdir
Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir
İlim yolunda çalışmaktan çoluğa çocuğa karışamamış kişinin yeri Cennet'tir
Din utanmaktır
Edeb giderse din de gider
Gürültü yapan bizden değildir
Sultanlarla düşüpkalkan alim hırsızdır
Vahiyleri(Kuran'ı) dinlerken ağlamıyorsanız İslam'ı(Kuran'ı) dinlemiş  sayılmazsınız
Din öğüttür, layıkıyla taşırsan sevaba girersin
Zayi edersen azabın olur
Kötü insanı herkes tanıyacak diye anmaktan korkuyor musunuz, kötü insanda bulunan
kötü
Şeyi teşhir ediniz ki insanlar ondan çekinme imkanı bulsunlar
Gerçek insan ikidir: Alim ve öğrenci, bunların arasında(dışında) olan insanda hayr
yoktur
Allah'ın en hoşlanmadığı helal kadın boşamaktır
Gizli hallerinde aleni hallerinde davrandığın gibi davranman tam bir fazilettir
Güçlü kimseye dünyalık elde etmek için eğilen kimsenin yüzüne Allah dünyada da
ahirette de
Bakmaz
İnsanların Allah'tan af edilmesini dilemedikleri büyük bir günah vardır, o da dünya
sevgisidir
Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak göz ucu
kadar
İsyansız altmış senelik ibadetten eftaldir
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Kin tutmayın ki kirlenmeyin
Kim ne ile ilgilenirse ona muhtaç kılınır
Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah Kıyamet'te onun
Hiçbirşeyini kabul etmez
Kıyamet öncesi ticaret yaygınlaşacak öyle ki kadın bile kocasına ticarette yardım
edecek
Kişinin girdiği en güzel yer hamam, en kötü yer düğün evidir
Müminin evi kamıştandır, yemeği bir parça ekmektir, başı tozlanmıştır
Bir hükümdar ya da vali ihtiyaç sahiplerinin yüzüne kapıyı kapatırsa Allah da gök
kapılarını
Onun yüzüne kapatır
Bina sahipliği sahibinin başına beladır
İyilik insanlar arasında inkar edilebilir ancak onu yapanla Allah arasında kesinlikle
kaybolmaz
Kadının en iyi örtüsü kabirdir
Kıskançlık kıyamet alametidir
Komşuların ne derse osun
Kötü kişinin namuslu kişiye cüretkarlığı kıyamet alametidir
Kuran'ı ezbere okumayın
Lakap takmayın
Peygamberler insanlar içinde en ağır sınava çekilenlerdir
Ramazan demeyin Ramazan ayı deyin çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden biridir
Sarhoşlara kız ya da kadın vermeyin
Secdede gözler yumulmaz
Elle, başla, işaretle selam vermeyin
Selamı ilk veren kibirden beridir
Süratli yürümek müminin heybetini giderir
Sükut ahlakın efendisidir
Söz taşımak kabir azabına yol açar
Şiddetli esnemek, şiddetli aksırmak şeytandandır
Din yolunda didinmekten çoluk çocuğa karışamamış olanların yeri Cennet'tir
Yemeği soğutup da yiyin çünkü bu bereketi çoğaltır
Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere
Kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz
Borçlu ölen müminin borcu benimdir
Camide ticaret yapanlara 'Allah sana kazanç vermesin' de
Cennet güç amelleri istemekle elde edilir
Çarşıya ilk giren, son çıkan kişi olma
Dinde kıyas yapmayın
Doğru sözden daha üstün bir sadaka olmaz
Ev namus yurdudur
Kim bir falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilene
küfür
Etmiş olur
Kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece tevbesi kabul olmaz, söylediklerinde onu
Doğrularsa kafir olur
İstanbul'un fethi kıyamet alametidir
Kim gülerek günah işlerse ağlayarak Cehennem'e gider
Toprağınızı kiraya vermeyin
Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde tutmaz,
güvenilmez
Emanete ihanet eder
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Şüpheli olan herşey haramdır
Pazara erken girin, pazardan erken çıkın
Kişiye günah olarak her duyduğunu başkalarına anlatması yeter
Çarşı Şeytan'ın mescididir
Fakirlik müminin süsüdür
Dünyayı ehline bırakın
Dünyadan yeterinden çoğunu alan helakinden almış olur
İnsan erkekten de kadından da yaratılır
Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir
Dünya ne Muhammed'e ne de onun aline yaraşmaz
Dünyadan bana ne
Allah zalimlerin bile beddualarını dinler
Dünyanın azını alın
Ziynetin terki imandandır
Zulüme uğrayanları, aşağılananları savunun',
Siyasete de, nefse de, Batıya da uymayın
Onlar sizi doğru yere götürmez
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına uyun
Sizi insanca dünyaya ancak bu tanım götürür
Yasaklansın siyaset
Yönetsin dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı, dediği, evrensel, bilimsel din.
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Aşk Erken Gelir.

Aşkın gözü görmez, kulağı duymaz, kafası çalışmaz
Aşk gerçekleri ve doğruları düşünmeden, anlamadan, öğrenmeden
Soruşturmadan hep erken gelir
Çünkü akıl değil hazdır
Aşkın hazzı çok, mantığı azdır
Bu nedenle ki aşkı hayvanlar bile yaşar,
Aşk hiç geç kalmaz
Hep erken gelir
İnsanın talihi, şansı varsa mutluluk
İnsanın talihi, şansı yoksa mutsuzluk getirir
Bu nedenle ki aşk müzikleri bile abuksubuk
Saçmasapan sözlerle doludur,
Aşk hiç geç kalmaz
Hep erken gelir
Bu nedenle de insanlar sevdiklerini iyi tanımadan, erkenden severler
Kimi talihli olur, mutluluk bulur
Kimi talihsiz olur, belasını bulur,
Aşk hiç geç kalmaz
Aşkın hep acelesi vardır
Bu nedenle aşkta kimi talihli olur, kimi talihsiz,
Çünkü insanlar birbirlerini çok iyi tanımadan severler,
Aşk hep erken gelir
Bu nedenle ki aşkta mutluluk
Hep talihe kalır,
Doğru aşkı bulmak istiyorsan hiç acele etme
Önce, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına uy
Sonra da, hiç acele etmeden
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine uygun birini
Buluncaya kadar bekle
Bil ki doğruya gidilmişse gidilen yer doğru olur ancak
İnsanın da, hayatın da, dünyanın da doğrusu, dini tanımlayan Din hadisileri'nin
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' dediği dine uygun olmaktır,
Aşk hep acele eder
Sen hiç acele etme
Aşk hep erken gelir
Sen hiç erken gitme
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine uygun değilse
Sakın ruhunu aşka açma
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine uygun değilse
Sakın aşka koşma.
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Aşk İnanma İnsanlara

Aşk inanma insanlara
Aşk değil onların ki
Dalkavukluk, yalakalık, kölelik
Çıkar savaşı,
Sarmaşık bile
Sarıldıkça yükselir
Hangi aşk yükseltmiş
Alim, alime, bilge yapmış insanı,
Aşk inanma insanlara
Aşk değil onların ki hormon
Aşk değil onların ki
Yalan,
İçi lav, kor, ateş dolu dünyada
İçi bağırsak, bok iğrençlik bedenle
Ne aşkı
Kime aşk,
Sarmaşık bile
Sarıldığını değil kendini yükseltir
Çünkü zaten sarıldığı yüksektir
Hangi aşk alimlik, alimelik, bilgelik dünyasına sarılmış ki
Sarılanı da yükseltsin,
Aşk inanma insanlara
Bu aşklar insanı yükseltmez
Ya alçaltır ya süründürür
Aşk aldanma insanlara
İnsanlar aşka değil
Çıkarlarına aşık.
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Aşk Kimsesiz De Aşktır.

Her gün kavga, gürültü
Her gün tartışma, didişme
Bardağın ne boş yanı
Ne dolu yanı önemli
Bardağın kendisi de, bardağa bakan gözler de değil
Bardağın içindeki önemli
Çok değerli şeyin yarısı olmasa da olur,
Ne sen beni gör
Ne ben seni göreyim
Herşey yarım yarım kalsın
Sen kendi yoluna git
Ben kendi yoluma gideyim
Aşk sessiz de aşktır
Ferhat da, Şirin de yenilir zamana
Aşk kimsesiz de aşktır,
Dünyanın içi ateş
İnsanın içi iğrenç
Çiçekler, yıldızlar, ay, gökkuşağı, ve güneş kadar
Güzel değil hiçbirşey,
Sen kendi yoluna git
Ben kendi yoluma gideyim
Aşk sessiz de aşktır
Leyla da, Mecnun da yenilir bir avuç toprağa
Aşk kimsesiz de aşktır.

İnternette yayınlandığı zaman: 30.8.22/15.47
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Aşk Olsun

Kedi kediye
Köpek köpeğe
Kirpi kirpiğe
Kertenkele kertenkeleye
Kaplumbağa kaplumbağaya
Kelebek kelebeğe
Sincap sincapa
Tavşan tavşana
Sinek sineğe
Bok böceği bok böceğine
Tilki tilkiye aşık
Kimin umurunda
Siyaset Kül kedisi ya da Polyanna ya da Heidi değil Pinokyo
Siyasete benzemiş aşk
Pinokyo'nun burunu(burnu), aşkın dili uzuyor her yalanla,
Aşk güzel olsa dünya insanca olurdu
Çünkü herkes aşık,
İnsanın özgürlüğü ne kuşun kanadında
Ne balığın yüzgeçinde(yüzgecinde)
İnsanın özgürlüğü dini tanımlayan
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dinde,
Karga da öter, güvercin de
Ancak kafeste bülbül var
Güneş de güzel, kar da
Ancak saksıda çiçek var
Aşk denilen algıda, sanıda, yanılsamada, varsayımda, kibirde, nicelikte
Kim, ne, neden, nasıl saklı,
Dünyanın içi değil dışı hapishane
İnsanın dışı değil içi hapishane
Hapishane birşeyin içinde olur
Dünya hapishanesi içi lav, kor, ateş dünyanın
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık, insanlıkdışılık bedenle dışında
Kirpikler parmaklık olmuş, gözler gardiyan,
Aşk olsun
Beden denilen içi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık, insanlıkdışılık
Bir kütle, nicelik, algı, sanı, yanılsama, varsayım, kibir değil
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din olsun,
Aşk olsun
Dalkavukluk, yalakalık değil
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din olsun,
'Sana ne, bana ne, kime ne' değil
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din olsun,
Aşk olsun
Toplumsal alanlarda ahlaksızlık, utanmazlık, edebsizlik değil
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Dini tanımlayan Din hadisileri'nin
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği din olsun,
Aşk olsun
Pazara ya da mezara kadar değil
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din olsun,
Aşk olsun
Verinti(Hediye) vermek, almak değil
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dini vermek, almak olsun,
Aşk olsun
'Senin için Roma'yı yakarım, dünyayı yıkarım
Dünya bir yana sen bir yana
Senden başkası umurumda değil
Dünyada benim için en önemli şey sensin
Kulun, kölen olayım' değil
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din olsun,
Aşk olsun
'Seni seviyorum' değil
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dini seviyorum.' olsun,
Aşk olsun
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din ile insanca olsun,
Aşk olsun
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din ile
Geleceğe, insanlığa miras olsun.
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Aşk Şiirlerine İnanma

İnsan da, insanlık da akıllı, mantıklı, güvenilir, dürüst olmak istiyorsa
Siyasete, siyasetçiye
Ve aşk şairiliğine(şairliğine), aşk şiirilerine(şiirlerine) inanmamakla da işe başlamalıdır
Aşk şiirilerine inanmak siyasete, siyasetçiye, siyasetçiliğe inanmak gibidir
Gerçek ki dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik,
dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din dışındaki dünya
Yalandolan(Yalan dolan) dünyasıdır
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine aykırı insanın neyine güveneceksin,
Bir şair ya da insan
Aşk şiiri yazmaya başladı mı yaşan söylemeye başlamış demektir
Aldatmadı mı
'Sen de artık herkes gibisin' diyen Nazım Hiikmet, eşini
Aldatmadı mı
'Kara dutum, çatal karam, çingenem' diyen Bedri Rahmi Eyuboğlu, eşini
Oysa aldatmamaları, topluma ve insanlığa 'Doğru örnek' olmaları gerekirdi
Şairlikte onur, gurur, mantık, akıl, ahlak, edeb, bilimsellik, güvenilirlik, erdem, hikmet
Zorunlu olsaydı
Oysa din onur, gurur, mantık, akıl, ahlak, edeb, bilimsellik, güvenilirlik, erdem,
hikmettir
Öyle ki dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din 'Sultanlarla düşüpkalkan alim
de
Hırsızdır' diyor, ve alimi bile alimlikten ve dinden atıyor
Oysa şairlik 'Yeter ki seçim sandıkıları(sandıkları) dolsun' diyen siyaset gibi ahlaksızlığa
Onursuzluğa, mantıksızlığa, ahlakdışılığa, bilimdışılığa
Bile sahip çıkan
Ahlaksızlığı, onursuzluğu, mantıksızlığı, ahlaksızlığı, bilime aykırılığı bile
'Yeter ki gönüller hoş olsun' diye
Baştaçı eden bir dünya
Bu nedenle ki ahlaka aykırı yerlerde siyasetçiye de, şiire de, şaire de rastlanılabilir
Ancak alime, alimeye, dine rastlanılmaz,
Bir şair ya da insan
Aşk şiiri yazmaya başladı mı yaşan söylemeye başlamış demektir
Aşk şiirilerine(şiirlerine) inanma
Ya yalan ya dalkavukluk ya mantıksızlıktır aşk şiirleri
Çünkü herşeyden önce
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık, insanlıkdışılık dolu
Bir bedene yazılmışlardır,
Aşk şiirilerine inanma
Aşk şiirileri yazanın, şairin narsistliğidir
Bu nedenle çiçekten çiçeğe konan böcek de olabilirler
Tuzağa koyulmuş yem de,
Aşk şiirilerine aldanma
Ya yalan ya dalkavukluk ya mantıksızlık üzerine kuruludurlar
Herşeyden önce şairliğe inanma
Çünkü arıya da, kuşa da, ota da, bahara da, kışa da, güneşe de, aya da
Denize de, dağa da, ovaya da, çöle de
Zalime de, vahşiye de, diktatöre de, insanlıkdışılığa da
Zinaya da, fahişeye de, çıplaklığa da, ahlaksızlığa da, bilimdışılığa da
Çalıya da, çırpıya da, kediye de, köpeğe de övgü şiirileri yazabilir şairlik,
Deliliğin, narsistliğin, megalomanlığın sığınaklarından biridir aşk şiirileri, ve şairlik
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Gül geç aşk şiirilerine
De ki 'Dünyanın içi lav, kor, ateş
İnsanın içi bağırsak, bok, iğrençlik
Mantıklı bir beyin
Buna aşk şiiri mi yazar hiç?',
Aşk senin için önemli ise şiire değil
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dine sarıl
Sonra ara aşkı
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dinin olmadığı yerde ne sen ol
Ne ara aşkı, mutluluğu, sevdayı.
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Aşkı Doğru Yaşa.

O yürek sen çekip gidesin diye seni sevmedi
O yürek sen ihanet edesin diye seni sevmedi
O yürek sen düşmanlık edesin diye seni sevmedi
O yürek sen zarar ver diye seni sevmedi
Aşkı doğru yaşa
İçi lav, kor, ateş dolu bu dünyada
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, midebulandırıcılık, insanlıkdışılık bedeninle
Bir kazık da sen atma
Aşkı doğru yaşa,
O gözler sen çekip gidesin diye yolunu gözlemedi
O gözler sen ihanet edesin diye seni sevmedi
O gözler sen düşmanlık edesin diye seninle ışıldamadı
O gözler sen zarar ver diye sana gülümsemedi
Aşkı yaşayacaksan
Aşkı yaşamak istiyorsan doğru yaşa,
O ayaklar sen kaç diye sana koşmadı
O eller sen kötülük et diye ellerini tutmadı
O kulaklar sen ihanet et diye seni aramadı
O dil sen insanlıkdışılık et diye sana seslenmedi
İçi lav, kor, ateş dolu bu yalan dünyada
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, midebulandırıcılık, insanlıkdışılık bedeninle
Bir de sen yalan olma
Leşe dönüşüp gideceksin bir mezarda
Leş bir hayat, leş gibi bir kişilik bırakma arkanda
Aşkı doğru yaşa
Yalnızca aşk, var hayvanda da
Aşkı yaşamak istiyorsan insanca yaşa
Aşkı yaşayacaksan onurla, gururla, ahlakla, dürüstlükle doğru yaşa.
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Aşkın İsyanı.

Aşk geliyorum der mi
Her önüne geleni sever mi
Onuru, gururu iter mi
İnsanı hayvan eder mi,
Aşk
Gül denilen ot gibi açmak mı
Kuğu denilen hayvan gibi sevişmek mi
Solucan denilen hayvan gibi sürünmek mi
Yılan denilen hayvan gibi zehirlemek mi
Kuş denilen hayvan gibi daldan dala konmak mı,
Bir çiçekle bahar olmaz da
İnsanlık bir insanla da olur
Bir çiçekle bahar olmaz da
Bir insanla da aşk olur
Bir çiçekle bahar olmaz da
Sevgi hiç konuşmadan, tek bir sözcüksüz, sessiz de olur,
Aşk beyinsiz bir bedenle öpüşmek mi
Aşk ahlaksız, vicdansız bir hayvana dönüşmek mi
Aşk ruhsuz bir bedene kölelik mi
Aşk bedenin zevki için akıl-ruh sağlığını yitirmek mi,
Doğru aşk ihanet etmez
Çünkü ahlak insanı hayvandan ayıran en büyük fark
Doğru aşk ihanet etmez
Çünkü doğru aşk insanlığa ihanet etmez.
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Aşkın Simgesi

İçi lav, kor, ateş, insanlıkdışı dünya üzerinde
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık, insanlıkdışılık dolu iki beden
Tutuşmuş el ele
Sarılmış birbirine
Bir de akıldışı, ahlakdışı, bilimdışı, insanlıkdışı kişilikli sanatçılı
Abuksubuk, saçmasapan sözlü müzikler
Saçmasapan, abuksubuk şiirler
Dalkavukluklar, yalakalıklar, uşaklıklar, kölelikler, sosyopatlıklar, delilikler
Aşk diye
Ben aşk diye Leyla'lara, Mecnun'lara
Kleopatra'lara, Sezar'lara
Hitler'lere
Einstein'lara
Nazım'lara değil
Bay, ve bayan Curie'lere derim,
Ne felsefe, bilim var
Ne akıl, mantık
Ne ahlak, utanmak
Ne ülke, vatan, insanlık, dünya, evrensel değerler umurda
Aşk diye incirçekirdeğinin(incir çekirdeğinin) içi kadar bir var oluş
Sosyopat bir hayat(yaşam),
Sevgi, aşk hayvanlarda da var yani insana özel, insana özgü şeyler değil
İnsanı hayvandan ayıran en üstün özellik sevgi de, aşk da değil, bilim ve ahlak
Çünkü bilim beyinin ve evrenin en nicel zirvesi, ahlak da en nitel zirvesi
Bu nedenle dedi ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce bilim ve ahlak'
Ey insan doğru sevmek istiyorsan bilim ve ahlak ile sev
Doğru sevilmek istiyorsan bilim ve ahlak ile sevil,
İçi lav, kor, ateş dünya üzerinde
İçi bağırsak, bok iki beden birbirine sarılmış
Bir de bilimdışı, ahlakdışı şeyler
Aşkın simgesi değil yürekler(kalbler), güller
İncir çekirdeği olmalı
Çünkü bilimdışı, ahlakdışı bir aşk türü ancak incir çekirdeğini doldurabilir
Bence aşk diye gül değil incir verilmeli
Aşk diye yürek resimi(resmi) değil incir resimi çizilmeli.
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Aşkın Tarihi Ve Tarifi

'Üç harf biraraya(bir araya) gelsin' demiş tarih
Aptallığın A'sı
Şerefsizliğin Ş'si
Kalleşliğin K'si
Biraraya(Bir araya) gelmiş
Aşk'ı yapmış,
Bu nedenle ki aşk
Ya aptallıkla
Ya şerefsizlikle
Ya kalleşlikle son bulmakta,
Tarih yine 'Üç harf biraraya gelsin' demiş
Yine A, Ş, K biraraya gelmiş
Ancak bu kez
Akılın A'sı
Şerefin Ş'si
Kitabın K'si biraraya gelmiş
Bu nedenle aşk bazıan(bazan) masal, şiir, öykü, roman olmakta,
Aşk'ı hangi harflerle oluşturduğuna
Hangi harflerde bulduğuna dikkat etmeli insan.
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Atatürkçü İnsan Atatürk'e Bile Doğru Örnek Olur

Savım ki bir savaşı kazanmaya
Düşmanın yapacağı ya da yapmak isteyeceği doğru, iyi, güzel, yararlı, insanca, medeni
şeyleri
Düşmandan önce yapmak da
Düşmana bu konularda üstünlük, önderlik, liderlik vermemek de dahildir
Bu nedenle ki Atatürk, demokrasi, laiklik, adalet, özgürlük, medenilik yanlılığı
Zafer kazanmak istiyorsa
Sigara, içki gibi sağlığa zararlı
Bikini, mayo, mini etek, tayt pantolon, göğüs dekolte, eşcinsellik, zina, fuhuş gibi
Ahlaka aykırı
Astroloji, medyumluk, falcılık gibi bilime aykırı şeylere karşı olmalıdır
Çünkü ahlak ve bilim beyinin, ve evrenin insani zirveleridir,
Diktatör ne 'Beni eleştirmek yasak, beni eleştirmeyin' der
Ne özeleştirisi vardır, ne de kendisine tek bir laf söyletir
Ne 'Dediğim dedik, öttürdüğüm düdük değil' der
Ne de 'Önce ahlak ve bilim' der
Hem de
Bugün başka konuşur, yarın başka konuşur
Bir söylediği bir söylediğini tutmaz
Keyifince, akılına geldiği gibi konuşur, davranır
Sözlerinden ve davranışlarından dolayı kendini hiç sorumlu tutmaz, kendini hiç
eleştirmez
Kendisinin eleştirilmesine kapalıdır, düşmandır
Atatürk ise hem özeleştirili, hem de eleştirilmeye açık bir insandı
Armstrong'un 'Bozkurt' adlı kitabı konusundaki söyledikleri de buna kanıttır,
Diktatörlük ahlaka ve bilime aykırı olan
Ahlak ve bilim tanımayan bir dünyadır
Bu nedenle diktatörlük yalnızca Hitler gibi, Franco gibi Sultanlık, hükümdarlık gibi
vahşice olmaz
Hertürlü(Her türlü) ahlaka ve bilime aykırılığı serbest bırakan Batı gibi de olur
Yani yalnızca silah değil çıplaklık, ahlaksızlık, utanmazlık da
Astroloji, medyumluk, falcılık da diktatörlüktür
Çünkü diktatörlüğün özü 'Ahlaka ve bilime aykırı olmak'tır
Bu nedenle ahlak ve bilim de, ahlakçılık ve bilimsellik de asla diktatörlük değildir
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran nitel en üstün farktır
Bilim de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran nicel en üstün farktır,
İngiliz yüzbaşı H.C. Armstrong
Atatürk'ü anlatan 'Bozkurt' adlı kitabında
Atatürk'ü kötüleyen şeyler de yazdığı için
Bu kitap Atatürk dalkavuklarınca yasaklatılınca
Durumdan haberdar olan Atatürk kitabı serbest bıraktırmış
Bu duruma karşı çıkan dalkavuklar 'Ama paşam sizi kötülüyor' dediklerinde de
Atatürk 'Az bile yazmış, bana gelse daha çoğunu anlatırdım' demiş
Demek ki Atatürk'ün de her insanda olduğu gibi yanlışları olabilir,
Savım ki Atatürk'ün yanlışlarından biri sigara, biri içki
Biri de toplumu dişili erkekli, mayolu havuza ve denize girmeye alıştırmaya çalışmasıdır
Sigaranın akciğer kanseri yaptığı Atatürk zamanını bırakın
Elli yıl öncesinde bile bu toplumda pek bilinmeyen birşeydi
Bilenler de 'Zengin hastalığı' sanırdı çünkü halk böyle birşeyi bilmezdi,
İçkinin siroz yapması konusuna gelince
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Elli yıl öncesinde bile rakısız düğün düğünden sayılmazdı
Sigara ve rakı içmeyen erkeğe erkek gözü ile bakılmazdı
Yani sigara ve rakı erkeklik, yiğitlik, cesurluk, ve zenginlik simgesi idiler
Günümüzde bile Yemen'de bile halk dünyaca uyuşturucu olarak tanımlana
'Gat' adlı otu ağızda çiğneyip mutlu olmaktadır, keyif almaktadır
Türkiye'de de bir dönem sigara ve rakı öyle bir özellikte idi
Öyle ki sigara örnek ki kansızlık, sinirlilik gibi hastalıkları olanlara 'İlaç' diye
Yazılıyordu
Kurtuluş savaşı gibi Yedi düvel'e karşı yokluk, olanaksızlık içinde zafer(yengi)
Kazanmış bir halkın sigara, rakı gibi keyifini elinden almak hoş birşey olmayabilirdi,
Bikini, mayo, mini etek konusu ise Atatürk'ün
Kendini bu tür giyimle ile bir halt sanan Batıya
'Biz de senin yaptıklarını yapabiliriz' içerikli ancak yanlış biçimli bir tepkisi idi bence
Ancak
Atatürk yanlışları olduğunu da bilen
Yanlışları olabileceğini de bilen mantıklı, olgun, dürüst, iyi biri idi
Bu nedenle ki 'Hayatta en doğru yol ahlak ve bilimdir(ilimdir)
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin, örnek alın'ı öğretti, öğütledi,
Evet
Atatürk 'Beni eleştirin, bana tapmayın, beni putlaştırmayın, beni ilahlaştırmayın' dedi
Seni eleştiriyorum sayın, saygın, ve küresel nitel dahi Atatürk
Sigara, içki, ve bikini/mayo/mini etek konularında yanlış yaptın
Türkiye şimdi bu yanlışların cezasını çekiyor
Çünkü Atatürk, Türkiye, Türkçe, demokrasi, laiklik, özgürlük, insanlık düşmanlığı
Sigara, içki, ve ahlakdışı giyim üzerinden saldırıyor Sana, ve Türkiye'ye,
Ey
Kendine 'Atatürkçü' diyenler
'Atatürkçülük' demek 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demektir
Gerçek, doğru Atatürkçü öyle insandır ki ahlak ve bilim ile Atatürk'e bile
Doğru örnek olur
'Atatürk içti' diye sigara, içki içmez
'Atatürk yaptı' diye dişili, erkekli havuza, denize girmez,
'Atatürk'ü anlamak' demek ahlakı ve bilimi anlamaktır
'Atatürkçü olmak' ahlaklı ve bilimsel olmaktır
'Atatürkçü olmak' demek topluma ve insanlığa ahlak ve bilimsellik ile
Doğru örnek olmaktır,
Ey Atatürkçü
Yalnızca bilimsel değil
Ahlakçı olduğun gün
Atatürk, Türkiye, Türkçe, demokrasi, laiklik, özgürlük, medenilik, insanlık
düşmanlarının
Tüm kalelerini yıkacaksın, tüm silahlarını ellerinden alacaksın
Ve zafer senin olacak
Yoksa bil ki zafer asla senin olmayacak
Çünkü yalnızca bilim değil, ahlak da beyinin, insanlığın, ve evrenin kalesidir
Bu iki kaleyi asla terk etmeyin yoksa yenilir ya da yok olursunuz.
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Ayçiçekleri

Dön; ayrılığın, yalanlarından güçlüyse dön
Dön; alnındaki onur, sırtımdaki bıçakdan ışıltılı ise dön
Dön; mahkemeleri yanıltan dilin, gururundan kısaysa dön
Dön; içtenliğin, ayçiçeklerinden sevecense dön
Dön, dönebilirsen
Dikliğin doğruluk değil
Eğildikçe dik durur insan bazan,
Ayçiçekleri boyunları bükük yükselirler...
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Batı Gibi Mutlu Olmadan Mutlu Olamıyor Musunuz

Savım ki Atatürk'ün temel yanlışlarından biri modanın
Bu kadar akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı duruma geleceğini düşünmemiş olması
Ki moda başlangıçta 'Medenilik, kibarlık, efendilik, hanımefendilik' içinde idi
Biri de pılajların(plajın), denize girmenin
Bu kadar akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı duruma geleceğini düşünmemiş olması
Ki denize girme giysileri ve pılajlar(plajlar) o zamanlar bu denli
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı değildi
Atatürk'ün bir yanlışı da
Sigaranın ve içkinin bu kadar çok sağlığa zararlı olabileceğini düşünmemiş olmasıdır
Ki o zamanlar sigara ve rakı içmeyen erkeğe 'Erkek, adam, delikanlı, yiğit' gözü ile
bakılmazdı
Öyle ki sigara, rakı içmeyene kız bile verilmezdi
Rakısız düğüne gidilmezdi, rakısız düğün düğünden sayılmazdı,
Ancak Atatürk akıllı, mantıklı, bilimsel, ahlakçı, medeni, ve evrensel insan idi
Bu nedenle ki her türlü olasılığa karşı öğretti ki 'Hayatta en doğru yol ahlak ve bilimdir
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin, beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın.'
Bu nedenle Atatürk'ün ve Türkiye'nin en büyük şanssızlığı
Atatürk'ten sonra Atatürk gibi evrensel, nitel bir dahinin Türkiye'nin başına
Geçmemiş olması durumudur
Bu nedenle ki Türkiye en büyük birinci darbesini, Atatürk sonrasının ilk
Milli eğitim bakanı olan, Chp'li Hasan Ali Yücel'den yani soldan yedi
Hasan Ali Yücel haltmış gibi ne kadar 'Avrupa klasikleri(klasikleri)' denilen kitap varsa
Türkçeye çevirtip Türkiye'ye boca etti ki Atatürk'ün 'Ne mutlu Türküm diyene'
Ve 'Bir Türk dünyaya bedeldir' sözleri ile yok etmeye, önlemeye çalıştığı
Türklerdeki Orta Asya'dan beri var olan, 'Yabancı hayranlığı! yangınına körükle gitti
Yerli düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler, yazarlar, şairler yaratmak yerine
Böylece Türkiye aydını denilen kişiler kendilerine kendilerini değil
Orta Asya'da olduğu gibi yine yabancıları örnek aldılar
Ve Atatürk'ün 'Yabancı hayranlığı'na karşı tüm savaşı boşa gitti
Öyle ki bugün anaokulularında(anaokullarında) ve ilkokullarda sanki Usa(Abd)
Ve İngiliz sömürgesi imişiz gibi İngilizce zorunlu ders durumunda
Oysa Atatürk yalnızca 'Ahlak ve bilim' değil, 'Türkçe' de diyordu,
Türkiye en büyük ikinci darbesini bu kez sağdan yedi
'Çok partili rejim' adı altında Türkiye'ye Usa egemenliği, Usa diktatörlüğü
Usa çömezliği, Usa sömürgeliliği, Usa köleliği pompalandı
Öyle ki iktidar olmak isteyen siyasi parti de, iktidar olan siyasi parti de
Önce Usa'ya gidiyor, destek istiyordu
Öyle ki 'Çok partili rejim' adı altında iktidara gelen Demokrat parti
'Türkiye'yi Küçük Amerika yapacağız' dedi,
Batı denilen şey
Zina, fuhuş, porno, eşcinsellik, eşcinsel evlilik, ensestlik, pedofili, zoofili
Evliler arası eş değiştirmek, çıplaklık, toplumsal alanlarda düzüşmek
Gibi ahlaka aykırı ne varsa
Uyuşturucu, astroloji, falcılık, medyumluk gibi bilimdışı ne varsa serbest olan
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya türüdür,
Gerçek ki insanlar ahlak ve bilim içinde insanca da mutlu olabilirler
Sodom'da, Gomora'da, Pompei'de, Romalılarda, Spartalılarda, Nazilerde olduğu gibi
Ahlakdışılık ve bilimdışılık içinde vahşice de mutlu olabilirler,
Bilim beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel zirvesidir
Ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir
Bu nedenle ki bilim insanı hayvandan ayıran en üstün nicel farktır
Ahlak da insanı hayvandan ayıran en üstün nitel farktır,
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Gerçek anlak 'Ahlakçı ve bilimsel' olandır
Doğru mutluluk 'Ahlak ve bilim' içinde mutlu olmaktır
Soruyorum
Ey kendine Türk, Atatürkçü, demokrat, laik, özgür
Ya da dinli diyen insan türü
Atatürk'ün de, Muhammed'in de istediği gibi 'Ahlak, bilim, ve akıl-ruh sağlığı' içinde mi
Mutlu olmak istiyorsunuz
Yoksa Sodom'da, Gomora'da, Pompei'de, Romalılarda, Spartalılarda, Nazilerde
Batıda olduğu gibi delice, vahşice, insanlıkdışı, utanç biçimde mi
Soruyorum ey insan
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı gibi mutlu olmadan mutlu olamıyor musun?
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Batı Tımarhanesini Ve Genelevini Taklit Etmeyin

Kendini bacak arasına sokmuş akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı
Küresel, ve derin bir merkez
Bacak arası ile ülkelere ve dünyaya egemen olmaya uğraşıyor
Ve insanları yürüyen, ceptelefonulu(cep telefonlu) dev bir cinsel organ
Hayatı(Yaşamı), mutluluğu, var oluşu genelev ve tımarhane yapmaya çalışıyor
Bunun için de moda adı altında
Takıntı-saplantı-haz yumağı durumuna dönüşmüş
Ve ahlakı, edebi, akılı(aklı), mantığı unutmuş
Mia(Maoa) geni, adrenalin hormonu, dişilik hormonu, mutluluk hormonu
Ve astroloji kölesi, incirçekirdeği(incir çekirdeği) dünyalı insan dişisi türünü kullanıyor
Ve incirçekirdeği dünyalı siyaset de, incirçekirdeği dünyalı özel sektör de
Varlıklarını sürdürebilmek için bu deliliğe alet oluyor,
Siyaset işin kolayını bulmuş
Çözüm olarak
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de, 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de
Dediği gibi ahlaka ve bilime sarılmak yerine
Çözüm diye akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı Batıyı taklit ediyor
Siyaset işin kolayını bulmuş
Geneleve ve tımarhaneye benzeyen
Sodom'a, Gomora'ya, Pompei'ye dönüşmüş Batıyı kendine amaç edinmiş,
Siyaset işin kolayını bulmuş
Demokrasi, özgürlük, hukuk diye
Akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı Batıda ne varsa serbest bırakıyor,
Oysa Batı teknoloji içinde olsa da geneleve ve tımarhane dönüşmüş durumda
Çünkü ahlakdışılığı ile ahlaka ve dine, astrolojisi ile bilime
Her ikisi ile de akıl-ruh sağlığına aykırı
Oysa ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, evrimin, ve insanlığın nitel zirvesi
Bilim de nicel zirvesi
Ve ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en büyük fark,
Siyaset işin kolayını bulmuş
Yalnızca ekonomi ve terör ile sınırlamış kendini
Öteki konularda salağayatıyor(salağa yatıyor)
Akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı Batının köleliğini yapıyor
Demokrasi, özgürlük, moda, hukuk diye geneleve ve tımarhaneye dönüşmüş Batıda
Ne varsa serbest bırakıyor,
Zinanın, fuhuşun, pornonun, eşcinselliğin, eşcinsel evliliğin, çıplaklığın, ensestliğin
Pedofilinin, zoofilinin, evliler arası eş değiştirmenin, çok kocalılığın, çok karılığın
Uyuşturucunun, utanmazlığın serbest olduğu Batıya özenmeyin
Demokrasi de, özgürlük de, adalet de, akıl-ruh sağlığı da 'Önce ahlak ve bilim' demektir
'Özel hayat', 'Demokrasi', 'Özgürlük' falan filan diye
Geneleve ve tımarhaneye dönüşmüş akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı
Akıl-ruh sağlıksız, barbar, ilkel, vahşi, insanlıktan çıkmış
Mia geni, adrenalin hormonu, cinsellik hormonu, mutluluk hormonu, beden kölesi
Sodom, Gomora, Pompei gibi sonu yaklaşmış
Geneleve, ve tımarhaneye dönüşmüş
Batıyı taklit etmeyin,
Hukuk ahlaklı ve bilimsel ise doğru hukuktur
Kapatılmalı ahlakdışı-insanlıkdışı pılajlar
Yasaklanmalı akıldışı-ahlakdışı moda, astroloji, medyumluk, fal
Atatürk gibi, Muhammed gibi 'Önce ahlak ve bilim' diyen Türkiyeliler birleşmeli
Yeni bir Türkiye Türklüğü ve Türkiye süreçi(süreci) başlamalı
Ahlak ve bilim üzerine kurulu
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Ve Türklük de, Türkiye de dünyaya
Ahlak ve bilim güneşi olarak doğmalı
Türkiye akıldışılık-bilimdışılık-ahlakdışılık-insanlıkdışılık vatanı değil
Akıl-bilim-ahlak-insanlık-onur-gurur vatanı olmalı
Yalnızca Türkiye değil tüm dünya ahlaka ve bilime aykırılıktan kurtarılmalı.
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Batıyı Yen.

Batıya köle olma, Batıyı yen
Çünkü Batı bilim ve teknoloji içinde akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya
Çünkü ahlaka aykırı oysa ahlak hem beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesi
Hem de insanı hayvandan ayıran en büyük soyut fark,
Batıya köle olma, Batıyı yen
Batı Sodom'un, Gomora'nın, Pompei'nin torunu
Batı akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya
Çünkü Mia(Maoa) geni'nin, adrenalin hormonunun, cinsellik hormonunun
Mutluluk hormonunun, ve Gdo'nun
Yani bedenin yani dünyanın kölesi
Ve astrolojinin, medyumluğun, falın yani bilimdışılığın,
Batıya köle olma, Batıyı yen
Batı değil
'Önce ahlak ve bilim, ahlak ve bilim olmadan din olmaz' diyen Muhammed
Ve 'Önce ahlak ve bilim, beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin' diyen Atatürk
İnsanlığın ve dünyanın doğru tek önderi,
Bilimdışı-ahlakdışı herşey serbest dünyada
Oysa demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, akıl-ruh sağlığı, ve din 'Ahlak ve bilimsellik'
demek
Batı Uzay çağı'ndaki Romalılar demek
Batıya köle olmak akıldışılığa, ahlakdışılığa, bilimdışılığa, insanlıkdışılığa köle olmak
demek
Batının tek silahı para, silah, akıldışı-ahlakdışı ünlüler, ve akıldışı-ahlakdışı moda
Batıya yenilmek akıla, ahlaka, bilime, insanlığa aykırılığa yenilmek demek,
Batıya köle olma, Batıyı yen
Bunun için önce ahlakta ve bilimde birlik ol
Batıyı yenmek bilim, teknoloji, ve ekonomi ile değil
Mantık, felsefe, ahlak
Ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' dediği din gerek
Çünkü Batı bilimde, teknolojide, ve ekonomide ileri olabilir
Ancak felsefenin, mantığın, ahlakın, ve dinin gerektirdiği akıl-ruh sağlığına
Özelliklere, kişiliğe, ruha artık çok uzak
Batı Mars'a yerleşse de mantık, felsefe, ahlak, din içerecek beyinden çok uzak
Sodom, Gomora, Pompei kadar çok uzak,
Batıdaki beyin sende de var
Düşünürlerine, alimlerine, alimelerine, bilgelerine, bilimcilerine, mucitlerine
Ahlaklı sanatçılarına, ahlaklı ünlülerine, ahlaklı yazarlarına, ahlaklı şairlerine
Ahlaklı müziğine, ahlaklı sinemana sahip çık
Okumak için, çalışmak için, mutlu olmak için Batıya koşma,
Batıya köle olma, Batıyı yen
Çünkü ahlaka ve bilime aykırı herşeyi serbest bıraktığı için Batı artık
Naziler gibi insanca dünyanın düşmanı
Batıya köle olma, Batıyı yen
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya uyma
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıyı gözündebüyütme(gözünde büyütme)
Atatürk gibi, Muhammed gibi 'Önce ahlak ve bilim' de
Dini tanımlayan Din hadisileri gibi 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' de
Ancak toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden, ahlakdışı-bilimdışı dünya olan
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Siyaseti dışla
Önce, Muhammed'in, Atatürk'ün dediği gibi 'Önce ahlak ve bilim'de birleş,
Batının önünde dikdur(dik dur), Batıya boyuneğme(boyun eğme)
Batıya köle olma, Batıyı yen
'Önce ahlak ve bilim' ile
Ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile Batıyı da, tüm insanlığı da kurtar.
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Bayramlarda Kapımı Çalmayın Çocuklar.

Açmam
Bayramlarda kapımı çalmayın çocuklar
Gözyaşlarımı küçük elleriniz ile
Silmeyin çocuklar
Dünyayı kan
Tarihi kin
Akılı bok
Vicdanı yok götürüyor
Bayram diye gelmeyin çocuklar,
Gelmem
Bayramlarda beni boşuna
Ellerinizi öptürmek için beklemeyin yetişkinler
Yozluğun ve cehaletin önünde eğilmem, eğilemem ben
Güller barut
Tatlılar kan
Aşklar yalan
Bayramlar nefs kokuyor
Bayram diye beni boşuna beklemeyin yetişkinler,
Bayram falan anlamam ben
Bayram mayram dinlemem ben
Bulaştırmayın beni yalan dünyanıza
Alıştırmayın beni nefs ruhunuza
Gövdeleri kan
Zevkleri ahlaksızlık götürüyor iken
Bayram diye ziyafetlere gelemem ben
Bu kadar vicdansızlık yapamam
Bulaştırmayın beni yoz dünyanıza
Beni bozar,
Bugün bayramlaşanlardan çıkacak biliyorum
Yarın birbirlerini dövenler, öldürenler
Bugün sarmaşanlardan çıkacak biliyorum
Yarın birbirlerine düşman olanlar
Bugün el öpenlerden, el öptürenlerden çıkacak biliyorum
Yarın gülünç asgari ücrete işçi çalıştıranlar
Bayram mayram demeyin bana
Gözlerimde ulusal yaş var, uluslararası para birimleri değil
Bugün bayramlaşanlardan çıkacak ne yazık biliyorum
Yarın vatana ihanet edenler
Atatürk'e düşman olanlar
Yabancı ülkelere ajanlık yapanlar,
Bayramlarda kapıma gelmeyin çocuklar
Ellerinizi, yanaklarınızı öptürmek için beklemeyin yetişkinler
İçim ulusal, bilimsel, ahlaksal yas, üzünç, ağıt, öfke, başkaldırı dolu
Gülen yüzlere katlanamıyorum
Kalbiniz kırılır
Dünyayı kan götürür iken
Gülen yüzlere gülemiyorum,
Bayramlarda hiç gelmeyin çocuklar
Beni hiç beklemeyin yetişkinler...
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Ben Merhameti Yeğliyorum

Bugün; sevgi, şefkat ve merhamet üzerine bir deneme yazmak istiyorum
Montaigne ve Mevlana geldi bu yüzden aklıma! Mevlana, merhamet
Montaigne, deneme demek çünkü bende, bence
Issız bir adaya ya da uçsuz bucaksız bir çöle ya da bir bataklığa düşecek olmanız,
önlenemez
Bir yazgınız
'Sevgi, şefkat ve merhamet'ten yalnızca birini yanınıza almak, istemek hakkınız olsaydı
Hangisini seçerdiniz
Yine; eşinizden, sevdiğinizden, çocuklarınızdan ya da bu üç şeyden hangisini isterdiniz?'
Ben 'Merhamet'i yeğlerdim,
Deneme sevgisi de bir sevgidir
Deneme denilince, benim de aklıma hemen Montaigne gelir
Batılı eğitim veren okullarımızda beynimiz öyle yıkanmış, şartlandırılmıştır çünkü
Montaigne’in deneme türüyle özdeşleştirilmesi; deneme türünün temsilcisi
Simgesi sayılması Montaigne’in deneme sevgisinden, ustalığından değil
Seneme türünün felsefeye olan yakınlığından
Denemenin edebiyatın değil, gerçekte felsefenin bir türü ve Montaigne’nin de
Bir yazardan çok düşünür, felsefeci olmasından ileri gelir bence daha çok
Gerçekten de Montaigne bir edebiyatçı, yazar olmaktan çok filozof, düşünür
Olarak tanımlanır
Düşüncem şudur ki deneme; edebiyatın bir alanı olmaktan çok, felsefenin edebiyatıdır,
Kendi tarihimize, halkımıza ait yazarların, düşünürlerin dışlanması, küçümsenmesi
Yanlışlanması
Batılı yazarların ve düşünürlerin ise övülmesi, baş tacı edilmesi, doğrulanması
Türkiye’deki Batıcı aydınların adeta ulusal geleneği ve tabusu sayılmakta gibi geliyor
bana
İşte bu yüzden ki Mevlana’nın 'Yanmayan yakamaz!' sözüne; korsuz, sönmüş, soğuk
Kara bir küle bakar gibi bakılırken Montaigne ise haksız yere ve bilinçsizce baş tacı
edilmiş
Eşsiz bir ışık, önder sayılmıştır bu kişilerce
Bence ise her Batılı yazarınki ve düşünürünki gibi Montaigne’in yazıları da yanlışlarla
Mantıksızlıklarla dolu
Örneğin, 'Denemeler'inde, 'Yaşama Bağlılık' bölümünde, Timurlenk’i
Cüzzamlılara iyilik, insanseverlik yaptığını söyleyerek
Rastladığı her cüzzamlıyı öldürmesi yüzünden zalim olarak tanımlıyor
Bu düşüncesine ise Stoalı filozof Antisthenes’in ağır hasta yatarken 'Beni bu acıdan kim
Kurtaracak!' diye bağırdığında
Onu ziyarete gelen Diogenes’in 'İşte bu hançer seni hemen kurtarır' diyerek
Bir hançer uzattığında 'Yaşamaktan değil acılarımdan kurtulmak istiyorum' diyerek
Yaşama sevgisini kutsamasını
Kendisinin, yaşıyor olmayı her şeyden, her acıdan üstün, değerli, önemli tutma
düşüncesine
Kanıt gösterme yanlışına düşüyor
Ona göre bu sözü bir Türk’ün değil de bir Batılının söylemiş olması doğruluğuna kanıttır
Tıpkı Batıcı aydınlarımızın 'Kutsal kanıları'’ gibi
Oysa öyle anlar, acılar, olaylar vardır ki insan, ölmenin dışında başka hiçbir şeyi
istemez
Yani yaşam, her acıdan üstün, değerli değildir
Dinmesi olanaksız acılar, yaşamdan üstün, değerli midirler sanki
Yurdu düşmanlarca işgal edilmiş, halkına zulüm edilen insanlar büyük olasılıkla
yurtlarını
Ve halklarını kurtarmak uğrunda ölmeyi ya da acıyı yani yaralanmayı
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Sakat kalmayı yeğleyeceklerdir
Demek ki bir sevgi türü olan deneme yazma sevgisi de insanı ve doğal ki Montaigne’i
de
Yanlışlardan koruyamıyor
Sevgiye kuşkuyla bakılması, sevginin yazgısı olacak sanırım,
Avrupa’da, Ortaçağ’da, Engizisyon Mahkemelerinin işkence ettiği, yaktığı insanlar
Büyük olasılıkla bir an önce ölerek acılarından kurtulmayı istemişlerdir Montaigne’e ters
Düşerek
Sanırım Montaigne Ernest Hemingway, Jack London gibi intihar eden
Birçok Batılı yazarı, Batılı saymakta da kuşkuya düşecektir,
Ülkemizde bu denli çok Batı sevgisi, tutkusu, övgüsü varken
Batıda o denli çok Türk ve Türkiye düşmanlığının olması ilginç bir sevgi yaklaşımı
İki düşman, birbirinden sevgi ve şefkat değil merhamet diler ancak
İnsanlar, ülkeler ve yandaşları merhamet dilenmeyi gururlarına, onurlarına
Yediremeyecekleri
Küçümsedikleri, aşağıladıkları insanlarla ve ülkelerle düşman olmamalıdırlar
Ben Batıya ve Montaigne’e düşman değilim
Umarım Batı da bize düşman değildir
Ama bence, Montaigne hatalı ise onu kendine yol gösterici yapan Batı
Ve hem Batıyı hem de Montaigne’i kendilerine ve Türkiye’ye örnek gösteren Batıcı
Türkler
De hata içindedirler, anlatmak istediğim, bu
Bence Montaigne’nin, zalimlik örneği olarak Timurlenk’i örnek vermesi
Batıdaki ve kendisindeki Türklük düşmanlığının deneme ile dışa vurumudur
Montaigne’nin deneme sevgisi, onun bu düşmanlık ön yargısının
Merhametsizliğine yenilmiş kanımca,
Batılı yazar, şair ve düşünürlerin bu Türk ve Türkiye düşmanlıklarının
Bu yazar, şair ve düşünürlerin, Batıcı Türkiyelilerce beğenilmelerinin temelinde
yattığına da
Eminim, ulusal yazar, şair ve düşünürlere düşmanca sırt dönülüp
Mantıklılık, gerçekçilik, doğruluk, insan sevgisi, çağdaşlık gibi nedenlerin değil
Batılı olmanın ve Batılılıkta birleşmenin ön koşulu, merhametsizlik kanımca
Ağır, çaresiz hastalıklara yakalanmış hastalardan dileyenlere ötenazi hakkını veren
Bugün Batının bizzat kendisi değil mi
Demek ki Batı da Timurlenkleşmiş,
Bence; merhamet, sevgiden ve şefkatten yüksek, üstün bir değerdir
Bir insan bir kediyi sevebilir, üstelik şefkatle de sevebilir
Buna insanlar gülümserler, hoş bakarlar
Ama bu kediden merhamet dilenen insana kahkahalarla gülerler
Batıdan ve Montaigne’den merhamet dilenmiyorum
Batının da bizi yalnızca sevgi ve şefkatle sevdiğine inanıyorum,
Esmaü’l-Hüsna’da Allah’ın doksan dokuz güzel ismi, sıfatı vardır
Bunların sıralanışı değişik olmakla birlikte 'Merhametli' demek olan 'Rahim' ismi
Sıfatı hep baştan ikinci sırada yer alır
Yani Allah, en başta sevgi ve şefkat ile değil, rahmet ve merhamet ile anlatılır,
tanımlanır
Hz. Muhammed ise sevgi ve şefkatle
Ben merhameti yeğlerim,
Bahçemdeki gülden ne isteyebilirim
Rengini ve kokusunu ben istemeden veriyor zaten
Ondan isteyebileceğim tek şey, dikenlerini bana batırmaması yani merhametidir
Bir sevgiliden ne istenebilir
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Sevgisini ve şefkatini vermektedir zaten ki sevgilidir
Ondan istenebilecek tek şey terk etmemesi, ayrılığı uzak tutması yani merhametidir
Bataklığa düşmüş bir insan sevgi, şefkat değil merhamet ister ancak
Depremden, yangından, selden, yanardağdan, kuraklıktan, yokluktan da
Sevgi, şefkat değil merhamet istenir ancak,
Sevgi ve şefkat
Merhametsizlik gibi görünen bir şeyle de birlikte de bulunabilir
Töre ve namus cinayetlerinin kurbanları nefret edilen kimseler değil
Uğurlarına can verilecek, baştacı edilecek kadar çok sevilen kimselerdir
Babasının Allah’a kurban etmeye götürdüğü oğlu İsmail de babasının gözbebeği
Canı, biriciği, sevgilisi değil miydi
Bize merhametsizlik gibi görünen şeyler gerçekte merhamet olamaz mı
Bence bize her merhametsizce görünen şeyde sevgisizlik, şefkatsizlik, merhametsizlik
Aramak da
Her merhamette sevgi, şefkat ve merhamet aramak da yanlış
Cellat yasalar gereği, merhametsizce öldürmesi gereken suçluya sevgi, şefkat ve
merhamet
Duyuyor olamaz mı
Sanırım ki insanlarda sevgi ve şefkat yerine merhamet olsaydı dünyada savaşlar,
cinayetler
Olmazdı
Sevgisi ve şefkati olan insanda merhamet yoksa hertür merhametsizliği yapabilir
En kanlı, en merhametsiz diktatörler bile kedilerine, köpeklerine, çocuklara, güzel
kadınlara
Güzel tablolara sevgi ve şefkat göstermişlerdir,
Anladığım kadarıyla din, her şeyden önce 'Merhamet' demektir, 'Sevgi ve şefkat' değil.
Çünkü bir tuzu, şekeri, ekmeği yani cansız bir nesneyi bile israf etmeden kullanmak
Merhametliliktir bana göre
Bir insanı kötü insan yapan şey, en başta, merhametsizliğidir
İnsanlara sevgi ve şefkat göstermemesi değil
Nasrettin Hoca’nın parasız çocuklara 'Parası olan, düdüğü çalar' demesi de
Bir merhametsizlik örneği ama Nasrettin Hoca’nın çocukları da düdükleri de
Sevdiğine eminim,
Yine Ortaçağ Engizisyonu'nda, insanlara işkence ettirip, onları yaktırıp öldürten
rahiplerin
Papazların, piskoposların ve o insanları işkence edip yakıp öldüren cellatların
yüreklerinde
İnançlarına, kutsal kitaplarına, eşlerine, çocuklarına, evlerine, tavuklarına, kedilerine
Köpeklerine, çiçeklerine, paralarına, mallarına, mevsimlere, yağlıboya tablolara
Güzel heykellere ve daha çok şeye yönelik sevgi ve şefkatlerinin olduğuna eminim
Belki de insanlara işkence etmekten, insanları yakmaktan zevk de duyuyorlardı
Duyamadıkları, duymayı başaramadıkları tek şey, merhametti
Belki de bu ölümcül gündüzlerinin gecelerini eşlerinin, sevgililerinin ay ışığı tenlerindeki
Sevgi ve şefkatte geçiriyorlardı
Merhamet bilgeliğin, ermişliğin mantığı, ışığı kanımca; sevgi ve şefkat ise merhametin
Mantığı ve ışığı,
'Hiçbir insan ıssız bir ada değildir' demiş, İngiliz yazar ve papaz John Donne
Ben merhametle dolu ıssız bir ada olmayı yeğlerim
Belki kötü, yanlış yolda olduğunuzu düşünerek size sevgi ve şefkat göstermeyebilirim o
Zaman ama merhamet göstereceğimden emin olabilirsiniz, düşmanım da olsanız
Sevgi, şefkat, merhamet; üçü de çok güzel, değerli ama seçmek zorunda kalsaydım
Merhameti seçerdim, merhametten maraz doğsa da
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Bana dolan, algıladığım, yaşadığım sevgi, şefkat beni mutlu eder yalnızca
Merhametimse herkesi ve herşeyi
Mevlana’ya 'Gel, ne olursan ol, yine gel' dedirten de merhameti
Ve Allah’ın merhametliliği değil midir,
Adil ve merhametli olmak
Hep sevgiden, şefkatten üstün, önemli, değerli tutulmuş tarih boyunca
Tarih kitaplarında padişahlar, krallar hakkında 'Merhametli' ya da 'Merhametsiz idi
'denilir
Ama 'Sevgili'  ya da 'Sevdalı idi' diye yazılmaz pek
İnsanlar için, padişahların, kralların sevgi dolu, sevdalı, şefkatli olması değil merhametli
Olması daha çok önem ve değer kazanmıştır, adaletli olmalarından bile
Çünkü insanlar ya işledikleri suç yüzünden ya da padişahın, kralın ruhsal yapısı
Kişilik durumu, o anki öfkesi, kızgınlığı nedeni ile merhametsizce
cezalandırılabileceklerinden
Korkmuşlardır hep
Gerçekten de padişahlar, krallar en yakınlarını, en sevdiklerini bile merhametsizce
Cezalandırabilmişlerdir,
Sevgide de merhamet vardır ama ne yazık ki herkes herkesi sevemez
Şefkatte de merhamet vardır ama ne yazık ki herkes herkese şefkat gösteremez
Merhamet ise canlı, cansız; sevilen, sevilmeyen; dost ya da düşman; herkese ve her
şeye
Gösterilebilir
Merhamet göstermek, merhametli olmak için merhamet gösterileni, merhamet edileni
Sevmek gerekmez
Kin duyulan kimselere de merhamet gösterilebilir ama sevgi ve şefkat gösterilemez pek
Mevlana’yı seviyorum; beni sevdiği için değil, merhametli bir bilge olduğu için
Merhametlilik ise her düşünürde olmayan bir özellik
Bilgelik ise her yerde var
Batılı, Doğulu, Kuzeyli, Güneyli; dinli, dinsiz; genç, yaşlı; kadın, erkek; eğitimli,
eğitimsiz
Yoksul, zengin herkesi, merhametli olmaya çağırıyorum, merhamete çağırıyorum
Sevginizi, şefkatinizi çok görüyor olabilirsiniz ama hiç olmazsa merhametinizi
İnsanlığa çok görmeyiniz
İnsanlık, merhamet dilenmeye değer,
Timurlenk Montaigne’in sözünü ettiği zalimlikleri yapmışsa çok üzülürüm
Montaigne de önyargılarını, Türk düşmanlığını öne çıkarmışsa, bu savı için, o da
üzülmeli
Deneme ve yaşam sevgisini, kuruntularının merhametsiz kılıçlarından geçirmemeli
Ben, deneme ve Batı sevgisini değil merhameti yeğliyorum
Yalnızca davranışta değil düşüncede de merhameti!
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Ben Merhameti Yeğliyorum.

Bugün; sevgi, şefkat ve merhamet üzerine bir deneme yazmak istiyorum
Montaigne ve Mevlana geldi bu yüzden aklıma! Mevlana, merhamet
Montaigne, deneme demek çünkü bende, bence
Issız bir adaya ya da uçsuz bucaksız bir çöle ya da bir bataklığa düşecek olmanız,
önlenemez
Bir yazgınız
'Sevgi, şefkat ve merhamet'ten yalnızca birini yanınıza almak, istemek hakkınız olsaydı
Hangisini seçerdiniz
Yine; eşinizden, sevdiğinizden, çocuklarınızdan ya da bu üç şeyden hangisini isterdiniz?'
Ben 'Merhamet'i yeğlerdim,
Deneme sevgisi de bir sevgidir
Deneme denilince, benim de aklıma hemen Montaigne gelir
Batılı eğitim veren okullarımızda beynimiz öyle yıkanmış, şartlandırılmıştır çünkü
Montaigne'in deneme türüyle özdeşleştirilmesi; deneme türünün temsilcisi
Simgesi sayılması Montaigne'in deneme sevgisinden, ustalığından değil
Seneme türünün felsefeye olan yakınlığından
Denemenin edebiyatın değil, gerçekte felsefenin bir türü ve Montaigne'nin de
Bir yazardan çok düşünür, felsefeci olmasından ileri gelir bence daha çok
Gerçekten de Montaigne bir edebiyatçı, yazar olmaktan çok filozof, düşünür
Olarak tanımlanır
Düşüncem şudur ki deneme; edebiyatın bir alanı olmaktan çok, felsefenin edebiyatıdır,
Kendi tarihimize, halkımıza ait yazarların, düşünürlerin dışlanması, küçümsenmesi
Yanlışlanması
Batılı yazarların ve düşünürlerin ise övülmesi, baş tacı edilmesi, doğrulanması
Türkiye'deki Batıcı aydınların adeta ulusal geleneği ve tabusu sayılmakta gibi geliyor
bana
İşte bu yüzden ki Mevlana'nın 'Yanmayan yakamaz!' sözüne; korsuz, sönmüş, soğuk
Kara bir küle bakar gibi bakılırken Montaigne ise haksız yere ve bilinçsizce baş tacı
edilmiş
Eşsiz bir ışık, önder sayılmıştır bu kişilerce
Bence ise her Batılı yazarınki ve düşünürünki gibi Montaigne'in yazıları da yanlışlarla
Mantıksızlıklarla dolu
Örneğin, 'Denemeler'inde, 'Yaşama Bağlılık' bölümünde, Timurlenk'i
Cüzzamlılara iyilik, insanseverlik yaptığını söyleyerek
Rastladığı her cüzzamlıyı öldürmesi yüzünden zalim olarak tanımlıyor
Bu düşüncesine ise Stoalı filozof Antisthenes'in ağır hasta yatarken 'Beni bu acıdan kim
Kurtaracak!' diye bağırdığında
Onu ziyarete gelen Diogenes'in 'İşte bu hançer seni hemen kurtarır' diyerek
Bir hançer uzattığında 'Yaşamaktan değil acılarımdan kurtulmak istiyorum' diyerek
Yaşama sevgisini kutsamasını
Kendisinin, yaşıyor olmayı her şeyden, her acıdan üstün, değerli, önemli tutma
düşüncesine
Kanıt gösterme yanlışına düşüyor
Ona göre bu sözü bir Türk'ün değil de bir Batılının söylemiş olması doğruluğuna kanıttır
Tıpkı Batıcı aydınlarımızın 'Kutsal kanıları'' gibi
Oysa öyle anlar, acılar, olaylar vardır ki insan, ölmenin dışında başka hiçbir şeyi
istemez
Yani yaşam, her acıdan üstün, değerli değildir
Dinmesi olanaksız acılar, yaşamdan üstün, değerli midirler sanki
Yurdu düşmanlarca işgal edilmiş, halkına zulüm edilen insanlar büyük olasılıkla
yurtlarını
Ve halklarını kurtarmak uğrunda ölmeyi ya da acıyı yani yaralanmayı
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Sakat kalmayı yeğleyeceklerdir
Demek ki bir sevgi türü olan deneme yazma sevgisi de insanı ve doğal ki Montaigne'i
de
Yanlışlardan koruyamıyor
Sevgiye kuşkuyla bakılması, sevginin yazgısı olacak sanırım,
Avrupa'da, Ortaçağ'da, Engizisyon Mahkemelerinin işkence ettiği, yaktığı insanlar
Büyük olasılıkla bir an önce ölerek acılarından kurtulmayı istemişlerdir Montaigne'e ters
Düşerek
Sanırım Montaigne Ernest Hemingway, Jack London gibi intihar eden
Birçok Batılı yazarı, Batılı saymakta da kuşkuya düşecektir,
Ülkemizde bu denli çok Batı sevgisi, tutkusu, övgüsü varken
Batıda o denli çok Türk ve Türkiye düşmanlığının olması ilginç bir sevgi yaklaşımı
İki düşman, birbirinden sevgi ve şefkat değil merhamet diler ancak
İnsanlar, ülkeler ve yandaşları merhamet dilenmeyi gururlarına, onurlarına
Yediremeyecekleri
Küçümsedikleri, aşağıladıkları insanlarla ve ülkelerle düşman olmamalıdırlar
Ben Batıya ve Montaigne'e düşman değilim
Umarım Batı da bize düşman değildir
Ama bence, Montaigne hatalı ise onu kendine yol gösterici yapan Batı
Ve hem Batıyı hem de Montaigne'i kendilerine ve Türkiye'ye örnek gösteren Batıcı
Türkler
De hata içindedirler, anlatmak istediğim, bu
Bence Montaigne'nin, zalimlik örneği olarak Timurlenk'i örnek vermesi
Batıdaki ve kendisindeki Türklük düşmanlığının deneme ile dışa vurumudur
Montaigne'nin deneme sevgisi, onun bu düşmanlık ön yargısının
Merhametsizliğine yenilmiş kanımca,
Batılı yazar, şair ve düşünürlerin bu Türk ve Türkiye düşmanlıklarının
Bu yazar, şair ve düşünürlerin, Batıcı Türkiyelilerce beğenilmelerinin temelinde
yattığına da
Eminim, ulusal yazar, şair ve düşünürlere düşmanca sırt dönülüp
Mantıklılık, gerçekçilik, doğruluk, insan sevgisi, çağdaşlık gibi nedenlerin değil
Batılı olmanın ve Batılılıkta birleşmenin ön koşulu, merhametsizlik kanımca
Ağır, çaresiz hastalıklara yakalanmış hastalardan dileyenlere ötenazi hakkını veren
Bugün Batının bizzat kendisi değil mi
Demek ki Batı da Timurlenkleşmiş,
Bence; merhamet, sevgiden ve şefkatten yüksek, üstün bir değerdir
Bir insan bir kediyi sevebilir, üstelik şefkatle de sevebilir
Buna insanlar gülümserler, hoş bakarlar
Ama bu kediden merhamet dilenen insana kahkahalarla gülerler
Batıdan ve Montaigne'den merhamet dilenmiyorum
Batının da bizi yalnızca sevgi ve şefkatle sevdiğine inanıyorum,
Esmaü'l-Hüsna'da Allah'ın doksan dokuz güzel ismi, sıfatı vardır
Bunların sıralanışı değişik olmakla birlikte 'Merhametli' demek olan 'Rahim' ismi
Sıfatı hep baştan ikinci sırada yer alır
Yani Allah, en başta sevgi ve şefkat ile değil, rahmet ve merhamet ile anlatılır,
tanımlanır
Hz. Muhammed ise sevgi ve şefkatle
Ben merhameti yeğlerim,
Bahçemdeki gülden ne isteyebilirim
Rengini ve kokusunu ben istemeden veriyor zaten
Ondan isteyebileceğim tek şey, dikenlerini bana batırmaması yani merhametidir
Bir sevgiliden ne istenebilir
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Sevgisini ve şefkatini vermektedir zaten ki sevgilidir
Ondan istenebilecek tek şey terk etmemesi, ayrılığı uzak tutması yani merhametidir
Bataklığa düşmüş bir insan sevgi, şefkat değil merhamet ister ancak
Depremden, yangından, selden, yanardağdan, kuraklıktan, yokluktan da
Sevgi, şefkat değil merhamet istenir ancak,
Sevgi ve şefkat
Merhametsizlik gibi görünen bir şeyle de birlikte de bulunabilir
Töre ve namus cinayetlerinin kurbanları nefret edilen kimseler değil
Uğurlarına can verilecek, baştacı edilecek kadar çok sevilen kimselerdir
Babasının Allah'a kurban etmeye götürdüğü oğlu İsmail de babasının gözbebeği
Canı, biriciği, sevgilisi değil miydi
Bize merhametsizlik gibi görünen şeyler gerçekte merhamet olamaz mı
Bence bize her merhametsizce görünen şeyde sevgisizlik, şefkatsizlik, merhametsizlik
Aramak da
Her merhamette sevgi, şefkat ve merhamet aramak da yanlış
Cellat yasalar gereği, merhametsizce öldürmesi gereken suçluya sevgi, şefkat ve
merhamet
Duyuyor olamaz mı
Sanırım ki insanlarda sevgi ve şefkat yerine merhamet olsaydı dünyada savaşlar,
cinayetler
Olmazdı
Sevgisi ve şefkati olan insanda merhamet yoksa hertür merhametsizliği yapabilir
En kanlı, en merhametsiz diktatörler bile kedilerine, köpeklerine, çocuklara, güzel
kadınlara
Güzel tablolara sevgi ve şefkat göstermişlerdir,
Anladığım kadarıyla din, her şeyden önce 'Merhamet' demektir, 'Sevgi ve şefkat' değil.
Çünkü bir tuzu, şekeri, ekmeği yani cansız bir nesneyi bile israf etmeden kullanmak
Merhametliliktir bana göre
Bir insanı kötü insan yapan şey, en başta, merhametsizliğidir
İnsanlara sevgi ve şefkat göstermemesi değil
Nasrettin Hoca'nın parasız çocuklara 'Parası olan, düdüğü çalar' demesi de
Bir merhametsizlik örneği ama Nasrettin Hoca'nın çocukları da düdükleri de
Sevdiğine eminim,
Yine Ortaçağ Engizisyonu'nda, insanlara işkence ettirip, onları yaktırıp öldürten
rahiplerin
Papazların, piskoposların ve o insanları işkence edip yakıp öldüren cellatların
yüreklerinde
İnançlarına, kutsal kitaplarına, eşlerine, çocuklarına, evlerine, tavuklarına, kedilerine
Köpeklerine, çiçeklerine, paralarına, mallarına, mevsimlere, yağlıboya tablolara
Güzel heykellere ve daha çok şeye yönelik sevgi ve şefkatlerinin olduğuna eminim
Belki de insanlara işkence etmekten, insanları yakmaktan zevk de duyuyorlardı
Duyamadıkları, duymayı başaramadıkları tek şey, merhametti
Belki de bu ölümcül gündüzlerinin gecelerini eşlerinin, sevgililerinin ay ışığı tenlerindeki
Sevgi ve şefkatte geçiriyorlardı
Merhamet bilgeliğin, ermişliğin mantığı, ışığı kanımca; sevgi ve şefkat ise merhametin
Mantığı ve ışığı,
'Hiçbir insan ıssız bir ada değildir' demiş, İngiliz yazar ve papaz John Donne
Ben merhametle dolu ıssız bir ada olmayı yeğlerim
Belki kötü, yanlış yolda olduğunuzu düşünerek size sevgi ve şefkat göstermeyebilirim o
Zaman ama merhamet göstereceğimden emin olabilirsiniz, düşmanım da olsanız
Sevgi, şefkat, merhamet; üçü de çok güzel, değerli ama seçmek zorunda kalsaydım
Merhameti seçerdim, merhametten maraz doğsa da

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Bana dolan, algıladığım, yaşadığım sevgi, şefkat beni mutlu eder yalnızca
Merhametimse herkesi ve herşeyi
Mevlana'ya 'Gel, ne olursan ol, yine gel' dedirten de merhameti
Ve Allah'ın merhametliliği değil midir,
Adil ve merhametli olmak
Hep sevgiden, şefkatten üstün, önemli, değerli tutulmuş tarih boyunca
Tarih kitaplarında padişahlar, krallar hakkında 'Merhametli' ya da 'Merhametsiz idi
'denilir
Ama 'Sevgili' ya da 'Sevdalı idi' diye yazılmaz pek
İnsanlar için, padişahların, kralların sevgi dolu, sevdalı, şefkatli olması değil merhametli
Olması daha çok önem ve değer kazanmıştır, adaletli olmalarından bile
Çünkü insanlar ya işledikleri suç yüzünden ya da padişahın, kralın ruhsal yapısı
Kişilik durumu, o anki öfkesi, kızgınlığı nedeni ile merhametsizce
cezalandırılabileceklerinden
Korkmuşlardır hep
Gerçekten de padişahlar, krallar en yakınlarını, en sevdiklerini bile merhametsizce
Cezalandırabilmişlerdir,
Sevgide de merhamet vardır ama ne yazık ki herkes herkesi sevemez
Şefkatte de merhamet vardır ama ne yazık ki herkes herkese şefkat gösteremez
Merhamet ise canlı, cansız; sevilen, sevilmeyen; dost ya da düşman; herkese ve her
şeye
Gösterilebilir
Merhamet göstermek, merhametli olmak için merhamet gösterileni, merhamet edileni
Sevmek gerekmez
Kin duyulan kimselere de merhamet gösterilebilir ama sevgi ve şefkat gösterilemez pek
Mevlana'yı seviyorum; beni sevdiği için değil, merhametli bir bilge olduğu için
Merhametlilik ise her düşünürde olmayan bir özellik
Bilgelik ise her yerde var
Batılı, Doğulu, Kuzeyli, Güneyli; dinli, dinsiz; genç, yaşlı; kadın, erkek; eğitimli,
eğitimsiz
Yoksul, zengin herkesi, merhametli olmaya çağırıyorum, merhamete çağırıyorum
Sevginizi, şefkatinizi çok görüyor olabilirsiniz ama hiç olmazsa merhametinizi
İnsanlığa çok görmeyiniz
İnsanlık, merhamet dilenmeye değer,
Timurlenk Montaigne'in sözünü ettiği zalimlikleri yapmışsa çok üzülürüm
Montaigne de önyargılarını, Türk düşmanlığını öne çıkarmışsa, bu savı için, o da
üzülmeli
Deneme ve yaşam sevgisini, kuruntularının merhametsiz kılıçlarından geçirmemeli
Ben, deneme ve Batı sevgisini değil merhameti yeğliyorum
Yalnızca davranışta değil düşüncede de merhameti!
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Bensizliğin Sana Katkısı Ne

Hoşçakal olsun demeseydin giderken
Sensiz hiç hoşça kalınır mı düşerken
Ellerin hasretim oldu
Bana sensizliği eriten,

Yokluğun azabım oldu
Aldığı insanları vermeyen denizler gibi
Yokluğun tuhafım oldu
Evsiz kalmış deliler gibi,

Dudaklarına yine aynı su değecek
Ellerin yine aynı ekmeği bölecek
Ağzın yine aynı sözleri söyleyecek
Bensizliğin sana katkısı ne,

Elveda olsun demeseydin giderken
Senliliğe hiç veda edilir mi
Günlerim hasretim oldu
Sana sana çıldıran deliren,

Dünyanın içi yine kor
İnsanın içi yine bok
Miden yine aynı asitler dolu
Bensizliğin sana katkısı ne,

Renkler yine aynı olacak
Sesler yine aynı olacak
Mevsimler yine aynı olacak
Dünya yine savaş olacak
Yine demokrasi olmayacak
Çöplere yine bebekler atılacak
Bensizliğin sana katkısı ne
Bensizliğin katkısı ne
Bensizliğin katkısı ne.
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Bir De Katilim Oldun İzmir

Caddelerinde savrulduğum
Yağmurlu soğuk gecelerde
Duymadın sesimi
Tutmadın ellerimi,
Gözyaşlarım ıslattı
Nice sokaklarını
Çaresizliğimi yastık yaptım
Duvar diplerinde,
Bana gençliğimi çoktan unutturmuştun
Bir de katilim oldun İzmir
Bana insanlığımı çoktan unutturmuştun
Bir de katilim oldun İzmir,
Ne üniversitelerin
Ne martıların
Ne meltemlerin
Ne aşkların,
Ne körfezin
Ne şarkıların
Ne eğlencelerin
Ne kahkahaların,
Bana gençliğimi çoktan unutturmuştun
Bana insanlığımı çoktan unutturmuştun
Bir de katilim oldun İzmir.
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Biz Haddimizi Değil Engelleri Aşıyoruz

Cahil kitlelere boyun eğip
Alimlere meydan okuyan siyasetçiler
Nefse esirlik edip
Bilime başkaldıran siyasetçiler
Bize haddini aşma demeyin
Biz haddimizi değil
İnsanlığın önündeki engelleri aşıyoruz,
Yılda bir kitap bile almayıp
Bilime meydan okuyan siyasetçiler
Bir şiir, öykü bile yazamayıp
Alimlere kafa tutan siyasetçiler
Bize haddini aşma demeyin
Biz haddimizi değil
Diktatörlüklerin bilimdışı heveslerini aşıyoruz
Siyasetçilerin akıldışı, ahlakdışı isteklerini aşıyoruz
Bilimi, gerçekleri, doğruları sorun gören
Siyaset sorununu aşıyoruz,
Dinin d'sini bile bilmeyip
Halka din nutukları çeken
Üniversite mezunu olup
Üniversiteli gibi davranmayan
Medeniliğin m'sini bile bilmeyip
Demokrasiden söz eden siyasetçiler
Bize haddini aşma demeyin
Biz haddimizi değil
Kendini bir halt sanan, haddini bilmeyen siyaseti aşıyoruz
Biz haddimizi değil
İnsanca bir dünyanın önündeki
Demokrasi diye insanlığı yanlış, kötü yola götüren
Siyasetçilerin koydukları engelleri aşıyoruz.
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Böyle Ekonomi Olmaz Olsun

Gidiyor paralar yüzlük yüzlük
Kıyı diye bataklığa yüzdük
Yalanı sevindirip doğruyu üzdük
Böyle ekonomi olmaz olsun,
Artıyor fiyatlar sürü sürü
Biryanımız(Bir yanımız) ağıt, biryanımız güldürü
Hep zengin çalar düdüğünü
Böyle ekonomi olmaz olsun,
İş bulan köle gibi çalışır
İş bulamayan apışıp şaşırır
Canı tenden, teni candan kaçırır
Böyle ekonomi olmaz olsun,
Biryanda(Biryanda) paradan dağlar
Eriyip gidiyor hayatlar(yaşamlar)
Böyle ekonomi olmaz olsun,
Ne eşitlik var ne adalet
Yaşamak aslanın ağızında
Binbir dolapdönüyor(dolap dönüyor) ortasında
Böyle ekonomi olmaz olsun.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Böyle Söyledi Türk Bilgesi- 1

Ağızım maymuncuğa benzer patlak ve ıslak davula değil
Açar her kulağı dürte dürte, uyandıra uyandıra, bazan sinsice
Sözlerimde bülbüller de bulunur, güller de
Güvercinler de, önüne geleni yakıp yıkan fırtınalar, depremler
Irmaklar, yangınlar da,
Ah komşu, biraz gürültü yapacağım, üzgünüm
Çünkü yoz dünyanı, sindire sindire başına yıkacağım
Çok mu kabalık içinde buldun beni
Sevdiğinle sevişirken unuttuğun
Hor görme ne olur, ben de soyut tarih denilen
Fıstıkla sevişiyorum işte
Ama bilirim ki saygı ve incelik beklentisi gerçekte kabalık
Ve kölelik içindir,
Ah komşu ah
Atatürk'ün kurduğu Türkiye'ye
Yaşama sarılır gibi sarıldın ama
Ne Türk olmanın ne Türklüğün ne Türkiye'nin
Ne Türkçe'nin ne Atatürk'ün anlamını öğrenemedin
Öyle ki yaklaşık doksan yıldır
Oysa yurdu yoz, barbar, sömürgeci Avrupa'dan kurtarman daha kısa sürmüştü
Okullarında öğretmen açığı mı var yoksa, Ah anla artık, yol çok uzadı
Atatürk seni değil Türkiye'yi özgür bıraktı
Ayaklarına Batı, Arap çizmeleri giyip çiğnediğin,
Özgür olmak mı istiyorsun
Öyleyse Türklüğe sarıl
Ama onu Orta Asya'da değil
Türkiye'de, bilimde, bilgelikte, Türkçe'de ara
Duvarlarına ne kurt resimleri koy ne Kürşad yani Gigi ne Ali
Ne Marx ne Lenin ne Che
Duvarların Türkçe kalsın, Türkiye'ye kalsın özgürlüğün, var oluşun gibi,
Herşeyi sorabilirsin bana ama
Yanıtını aldığında kırmızı görmüş bir boğa gibi kızma
Kızmak bilime yakışmaz, yıkılmayacaksa bir yoz engel
Örneğin, aşkı sor, aşk nedir de bana
Diyeyim ki aşk:
Korkaktan korkusuz, korkusuzdan korkak
Varsıldan yoksul, yoksuldan varsıl
Bedenden ruh, ruhtan beden
Canlıdan cansız, cansızdan canlı
Aptaldan dahi, dahiden aptal yaratma sanatıdır,
Yani sana
Korkaksın, varsılsın, nesnesin, ölüsün, aptalsın dediğimde kızma
İstersen korkusuz, yoksul, ruh, dahi de olabilirsin
Herkes aşık olmak zorunda değil,
Aşk kimsenin kapısında köpek değildir
Aşkın kapısında köpekliktir
Ama köpek deyip geçme, köpekten de iyi dost olur
Sırtta biti dost diye
Ya da kafada, bilgeliği işitemeyen kulaklar taşımaktansa,
Ah bilirim bilimselliği de Türklüğü de benimsemek zordur
Batı, Arab kolaylıkları varken
Ama çocuklarının insanca geleceği için zorlayıver artık azıcık
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Korkma düşmez olgun bir meyven
Fildişi saraylarında salınan, kendini beğenmiş boynunun üstünde
Baksana çok mutlu, bir yük gibi bindiği ve kuma sokulmuş bir baş gibi
Mutlu, mışıl mışıl ya da horul horul uyuduğu omuzlarının üstünde,
En güzel günleri ve dünyayı yaratacağız Türkçe ile, Türk'lük ile
Türkiye ile, emeğimiz ile, bilim ile, bilgelik ile
Bahçelerinden ülkemize ve insanlığa özgürlük toplayacağız
Sömürünün ve sömürgeciliğin.
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Böyle Söyledi Türk Bilgesi- 322.

Hor görülmeyen, yalnızlık içinde, ve mutsuzluk içinde olmayan
Mahkemede bile haksızlığa uğramayan insan bilge değildir
Çünkü bilge toplumuna aykırı insandır da çünkü bilimdışılık ve ahlakdışılık içinde
olmayan
Bir ülke henüz kurulmadı dünyada
Alimler, alimeler baştaçı(baştacı) edilirler de bilgeler baştaçı edilmezler
Çünkü bilgelik ahlaka ve bilime aykırılığın keyifini(keyfini) bozar
Oysa bilimci bile ahlaka ve bilime aykırılığa hizmet edebiliyor, Hitler Almanyası'nda da
Görüldüğü gibi
Diktatörlerin bilimciler bile olur da bilgeleri olmaz
Çünkü bilgelik ahlaka ve bilime aykırılığı hiç sevmez
32 diş ortalıkta dolaşan, ve kendilerine bilge diyen ya da denilen insanlar çok tuhaf
İnsanlık binlerce üniversite olan 21. yüzyılda bile bilimdışılık, ahlakdışılık, barbarlık
İnsanlıkdışılık içinde iken
Belli ki bilgelik 'Gerçekleri ve doğruları öğretmek' değil 'Keyif, mutluluk, zevk, haz
vermek'
'Dalkavukluk yapmak, yalakalık yapmak, uşaklık yapmak' diye bilinmekte henüz
Bilge öyle bir insandır ki bırakın toplumunu
Kendi ailesi bile, Eyob'u(Eyüb'ü) dışladığı gibi dışlar, hor görür, küçümser, mutsuz eder
Acı çektirir, aşağılar
Bilin ki bilimdışı-ahlakdışı insanlarca da, toplumca da baştaçı edilen insan bilge değildir,
Akp de, Chp de 'Biz kimsenin hayat(yaşam) biçimine karışmayız' diyor
Yani demek ki ahlakdışılığa karşı savaşmıyorlar
Oysa ahlak 'Önce ahlak' diyen Muhammed'in de, 'Önce ahlak' diyen Atatürk'ün de
dediği gibi
İnsan olmanın nitel birinci koşuludur
Çünkü ahlak hem beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin insani
Nitel zirvesidir
Hem de insanı hayvandan ayıran, üstünleştiren en önemli, en üstün nitel farktır
Doğru devlet insanların yaşam biçimlerine karışır
Ve ahlaka aykırılığı da, bilime aykırılığı da yasaklar, suç yapar
Çünkü bilim de hem beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin insani
Nicel zirvesidir
Hem de insanı hayvandan ayıran, üstünleştiren en önemli, en üstün nicel farktır
Zaten siyaset bilimdışı-ahlakdışı dünyadır da, Muhammed gibi, Atatürk gibi 'Önce ahlak
Ve bilim' demeyen siyasi partilere hiç oy verilmemelidir
Bir elinde astroloji, bir elinde bikini ile doğru insan da, doğru toplum da
Doğru demokrasi de, doğru özgürlük de, doğru hukuk da, doğru ekonomi de
Doğru vatan da, doğru ülke de olmaz
Çünkü evrenin zirveleri olan ahlaka ve bilime aykırı herşey yanlış ve kötü yolda
demektir,
Anlak(Zeka) testlerini(ölçümlerini) boşuna yapmayın
Çünkü hem onlar zirvesi hayvanlarda olan nicel anlakı ölçerler
Hem de toplumlara da, insanlığa da zeki insanlar değil
Mantıklı insanlar, mantıklılık gerekli
Çünkü mantık zekadan üstündür, ve ahlak ile bilimin birleşimidir
Bilin ki mantık hiçbir hayvanda yoktur ancak hayvanlardaki yüksek nicel anlak da
Hiçbir insanda yoktur,
Konutlar, binalar, yapılar medenileştikçe(güzelleştikçe) azalıyor insanların
Medeniliği(İnsanlığı)
Medeniyet(Uygarlık) yükseldikçe medeniyetsizleşiyor insanlık
Çünkü insanlığı akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalar olan siyaset ve moda
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Yönetiyor
Ve medya akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı insanları ünlü ediyor,
Ne zaman bilgisayarın başına geçsem
Manastırlı Hamdi gelir düşünceme
O zamanlar postahanede bilgisayar ve internet olsaydı
Manastırlı Hamdi için daha iyi olurdu,
Lise mezunu doktor, mühendis, hukukçu, eczacı, öğretmen, akademisyen, bilimci
Dolmakta dünya
Genel kültürü çok düşüklü, öyle ki lise mezunu kadar
Çünkü akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sanat türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bilgisayar oyunu türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı tanıtımca(reklam) türü
Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türü
Yalnızca işine yarayacak şeyleri öğrenmesini sağlayacak biçimde beyini geriletmekte
Ahlaka ve bilime aykırı beyin ilerlemez, geriler çünkü ahlak beyinin, insanlığın, evrimin
Ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi
Ve ahlak, ile bilim insanı hayvandan ayıran en üstün özelliklerdir
Akıldışı-bilimdışı toplumlarda yaşlı olmak 'Kimse beni dinlemez, önemsemez' demektir
Oysa bilimsel toplumda yaşlı insan bilgili, deneyimli, mantıklı, bilimsel, kültürlü, medeni
İlerigörüşlü(İleri görüşlü) olmak yani dinlenilmesi gerekli, önemsenmesi gerekli
insandır,
Ölülerini mezarlığa gömüyor insanlar
Belki 1 gün önce birlikte gülüştükleri, eğlendikleri, mutlu oldukları, yedikleri, içtikleri
Diyorlar ki onlara 'Gelmeyin artık evimize çünkü siz öldünüz
Çürüyorsunuz, kokuyorsunuz, kokuşuyorsunuz
İstemiyoruz artık sizi evimizde
Yapayalnızsınız artık mezarınızda sonsuza kadar'
Aşk sonsuza kadar olabilir de, insanın insana insanlığı, yakınlığı, dostluğu, sevgisi,
sarılışı
Ancak mezara kadar
Yaptığı herşeyi doğru, olağan, normal bulan, kendini hiç eleştirmeyen
Ve eleştirilmeye de hiç katlanamayan ancak kendini çok beğenen
Herşeyde kendini haklı bulan sosyopat, şımarık, tuhaf bir insan türü var
Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü de bu insan türü içinden çıkmakta,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı toplumlar evliyaları, peygamberleri, bilgeleri bile
Suçlu yapabilirler, onların bile suçlu durumuna düşmelerine neden olabilirler
Abraham'(İbrahim'i), Josef'i(Yusuf'u), Jesus'u(İsa'yı), Muhammed'i
Sokrates'i, Galile'yi
Hallaç Mansur'u, Muhiddin'i Arabi'yi suçlu
Mose'yi(Musa'yı) katil yapmadılar mı,
Mezarlara insanların isimleri değil
'........'in/ın/ün/un iskeleti' yazılmalı çünkü
Hem mezarlarda yalnızca iskeletler var
Hem de mezarlarla konuşanlar, ölüleri canlı sananlar var
Mezarlıklar, mezarlar ölüler için değil diriler içindir, yakınlarının onları somut olarak
Anımsamaları(Hatırlamaları), yaşamaları içindir
İnsanlar öldükleri saniyede kendilerini de, herkesi de, herşeyi de sonsuza kadar
unuturlar
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Kendileri olmaktan çıkıp toprağa ve havaya karışırlar
Ölülerin nereye, nasıl gömüldükleri, ölülerine ne yapıldığı umurlarında bile değildir,
'Boşanmak' sözcüğü hayvanlar için kullanılır
'Koyunlar boşandı, inekler boşandı' gibi yani bağlandıkları ya da kapatıldıkları yerden
Kaçtılar, çıktılar anlamında
Öyle ise neden 'Boşanma davası' deniliyor, insan hayvan değil ki
Olsa olsa 'Boş ol' davasıdır o, boşanma davası değil
Dile de, Türkçeye de önem ve dikkat verilmezse mantıksızlıklar ve anlamsızlıklar
oluşabilir,
Neden 'Boşanma', 'Boşanma davası', 'Boşandık' denilmekte
Çünkü 'Boşanmak' sözcüğü büyükbaş hayvanlar için kullanılır
'Hayvanlar boşandı, inekler boşandı, koyunlar boşandı' gibi
Yani hayvanların bağlandıkları ya da kapatıldıkları yerden
Kendiliklerinden, izinsiz, onaysız çıkmaları, kurtulmaları, kaçmaları durumudur
Batılı şirket tanıtımcasılarında(reklamlarında) özellikle, ısrarla ahlakdışı ünlülerin
kullanılması
Tuhaf, ülkede ahlaka uygun ünlüler varken
Belli ki ahlaka kasıtlı bir saldırı yapılmakta
Belli ki ülkeye ahlakdışılık sevdirilmeye, egemenleştirilmeye çalışılmakta
Çünkü ahlaksızlık dünyaya egemen olmayan ülkeleri dünyaya egemen olan ahlaksız
ülkelere
Köle, sömürge, bağımlı yapar
Bu nedenle ki ahlaka aykırı ünlüler ahlaka yani Türkiye'ye karşı ajanlık durumu
içindeler
Farkında olmasalar da,
Barbarlık, sosyopatlık, akıl-ruh sağlıksızlığı gibi durumlar
Doğa sevgisi, hayvan sevgisi, silah sevgisi, deniz sevgisi, sıpor(spor) sevgisi, mangal
sevgisi
Araba sevgisi, müzik sevgisi, kitap sevgisi, ünlü, dini inanç
Ve moda gibi şeylerle örtülmeye çalışılmakta
Bilinmeli ki dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik,
dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına aykırı herkeste ve heryerde
Az ya da çok akıl-ruh sağlıksızlığı vardır
Selam verildiğinde bile bönbön(bön bön), alıkalık(alık alık)
Anlamsızanlamsız(Anlamsız anlamsız) bakan gençler oluşmakta,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkez
Dünyaya akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı tür dişiyi egemen yapmaya
Çözüm dişilerde, dişilikte, cinsiyette, cinsellikte, ahlakdışılıkta, utanmazlıkta imiş gibi
Göstermeye çalışmakta
Oysa hayvan gibi erkekler olduğu gibi hayvan gibi dişiler de var
Yani dişilik de süttençıkmışakkaşık(sütten çıkmış ak kaşık) durumunda değil
İnsan erkeğinin tarihi vahşilikle, vahşetle
İnsan dişisinin tarihi de tarihin en eski mesleği(işi) denilen fahişelikle
Ve çenedüşüklüğü(çene düşüklüğü) ile anılmakta, tanımlanmakta iken
Erkekleri alim, dişleri alime mi yapıyorsunuz ki
Erkeklerden de, dişilerden de; erkeklikten de, dişilikten de çözüm mü bekliyorsunuz
Çözümü cinsiyetten bekliyorsunuz
İnsanca dünyayı cinsiyetten mi bekliyorsunuz
Gerçek ki tek çözüm dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dinde, başka yerde
değil
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Bilinmeli ki dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine aykırı evlilik mutlu olsa da
Yanlış, kötü, olumsuz, zararlı, insanlıkdışı evliliktir
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine aykırı sevgi de yanlış, kötü, olumsuz,
zararlı
İnsanlıkdışı sevgidir
Durum ki insan ilişkisileri(ilişkileri) dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımı üzerinde
değil
Kölelik, uşaklık, dalkavukluk, yalakalık üzerine kurulu durumda,
1990 yılında, dünyada altın takı yapımında önde olan ilk 11 ülke
İtalya, Hindistan, Abd, Japonya, Türkiye, Tayvan, Suudi Arabistan, Yemen, Batı
Almanya
Mısır, ve Endonezya imiş, şimdi durum ne acaba
1990 yılında, Türkiye'de kuyumcularda en çok satılan ilk 11 altın türü
Yüzük, zincir kolye, zincir bileklik, bilezik, küpe, künye, alyans, bıroş(broş)
Kıravat(Kravat) iğnesi, gömlek iğnesi, kol düğmesi imiş, şimdi durum ne acaba
1990 yılında, Türkiye'de en pahalı hediyelikler
El yapımı motifli küp/vazo, ipek bıluz(bluz), tıriko(triko) bıluz, Döner Çin yemek seti
Erkek gömleği, kalem-bıloknot/bloknot-hesap makinesi/makinası-cetvel gibi şeylerden
Oluşan masa seti, ipek şal, deri bayan çantası, uzun ipek fular, ve saat imiş
Şimdi ne acaba,
Sinirliliğe, öfkeliliğe, huysuzluğa, saldırganlığa, şiddete, barbarlığa, vahşiliğe neden
olan
Mia geni, Adrenalin hormonu, erkeklik hormonu, karaciğer hastalıkları, şeker
hastalıkları gibi
Şeylerden başka bunlara bir de C vitamini yetersizliği neden olur
Bu nedenle ki kışın portakal, yazın domates her toplum için en önemli şeylerdendir,
1990 yılında dünyada en çok çay içilen ülkeler: İngiltere, İrlanda, Yeni Zelanda, Türkiye
Avustralya, Srilanka, Mısır, Şili, Kenya, Sovyetler birliği, ve Abd imiş
2016 yılında ise sırası ile(sırasıyla, sırasiyle) Türkiye, İrlanda, İngiltere, İran, Rusya,
Fas
Yeni Zelanda, Şili, Mısır, Polonya, Japonya, Suudi Arabistan, Güney Afrika cumhuriyeti
Hollanda, Avustralya, Birleşik Arab emirlikleri olmuş, şimdi durum ne acaba
Güneşsiz, nemli(rutubetli) biryer olan İngiltere'de, çoğu(fazlası, aşırısı) kansızlığa
Sinirliliğe, basura, ve kemik dayanıksızlığına yani kalsiyum eksikliğine neden olabilen
Çayın çok içilmesi hem mantıksızlık, akıldışılık, bilimdışılık durumu oluşturmakta
Hem de İngilizlerin centilmenlikle yani öfkelilik yerine sakinlikle anılmaları tuhaf
olmakta.
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Böyle Söyledi Türk Bilgesi- 324

Demokrasi ülkeyi akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya türü olan siyasetin
değil
'Ahlak' ve 'Bilim'in yönetmesidir
Demokrasi 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demektir
Bu nedenle ki demokrasiyi ilk isteyenler bilimsellik isteyen ahlaklı, ahlakçı insanlardı
Çünkü beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesi ahlak, nicel zirvesi bilimdir
Atatürk bu nedenle 'Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin
Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın'ı öğretti,
Hem toplumu birbirlerine düşman siyasi partiler halinde bölen
Hem insanları birbirlerine düşman eden
Hem vatanı ve toplumu sömüren kapitalistliğe kölelik
Hem akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya uşaklık
Hem dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına aykırılık
Hem zinadan, ortalıkta sütyen-külot çıplaklığa kadar ahlakdışılıklara
Astrolojiden, dövmeye kadar bilimdışılıklara serbestlik veren
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan
Ve 'Din ahlak ve bilimdir; ahlak ve bilim yoksa din de yoktur
Peygamberlerin varisleri alimlerdir' hadisini
Yani 'Dinin ölçüsü de, bekçisi de, pusulası da ahlak ve bilimdir' kuralını bilmeyen siyaset
'Din' diye toplumu
Batıdaki ahlaksızlık ile Doğudaki vahşet arasında seçim yapmaya yönlendiriyor
Öyle ki zinayı, eşcinselliği, çıplaklığı bile serbest bırakıyor
Öz bebek kardeşlerini yani bebek öldürtmüş
Ve öz çocuk kardeşlerini yani çocuk öldürtmüş sultanları bile baştaçı ediyor
Astroloji, fal, medyumluk gibi bilimdışı şeyleri bile serbest bırakıyor
Oysa din
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin de dediği gibi
'Mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır'
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına aykırı herşey dine de aykırıdır
Siyaseti, ve siyasete uşaklık edenleri kınıyorum
Siyasette ya da ahlaksızlıkta ya da vahşette ya da hazda ya da keyifte ya da nefste
değil
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımında birleşin,
Siyaset dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına aykırılığın gül suyu dökülmüş
Bataklığıdır
Yaşasın dini tanımlayan Din hadisileri
Ne mutlu evrensel nitel dahi Muhammed'e
Kahrolsun siyaset,
Ey akıl
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımı ile yönetilen
Huzur, güven, dostluk, sakinlik, iyilik, barış, ahlak, bilim, vicdan, merhamet içinde
Siyasetsiz bir Türkiye, ve dünya için birleş
Ne mutlu, dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine!
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Böyle Söyledi Türk Bilgesi-2

Her canavar, kuzusunu da yaratır, her kuzu da canavarını
Yabancı malı da alsan, yerli malı da alsan paramız
Yabancılara, Türkiye düşmanlarına gidiyor
Yabancının yabancılığı açık hiç olmazsa
Yaz mevsimindeki mavi güneş gibi
Ya sinsilere, saman altından su yürüten sözde yerlilere ne demeli,
Kürt sorunu demokrasiyle, siyasetle, hukukla çözülürmüş, yalan
Bak, terör başı nasıl da ulaşıyor ereklerine adasından
Sorunlarını kanla, barutla nasıl da çözüyor adım adım
Koyuna koyunluk övülür kasapça
Hiçbir kasap istemez, koyunları başkaldırsın canavarlaşıp
Belki de canavarlaşmakta çözüm
Canavarlaşma nasıl kurtulur koyun, elinden kasabın
Çok mu koyunlaştık yoksa da
Bize demokrasi, siyaset, hukuk önerilirken
Eli kanlılar akan kanlar gibi sokakları özgürce doldurmakta
Ellerinde kanlı taşlar, meze edilmiş insan eti kokulu benzinli içki şişeleri
Canavarlaşmadığımız için mi yoksa canavarlarımız bol
Bıraksa artık diyorum demokrasi, siyaset, hukuk denilen kasaplara koyunluğu
Bu ülke baş eğmekle, boyun eğmekle, dalkavuklukla, yalakalıkla
Bel bükmekle, kırıtmakla, sırıtmakla, atılan kemiklerle kurulmadı
İnsanı ne sorduğu sorularla ne de sorulara verdiği yanıtlarla değil
Kişiliği ile, ruhu ile, bilimselliği ile, mantığı ile, ahlakı ile, yazıları ile
Zevkleri ile, mutlulukları ile, felsefesi ile, onuru ile değerlendirmek gerekir
İnsandan anlamak, ülkeden anlamak, toplumdan anlamak, bilimden anlamak budur
Ne Voltaire’den ne Platon’dan ne Nietzsche’den ne Marx’tan ne Lenin’den ne
Muhammed’den ne Ali’den ne Mevlana’dan
Ne Neyzen Tevfik’ten ne Hayyam’dan alırız us(akıl), gücü, bilinci değil mi
Biz usu yalnızca bilimden, bilimsellikten, onurdan, Türkçe’den, ulusallıktan
Yansızlıktan, içtenlikten alırız
Değil mi mavi gözlüm,
Bırakalım bu demokrasi, siyaset, hukuk, kardeşlik masallarını bence
Ne sömürgecilerle demokrasi, siyaset, hukuk, kardeşlik olur
Ne dalkavukları, yalakaları, uşakları, çömezleri, köleleriyle, utanmazlarıyla
Değil mi güneş yüzlüm,
Öc suyum olacaksın Batı kültürü
Öc suyum olacaksın Arab kültürü
Öyle ki koyundan, canavarınızı yaratacaksınız
Her canavarın, canavarını da yarattığı gibi,
Birinizin tek dişi kalmış
Öteki iki dişli
Önemli değil,
Aşk bite benzer
Kanın önemliyse öldürmelisin
Aşk önemliyse sen ölmelisin
Ah komşu, kusura bakma, biraz gürültü olacak
Yoz ve boş inançlı dünyanı yıkıp da
Bilimsel ve insanca bir dünya kuracağız da
Yarım kalmış, eksik kalmış az bir işimiz var
Öyle değil mi gökyüzü bakışlım,
Ah ah, yüzünü astı esmer güzeli
Boncuk boncuk ağladı ağlayacak
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Işık saçan sarı sevgilisiz kalan yüzüne nemden ellerini kapayıp
Kanlı kılıcıyla kış geldi geleli,
Canavarca bir kış olacak belli
Kim kışı seviyorsa
Yalan söylemesin
Canavarlığı da seviyor demektir,
Dünyada hangi devlet kansız, ordusuz, savaşsız kurulmuştur,
Korkma, kanla gelen kanla gitmez hep
Şili’deki Allende gibi barışla gelsen de kanla götürürler
Canavar yerine koyunluğu seçersen,
Kanlı Abd’nin, kanlı Ab’nin önünde eğilenler
Doğal ki sana kanlı bifteği değil
Yoğurtlu makarna , sebze yemeni önerirler
Güçlenip başkaldırmayasın diye,
İngilizlerdi Hindistan’da dokuma ustalarının ellerini kesen
Ve et yiyip güçlenip başkaldırmasınlar diye
İneği kutsal saydırıp yedirtmeyen
Belki keçisinin çiğ sütünü içmeseydi Mahatma Gandi
Dualarla boşuna sürmeye çalışıyor olacaktı barbar İngilizleri,
Ah bilir bu bilge
Abd’yi, Ab’yi sevmenin, savunmanın insanlık olmadığını,
Bu ülkede insan olmak ancak Türkçe, Türkiye için, Türklük içinse olur
Yoksa Hitler’in yanında da doktor vardı
İşkenceci Cia’nın da
Ah doktor çeteleri de çoğaldı, hastaneleri, hastaları soyan
Hipokrat’ın ruhu kısa gelir bu dünyayı anlamaya
Ama bilgeden zarar gelmez
Yüzüne tükürsen de ülkesine kötülük yapmadıktan sonra,
Bilgeler bilirler ki bu insanlıktan hakları tükürüktür, taştır
Bilgeler bilirler ki mürekkepleri onur onur dökülen göz yaşı
Ve boyun eğmeyen bir baştır,
Oy görüyorum ki mantar gibi bilgeler de çoğalmış
Voltaire’den, Platon’dan, Nieztsche’den, Hayyam’dan, Marx’tan söz yazan
Kendini bilge sanmış
Bilmezler ki bilgelik
Kırkbin(Kırk bin) bilimden odun getirilip
Kırkbin acıyla pişirilip
Kırkbin yılda yenilen, kendi etinden aştır...
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Böyle Söyledi Türk Bilgesi-323

Yılan yılanlığına, akrep akrepliğine, solucan solucanlığına, kirpi kirpiliğine
Dokunulmasın istiyor
İnsanlar keyiflerini bozan insanlara düşman oluyorlar
'Keyifimiz doğru mu, yanlış mı?' diye hiç düşünmüyorlar
Oysa tarih keyif bozandır, tarih keyif bozar
Yoksa şu an tepenizde vahşi hükümdarlar keyif sürüyor olurlardı,
Savım ki 'Şeref' sözcüğü gerçekte 'Şerdef' demektir yani 'Şerin defi'
Yani 'Şerin kovulması' yani 'Şersizlik' yani 'Kötülüksüzlük' yani 'Doğru ve iyi insan'
olmak
Ki 'Doğru'nun zirvesi, ölçütü de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin
Ve evrenin nitel zirvesi olan
Ve insanı hayvandan ayıran en üstün nitel fark olan 'Ahlak'tır
Bu nedenle açık ki Batıda özgürlük değil serbestlik vardır
'Onur' sözcüğünün anlamı 'Onaylanmışlık, onanlanmışlık, on üzerinden onluk'
'Özgürlük' sözcüğünün anlamı 'Özün gür yani doğru ve iyi varlığı, gelişimi'
'Serbestlik' sözcüğünün anlamı ise 'Başıbozukluk/Başı bozukluk, serserilik, berduşluk'
demek,
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımı ile donatılmamış sıpor(spor) da
Sanat da, mutluluk da, ekonomi de, devlet de, hukuk da, eğitim de, turizım(turizm)
da(de)
İnanç da, evlilik de, sevgi de, aşk da deliliktir,
Düş(Hayal) gücü düşük olanlar bedenlerini gezdirmeyi, bedenleriyle gezmeyi çok sever
Düş gücü yüksek olanlar bedenleri ile değil beyinleriyle, bilgiyle, kitaplarla gezerler
Gezmek göz yani görmek demektir oysa beyin yalnızca görmek demek değildir
Beyinin asıl işi düşünmektir, düşünmek için ise bilgi yeter
Galile dünyanın yuvarlak olduğunu ve döndüğünü gezerek görmedi
Gezen insanlar dünyanın düz olduğunu sanırlarken
Sokrates'i çok gezdiği için değil çok düşündüğü için ölüme mahkum ettiler
Gezmek hayvanlara ait bir temel özelliktir, insana ait değil
Hayvanlar gezmeden var olamazlar
Oysa bilimin, teknolojinin, ve kitapların işi insanları gezmeden var etmektir
Beyin ne ayaktır ne kanat
Beyin düşünme organıdır
Doğru düşünmek de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesi
ahlak
Nicel zirvesi bilim ile olur,
Düşmanından daha çok doğru düşünce üretemiyorsan düşmanından gerisindir
Ve egemenliği hak etmiyorsun demektir
Düşmanını yenmek istiyorsan doğru, iyi, güzel, yararlı, olumlu, bilimsel, ahlaklı, onurlu
Şeyleri düşmanından önce yap
Dini inançlarda, kutsal kitap tanımlı kitaplarda dünya 'Düz'dür
Çünkü 'Gök kubbe' denilir, kubbenin de altı düz olur
Zaten kutsal kitaplarda ya da dini inançlarda 'Dünya düz' denilmeseydi
'Dünya dönüyor' diyen Galile'yi öldürmeye kalkmazlardı,
Aldanma siyasete
Siyaset en büyük fitne
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed gibi, 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk gibi
Sarıl ahlaka ve bilime,
Atatürk'ün 'Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın'ı öğretmesi de açıklamakta ki
Atatürk'ün yanlışları var
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Örnek ki moda, pılaj(plaj), sigara, içki gibi konularda yanlışları var
Peki Osmanlı sultanlarının öz bebek kardeşlerini yani bebekleri
Ve öz çocuk kardeşlerini yani çocukları bile öldürtmekten çekinememeleri
Ve öteki ülkelerin vatanlarını işgal etmeleri, haraça(haraca) bağlamaları, sömürmeleri
Yanlış değil mi
Atatürk'ün kendi de demekte ki yanlışları olabilir ancak bu ülkeye, vatana, devlete
Ve millete asla kötülüğü olmadı
Ancak siyasetin ve özel sektörün bu ülkeye de, vatanda da, devlete de, millete de
kötülüğü
Var çünkü siyaset de, özel sektör de ya Osmanlı hanedanlığı gibi
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir ülke ve devlet
Ya da zina, fuhuş, eşcinsellik, porno, ensestlik, pedofili, zoofili, çıplaklık, toplumsal
alanlarda
Düzüşmek, evliler arası eş değiştirmek, çok karılılık, çok kocalılık, astroloji,
medyumluk,
Falcılık, uyuşturucu dahil hertürlü ahlakdışılığın ve biklimdışılığın serbest olduğu
Ahlaka ve bilime aykırı ülke, dünya, hayat(yaşam) kurmak peşinde
Atatürk'ün yanlışları var ancak Atatürk 'Yanlışlarımı ahlak ve bilim ile düzeltin' diyor
Oysa siyaset 'Ben diktatörüm, istediğimi yaparım, ne yaparsam uyacaksınız' diyor
Bu ülkede zinayı, genelevi, eşcinselliği, eşcinsel evliliği, ortalıkta mini şort, mini etek
Tayt pantolon ile gezmeyi
Astrolojiyi, medyumluğu, falcılığı
Devletin-vatanın-milletin-kamunun fabrikalarını, madenlerini, arazilerini
Gelir-Geçim kaynaklarını satmayı Atatürk serbest yapmadı, siyaset serbest yaptı
Gerçek ki 'Yanlışları olmak başkadır'
'Kötü olmak başkadır',
'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin' diyen Atatürk'e
Ve Muhammed'in 'Muhammed'in 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen din tanımına sırtdönüldüğü için(sırt dönüldüğü) için
Yerler kurda kalmakta, gökler akbabaya
Kavga ve kan kokusu sarmakta heryanı
Dikenler çiçek yapılmakta, leşler dost
Güzel sözler vahşiliğin süsü olmakta
Deliliğin çıplak teninde,
'Ergenekon demircisi' gibiyim
Halkının yolunu açmak, kurtuluşunu sağlamak için demirden dağı eritip yol açan
Ben de 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin' diyen Atatürk'ün bu sözünü
Ve Muhammed'in 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen din tanımını öğretip
Toplumun, ülkenin, insanlığın, ve dünyanın 'Doğruya giden yol'unu açmaya
Kurtulmalarına yardım etmeye çalışıyorum
Çünkü Atatürk'ün, ve Muhammed'in anladığını insanlık binlerce üniversitesi olmasına
karşın
Anlayabilmiş durumda görünmemekte
Bu nedenle ki binlerce üniversite olan dünya ahlak, bilimsellik, medenilik, barış, güven
Ve huzur içinde değil ahlakdışılık, bilimdışılık, düşmanlık, barbarlık, vahşet
İnsanlıkdışılık içinde
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalar olan siyasetin ve kapitalistliğin
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Yapısına, içeriğine, özüne uygun olarak,
İnsanlık maymuna doğru geriye gitmeye başlıyor olmalı
Çünkü poposu maymunlar gibi dümdüz erkekler
Kalçaları maymunlar gibi dümdüz dişiler görülmekte
Maymunlarla sorunum yok
Benim sorunum dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine aykırı insanlarla
Türbanlılar bilimdışı, türbansızlar ahlakdışı ise ne olacak bu ülkenin yazı, kışı,
İnsanlar, toplumlar, ve insanlık henüz doğru, gerçekçi, mantıklı düşünemiyor
Çünkü sözcüklerin doğru anlamlarını bilmiyorlar
Çünkü akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyasetçe yönetilen
Okullarda, üniversitelerde gerçeklerin ve doğruların öğretilmesi istenmiyor
Çünkü siyaset de, özel sektör denilen kapitalistlik de gerçeklere ve doğrulara aykırı
Demokrasi siyaset, siyaset yönetimi, siyasi parti, siyasi parti yönetimi değildir
'Ahlakçılık ve bilimsellik'tir çünkü beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin
Nitel zirvesi ahlak, nicel zirvesi bilimdir
Oysa siyaset toplumu böler, insanları birbirlerine düşman eder
Ve özel sektör denilen kapitalistliğe kölelik eder
Özgürlük sözcüğünün tanımını doğru bilmek gerekir
Özgürlük serbestlik değildir, 'Özün gür' yani özün doğru ve iyi gelişmesidir
Bu nedenle ki özgürlük bağımlılık içerebilir de, içermeyebilir de
Örnek ki kuş uçunca özgürdür ancak yaprak ağaçtan uçunca özgür değildir çünkü ölür
Kuzey kutubu'nda ya da Güney kutubu'nda kafesteki bir bülbül, kanarya, muhabbet
kuşu
Özgürdür ancak serbest  bırakılırsa özgür olmaz çünkü soğuktan ölür,
İnsanların düzeyine(seviyesine) inildikçe insanlar sevinirler, mutlu olurlar
Ancak bilime ya da ahlaka aykırılarsa ya da nefse kölelerse onlar
Büyüdükçebüyürler/Büyüdükçe büyürler
Ancak sen ahlaklı, bilimsel, nefssiz insan isen Küçüldükçeküçülürsün(Küçüldükçe
küçülürsün)
Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır'
Ve 'En acıdığım insanlardan biri de cahiller içindeki alimlerdir' dedi,
İnsan dişisine
Bilime, insanlığa hizmet etmek
Alime olmak yerine
Moda adı altında, erkekleri eğlendirmek, erkek egemenliğine kölelik araçı(aracı) olmak
Öğretilmekte
Özel sektörcü, kapitalist devlet türü kapitalistleri mutlu etmek içindir
Devletçi devlet ise toplumu
Kapitalist devlet türünde devlet kapitalistliğin hizmetçisidir
Devletçi devlet türünde ise ahlakın, bilimin, toplumun, ve insanlığın
Ancak devlet ahlak, ve bilim üzerine de kurulu olmalı, yalnızca toplum üzerine değil
Çünkü henüz hiçbir toplum alimlerden, alimelerden, bilgelerden oluşmuyor,
Beyine felsefe, mantık, bilimsellik
Ve dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dini yerleştirmeyen
öğretim-eğitim
Boşunadır, ancak köle-kölelik-uşaklık yetiştirir,
Bilimdışılığa, ahlakdışılığa, mantıksızlığa, sosyopatlığa katlanamam
Bilimdışılık, ahlakdışılık, mantıksızlık, sosyopatlık da bana katlanamaz
Yalnızlığım bundandır
Ancak acım, mutsuzluğum bundan değil
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Toplumun, ve insanlığın dini tanımlayan
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine aykırılığındandır,
Önemli olan mantıktır çünkü mantık hem dürüst, tarafsız, gerçekçi, doğrucu olmak
isteğidir
Hem de beyinin, insanlığın, ve evrenin insani zirveleri olan ahlaka ve bilime giden
Tek yoldur
Mantıksızlığın fiyatı önemli değildir, isterse parasız olsun mantıksızlık yanlıştır
Örnek ki ekmek, su, hava, toprak, emek parasız da olsa israf edilmemelidir
Birşeyi parasız ya da ucuz diye israf etmek de mantıksızlıktır
Yani mantıktan yalnızca paralı ve pahalı şeylerin değil parasız şeylerin de hakkı vardır,
Sosyal olmak insan birşey olsaydı arıya, karıncaya, kurda 'Sosyal hayvan' denilmezdi
Sokaklarda gezmekle sosyal olunsaydı, kediler, köpekler insan olurdu
Bilim inançtan, ve cehaletten; ahlak da bilimden üstündür
Çünkü bilim beyinin ve evrenin nicel zirvesidir, ahlak da nitel zirvesi
Aşağı tükürsen sakal,  yukarı tükürsen bıyık
İki uçu(ucu) boklu bir değnek gibi hayat(yaşam)
Yaşasan, içi bağırsak-bok-iğrençlik-tiksinçlik-mide bulandırıcı-insanlıkdışı-hayvan bir
bedensin
Ölsen iskeletsin
Ve yaşasan da, ölsen de içi lav, kor, ateş, insanlıkdışı bir dünya üzerindesin
Yapayalnızsın, ve umarsızsın(çaresizsin), umutsuzsun, olanaksızsın(ihtimalsizsin)
Seçeneksizsin(Tercihsizsin)
Ne yerin dibinden, ne yıldızların ötesinden duyulur sesin,
Hiçkimseye güvenme, hiçkimseye dayanma çünkü herkes ya kendi çıkarı kadar
Ya kendi yalanı kadar kendisi olmakta
Yalnızca, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik,
dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine sarıl
İnsan bu tanıma uyduğu kadar insandır
Yaşam(Hayat) ölüme kadar aldatır
İnsanı koruyacak tek şey dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet,
adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din
Ve bu dine uyan bir devlettir,
Ahlak olmayan yerde demokrasi, laiklik, özgürlük, akıl-ruh sağlığı, adalet, ve din olmaz
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel en zirvesidir
Öyle ki beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel en zirvesi olan bilimden
'Sultanlarla düşüpkalkan(düşüp kalkan) alim de hırsızdır' hadisinin de dediği gibi
Önemlidir, önderdir, üstündür, üsttedir,
Ben şakşaklanmak, övülmek, baştaçı(baştacı) edilmek, önemsenmek için değil
Öğretmek için yazıyorum
Ben yengi(zafer) kazanmak için değil, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan
Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik,
israfsızlık
Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dini
Öğretmek için yazıyorum,
Erkekler de ağlar da erkekçe ağlar
İnsanlar ağlar da insan insanca ağlarsa insan,

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Beyin ile alt çene arasında ters ilişki vardır
Alt çene kölesi insan türü ya çok konuşur ya çok yer
Ağız açıldıkça beyin kapanır,
İnsanları ilahlar yaratmışsa
Yakışıyor mu bu mezarlar ilahlara
İskeletlerin içilerinde(içlerinde) yılanlar, akrepler, solucanlar, çiyanlar, kurtçuklar
İğrenç birşey
İlahlar bunu mu hak görüyorlar insana
Ölenleri doğrudan yanlarına almak varken,
Nesi var mutlu olacak dünyanın
Nesi var mutlu olacak insanın
Nesi var mutlu olacak hayatın(yaşamın)
Mantıksızlık, rastlantı, ve insanlıkdışılık üzerine kurulu herşey
Yoksa hangi ilah üstünealır(üstüne alır) bu mantıksızlıkları ve insanlıkdışılıkları
Onur, gurur, başarı diye
Felsefe biraz anlam, bilim biraz güzellik, Din hadisileri'nin tanımladığı din biraz insanlık
Katıyor işte, onlar da olmasa herşey fasafiso işte
Sarılma dünyaya, uzakdur(uzak dur) dünyadan, mutlu olma dünya ile
İçi lav, kor, ateş, insanlıkdışılıktır
Sarılma insana, uzakdur insandan, mutlu olma insan ile
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, ölümlü, insanlıkdışılıktır
Sarılma hayata(yaşama), uzakdur hayattan, mutlu olma hayat ile
İnsanlıkdışı dünya ile insanlıkdışı bedenin birleşimidir
Sarıl, uzakdurma, mutlu ol dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din ile
O seni doğru insan yapacaktır,
Ölüler herşeylerini dünyada bırakırlar
Öldükleri anda kendilerini de, ailelerini de, dostlarını da, ülkelerini de
Hayatlarını da, herşeyi de unuturlar
Kefenin, ölünün cebi yok da anı(hatıra) defteri de yok,
Yerdeki ilahların zeki(anlaklı) insanlarca sınanmaya, denenmeye kalkılması
sonuçu(sonucu)
Dünyan uzakta ilah düşüncesi oluşmuştur
Dünyadan uzak ilah savının bir nedeni 'Yokluklarının kanıtlanmasının olanaksız
olmasının'
Sağlanması
Bir nedeni de dünyadaki herşeyi görebilmek için dünyaya uzaktan bakmak gerektiği
içindir
Biliyorsunuz, birileri putları devirmiş 'Haydi kendilerini kaldırsınlar da görelim' demiştir
Birileri de putların önlerine yemekler koyup 'Haydi yesinler de görelim' demiştir
Yani ilahları sınamaya, denemeye kalkışmışlardır, var olmadıklarını göstermek,
kanıtlamak
İçin
Gerçek ki, doğru ki us(akıl) inanmak ister ancak doğrulamak, kanıtlamak da ister
Öğretmenler de öğrencilerinin dersleri öğrenip öğrenmediklerini, bilip bilmediklerini
Sınavlarla öğrenmek, anlamak isterler
Aşıklar da birbirlerinin aşklarını sınamak, denemek isterler
Durum ki 'İlahların insanları sınaması, denemesi' yanında bir de 'İnsanların ilahları
Sınaması, denemesi' konusu bulunmakta tarihte,
Düşmanlıktan değil, herşeye en geniş açıdan bakabilmek için
En genele bakabilmek, en geneli görebilmek, bağımsız ve önyargısız olabilmek
Ve 'Birilerine yaranmacılık bağımlılığından, saplantısından, takıntısından' uzak olmak
için
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İnsanlardan, toplumdan, dünyadan, hayattan uzakdur(uzak dur)
Ayrıntıları da medyadan izle
İnsanlarla, toplumla, dünya ile, hayat(yaşam) ile içiçe(iç içe) olmak ya cehalettendir
Ya mutluluktan ki cehalet yanlıştır
Mutluluk da mantıksızlık içi lav, kor, ateş dünyada
İçi bağırsak, bok, iğrenç bir bedenle,
Hep, sırtından ve düşmanlarınca vurulmaz insan
Bazıan((Bazan) kendinin yaptığı iyilikle, kendinin gösterdiği hoşgörü ile
Kendinin yaptığı yardımseverlikle, kendinin gösterdiği sabırla, göğsünden de vurulur
Kurt kendi işini kendisi yaptığı için boyunu(boynu) kalınmış
Taş kendisi olduğu için ağırdır
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile yap her işini, yaşa hayatını
Ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile kendin ol hep,
Dünyanın hiçbiryeri güvenli değil
Paran, evin, birkaç dostun
Ve ruhunda 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din yoksa
Dünyanın hiçbiryeri(hiçbir yeri) güvenli değil
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dini yoksa,
İnsanların fazla, aşırı gelirlerinin olması ekonomiden birşey eksiltmez
Çünkü gelirleri ile alışveriş yaparlar, fazlasını da yatırım yaparlar
Ya da biriktirirler yani mezara götüremezler
Fazla para sonuçta mutlaka ekonomiye ya harcama ya birikim olarak girer
Yurt(Vatan) dışına çıkarılmazsa fazla gelirin ekonomiye zararı olmaz
Çünkü tüketimin bile sınırı vardır
Ancak fazla, aşırı gelir bir de ülkede ahlaka ve bilime aykırılık serbestse
Kişiliği, akılı, mantığı, ahlakı bozabilir, ve topluma, ülkeye bu yönden kötülük edebilir
Zarar verebilir
Yüksek, aşırı gelirli memurlar, memureler oluşmakta
Aynı işi 10 Bin Tl'ye yapacak pekçok mühendis, doktor, öğretmen, memur, memure
varken
Örnek ki işçi 5-6 bin Tl maaş alırken memura, memureye 20 bin Tl, 30 bin Tl, 40 bin Tl
50 bin Tl , 100 bin Tl Maaş vermek ne
Bu nedenle ki hem maaşlar aşırı, yüksek olmamalı hem de iki eşin de maaş aldığı
evliliklerde
Maaşlar bir de yarıya düşmeli
İnsan yalnızca kendisi, cebi için değil vatanı, ülkesi, toplumu, devleti
Bilim, ahlak, insanlık için de çalışmalı
Devlet de insan, bilim, ahlak, toplum, vatan, insanlık, insanca hayat(yaşam) için
çalışmalı,
Cehalet dikkat çekmek için
Ya bağırır, barbarlık yapar
Ya soyunur, ahlaksızlık yapar
Ya silahlar, bombalar patlatır, vahşilik, terör yapar
Sen dini tanımlayan Din hadisileri'ne uy herzaman, heryerde, heran(her an)
Çünkü yöntem yanlışsa ya sonuçu yanlış yapar ya ruhu,
Fitne geldi bandıra bandıra
Demokrasi diye kandıra kandıra
Fitne geldi bandıra bandıra
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Din diye kandıra kandıra
Oysa demokrasi de, din de 'Önce ahlak ve bilim' demek
Demokrasi de, din de
Siyaseti değil ahlakı ve bilimi dinlemek,
Fitne denizinin karanlık sularında yüzüyor gemi
Diyor 'Bu ay ve yıldızlar fitne mi?'
Fitne denizinin karanlık sularında yüzüyor gemi
Diyor 'Bu sapsarı güneş, bu masmavi gökyüzü fitne mi?'
Oysa diyor yer ve gök
'Ben bu topraklarda en doğru önder olarak gördüm
Bir tek 'Önce ahlak ve bilim; beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin' diyen
Atatürk'lü Mustafa Kemal'i',
'İlah' savını doğru yapacak şey ölümün varlığı değildir
Dünyada ölümsüzlük var olsaydı
İlahlar 'Bana gelirseniz sizi çok daha güzel bir dünyada
Çok daha güzel yaşatacağım' deselerdi, ilah savı açısından en doğrusu olurdu
Çünkü yoksa durum 'Önlenemeyen ölüm'e kılıfuydurmak(kılıf uydurmak) ile
tanımlanabilir,
Suçların, cinsel aykırılıkların, ve utanç verici öteki yanlışların öznel temel nedeni
'Düşünce darlığı'dır yani 'Mantık darlığı'dır
Buna da dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımı içindeki sözcükleri dışlamış olmak
Ve çok sayıda felsefel, bilimsel, ahlaksal, dinsel sözcük bilmemek neden olur
Öyle ki suçlular yakalanmayacaklarını, sapıklıklar da belli olmayacaklarını
Anlaşılmayacaklarını sanırlar,
İnsanlara 'Kendine dön' deme
İçi bağırsak, bok, iğrençlik bedenlerinin nesine dönecekler
İnsanlara 'Kendine sarıl' deme
İçi bağırsak, bok, iğrençlik bedenlerinin nesine sarılacaklar
İnsanlara 'Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine dön, sarıl' de
Gerçek ki insanca var oluş da, insanca kurtuluş da yalnızca ondadır
Dünya son değil başlangıçtır çünkü hiçliğin, yokluğun sonundan
Yani sonun sonundan oluşmuştur,
Ali 'Söylediğin sözün kölesi, söylemediğin sözün efendisi olursun' demiş
Bu durum açık ki susmayı, suskunluğu onurlandırır, saygınlaştırır, bu nedenle yanlıştır
İnsan dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dini de, felsefeyi de, bilimi de
Teknolojiyi de, öteki doğru bilgileri de
Yanlışları da, haksızlıkları da, kötülükleri de söylemeli
Din hadisileri'nin dediği dine uygun sözler insanı köle değil özgür, üstün, egemen yapar
Din hadisileri'nin dediği dine uygun sözler, toplum sevmese de, istemese de söyleyeni
Onurlandırır
Suskunluğun efendisi olmak için susmamalı,
Hiçbir ilaçın(ilacın) etkilemediği virüs türü gibi insan türü çoğalıyor, yayılıyor
Egemenleşiyor dünyada
Akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı
Ne özeleştirisi olan ne eleştirilmeye açık
Hep kendilerini haklı gören
Yaptığı herşeyi de, söylediği herşeyi de doğrusayan/doğru sayan
İşinegelene(İşine gelene) 'Doğru', işinegelmeyene(işine gelmeyene) 'Yanlış' diyen
Tek ölçütü kendi çıkarları, kendi zevki olan
Her konuda, her olayda yağgibiüsteçıkmak/yağ gibi üste çıkmak için çırpınan
Mantıksızlık, tutarsızlık, bilinçsizlik, nefs köleliği, beden köleliği, dünya köleliği
Akıl-ruh sağlıksızlığı, kişiliksizlik, barbarlık, ilkellik
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İncirçekirdeği/İncir çekirdeği dünya içinde
Kafasını kuma gömen devekuşu(deve kuşu)
Denizin içinde olup denizi bilmeyen balık gibi,
Çocukla çocuklaşmaya, çocuğa benzeyip çocuk eğitmeye çalışmaya
'Doğru çocuk eğitimi' demek yanlıştır
Çocuk eğitimi de, yetişkin eğitimi de dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği
Din ile olmalı,
Üniversite 'Okumak' ya da 'Bitirmek' ya da 'İşe girmek'
Ya da 'Toplumun işini görmek' için değil
Düşünür, alim, alime, bilge, mucit olmak için
Ve toplumu, dünyayı, ve insanlığı felsefe, mantık, bilim, ve teknoloji ile ilerletmek
içindir
Bu durum yoksa üniversite üniversite değil meslek lisesi ya da yükseklisedir/yüksek
lisedir
Doğru yani ahlakçı ve bilimsel eğitim için ülke siyasetten kurtarılmalıdır
Çünkü siyaset akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyadır
Ve herşey gibi eğitimi de yönetir
Bir ülkeyi siyasete yönettirmek ciğeri kediye emanet etmek gibidir
Ya da koca bir yolcu uçağını beş yaşındaki çocuğa sürdürmek gibi birşeydir
Çünkü siyaset akıldışı-bilimdışı-insanlıkdışı dünyadır,
Çirkinin yalnızca cinselliği, güzelin ise heryeri istenilmekte
Yani çirkin yalnızca yataklık, güzel ise herşeylik
Yalnızca cinsellik için, cinsel organ için istenilmek yazık bir durum
Ancak ne yazık ki akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü dişiyi
Yalnızca cinsellik, cinsel organı için istenilen bir araç durumuna getirmeye çalışmakta,
Konuşurken elini, kolunu sallayan
Eliyle, koluyla, mimikleriyle, bedeniyle konuşan insandan uzak durulmalı
Çünkü ya elleri, kolları, yüzü yani bedeni yani kütlesi ile etkilemek
Egemenleşmek, haklı çıkmak, kendini haklı göstermek istemek ilkelliği içindedir
Ya da düşüncesini yalnızca beyinle, dil ile, ve söz ile anlatamamak ilkelliği içindedir,
Gerçek cesur(yiğit, yeğit) insan
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine uyan insandır
Çünkü o hem en büyük cehalet, ve tüm kötülüklerin nedeni olan nefsi yenmeyi de
Yalnızlığı da başarır,
Evreni, dünyayı, ve insanı yaratan ilahlar ise
İnsan ölüsü neden kokuşuyor, çürüyor, leşe dönüşüyor, iğrençleşiyor, tiksinçleşiyor
Mide bulandırıcı oluyor
Kim güzel verdiği şeyleri güzel olarak geri almak istemez
Kim kendine güzellik yerine çürümüş, kokuşmuş, kurtlanmış şeyleri layık görür
Yerdeki, görünen, ve çok sayıdaki ilahlı dini inanç türünden
Gökte, görünmeyen, ve yalnızca bir tane ilahlı dini inanç türüne geçiş göstermekte ki
İnsanlığın geleceği ilahsız bir gelecek olabilir,
Dini inanç gelenek, görenek, töre adları altında saygı, saygınlık istiyor
Ancak yanlış ya da kötü ya da zararlı ya da bilimdışı ya da insanlıkdışı şeylere sevgi
Ya da saygı gösterilmesini istemek bilime de, dine de, mantığa da
Akıl-ruh sağlığına da, insanlığa da aykırıdır
Yoksa bilim astrolojiye, falcılığa, medyumluğa, simyaya
Neron'a, Hitler'e saygı göstermek zorunda kalırdı ve ilerleyemezdi
Dini inanç da putlara saygı gösterseydi, putçuluk devam ederdi
Bilim de, din de yalnızca doğru şeylere saygı gösterir yoksa insanlık henüz
Dünyanın düz olduğuna inanmakta olurdu
Eğer ahlaka ve bilime uygun değillerse bekarlık da, evlilik de, yalnızlık da, kalabalıklık
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da
Özgürlük değildir çünkü özgürlük 'Ahlakçılık ve bilimsellik' üzerine kuruludur
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi
Ve ahlak da, bilim de insanı hayvandan ayıran en üstün farklardır,
Eğitim genetik yani nicel bellek(hafıza) üzerine
Yani 'Ezberle, sınavları geç, okulları bitir, ve işe gir, para kazan, keyifine bak'
Üzerine kurulu
Öyle ki genetik belliği yüksek ancak nitel anlakı(zekası) ve yaratıcılığı düşük insanlar
bile
Üniversite, örnek ki tıp fakültesi okuyabilmekteler de
Ülkelerinin en önemli yerlerinin başlarına bile gelebilmekteler de
Az konuşmayı öğren
Önce en yakınlarınla, ve en yakınındakilerle
Öyle ki eşine bile herşeyini anlatma, söyleme, boşanırsa insanlara neler anlatacağı
Belli olmaz,
'Algı operasyonu' denilen şeylerden biri de
'Dişilerin çok hoşlanacağı akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, erkek ünlüler yarat
Erkekler dişileri etkilemek için o erkek ünlüye benzemeye çalışırlar, başlarlar.'
Dişiler için de tersi durum
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir ülke türünde üniversite
'Herkes gibi' olmak yeri değil, 'Herkes gibi' olmamak yeridir
Üniversite düşünür(filozof), alim, alime, bilge, mucit olmak yeridir
Herşey ile ilgilenmek, herşeye dikkat etmek yeridir
Felsefel, bilimsel, ahlakçı, kişilikli, evrensel olmayı öğretmek, ve öğrenmek yeridir,
Kiminin aptallığı kendisinden gelir, kiminin aptallığı çevresinden
Yani toplumundaki, çevresindeki, ya da insanlıktaki aptallığı
Yani ahlakdışı-bilimdışı durumu anlayamamaktan gelir
Ancak aptallık nereden gelirse gelsin, nasıl olursa olsun, durum ki dini tanımlayan
Din hadisileri'nin dediği dine aykırılıktan gelir,
Pusulası akıldışılık-bilimdışılık-ahlakdışılık-insanlıkdışılık olanla haritan
Haritası akıldışılık-bilimdışılık-ahlakdışılık-insanlıkdışılık olanla pusulan
Pusulası akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı olanla haritan
Haritası akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı olanla pusulan olmasın
Haritası 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'e düşmanlık olanla pusulan
Pusulası 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'e düşmanlık olanla haritan
Haritası dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din olmayanla pusulan
Pusulası dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din olmayanla haritan olmasın
Düşünür, alim, alime, bilge, mucit insanlara düşmanlıkla doğru insan olunmaz
Durum ki yalnızca kendi işi ile uğraşan, incirçekirdeği dünyaların
Sıradan ve çok az şey isteyenlerin
Yalnızca kendini kurtarmak isteyenlerin işleri rast gitmekte
Çok şey isteyenlerin de, ülkelerini ya da insanlığı kurtarmak isteyenlerin işleri
Pek rast gitmemek durumu içinde çünkü çokluk arttıkça olasılıklar artmakta
Olanaklar ise azalmakta,
Türkiye'de yapılmakta olan, ve 'Algı operasyonu' denilen şeylerden biri de şu
'Birşey ya da bir kişi ne kadar çok doğru ya da iyi ya da güzel ya da onurlu ya da övünç
Ya da baştaçı(baştacı) ya da toplum-insanlık-dünya için ne kadar çok zorunlu olsa da
Sürekli kötülenirse, kötülemeye kapılan, katılan insan sayısı zamanla artar, çoğalır.'
Öyle ki insanlar neye, neden karşı olduklarını bile önemsemez olurlar
Tersi olarak da 'Birşey ya da bir kişi ne kadar çok kötü biri olursa olsun, sürekli
övülürse
Bu övmeye katılan insan sayısı zamanla artar.'
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Önce sevgi de, aşk da değil mantık ve ahlak iste
Mantıksız ve ahlaksız sevgi, aşk hayvanlarda da var,
Doğa sevgisi, hayvan sevgisi, deniz sevgisi, silah sevgisi, mangal sevgisi, yeme-içme
sevgisi
Av sevgisi, sıpor(spor) sevgisi, gezmek sevgisi, sokak sevgisi, ünlü sevgisi gibi şeyler
Anlamsız hayatlara anlam katma didinmesidir, çaresizliğidir(umarsızlığıdır)
Akılı, mantığı, bilimi, insanlığı dışlamanın aradığı sevgi türüdür,
Kendini ne bir ilaha layık gören
Ne bir ilaha bağışlatmayı gerektiren
Ne var olmak için ilaha gerek duyan
Ne ilahla mutlu olan
Ne ilaha hizmet ettiren kibirin ya da nefsin olmasın,
Rap müzik hem barbarlık, ilkellik aşılar hem de akıl-ruh sağlığına kötülük eder
Çünkü sözlerin yalnızca doğrulukları, gerçeklikleri değil, söyleniş biçimileri(biçimleri) de
Önemlidir
Sözler medenice söylenilmelidir; berduşlar, serseriler, sosyopatlar, ya da deliler gibi
değil
Dini arama türbanda, sarıkta, feste
Din dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nde
Demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü arama bikinide, mini şortta, tayt pantolonda, mini
etekte
Ya da cinsiyette ya da cinsellikte
Demokrasi, laiklik, özgürlük beyinin, ve insanlığın en zirveleri olan 'Ahlak' ve 'Bilim'de,
Kas gücüyle kendini aldatma, kandırma
500 kiloyu kaldırabilsen de, yener seni 1 Mgr zehir,
Veganlık Batının bilimdışılığının, rap müzik vahşiliğinin, porno ahlaksızlığının kanıtıdır
Bu üçü bile Batının insanlıkdışılığının, delirmişliğinin, aptallığının, bilimdışılığının
İnsanlıkdışılığının, akıl-ruh sağlıksızlığının, barbarlığının kanıtıdır
Çünkü ahlak beyinin ve insanlığın nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi
Ve ahlak da, bilim de insanı hayvandan ayıran en üstün farklardır
Siyasetin derdi ahlak ve bilim değil oy
Özel sektörün derdi ahlak ve bilim değil para
O ayıp, bu ayıp, peki neden ayıp değil şuayıp,
Siyaset ile yönetilen ülkelerde nitel anlak yani ahlakı ve bilimselliği kapsayan anlak
Düştükçe düşer
Çünkü akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan
Ve toplumları bölüp insanları birbirlerine düşman etmekten çıkar sağlayan siyasetin işi
Toplumları doğru eğitmek değil yanlış eğitmektir,
Ey doğayı, hayvanları, çevreyi, havayı, denizleri, Kadın hakları'nı, İnsan hakları'nı
Öğrenci hakları'nı, İşçi hakları'nı, tarihi yerleri, tarihi kalıntıları, pılajları(plajları)
Modayı koruyanlar
Beyinin, insanlığın, evrimin, akıl-ruh sağlığının, ve evrenin en büyük hakkı olan
Ve insanı hayvandan ayıran en üstün fark olan ahlakı neden korumuyorsunuz
Ahlaklı ve bilimsel değilse ülke, Ferhad olsan aşkın olmayabilir
Yusuf olsan hakların olmayabilir
Eyüb olsan ailen olmayabilir
Vatan olsan alimin, alimen, bilgen olmayabilir,
Arama mutluluk, huzur, güven, sevinç hiçkimsede, ve hiçbiryerde(hiçbir yerde)
İnsana en önce gerekli olan şey dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dindir
Ne geçmişe bak, ne bugüne
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Hep geleceğe bak
Gelecek ürkütücü, korkutucu olabilir ancak geçmiş kafayıyedirtebilir(kafayı yedirtebilir)
'Sağlık' denildiği için mi bozuluyor, 'Solluk' denilse bozulmaz mı acaba
'Dünya' denildiği için mi yalan, 'Yarınya' denilse yalan olmaz mı acaba
'Gelecek' denildiği için mi gelecek geliyor, 'Gidecek' denilse gelmez mi acaba
Ne 'Me' sesi gelir, ne zar atılır, neden 'Mezar' denilmiş ki
'Helal' diyorlar ancak 'Helal' sözcüğü 'Hela' kökünden gelmekte
Demek ki 'Helal' değil 'Halal' yani 'Hale, duruma uygun' anlamında
Demek ki sözcükler de, doğru yazılmaları, doğru söylenmenleri de çok önemli
Demek ki sözcüklerde harf değiştirmek de, harf eksiltmek de yanlış sonuçlar yapabiliyor
Demek ki sözcüklerde harf değiştirmek de, harf eksiltmek de çok yanlış
Yani dilde de önce mantık gelmekte, yani mantık doğru düşünmede ilk önemli şey
Demek ki konuşabilmek değil yalnızca dil
Dil bir de mantık demek,
Fitne sözcüğü Arabça değil, Türkçe 'İtmek' sözcüğünün kökeni olan 'İt'ten türetilmiş
Türkçe kökenli sözcüktür,
Gençler ruhlarını bedenlerine ve yüzlerine yansıtırlar
Öyle ki ruhları bedenlerinin ve yüzlerinin köleleri, uşakları olur
Yaşlılar ise ruhlarını bedenlerine ve yüzlerine yansıtmamak yani ruhlarını bedenlerinin
Ve yüzlerinin kölesi yapmamak olgunluğu içindedirler
Bu nedenle gençler kıpırkıpır(kıpır kıpır)
Yaşlıların bedenleri ve yüzleri donuk, hareketsiz olabilir,
Dünya döner, Mars döner
Neden dönmeyen bir gezegen yaratmamış ki ilahlar
Hayvanlar ölür, insanlar ölür
Neden ölmeyen bir canlı yaratmamış ki ilahlar
İnsanın dişisinde meme, erkeğinde meme
Neden memesiz insan da yaratmamış ki ilahlar
Saç dökülür, diş çürür, neden sağlam değil ki herşey
Neden dökülmeyen saç, çürümeyen diş yaratmamış insanlara ilahlar
Gökte yıldırım, yerde deprem, kötü dünyadan iyilik mi beklenir
Neden huzur, güven içinde, insanca bir dünya yaratmamış ki ilahlar
İnsanların, insanları öldürmelerini isteyen bir ilah türüne inanmaları çok tuhaf bir
durum,
Mutluluğun, başarın, yengin(zaferin), huzurun, kişiliğin, önemin, hayatın(yaşamın)
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din üzerine kurulu değilse çürüktür,
Savım ki 'Farklı evren', 'Paralel evren', 'Uzaylı' gibi şeyler yok
Evren heryerde aynıdır, ve bir tanedir, tektir
Elma elmadır, insan insandır, demir su sudur, Mars'ta da, Jüpiter'de de
'Kuran' değişmez, değiştirilemez' denilmekte ancak tuhaf ki birileri Kuran'daki 'Riba'yı
'Faiz' diye çevirmekte, sözcükler değişince anlam değişmez mi
Oysa riba demek aşırı faiz demektir
Yani Kuran'da 'Aşırı faiz haramdır' yazıyor, 'Faiz haram' değil
Örnek ki tavuk da, aslan da hayvandır
Buz da, kar da sudur ancak farklı şeylerdir
'Sevgi' yerine 'Aşk' denilse, 'Hamur işi' yerine 'Baklava' denilse anlam değişmez mi
'Dostluk' yerine 'Arkadaşlık' denilse anlam değişmez mi
Hadis 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' derken sultanları ve sultanlığı baştaçı
etmek
'Temizlik' yerine 'Hijyen', 'Ahlak' yerine 'Etik', 'Etkinlik' yerine 'Aktivite
'Görev' yerine 'Misyon', 'Erek' yerine 'Vizyon' demek değişim, değiştirmek olmuyor mu
Demek de din de 'Önce mantık' gelmekte
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Bu nedenle ki Muhammed 'Önce ahlak ve bilim; ahlak ve bilim yoksa din de olmaz' dedi
'Ahlak' ve 'Bilim' de mantıktır yani mantıksız hiçbirşey ahlak da, bilim de olmaz
Dini tanımlayan 'Din hadisileri 'Din ahlak ve bilimdir; ahlak ve bilim yoksa din de olmaz'
Diyor, demek ki 'Din mantık' demektir yani 'Mantık yoksa din de olmaz' demektir
Öyle ise sözcüklere, ve sözcüklerin doğru yazılışlarına da, doğru söylenişlerine de çok
dikkat
Etmek gerekiyor yani 'Tencere tava, gerisi hava' yani 'Yalnızca yemek, içmek önemli
Gerisi önemli değil' durumu olmuyor
Yani demek ki 'Önce mantık', sonra ötekiler
Yoksa tenceredeki yemek bile sağlıksız ya da zararlı olabiliyor
Yani 'Dinliyim' demek yetmiyor, mantıklı olmak da gerekiyor, bu nedenle ki Muhammed
'Bilim(İlm) Çin'de de olsa gidip öğrenin' dedi
İslamcı dünya bugün dünyanın merkezi değilse dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak,
bilim
Vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik
İsrafsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ni
Yani mantığı dışladığı içindir
Çünkü baksanıza, hadis 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' demesine karşın
Kimisi sultanlıkla, hükümdarlıkla yönetilmekte
Kiminde ahlakdışı pılajlar(plajlar), ahlakdışı moda serbest
Dini tanımlayan Din hadisileri kim bir falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik
ederse
Muhammed'e indirilene küfür etmiş olur; kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece
tevbesi
Kabul olmaz, söylediklerinde onu doğrularsa kafir olur' demesine karşın kiminde
Televizyonda bile astroloji yani kahinlik yayınıları(yayınları) serbest
Din hadisileri 'Gürültü yapan bizden değildir' demesine karşın kiminde ezan bile
Gürültü yapan cihaz olan hoparlörle okunmakta
Din hadisileri 'Sultanlarla düşüpkalkan alimdir' demesine karşın Ramazan ayı'na bile
'Sultan' diyenler var
Din hadisileri 'Çarşı Şeytan'ın mescididir' demesina karşın kiminde ticaret baştaçı
Amaç, mutluluk, onur yapılmış
Yani heryerde mantıksızlık var
Oysa din mantıktır, mantık yoksa din de olmaz çünkü ahlaka da, bilime de mantık ile
Gidilir, ve 'Din önce ahlak ve bilim' demektir
İslamcı ülkelerde de, öteki ülkelerde de devlet ya da ülke ya da ekonomi ya da hayat
Ya da hukuk ya da evlilik ya da demokrasi ya da eğitim ya da toplum bozuksa
Dini tanımlayan Din hadisileri'ne uyulmadığı içindir,
Doğru, gerçek hukuk yasaları(hukuku) yani kendini değil
Gerçekleri, doğruları, ahlakı, ve bilimi korur
Çünkü hukuku akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyaset yapmakta,
İnsanı hayvan olmaktan uzaklaştıran dört nesnel içerikli, nesnel kökenli savaşım var:
1- Mia(Maoa) geni'ne karşı savaşım
2- Adrenalin hormonuna karşı savaşım
3- Mutluluk hormonu'na karşı savaşım
4- Cinsellik hormonlarına karşı savaşım,
Devlet toplumunun ailesi olmalıdır
Her vatandaşına çocuğu gözü ile bakmalıdır
Yoksa doğru devlet olmaktan da, doğru vatan olmaktan da, doğru toplum olmaktan da
Doğru ülke olmaktan da, adaletten de, doğru eğitimden de, doğru ekonomiden de
Söz edemez,
Kitap müzikten de, heykelden de edeblidir yani üstündür
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Çünkü örnek ki kitapta 'Sevişmek istiyorum' yazsa
Bunu yalnızca o kitabı okuyanlar görür
Ancak örnek ki müzik 'Sevişmek' istiyorum dese
Konserlerde, televizyonda, radyoda herkes duyar
Kitap çıplaklıktan söz etse, bunu yalnızca o kitabı okuyanlar görür
Ancak çıplak bir heykeli herkes görür.

Necdet Gürçiftçi 3
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Böyle Söyledi Türk Bilgesi-325

'Türkçe ile felsefe ve bilim olmaz' gibi sözler de
Türkçeyi küçümsemek, hor görmek, dışlamak da yanlıştır
Gerçek ki hiçbir dilde karşılığı olmayan 'Özgürlük' yani 'Özün gür' varlığı demek olan
Sözcüğün karşılığı, eş anlamlısı hiçbir dilde yoktur
Hürriyet, freedom, serbestlik gibi sözcükler 'Özgürlük' sözcüğünün karşılığı değildir
Çünkü bu sözcükler bedeni içerir oysa 'Özgürlük' sözcüğü hem bedeni
Hem ruhu içerir
Örnek ki Güney kutubu'nda kafesten serbest bırakılan bülbül serbest kalır, hür olur
Ancak özgür olmaz çünkü açlıktan önce soğuktan ölür
Yani hürriyet, freedom, serbestlik demek 'Özgürlük' demek değildir
Ki zaten özgürlük ancak beyinin, insanlığın, ve evrenin zirveleri olan ahlak ve bilim
İle olur
Yani örnek ki hapishaneden serbest bırakılan bir haydut serbest olur ancak özgür olmaz
Çünkü ahlaklı ve bilimsel değildir
Gerçek ki Türkçesiz felsefe ve bilim olmaz
Türkçe öyle küresel, evrensel, ve mantıklı bir dildir ki
Pekçok(Pek çok) dili de etkilemiştir
Savım ki İngilizcedeki, 'Dişi' anlamına gelen 'She/Şi' sözcüğü
Türkçedeki 'Dişi' sözcüğünün 'Şi' ekinden türetilmiştir
Pekçok dilde bu tür pekçok örnek vardır
Öyle ki 'Yabancı sözcük' sanılan pekçok sözcük gerçekte ya Türkçedir
Ya Türkçe kökenlidir ya Türkçe içeriklidir ya Türkçe özlüdür
Türkçeyi küçümsemek, önemsememek ya cehalettendir
Ya Atatürk, Türkçe, Türkiye düşmanlığındandır
Türkçeyi koru, geliştir
Diline sahip çıkmayan toplumun da, ahlaka ve bilime sahip çıkmayan toplumun da
Akıl-ruh sağlığı olmaz,
Ben Muhammed denilince
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen insanı anımsarım(hatırlarım), bilirim
Böyle bilmeyen insan, Muhammed'i bilmiyor demektir
Ben Atatürk denilince
'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin, ahlakı ve bilimi örnek alın' diyen insanı
Anımsarım, bilirim
Böyle bilmeyen insan, Atatürk'ü bilmiyor demektir,
Önce mutlu olup, sonra düşünme
Önce dünyanın içinin lav, kor, ateş
Bedenin içinin bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık, insanlıkdışılık
Olduğunu
Ve dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dini düşün
Sonra mutlu ol, olabiliyorsan,
Önce konuşup, sonra düşünme
Önce dünyanın içinin lav, kor, ateş
Bedenin içinin bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık, insanlıkdışılık
Olduğunu
Ve dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dini düşün
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Sonra konuş, konuşabiliyorsan,
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine uyan insan isen
Sana saygı duymayan insanlar ile konuşma
Çünkü sana saygı duymamak dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine
Saygı duymamak demektir
O dine saygı duymayan zaten doğru hiçbirşeye saygı, ilgi, sevgi duymaz
'İnziva'nın anlamı, içeriği, kapsamı, amaçı, nedeni de zaten budur
İnziva olgunlaştırır, iyileştirir, düzeltir
Çürütmez, yıkmaz, yok etmez
İnziva içindeki yiyecekleri, içecekleri koruyan buzdolabı gibidir
İçindeki doğru şeyleri, ve o doğru şeyler içinde olan insanı korur,
Okumak cehaleti alıyor, yok ediyor ancak eşekliği almıyor, yok etmiyorsa
Ya eğitimin eşekliğindendir ya insanın kendi eşekliğinden
İnsanlar çok tuhaf
Sokakta takip edilseler şikayetçi oluyorlar
Sosyal medyada takip edilmek için çırpınıyorlar
Ev almak için çırpınıyorlar
Ev alınca da eve girmek istemiyorlar, hep gezmek istiyorlar,
Atatürk 'Ne mutlu Türküm diyene', ve 'Bir Türk dünyaya bedeldir' sözleri ile
Türklerdeki, Orta Asya'dan gelen Yabancı hayranlığını yok etmeye
Muhammed de 'Bilim/İlm/İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin' sözü ile
Müslümanlara 'Meraklı olmak'ı öğretmeye çalışmıştır
Ben 'Atatürk' denilince de, 'Muhammed' denilince ilk bunları anlarım
Yani insan 'Yabancı hayranı' olmamalı, ve 'Meraklı' olmalı
Yalan makinasız adalet adalet değildir, özellikle boşanma davasılarında(davalarında)
Ve ceza davasılarında Yalan makinası zorunlu olmalı,
'Z kuşağı' diye akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı üçgeni ile
Dünyadan habersiz, incirçekirdeği(incir çekirdeği), cehalet, mantıksızlık, tutarsızlık
Ahlakdışılık, bilimdışılık, yoz bir dünya içinde
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ancak kibir ve mutluluk içinde
Eğlence, zevk, haz, nefs odaklı
Evrensel temel bilgilerden de, yerel temel bilgilerden de uzak, yoksun
Genel kültürsüz, yoz bir insan türü yaratılmaya çalışılıyor
Bundan 30 yıl kadar önce, Usa'da(Abd'de), 'Acun firarda' yayınında
Acun Ilıcalı'nın pılajlardaki(plajlardaki) Usalılara(Amerikalılara)
'Devlet başkanınızın adını biliyor musunuz?' sorusuna
Ancak 10 kişiden 2'si doğru yanıt verebilmişti
Yine bundan 30 yıl kadar önce Europe'de(Avrupa'da) bir ülkede
İlin(Şehirin/Şehrin) içinden geçmekte olan bir ırmağa biri düşmüştü
İnsanlar yardım etmeye çalışmak yerine oturmuşlar, yiyip içip bakıyorlardı
Türkiye'de de 'Z kuşağı' adı altında aynı durum gelişmekte
Örnek ki Kars'lı(Karslı) ve Kars'da(Kars'ta) yaşayan, ve pazarlamacılık yapan genç bir
dişi
Bir radyo kanalında telefonla yapılan yalnızca bir soruluk yarışma ile yapılan
Bilgi yarışmasındaki 'Kars'ın ünvanı nedir?' sorusunu bilemedi
Ben batıda yaşamama karşın biliyorum: 'Serhad'
Ve bu ülke Neşet Ertaş'ı tanımayan, duymamış, bilmeyen
Dişi, genç pop müzikçisine de
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Televizyondaki bilgi yarışmasında, çok kolay bir tıp(tıb) sorusunu bilemeyen doktora da
Tanık oldu
Ve geçenlerde, bir apartmanın beşinci katından atlayıp intihar etmek isteyen birini
İnsanlar gülerek, eğlenerek, ellerindeki şeyleri yiyerek, mutlu biçimde kameraya
çekiyorlardı
Ekonomik başarılar boşlaf(boş laf)
Gerçekte ülke, ve dünya işte böyle akıldışı bir yola gitmekte, götürülmekte
Siyaset-Moda-Pılaj-Ünlü dörtgeni ile
Durum ki gerçekte ülke ve dünya yükselmiyor, çöküyor
Televizyonda suç haberlerinin(haberlerinin) giderek daha da artması da bundan
Durum ki 'Z kuşağı' incirçekirdeği bir dünya
'Z kuşağı mutluluğu' incirçekirdeği bir dünya içinde mutluluk durumu
İnsanlara düşünürlük(filozofluk), alimlik, alimelik, bilgelik vermeyen, öğretmeyen
eğitim
Boş eğitimdir
Ne cehaleti ne eşekliği alan türden eğitimdir
Liselere ve üniversitelere sözel genel kültür dersi, ve uygulamalı genel kültür dersi
konulmalı
Ahlakdışılık, ve astroloji gibi bilimdışılıklar yasaklanmalı
Yoksa 'Z kuşağı' durumu 'Moda-Pılaj-Ünlü' üçgeninde 'Zırt kuşağı' durumu olur,
Devletin, vatanın, ülken, hukuk, ekonomi ahlakçı ve bilimsel olmazsa
Huzur, güven içinde olmazsın
Sen ahlaklı ve bilimsel olmazsan doğru insan olmazsın
Sen herşeyi devletten bekleme, devlet herşeyi senden beklemesin,
Hayatını(Yaşamını) dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına üzerine değil de
Çalışmak, iş, keyif, kas, cinsellik, gösteriş, nefs, cehalet, mantıksızlık gibi şeyler
Üzerine kurarsan yanlış yaparsın
Hem kendine de kötülük yaparsın, doğru insan olamazsın
Hem de bugün mutlu olsan da gelecekte mutsuz olursun
Ölülerin durumlarından durum ki ölüm, ölmek bir ilahın yanına
Ya da başka bir dünyaya gitmek değil, toprağa çürümeye gitmek,
Para, mal, mülk, servet, zenginlik, beden, kas, cinsellik, süs, takı, ev, araba
Deniz, silah, eğlence, sıpor(spor), yemek-içmek ile mutlu olmak
Para, mal, mülk, servet, zenginlik, beden, kas, cinsellik, süs, takı, ev, araba, deniz,
silah
Eğlence, sıpor, yemek-içmek ile mutlu olmaktır
En doğru, en insanca, ve en üstün mutluluk ise
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine uyup, mutlu olmamaktır
İçi lav, kor, ateş dolu dünyada içi bağırsak, bok, iğrençlik dolu beden ile insana
Mutluluk değil us(akıl), mantık, bilinç, onur, gurur, kişiliklilik, erdemlilik gerekir
Hiçkimse dünyada yitirmeden(kayıb etmeden), zarar etmeden yaşayamaz
Çünkü yaşamın(hayatın) kendisi zaten ölümle bitecek en büyük
yitirimdir(kayıbtır/kayıptır)
En büyük zarardır
İnsanlar vatanlarını korumak yerine dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine
sarılsalar
Zaten tüm dünya, heryer vatanları olur,
Ölüm ile ayrılık zamanı gelir
Ayrılır ölümle herkes
Dünyadaki sonlu ve görünen yolundan, evrendeki sonsuz ve görünmeyen yoluna,
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Ampülün mucidi Edison mucidlerin en üstünü Tesla'ya yaptırdığı işin parasını vermemiş
Belli ki gasp ruhu Usa'nın(Abd'nin) ruhunda var
Mia(Maoa) geni yoğun insanlar çoğaldıkça ülkeler de, hukuklar da daha da bilimdışı
Ahlakdışı, ve insanlıkdışı olacak
Çünkü hem siyasetçiler onlardan oy alabilmek için onlara uyacaklar
Hem de onlar üniversite okuyup ülkelerinde yükseldikçe hukuku da onlar yapacak
Hukuk diye, adalet diye ahlaklılar haksız, ahlaksızlar haklı
Bilimseller haksız, bilimdışılar haklı duruma gelecek
Ve dünya yeniden önce Sodom, Gomora, Pompei
Sonra da Romalılar, Spartalılar, Naziler durumu olacak,
Türk demek de, Müslüman demek de, Atatürk demek de, akıl-ruh sağlığı demek de
Medenilik demek de, demokrasi demek de, laiklik demek de, özgürlük demek de
Adalet demek de, eğitim demek de 'ÖNCE AHLAK VE BİLİM' demektir
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir
Bilim de nicel zirvesi
Ve ahlak ile bilim insanı hayvandan ayıran en üstün özelliklerdir
Bu nedenle ki ahlaka ve bilime aykırı herşey yasaklanmalı
Atatürk de sanatçının ahlaklısını sever, ahlak da ahlaklı giyim ile başlar
Demokrasinin önderi ahlakdışı-bilimdışı ünlüler ya da insanlar değil ahlak ve bilimdir
İnsan önce aşık olur, sonra aşık olacağı birini arar,
Bazıan(Bazan) iyi oluyorum, bazıan kötü
Bazıan yuh, bazıan alkış
Bazıan bahar, bazıan kış
Bazıan para cezası, bazıan müebbetten yatış
Beyinimde Arab Mustafa'nın dini tanımlayan Din hadisileri'nin dedi din olmasa
Ve 'Önce ahlak ve bilim' diyen Türk Mustafa olmasa
Beyinim yalnızca kendini düşünen incirçekirdeği(incir çekirdeği), bencil, sorumsuz
Sosyopat bir kafa olsa
Ben de 'Benden iyisi yok'lardan olacağım da
Sorun oluyor işte böyle herşey
İnsanlığın ilk en büyük icadı ne ateştir, ne tekerlektir
Ateş de, tekerlek de icat değil taklittir
İnsanlığın ilk en büyük icadı mikroskoptur bence
Çünkü mikroskop olmasaydı dünyada insan kalmazdı, özellikle salgın hastalıklardan
Ancak denilebilir ki mikroskobun merceklerini yapmak için de ateş gerekir
Ancak gerçek ki yanardağlarda da ateş var
Mercek elektrik(elektrik) ısısı ile de yapılabilir
Yerden fışkıran sıcak su kaynakları ile de
Buhar enerjisi ile elektrik üretilebiliyor
'Şifalı' denilen bitkiler, otlar
Ve 'Şifalı' denilen dualar şifa sağlıyorlarsa
İslamcı dünya neden ilaç fabrikasıları(fabrikaları) ile dolu değil
İlaçlar neden genelde hep Batıda icat ediliyor
İlaç fabrikasıları genelde neden Batıda yoğun
Gerçek ki Muhammed 'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz
Bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin'i boşuna demedi
O zamanların 'Batı'sı Çin idi,
Tıkınmaktan, sıpora(spora) kadar her alanda unutma
Abartma zevki, hazzı, nefsi
Yoksa seni, kişiliğini, akıl-ruh sağlığını azaltır
Zevkten, hazdan, nefsten uzakdurursan(uzak durursan) başın ancak bilgisizlikten
Belaya girebilir
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Çünkü zevk, haz, nefs tüm kötülüklerin nedeni ve amaçıdır(amacıdır),
Savım ki
Evrende de, doğada da, maddede de egemen, üstel olan şey zorunluluk değil
rastlantıdır
Rastlantı da tutarlılık üzerine kuruludur
Bu nedenle ki evrende, doğada, dünyada herşey rastlantıdır, ve tutarlılıktır
Tutarlılığı da şeylerin kendileri yaratır yani şeyler ya var olan duruma tutarlılık içinde
Var olurlar ya da ya var olamazlar ya yok olurlar
Yani zorunluluk mutlak değil görelidir(izafidir)
Ancak tutarlılığın bir de yönü vardır, bu yöne uygun olmayan var oluş ya var olamaz
Ya yok olur,
Özlemek zaaftır, zayıflıktır
Çünkü hem geçmişe yönelikliktir, hem görünüşe köleliktir
Özlemek insani birşey de olsa zayıflıktır, insani olan herşey doğru ya da iyi demek
değildir
Siyasi demokrasi sonunda, ergeç, kendine, bir fahişe kitlesi
Ve erkek vahşi kitlesi yaratır, var olabilmek için
Gerçek ki ahlaktan ve bilimden ayrılan herşey yanlışa, kötüye, insanlıkdışılığa gider,
Hayat(Yaşam) ölümden alınan borçtur
Ölüm çürüten, bir daha uyanılamayan uyku
Ya da bir daha ayılınamayan bayılma gibidir
Uykuda rüya görülebilir ancak hiçkimse, hiçbirşey tanımayabilir, anımsamayabilir
Baygınlıkta ise rüya görülmez, hiçkimse ve hiçbirşey anımsanmaz(hatırlanmaz)
Sanmayın ki ölüler kendilerini de, sizi de bilirler
Sanmayın ki öldüğünüzde kendinizi de, bildiklerinizi de bileceksiniz
Sıradan, cansız bir nesneye dönüşeceksiniz
Doğaya, toprağa, suya, ve göğe karışan,
İnsan dişisini daracık ya da açıksaçık giydiren
Ya da ortalıkta sütyen-külot dolaştıran
İnsan erkeğini ise ahlaka uygun, boğazına kadar kapalı giydiren moda türü
Açık ki insan erkeğinin medenisini
İnsan dişisinin de fahişe gibisini istiyor,
Çağımızın en büyük insanlık, ahlak, bilim, medenilik, barış, huzur, güven
Ve akıl-ruh sağlığı düşmanı
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, utanmaz moda türüdür
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan Usa güdümlü moda türü
'School to back/Okula dönüş', 'Campus to back/Kampüse dönüş'
'City to back/'Şehire dönüş' gibi sözleri ile de
Toplumun her bölümüne de, Türkiye'ye de doğrudan egemen olmak istiyor
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa modasına uymak
Usa'ya 'Gel ülkemi işgal et, ben senin gönüllü ajanınım, gönüllü askerinim' demektir
Modadan uzak dur çünkü moda hem akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan
Usa'nın(Abd'nin) dünyaya ve insanlığa egemen olmak araçıdır(aracıdır)
Hem de nefstir
Nefs de 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' hadisinin de dediği gibi
Hem alimi bile hem alimlikten hem dinden çıkaran en büyük cehalettir
Hem tüm kötülüklerin nedeni, amaçı(amacı), ve ortaklığıdır
Hem de akılı, mantığı, ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını engeller.

Necdet Gürçiftçi 3
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Bu Nasıl Üniversite Okumak.

Bilim 40 bin odalı dünya, üniversite 40 odalı dünyadır
Birine girip, birini ezberleyip ne bilimsel olunur, ne üniversite mezunu
Ne yüksek okul üniversitedir, ne fakülte
Üniversite demek evren demektir, değil dört duvar
'Okumak cehaleti alıyor, eşeklik kalıyor' ise orada üniversite yoktur
Üniversiteyi bilim ve ahlak değil siyaset, ve özel sektör yönetiyorsa, orada üniversite
yoktur,
Üniversite ne siyaset koltuğu, ne iş yeri anahtarıdır
Ne dünya malı, ne nefstir
Üniversiteye giderken akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı moda türünü
Ve akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı ünlü türünü değil
Bilim tarihine emek harcamış alimleri, alimeleri örnek al, düşün,
Üniversite diploman var
Ruhunda zeka, akıl, mantık, bilimsellik yok
Bu nasıl üniversite okumak
Üniversite diploman var
Ruhunda ahlak, vicdan, dürüstlük, merhamet yok
Bu nasıl üniversite okumak
Üniversite okumak incirçekirdeği dünya içinde devekuşu olmak değil
Evrenin nicel zirvesi olan bilimi, nitel zirvesi olan ahlakı egemen yapmak demektir,
Üniversiteye bedenle değil beyinle gidilir
Üniversite diploması işe giriş belgesi değil evrene(kainata) giriş belgesidir
Üniversite diploması keyif uzmanlığı değil insanlığa bilimsel
Ve ahlakçı önderlik, liderlik belgesidir
Sen ise burunundan(burnundan) ötesini görmezsin, dinlediğini anlamazsın
Genel kültürde lise öğrencisinden bile gerisin
Bir sözcüğü, sözü, atasözünü bile çözümleyemezsin
Bir dilekçe bile yazamazsın
Halkının haklarını bile aramazsın
Akıldışılıkları, bilimdışılıkları, ahlakdışılıkları, insanlıkdışılıkları, hukukdışılıkları
Adaletsizlikleri, vicdansızlıkları, merhametsizlikleri önemsemezsin
Bir şiir bile yazamazsın
Bu nasıl üniversite okumak,
Mini şort diye külotla, bikini diye sütyen-külotla, tayt pantolon diye içlikle ortalıktasın
Bu nasıl üniversite okumak
Sigara, içki bağımlılığını bile yenemeyen beyinin var, bu nasıl üniversite okumak
Cinlere, perilere, astrolojiye, burçlara, medyumlara, fala, bilimdışı şeylere inanıyorsun
Bu nasıl üniversite okumak
Çamaşır makinesini(makinasını), bulaşık makinesini, televizyonu, bilgisayarı, telefonu
Dua ile, okuyupüfleyip(okuyup üfleyip) onarmaya(tamir etmeye)
Hastalıkları tıp, hastahane, doktor, ilaç, bilim ile değil
Dua, büyü, takı, taş, muska ile iyileştirmeye çalışıyorsun
Aşı, ilaç, tıp, bilim düşmanlığı yapıyorsun
Yer fıstığının ağaçta yetiştiğini, Budha'yı kadın, dünyayı düz sanıyorsun
Usa'nın(Abd'nin) akıldışı-ahlakdışı ünlülerini biliyorsun, Aşık Veysel'i, Neşet Ertaş'ı
Bilmiyorsun
Akıldışılığın, bilimdışılığın, akıldışı-ahlakdışı modanın, yemek tarifinin kırk türünü
biliyorsun
İshalde ilk yardımı, Aspirin ile Parol arasındaki farkı bile bilmiyorsun
Elektrik(Elektrik) mühendisisin ütünü, bilgisayar mühendisisin bilgisayarını
onaramıyorsun
Doktorsun, sepsisi şıp diye anlamıyor, dakikalar bile önemliyken saatler süren tahliller
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İstiyorsun, ve hasta ölüyor
'Göz doktoruyum' diyorsun, mideden anlamıyorsun
'Dahiliyeciyim' diyorsun beyinden anlamıyorsun
'Avukatım' diyorsun, dilekçelerin yazım yanlışıları(yanlışları) ile dolu
'Pısikologum(Psikologum)' diyorsun, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı moda, görünüm
Ve akıldışı-bilimdışı inançlar içindesin
'Öğretmenim' diyorsun, öğretmen misin, modacı mısın belli değil
'Üniversite mezunuyum' diyorsun, bilime ve ahlaka değil
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı dünya olan siyasete yandaşlık yapıyorsun
Ey sen, kendine 'Üniversite mezunu' diyen
Bu nasıl üniversite okumak
Üniversite diplomasını hak etmeden taşıyorsun
Bu nasıl üniversite okumak,
Üniversite utanmazlık, zevk, haz, moda, eğlence, keyif, narsistlik, sosyopatlık
Teşhircilik, siyasi yandaşlık, özel sektöre kölelik, paraya uşaklık, kibir öğrenme yeri
değil
Bilimsellik, evrensellik, düşünürlük(filozofluk), alimlik, alimelik, bilgelik öğrenme yeridir
Bedenin ahlaka, ve akıl-ruh sağlığına aykırı; beyinin genel kültürsüz, akıldışı, bilimdışı
Üniversite mezunu değil sanki modacılık, büyücülük, ve utanmazlık okulu mezunu
gibisin
Üniversite diploman var ancak lise mezunu gibisin
Aynaya, mevkine, makamına, gelirine, keyifine değil
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla
inzivadır'
Diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine bak ve sor: 'BU NASIL ÜNİVERSİTE OKUMAK?'.
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Bu Vatanın Evladları Mı

Kimi, karakolda yalan söyler, iftira atar; kimi, mahkemede
Ne dürüstlük var, ne merhamet, ne vicdan
Bunlar bu vatanın evladları(evlatları) mı
Kimi, mini şort diye külotla ortalıkta
Kimi, bikini diye sütyen-külotla
Ne özeleştiri var ne utanmak
Bunlar bu vatanın evladları mı,
Oysa 'Önce bilim ve ahlak' dedi Atatürk
Ben insanın bilimselini ve ahlaklısını severim' dedi Atatürk
Benim dediklerimle bilimin ya da ahlakın dedikleri çelişirse
Beni değil bilimi ve ahlakı dinleyin' dedi Atatürk,
Kimi, öz bebek kardeşlerini, öz çocuk kardeşlerini, annelerini, babalarını öldürtmüş
Osmanlı sultanlarını baştaçı(baştacı) eder, topluma yanlış örnek olur
Oysa 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler de hırsızdır' dedi Muhammed
'Vicdanı olmayanın dini de yoktur' dedi Muhammed
Kimi, Atatürkçülük, demokrasi, laiklik diye sigara, içki içer, topluma kötü örnek olur
Bunlar bu vatanın evladları mı,
Kimi, siyaset diye toplumu böler ve insanları birbirlerine düşman eder
Kimi, özel sektör diye vatanı ve toplumu sömürür
Kimi, sanatçılık diye etini sergiler; kimi, ünlülük diye
Kimi, moda diye ahlaksızlık yayar
Bilimin ve ahlakın değil akıldışılığın, ahlakdışılığın ve insanlıkdışılığın elinde
Topluma dolanmış zincirler
Oysa Muhammed de, Atatürk de 'Önce bilim ve ahlak' dedi
Ne Muhammed'i var, ne Atatürk'ü anlamak,
Kimi genelev açar, kimi sıtriptiz(striptiz) kulübü
Kimi bay, bayan karışık masaj salonu
Kimi etektıraşını(etek tıraşını) bile kuaföre yaptırır
Bunlar bu vatanın evladları mı
Oysa 'Din utanmaktır, utanmak yoksa din de yoktur' dedi Muhammed
Kimi zina yapar, kimi fuhuş, kimi tecavüz
Kimi yolsuzluk yapar, kimi dolandırıcılık, kimi hırsızlık, kimi gasp
Kimi rüşvet alır, kimi yandaşlık
Bunlar bu vatanın evladları mı,
Heryerin sultanı akıldışı ve ahlakdışı modaya uşaklık
Kimi, astroloji öğretir; kimi, medyumluk; kimi, falcılık
Üniversite diplomalarına bile ekli değil akıl, mantık, merhamet, vicdan, insanlık
Ne alime benziyorlar, ne alimeye
Bunlar bu vatanın evladları mı
Bu vatanın evladları iseler Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi
Neden 'Bilim ve ahlak' ile yetiştirilmediler, neden 'Bilim ve ahlak' ile sahiplenilmediler
Neden 'Bilim ve ahlak' ile yaratılmadılar
Üniversitelerden önce, ne işe yarıyor bu ülkede, alimliğe, alimeliğe giden
İlk yol olması gereken ilkokullar
Nedir bu ülkede, ekonomiden, eğitime kadar, bu sahipsizlik
Çünkü 'Bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin
Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür' ded, Muhammed
Oysa ' Bizim akıl mantık zekâ ile hareket etmek en belirgin özelliğimizdir' dedi Atatürk.
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Bülbülün Büyüklüğü

Terör bir yandan siyaset bir yandan
Yiyip bitirdiniz ülkeyi
Hukuksuzluk bir yandan yolsuzluk bir yandan
Yaktınız yıktınız ülkeyi,
Oysa ayaklarında ayakkabılar, azıklarında yemekler olmayanlar
Harikalar yaratmışlardı yedi düvele karşı,
Nasıl mutluluk çığlıkları yükselebiliyor kendisine utanmadan sanat diyen şeytandan
Ve utanmadan özgürlük diyen medyadan
Emeğin, insanlığın dostu bilimdendir ve bilgelerdendir
Değil saraylardan, kırallardan
İşçiler boğaz tokluğuna yaşıyorlarken
Nasıl oluyor da saraylar yükselebiliyor artıklarından
Sayılarla ölçülmez her şey
Daha mutludur bülbül aslandan
Sayılarla ölçülmez herşey
Daha üstündür bülbül aslandan
Bülbülün üstünlüğü, büyüklüğü ruhundan gelir
Mutluluğu gülden ve ruhundandır
Değil kandan,
Bir yandan silahlı terör, bir yanda silahlı terör
Nasıl mutlu olabiliyor mutluluk
Nasıl mutlu olabiliyor insan doğurmuşluk,
Heryeri sarmış tutarsızlık, yalan, hile, düşmanlık
Heryeri sarmış korku, güvensizlik, adaletsizlik, vicdansızlık, amanlık
İlerleyen ne ki gerilikten başka
Büyüyen ne ki ihanetten başka
Övünen ne ki tutarsızlıktan başka
Başarılan ne ki yıkılmaktan başka
Gururlanan ne ki nefsten başka
Demokrasi indirgenmiş bir torbaya taşa
Akıl ve utanmak kaçmış artık arşa.
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Chp'nin Gülenseverlik İle Benzerlik Durumu

Takılmış Gülşen'in, Tarkan'ın, Aleyna Tilki'nin koluna
Gidiyor güleoynaya(güle oynaya)
Tek düşündüğü şey iktidar olmak
Ne 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed
Ne 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk umurda,
Anımsarsınız(Hatırlarsınız) ya da bilirsiniz
Üniversite mezunu kocakoca(koca koca) insanlar
Savcılar, yargıçlar, avukatlar, doktorlar, mühendisler, akademisyenler, öğretmenler
Subaylar, sanatçılar, kapitalistler, siyasetçiler, zenginler(varsıllar)
İlkokul mezunu Fethullah Gülen'in peşine takılmışlardı
 Bu durum hem dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin yani dinin gerçek, doğru, evrensel,
bilimsel
Tanımının bilinmemesinin, öğretilmemesinin, anlatılmasının
Hem de genelde eğitimin, özelde ise üniversite eğitiminin bilimdışı, mantıksız
Durumunun sonuçudur(sonucudur),
Demokrasi siyaset ile, siyasi parti ile yönetilmek değil ahlak ve bilim ile yönetilmektir
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Durum, görülmekte ki Chp için de oluşmakta, gelişmekte
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün partisi
'Önce ahlak ve bilim' demek yerine
Ahlaka ve bilime aykırı ne varsa savunmakta, desteklemekte, korumakta
Öyle ki 'Çözüm, umut, başarı, kurtuluş, onur, gurur, övünç, mutluluk, ilerleme, gelişme'
diye
Üniversite mezunu bile olmayan
Ahlaka ve bilime aykırı sözde ünlüleri kucaklamaya, övmeye, onurlandırmaya
Gururlandırmakta, saygınlaştırmaya çalışmakta
'Akp karşıtı ol da istersen çamurdan ol' anlayışı, durumu, içeriği, kapsamı, alanı
İçine girmekte ya da düşmekte,
Bu nedenle ki Chp'nin
Gülhane parkı'ndaki ceviz ağaçından(ağacından)
Gülşen'den, Tarkan'dan, Aleyna Tilki'den, ve benzerlerinden haberi var da
İnsanlığa dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik,
dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ni
Ve 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin
Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın' diyen Atatürk'ü öğretmeye, anlatmaya çalışan
Üniversite mezunu bu bilgeden haberi yok,
Çal oynasın Chp
Gül oynasın Chp
Akp gitse sen kalsan
Yine eski tas, eski hamam durumu Chp
Çünkü 'Önce ahlak ve bilim' denilmeyen yerde
Gerçekler ve doğrular ölür
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrenin, evrimin, ve evrenin nitel
Bilim de nicel zirvesidir
Ve ahlak ve bilim
İnsanı hayvandan ayıran en üstün farklardır,
Sözümüz dikkate alınsın diye sakal mı uzatalım
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Ya da ahlaka ve bilime aykırılıkları şakşaklayalım
Ya da üniversite mezunu olmayalım mı acaba
Üniversite okumak önemli değilse neden üniversite açılıyor acaba,
Sana oy verirsem Atatürk beni bağışlasın
'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' içindir
Yallah tazyik
Yallah Chp
Yallah siyaset
Türkiye'yi de, tüm ülkeleri de ancak ahlak ve bilim ilerletir.
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Cumhurbaşkanlığı Gereksiz Bakanlıklar.

Önce mantık
Devlet bir gemidir
İçi doğru şeyler ile dolu, ve doğru denizde gidiyorsa
Doğru gemidir
Yoksa yanlış gemidir
Doğru devlet ahlak ve bilim ile doludur
Ve mantık denizinde yüzer,
200 üniversite var ülkede
Ancak alim, alime değil üniversite mezunu bilimdışılık-ahlakdışılık kaynıyor ülke
Çünkü ülkeyi 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de dediği gibi 'Önce ahlak ve bilim' değil
Ahlaka ve bilime aykırı bir dünya olan siyaset dünyası yönetmekte,
Doğruluk da
Doğru insan da, doğru toplum da, doğru vatan da, doğru ülke de, doğru devlet de
Önce mantık ile başlar
Çünkü mantık 'Gerçeği ve doğruyu amaçlamaktır, istemektir'
Mantığa da dikkat, bilim ve ahlak ile gidilir
Çünkü dikkat olmazsa sorunlar fark edilmez
Bilim de beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel en zirvesidir, ahlak da nitel en zirvesi
Yani mantık 'Dikkat-Bilim-Ahlak' üçlüsüdür, kesişimidir, buluşmasıdır, birliğidir
Yani bu üçlü olmazsa ya da bu üçlüden biri bile eksik olsa mantık oluşmaz
Bu nedenle 'Önce mantık',
'Cumhurbaşkanlığı' başkanlık değil bakanlık ise, olursa gereksizlik olur
Çünkü 'Bakan' bakmak sözcüğünden gelir ancak deyimdir yani göz ile bakmayı değil
Akıl(Us) ile yani yalnızca göz organı ile değil, beyin organının geneli ile bakmayı içerir
Bakanlıklar deyim olarak 'Bakmak'ı içerirler, bu nedenle ki 'Cumhur bakanlığı' değil
'Cumhurbaşkanlığı' denilmiştir ki 'Cumhur başkanlığı' yazılması gerekir yoksa 'Cumhura
Başkanlık' da gerçeklik değil deyim olur çünkü deyimler bitişik yazılır
Bu nedenle ki cumhurbaşkanlığı yazılıyor ise cumhurbaşkanlığının cumhura başkanlığı
bile
Deyim, mecaz, benzetme olur tıpkı günümüz İngiltere'sindeki kırallık(krallık) durumu
gibi
Yani 'Cumhurbaşkanı' köşesinde oturur, ülkeyi izler, önerilerde bulunur, uyarılarda
bulunur
Her işe karışmaz, ülkenin akılhocası(akıl hocası) gibidir
Ancak cumhurbaşkanlığı ya da cumhur başkanlığı bakan ya da bakanlar gibi ülkenin her
işine
Karışırsa gereksizlik olur çünkü bu durumda cumhurbaşkanlığı ya da cumhur başkanlığı
değil
'Cumhur bakanlığı' olur, öteki bakanlıklar gibi,
Zina, genelev, eşcinsellik, eşcinsel evlilik
Toplum içine mini şort diye külotla, mini etek diye apışrasız külotla
Tayt pantolon diye daracık içlikle, bikini diye sütyen-külotla çıkmak serbest ise
Adalet bakanlığı da, Aile bakanlığı da gereksiz olur çünkü adalet de, aile de 'Ahlak' ile
başlar,
Ekonomi ekonomi biliminin kuralları ile yönetilmiyorsa Ekonomi bakanlığı
Gençlik 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de dediği gibi 'Ahlak ve bilim' ile
Yönetilmiyorsa Gençlik bakanlığı
Eğitim ahlakçı ve bilimsel bir toplum yaratmak amaçlı değilse Eğitim bakanlığı
Gereksizlik olur çünkü doğru eğitim beyinin-insanlığın-evrenin nicel en zirvesi olan
bilimi
Ve nitel en zirvesi olan ahlakı erek(amaç) edinir,
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Kültür bakanlığı ahlaka ve bilime aykırılığa karşı değilse gereksizlik olur çünkü evrenin
En büyük, en üstün kültürü beyinin, insanlığın, ve evrenin en zirveleri olan ahlak
Ve bilimdir,
Diyanet başkanlığı 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımını öğretmiyorsa gereksizlik olur,
Sağlık bakanlığı toplumun yalnızca beden sağlığı ile ilgileniyorsa, akıl-ruh sağlığı ile
İlgilenmiyorsa yani akıl-ruh sağlığının temelleri olan bilime ve ahlaka aykırılıklara karşı
Savaşım içinde değilse eksiklik olur
Milli savunma bakanlığı 'Türk milleti'nin temel değeri olan 'Ahlak'ı savunmuyorsa
'Ahlak'a aykırılıklara karşı savaşım içinde değilse eksiklik olur
Çalışma bakanlığı insanlara bilimsel ve ahlaklı bir çalışma hayatı(yaşamı) getirmiyorsa
Gereksizlik olur çünkü insanca var oluş ancak beyinin, insanlığın, ve evrenin
İnsani en zirveleri olan ahlak ve bilim ile olur,
Ne mutlu 'Önce ahlak ve bilim; beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğreten
Sayın, saygın, evrensel nitel dahi
Mustafa Kemal Atatürk'e
Ve O'nun 'Önce ahlak ve bilim' kuralına uyan gerçek, doğru Atatürkçülere,
Ve ne mutlu 'Önce ahlak ve bilim; ahlak ve bilim olmazsa din de olmaz' diyen
Muhammed'e
Ve O'nun 'Önce ahlak ve bilim' kuralına uyan gerçek, doğru Muhammedçilere
Ve onların kahraman, dünya önderi, insanlık örneği birliğine.
(Şiirin tam Adı: 'Cumhurbaşkanlığı gereksiz bakanlıklar gereksiz başkanlıklar ve eksik
bakanlıklar durumu')
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Cübbeli Ahmet Ve Dinsel Cehaleti Konusu

Dine girmek zordur, dinden çıkmak kolaydır
Dini girmek, dinli olmak için, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan,
merhamet
Adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık,
nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dinin her ilkesine uymak
gerekir
Bu ilkelerden birinden bile uzaklaşılsa dinden de uzaklaşılmış olunur
Örnek ki Edirne'den Hakkari'ye özel araç ile yola çıkıldı
Ve yolun %99'u sağsalim gidildi ancak son 100 metresinde bir tırafik(trafik) kuralı
Çiğnendiği için araba yoldan çıktı, bir tarlaya girdi
Arabaya ve içindekilere hiçbirşey olmamış olsa da araba ve içindekiler yoldan çıkmış
Oldukları için yoldan çıkmış olurlar
Arabalarını kurtarıp yola yine devam edebilirler ki bu durum dinde 'Tövbe/Tevbe'dir
Ancak yoldan çıktıkları o an yoldan çıkmış durumda olurlar
Yani dinde 'O an neredesin?' sorusu, durumu önemlidir, kırk yıl sonra ne olacağın
Ya da kırk yıl önce ne olduğun değil,
İftar çadırları kuranların
Ölü evinde yemek, pide, lahmacun, helva yedirenlerin
Ayran, kola içenlerin
Kandil helvası, mevlid(mevlüd) yemeği verenlerin
Doğana da, ölene de gelenleri yedirip(yidirip) içirenlerin
Anlayamadıkları şey şu: 'DİN LOKANTA DEĞİLDİR'
Adnan Oktar gibilerin, ve hem ortalıkta bikini, mayo, mini etek, mini şort, tayt pantolon
gibi
Utanmazlık giyimleri ile olanların
Hem de kendilerine 'dinli' diyenlerin anlayamadıkları şey şey şu: 'DİN AHLAKA
AYKIRILIK DÜNYASI DEĞİLDİR'
Hem kendilerine 'dinli' deyip hem de sultanları, hükümdarları, padişahları baştaçı
edenlerin
Anlayamadıkları şey şu: 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır'
Cübbeli Ahmet gibilerin anlayamadıkları şey şu: 'DİN KOMEDİ YA DA NASREDDİN
HOCA'LIK
YA DA GAZİNO YA DA TİYATRO DEĞİLDİR',
Yapılan iş kadar
İşi yapma yöntemi, ve işi yapan kişinin görünümü ve durumu da
Yani kişiliği de önemlidir
Bilgi kadar, bilinen şey kadar, nasıl bir durumda bilindiği de önemlidir
Örnek ki fizik dersi çırılçıplak da öğretilebilir
Ahlaklı giyim ile de
Aynı şey öğretilir ancak sonuçları farklı olur
Çünkü öğretilen şey aynı olsa da öğretme yöntemi, ve öğretenin kişiliği farklıdır
Örnek ki ekmek de, pasta da undan yapılır ancak farklı şeylerdir
Örnek ki köfte de, et kavurması da etten yapılır ancak farklı şeylerdir,
Okullarda dersleri dans ile, müzik ile, güldürü ile öğretmeye çalışan öğretmenler var
O öğrencilerden alim, alime olmaz
Olsa olsa dansözlük ya da eğlence içeren dünyaya eleman olur
Doktor, mühendis, hukukçu, öğretmen olsalar da
Örnek ki bir doktorun Facebook avatarında Lady Gaga var
Ve giyimsel beğeni dünyası akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü içinde
Büyük olasılıkla bikini, mayo, mini etek, tayt pantolon, mini şort gibi şeyler de
giyiyordur
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Yani işi, ünvanı, mesleği tıp, doktorluk
Ancak beyini, ruhu, kişiliği akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyada,
Sevgi mantığa yöneltebilse de
Ağlamak da, gülmek de sevgi gibi duygu olsa da ağlamak da, gülmek de mantığı önler
Çünkü genel durum ki duygu mantığı önler çünkü duygu mantığın ilerisi değil gerisidir
Bu nedenle ki eğitim, öğrenmek, öğretmek, öğretim duygu üzerine değil mantık üzerine
Kurulu olmalıdır
Ve duygu ciddiyet gerektirmez ancak mantık ciddiyet gerektirir
Ve felsefe de, bilim de, ahlak da, din de ciddiyet gerektirir
İnsanlar güldürülüp, eğlendirilip üniversite mezunu, doktor, mühendis, hukukçu,
öğretmen
Yapılabilirler ancak alim, alime yapılamazlar
Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır'
Ve 'En acıdığım insanlardan biri de cahiller içindeki alimlerdir' demiştir
Sultanlar da, cahiller de gülüpeğlenmek(gülüp eğlenmek) isterler,
Cübbeli Ahmet denilen kimse 'güldürmek' ile anılmakta, tanınmakta, tanımlanmakta
Oysa alim, alime ya da dinli kimseler güldürmek, eğlendirmek ile değil akıl, mantık,
bilim
Ciddiyet ile tanınmalılar
İnsanları güldürmek, eğlendirmek kolay iştir, insanları düşündürmek ise zordur
Ve felsefe de, mantık da, bilim de, ahlak da, din de zor dünyalardır
Eğlence dünyasıları(dünyaları) değil,
Genelde duygu, özelde ise ağlamak da, gülmek de öğrenmeyi ve mantıklı olmayı önler
Çünkü ağlamak da, gülmek de 'Mantıklı olmak' zorunluluğu olmayan dünyalardır,
Gülmenin, ve güldürmenin
Öğrenmeye ve mantığa olumsuz etkisi
Cübbeli Ahmet'in şu sözlerinde de görülmekte
Cübbeli Ahmet demiş ki 'Kerhanedeki fahişe geçim için, zorunlu nedenlerle bu işi
yaptığını
Kendisinin kurtulması için dua edilmesini istiyor
Ona dini öğretmemiş olan bizler suçluyuz
Kerhanedeki kadın dedi ki ben harama inanıyorum fakat geçim zorluğu, senet
imzalattılar
Allah beni kurtarsın
Bu kadın fuhuş yapıyor diye, buna imansız diyebilir miyiz
Onun için kerhanede Müslüman var',
Cübbeli Ahmet'in
İslamiyet'i, ve Muhammed'i de
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımını da yeterince bilmediği görünmekte
Çünkü dini tanımlayan Din hadisileri 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyor
Yani Din hadisileri'nin tanımladığı din tanımının içindeki ilkeler varsa insan dinli olur
Bu ilkeleri içermeyen insan dinli olmaz, olsa olsa dinsel(dini) inançlı olur,
Din hadisileri'nin dediği dine göre durum ki
Dinli insan da, Müslüman insan da hangi nedenle olursa olsun
Kerhanede çalışmaz
Yani kerhanede dinli insan da, Müslüman insan da, Hıristiyan(Hristiyan) insan da
Yahudi insan da, Atatürkçü insan da, demokrasici insan da, laiklikçi insan da
Özgür insan da olmaz
Çünkü bunlar 'ÖNCE AHLAK' demektir,
Neden 'ÖNCE AHLAK'
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Çünkü savım ki ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının
İnsanlığın, ve evrenin insani nitel. zirvesidir
Yani ahlaka aykırılık zekaya, akıla, mantığa, beyine, ruha, akıl-ruh sağlığına da
İnsanlığa da, evrene de aykırılıktır
Denilebilir ki 'Ahlaksız ancak zeka katsayısı 300 insanlar da var'
Onlarda '300' olan şey nicel zeka yani hayvani zeka
Onlarda '300' olan zeka nitel zeka değil yani bilimsel ve ahlaklı zeka yani insani zeka
değil,
Cübbeli Ahmet yanılıyor
Ahlaka aykırı yerlerde dinli de, dini inançlı da olmaz çünkü din 'ÖNCE AHLAK' demektir
'Benim kurtulmam için dua edin' demek de dine aykırılıktır
Çünkü kurtulmak istiyorsa kendini kurtarır
Öyle bayanlar var ki tecavüze uğradıklarında kerhanede çalışmayı değil
İnsanyüzüne(İnsan yüzüne) bakmaktansa kendilerini öldürmeyi bile düşünüyorlar
Bu nasıl bir dişi türü ki çalışmak için akılına(aklına) ilk gelen yerler kerhane, gazino,
pavyon
Kumarhane, diskotek, sıtriptiz(striptiz) kulübü, gecekulübü, porno gibi yerler oluyor
Dinli insan çöp toplar, dilenir, işportacılık yapar, yine ahlaka aykırı işler yapmaz,
Cübbeli Ahmet diyor ki 'Suç bizde çünkü onlara dini öğretememişiz'
Açık ki önce Cübbeli Ahmet'in kendisi dini yani Din hadisileri'nin tanımladığı dini
öğrenmeli
Ve bir de şu var: Biz mi dedik ona 'Git kerhanede çalış' diye de biz kurtaralım
Akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı her haltı öğrenebiliyorlar da
1400 yıldır var olan İslamiyet'i mi öğrenemiyorlar
Ülkenin polisi var, askeri var, jandarması var, karakolu var, mahkemesi var
Cübbeli Ahmet'ten dua isteyeceğine onlara gitsin,
Durum ki din diye, dini tanımlayan Din hadisileri değil de 'Allah'a inan, harama inan
Namaz kıl, oruç tut, sadaka ver, fitre ver, zekat ver, dua et, hacca git, umreye git
Gerisi önemli' değil
Ve üstelik de öz bebek kardeşlerini, ve öz çocuk kardeşlerini bile öğretmekten
çekinmemiş
Sultanları baştaçı etmek öğretilirse
Durum ki ahlaka aykırı yerlerde de, zalimliklerde de kendilerine 'dinli' diyen
Ancak dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dinin 'dinli' demediği kimselere
rastlanır,
Cübbeli Ahmet:
1- Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dini iyi öğrenmeli
2- Din Cübbeli Ahmet'in öğrettiği biçimde öğretilirse mabedlerden kahkahalar yükselir
Hocalar arasında 'Güldürme yarışı' başlar
İnsanlar 'Şu hoca daha çok güldürüyor, ona gidelim' demeye başlayabilirler
3- Ahlaka aykırı yerlerde din de, dinli de olmaz.
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Çocuklar Nasıl Normal Olacak.

Geleceğin de, insanlığın da güvencesi ne demokrasidir ne laikliktir ne özgürlüktür
Ne hukuktur, ne adalettir, ne eğitimdir, ne okullardır, ne üniversitelerdir
Ne sevgidir ne öğretmenlerdir ne gençlerdir ne çocuklardır
Geleceğin de, insanlığın da tek güvencesi
Dini tanımlayan, ''Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı, dediği dindir
Çünkü dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uymayan insan
'Sultanlarla düşüpkalkan alimde hırsızdır' hadisinin
Ve 'En acıdığım insanlardan biri de cahiller içindeki alimlerdir' hadisinin de dediği gibi
Alim de olsa yanlış yoldaki insandır,
Çocukyapmak(Çocuk yapmak), üremek, çoğalmak
Dişi için mazoşistlik, erkek için sadistlik durumu olduğundan
Çocuklar nasıl normal olacak
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü akıldışılık, ahlakdışılık, insanlıkdışılık yayarken
Toplumsal alanlar akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı modalı yetişkinlerle dolarken
Çocuklar nasıl normal olacak
Toplumlar beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesi olan bilime
Nitel zirvesi olan ahlaka uymazlarsa çocuklar nasıl normal olacak
Siyaset denilen akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya
Akıldışılık, bilimdışılık, ahlakdışılık, insanlıkdışılık şeyleri serbest bırakırken
Çocuklar nasıl normal olacak
Ülkeler 'Sanatçı' diye, 'Ünlü' diye akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı insanlar dolarken
Çocuklar nasıl normal olacak
Pılaj(Plaj) denilen akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı şeyler yayılırken
Çocuklar nasıl normal olacak
Sıpor(Spor) denilen şey barbarlık, vahşilik, teşhircilik, narsistlik, megalomanlık
Beden köleliği, kas köleliği, güç köleliği öğretirken
Çocuklar nasıl normal olacak
Astroloji, medyumluk, falcılık gibi şeyler bilimdışı şeyler öğretilirken
Çocuklar nasıl normal olacak
Çizgi filımlar(filmler), Tv dizisileri(dizileri), Tv yarışmasıları(yarışmaları)
Sinema filımları(filmleri), bilgisayar oyunuları(oyunları), oyuncaklar
Akıldışılık-mantıksızlık-barbarlık-vahşet-delilik-utanmazlık-nefs öğretirlerken
Çocuklar nasıl normal olacak
Müzik diye saçmasapan, abuksubuk, akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı
Sözler öğretilirken çocuklar nasıl normal olacak
Çocuklar normal olmazsa suçlar, ahlakdışılıklar, barbarlıklar, vahşet nasıl önlenecek
İnsanlık ve dünya nasıl insanca olacak,
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımı öğretilmezse
Çocuklar
Toplumlar
Ülkeler
İnsanlık
Dünya
Nasıl normal olacak?
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Demem.

Ahlaksızın yanağına takılan güle gül demem
Ahlaksızın kulağına övgü yapan dile dil demem
Ahlak ve bilimdir yolum
Ahlaka ve bilime aykırı yola yol demem,
Ahlaksızın önünde eğilen başa baş demem
Ahlaksızın sofrasında yenilen aşa aş demem
Ahlak ve bilimdir yolum
Ahlakta, bilimde geçmeyen yıla yaş demem,
Gerçekler bilime göre ise gerçektir
Doğrular ahlaka göre ise doğrudur
Ahlak ve bilim insanlığın en doğru yoludur
Ahlaka ve bilime aykırı halka halk demem
Ahlaka ve bilime aykırı vatana vatan demem.
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Dezenformasyon Yasası Saçmalığı Durumu

Durum ki Cumhur ittifakı'nın işi gücü yalandolan(yalan dolan), kandırmaca, aldatmaca
Yanıltmaca, hakaret, iftira, şiddetçilik gibi şeyler
Çünkü  zaten hem siyaset dine aykırıdır çünkü siyaset toplumu bölen
Ve insanları birbirlerine düşman eden yandaşlık türüdür
Hem de Akp de, öteki siyasi partiler de, siyaset de dini tanımlayan
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ne aykırı dünyadır,
Cumhur ittifakı
Millet ittifakı'nın 'Sansür yasası, istibdat yasası, diktatörlük yasası' olarak
Tanımladığı bir yasa tasarısını yasalaştırmak istiyor,
Açık ki herşeyden önce bu yasa tasarısı
Akp'nin Türkiye'ye de, Türklüğe de, Türkçeye de yabancılığını, ilgisizliğini göstermekte
Çünkü Türkiye'de Français(Fransızca) bir sözcük olan
Türkçesi ise kasıtlı 'Yanıltma' demek olan 'Dezenformasyon' sözcüğü ile
Tbmm'de yasa çıkarmak bu anlama gelir
Sanki Türkiye France'nin(Fransa'nın) sömürgesi imiş gibi ki zaten Akp döneminde
Devlet, kamu kuruluşularında bile, üstelik de Türkçeleri varken
'Etik, misyon, vizyon, hijyen, performans, aktivite' gibi
Français sözcük egemenliği
Akp'de de Osmanlı imparatorluğu'nda olduğu gibi genelde Yabancı hayranlığı
Özelde ise France, ve Français hayranlığı olduğunu gösterir
Yani bu yasa tasarısı daha adı ile saçmalık
Ve Türkiye'ye, Türklüğe, Türkçeye aykırılık ve duyarsızlık içindedir,
Yasanın içi ise doğru sözcüklerle, doğru şeylerle başlamakta
Ancak ikinci yarısı hileye, aldatmacaya, yanıltmaya sarılmakta görünmektedir
Çünkü ikinci yarısı 'Kamu barışını bozmak'tan söz etmekte ki Akp iktidarının
Muhalefete sürekli olarak hakaretlerle yöneldiği
Ve muhalefete düşmanlık içinde olduğu bu ülkede
'Kamu barışı' demek açık ki 'Akp'nin egemenliğine karşı çıkmak' anlamına gelir
Yani bu yasa tasarısı 'Kamu barışı' adı altında, Akp iktidarına karşı çıkmayı yasaklamak
İstemektedir gerçekte
Yani ülkede 'Kamu barışı' mı var ki bozulsun
Akp iktidarı ülkede 'Kamu barışı, kamu huzuru, kamu güveni mi bıraktı ki bozulsun'
durumu,
Açık ki
Atatürk'e, Türkçeye, Kurtuluş savaşı'na, Lozan anlaşması'na, demokrasiye, laikliğe
Özgürlüğe
Dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırılık içine bulunan Osmanlı hanedanlığı'nı
Baştaçı eden
Ve Din hadisileri'ne aykırı bir dünya durumu gösteren Cumhur ittifakı'ından
Doğru, iyi, insanca, medeni bir dünya beklemek mantıksızlık olmakta
Yani durum Nuh'un gemisi'ne binmek değil binmemek durumu olmakta
İktidar aleyhine Sayıştay raporuları(raporları) da bunu başka açıdan kanıtlamakta,
Ne Cumhur ittifakı'ndan var hayr, ne Millet ittifakı'ndan
Ey dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din
Gel de bu ülkeyi de, dünyayı da çürümüşlükten ayır.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dimes İçmenin Ahlaka Dine Türklüğe Aykırı Durumu

Birileri Türkçeye kötülük içinde
Türkçe karşılıkları varken 'Hijyen, etik, misyon, vizyon, aktivite, motivasyon, pardon,
tuvalet'
Kıyafet, fikir, bahsetmek, ihtiyaç, farzetmek, istirahat, münasip, muhakkak' diyorlar
Birileri de Türklük de, din de 'Önce ahlak' demek olmasına
Ve, Atatürk de, Muhammed de 'Önce ahlak ve bilim' demesine karşın(rağmen)
Ahlaka ve bilime aykırılığı egemenleştirmeye çalışıyor ülkeye
Kimi ahlaka aykırı ünlüleri baştaçı ediyor, kimi de astroloji denilen bilimdışılığı yayıyor
Tüm bunların nedeni siyaset çünkü yasal herşeye izin veren
Yasaları, hukuku yapan o
Ve toplumları bölmek, ve insanları birbirlerine düşman etmek üzerine kurulu bir dünya
olan
Siyasetin kendisi de ahlaka ve bilime aykırı
Durum ki siyasetin bir eli ahlaka aykırılık, bir eli bilime aykırılık saçıyor,
İlginç bir durum ki tanıtımcalar(reklamlar) da işigücübırakıp(işi gücü bırakıp)
Topluma akılhocasılığı(akıl hocalığı) yapmaya başladılar sanki kapitalistlik
Alimlik, alimelik, bilgelik
Akıl başta değil de parada imiş gibi
Tanıtımcalar da tuhafın da tuhafı bir durum var yani çifte tuhaflık durumu görünmekte
Çünkü hem 'Saçmalamak güzeldir' gibi akıldışı, bilimdışı, mantıkdışı durumlar
öğretmeye
Çalışıyorlar
Hem de ahlaka da, Türklüğe de, dine de aykırı kişileri
Ya da ahlaka, Türklüğe, dine aykırı giyimli kişileri oynatıyorlar
Anlamıyorlar ya da bilmiyorlar mı yoksa ahlaka aykırılık hem ahlaka, hem Türklüğe
Hem dine saldırı durumudur
Hem de ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, özgürlüğün
Demokrasinin, laikliğin, medeniliğin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran en üstün nitel farktır
Bu nedenle ki Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim olmazsa din de olmaz'ı
Atatürk de 'Benim sözlerimle ya da yaptıklarımla ahlakın ya da bilimin dedikleri çelişirse
Benim dediklerimi ya da yaptıklarımı değil ahlakın ve bilimin dediklerini yapın' dedi
Oysa Dimes adlı meyve suyu tanıtımcasında
Ahlaka, Türklüğe, dine aykırı bir dünyası olan
Ve küresel korona salgınında aşı karşıtlığı yapıp
Bilime ve toplumsal ahlaka da aykırılık gösteren
Aleyna Tilki isimli sözde sanatçı, sözde ünlü
Üstelik de ahlaka aykırı bir sözde giysi ile oynatılmış durumda
Amaç ne, çünkü kişide ne ahlakçılık görünmekte, ne bilimsellik
Dimes tanıtımcası acaba 'Meyve suyunu iç, gerisini düşünme, merak etme
Ahlakı, bilimi, ve toplumu önemseme' mi demek istiyor
'Paradan ve ünden başka şey değil umurumda' mı demek istiyor
Yoksa ahlaka, bilime, dine, Türklüğe, akıl-ruh sağlığına aykırılığı önemsemiyor mu
Dimes düşünemiyor mu 'Aleyna Tilki denilince ahlaka, dine, Türklüğe aykırı giyimli
Ve aşı karşıtı biri akıla gelir' diye
'Aleyna Tilki'li tanıtımcada akıla doğa, meyva ağaçları, meyvalar, sağlık, vitamin değil
de
Ahlaka ve bilime aykırılık gelir' diye
Yoksa durum umurunda değil mi,
Bir toplumu çökertecek iki şey vardır:
1- Ahlaka aykırılık durumu, 2- Bilime aykırılık durumu
Türkiye'yi çökertecek üçüncü birşey daha var: Türkçeye aykırılık ya da düşmanlık
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durumu
Bu nedenle ki Türkiye hem bilime, hem ahlaka, hem Türkçeye sarılmak zorunda,
Tanıtımcalar 'Oynat bir ünlü'yü ya da cinsel tahrikli giyimli bir dişiyi'
Mantığını bırakmalı
Önerim ki tanıtımcalar yalnızca ürünlerini tanıtmalı
Toplumun beyinini yıkamaya, topluma akılhocasılığı, önderlik, liderlik yapmaya
çalışmamalı
Öyle ki tanıtımcalarda insan oynatmak da, ünlü sesi de kullanmak yasaklanmalı
Türkler ahlakta, bilimde, ve Türkçede birleşmeli,
Dimes içmeyeceğim
Bedava verseler de, bir alana on verseler de almayacağım
Ahlaka aykırı kişilerle tanıtımcası yapılan hiçbirşeyi satın almayacağım
Çünkü önce zevk, haz, nefs, mutluluk değil
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Önce bilim ve ahlak',
İstiklal marşı
'Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' diyor
O 'Son ocak' ahlaktır efendiler, 'AHLAK'
Çünkü AHLAK insanlığın ve evrenin nitel zirvesidir, oysa bilim yalnızca nicel zirvesidir
Bilin ki yuvaları, ocakları AHLAKA AYKIRILIK yıkar, söndürür
Ve bu vatan da bu toplumun OCAĞIDIR,
Türkiye'ye ne Altı ok, ne Rabia işareti, ne Dokuz ışık gerekli
Türkiye'ye yalnızca 'AHLAKÇILIK, BİLİMSELLİK VE TÜRKÇE' gerekli.
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Din Zamanı.

Z kuşağı değil felsefe kuşağı gerekli Türkiye'ye de, tüm dünyaya da
Yediden yüze, herkesi içine alan
Felsefe mantığı, bilimi, dini, akıl-ruh sağlığını birleştiren ortaklıktır
Z kuşağı değil felsefe kuşağı gerekli Türkiye'ye de, tüm dünyaya da,
Hidrojen ile oksijen birleşmezse su olmaz
Hidrojen yine hidrojendir, oksijen yine oksijen
Ancak su hidrojenden de, oksijenden de ileri,
Tespih tanesileri(taneleri) ip ile birleşmezse tespih olmaz
Tespih tanesileri yine tespih tanesileridir, ip yine iptir
Ancak tespih tespih tanesilerinden de, ipten de ileridir,
Mavi boya ile sarı boya birleşmezse yeşil boya olmaz
Mavi boya yine mavi boyadır, sarı boya yine sarı boya
Ancak yeşil boya mavi boyadan da, sarı boyadan da ileri,
Yürek, karaciğer, mide, böbrek olmazsa beden olmaz
Yürek yine yürektir, mide yine mide, böbrek yine böbrek
Ancak neden yürekten de, mideden de, böbrekten de ileri,
Harfler olmazsa dizeler, dizeler olmazsa şiir olmaz
Harf yine harftir, dize yine dize
Ancak şiir harften de, dizeden de ileri,
Demokrasi doğru birşey ise ahlakçılık ve bilimsellik demektir
Çünkü doğrunun zirvesi ahlak ve bilimdir
Bin siyasi parti biraraya(bir araya) gelse demokrasi olmaz da
Yalnızca ahlak ve bilim bile demokrasi demektir,
Dini sanıyor kimi halkın afyonu yani bilimdışılık
Kimi sanıyor gelenek, görenek, töre yani inanç
Oysa din dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik,
dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı
Sevgi, aşk da gerekli ancak şimdi sevgi, aşk zamanı değil
Şimdi 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen din zamanı,
Bu din bağlamazsa insanlığı
İpi kopan tespih tanesileri gibi dağılır insanlar, toplumlar, ülkeler, insanlık, dünya
Bu din sarmazsa dünyayı
Dünya döner insanlıkdışılıktan oluşan bir bataklığa,
Haydi gir 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen dine
Din ilahlar için değil insanlar için
Öğren 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen dini
Din Öteki dünya için değil bu dünya için
Din ilahları mutlu etmek, sevindirmek için değil insanları insanca etmek için
İnsanlar insanca oldu diye mutsuz olacak bir ilah yoktur,
Salla zeka ve ahlak düşüklüğü pompalayan modayı
Salla bölücülük, düşmanlık, yoksulluk, ve savaş üreten siyaseti
Salla utanmazlık yayan ünlüleri
Salla yandaşlık saçan medyayı
Salla aptallaştıran bilgisayar oyunularını(oyunlarını)
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Salla insan ile hayvan arasındaki en önemli fark olan ahlakı kaldıran pılajları(plajları)
Salla kas köleliği yapan, narsistleştiren, megalomanlaştıran, barbarlaştıran
sıporu(sporu)
Şimdi 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen din zamanı
Birleş, tümleş, yakınlaş, dostlaş, mantıklaş, medenileş, insanlaş, beyinleş
Şimdi 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen din ile ilerlemek zamanı.
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Dinin Amacı

Putlardan beri insanlar kendi ilahlarına inanılmasını istiyorlar
Bunu insanlar istiyor
Hiçbir ilah insanların karşısına çıkıp 'İlle de bana inanacaksınız yoksa sizi yakarım, yok
ederim'
Demiş değil,
Zeus'a inananlar Zeus'a inanmayanları kendilerine ve dine düşman bellediler
Ra'ya inananlar Ra'ya inanmayanları kendilerine ve dine düşman bellediler
Engizisyon kendi ilahına inanmayanları kendisine ve dine düşman belledi
Haçlılar kendi ilahlarına inanmayanları kendilerine ve dine düşman bellediler
Oysa çözüm ilahlara inanmak değil çünkü aynı ilaha inanan Rusya ile Abd, ve Ukrayna
Birbirlerine düşman değiller mi
İslamcı ülkeler birbirlerine düşman değiller mi
Dünyayı kana bulayan Hitler kendi ilahına inanmıyor muydu,
Din ilaha inanmak olsaydı hem aynı ilaha inananlar birbirlerine düşman olmazlardı
Hem de ilah insanların karşısına çıkıp 'Bana inanın' derdi
Ancak henüz hiçbir ilah insanların karşısına çıkıp 'Ben varım, bana inanacaksınız'
demedi,
İnsanlığın sorunlarının temeli ilaha inanmamak değil çünkü aynı ilaha inananlar bile
Birbirleri ile savaşıyorlar
Dinin amaçı(amacı) ilaha inanmak, inandırmak değil
Bunu evrensel nitel dahi Muhammed şu sözleri ile de belirtti
1- 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır'
2- 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır'
3- 'Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir
4- 'Din ahlak ve bilimdir(ilmdir), ahlak ve bilim yoksa din de olmaz, bilim Çin'de de olsa
Gidip öğrenin
5- Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür,
Sayın dişiler ortalıkta mini şort diye külotla, bikini diye sütyen-külotla
Mini etek diye apışarasız iç donu ile, tayt pantolon diye daracık içlikle geziyorlar
Neymiş, 'Dinli' imişler
Neden, çünkü bir ilaha inanıyorlarmış
Muhammed 'Din ahlaktır, ahlak olmazsa din de olmaz' diyor, bunlar ne diyor,
İnsanlar işin kolayını bulmuş: 'İnan bir ilaha, paçayıyırt(paçayı yırt), kurtul, rahatla
Hiçkimse sana dokunmasın, düzenin olanaklarından rahatça yararlan.'
Bu düşünce ki akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan
Toplumları bölen, insanları birbirlerine düşman eden
Dine aykırı bir yaklaşım olan siyaseti bu din anlayışının en büyük  destekçisi yapmış
Oysa din siyasete karşıdır, siyaset dine aykırıdır çünkü siyaset dine aykırı bir dünyadır
Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla(Siyasetçilerle) düşüpkalkan alim de hırsızdır'
dedi,
Dini inançlıların henüz anlayamadıkları birinci konu şu:
'Dini inanç' başkadır, 'Din' başkadır
'Dini inanç'ta herşey olabilir ancak 'Din'de ahlaka ve bilime aykırı hiçbirşey olamaz
'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de olmaz' hadisi de bunu belirtiyor
Dini inançlıların henüz anlayamadıkları ikinci konu şu:
'İlahları varsa olsa bile herkes ilahlara inanmak, boyuneğmek(boyun eğmek)
Zorunda olmaz
Örnek ki Abd devlet başkanı 'Var' diye Abd devlet başkanına herkes boyuneğecek mi
Yani ilahlar var olsalar da onlara yine de boyuneğmeyecek olanlar olacaktır,
İnsanlık
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Dini tanımlayan
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımına uysunlar önce
İlahlar sonraki konu,
Amerikan fahişelerinin boyunlarında bile Haç kolye
Amerikan genelevilerinde(genelevlerinde) bile İsa heykelcikleri, ve Haçlar
Sen dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımına uy da
Hiçbir ilah, kendisine inanmasan da seni geriçevirmez(geri çevirmez)
Önce dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uyun da sonra dinden, ilahlardan
Söz edin
'Ben ilaha inanıyorum' demek din, çözüm, kurtuluş olsaydı dini tanımlayan hadisler
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' demezdi
İşin kolayına kaçmayın, önce Din hadisileri'ne uyun, sonra dinden, ilahtan konuşun
Dinin amaçı ilahlara inandırmak değil, dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı tür
İnsan, toplum, insanlık, dünya, hayat(yaşam) üretmektir, yaratmaktır
Binlerce üniversite olan insanlık 21. yüzyılda bile, 1400 yıl önce Muhammed'in
Anlatmak istediğini anlayabilmiş değil
Çünkü siyaset denilen çürümüşlük, tek dişi kalmış canavar
Oy almak için beyinleri uyuşturmakta,
İlahlara inananlar birbirlerini öldürüyorlar
Çünkü dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımını yani dinin amaçını bilmiyorlar
Siz önce dinin amaçına sarılın
İlahlar sonra size sarılır.
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Dinin Gemisine Bin.

Batmakta dünya
Siyasetin, özel sektörün, medyanın, modanın, astrolojinin, barbarlığın, vahşiliğin
Ahlaksızlığın, bilimdışılığın, akılsızlığın, insanlıkdışılığın okyanusunda
Ülkelerin dört yanını moda, siyaset, özel sektör, medya, sanat, hukuk, inanç, ünlü,
astroloji
Pılaj(Plaj), cinsellik denilen bataklıklar sarmakta
Çünkü bunların tümü de ahlakdışılığın ve bilimdışılığın kölesi olmakta
Bu tufan Noah(Nuh) tufanı'ndan da büyük
Bu ahlakdışı-akıldışı-bilimdışı coğrafya Sodom, Gomora, Pompei gibi yerel değil küresel
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dinin gemisine bin,
Usa(Abd), Europe(Avrupa), Batı başta olmak üzere
İnsanlık akılını(usunu) yitirmekte
Çünkü akıl-ruh sağlığının temeli olan ahlakı dışlamışlar
Dünyayı vahşi, saldırgan Romalı kültürü, ve çıplak, ilkel Afrikalı ruhu sarıyor
Seni insanlıkdışılaşmaktan koruyacak başka birşey yok
Dinin gemisine bin,
Moda akıldışılık ve ahlakdışılık yayıyor
Pılajlar akıldışılık ve ahlakdışılık yayıyor
Ünlüler akıldışılık ve ahlakdışılık yayıyor
Aptalca ya da ahlaksızca birşey yapmadan medyada ünlü olunamıyor
Tanıtımcalar(Reklamlar) akıldışılık ve ahlaksızlık saçıyor
Müzik ve sinema deliliğin uşaklığını yapıyor
Tarikat, cemaat, dini inanç adları altında dine aykırılık yapılıyor
Özel sektör vatanları, toplumları, insanlığı sömürüyor
Üniversite diye meslek lisesi yapılıyor
Dinin gemisine bin,
Demokrasi de, laiklik de, özgürlük de, adalet de, medenilik de, din de, akıl-ruh sağlığı
da
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen dinde
İnsanca dünya da, insanca hayat(yaşam) da, insan var oluş da, dünya barışı da
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen dinde
Dünayı da, insanlığı da 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen din kurtaracak
Dinin gemisine bin.
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Dinin Temel Koşulları durumu.

Dünyada, binlerce üniversite, binlerce siyasi parti
Bilimin ve teknolojinin zirvesi olmasına karşın
Birliğin, beraberliğin, dostluğun, huzurun, güvenin
Barışın olmamasının temel nedeni
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine uyulmaması durumudur
Dünyaya, dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din egemen olmadıkça
Dünya asla barış, huzur, dostluk, ve güven içinde olmayacaktır,
Dünyayı bilmeden de dünyada yaşanır
Suyun kimyasal yapısını bilmeden de su içilir
Etin kimyasal yapısını bilmeden de et yenilir
Yaşanılan ülkenin tarihini bilmeden de ülkelerde yaşanır
Ancak bilmek bilmemekten üstündür,
Kimi, sultan olmuş, kendine 'Dinli' der
Kimi, sultanları baştaçı eder, kendine 'Dinli' der
Kimi, ortalıkta sütyen-külot dolaşır, kendine 'Dinli' der
Kimi, sigara, içki içer, kendine 'Dinli' der
Kimi, çarpım tablosunu bile bilmez, kendine 'Dinli' der
Kimi, bilimdışı şeylerden hastalığına çözüm arar, kendine 'Dinli' der
Kimi, ahlaka aykırı yollardan para kazanır, geçimini sağlar, kendine 'Dinli' der
Kimi, siyaset adı altında toplumu böler, insanları birbirlerine düşman eder, kendine
'Dinli' der
Kimi, medya adı altında siyasi yandaşlık yapar, ahlakdışı ünlüleri över, kendine 'Dinli'
der
Kimi, terör, barbarlık, vahşet yapar, kendine 'Dinli' der
Kimi, özel sektör adı altında vatanı ve toplumu sömürür, kendine 'Dinli' der
Oysa dini tanımlayan Din hadisileri
'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır' der,
Dini inançların kendilerine ait, kendilerine özgü koşulları olabilir
Dini inançların koşulları ülkelerin kendi, özel, yerel, öznel koşulları gibidir
Dinin koşulları ise hava, su, toprak, güneş gibi evrensel, nesnel hayat koşulları gibidir,
Ancak dinin temel koşulu bir tanedir ki
O da dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır'dır,
Matematik sayılar ve dört işlem ile başlar
Din dini tanımlayan
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımı ile başlar,
Kimi, kendine Müslüman der, kimi Hıristiyan(Hristiyan), kimi Yahudi, kimi Budist, kimi
Hindu
Oysa dini tanımlayan Din hadisileri ile din kendine
'Ben mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivayım' der
Kimi, kendine, ve kendisi gibi düşünenlere 'Dinli' ya da 'İnançlı'
Kendisi gibi düşünmeyenlere 'Dinsiz' ya da 'İnançsız' der
Oysa din kendine, dini tanımlayan Din hadisileri ile
'Ben mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivayım' der,
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Dinin temel koşullarını
Dini tanımlayan Din hadisileri ''Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik,
dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diye tanımlar
İnsan dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımına uyuyorsa dinlidir
Uymuyorsa dinli değildir
Ya dini inançlıdır ya dinsizdir,
Din inanmak değil gerçekleri ve doğruları öğrenmektir, bilmektir
Din inanç değil fizik, kimya, tıp, bilim gibi küresel ve evrensel gerçekler ve doğrulardır
Öyle ki 'Din ahlak ve bilimdir, bunlar yoksa din de olmaz' der
Doğru insan olmak istiyorsan önce dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uy
Sonra ne olursan ol.
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Dişi Misiniz Erkek Misiniz Belli Değil

Cep telefonlu Romalılara, Sodomlulara benziyor dünya 21. yüzyılda
Ne bu ilkellik, barbarlık, vahşet, utanmazlık, ahlakdışılık, bilimdışılık, mantıksızlık
Düşünür(Filozof), alim, alime, bilge değil de
Erkeği Conan, dişiyi Zeyna yapmak istiyorlar
Arenalar, pavyonlar
Romalılar gibi yarıştırıp
Sodomlular gibi eğlenmek istiyorlar,
Haydi, diyelim ki erkeklerde mantık yok
Sizde de mi mantık yok ey dişiler
İnsanlığa, dünyaya önder olmak cinsiyet yarışı ile değil
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din ile olur,
Hem 'Dişiyiz, bayanız, kadınız' dersiniz
Hem erkeklerin yaptığı herşeyi yaparsınız
Erkek vahşiliğinin sıporlarını(sporlarını) bile yaparsınız
Dişi misiniz, erkek misiniz belli değil,
Dişi olmak erkeklerle yarış değil
Dişi olmak erkeklere benzemek değil
Dişi olmak erkeklerin yaptığı herşeyi yapmak değil
Dişi olmak erkeklerle onurlanmak değil
Dişi olmak da, erkek olmak da dini tanımlayan
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine sarılmak değilse
Nicelikten başka anlam değil,
Dişi iseniz de
Erkeklerin yaptığı şeyleri değil
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine uygun
İnsanca dünyanın istediği şeyleri yapın
Dişi değil insan iseniz de
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine uygun
İnsanca dünyanın istediği şeyleri yapın,
Erkek egemenliğine karşı çıkmak diye erkek egemenliğine daha da köle oluyorsunuz
Özgürlük erkeklere benzemekte değil
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine benzemekte
İnsan olmak erkeklere benzemekte değil
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine benzemekte.
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Doğru İnsan Olmak İçin.

Üniversiteler 'İyi doktor', 'İyi mühendis', 'İyi akademisyen', 'İyi bilimci', 'İyi öğretmen'
'İyi hukukçu', mesleklerde/işlerde iyileri yetiştirme yerleri olmakta
'Doğru insan' yetiştirme yerleri değil,
Hitler de 'İyi insan' idi yandaşlarına göre
Oysa 'Kötü insan'dı düşmanlarına göre
Çünkü Hitler 'Doğru insan' değildi
Doğrunun temel ölçütü de 'Önce ahlak ve bilim'dir
Bu nedenle ortalık 'İyi insan' dolu da
'Doğru insan' hakgetire(hak getire)
Ve binlerce üniversite dolu dünya
Yine de akıldışılık-bilimdışılık-ahlakdışılık-insanlıkdışılık içinde,
İyi insan olmaya değil
Doğru insan olmaya çalış
Çünkü bir köpeğe et vermek ile de iyi insan olunur da
Doğru insan olmak için 'Doğru insan' olmak gerekir
Ve 'Doğru' iyiliktir de, ancak iyilik demek herzaman(her zaman) doğruluk demek değil
Bil ki doğruluk üstündür iyilikten,
Doğru insan olmak için
Biraz İbrahim'den(Abraham'dan) al, biraz Musa'dan
Biraz İsa'dan(Jesus'tan) al, biraz Muhammed'ten
Ya da tümünü(hepsini) de al
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen
Dini tanımlayan, açıklayan, öğreten, anlatan, sevdiren, evrenselleştiren, bilimselleştiren
Din hadisileri'nden
Ya da Mustafa Kemal Atatürk gibi yalnızca 'Önce ahlak ve bilim' de.
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Doğru Vatan.

Siyaset değil
Bilgelik gerek ülkeye
Özel sektör değil
Devlet gerek ekonomiye
Devlet şirket gibi değil
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi
Ahlak ve bilim ile yönetilmeli,
Ne aşkın aşklığı kaldı
Ne aşın aşlığı
Taş taşlığını sürdürmekte
Yürekleri de taşlaştırıp,
Boğulmakta ülke
Ahlaksız modanın içinde
Boğulmakta toplum
Ahlaksız pılajların(plajların) içinde,
Ahlaksızlık yoksulluktan değil
Dövizden gelmekte artık
Ahlak ve bilimle değil de
Siyasetle yönetilen toplum
Huzur ve güven yerine belasını bulmakta artık,
Siyasetin elinde hukuk
Adaleti yuvasından atan guguk kuşu
Ekonomi can değil
Cana düşmanlık olmuş artık,
Ekonomi büyümekte
Ruhları küçültüp
Sanat övünmekte
Ahlakı küçültüp,
Ahlak azaldıkça
Mantık da, akıl-ruh sağlığı da, huzur ve güven de azalır
Doğru hayat(yaşam), doğru mutluluk ancak
Ahlak ve bilimle yaşanır,
Bırak ahlaksız Batıyı
Bırak barbar Doğuyu
Bırak mantıksız siyaseti
Her gününe huzurla, güvenle, ve masum uyanılan
Doğru vatan istiyorsan
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi
Ahlaka ve bilime sarıl.
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Dostoyevski Okuyacağına Kemalettin Tuğcu Okusaydın

'Yabancı olsun, çamurdan olsun' mantığı var
Türkü, şarkı unutulmakta
Pop, rock, rap sarmakta
Çocuklara yabancı adlar konulmakta
Yabancı okullarda, yabancı ülkelerde okumak onur, gurur sayılmakta
Kurt koyunu
Akıldışı-ahlakdışı Batı düşük mantıklı avlamakta,
Atatürk öldükten sonraki ilk Milli eğitim bakanı Hasan Ali Yücel
Yerli yazarlar, yerli şairler, yerli düşünürler(filozoflar), yerli kitaplar yaratmak yerine
Avrupa kılasikleri(klasikleri) denilen kitapları harılharıl(harıl harıl) Türkçeye çevirtip
Türkiye'ye doldurtup
Yabancı yazar hayranlığına neden oldu
Belli ki Atatürk'ün 'Ne mutlu Türküm diyene'
Ve 'Bir Türk dünyaya bedeldir' sözünü ya anlamamış ya yanlış anlamıştı
Zaten Orta Asya'dan da, Osmanlı'da da yabancı hayranlığı vardı
Orta Asya'daki bir hükümdar Çinli dişi ile evlenebilmek için Yağmur dağı'nı
Çin'e verdi
Osmanlı padişahları da yabancı dişilerle de evlendi
Yenmeli Türkiye artık, ruhundaki yabancı hayranlığını,
Batılı yazarları bilmek; Batılı yazarlardan alıntılar yapmak, sözler söylemek kültür
sayıldı
Şimdi de dolmakta ülkeye moda, pılaj(plaj), eşcinsellik, siyaset, özel sektör
Sanat, ünlü, magazin adları altında Batı ahlaksızlığı
Dostoyevski okuyacağına Kemalettin Tuğcu okusaydın
Hiçdeğilse ahlak, vicdan, insanlık öğrenirdin
Yerli diye, Türk diye, 'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ü anlamadın da
Bari yerli değil, Türk değil diye, 'Önce bilim ve ahlak' diyen Muhammed'i anlardın
Nutuk'tan kahramanlık öğrendin de
Muhammed'den de bilimin ve ahlakın önemini anlardın.
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Dünya İnsanlıkdışı

Vatan dediğinin
Altı ateş, kor
Beden dediğinin
İçi bağırsak bok
Ne yana da gitsen güzel birşey yok
Dünya yalan değil
İnsanlıkdışı,
Demokrasi diye
Siyasi parti diktatörlüğü
Moda diye akıl körlüğü
Ne yana baksan
Doğru birşey yok
Demokrasi yalan değil
Siyaset insanlıkdışı,
Aşalım bedeni
Aşalım dünyayı
Sarılalım
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin dediği dine
Bu dünyada insana yakışır
İnsana saygınlık, değerlilik veren başka birşey yok.
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Dünyaya Sitem

Oklu kirpinin oku kırılır mı
Gülün dalı alınır mı
İnsanın sevdiği
Başkasına ya da
Karatoprağa(Kara toprağa) kalır mı,
Ferhad dağı delmiş
Mecnun çöle düşmüş
Aşkın ne işi var dağda, çölde
Ovanın, bağın işi ne imiş,
Bu tapulu, arsalı, mülklü, sahipli, ışıl ışıl evler geçici
Asıl ev sonsuz, sınırsız, sahipsiz, kapkaranlık evren
Bu dünya ne zengine ne hükümdara satılık değil
Geçici olarak kiralık devren,
Uzakları yakın
Yakınları uzak eden
Bebekten alıp mezara götüren
Zaman söyle
Ahlaklı, bilimsel, huzur, güven içinde
İnsanca dünya ne zaman.
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Düşük Nitel Zekalı İnsan Türü

Elinde taş balta yerine cep telefonu taşıyan Mağara çağı gibi insanlık
Bu nedenle ki binlerce üniversite olan 21. yüzyıl bile bilimdışılık, ahlakdışılık
Barbarlık, vahşilik, insanlıkdışılık, utanmazlık içinde
Siyasetçinin, sanatçının elindeki mikrofon
Hukukun elindeki tokmak
Eldeki para, telefon
Alttaki ev, araba
Taş baltadan farksız
Her yeni gün
Yeni bir saldırı demek insanlığa
Her yeni gün
Yeni bir saldırı demek bilime ve ahlaka,
Kemiğin üzeri et ile
Etin üzeri deri ile sarılmış, kaplanmış
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, insanlıkdışılık bedenine
Aynada bakar bakar
Kendini güzel sanır düşük nitel zekalı(anlaklı) insan türü,
Üzerinde yürür yürür
İçi lav, kor, ateş, insanlıkdışılık dolu dünyayı güzel
Kendini birhalt(bir halt) sanır
Düşük nitel zekalı insan türü,
Beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin
Nitel zirvesi olan ahlakı, nicel zirvesi olan bilimi dışlar
Kendini ileri, medeni, üstün sanır
Düşük nitel zekalı insan türü,
İnsanı hayvandan ayıran nitel en üstün fark olan ahlakı
İnsanı hayvandan ayıran en üstün fark olan bilimi umursamaz
Ahlakı ve bilimi değil doğayı ve hayvanları önderi yapıp
Kendini olağanüstü, olağandışı sanır
Düşük nitel zekalı insan türü,
Zevk ile, haz ile, keyif ile, nefs ile, kibir ile
Mangal ile, yemek ile, içmek ile
Siyaset ile, ticaret ile, para ile, servet ile, zenginlik ile, ün ile
Araba ile, motosiklet ile, bisiklet ile
Bilgisayar ile, cep telefonu ile, sosyal medya ile
Müzik ile, sinema ile
Silah ile, avlanmak ile
Mevki ile, makam ile
Ayna ile, makyaj ile, moda ile
Diploma ile, iş ile
Sıpor(Spor) ile, gezmek ile
Mutlu olmak ile, sevgi ile, aşk ile, dostluk ile, başkaları ile
Helaya, ve çöpe gidecek şeylerle kendini onurlandırır, gururlandırır
Kendini birşey sanır
Düşük nitel zekalı insan türü,
Zekasını nicel zeka ölçümüleri(ölçümleri) ile ölçer
Bilmez nitel zekanın nicel zekadan üstün olduğunu
Nicel zekası yüksek diye kendini zeki(anlaklı) sanır düşük nicel zekalı insan türü
Bilmez ahlaklılık ve bilimsellik demek olan nitel zekanın
Hayvanlarda da bulunan, ve duyusal özellik olan nicel zekadan üstün olduğunu,
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
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Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine git
Düşük nitel zekalı insan olmaktan kurtul.
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Düşük Zekalı Ekonomi Türü

Kapitalistlikçe ve siyasetçe dünyaya, insanlığa, toplumlara, insanlığa
Düşük zekalı bir ekonomi türü dayatılmakta
Çünkü insanca bir dünya istemiyorlar
Çünkü insanlık akıllılanırsa(akıllanırsa) kapitalistliği de, siyaseti de istemez
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de istediği gibi
'Ahlak ve bilim' ile yönetilmek ister
Kapitalistlik ve siyaset bu durumu önlemek için insanlığa gıladyatör(gladyatör)
dünyasını
Ve akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türünü yani fahişe dünyasını dayatmaktadır
Yani kapitalistlik ve siyaset alim-alime dünyası değil gıladyatör-fahişe dünyası
istemektedir
Yani 'Ya kaslarını göster, ya cinselliğini' durumu istemektedir
Bu nedenle ki dünya alimlik, alimelik değil barbarlık, fuhuş, utanmazlık dolmaktadır,
Doğadaki hayvanlar ne yaparlar
Her gün ve tüm gündüz çalışırlar, yerler, içerler, hoplarlar, zıplarlar, eğlenirler
Sonra da uyurlar
Kitap okumazlar, felsefe öğrenmezler, mantık bilmezler, ahlak istemezler
Mantıklı, ve medeni yaşamak için arayış içinde olmazlar,
Zeka(Anlak) herşeyde de olduğu gibi
Biri nicelik, biri de nitelik diye iki türdür
Ve nicel zekaya nitel zekaya göre düşüklüktür
Bu nedenle ki nicel zekası çok yüksek olan bir insan nitel zekası çok düşükse
Çok kötü bir insan olabilir,
Örnek ki her elma elmadır ancak elmanın iyisi kötüsünden nitelik olarak farklıdır
Ve üstündür
Yine örnek ki altın da, demir de metaldir ancak altın demirden nitelik olarak farklıdır
Ve üstündür
Yine örnek ki insan da hayvan da canlıdır ancak insan hayvandan nitelik olarak farklıdır
Ve üstündür
Yine örnek ki insan insandır ancak ahlaklı insan ahlaksız insandan farklıdır
Ve üstündür
Yine örnek ki fizik, kimya, biyoloji öğretmek nicel eğitimdir
Felsefe, mantık, ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük, gösterişsizlik, nefssizlik, onur,
gurur
Özeleştiri gibi şeyler öğretmek nitel eğitimdir
Yani aynı şeyler arasında da, farklı şeyler arasında da nitelik farkı olabilir,
Aynı durum ekonomi için de geçerlidir
Ekonomi de nicel ekonomi, ve nitel ekonomi diye de iki türdür
Nicel ekonomi toplumun yalnızca beslenme, barınma, bedensel sağlık, nicel eğitim,
ulaşım
Gibi bedensel gereksinimleri ile ilgilenir
Oysa insan yalnızca yemek, içmek, barınmak, bedensel sağlık, nicel eğitim, ulaşım
Gibi bedensel gereksinimlerden oluşmaz ki bunlar zaten hayvanlarda da vardır
Bu nedenle ki örnek ki insanlar fizik, kimya, biyoloji, matematik gibi nicel bilimler
Öğrenebilirler ancak vicdansız, merhametsiz, sosyopat, ahlaksız da olabilirler
Bu nedenle ki Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, ikisi de olmazsa din olmaz'ı öğretti
Atatürk de 'Benim sözlerimle ya da yaptıklarımla ahlakın ya da bilimin
Dedikleri çelişirse benim dediklerimi ya da yaptıklarımı değil
Ahlakın ve bilimin dediklerini yapın'ı öğretti
Çünkü durum ki ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran en nitel fark ve üstünlüktür
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Bilim de beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran en nicel fark ve üstünlüktür,
Durum ki insanlara, toplumlara, insanlığa 'Yalnızca çalışın, yiyin, için, gezin, eğlenin'
diyen
Yani insanların, toplumların, insanlığın yalnızca bedenden oluşmasını
Ve bedene, dünyaya, ve ekonomiye köle olmasını isteyen bir ekonomi türü var
Bu ekonomi türü yalnızca yatırım, yol, köprü, baraj, bina, fabrika gibi şeylerle övünür
Yalnızca ekonomi ile ilgilenir, ve insanı 'Ekonomi nesnesi, makinası, robotu' olarak
görür
İnsanlara, toplumlara felsefe, mantık, bilimsellik, ahlak, vicdan, merhamet, dürüstlük
Nefssizlik, onur, gurur, medeni olmak, özeleştiri, saygınlık, akıl-ruh sağlığı gibi şeyler
Öğretmez, sunmaz, içermez
Ve insanları hayatboyu(hayat boyu) yani olabildiğince çok çalıştırmak ister
Bu nedenle de emeklilik yaşını yükselttikçe yükseltebilir
Öyle ki yaşlıları yükgörmeye(yük görmeye) bile başlayabilir
Yani düşük zekalı ekonomi türü tıpkı hayvan dünyasındaki hayat(yaşam)
Geçim, hayatta kalma durumu gibidir
Bu ekonomi türünde insanın biryanı(bir yanı) bu ekonomi türünce
Biryanı da yine akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya türü olan
Siyasetçe baskı altında tutulur ki bu durum açık ki gizli bir diktatörlük gibidir
Oysa insanlar dünyaya, üstelik de kapitalistler yani özel sektör için köleliğe değil
İnsanca özellikler içinde insanca yaşamaya gelirler
Bu nedenle geleceğin doğru dünyasında ya da insanca dünyada hem günlük
Hem yaşsal çalışma süresi oldukça kısadır
Hem de ekonomi insan üzerine değil makina(makine), robot, bilim
Yani beyin üzerine kuruludur, beden üzerine değil
Ve ekonomi toplumu düşünür(filozof), alim, alime, bilge, beyininsanı(beyin insanı)
Yapmak, ve insanları insanca yaşatmak, insanca var etmek üzerine kuruludur.
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Ebru Gündeş Ve Allah

Bir toplumu eğitmek için
Siyasetçilerini, ve sanatçılarını da eğitmek gerekir
Çünkü toplumlar bunların arkalarından giderler
Yoksa durum bir din okulunun kapısının yanında meyhane olmasına benzer
Yani verilen eğitim boşa gidebilir
Eğitim şişe; siyasetçiler, ve sanatçılar da şişenin kapağı gibidir
Kapak yanlış olursa şişenin içindeki sıvı da dökülür, boşa gider
Yani eğitim vermek yetmez, siyasetçilerden, ve sanatçılardan oluşan
'Tepe'yi de sağlamlaştırmak gerekir,
'Müzik' sözcüğü belki de 'mızıka'ya aldanılıp kafayagöre(kafaya göre) 'mızıklamak'
Ya da kafayagöre 'mızmızlanmak' sanılmakta
Müzik diye böğürmekte, kimi öğürmekte, kimi tepinmekte, kimi tuhaf sesler çıkarmakta
Kimi seksi danslar yapmakta, kimi inlemekte, kimi inildemekte, kimi yalvarmakta
Kimi viyaklamakta, kimi ciyaklamakta
Kimi de bedeninde cinsel ne varsa sergilemekte
Oysa müzikte önce giyime yani ahlaka bakılmalıdır
Örnek ki kim çocuğunu uyuşturucu kullanan
Ya da dükkanında külotla, yarıçıplak, ahlaka aykırı oturan bir bakkala alışverişe
gönderir,
Akıldışı, ahlakdışı sanatçılar yüzünden müzik dinleyemez duruma geldim
Marketleri, Avm'leri bile sarmışlar
Heryerde akıldışı, ahlakdışı sözde sanatçıların müzikleri
Bir de Müslüman, dinli olduklarını söylerler
Cuma günüleri(günleri), elemanları cuma namazına gitsin diye kapatılan bir zincir
marketde
Akıldışı-ahlakdışı, sözde bir sanatçının erotik, şuh, şehvetli, seksi bir müzik çalıyordu
Öyle ki market değil bar, pavyon, diskotek havası vardı içeride
'Bu yaptığınız ayıp, hem cuma namazı için marketi kapatıyorsunuz
Hem de böyle ahlakdışı sanatçıların ahlakdışı müziklerini çalıyorsunuz' dedim,
Gerçek, doğru sanatçı sanat için de, çıkarı için de herşeyi yapmaz
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce bilim ve ahlak' dedi
Atatürk bir de 'Benim sözlerimle ya da yaptıklarımla ya da izin verdiklerimle
Bilimin ya da ahlakın dedikleri çelişirse
Dediklerimi, yaptıklarımı, izin verdiklerimi değil bilimin ve ahlakın dediklerini yapın'
Uyarısında bulundu
Yani, Türkiye demek 'Önce bilim ve ahlak' demektir
'Küçük Usa(Abd)' değil, akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı uydusu değil,
Televizyona, reklam diye çıkarıyorlar ünlüleri
Sanki o malı kullanıyorlarmış gibi
Bu ülkede 200 üniversite var
90 bine yakın cami var
Peki hani nerede bilimsellik, ve ahlakçılık
Hani nerede mantık
Ve müzik en kolay para kazanma, ve en kolay ünlü olma yolu olmakta
Çünkü her dalana açık
Belli ki bu işte para çok
Durum ki müzik dünyası 'Sesin güzel
Ya da bedenin seksi ise gerisini merak etme
'Sesi güzel, gerisini merak etme', 'Bedeni seksi, gerisini merak etme' dünyası olmakta
Durum ki müzik dünyasında da, siyaset dünyasında da, moda dünyasında da
Turizım(Turizm) dünyasında da, medya dünyasında da, eğitim dünyasında da
Hukuk dünyasında da, eğlence dünyasında da, reklam dünyasında da
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Bilgisayar oyunu dünyasında da, sinema dünyasında da, çizgi filım(film) dünyasında da
Nitelik bilim ve ahlak ile yükseltilmeli artık,
Akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkez açık ki
Öteki ülkeleri olduğu gibi Türkiye'yi de elegeçirmeye çalışmakta, siyasetçiler
didişirlerken
Bu merkez açık ki araç olarak en başta akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı, barbar bir moda
türünü
Akıldışı, ahlakdışı, vahşi bilgisayar oyunularını(oyunlarını)
Akıldışı, ahlakdışı, vahşi yarışmaları
Akıldışı, ahlakdışı, vahşi sinema, ve Tv dizisi türünü
İnsan dişisini, ve dişi ünlüleri kullanmaya çalışmakta
Ancak ne yazık ki siyaset bu durumu önlemek yerine bu duruma serbestlik verip
Konumunu güçlendirmeye çalışmakta,
Savım ki öncelikle müzikte, siyasette, ve reklamlarda
'Allah, Muhammed, İsa, Musa, peygamber, ahiret, İslam, Müslümanlık, Müslüman, din
Cennet, Cehennem, kıyamet, dinli, dinsiz, haram, helal, Öteki dünya, mahşer, cin,
Şeytan'
Gibi dini inanç sözcüklerinin kullanılması yasaklanmalıdır
Çünkü durum hem alakasız(ilgisiz) olmakta hem de toplumu yanıltmak içeriği olmakta,
Örnek ki siyaset toplumu bölmek, ve insanları birbirlerine düşman etmek üzerine kurulu
Bir dünya olduğu için dine aykırıdır
Bu nedenle ki siyasetçilerin dini inanç sözcükleri kullanmaları hem yanlış hem
aldatmaca olur
Yine, örnek ki, sanatçı hem ahlaka, dine aykırı giyiniyor
Örnek ki bikini diye sütyen-külot, mini şort diye külot, tayt pantolon diye içlikle
ortalıkta
Belki sigara, içki de içiyor
Ancak ağızında(ağzında), müziklerinde dini inanç sözcükleri var
Yine örnek ki dişi mi, erkek mi olduğu belirgin olmayan bir sözde sanatçı da
Müziklerinde, ve sahnelerde 'Allah!' diye bağırıyor ancak yurt dışındaki bir çıplaklar
Kampından çıktı
Nasıl bir kafa yapısıdır, ruh durumudur ki ahlaka aykırılık ile 'Önce ahlak' demek olan
dini
Ve 'Önce ahlak' demek olan Türklüğü
Yanyana(Yan yana) getirmeye çalışmakta
Bu nasıl bir iştir, nasıl bir durumdur, nasıl bir sanatçılık anlayışıdır
Atatürk 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' derken
'Önce bilim ve ahlak' da demişti
Bu nedenle bu durum önlenmeli
Çünkü insanlar belli ki oldukları gibi görünemiyorlar, göründükleri gibi olamıyorlar,
Ebru Gündeş isimli yoz sanatçının bir müziği var
Müzikte 'Allah özelini, güzelini yazdı alnıma' diyor sevdiğine, sevgilisine ya da eşine
Ancak bu dişi sanatçı bikini ile toplum içine çıkan
İnternet ahlaka, dine, Türklüğe aykırı giyimli, durumlu görüntüleri bulunmakta,
Ya hu, ey hu, ey dişi, ey sözde sanatçı, ey sözde ünlü
Allah seni niye övsün, onurlandırsın, seçkinleştirsin, önemsesin, korusun, önemsesin
Allah'ın işi, gücü yok da senin aşk hayatın ile mi ilgilenecek
Evliya mısın, derviş misin, Allah neden senin alınına(alnına) kutsallık versin
Allah seni neden kayırsın, üstün tutsun öteki insanlardan
Kimi yazmış alınına, evliya, derviş, alim birini mi
Yanında alim, evliya, derviş biri mi var
Yoksa ahlakdışı pılajlarda, ortalıkta şortla, yarıçıplak dolaşan biri mi
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Kendini özel ve güzel sanman neden
Kendine özel ve güzel birini hak görmen neden
Bir de işe Allah'ı karıştırman neden,
Ey insanlar, ey sanatçılar, ey ünlüler, ey siyasetçiler, ey kapitalistler
Neden her işinize Allah'ın adını karıştırıyorsunuz, üstelik de sanki İslam'a uygun
Yaşarmışsınız gibi,
Sanat da, siyaset de, moda da, özel sektör de 'ayıp' denilen şeyi de
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık
Sakinlik, medenilik, gösterişsizlik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'ni öğrenmeli artık
Hem 'Dinliyiz, Müslümanız' deniliyor, hem de eşcinsel yani dine aykırı biri
'Sanat güneşi' diye baştaçı ediliyor,
Muhammed de, Atatürk de 'Önce bilim ve ahlak' demişken
Nasıl bir ülke oldu bu ülke böyle
Neyin kafası bu, hem dine aykırı olmak hem kendini dinli görmek
Akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı Batı icadı mı
Sanatı da, bu toplumu da, bu ülkeyi de ucuzagetirmeyin(ucuza getirmeyin),
Allah size şahdamarınızdan(şah damarınızdan) yakınsa
Ahlaka, dine aykırı o durumunuzu görmeyecek mi,
Ebru Gündeş, Allah sana neden değer versin
Değer verse Adam(Adem) ve Eva'ya(Havva'ya) verirdi, onları Cennet'ten kovmazdı
dünyaya
Adam'dan, ve Eva'dan ne farkın, ne üstünlüğün var ki Allah sana değer versin
Sana kıyakyapsın(kıyak yapsın)
Allah'a şahdamarın yakın olabilir, alının değil
Önce mantık
Ayıp ya hu, ayıp ey hu,
Gerçekten boşa, bu ülkedeki 200 üniversite
Belli ki işe sokmaktan
Sisteme civata, somun yetiştirmekten başka işe
Alim, alime, bilge, düşünür yetiştirmeye yaramıyorlar
Baksanıza, 200 üniversitesi olan ülkeyi üniversiteler değil
Akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı amaçları olan siyasi partiler yönetiyor
Toplumu eğitmek demek de olan müziği de bilim ve ahlak olarak nitelikli kişiler değil
Önünegelen(önüne gelen) yapıyor,
Türk vatanı yalnızca sınırları korumak değil
Ahlakı korumaktır da.
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Ebru Gündeş Ya Da Müzik Diye Özel Sorunları Dinlet

Tek dertleri sevgili, aşk
Tek dertleri kendileri
Tek bildikleri kendileri
Hep 'Ben, hep 'Ben', hep 'Ben',
Müzikler müzikçilerin sevgililerine yalvarışları, yakarışları
Kendilerini acındırmaları, kendilerini küçükdüşürmeleri(küçük düşürmeleri)
Hor göstermeleri dolu
Duyan da onları sevgilisiz, yokluk, acı, çaresizlik içinde falan sanır
Kaçı gecekonduda yaşıyor, belediye otobüsü ile gidiyor
Kaçının cebinde para yok acaba, kaçının cebinde hastahaneye verecek para yok acaba
Kaçı mutluluk içinde değil de mutsuzluk içinde acaba
Müzik de siyaset gibi yalandolan dünyası yapılmamalı, olmamalı,
Müzik müzikçilerin sevgili, aşk aramak yeri mi
Müzik müzikçilerin özel sorunlarını dinlemek yeri mi,
Örnek ki Ebru Gündeş
Her müziğinde kendi sorunları
Sanki sevgisizlik, acı, yokluk, yoksulluk içinde
Hep 'Ben', hep 'Ben, hep 'Ben'
Bir de müziklerinde 'Çağırın gelsin', 'Söyleyin' gibi emirler veriyor
Emirin(Emrin) olur, başka ne istersin
Senin ağızın(ağzın) yok mu, sen neden çağırmıyorsun, toplum senin kölen ya da uşağın
mı
Sanki bu ülkenin tek derdi ya da en büyük derdi Ebru Gündeş
Bir de hem ahlaka, dine aykırı giysiler giyip hem de müziklerinde Müslümanlık içeren
sözler
Müziklerinde hep 'Ben', hep 'Ben, hep 'Ben'
Müziklerinde hep sevgilisi ile sorunları
Sanki bu ülkenin, bu toplumun başka derdi yok,
Yalnızca Ebru Gündeş mi, hayır
Müzikçilerin alayının durumu böyle
Sanki müzik müzikçilerin özel sorunlarını, özel dertlerini dinlemek yeri
Sanki müzik müzikçilere sevgili, aşk bulmak yeri
Sanki müzik müziği değil de müzikçileri baştaçı etmek yeri
Böyle müzik olmaz
Bıksın artık insanlık müzik diye müzikçilerin özel sorunlarını, dertlerini dinlemekten.
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Ecdad

Benim ecdadım(atam) ahlak ve bilimdir
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel en
zirvesidir
Benim ecdadım ahlak ve bilimdir
Çünkü bilim beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel en
zirvesidir,
Benim ecdadım ahlak ve bilimdir
Çünkü ahlak insanı hayvandan ayıran nitel en üstün farktır
Benim ecdadım ahlak ve bilimdir
Çünkü bilim insanı hayvandan ayıran nicel en üstün farktır,
Benim ecdadım ahlak ve bilimdir
Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de yoktur' dedi
Atatürk 'Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın, dinleyin'i öğretti,
Benim ecdadım
Ne öz bebek kardeşlerini ve öz çocuk kardeşlerini bile öldürtmekten
Çekinmeyen sultanlar
Ne İzmir'e 'Gavur İzmir' diyenler
Ne vatanın, devletin, milletin, kamunun fabrikalarını, madenlerini, şirketlerini
Arazilerini, gelir ve geçim kaynaklarını özelleştirme deyip satanlar
Ne siyaset diye toplumu bölüp insanları birbirlerine düşman edenler
Benim ecdadım 'Önce ahlak ve bilim' deyip
Ahlak ve bilim yolunda yürüyenler.
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Elidor'un Amaçı Ne

Muhammed de, Atatürk de 'ÖNCE BİLİM VE AHLAK' dedi
Ancak sokaklar bilimdışılık, akıldışılık, ve ahlakdışılık dolmakta
Öyle ise bu okullar, üniversiteler, mabedler, din ve ahlak dersileri kimin için,
Annelik ya da babalık
İnsanlık için bedavaya didinen çocuğuna 'Kaç para maaş veriyorlar?' dediği gün
Ya da akıldışı-ahlakdışı modaya ya da akıldışı-ahlakdışı hayata tepkiye
'Sana ne, bana ne, kime ne, kimseyi ilgilendirmez' denildiği gün
O ülkede akıl-ruh sağlığı ya da insanlık
Siyaset 'Devleti şirket gibi yönetmek gerekir' dediği gün de
O ülkede devlet bitmiş demektir
Çünkü akıl-ruh sağlığı da, doğru toplum da, doğru ülke de, doğru devlet de, doğru
insan da
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'ÖNCE BİLİM VE AHLAK' diyendir,
Savım ki Batıda zeka var ancak akıl yok çünkü akılın ürünü olan ahlakı dışlamış
Siyasette de zeka var ancak akıl yok
Çünkü toplumu siyasi partiler halinde bölmek, ve insanları birbirlerine düşman etmek
Üzerine kurulu bir dünya durumunda oysa bilinmekte ki kuvveti yaratan şeylerden biri
de
Birliktir, dostluktur
Kapitalistlikte de zeka var ancak akıl yok
Çünkü bir vatanın, milletin, devletin, kamunun, toplumun servetini sahiplenmekte,
Doğru devlet siyaset de, ekonomi ile yönetilmek de, şirket gibi yönetilmek de değildir
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'BİLİM VE AHLAK' ile yönetilmektir,
Din inanç değildir
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük,
güvenilirlik
Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır'
Dediği bilimdir
Ahlak da gericilik, yobazlık, barbarlık, akıldışılık, mantıksızlık, baskı, tehdit, töre, tabu
değil
Savım ki zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, özgürlüğün
Demokrasinin, laikliğin, insan olmanın, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir
Moda ise nefstir
Nefs de savım ki hem en büyük cehalettir, hem tüm kötülüklerin nedeni ve amaçıdır
Hem de önce akılı, mantığı, sonra da ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını önler ya da yok
eder,
Siyasetçiler günemi ekonomi, dalaşma, ve terör ile sınırlamakta olsunlar
Durum ki dünyayı elegeçirmeye çalışan akıldışı, ahlakdışı, küresel, ve derin bir merkez
Türkiye'yi elegeçirmek için de astroloji gibi şeylerle bilimdışılık teşhirciliği
Moda gibi şeylerle de ahlakdışılık teşhirciliği
Sıpor(Spor) gibi şeylerle de beden yani kas köleliği teşhirciliği
Pirsing, ve dövme gibi şeylerle vahşiliğe özenti teşhirciliği
Saç, kirpik, kaş, bıyık, sakal gibi şeylerle de kıl teşhirciliği
Yani nefs egemenliği, nefs köleliği yaymaya çalışmakta
Tıpkı Sodom'da, Gomora'da, Pompei'de olduğu gibi cinsel ahlakdışılık dünyası
Spartalılarda, ve Romalılarda olduğu gibi kassal barbarlık dünyası
Bu duruma ise belli ki birileri bilmeyerek, birileri de bilerek alet olabilmekte
Bu saldırıya karşı tek korunak ise Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi
'Bilim ve ahlak'a sığınmaktır
Bilime ve ahlaka aykırılığa karşı olmaktır,
Elidor, saç şampuanı falan
İnsan dişisini yönlendirme etkinliği yapar
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Kendini insan dişisi kitlesine önder olarak gösterir
Türk demek de, Türkiye demek de, din de 'Önce ahlak' demek olmasına karşın
Üstelik de 'Miss Turkey' adı ile yani Türkiye'nin adını kullanıp bikinili, mayolu
Yani ahlaka, dine, Türklüğe aykırı güzellik yarışması yapar
Lezbiyenliği ortaya çıkmış bir sözde sıporcuyu(sporcuyu) reklamı yapar
Atatürk'ün de, Muhammed'in de 'Önce ahlak' sözünü de
Atatürk'ün 'Ben sıporcunun/sporcunun ahlaklısını severim' sözünü de
Yani Muhammed'i de, Atatürk'ü de, dini de, ahlakı da, Türklüğü de hiçesayan bir
durum,
Önce uzun saçlı dişili reklamları ile 'Uzun saç'a yöneltmeye çalıştı dişileri
Şimdi de kısacık saçlı, lezbiyen bir sıporcu ile reklam yapıyor
Elidor'un uzun saçtan kısa saça geçiş durumu
Elidor'un art niyetli ya da mantıksız olduğu kuşkusu yaratmakta,
Bu durumda sormak gerekiyor:
'Elidor'un amaçı(amacı) ne
Elidor'un şampuan satmaktan başka
Türkiye'ye ahlakdışılık egemenleştirmek gibi bir niyeti ya da amaçı ya da görevi
Yani kapitalistlikten başka bir de illüminati ya da toplum mühendisliği gibi durumu mu
var
Şampuan satmaya mı çalışıyor yoksa Türkiye'de akıldışılığı ve ahlakdışılığı toplamaya
Örgütlemeye, yaymaya, egemenleştirmeye, olağanlaştırmaya, desteklemeye mi
çalışıyor?',
Hani 'Saçımız da uzun, aklımız da' diyordun
Şimdi 'Saçımız da kısa, akılımız da' mı diyeceksin?,
Önerim ki reklamlar yalnızca ürünü tanıtsınlar
Reklamların toplum önderliği, toplum mühendisliği, beyinyıkama(beyin yıkama)
Koşullandırma(Şartlandırma), topluma akılhocasılığı(akıl hocalığı) gibi şeyler yapması
da
Reklamlarda insan kullanılması da, ünlü sesi kullanılması da
Müzik kullanılması da yasaklanmalı,
Bilinmeli ki yıkılan ekonomi saçı kesmek gibidir, yerine yenisi gelir
Ahlakı yıkmak ise beyini çıkarmak gibidir, yerine yenisi gelmez,
Dün uzun saçlıyı övüyordun, bugün kısa saçlıyı, nedendir bu 180 derece zıt dönüş
Ülkede ahlaka, dine, Türklüğe, mantığa uygun birini bulamadın da mı
Giyim olarak da, cinsellik olarak da ahlaka, dine, Türklüğe aykırı biri ile reklam
yapıyorsun,
Durum ki Elidor kullanmak ahlaka da, dine de, Türklüğe de aykırı bir durum olmakta.
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Enflasyonu Düşüren Hükümdar.

Cehalet de, mantıksızlık da, kurnazlık da, kötülük de
Bilgi, mantık, doğruluk, iyilik gibi sonsuz, sınırsız bir olanağa ve alana sahiptir
Çünkü evrensel, bilimsel gerçekleri ve doğruları bilmeyenler gerçekleri ve doğruları
Kendilerine, kendi hazlarına, kendi çıkarlarına göre belirlerler
Bu nedenle ki mantıksızlık da kendini mantıklı, yanlışlık da kendini doğru görür
Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' demiştir
Yani alimliğin alanına sınır getirmiştir, alimliği korumak için
Yayılmak ve egemenlik yalnızca doğruya ve doğruluğa ait değildir
Öyle ki yanlış ve kötülük doğrudan ve iyilikten daha hızlı yayılır
Örnek ki devletler herkese yeni para verseler ortalık paranın yenisi değil
Eskisi ile dolar çünkü herkes yeni paraları tutar, eskimiş paraları harcar,
Enflasyonun çok yüksek olduğu bir ülkede bir hükümdar varmış
Enflasyon çok yüksekmiş çünkü ülkede üretim çok azmış
Çünkü hükümdar üretenlerden çok vergi aldığı için kimse üretmek istemiyormuş,
Bu duruma hükümdar şöyle bir çözüm bulmuş
Demiş ki ülkenin en yüksek, hiçkimsenin gidemeyeceği bir dağına bir dükkan açın
Ve içine biraz sebze, meyva(meyva), yiyecek, içecek koyun
Fiyatlarını da %90 düşürün
Ve enflasyon hesabını o dükkana göre yapın
Böylece hem enflasyon oranı düşer, hem de o dükkandaki mallar hiçkimse oraya
Çıkamayacağı için bitmez, tükenmez.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Eskişehir Sende Ahım Kalır

Şimdi silip süpürüyor yorgunluğum, senden kalan kabus izleri
Bir fırtına ruhumu almış, bir başkası gövdemi,
Sevdaya uçurum uçurum tırmanmak kolay
Ayrılığından yokuş aşağı inmek zor
Sevdalanırken yangınlara gıkı çıkmaz insanın
Ayrılıkta bir kor, bir küllenmiş köz kor,
Kara bir kitap Porsuğa kara bir öykü gibi saplanır
Porsuk dizleri üstüne kalkar
Ak bir martının dev heykeli gibi
Şaşkınlıktan ağzı açık kalır,
Kara kaplı defterlere, veresiye defterleri gibi ismim yazılır
Mahkeme kapıları, gurbet kapıları gibi yüzüme kapanır
Yalanlar sokak sokak, yalancı tanık yalancı tanık
Akrep akrep
Yılan yılan
Karar karar dağılır
Ruhum yolunmuş papatyalarından uçuşup
Ölü kelebekler gibi, Eskişehir'e dağılır,
Hani dosttuk seninle ey üzünçlü Porsuk
Sen gözlerimdeki yaş gibi akarsın
Eskişehir sende ahım kalır;
Eskişehir, Eskişehir
Göğsümde gururdun, ruhumda onur
Şimdi sırtımda bıçaksın, göğsümde kahır
Birgün öksüz, yetim bir sevda gelip
Ahımı alır,
Eskişehir dibi düz bir çanak
Ovası geniş, dağları kısa
Sevdaları ölüm yıkmaz
İnsanlar yıkar yıkarsa
İnsanları ölüm ayırmaz
İnsanlar ayırır, ayırırsa,
Yanık Kahve'de şehirler arası otobüsler durur
Köşede bir vicdansızlık, bir merhameti vurur...
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Esmaül Hüsna'nın Unutulan 100.sü ve Din hadisleri

Arab bankalarına yönlendirmek için insanları ve parayı
'Faiz haram' diyor, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan
Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik,
israfsızlık
Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ni bilmeyenler
Ve Kuran'ı ezbere okuyanlar
Kuran 'Faiz haram değil riba yani aşırı faiz haram' diyor
Çünkü faiz hem enflasyonlu ekonomilerde, hem de kapitalist ekonomide zorunludur
Ancak toplumu bölen ve insanları birbirlerine düşman eden birşey olan 'Siyaset dine
aykırı'
Toplumu ve vatanı sömüren özel sektör 'Dine aykırı'
'Akıldışı-ahlakdışı moda, ve akıldışı-ahlakdışı pılajlar(plajlar) dine aykırı'
Ve 'Adı özelleştirme de olsa devletin, vatanın, milletin, kamunun fabrikalarını,
madenlerini
Şirketlerini, arazilerini, gelir-geçim kaynaklarını satmak dine aykırı' diyen yok
Çünkü işlerine gelmiyor,
İslamiyet en son, en doğru, en güzel din ise
Neden İslamcı dünyadan düşünürler(filozoflar), alimler, alimeler, bilgeler, bilimciler
Mucitler, bilim, ve teknoloji değil de yoksunluk, yoksulluk, işsizlik, savaş ve terör
fışkırıyor
Çünkü Müslümanlara dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan
Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik,
israfsızlık
Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri öğretilmiyor
Çünkü öğretmek hükümdarların, ve hükümdarlığın köleleri olan
Siyasetin, özel sektörün, tarikatların, cemaatlerin, modanın, ve pılajların(plajların)
İşine gelmiyor,
Biryanda toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden siyaset
Biryanda vatanı ve toplumu sömüren özel sektör
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-dindışı moda
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-dindışı moda
Birileri 'Din' diye tuhaf bir dünya kurmak istiyor Müslümanlığa ve Müslümanlara
Belli ki 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de olmaz'
Diyen hadis ya bilinmemekte, ya unutulmakta, ya umursanmamakta,
Birileri işin kolayına kaçmaya çalışıyor 'Din' diye
Dini tanımlayan, anlatan, açıklayan, öğreten 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan
merhamet, adillik, dürüstlük, Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik,
israfsızlık
Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ni öğrenmek yerine
'İmanın şartları' diye dini altıya
'İslam'ın şartları' diye dini beşe eşitlemiş
Birileri işin kolayına kaçıp dini sayıya indirgemiş
Ancak hem herkesin yapabileceği olmayan, hem de para ile yapılabilen hiçbirşey din
olmaz
Çünkü din hem herkes için, hem parasız demek,
Birileri de 'Esmaül hüsna' diye Allah'ın isimlerini 99 yapmış
Sanki 'Allah benim 99 isimim var' demiş
Ancak yine de açık ki Allah'ın 100 isimini, 'Ramazan'ı unutmuşlar
Çünkü Muhammed 'Ramazan demeyin, Ramazan ayı deyin
Çünkü Ramazan Allah'ın adlarından biridir' demiş
'Ramazan' da Allah'ın isimlerinden olmayacak da ne olacak
Ancak öyle uzaklaşılmış ki dinin düşünsel temeli olan mantıktan
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Peygamberlerin, ve 'Allah'ın isimleri'ni bile çocuklara isim olarak koymalar,
Severim, savunurum dini, Muhammed'i
Ancak dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı ise sevmem, ne hayatı(yaşamı), ne
başarıyı
Ne hukuku, ne eğitimi, ne devleti, ne milleti, ne vatanı, ne mutluluğu, ne sevgiyi, ne
aşkı,
Benim için 'Din' demek dini tanımlayan Din hadisileri demek
Benim için din 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' demek
Müslüman da, Hıristiyan(Hristiyan) da, Yahudi de, Budist de, dinsiz de
Birleşmeli dini evrensel ve bilimsel olarak tanımlayan
Ve tüm insanlığa, herkese açan Din hadisileri'nde
Çünkü din demek de, 'Dinli' demek de, 'Doğru insan' demek de, 'Akıl-ruh sağlığı' demek
de
'Mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inziva' demek,
Ne mutlu, onca yoksunluk, yoksulluk, olanaksızlık içinde, tarihte dini ilk kez
Doğru, mantıklı, ve evrensel olarak tanımlayan, evrensel nitel dahi Muhammed'e
Ve yazık binlerce üniversiteli, cep telefonlu
Mars'da bile gidilen, bir eli yağda, bir eli balda
Üstelik de ellerinde üniversite diplomalarıyla, 21. yüzyılda bile bunu daha
anlayamayanlara.
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Eşcinselliğin Can Dostu Şizofreni türü

Akıl-ruh sağlığının kendisi de, ölçütü de 'Ahlak' ve 'Bilim'dir
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin, nitel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran nitel en üstün farktır
Bilim de beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin, nicel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran nicel en üstün farktır,
Şizofreninin de, şizofreni türü olan eşcinselliğin de temel özelliği
'Farkları fark edememek'tir
Oysa felsefe de, bilim de, akıl-ruh sağlığı da, ahlak da, din de
Demokrasi de, laiklik de, özgürlük de, adalet de
'Farkları fark etmek' üzerine kuruludur,
Eşcinsellik erkek ile dişi arasında bir fark görememek durumudur
Yani eşcinselliğe göre çorba ağız ile de içilebilir, burun ile de,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkez
Moda, pılaj(plaj), medya, siyaset, sivil toplumu örgütü, hukuk, ünlü, sanat
Gibi araçlarla Türkiye'ye genelde şizofreni, özelde de eşcinsellik pompalamaya
Ve egemenleştirmeye çalışmakta
Çünkü Kurtuluş savaşı'nda işgal edemediği bu toprakları kurnazlık, hile ile
İşgal etmeye çalışmakta
Bu nedenle de moda ve eşcinsellik gibi şeyleri 'Farklılık' olarak
Bunlara karşı olmayı da 'Ayrımcılık' olarak yutturmaya çalışmakta
Bu amaç içinde özellikle akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türünü
Ve ahlakı dışlamış sözde Atatürkçü, sözde demokrasici, sözde laiklikçi, sözde
özgürlükçü
Yoz insan, ve siyasi parti türünü kullanmaya çalışmaktadır,
Felsefe, bilim, demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, akıl-ruh sağlığı için
'Ayırım', 'Ayırımcılık' zorunludur,
Farkları fark et
'Farklı' değil 'Ahlaklı ve bilimsel' ol
Ahlaka ve bilime karşıtlığa, zıtlığa karşı ayırımcı ol,
Evet ayırımcıyız
Ahlak ve bilim için
Akıl-ruh sağlığı için
Demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet için
İnsanca bir insanlık için
İnsanca bir dünya için
Ayırımcıyız
Ayırımcı ol, şizofren olma.
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Eşcinsellik Ve Onur

Önce mantık
Bilinçlen ey insanlık
Mantığa giden yolda bilimden ve ahlaktan geçer
Zevke, hazza, eğlenceye, mutluluğa, bedene, nefse dalma
Çünkü bunlar sana hayvanlardan kalma
Hukuk devleti değil 'Adalet devleti' ol
Çünkü adalet 'Ahlak ve bilim' demek
Hukuku ise ahlakdışı-bilimdışı dünya olan siyaset yapar,
İnsanlığın organik temel birinci sorunu
Mia(Maoa) geni'dir yani hayvanlık genidir ki insanları, toplumları, ve insanlığı
Hayvanlar dünyasına, genelde de doğaya benzemeye, eşitlenmeye taklite yöneltir
Bu nedenle de kimisi kendini kurt sanır, kimisi ayı, kimisi aslan, kimisi kartal
Kimisi çiçek, kimisi bülbül falan
İnsanlığın temel ikinci sorunu ise sözcüklerin doğru anlamlarını bilmemektir
Bu sözcüklerin başında da felsefe, din, demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, ahlak, bilim,
onur
Sözcükleri gelmekte
Felsefe 'Felsefe tarihi, felsefecilerin sözleri, felsefecilerin hayatları(yaşamları)
Felsefecilerin savları' sanılmakta
Bu nedenle de felsefe denilince hemen Batı felsefecileri, Batı felsefe tarihi anlatılmakta
Oysa felsefe 'Konularda, her olasılığı dürüstçe, tarafsızca araştırmak bilimidir'
Sorarım, hangi felsefe dersinde tıp, matematik, biyoloji, pısikoloji(psikoloji)
Teknoloji, ekonomi, onarımcılık(tamircilik), mucitlik, ahlak, dilbilimi(dil bilimi)
öğretilmekte
Oysa felsefe dersilerinde bunlar öğretilmeli
Yok 'Aristo şöyle demiş', yok 'Sokrat böyle demiş', yok 'Platon şöyle demiş'
Yok 'Nietzsche şöyle demiş', böyle felsefe olmaz
'Felsefe' bildiğini ya da 'Felsefeci' olduğunu söyleyen insan örnek ki radyodan,
bilgisayardan
Televizyondan, telefondan, çamaşır makinasından, bulaşık makinasından anlamıyorsa
Felsefe bilmiyor demektir çünkü hayattan, toplumdan, insanlıktan
Bilimden, teknolojiden, sorunlardan uzak demektir
Felsefe Diyojen gibi fıçının içinde yaşamak değil bilimin, teknolojinin
Ve insanlığın, toplumların, insanların sorunlarının içinde yaşamaktır, çözüm üretmek
için
Demokrasi siyasi parti seçimleri sanılır oysa demokrasi ahlakçılık ve bilimselliktir
Çünkü yoksa yolsuzluktan, rüşvetten, yandaşlıktan, kayırmacılıktan şikayet edilemezdi
Ve demokrasiyi ilk isteyen kitle ahlakçı idi
Laiklik devlet ile dini birbirinden ayırmak sanılıyor oysa din
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve
Bunlarla inzivadır'ı devletten ayırmaktır ki bu da
İnsanlıkdışı, mantıksız, utanç, gülünç birşey olur
Laiklikte devlet dinden değil dini inançtan ayrılır, uzaklaştırılır çünkü dini inanç
Hiçbir bilimsel, ahlaki kuralı, ilkesi olmak zorunda olmayan bir dünya türüdür
Oysa dinin 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik
Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' kuralı
İlkesi, yasası vardır
Yani dini inançta puta da tapılır, Zeus'a da, Ra'ya da, Şeytan'a da
Ancak dinde ancak dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak
Bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik
Sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' kuralı, ilkesi, yasası geçerlidir
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Ve ahlakçılık ve bilimsellik demektir çünkü laikliği isteyen ilk kitle hem ahlaklı idi
Hem de bilimsel bir devlet istiyordu
Özgürlük serbestlik sanılıyor
Oysa özgürlük ahlakçılık ve bilimsellik demektir çünkü özgürlük 'Özün gür'lüğü
demektir ki
'Gür'lük de 'doğru' ile var olur ve gelişir
Hayvanlarda özgürlük yalnızca bedensel gereksinimlerin karşılanması üzerine kuruludur
Çünkü hayvanlar beyine, ruha, akıl-ruh sağlığına, ahlaka, mantığa, bilime önem
vermezler
İnsanda ise özgürlük 'Hem bedenin, hem ruhun doğru gelişimi' demektir ki bu da ancak
bilim
Ve ahlak ile olur çünkü bilim olmazsa örnek ki hastalıklara karşı başarı sağlanamaz
Ahlak olmazsa da hırsızlık, tehdit, şantaj, gasp dahil hertürlü ahlaksızlık serbest olur
Adalet ahlakçılık ve bilimsellik demektir,
Adalet hukuk sanılıyor oysa adalet ahlakçılık ve bilimsellik demektir
Çünkü adalet 'doğru' birşey ise 'doğru'nun dünyası da, ölçütü de bilim ve ahlaktır
Oysa hukuku akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya türü olan siyaset yapar,
Eşcinsellerin 'Onur yürüyüşü' dedikleri şeyden de anlaşıldı ki
İnsanlık 'Onur' sözcüğünün de anlamını doğru bilmiyor
Bu nedenle ki eşcinseller 'Ahlak yürüyüşü', 'Din yürüyüşü'
'Namus yürüyüşü' yaparlarsa şaşırmamak gerekir,
Eşcinsellik konusunda öncelikle şu iki şeyi bilmek gerekir:
1-İçi ateş, lav, kor dolu insanlıkdışı dünyada
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, midebulandırıcılık, hayvanlık, insanlıkdışılık dolu
Bedenle
İnsanların olağan(normal) cinsel ilişkileri bile
Akıldışılık-insanlıkdışılık-akılruh sağlıksızlığı-onursuzluk-utanç-hayvanlık durumu iken
Sıçma deliği ile cinsel ilişki yapmak tümden böyle bir durumdur ki hayvanlar bile
Bunu yapmıyorlar
2-Eşcinsellik de, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bilgisayar oyunu türü gibi
Batının genelde öteki ülkelere, özelde ise Müslüman ülkelerine saldırısıdır
Bu nedenle örnek ki Facebook'ta Uzakdoğu Asya ülkelerinde fahişe sayfaları
Müslüman ülkelerinde ise erkek eşcinselliği sayfaları egemen, yoğun görünmekte
Neden, çünkü Müslüman ülkelerine fahişelik egemenleştirmek zordur
Çünkü toplumsal alanlarda ahlaka aykırı giyim yasaktır
Oysa eşcinsellik toplumsal alanlarda ahlaka aykırı giyim gerektirmez,
Gelelim 'onur' sözcüğüne
Belli ki genelde insanlık, özelde de eşcinseller bu sözcüğün doğru anlamını bilmiyorlar
'Onur' sözcüğü, Türk dil kurumu 'Fransızca sözcük' dese de
Savım ki 'On' sözcüğünden türetilmiş Türkçe sözcüktür
Yani 'On üzerinden on' durumudur
Bir de 'Onamak'ta da olduğu gibi 'Onanılan, onaylanılan' demektir
Ancak 'Onanmak, onaylanmak' toplumca ya da devletçe değil
Beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesş olan bilimce
Ve nitel zirvesi olan ahlakça yapılırsa doğru, yani gerçek 'onur' olur yoksa mafyanın da
Terör örgütülerinin de 'onur' makamları olabilir
Yani gerçek, doğru onur 'Ahlaka ve bilime uygunluk'tur
Bu nedenle ki evrensel nitel dahi Muhammed de
Evrensel nitel dahi Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi
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Öyle ki Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, bunlar olmazsa din de olmaz' dedi
Atatürk de 'Dediklerimle ya da yaptıklarımla ahlakın ya da bilimin dedikleri çelişikse
Dediklerimi ya da yaptıklarımı değil ahlakın ve bilimin dediklerini yapın'ı öğretti,
Peki sorun öyle ise
'Hayvanların bile yapmadıkları birşeyi yapıp
Olağanı bile insanlıkdışılık olan birşeyin olağandışısı birşeyini yapıp
Beyinle, ruhla, bilimle, ahlakla mutlu olmak ve dünya yaratmak yerine bedenle
Cinsel organla, sıçma deliği ile mutlu olmak, dünya yaratmak isteyen eşcinselliğin
Nesi onur?',
Durum ki eşcinselliğin örtüsünün arkasında
Genelde, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batının
Özelde de büyük olasılıkla England'ın(İngiltere'nin) Mi6'sının
Usa'nın(Abd'nin) Cia'sının, ve Israel'in(İsrail'in) Mossad'ının burunları görülebilir,
Durum ki çorbayı ağız ile içmek bile sonu bokla biten hayvani birşey iken
Eşcinsellik çorbayı burun ile içmek istemek durumu gibidir
Eşcinsellik özgürlük değil serbestliktir çünkü özgürlük 'Önce ahlak ve bilim' demektir
Eşcinsellik onur değildir çünkü onur da 'Önce ahlak ve bilim' demektir
Bu nedenle ki eşcinsellik de hem tedavisi zorunlu akıl-ruh hastalıklarından sayılmalıdır
Hem de Türkiye'ye karşı ajanlık suçu sayılmalıdır çünkü çağımızda ahlakdışı moda gibi
Ajanlık yani yıkıcılık olarak kullanılmaktadır,
Gökkuşağı güneş, hava, su, toprak gibi herkesindir
Gökkuşağı onursuzlaştırılmasın, utandırılmasın, utançlaştırılmasın.
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Evin Olsun

'Ev namus yurdudur' diyor Muhammed
Ülken bedenini sokacak evin
Bedenin ruhunu sokacak evin olsun
Evinin zemini nefssizlik
Duvarları ahlak, bilim, medenilik, tarafsızlık
Tavanı mantık olsun,
Bir ev olmalı Türkiye
Zeminin de 'NEFSE KÖLELİK GİREMEZ'
Bir duvarında 'AHLAKA AYKIRILIK GİREMEZ'
Bir duvarında 'BİLİME AYKIRILIK GİREMEZ'
Bir duvarında 'BARBARLIK GİREMEZ'
Bir duvarında 'YANDAŞLIK GİREMEZ'
Tavanında 'MANTIKSIZLIK GİREMEZ' yazan,
Böyle bir Türkiye'ye insanlık tarihi
'GERÇEK ÖZGÜRLÜK, GERÇEK İNSANCA ÜLKE' der,
Bir ev yap ruhuna
Zeminin de 'NEFSE KÖLELİK GİREMEZ'
Bir duvarında 'AHLAKA AYKIRILIK GİREMEZ'
Bir duvarında 'BİLİME AYKIRILIK GİREMEZ'
Bir duvarında 'BARBARLIK GİREMEZ'
Bir duvarında 'YANDAŞLIK GİREMEZ'
Tavanında 'MANTIKSIZLIK GİREMEZ' yazan,
Böyle bir ruha insanlık tarihi
'GERÇEK ÖZGÜRLÜK, GERÇEK İNSANCA RUH' der.
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Ey Siyasi

Böl
Yarısı türbanlı, yarısı bikinili
Düşür bakalım türbanlıyı bikiniliye, bikiniliyi türbanlıya
Türbanlı kendini dinli sanıyor, bikinili demokrasi
Yut
Türkiye düşmanlığı sür bakalım keyifini,
Doğuluya benzeyen, kendini dinli sanıyor
Batılıya benzeyen, kendini demokrasi sanıyor
Sor bakalım ne diyor
'Önce ahlak ve bilim' diyen din
Sor bakalım ne diyor
'Önce ahlak ve bilim' diyen demokrasi,
Siyaset tarihi geri götürme kurnazlığı ya da aptallığı
Ya da zavallılığı ya da ilkelliği ya da barbarlığıdır
Bu nedenle ki siyaset ile yönetilen ülkeler asla iflah olmaz,
Siyaset diye
Kimisi moda ve pılajlar(plajlar) yani 'Çıplaklık' ile tarihi Mağara çağı'na götürmeye
çalışır
Kimisi Spartalılar, Romalılar, Naziler gibi 'Barbarlık' ile tarihi Mağara çağı'na götürmeye
çalışır
Kimisi 'Sizi çıplak yapacağım' der
Kiminiz 'Sizi vahşi yapacağım' der
Kiminiz 'Dünyayı işgal edeceğiz' der
Kiminiz 'Kendimizi işgal ettireceğiz' der
Kiminiz 'Ahlakı umursamayacağız' der
Kiminiz 'Bilimi umursamayacağız' der
Oysa Muhammed de, Atatürk de 'Ben ahlak ve bilimim' der
Sür bakalım yalanlarının keyifini ey utanmaz siyasi.
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Ezan Bülent Ersoy ve Din Hadisileri

Dini tanımlayan Din hadisileri bilinmeden, öğrenilmeden din öğrenilmez
Her dini inançın(inancın) kutsal kitabı kendine aittir
Ancak dini tanımlayan Din hadisileri dinin evrensel tanımıdır
Yani dini inança(inanca) uymakla dinli olunmaz
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uymak ile dinli olunur
Yoksa puta tapıcılık bile din olurdu
Ve hiçbir dini inanç öteki dini inançları suçlayamazdı, kötüleyemezdi, dışlayamazdı
Durum ki dünyada henüz dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uygun ülke
Devlet, toplum, insan yok
Yani kendi dini inançına uyan herkes kendini dinli saymakta
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımı umursanmamakta ki ülkeleri
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din durumu değil
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalar olan yani dini tanımlayan
Din hadisileri'nin din tanımına aykırı dünyalar olan hükümdarlık, ve siyaset gibi
Şeyler yönetmekte
Hükümdarlık, ve siyaset de toplumlarının dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımını
Öğrenmelerini engellemekte, önlemekte
Çünkü örnek ki bir hükümdar toplumuna 'Sultanlarla(Hükümdarlarla) düşüpkalkan
Alim de hırsızdır' Din hadisi'ni nasıl öğretecek ki 'Sultan' yerine günümüzde 'Siyaset'
Sözcüğü gelir çünkü hükümdarlık da, siyaset de özde aynı şeydir
Yani devlet, ülke, toplum yönetmektir,
Durum ki İslamiyet dini inançı genelde son halife sonrası
Özelde de Osmanlı hanedanlığı ile
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına aykırı yöne götürülmeye çalışılmıştır
Örnek ki Osmanlı hanedanlığı yani Osmanlı sultanıları(sultanları) 'Sultanlarla
düşüpkalkan
Alim de hırsızdır' Din hadisi'ni öğretemezlerdi çünkü kendileri de sultan idi
Yine örnek ki Din hadis'i 'Ramazan demeyin, Ramazan ayı deyin çünkü Ramazan
Allah'ın adlarından biridir' demesine karşın
Hem 'Ramazan' denilmekte, hem de çocuklara 'Ramazan' adı koyulmakta ki bu durum
Büyük olasılıkla Osmanlı hanedanlığı dönemi'nde başlamıştır
Yine örnek ki İslamiyet dini inançı fetihe karşı iken Osmanlı hanedanlığı varlığını
Öteki ülkelere fetih üzerine dayandırmıştır
Muhammed'in Mekke konusundaki 'Fetih' durumu ile Osmanlı hanedanlığı'nın 'Fetih'
Durumu arasında büyük bir fark ve büyük bir zıtlık vardır çünkü Mekke zaten
Muhammed'in
Kendi vatanı, kendi ülkesi idi
Başkasının vatanı, ülkesi değil
Bu nedenle ki Osmanlı hanedanlığı 'fetih' yaptığı ülkeleri haraça(haraca) bağlamıştır
Ancak Muhammed Mekke'yi haraça bağlamamıştır
Bu nedenle ki bir Din hadisi de 'İstanbul'un fetihi Kıyamet alametidir' demektedir ki
İstanbul'un fetihinden sonra sultanlar kendi öz bebek kardeşlerini
Ve kendi öz çocuk kardeşlerini bile 'Taht kavgası' yüzünden öldürtmekten
çekinmemişlerdir
Oysa İslamiyet'te de, Türklükte de bebek, çocuk öldürmek, öldürtmek yoktur
Durum ki Osmanlı hanedanlığı'nın durumu dine de, Türklüğe de aykırı durumdadır
Açık ki hükümdarlık da, siyaset de dini yanlış ya da eksik öğretmek durumu içindedir
Bu nedenle ki Osmanlıcılık da, siyasetçilik de, moda da, pılajlar(plajlar) da dine
aykırıdır,
Türkiye'deki Müslümanlıkta bir sorun da ezan konusundadır
Açık ki 'Ezan' konusundaki Din hadisi de topluma öğretilmemiş durumdadır
Çünkü dini tanımlayan Din hadisileri'nden biri de 'Ezanı makamsız okuyun' demektedir
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Yani 'Müzik gibi, notalı, besteli okumayın; düz okuyun' anlamında
Oysa Türkiye'de ezan da, Kuran da gazel gibi yani makamlı yani müzik gibi okunmakta
Söylenilmekte, öyle ki Trt bile 'Kuran'ı güzel okuma yarışması' gibi yarışmalar
yapmakta
Ödüller vermekte,
Faiz konusunda da Müslümanlara yanlış şey öğretilmektedir
Kuran'da 'Riba haram' yazıyor, 'Faiz haram' değil
Riba demek faizin aşırısı, haksızı demektir
Örnek ki yemek yemek dine aykırı değildir ancak aşırı yemek dine aykırıdır
Örnek ki gülmek dine aykırı değildir ancak kahkahalarla, başkalarını rahatsız edecek
Biçimde gülmek dine aykırıdır
Örnek ki giyinmek dine aykırı değildir ancak fahişeler gibi giyinmek dine aykırıdır
Örnek ki para kazanmak dine aykırı değildir ancak kendini para kazanmaya adamak
Dine aykırıdır
Örnek ki öksürmek dine aykırı değildir ancak insanların yüzlerine öksürmek dine
aykırıdır,
Ezan konusundaki bu duruma şu Din hadisi de destek vermekte, eşlik etmektedir:
'Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah Kıyamet'te onun
Hiçbirşeyini kabul etmez'
Açık ki ezan da, Kuran da 'İnsanların kalbini kazanmak' için makamlı okunulmaktadır
Makamlı okunulamayacağı için de ezanın ve Kuran'ın Türkçesine olumsuz bakılmaktadır
Yani dinin en büyük düşmanı olan nefs öne geçirilmekte, baştaçı(baştacı) edilmekte
Din nefse karşıdır, dinin en büyük düşmanı nefstir çünkü nefs hem 'Alimleri bile
alimlikten
Çıkaracak' kadar en büyük cehalettir
Hem tüm kötülüklerin nedeni ve amaçıdır(amacıdır),
Hem de mantığı önler,
Ezanın bir de hem 'gavur icadı' olan, hem de gürültü araçı(aracı) olan hoparlörle
okunması da
'Gürültü yapan, bizden değildir.' Din hadisi'ne aykırılık durumu göstermektedir,
Durum ki yalnızca kutsal kitapları okumakla, öğrenmekle dinli olunamıyor
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına da uymak gerekiyor
Bu durum 'Yalnızca Anayasaya uymak yetmez, Ceza kanunu(yasasına) da uymak
gerekir'
Durumu gibidir
Ya da 'Yalnızca okula gitmek yetmez, dersleri de öğrenmek gerekir' durumu gibi,
Gerçek ki ezan İslamiyet'e yani dini tanımlayan Din hadisileri'ne öyle büyük bir aykırılık
içinde
Okunulmakta, söylenilmekte ki
Din hadisileri'ne yani dine aykırı bir durumu ve dünyası olan sözde sanatçı, sözde ünlü
Bülent Ersoy bile utanmak yerine
'Ben de ezan okumak istiyorum' demek cesaretini utanmadan gösterebilmiştir,
Bu nedenle
Dini tanımlayan, ve Din hadisileri adını verdiğim, ve internette yıllar önce yayınladığım
Din hadisileri'nin birazını buraya da yazıyorum,
DİN HADİSİLERİ:
'Din ilimdir, ilimin olmadığı yerde din de olmaz, ilim yoksa din de yoktur
İlim Çin'de de olsa gidip öğrenin
Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden hayrlıdır
Alimler peygamberlerin varisleridir
İlim öğrenmenin sevabı kırk yıl ibadetin sevabıdır
Dünyada en acıdığım insan cahiller içindeki alimlerdir

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir
İlim yolunda çalışmaktan çoluğa çocuğa karışamamış kişinin yeri Cennet'tir
Din utanmaktır
Edeb giderse din de gider
Gürültü yapan bizden değildir
Sultanlarla düşüpkalkan alim hırsızdır
Vahiyleri(Kuran'ı) dinlerken ağlamıyorsanız İslam'ı(Kuran'ı) dinlemiş sayılmazsınız
Din öğüttür, layıkıyla taşırsan sevaba girersin, zayi edersen azabın olur
Kötü insanı herkes tanıyacak diye anmaktan korkuyor musunuz, kötü insanda bulunan
kötü
Şeyi teşhir ediniz ki insanlar ondan çekinme imkanı bulsunlar
Gerçek insan ikidir: Alim ve öğrenci, bunların arasında(dışında) olan insanda hayr
yoktur
Allah'ın en hoşlanmadığı helal kadın boşamaktır
Gizli hallerinde aleni hallerinde davrandığın gibi davranman tam bir fazilettir
Güçlü kimseye dünyalık elde etmek için eğilen kimsenin yüzüne Allah dünyada da
Ahirette de bakmaz
İnsanların Allah'tan af edilmesini dilemedikleri büyük bir günah vardır, o da dünya
sevgisidir
Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak göz ucu
kadar
İsyansız altmış senelik ibadetten üstündür
Kin tutmayın ki kirlenmeyin
Kim ne ile ilgilenirse ona muhtaç kılınır
Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah Kıyamet'te onun
Hiçbirşeyini kabul etmez
Kıyamet öncesi ticaret yaygınlaşacak öyle ki kadın bile kocasına ticarette yardım
edecek
Kişinin girdiği en güzel yer hamam, en kötü yer düğün evidir
Müminin evi kamıştandır, yemeği bir parça ekmektir, başı tozlanmıştır
Bir hükümdar ya da vali ihtiyaç sahiplerinin yüzüne kapıyı kapatırsa Allah da gök
kapılarını
Onun yüzüne kapatır
Bina sahipliği sahibinin başına beladır
İyilik insanlar arasında inkar edilebilir ancak onu yapanla Allah arasında kesinlikle
kaybolmaz
Kadının en iyi örtüsü kabirdir
Kıskançlık kıyamet alametidir
Komşuların ne derse osun
Kötü kişinin namuslu kişiye cüretkarlığı kıyamet alametidir
Kuran'ı ezbere okumayın
Lakap takmayın
Peygamberler insanlar içinde en ağır sınava çekilenlerdir
Ramazan demeyin Ramazan ayı deyin çünkü Ramazan Allah'ın isimlerinden biridir
Sarhoşlara kız ya da kadın vermeyin
Secdede gözler yumulmaz
Elle, başla, işaretle selam vermeyin
Selamı ilk veren kibirden beridir
Süratli yürümek müminin heybetini giderir
Sükut ahlakın efendisidir
Söz taşımak kabir azabına yol açar
Şiddetli esnemek, şiddetli aksırmak Şeytan'dandır
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Allah yolunda didinmekten çoluk çocuğa karışamamış olanların yeri Cennet'tir
Yemeği soğutup da yiyin çünkü bu bereketi çoğaltır
Beni güçsüz olanlarınızın yanında arayınız çünkü siz güçsüzleriniz sayesinde zafere
Kavuşturulup rızıklandırılıyorsunuz
Borçlu ölen müminin borcu benimdir
Camide ticaret yapanlara 'Allah sana kazanç vermesin' de
Cennet güç amelleri istemekle elde edilir
Çarşıya ilk giren, son çıkan kişi olma
Dinde kıyas yapmayın
Doğru sözden daha üstün bir sadaka olmaz
Ev namus yurdudur
Km bir falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik ederse Muhammed'e indirilene
küfür
Etmiş olur
Kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece tevbesi kabul olmaz, söylediklerinde onu
Doğrularsa kafir olur
İstanbul'un fethi kıyamet alametidir
Kim gülerek günah işlerse ağlayarak Cehennem'e gider
Toprağınızı kiraya vermeyin
Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiğinde tutmaz,
güvenilmez
Emanete ihanet eder
Şüpheli olan herşey haramdır
Pazara erken girin, pazardan erken çıkın
Kişiye günah olarak her duyduğunu başkalarına anlatması yeter
Çarşı Şeytan'ın(Şeytan'ın) mescididir
Fakirlik müminin süsüdür
Dünyayı ehline bırakın
Dünyadan yeterinden çoğunu alan helakinden almış olur
İnsan erkekten de kadından da yaratılır
Mallarınız ve çocuklarınız fitnedir
Dünya ne Muhammed'e ne de onun aline yaraşmaz
Dünyadan bana ne
Allah zalimlerin bile beddualarını dinler
Dünyanın azını alın
Ziynetin terki imandandır
Zulüme uğrayanları, aşağılananları savunun',
Atatürk'ü din önünde koruyan şey ise dini tanımlayan Din hadisileri gibi 'Önce ahlak ve
bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğretmiş olmasıdır
Bu sözleri hiçbir hükümdar, hiçbir siyasetçi henüz söylemedi
Atatürk'ün asıl, temel büyüklüğü, evrenselliği, dine uygunluğu bu sözlerinden dolayıdır
Bu nedenle ki Atatürk'ü kötülemeye çalışanlar önce kendilerine
Ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne bakmalı,
Kuran harita, Din hadisileri pusula gibidir
Din hadisileri'ni öğren, kendinegel(kendine gel), şaşırma, şaşırtılma
Siyasete değil Din hadisileri'ne uy
Bil ki zaten siyaset dine aykırıdır.
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F-16 Mantıksızlığı Durumu

Akıl-ruh sağlıklı olmak istiyorsan ahlaklı ve bilimsel ol
Ahlaklı ve bilimsel olmak istiyorsan mantıklı ol
Mantıklı olmak istiyorsan dikkatli ol
Yani önce dikkat, sonra mantık, sonra ahlak, sonra bilim
İnsan hayatının da, toplumların da, insanlığın da ilk dört kuralı bu olmalı
Akıl-ruh sağlığı topluma uymak değil ahlaka
Ve bilime uymaktır,
Pılaj(Plaj) gibi ahlakdışı mekanlar
Astroloji gibi bilimdışı serbestlikler
Aşk diye kölelikler, barbarlıklar, yalakalıklar, kişiliksizlikler
Abuksubuk, saçmasapan müzik sözüleri(sözleri)
Cinsel tercih diye akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı durumlar
Özelleştirme diye vatanın, devletin, milletin, kamunun, toplumun
Gelir kaynaklarını satmaklar
Ünlü diye akıldışı-ahlakdışı kişiler
Medya diye siyasi yandaşlık
Akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyasetin
Türkiye'yi getirdiği durum durum ki
Ahlakın, bilimselliğin, Türkçenin, ve mantığın umursanmadığı bir durumdur
Çünkü siyasetin işi bilimsel ve ahlakçı bir ülke yaratmak değil
Toplumu bölmek, insanları birbirlerine düşman etmek, yandaşlık
Ve bilimin ve ahlakın işine değil kapitalistliğin işine yaramak durumudur,
Ahlak da, dil de, mantık da sıradan ya da önemsiz şeyler değildir
Ahlak mantık demektir, mantıklı olmayı öğretir
Dil de mantık demektir, ve mantıklı olmayı öğretir
Mantık da hem mantıklı olmayı öğretir
Hem de 'Doğrulara önem ve değer vermek iyiniyeti ve dürüstlüğü' demektir
Bu nedenle ki mantık ahlaksızlığa, ahlaksızlık da mantığa karşıdır,
Atatürk'ün temelde yapmak istediği şey 'Mantıklı bir Türkiye yaratmak'tır
Bu nedenle de 'Önce ahlak ve bilim' demiştir
Muhammed'in de temelde yapmak istediği şey 'Mantıklı bir insanlık yaratmak'tır
Bu nedenle de 'Önce ahlak ve bilim' demiştir,
Neden 'Ahlak' ve 'Bilim'
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, ruhun, insan olmanın, ve evrenin nitel
zirvesidir
Bilim de nicel zirvesi,
Ancak, Atatürk'ten sonra gelen devlet yöneticisileri(yöneticileri)
Açık ki özellikle 'Bilim'de Atatürk kadar duyarlı olmamışlar
Ve Türkiye 'Önce ahlak ve bilim' demek yerine 'Önce koltuk
Ve iktidara götüren her yol geçerli' mantığı içindeki siyaset yüzünden
'Ahlak ve bilim ülkesi' yani 'Mantık ülkesi' olmaktan uzaklaşmış
Ve zinanın, eşcinselliğin, eşcinsel evlililiğin
Moda diye ortalıkta sütyen-külot gezmenin
Ahlaka aykırı pılaj gibi ahlaka aykırı mekanların
Ve astroloj, medyumluk, falcılık gibi bilimdışı şeylerin ülkesi durumuna gelmiştir
Yani 'Bilime ve ahlaka yapışması gereken Türkiye' akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı siyaset
türü
Yüzünden akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya yapıştırılmış,
Mantık neden en önemli, öyle ki bilimden, ahlaktan, dinden, demokrasiden
Laiklikten, özgürlükten bile en önemli
Ve neden akıl-ruh sağlığının temeli
Çünkü mantık hem doğruluk için iyiniyettir, hem doğruyu arama emeğidir
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Hem de herşeye dikkat etmek, herşeye duyarlılıktır yani öncelikle sorunların
Farkında olmaktır
Dikkat umursamaktır, önemsemektir, bilinçliliğin temelidir ki
Ancak ölüde mutlak dikkatsizlik olur,
Dikkatin olması gereken bir alan da dildir
Dilde dikkatsizlik yani mantıksızlık o dilin toplumunun da dikkatsizlik
Yani mantıksızlık yani laylaylomluk içinde olduğunu gösterir
Bu nedenle ki dili mantıksız bir ülke bilimde ve teknoloji de dünya önderi olsa da
Asla insanlığın önderi olamaz,
Atatürk ahlakçı ve bilimsel bir Türkiye kurmaya çalışırken
Siyaset bunun tam tersini yapmakta
Bu durum ahlakdışı moda, ve astroloji gibi bilimdışılıklar yanında bir de
Türkçe karşılıkları varken 'Hijyen, etik, misyon, vizyon' gibi yabancı sözcüklerin
Devlet kurumularında(kurumlarında) bile kullanılmakta olması ile de görülmekte,
Türkçeyi mantıksızlaştırma durumunun bir örneği de
'F16' denilen savaş uçakıları(uçakları, uçağıları) konusunda görülmekte
Ancak bu uçakların teknolojilerinde değil bu uçakların adlarının söylenişlerinde
Çünkü bu uçaklara 'Ef onaltı(on altı)' denilmekte
Yani 'F' İngilizce, '16' ise Türkçe söylenilmekte, dilde böyle saçmalıklar olmaz
Ya tümünü ya İngilizce söyleyin ya Türkçe.
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Farklı Olma Ahlaklı Ve Bilimsel Ol

Herşey odak noktasına, merkeze, yöne sahiptir, evren bile
Beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın soyut doğru merkezi de mantıktır
Çünkü 'Mantık' demek 'Ben dürüstüm, güvenilirim, onurluyum, gururluyum, kişilikliyim
Yani insanım' demektir, bu nedenle ki mantıksız insanlara asla güvenilemez
Somut doğru merkezi de ahlak ve bilimdir çünkü evrende ancak ahlak ve bilim
'Doğru'yu arayan dünyalardır, alanlardır, çalışmalardır, amaçlardır
İnsanlık nefse köle olduğu için sözcüklerin doğru anlamlarını bilmemekte
Sözcüklerin doğru anlamlarını bilmediği için de düşünmenin doğru yolunu bilmemekte
Düşünmenin doğru yolunu bilmediği için de mantıklı olamamakta
Mantıklı olamadığı için de gerçekleri ve doğruları umursamamakta
Bu umursamayı da akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalardan olan
Siyaset türü oya
Özel sektör türü, turizım(turizm) türü, moda türü, sinema türü, müzik türü de
Paraya,  servete çevirmekte,
Öncelikle durum ki demokrasi demek siyasi parti egemenliği, özgürlük demek serbestlik
Laiklik demek ahlakı ve bilimi dışlamak, adalet demek hukuk
Akıl-ruh sağlığı mutlu olmak demek değil
'Ahlakçılık ve bilimsellik' demektir
Örnek ki hukuk adalet demek değildir çünkü hukuku ahlakdışı-bilimdışı dünya olan
siyaset
Yapar oysa adalet ahlakçılık ve bilimselliktir
Yani insanlık ilkokul çocukları gibi, sözcükleri yeni baştan öğrenmek zorundadır
Yoksa delilik çalar, utanmazlık oynar,
Türkiye'ye ahlakdışılık, utanmazlık, edebsizlik pompalamak
Ve egemenleştirmek isteyen akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı
Küresel, ve derin bir merkez
Bu amaç için moda, pılaj(plaj), sinema, müzik, medya, siyaset gibi araçlar yanında
Bir de ruhsal taktikler uygulamakta
Örnek ki topluma 'Farklılığın doğru, iyi, güzel, yararlı, medeni' birşey olduğu
Ezberletilmeye çalışmakta
Açık ki bunun arkasından da zina, eşcinsellik, fahişelik, çıplaklık, sigara, içki,
uyuşturucu
Eş değiştirmek gibi şeylerin de 'Farklılık' olarak öğretilmesi gelecek
Ülkeye 'Farklılık' adı altında zina, fuhuş, porno, eşcinsellik, çıplaklık, utanmazlık
Yani ne kadar utanmazlık, ahlaksızlık, bilimdışılık, insanlıkdışılık varsa
Türkiye'ye pompalanılmak ve egemenleştirilmek istenilecektir
Bu nedenle ki akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıda zina, fuhuş
Eşcinsel evlilik, pedofili, zoofili, eş değiştirmek, porno, çıplaklık, uyuşturucu
Astroloji, falcılık, medyumluk
Yani ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı herşey serbest,
Odak noktası, merkez 'Farklı olmak' değil
Beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin insani en zirveleri olan
'Ahlak' ve 'Bilim'e uygun insan olmaktır yani 'Ahlaklı ve bilimsel' insan olmaktır
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi,
Farklı olmak değil ahlaklı ve bilimsel olmak önemli, değerli, anlamlı, üstün
Çünkü doğrunun zirvesi ve ölçütü ahlaktır
Gerçeğin zirvesi ve ölçütü bilimdir,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya, siyasete, modaya, pılajlara, ünlülere
Medyaya uyma
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Ahlak' ve 'Bilim'e uy,
Türkiye'nin 21. yüzyıldaki durumu
Silahlarını, ordularını yendiği Batının
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Şimdi de ahlakdışılık-bilimdışılık-insanlıkdışılık saldırısını yenmek olacaktır
Türkiye'nin bu kez 'Mustafa Kemal'in askerleri'ne değil
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün düşünürlerine(filozoflarına), alimlerine,
alimelerine
Bilgelerine, düşünce ordusuna gereksinimi vardır.
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Fasafisosun Sen.

Kendini aşk mı sanıyorsun
Güzel bir yüz ya da güzel gördün diye
Üzeri çiçeklerle, baharla kaplı
Dünyanın ateş, kor içini gördün mü
Mantıklı değilsen aşık değil
Sadistliği ya da mazoşistliği aşk sanan
Fasafisosun sen,
Kendini aydın mı sanıyorsun
Başını açtın, bikini giydin
Ya da sigara, içki içiyorsun diye
Beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, evrenin nitel zirvesi olan ahlak
Nicel zirvesi olan bilim yoksa sende
Bedene köleliği aydınlık sanan
Fasafisosun sen,
Kendini medeni mi sanıyorsun
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı moda uşağısın diye
Akılı, bilimi, ahlakı, utanmayı dışlamışsan
İnsanı hayvandan ayıran en üstün farkı dışlamışsın
Medeni değil ilkellik, barbarlık, vahşilik içinde fasafisosun sen,
Kendini dinli mi sanıyorsun
Türban taktın diye
Ya da dua ettin diye
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımı yoksa sende
Dinli değil
Kendi çıkarlarını din sanan
Fasafisosun sen,
Kendini Atatürkçü, demokrat, laik, özgür, çağdaş mı sanıyorsun sen
Ahlak ve bilimsellik yoksa sende
Atatürkçü, demokrat, laik, özgür, medeni, çağdaş değil
Fasafisosun sen
Çünkü Atatürk de, demokrasi de, laiklik de, özgürlük de, medenilik de, çağdaşlık da
Önce ahlak ve bilim demek,
Kendini duygulu mu sanıyorsun
Akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı, abuksubuk, saçmasapan, sosyopat, pısikopat(psikopat)
sözlü
Müzikler dinliyorsun
Abuksubuk, saçmasapan, ilkel, barbar, vahşi, akıldışı danslar yapıyorsun
Ya da felsefeyi, mantığı, bilimi, kitapları, düşünmeyi değil kedileri, köpekleri
Hayvanları seviyorsun diye
Duygulu değil
Duyuları, zevki, hazzı, sosyopatlığı, ilkelliği, barbarlığı, vahşiliği duygu sanan
Fasafisosun sen,
Kendini milliyetçi mi sanıyorsun
Saldırgansın, merhametsizsin, vicdansızsın diye
Topluma ve insanlığa doğru ve iyi örnek değilsen
Milliyetçi değil
Deliliğin sığınağı, deliliğin zulası
Fasafisosun sen,
Kendini komünist mi sanıyorsun
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Dine ve kapitalistliğe karşısın diye
Ahlakçı ve bilimsel değilsen
Komünist değil
Yozluğun içinde yitik(kayıb/kayıp)
Yozluğun bataklığı
Fasafisosun sen,
Kendini insan mı sanıyorsun
Sana insan diyorlar diye
Hem en büyük cehalet olan, hem tüm kötülüklerin nedeni ve amaçı(amacı olan)
Hem akılı, mantığı, akıl-ruh sağlığını, ahlakı, vicdanı önleyen nefse köle isen
İnsan değil fasafisosun sen,
Doğru yola, doğru dünyaya, doğru var oluşa ancak
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din ile gidilir
Herşeyin tanımı vardır, dinin doğru tanımı da böyledir.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Fethullah Gülen Sana Meydan Okuyorum

Evet Fethullah Gülen, sana meydan okuyorum
Dedin ki bir televizyon kanalında, duygusallığını, merhametliliğin, vicdanlılığını
anlatmak Kanıtlamak için: Sıcak bir yaz günü penceremde yarı baygın bir arı buldum
Ona su verdim
Kendine gelmedi; bal verdim, kendine gelmedi; sonra onu bahçeye bıraktım
Ve bir saat ağladım
’Bu mu Fethullah Gülen, seni duygulu, merhametli, vicdanlı, inançlı, imanlı yapan,
Öyleyse bir de beni dinle:
Sıcak bir yaz öğlesi
Kırk beş dereceye yakın bir yokuştan aşağı iniyorum.
Dünyam yıkılmış gibi
Yani öyle şaşkın, üzgün ve öfkeliyim ki dünya yansa umurumda değil
Durumu gibi bir durum
De ki o gün emekli ikramiyemi düşürmüşüm ya da çaldırmışım
De ki o gün doktorlar, ‘Kansersin, en çok üç ay yaşarsın’ demiş
De ki dünyadaki tek çocuğunu tırafik(trafik) kazasında yitirmişsin o gün
De ki o gün gireceğin bir işe, torpille başkasını almışlar
Ve cebindeki son lirayı da dün bitirmişsin
De ki böyle birşeyler işte
Evet böyle bir durumda o yokuştan yukarı iniyorum
Bakıyorum yerde küçücük bir salyangoz yavrusu
İşi gücü bırakmış, yolun karşısına geçmeye çalışıyor
‘Geberirse gebersin, bana ne?’ diyorum
O, yolun ortasına, ölümüne doğru sanki dondurmasını yalaya yalaya giden
Küçük, mutlu bir çocuk gibi
Attığım her adımda içimden bir ses ‘Dön, onu kurtar‘ diyor
Ben de her kezinde, o sese
‘Bana ne, ben ölmüşsem, o niye yaşasın, alt tarafı bir hayvan’ diyorum
On metre kadar gidiyorum, bakıyorum yokuşun dibinden bir kamyon
Ana yoldan yokuşa dönüyor ve ağır ağır yokuşu tırmanmaya başlıyor
İçimdeki o ses yine konuşuyor: ‘Onu kurtar. Sen acı çekiyorsun diye o ölmek zorunda
mı?’ Direniyorum yine, ‘Hayır.’ diyorum, ‘Geberirse gebersin, bana ne?’
Kamyon gittikçe bana yaklaşıyor, ben de ona
Ve kamyon yanıma geliyor, yukarı tırmanışını sürdürüyor
Duruyorum ve birden geri dönüp koşmaya başlıyorum, yokuş yukarı
‘Ben ölmüşsem o da ölmek zorunda değil’
Yaşım kırk
Ve kamyondan önce o salyangoz yavrusuna yetişiyorum
Yaklaştığı yolun ortasından alıyorum ve gitmek istediği karşıya bırakıyorum
Evet Fethullah Gülen, ben hiçbir dinden değilim yani sana göre dinsizim bile
Üstelik Allah’ı da inkar ediyorum; yani sana göre kafirim de, cehennemliğim de
O salyangozu kurtarınca, yokuş aşağı yoluma giderken gözlerim ıslaktı Fethullah Gülen
Ama ben bu olayı hiçkimseye anlatmadım, ilk kez burada yazıyorum
Yazmak zorunda kaldığım için
Evet, o salyangoz yavrusunu kurtarınca ağladım ama onu
Bir çocuk gibi otların arasında oynarken düşündüğüm için sevinçten, mutluluktan
ağladım
Ve benim bu iyiliğimi gökten gördüğüne inandığım bir Allah’ım yoktu
Yani çıkarsız yaptım,
Evet, Fethullah Gülen, dinle yine
Yine bir sıcak yaz günü. Beton bile ateş gibi
Beton yolda giderken yerde iri bir çekirge gördüm
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Sıcaktan baygın
Üstüne basıp geçebilirdim, acısı son bulsun diye ama yapmadım, elime aldım
Soğuk soğuk üfledim, serinlettim
Ve bir bahçeli ev bulunca bahçesine bıraktım
Ve yine ağladım. neden biliyor musun
Onu, otların arasında mutlu yaşarken düşündüğüm için sevinçten ağladım
Ve bu iyiliğimi yazan, omuzlarımda, inandığım bir melek de yoktu
Yani çıkarsız yaptım
Bunu bir öykümde yazdım,
Evet, Fethullah Gülen, yine dinle
Yine yolda gidiyorum
Bir evin kıyısına park edilmiş bir okul taşıtı görüyorum ve gözlerim yaşla doluyor
Neden mi
Çünkü düşündüm: Bu adam yani o taşıtın sahibi ya da sürücüsü evinden sabah çıkıyor
Akşama kadar öğrenci taşıyor
Yani tüm günü, tüm yılı, tüm yaşamı böyle geçiyor
Eşini düşündüm
Kadın belki genç
Belki yeni evliler
Ve o kadının tüm gün, tüm yıl
Tüm yaşamı boyunca öğrenci taşımaktan başka bir şey yapmayan
Başka bir şeyle ilgilenmeyen, tek dünyası arabası ve işi olan bir eşi var
Ve kadın; sabah, akşam baktığında karşısında yalnızca ve hep araba kullanan
Başka bir özelliği olmayan bir eş görüyor
Kocasında ne bilim ne kültür ne sanat göremiyor
Tüm gün 'Yemek yap, çamaşır yıka, bulaşık yıka, şunu yap, bunu yap'tan
Başka bir şey yapmayan bir kadın
Oysa o kadın ve eşi; bir mühendis ya da öğretmen ya da doktor ya da avukat
Ya da böyle başka bir şey olsalardı
Akşam olunca bilimden, kültürden, sanattan, siyasetten, edebiyattan da
konuşabilselerdi
Ne güzel olurdu değil mi
İşte bunu düşündüğüm için ağladım Fethullah Gülen
Ve bunu düşünüp ağlarken, benim ne iyi, ne düşünceli bir insan olduğumu gördüğüne
İnandığım bir Allah da yoktu
Yani bunu da çıkarsız yaptım
Sen her günü; bilimsiz, kültürsüz, kitapsız, birbirinin aynısı olan bir yaşam
Ne demek biliyor musun Fethullah Gülen,
Ben de ağlıyorum Fethullah Gülen ve kendim için ağladığım pek olmamıştır.
Ben de ağlıyorum Fethullah Gülen; üstelik Amerika’daki bir çiftliğimde değil
On metrekare, kapısız, penceresiz, sıvasız bir odada ağlıyorum
Ben de ağlıyorum Fethullah Gülen; üstelik cennet ile ödüllendirilme umudum olmadan,
Sana meydan okuyorum Fethullah Gülen
Haydi Fethullah Gülen; o yoz, ahlak dışı, Türkiye düşmanı, Atatürk düşmanı, laiklik ve
Demokrasi düşmanı örgütünle bana da saldır
Senin karşında; ülkesi, insanlık, insanlar, hayvanlar için
Senden daha çok ağlayan bir adam var
Üstelik Türkiye’li, Türkiye’de, Türk, bilimsel ve dinsiz,
Haydi, bana da saldır Fethullah Gülen, o yoz
Ahlak, onur, Türklük, Türkiye, Atatürk, merhamet, vicdan tanımayan şeriatçı örgütünle
Senin karşında; akşam karanlığında penceredeki üç çiçeğini çalan Müslüman’ı
Cama yazdığı yazı ile vicdana getirip, on beş gün sonra, çaldığı o üç çiçeğin yanında bir
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de
Bir saksı hediye çiçek ve özür mektubu koyup, bir sabah kapısının önüne koydurtan
adam var. Üstelik Türkiye’ci, Türk, bilimsel ve dinsiz,
Haydi bana da saldır Amerika’daki çiftliğinden
Haydi bana da saldır tırilyon( trilyon) dolarlarınla; bakalım beni satın alabilecek misin
Senin karşında; yılda bir kez falan gittiği bir semt pazarındaki Müslüman, köylü, kadın,
Çingene zeytin satıcısına, beş kilo yeşil zeytin tarttırıp, tam parasını ödeyeceği sırada
Parasının olmadığını görüp kadından özür dileyip bir saat içinde geri gelip o zeytinleri
Alacağını söyleyip, iki kilometre gidiş, iki kilometre geliş olmak üzere dört kilometrelik
Ve kırk beş derecelik yokuşları olan yolu sırf verdiği sözü tutmak için ve onca yorgunluk
Üzerine üstelik günde beş vakit namazındaki, oruç kaçırmayan, her yıl kurban kesen
Müslüman’ın ‘Boşver, gitme, boşu boşuna yorulma, o başkasına satar onu’ demesine
karşın‘ 'Hayır, ben söz verdim, sözümü tutmalıyım’ deyip gidip gelen bir adam var
Üstelik bilimsel, Türk, Türkiye’li ve dinsiz
Ve o satıcı kadını, zeytinleri bitirmiş, onu beklerken bulan bir adam var
Ve o kadının ona sözü şudur: ‘Söyleseydin, zeytinleri sana verirdim, parasını haftaya
verirdin’ Evet, Fethullah Gülen; birbirimizi ilk kez görmüştük oysa,
Sana meydan okuyorum Fethullah Gülen
Haydi bana da saldır Amerika’daki çiftliğinden, tırilyonluk örgütünle
Haydi Fethullah Gülen bana da saldır
Bana da; güzel ahlakı yüzünden Müslüman sanılıp, köpeklerin bile yaşamayacağı, nemli
Karanlık bir kiralık zemin katında yaşarken emekli bir imamın, Müslüman sanıp, evime
gelip 'Ya burada insan mı yaşar? Gel sana parası benden bir daire alayım; sevdiğin biri
varsa bir de Düğün yapıvereyim’ sözlerine ‘Sağol amca, ben dünya için değil ahiret için
yaşıyorum’ diye Önerilen şeyleri geri çeviren bir adam var
Üstelik bilimsel, Türkiye’li, Türk ve dinsiz,
Evet Fethullah Gülen; haydi bana da saldır Amerika’daki çiftliğinden
O yoz, kokuşmuş, çürük örgütünle
Senin karşında, on yıl boyunca, sokaktaki hastalara, saralılara, sızmış sarhoşlara
Köpek ısırmışlara yardım edebilmek için
İçi ilk yardım malzemesi dolu bir sırt çantası taşıyan adam var, yaz, kış,
Sana meydan okuyorum Fethullah Gülen hem de on metrekarelik, penceresiz, kapısız
Sıvasız, sobasız bir odadan,
Haydi bana da saldır Fethullah Gülen
Bu adama da saldır haydi; sokaklarda kavga edenleri ayırabilmek için
Birbirlerine zarar verip ailelerini üzmesinler diye ve siporu(sporu) hiç sevmemesine
karşın Halter ve savunma kurslarına giden ve hergün kavga ayırmış bir olan bir adam
var
Ve bunları; gökteki bir ilahın izlediğine inanmadan yapan bir dinsiz adam var,
Haydi bana da saldır Fethullah Gülen
Öldü diye, sabah ölüsü yıkanmak için köy evinin avlusuna bir beze sarılıp bırakılan ama
Çevresinde ‘Derviş’ olarak bilinen ninesinin sabah, ölüsünü yıkamak üzere sarılı olduğu
bezi Açtığında yaşadığını gördüğü bir bebekten büyüme, bir ‘dervişin’ kurtardığı bir
adam var
Haydi bana da saldır Fethullah Gülen
Bu adama da saldır; çift zarla doğmuş bu adama da saldır,
Sana; bilim, ahlak, Türkiye, Türklük, insanlık adına meydan okuyorum
Haydi bana da saldır Fethullah Gülen
Üniversitede, bir ders yüzünden bir yıl beklemeyi göze alan; bir yıl sonra da
‘Bana gelseydin seni de geçirirdim, arkadaşlarını geçirdim’ dediğinde
‘Ben buraya bilim öğrenmeye geldim; hakkım olmayan birşeyi almaya değil’
Diyen bir adam var
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Evet ben de ağlarım Fethullah Gülen
Amerika’daki bir çiftlikte, tırilyonlarımla değil on metrekare, kapısız, penceresiz, sıvasız
Sobasız bir odada,
Haydi bana da saldır Fethullah Gülen
Kuranı yirmi yıl boyunca yedi ayrı kurandan içtenlikle incelemiş
Kuran okurken ağlayan bu dinsize de saldır
İncil’i, Tevrat’ı, Zebur’u on yıl incelemiş bu dinsize de saldır
Müslüman’ları, ancak Muhammed’i sevdiği için seven bu dinsize de saldır,
Haydi bana da saldır Fethullah Gülen
Sana meydan okuyorum
Bana da saldır Fethullah Gülen
Parmağını paslı testere kestiğinde, hastahaneye gittiğinde, para istenilen
Parası olmadığı için tetanoz aşısı olamayan ve ‘Canınız cehenneme, ölürsem ölürüm.’
deyip Çekip giden bir adam var,
Evet sana meydan okuyorum Fethullah Gülen
Senin karşında parasıyla, malıyla yükselen bir adam değil
Bilimle, ahlakla, Türk’lükle, Türkiye ile, yoklukla, acıyla yükselen bir adam var
Üstelik bilimsel, laik, Türkiye’de, Türkiye’ci, Türk ve dinsiz,
Haydi bana da saldır Fethulah Gülen; yoz örgütlenmenle, tırilyon dolarlarınla
Amerika’da bir çiftlikten
Haydi, bana da saldır
Bu adama da saldır; sana, on metrekarelik, kapısız, penceresiz, sıvasız, sobasız bir
odadan Meydan okuyan bu Türk’e, Türkiye’liye, Türkiye’ciye, bilimsele, dinsize de
saldır,
Haydi ölçelim bakalım, hangimizin gözyaşları daha ağır çeker
Sen gerçekte ağlamıyorsun, seni ağlatan imanın, inancın değil; gözyaşı bezlerindeki bir
Hastalığı kurnazca etkileyip akıtabilmen; gözlerinden cam çıkaranlar gibi
Gözyaşı bezlerini tedavi ettir sen ağlayamazsın Fethullah Gülen, sen ağlayamazsın,
Ağlayamazsın
Atatürk’ü sevmeyenler içten ağlayamaz,
Ben yolda genelde başım öne eğik yürürüm Fethullah Gülen, neden biliyor musun
Gözyaşlarım görülmesin diye
Haydi bana da saldır
Kuranı eleştirdiği için ünlü caminden imamca kovulan
Bu adama da saldır
Haydi bana da saldır
12 eylüle bir kaç ay kala, bir iftira yüzünden karakolda dayak yerken
‘İnsanlık bu kadar mı düştü ya?’ diye
Kendine değil de ülkesinin, insanlığın durumuna
Kendisini döven polislerin haline ağlayan adam var
Haydi bana da saldır Fethullah Gülen; Amerika’daki çiftliğinden, tırilyon dolarlarınla,
Sana meydan okuyorum Fethullah Gülen,
Sana meydan okuyorum Fethullah Gülen
Öyle ki sana hiçkimse böylesine meydan okumamıştır
Sana meydan okuyorum Fethullah Gülen.
Senin Musa’n benim,
Öyle ki bu yazıyı yazarken bile üzüntümden ağlıyorum
Türkiye'ye zarar verme, kötülük yapma Fethullah Gülen
Bunu yapma
Çok istiyorsan şeriatı git İran'da, Suudi Arabistan'da, Yemen'de yaşa
Bu ülkeye dokunma
Bu yazıyı yazmak zorunda kaldığım için gerçekten üzgünüm
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Ama Türkiye'me elleme.

Necdet Gürçiftçi 3
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Gel Türkiyeli Bir Olalım

Akıllı olmak mı istiyorsun
Akılın zirvesi ahlak ve bilimdir
Medeni(Uygar) mi olmak istiyorsun
Medeniliğin yolu ahlaktan ve bilimden geçer
Akıl-ruh sağlıklı mı olmak istiyorsun
Akıl-ruh sağlığı ahlaklı ve bilimsel olmak demek
Özgürlük mü istiyorsun
Özgürlük ahlaka ve bilime uygunlu demek
Din mi istiyorsun
Din demek 'Önce ahlak ve bilim' demek
Demokrasi mi istiyorsun
Demokrasi 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Huzur, güven, barış mı istiyorsun
Bunu ancak ahlak ve bilim sağlar
Atatürkçü mü olmak istiyorsun
Atatürk 'Önce ahlak ve bilim' demek
İnsan mı olmak istiyorsun
Doğru insan olmak 'Ahlaklı ve bilimsel insan' olmak demek
İnsan gibi davranılsın mı istiyorsun
Bunu ancak ahlak ve bilim yapar
İnsan hakları mı istiyorsun
En büyük, en üstün insan hakkı
İnsanı hayvandan üstün yapan ahlak ve bilimdir
Gel Türkiyeli ahlakta ve bilimde birleş
Gel Türkiyeli bir olalım,
Siyaset böler ve düşman eder
Siyaset yoksulluk, mantıksızlık, gerilim, ve savaş yaratır,
Bırakalım ahlaka ve bilime aykırı farklılıkları
Toplanalım ahlaka ve bilime uygun benzerliklerde
Ahlaka ve bilime uygun farklar doğru farklardır
Ahlaka ve bilime uygun birlikler doğru birliklerdir
Duyamıyorsan Muhammed'in 'Önce ahlak ve bilim' diyen sesini
Duy Atatürk'ün 'Önce ahlak ve bilim' diyen sesini
Ahlaklı ve bilimsel insanca bir dünya için
Gel Türkiyeli ahlak ve bilimde bir olalım
Ahlak ve bilimden başka doğru var oluş, doğru dünya yok
Dünyaya, insanlığa ilk doğru hayat(yaşam) örneği olalım.
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Gerisi Önemli Değil

Dişiler melek erkekler malak değil
Erkekler melek dişiler kelek değil
İnsan ya ahlaklı ve bilimseldir ya değil
Gerisi önemli değil,
Muhammed de, Atatürk de
Demokrasi de, laiklik de, özgürlük de
'Önce ahlak ve bilim' diyor
Gerisi önemli değil,
Ahlak insanı hayvandan ayıran
Nitel en büyük fark
Bilim insanı hayvandan ayıran
Nicel en büyük fark
Ya ahlaklı ve bilimsel olur insan
Ya ahlakdışı ve bilimdışı
Ahlak ve bilim insanlığın en zirvesi
Gerisi önemli değil,
Dişiler melek, erkekler şeytan değil
Erkekler şeytan, dişiler melek değil
Ya ahlaklı ve bilimseldir insan ya değil
Gerisi önemli değil,
Akıl yaşta değil başta ise
Neden seçme-seçilme yaşı elli değil
Akıl cinsiyette değil başta ise
Nedir bu dişicilik,
Muhammed de, Atatürk de
Demokrasi de, laiklik de, özgürlük de
'Önce ahlak ve bilim' diyor
Gerisi önemli değil,
Uyma ahlakdışı-bilimdışı Batıya
Batı serseriliktir, berduşluktur, özgürlük değil
Özgürlük özün doğru ve gür gelişimi
Ahlakdışılık, bilimdışılık, ve utanmazlık değil,
Sen sarıl ahlaka ve bilime
İster yobaz desinler ister meczub, deli
Bilmiyorlar ki ahlak ve bilimdir
Akıl ve ruh sağlığının temeli,
Sen git ahlakın ve bilimin yolundan
İster bedenin yapayalnız kalsın, ister elin dımdızlak
Muhammed de, Atatürk de övünsün seninle
Gerisi önemli değil.
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Gönül Dağı

Gönül dağı uzaktasın, gelemem, gelemem
Vicdansız havalarını sevemem, sevemem
Aşkın yıldıza gidenini değil
Bilgeliğe gidenini isterim, isterim
Çiçeğin var, yıldızın var, bilgeliğin var mı
Çiçeklerin açar, kuşların öter, bilgelik var mı
Aşk ya pazara ya mezara kadar imiş
Ötesin var mı,
Ferman padişahınsa dağlar bizimdir diyorlar
Padişaha fermanın var mı
Benim meskenim dağlardır diyorlar, tapun var mı
Dağlar seni delik delik delerim diyorlar
Bilgeliği eleyecek eleğin var mı.
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Gülşen Tutuklanmasına Sahte Atatürkçülük üzüldü.

Geldi gönül aşk bağına
Elinde değil sırtında taş
Geldi gönül dost bağına
Gözünde değil ruhunda yaş,
İnsana en yakın hayvan örümcektir
Çünkü kılını bile kıpırdatmadan avını yakalar
Hukuk örümcek gibidir
İnsana en yakın bitki meyva(meyve) ağaçılarıdır(ağaçlarıdır)
Çünkü yalnızca güzellik değil iyilik de verir,
Sanatçı çiçek gibi değil meyva ağaçı(ağacı) gibi olmalı
Çiçekler gibi yalnızca güzellik değil, bir de iyilik vermeli
Çiçekler koparılır, meyva ağaçları taşlanır
Hafif ruhun hayatı(yaşamı) hafiftir, ağır ruhun yaşamı ağır
Gerçek, doğru sanatçı, topluma göbekattıran(göbek attıran) değil
'Önce ahlak ve bilim' diyen sanatçıdır,
Dünyada yalnızca 'Doğal eleme-seçim' yoktur
Bir de 'Düşünsel, mantıksal eleme-seçim' vardır
Ahlakdışı insanları da, bilimdışı insanları da kendi hallerine(durumlarına) bırakın
Çünkü mutlaka(kesinlikle) ergeç bir yanlış yapıp
Ya hayatlarına(yaşamlarına) zarar verirler ya suç işlerler
Çünkü beyinin, akıl-ruh sağlığının, evrimin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesi ahlaktır
Nicel zirvesidir
Bilim gerçeğin pusulasıdır, ahlak doğrunun pusulası
Bu iki pusulası olmayan insanlar mutlaka birgün hayatlarının(yaşamlarının) en büyük
Yanlışını yaparlar
Ve hayattan(yaşamdan) elenirler,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkez
Öteki ülkelere de olduğu gibi Türkiye'ye de akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir
hayat
Pompalamak, egemenleştirmek için didinmekte
Bu nedenle de zaten ahlakı dışlamış Batıya ensestlik ve uyuşturucu serbestliği gibi daha
da
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı şeyler pompalamakta
Türkiye gibi ahlak temeli olan ülkelere de zina, fuhuş, eşcinsellik, akıldışı-ahlakdışı
moda
Ahlakdışı pılaj(plaj), akıldışı-ahlakdışı medya, akıldışı-ahlakdışı ünlü, akıldışı-ahlakdışı
müzik
Akıldışı-ahlakdışı sinema, akıldışı-ahlakdışı bilgisayar oyunu
Akıldışı-ahlakdışı Tv yarışması, ve astroloji gibi
Ensestliğe ve uyuşturucuya göre daha hafif ahlakdışılıkları ve bilimdışılıkları
pompalamaya
Egemenleştirmeye çalışmakta
Sonunda durumun hertürlü ahlaksızlığın ve hertürlü bilimdışılığın baştaçı(baştacı)
olduğu
Batıya benzetmek olduğu açık
Yani zaten ahlakdışı ülkeleri daha ağırsa
Ahlaklı ülkeleri de ahlaksızlığa hafif hafif, alıştıra alıştıra götürmeye çalışmakta
Oy derdinde olan siyaset de, para derdinde olan özel sektör de bu duruma
Farkında olmadan da olsa destek olmakta
Türkiye'de ahlakçı ve bilimsel kişilerin ünlü olmaları yerine
Ahlakdışı-bilimdışı kişilerin ünlü olması da rastlantı değil
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin merkezin işidir,
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İslamcı dünya, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik,
dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına aykırı sözde Müslümanlar ile
Nasıl dolmakta ise
Türkiye de 'Önce ahlak ve bilim; beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğreten Atatürk'e
aykırı
'Atatürkçülük'ü akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyanın
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-berduş-serseri-sosyopat hazzına, zevkine
Mutluluğuna, hakkına, serbestliğine sahip olmak sanan
Ve Atatürk'ü 'Ahlak ve bilim'e eşitlemek yerine mavi göze, sarı saça, 10 Kasım'a
Sigaraya, içkiye, denize girmeye, modaya eşitlemeye çalışan
Sahte, çakma, sözde Atatürkçülük ve Atatürkçüler ile dolmakta,
Gülşen adlı
Türkiye'yi Atatürk'ün dediği gibi 'Ahlak ve bilimsellik' ülkesi yapmak yerine
Sodom'a, Gomora'ya, Pompei'ye, Romalılara
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa'nın(Abd'nin
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı ünlülerine benzetmek durumu içinde olan
Akıldışı-ahlakdışı, sözde sanatçı, sözde ünlü biri
İmam-hatip'lilere hakaret etmiş, ahlaka-bilime aykırılık belasını kendi kendine bulacak
ya
Ve tutuklanmış,
Hem Atatürk'ün en temel iki ilkesi olan 'Ahlak'a ve 'Bilim'e karşı bir tutum ve durum
İçinde olan
Hem de kendini 'Atatürkçü' sanan sahte, çakma, sözde, yoz Atatürkçüler ve
Atatürkçülük
Hemen bu tutuklamaya karşı çıktı, tepki gösterdi
Çünkü çözümün, kurtuluşun, ilerlemenin, yükselişin, bağımsızlığın, özgürlüğün
Ahlakta ve bilimde değil ahlakdışılıkta, ahlakdışılarda, yozlukta, yozlarda olduğunu
Düşünüyorlar ya da sanıyorlar
Atatürk gibi 'Ahlak ve bilim'de değil de,
Tutuklama tutuklananın tehlikeli olması nedeni ile yapılmaz yalnızca
Bir de tutuklanan kişiyi saldırılardan, başına birşey gelmesinden korumak için yapılır
Bu nedenle ki Gülşen'in tutuklanması hem onun yararına olabilir
Hem de insanı hayvandan ayıran en büyük fark olan, ve 'Türk'ün de, Atatürk'ün de
Demokrasinin de, laikliğin de, özgürlüğün de, adaletin de, akıl-ruh sağlığının da temel
ilkesi
Olan 'Ahlak'ın yararına,
Müslümanlara, ve dinsizlere, din karşıtılarına(karşıtlarına) önerim ki
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımını öğrensinler
Atatürkçülere, ve Atatürk karşıtılarına önerim ki Atatürk'ün 'Ahlakçılık ve bilimsellik'
Demek olduğunu öğrensinler
Yoksa bu toplum bin parçaya bölünür, birlik-beraberlik-dostluk olmaz
Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-sömürgeci-işgalci-vahşi Batının ekmeğine
Tereyağı ve bal sürülür
Ve durum sonunda 'Keriz yerine düşmek' durumu gibi bir durum oluşturabilir,
Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de olmaz' dedi
Atatürk 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri ancak sanat ve sanatçı
ahlaklı
Ve bilimsel ise kopmuş olur'u öğretti
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Ey Müslümanlar
Dini tanımlayan Din hadisileri'ni koruyun
Din gelenekte, görenekte, törede, mezheplerde, tarikatlarda, cemaatlerde, siyasette,
Ticarette, keyifte, mutlulukta, nefste değil
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımında,
Ey Atatürkçüler ahlakı ve bilimi koruyun
Yoksa dinli olmanın da, Kurtuluş savaşı'nın da bir anlamı kalmaz
Ey Atatürkçüler çözüm, kurtuluş ahlakdışı-bilimdışı insanlarda
Ve ahlakdışı-bilimdışı yollarda değil
Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak'ta,
Sen ahlaklı ve bilimsel olmasan
Ben ahlaklı ve bilimsel olmasam
O ahlaklı ve bilimsel olmasa
Biz ahlaklı ve bilimsel olmasak
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa
Nasıl olur dünya insanca?

(Şiirin tam adı: 'Gülşen'in tutuklanmasına sahte-çakma-yoz Atatürkçülük çok üzüldü')
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Halkbank'ın Tuhaf Reklamı.

Türkiye'ye siyaset, moda, pılaj(plaj), ünlü, medya, astroloji, festival, bilgisayar oyunu
Müzik, sinema gibi şeylerden başka bir de tanıtımcalar(reklamlar) akıldışılık, bilimdışılık
Ahlakdışılık, insanlıkdışılık, mantıksızlık gibi şeyler yaymaktadır, saçmaktadır
Örnek ki tanıtımcalar da 'Kirlenmek güzeldir, saçmalamaktan korkma, kimseyi
umursama
Canın ne isterse yap, süper çocuklar Danone yer, hem saçımız uzun hem
akılımız(aklımız)
Uzun' gibi saçmasapan, abuksubuk
Şeyler yanında bir de dişi apışlığı(pedi) tantımcasılarında(tanıtımcalarında) olduğu gibi
Ahlaka aykırı şeyler öğretilmekedir
Durum ki Türkiye için yalnızca siyaset, moda, pılaj, ünlü, medya, astroloji, festival,
bilgisayar
Oyunu, müzik, sinema gibi şeyler değil tanıtımcalar da zararlı ve tehlikeli duruma
gelmiştir
Oysa beyinin(beynin), akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesi ahlak
Nicel zirvesi de bilimdir
Ve ahlak insanı hayvandan ayıran en üstün nitel farktır
Bilim de insanı hayvandan ayıran en üstün nicel farktır
Yani insanlık insanca olmak istiyorsa hem en büyük cehalet olan, hem tüm kötülüklerin
Nedeni ve amaçı(amacı) olan
Hem de akılı, mantığı, ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını önleyen nefse
Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya değil
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de dediği gibi 'Ahlaka ve bilime' sarılmalıdır,
Adından 'Türkiye'yi çıkarmış
Usa'da(Abd'de) 'Usa'yı dolandırmak için komplo kurmak; uluslararası Acil ekonomik güç
Yasası'nı (Ieepa'yı) ihlal etmek için komplo kurmak; bankacılık dolandırıcılığı; bankacılık
Dolandırıcılığı yapmak için komplo kurmak; karapara(kara para) aklamak; karapara
aklamak
İçin komplo kurmak' gibi altı suçtan yargılanmakta
Şimdi de Kerem Alışık'ın oynatıldığı bir Halkbank tanıtımcasında(reklamında)
'Dünyaya kafatutuyoruz/kafa tutuyoruz' diyor
Turgut Özal, Sadri Alışık'ı sahiplenmişti
Akp de oğlunu, Kerem Alışık'ı sahiplenmiş görünmekte
Çünkü Kerem Alışık Halkbank tanıtımcasılarının(reklamlarının) oyuncusu yapmış,
Bilmiyor ki, anlamıyor ki, öğrenmemiş ki
'Dünyaya kafatutmak' değil
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de dediği gibi
Dünyaya, insanlığa 'Ahlak ve bilimsellik' öğretmek önemli
Yoksa İskender de, Sezar da, Neron da kafatutmuştu
Hitler de, Mussolini de, Stalin de kafatutmuştu(kafa tutmuştu)
İnsanlık kafatutmayı değil, Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi
'Ahlaklı ve bilimsel olmak'ı öğrenmeli,
Durum ki Halkbank ilk yanlışını(hatasını) adından 'Türkiye'yi kaldırmakla yapmış
Mantıksızlık mantıksızlıkları yaratır
Ve Atatürk Türkiyesi 'Önce ahlak ve bilim' demektir
Bu nedenle ki Atatürk 'Hem önce ahlak ve bilim'i
Hem de 'Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğretti
'Türkiye' demek, Kurtuluş savaşı' ile başlayan, 'Önce ahlak ve bilim' ile taçlanan
Onurdur, gururdur,
Türkiye'nin dünyaya kafatutanlara değil
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Ahlak ve bilimsellik öğretenlere gereksinimi var
Ancak siyaset toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya türüdür
Din ise dini tanımlayan Din hadisileri'nin de dediği gibi 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan
Merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik,
israfsızlık
Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' demektir.

Necdet Gürçiftçi 3
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Hukukta Şizofreni Durumu

Siyaset toplumu bölen, ve insanları birbirlerine düşman eden, bilimdışı, ahlakdışı,
insanlıkdışı
Bir dünya olduğundan
Hem dine de, demokrasiye de, laikliğe de, özgürlüğe de, akıl-ruh sağlığına da
Adalete de, ahlaka da, insanlığa da aykırı dünyadır ki siyasetçilerin neden olduğu
Rusya-Ukrayna savaşı buna son örneklerden biridir ki dünyayı vahşete boğan Hitler'in
de
Siyasetçi olduğunu unutulmamalıdır
Hem de ya ahlaksızlık getirir ya vahşilik ki ikisi de utanmazlıktır,
Ne yazık ki hukuk henüz bilim değildir
Çünkü hukuku bilim değil bilimdışı siyaset yapmaktadır
Yani çağımızda hukuk 'Bilimin ve ahlakın yap dedikleri, ve yapma dedikleri' değil
'Bilimdışı-ahlakdışı dünya olan siyasetin yap, ve yapma dedikleri'dir
Bu nedenle hukuk bilim aşamasında değil henüz simya aşamasındadır,
Savım ki akıl-ruh sağlığının koşulu da, ölçütü de 'Ahlak ve bilim'dir
Yani 'Beyinde ahlak ve bilimsellik varsa, beyin akıl-ruh sağlıklıdır, yoksa değildir'
Çünkü yine savım ki ahlak beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir
Bilim de nicel zirvesidir
Yani savım ki akıl-ruh sağlıksızlığı ahlakı ve bilimi dışlamak durumudur
Yine savım ki şizofreninin temel özelliklerinden biri de 'Farkları fark edememek
Farkları algılayamamak, farkları anlayamamak'tır
Bu nedenle ki harflerden, sayılardan anlamlar çıkarmakla mutlu ya da mutsuz olmak da
Adların anlamları ile mutlu ya da mutsuz olmak da, astroloji de, ahlakdışı moda da
Ahlakdışı pılaj(plaj) türü de şizofreni alanıdır,
Savım ki şizofreni farkları fark etmeyi önler
Bu nedenle örnek ki eşcinsellik de, kendini bir hayvan ile özdeşleştirmek de
Kendini bir bitki ile özdeşleştirmek de şizofrenidir,
Bu açıdan savım ki hukuk da şizofreni içinde bulunmakta
Çünkü Batıyı örnek gösterirsek, Batıda yani Batı hukukunda zina, fuhuş, porno,
eşcinsellik
Ensestlik, çıplaklık, zoofili, pedofili, eş değiştirmek, uyuşturucu, astroloji gibi
Ahlakdışı ve bilimdışı herşey serbest,
Bu bilimdışı-ahlakdışı sözde hukuka göre
Örnek ki eşcinsellere karşı tepki göstermek 'Ayrımcılık suçu' oluşturmakta
Yani bu sözde, abuksubuk, saçmasapan, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı hukuk türü
Ahlak ile ahlakdışılığı, bilim ile bilimdışılığı, ahlaklı ile ahlaksızı, alim ile cahili eşit
tutmakta
Oysa adalet 'Ahlak ve bilim'dir yani doğru hukuk ahlakın ve bilimin yanında yer
almalıdır
Yani ahlakı ve bilimi ahlaka ve bilime aykırılığa karşı üstün tutmalı ve korumalıdır
Yoksa örnek ki sınavda hiçbir soruyu yapmamış öğrenciye de
Tüm soruları doğru yanıtlamış öğrenciye de 100 üzerinden 100 verilmesi gerekir
Yoksa bu sözde hukuka göre 'Ayrımcılık suçu' yapılmış olur,
Felsefe de, mantık da, bilim de, akıl-ruh sağlığı da 'Sınıflamak' yani 'Ayırmak' üzerine
Kuruludur
Yani insanların da 'Ahlak ve bilim' ölçütüne göre sınıflandırılmaları gerekir
Çünkü en büyük hukuksuzluk, en büyük adaletsizlik doğruyu
Yani ahlakı ve bilimi dışlamaktır
Bu nedenle ki ahlaklı insan ile, ahlakdışı insanı
Bilimsel insan ile, bilimdışı insanı eşit sayan hukuk yanlış, kötü, zararlı, bilimdışı
Ahlakdışı, insanlıkdışı hukuk türü olur
Ancak temeli zaten ahlakı dışlamak üzerine kurulu Batı hukuku da, Batıcılar da
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Açık ki bu farkı anlayamazlar,
Evliya, ile fahişeyi eşit tutan bir hukuk sahte hukuktur
Ahlaklı giyinen ile, ortalıkta sütyen-külot dolaşanı eşit sayan hukuk sahte hukuktur
Öğretmen ile, öğrenciyi aynı sayan hukuk sahte hukuktur
İnsanlığa yararı olan insan ile, kendine bile zararı olan insanı eşit sayan hukuk sahte
hukuktur
Ahlakın ve bilimin yanında yeralmayan(yer almayan) hukuk sahte hukuktur
Önemli olan şey hukuk değil adalettir, unutmayın ki vahşi Hammurabi
yasaları(kanunları) da
Hukuk idi
Vahşi Nazi Almanyası'nın hukuku da hukuk idi
Ahlaksız Pompei'nin de hukuku hukuk idi ancak hiçbiri adalet değildi
Çünkü ahlakı ve bilimi dışlamışlardı
Gerçek ki hukuk bilimci ve ahlakçı olmalıdır yoksa adalet olamaz
Bilim ve ahlak siyasetin umurunda olmayabilir ancak gerçeklerin ve doğruların
umurunda
Durum ki hukuk siyasetten kurtulmadıkça, ahlakçı ve bilimsel olmadıkça
Hem simya aşamasında kalacaktır, hem de şizofreni olacaktır,
Ahlakdışılığı ya da bilimdışılığı koruyan hukuk doğru hukuk değildir, adalet değildir
Şizofrenidir
Doğru hukuk, adalet istiyorsan
Önce 'Ahlak ve bilim' de
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi.
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Hukukun Ya Da Hukukçuluğun Şizofreni Durumu

Hukuku bilim değil bilimdışı dünya olan siyaset yapmakta
Siyaseti 'Seçmen' adı altında, bilimsel olmayan insanlar seçmekte
Ve bilimdışı bir döngü
Yanlıştan başka yanlışlara, kötülükten başka kötülüklere götüren bir kısırdöngü(kısır
döngü)
Kurulmuş olmakta
Düzen ve tuzak bu
Yani 'Hukuka sahip olan, ülkeye sahip olur
Hukuka sahip olmak için de hukukun bilim olmaması gerekir
Çünkü bilim siyasetin ya da toplumun dediğini değil bilimin
Yani gerçeklerin ve doğruların dediğini yapar
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Oysa hukuklarda ne ahlak görülmekte ne bilimsellik
Örnek ki zina, eşcinsel evlilik, astroloji, falcılık, medyumluk serbest
Böyle 'Hukuk' olmaz, böyle ancak 'Töre' olur
Bu durumda durum ki hukuk bilim ve ahlak yapmadığı için gerçekte 'Hukuk' değil
Bilimdışı-ahlakdışı bir dünya olan siyaset yaptığı için 'Siyasi töre' özelliğindedir,
Hukuk fakültesi de üniversitedir ancak görülmekte ki avukatların dilekçeleri de
Savcıların tutanakları da, yargıçların kararları da yazım(imla) yanlışıları(yanlışları)
İle doludur ki bunun birinci nedeni 'Hukukun bilim olmaması' durumudur
Oysa öteki her üniversite bölümü alanında yazıma büyük önem verilir
Örnek ki hastahanelerin raporularında(raporlarında), mühendislerin tutanaklarında
Yazım yanlışı pek görülmez
Oysa hukukta genel ve yoğun bir durum göstermekte
Çünkü hukuk bilim değildir, kafasınagöretakılan(kafasına göre takılan) bir dünya
türüdür
Gerçek ki hukuk alanında yapılan yanlış yüzdesi sağlık alanında yapılıyor olsa idi
Hastahanelerden sağ çıkma olasılığı çok düşerdi
Hukuktaki umursamazlık durumu hukukun bilimdışı olmasından
Hukukun bilimdışı olması da hukuku bilimin değil bilimdışı bir dünya olan siyasetin
Yapmasındandır
Hukuk bilim olmak istiyorsa önce siyasetten kurtulmalı, bilimin kurallarına uymalı
Ve Yalan makinası(makinesi) kullanmalı,
Hükümdarlık da, siyaset de deli toplum ve deli dünya yaratma biçimleridir
Hukuk bilim değil siyasetin bir türüdür
Örnek ki tıp bilimdir ve asla 'Bundan önce cinlere, perilere, ilahlara gideceksiniz
Sonra bana geleceksiniz' demez ancak hukuk diyebilir çünkü hukuku bilim değil
Bilimdışı bir dünya olan siyaset yapar,
Hukuk bilim olmadığı, siyasetin bir türü olduğu için
Öyle akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya yaratır ki insan inanamaz
Örnek ki Batıda 'Hukuk' adı altında
Zina, fuhuş, porno, ensestlik, pedofili, zoofili, çıplaklık, toplumsal alanlarda cinsel ilişki
Evliler arası eş değiştirmek, astroloji, medyumluk, falcılık, ve uyuşturucu gibi
Ahlaka, bilime, insanlığa aykırı ne varsa serbest
Durum ki Batı 'Hukuk, demokrasi, laiklik, özgürlük' gibi adlar altında
Romalılar'ı, Sodom'u, Gomora'yı, Pompei'yi, ve Giyom Tell'in hükümdar Gessler'ini
Oynamakta
Bunun temel nedeni de savım ki Batı toplumunda Mia(Maoa) geni'nin yoğun
Ve egemen olması çünkü Mia geni akılı, mantığı, akıl-ruh sağlığını, ahlakı engeller
Öyle ki yok edebilir de
Zaten Batının tarihine bakıldığında da ahlakdışı ve vahşi bir tarih olduğu görülür,
Ayırım(Ayrım), ve ayırımcılık(ayrımcılık) bilimin temel koşullarındandır
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Çünkü farkları fark etmek, ve sınıflandırma yapmak için bu zorunludur
Ancak hukuk bilim olmadığı için bu tür bilimsel kurallara sahip durumda değil henüz
Bu nedenle örnek ki 'Ayırımcılık'a karşı
Yani hukuka göre, ahlaklı insan ile ahlaksız insan, alim ile cahil eşit
Ve hukuka göre, birinin sigarasına zarar vermek 'Mala zarar suçu'
Oysa bilim insana, topluma, insanlığa, ve dünyaya zararlı şeylerin önlenmesini
Durdurulmasını ister
Sigara da insana, topluma, insanlığa, ve dünyaya zararlı birşeydir
Yani tıp bilimine göre, insanları korumak için yapılan şeyler suç değildir
Ancak hukuka göre suç olmakta
Ancak aynı hukuk insanların konutlarını 'Sağlığa aykırılık'
Ve 'Kentsel dönüşüm' gibi türlü nedenlerle yıkabilmekte
Durum ki insanların, toplumun, insanlığın, ve dünyanın sağlığını korumak için
Yapılan şeyler suç olmamalı yoksa insan da, toplum da, insanlık da, dünya da ilerlemez,
Şizofreninin temel özelliği 'Farkları fark edememek' durumudur
Yani 'Farksızlık' bilime değil şizofreniye ait bir durumdur
Bu nedenle ki delilik için de geçerlidir
Hukukun bilim ve adalet olabilmesi için bilim olması
Bunun için de önce 'Farkları fark etmesi' yani 'Doğru ile iyi', 'Ahlak ile ahlaksızlık'
'Bilim ile bilimdışılık', 'Medenilik ile vahşilik', 'İnsanlık ile insanlıkdışılık' farkları gibi
Farkları algılaması, farketmesi, ayırt etmesi gerekmektedir,
Bilimde de demir, kurşun, altın, gümüş metaldir ancak bilim bunlar arasındaki farkları
da
Fark eder
Herkes insandır ancak hukuk da 'Bilim ile bilimdışılık', 'Ahlak ile ahlakdışılık'
'Ahlaklı ve bilimsel insan' ile 'Ahlakdışı ve bilimdışı insan'
Arasındaki farkları farketmelidir yoksa hem bilimdışı olarak hem de şizofreni olarak kalır
Hukuk da bilmeli ki ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin
Nitel zirvesidir, ve insanı hayvandan ayıran en üstün nitel farktır
Bilim de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran  en üstün nicel farktır
Bu nedenle hukuk ahlak ile ahlaksızlığı, bilimsellik ile cehalet eşit, aynı tutmamalıdır
Ahlaka ve bilime aykırılığın yanında asla yeralmamalıdır(yer almamalıdır)
Hep ahlakın ve bilimin yanında yer almalıdır, ahlakdışılığı ve bilimdışılığı asla
savunmamalıdır
Ahlakdışılığı ya da bilimdışılığı koruyan, savunan bir hukuk yanlış, kötü, zararlı bir
hukuktur
Böyle hukuklu ülkelerde suçlar da azalmaz ya da sona ermez, çoğalır, artar, yayılır
Egemenleşir,
Sözde hukuk, sözde adalet fahişeye, eşcinsele, ahlakdışı giyimliye tepki göstermeyi
Yani ahlakı korumayı, ahlakı savunmayı, ahlaka sahip çıkmayı
Ahlakdışılığa tepki göstermeyi 'Ayırımcılık suçu' sayıyor
Sigara kırmayı yani insan sağlığını korumayı 'Mala zarar suçu' sayıyor
Çünkü bilimdışı-ahlakdışı dünya olan siyaset
Ve bilimdışı-ahlakdışı dünya olan Batı öyle istiyor
Öyle ki sözde hukuk sigaraya karşı savaş için
Sigara içenlerin de, toplumun da sağlığını korumak için
Sigara içenlerin sigaralarını kıran Pırof(Prof) Orhan Kural'ı haksız
Sigara içenleri haklı çıkardı
Pırof Orhan Kural'ı saygı ile anıyorum,
Farkları fark edemiyorsan ya şizofrenisin ya bunamışsın demektir
Farkları fark et
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Bunu da ancak ahlak ve bilim sağlar
Ahlakı ve bilimi dışlama
Ahlaka ve bilime sarıl
Ne şizofren ol, ne buna
Ahlaka ve bilime sarıl, akıl ve ruh sağlığını koru ya da kazan.
(Şiirin tam adı: Hukukun ya da hukukçuluğun şizofreni ya da delirmişlik durumu)
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Hükümet Önerim

Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' demiş olmasına karşın(rağmen)
Ülkenin beyinin-insanlığın-evrenin nitel zirvesi olan
Ve insanı hayvandan ayıran en üstün nitel özellik olan ahlak ve
Beyinin-insanlığın-evrenin nicel zirvesi olan
Ve insanı hayvandan ayıran en üstün nicel özellik olan bilim ile yönetilmek yerine
Akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı bir dünya olan
Toplumu da bölen, insanları birbirlerine düşman edem
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımına yani dine de aykırı bir dünya olan
Siyaset ile yönetilmesi yüzünden
Ülke öyle akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı duruma gelmekte ki
Zina, fuhuş, eşcinsellik, çıplaklık, sigara gibi
Bilime ve ahlaka aykırı ne varsa serbest bırakılmakta,
Bu ahlakdışı-bilimdışı durum altında bu duruma uygun hükümet önerim ki:
Tarkan cumhurbaşkanı olsun
Gülşen Adalet bakanı olsun
Aleyna Tilki Dışişleri bakanı olsun
Bülent Ersoy ki nasılsa Kuran, mevlid, ezan da okuyor, Diyanet başkanı olsun
Medyum Keto Milli eğitim bakanı olsun
Seda Sayan Kültür-turizm bakanı olsun
Seren Serengil Aile bakanı olsun
Jet Fadıl Ekonomi bakanı olsun
Cübbeli Ahmet İçişleri bakanı olsun
Sibel Can Sağlık bakanı olsun
Ebru Şallı Gençlik-Spor bakanı olsun
İrem Derici olsun Enerji bakanı olsun
Banu Alkan Çevre ve şehircilik bakanı olsun
Hande Yener Maliye bakanı olsun
Hadise Savunma bakanı olsun
Burcu Esmersoy Tarım ve orman bakanı olsun
Sezen Aksu Ticaret bakanı olsun
İbrahim Tatlıses Ulaştırma ve altyapı bakanı olsun,
Nasılsa bu ahlakdışı-bilimdışı durumun götüreceği yer de
Ahlaka ve bilime aykırı biryer olacaktır
Zaten yakında Usa'da(Abd'de) Lady Gaga Abd başkanı, Rihanna başkan yardımcısı
Madonna da Adalet bakanı, Elton John da eğitim bakanı olur bu gidişle,
Ancak önerim
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dinin
Ya da kısaca 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de dediği gibi
Ahlakın ve  bilimin
Yönetmesidir.
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İdam Cezası İsteyenleri İdam Edin Suçlar Kalmaz

Felsefel, bilimsel olmayan akıl, kafa yapısı sorunları ve çözümleri hep nicelikte
Ve algıda aramaya esirdir yani yanlış yapmaya çünkü dünyadaki en doğru yol gösterici
ilimdir
Ve ilimle işi olmayanın doğru ile de işi kalmaz ve yapacağı tek şey
Cehaletini ve nefsini semirtmek olur,
Düşüncem ki idam cezası isteyenleri idam edin idamlık suç işlenmez
Çünkü yine düşüncem ki idamlık suç işleyenler idam cezası isteyenlerdir
Yani sorunlara felsefel, bilimsel yaklaşım yerine çözüm olarak öldürmeyi görenlerdir ki
Bu açıdan terörcüler de idamı isteyenler ve kendilerince uygulayanlardır
Yani terör de çözüm olarak öldürmeyi görmektedir
Yani idam cezası istemek bir tür terördür, bir tür terörcülüktür,
Gerçek ki idamlık suç işleyenler idam cezasını isteyenlerin içinden çıkar
Yani yarının idam edilecekleri bugünün idam isteyenleridir
Bu bakımdan diyorum ki eğer idamlık suçların önlenmesi isteniyorsa
Sorunu kökünden çözmek için, idam cezası isteyenler idam edilirse
İdamlık suç işleyenler de kalmayacaktır ve herkes huzur, güven içinde yaşayacaktır,
Yine düşüncem ki idam cezası başlangıçta idamlık suçları azaltsa da sonra arttırır
Çünkü bir alışkanlık ve cazibe yaratır
İdamlarla hergün burun buruna yaşayan bir toplum zamanla idamlardan korkmaz olur
Ve üstelik de nasılsa idam edileceği için daha çok insan öldürmeye çalışır,
Öte yandan canlı bombalar zaten idamın bir engel oluşturmayacağının bir başka
kanıtıdır
Ölmeyi göze alanlar ölmekten korkmazlar
Ve bir de acı verici, ölümcül hastalığı olanlar ile işsizlik, parasızlık gibi sorunlar yaşayıp
da
İntihar etmeye cesaret edemeyenler sırf idamla bu dünyadan kurtulmak için
Birçok insanı birden öldürebilir
İnsanlar ölümle biryere kadar korkutulabilir sonra bu korku cesarete, meydan okumaya
Dönüşür
İdamı çözüm olarak görmek terörü çözüm olarak görmekten farksızdır,
Sivrisineklerden ancak bataklıklar kurutularak kurtulunabilinir
Ve kurulu düzen insanları çaresizliğe itiyorsa onları idam bile durduramaz
Ve üstelik cinayet işleyenler intihar bile edip idamı etkisizleştirirler
İnsanlar idamdan, öldürülmekten korksalardı savaşa gitmezlerdi
Asker, polis olmazlardı. İnsanlar ölümden korksalardı intihar etmezlerdi
Bunlar felsefel, bilimsel olmayan basit kafalar
İdamın olduğu Arab ülkelerine bakın, idamlar azalmak yerine çoğalıyor,
Bence eğer idam ile çözüm aranıyorsa idam cezası isteyenleri idam edin, hiçbir sorun
kalmaz
Denemesi bedava
Deneyin de görün,
Herkes cezasını çekmeli ise önce ülkelerini, toplumlarını felsefel, bilimsel, kitapsever
Eğitimli, mantıklı, uygarca, insanca yapmayan siyasetçiler cezalarını çekmelidirler
Tavuğun başı kesilmeden kuyruğu kesilmez,
Öte yandan idamı çözüm, hak, doğru olarak görmek
Adnan Menderes'in idamını da çözüm, hak, doğru olarak görmektir,
Öte yandan idamı çözüm, hak olarak görmek
Taht için kundaklarındaki bebek kardeşlerini, bebek çocuklarını, bebek torunlarını bile
Öldürten sultanların idamını da çözüm ve hak olarak görmektir
O sultanları baştaçı ederken sıradan insanları öldürmek niye,
Dedim ya; idam cezası isteyenlerde akıl mantık yoktur çünkü felsefe, ilim yoktur
Onlar bence idam cezası olmayan Lüksemburg'ta 20-30 yıldır tek bir suç bile
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Neden işlenmemiş, idam cezası olan ülkelerde harıl harıl idamlık suçlar işlenirken
Bunu düşünmeliler dürüst iseler, kafaları çalışıyor iseler
Doğru insan insan öldürmek serbest bile olsa insan öldürmez
Yani önce eğitim şart ancak ondan da önce tedavi, ruhsal tedavi şart,
Öldürmek, idam asla çözüm değildir
Olsa olsa sadist, akıldışı, bilimdışı, insanlıkdışı, barbar, canavar, ilkel, insanlıkdışı
ruhların
Kendini tatmin araçıdır ancak onlar bilmezler ki idam cezası olursa yarın idam edilecek
olan
Kendileridir, kendi çocuklarıdır, kendi torunlarıdır, kendi kardeşleridir, kendi anneleridir
Kendi babalarıdır, kendi eşleridir, başkası değil
Akılsız toplumlar siyasetçilerin, akılsız siyasetçiler de toplumların arkasına takılır
Akıllıları ise ilimin arkasına takılır,
İdam cezası isteyenleri idam edin sorun kalmaz
Çünkü yarın nasılsa idamlık suç işleyenler onların içinden çıkacaktır
Cennet'te neden idam yok acaba
Öyleyse neden dünya da idamsız, cennet gibi olmasın?
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İha'mız Siha'mız Var Facebookumuz Twitterımız Yok

21. yüzyılda bir devletin cesurluğu
'Sosyal medya' denilen şeye verdiği özgürlükten belli olur
21. yüzyılda bir ülkenin cesurluğu
Ahlakdışılığa ve bilimdışılığa verdiği serbestliklerden değil
Sosyal medyaya verdiği özgürlükten belli olur
Bir ülkede sosyal medya şahakalktıkça(şaha kalktıkça)
Demokrasi daha iyi, daha sağlam, daha güvenli oturur,
İha'mız, Siha'mız var
Facebook, Twitter gibi küresel sosyal medyamız yok,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan Usa'nın temel gücü
Ekonomiden, bilimden, teknolojiden, Dolar'dan(dolardan) değil
Hukukun korkusuzluğundan gelmekte
Korku tünelinde bilim de, teknoloji de, din de, adalet de, özgürlük de yaşamaz
Bu nedenle ki Atatürk 'Önce ahlak ve bilim' dedi,
Durum ki medyada ünlü olmak için
Ya ahlaksızca, edebsizce, onursuzca
Ya aptalca, delice, salakça, manyakça şeyler yapmak gerekli
Belli ki düzen ya ahlaksızlık istiyor ya aptallık
Ancak Türkiye'nin de, tüm dünyanın da
Düşünürlere(Filozoflara), alimlere, alimelere, bilgelere, bilimcilere, mucitlere
gereksinimi,
Türkiye'deki sosyal medyada
Ya fofoğraf, video yayınlamak yok
Ya da yandaş değilsen yazmak hakkın yok
Mars'a Marslılar bile gider de
Özgürlüğe ancak beyinin, insanlığın, evrenin zirveleri olan
Bilim ve ahlak gider,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa(Abd) gücünün elinde
Dolar, ve silah sopasından başka bir de
Moda, pılaj(plaj), ünlü, sosyal medya sopası
Kendi akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyasına uygun duruma
Getirmeye çalışıyor ülkeleri, toplumları, insanlığı, dünyayı
Ya döve döve, ya seve seve,
Facebook'ta saçmasapan kurallar
'Facebook'u bu gün çok, sık kullandın, al sana ceza'
'Aynı tümceyi(cümleyi) 3'ten çok paylaştın, al sana ceza'
'Hitler yazdın, al sana ceza'
Twitter'da saçmasapan kurallar
280 karakterden çok yazmak yasak
'Aynı tümceyi(cümleyi) 3'ten çok yazdın, al sana ceza'
Zina, fuhuş, porno, eşcinsellik, eşcinsel evlilik, ensestlik, pedofili, zoofili, çıplaklık
Eş değiştirmek, toplumsal alanlarda sevişmek, uyuşturucu
Astroloji, medyumluk, falcılık
Ne kadar ahlakdışı, bilimdışı, insanlıkdışı şey varsa serbest olan Usa'da
Facebook, Twitter, 'Astığı astık, kestiği kestik' diktatörlükle
Erdemlilik(Faziletlilik) havasında,
Yeter artık bitsin
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa'ya bu kölelik
İha'mız, Siha'mız var da
200 üniversite, 120 siyasi parti, 6000 yayınevi, 2000'e yakın televizyon ve radyo kanalı
Olan ülkemizde neden 1 tane bile yerli, küresel, fotoğraflı, videolu, tarafsız, özgür
Bir sosyal medya yok
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Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan Usa'nın sosyal medyası da olmasa
İletişemeyeceğiz, yazamayacağız, düşüncelerimizi belirtemeyeceğiz
Yazıktır, ayıptır, utançtır
Dolar'ı(Doları) yenmek yalnızca bilimden, teknolojiden, ahlaktan, Türkçeden değil
Usa sosyal medyasını yenmekten, geçmekten de geçer,
21. yüzyılda durum ki bir ülkenin küresel güvenilirliği ekonomisi ya da ordusu
Ya teknolojisi ile değil
İnternet güvencesi, internet güvenilirliği, ve internet serbestliği ile ölçülmekte
İletişmek için akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan Usa'ya(Abd'ye)
Boyuneğiyoruz(Boyun eğiyoruz), belbüküyoruz(bel büküyoruz),
Neden küresel, 'Sosyal medya' denilen şey yalnızca Usa'nın egemenliğinde
Çünkü ülkemizde internet güvencesi yok
Çünkü ülkemizde nicel demokrasinin nicel temeli olan 'Güçler ayrılığı' bile yok
Ülkemizde beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesi olan bilimin
Nitel zirvesi olan ahlakın istediği
Yani adaletin değil
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan siyasetin istediği yapılmakta
Siyasi yandaşlık istediği gibi davranmakta, istediği gibi hukuku yönlendirmekte
İnternet sitesilerini(sitelerini) istediği gibi kapatabilmekte, engelleyebilmekte
Yani ülkede yarın ne olacağı belli değil yani güvenilirlik yok
Bu nedenle de Türkiye'deki internet dünyasına küresel bir istem, yönelim olmuyor
Oysa Usa'da devlet başkanı bile herkesten farklı olmayan bir konumda
Usa'da devlet başkanının değil hukukun dediği olmakta
Bir ülkede 21. yüzyılda özgürlük, sosyal medyanın varlığı kadardır,
Yok mu şu ülkede 1 tane bile olsa, yerli, küresel, özgür, fotoğraflı, videolu
Sosyal medya sitesi kurabilecek zengin bir insan
Yok mu şu ülkede bir yiğit
Malkoçoğlu, Karaoğlan, Tarkan ile, kılıç, kalkan ile, silah ile, kas ile, beden ile değil
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de dediği gibi
Ahlak, bilim, ve sosyal medya ile de
Beyin ile de dünyaya meydanokuyacak(meydan okuyacak)
Yoksa yazıklar olsun halimize(durumumuza).
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İktidara Porno Partisi Gelirse

Yemeğin, böreğin, tatlının tarifileri(tarifleri) vardır
Doğruların da tarifileri vardır
Doğruların tarifi de sözcüklerin doğru tanımı ile başlar
Yani sözcükler doğruların tarifidir
Yani sözcüklerin doğru anlamları olmazsa sözcüklerin de doğru tarifleri olmaz
Yanlışa dayalı tarif doğru tarif olmaz,
Dinin de tarifi var
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, tarafsızlık
Sakinlik, medenilik, gösterişsizlik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin tanımladığı,
Demokrasinin de tanımı var
Demokrasi demek iktidara gelen siyasi partilerin
Kendi kafalarına göre davranmaları hakkı değildir
Çünkü 'demokrasi' sözcüğünün tarifi 'Önce bilim ve ahlak' demektir
Çünkü tarihte demokrasiyi ilk isteyenler bilimdışı bir devlet istemeyen
Ahlaklı kimselerdi,
Akp gelmiş iktidara
Kafasına göre davranıyor da davranıyor, öyle ki demokrasiye bile aykırı davranıyor
Bunu demokrasi sanıp
Peki ya iktidara porno partisi gelirse
O da pornoyu serbest bırakırsa
Okullarda, üniversitelerde çırılçıplak eğitimi uygularsa
Toplumsal alanlarda çırılçıplak bulunmayı, sevişmeyi serbest bırakırsa
Buna hakkı var mı
Yoksa Akp'nin de demokrasinin tanımı olan 'Önce bilim ve ahlak'a aykırılık hakkı yoktur
Ancak görülmekte ki akıldışı-ahlakdışı, akıldışı-ahlakdışı pılajlar(plajlar)
Zina, eşcinsellik, eşcinsel evlilik gibi ahlaka aykırı şeyler
Ve astroloji gibi bilime aykırı şeyler serbest,
Gerçek ki sözcüklerin doğru tanımılarına(tanımlarına) yani doğru tariflere uyulmazsa
Ne yemekler, börekler, tatlılar güzel olur
Ne dünya
Öyle ki durum hep barbarlık, vahşilik, savaş kuşkusu ve tehditi altında olur,
Gerçek ki demokrasi siyasi partilerle değil
Sözcüklerin doğru tanımı ile başlar
Bu nedenle ki Atatürk de, Muhammed de 'Önce bilim ve ahlak' dedi
Öyle ise siyasi partiler demokrasiye aykırı davranmamalı
Ya da kendilerine 'demokrasi' dememeliler
Gerçek ki güvenli bir ülke sözcüklerin doğru anlamları, ve doğru sözcüklerin
Doğru uygulanması ile başlar
Demek ki uçak gemi gibi, gemi de uçak gibi kullanılamaz
Demokrasi siyasi partilerin diktatörlükleri değil 'Önce bilim ve ahlak'tır
Demek ki demokrasinin güvencesi siyasi partiler, siyaset değil 'Bilim ve ahlak'tır
Demokrasi iktidara gelen siyasi partilerin ne yapacaklarını bilememek hakkı
Ve kaygısı değil
Siyasi partilerin bilime ve ahlaka aykırı şeyler yapamayacaklarını bilmek hakkı
Ve güvencesidir.
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İlber Ortaylı Ve İmamlar

Eğitim demek de, üniversite demek de
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Önce bilim ve ahlak' demektir
Bilim ve ahlak demek de 'Önce mantık' demektir
Yani bilim ve ahlak öğretmeyen eğitim doğru eğitim değildir
Bilimsellik ve ahlakçılık öğretmeyen üniversite de doğru üniversite değildir
Üniversiteleri genelev bahçesilerine(bahçelerine) de açabilirsiniz
Üniversitelere genelev de açabilirsiniz
Üniversitelerde akademisyenler de, öğrenciler de çırılçıplak olabilirler
Ancak o üniversiteler doğru üniversite olmazlar
Bu nedenle ki dünyada henüz doğru demokrasi, doğru laiklik, doğru özgürlük, doğru
vatan
Doğru eğitim, doğru üniversite, doğru din, doğru devlet, doğru ekonomi yok
Çünkü bunlar 'Önce bilimsellik ve ahlakçılık' demektir
Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır' demiş
Yani alimlik yetmez, kimlerle dost, arkadaş, yoldaş olunduğuna da bakmak gerekir ,
Önce mantık gelir; demokrasiden, laiklikten, özgürlükten, ahlaktan, dinden
Eğitimden, mutluluktan, akıl-ruh sağlığından bile önce gelir mantık
Çünkü mantık yoksa yani mantıksızlık varsa herşey yanlış olur
Yemek yemek mantıklıdır ancak önce yemeğin sağlığa zararsız olması gerekir
Su hayattır(yaşamdır) ancak pis su da içilmez
Yani insana, topluma, insanlığa önce 'Mantığı, mantıklı olmak'ı öğretmek gerekir,
Adam elinde rakı kadehi, 10 Kasım'ı anıyor, Facebook fotoğrafında
Çünkü zavallı adam, Atatürk'ü sigara, rakı sanıyor
Yani, Atatürk'ün 'Önce bilim ve ahlak gelir
Benim yaptıklarımla bilimin ya da ahlakın dedikleri çelişirse benim yaptıklarımı değil
Bilimin ve ahlakın dediklerini yapın' dediğini ya bilmiyor ya bu sözün anlamını
anlamıyor
Kandil gecesilerinde(gecelerinde) de İslami sözler paylaşıyor
Nedir bu tuhaf kafayapısı(kafa yapısı)
Çünkü ülkeyi akıldışı-ahlakdışı-barbar-vahşi-insanlıkdışı dünya olan siyaset
Ve yine akıldışı-ahlakdışı-barbar-vahşi-insanlıkdışı dünya olan moda yönetmekte,
Kediler konuşmaya başladı
Papağanlar zaten konuşabiliyorlardı
Kars'da bile martılar var artık
Tuhaf şeyler oluyor hayvanlara, ilerleme yönünde
Oysa insanlık gerileme içinde
Öyle ki yamyamlar gibi pirsingli, dövmeli insan dolmakta dünya
Ve mini şort diye külotla, bikini diye sütyen-külotla ortalıkta gezenler bile var
Belli ki Yamyamlı Eski Afrika'ya geri dönüyor insanlık
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak' ile yönetilmek yerine
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-barbar-vahşi-insanlıkdışı siyaset dünyası ile yönetilmekten
Bilim ve ahlak akılında ileri gidemeyince
Bu nedenle de utanmazlık ve barbarlık sarmakta dünyayı,
Öğretmenlere, akademisyenlere tuhaf şeyler olmakta
Bilime ve ahlaka aykırılık yönünde
Oysa eğitim demek Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Önce bilim ve ahlak'
demek
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak' ile yönetilmek yerine
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-barbar-vahşi-insanlıkdışı siyaset dünyası ile yönetilmekten
Pirsingli, dövmeli, mini şortlu, bikinili, tuhaf saçlı öğretmenler ve akademisyenler de
Yayılmakta dünyada
Belli ki Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Önce bilim ve ahlak' ile
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Eğitmeli önce eğitimi,
Akıldışı-ahlakdışı moda türü, ve akıldışı-ahlakdışı pılaj(plaj) türü bozmakta herşeyi,
siyaseti de
Akıldışı-ahlakdışı moda türü, ve akıldışı-ahlakdışı pılaj(plaj) türü ile bozulan siyaset
Daha da akıldışı-ahlakdışı şeylere serbestlik vermekte, oy ve para gelsin diye
Öyle ki akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa'da(Abd'de) zina, fuhuş, porno, ensestlik
Ve uyuşturucu bile serbest
Yani toplum çöktükçe siyaset çökmekte, siyaset çöktükçe toplum daha çok çökmekte
Çünkü bilim beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesidir, ahlak da nitel zirvesi
Yani ahlak dışlanınca beyinin ileri olan ikinci yarısı da dışlanmakta
Ve beyin hem en büyük cehalet olan, hem tüm kötülüklerin nedeni ve amaçı(amacı)
olan
Hem de akılı(aklı), mantığı, ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını yok eden nefse haz diye
Sarılmakta
Ve bunca bilim, teknoloji, uygarlık, eğitim içinde, Yamyamlı Eski Afrika'ya dönmekte
dünya
Siyaset denilen bataklıkta yaşayan, moda denilen yılana sarıla sarıla,,
İlber Ortaylı demiş ki '120 bin imam bir sıtada(stada) toplansa
Günlerce hatim indirse, dua etse, ağlasa, sızlasa
Bir Aspirin'in sağladığı faydayı sağlayamaz'
Adam akademisyen, Pırof(Prof), tarihçi
Ancak bir sorun var: Tarih bilim değil, bilim de 'Önce mantık' demek
Örnek ki tarihteki bir savaşa 'Yahu kardeşim, neden savaştınız, barış içinde yaşamak
yerine?'
Diyemezsiniz
Ancak bilim yanlışa ve kötüye karşı savaşımdır, boyuneğmemektir(boyun eğmemektir)
Yani bilim yanlışları, kötülükleri, zararları 'Değiştirilemez' şeyler olarak kabul etmez,
değiştirir
Oysa tarih bilim olmadığı için, örnek ki Neron'un, Sezar'ın, Hitler'in yaptıklarına
Boyuneğmek zorunda yani onları değiştiremez, buna hakkı yoktur
Oysa örnek ki tıp bilimi virüslerin, hastalıkların, kötülüklerin kafalarına kafalarına vurur,
İlber Ortaylı'ya derim ki:
'120 bin Atatürkçü de bir sıtada toplansa
İzmir marşı'nı söylese, bir Aspirin'in yaptığı yararı yapamaz'
Ve '120 bin ayçiçeği bitkisi de bir tane ay bile yapmaz'
Ve '120 bin ayakkabı da bir ayak yapmaz'
Ve '120 bin bülbül de bir Beethoven yapmaz'
Ve '120 bin tarihçi de bir kimyacı yapmaz'
Yani bunlar farklı şeylerdir
Yani önce mantık,
Ahlak çökerse akıl da çöker çünkü ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun
Akıl-ruh sağlığının nitel zirvesidir
Ve akıldışı-ahlakdışı moda ahlaka saldırmaktadır.
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İmam-hatip'li Değil Alim Alime Bilge Gerek

İslamiyet, Hıristiyanlık(Hristiyanlık), Yahudilik, Budistlik, Şamanlık din değil dini inançtır
Din dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Dini inanç değil Din hadisleri ve
İmam-hatipli değil alim, alime, bilge gerek Türkiye'ye ve insanlığa,
Dini inanç ilahtır, bilimdışılıktır, tabudur, köleliktir
Din Hadisileri'nin tanımladığı gerçek, doğru din ise bilim, ahlak ve özgürlüktür
Siyaset, özel sektör, cehalet ve nefs kafalarına göre yorumluyorlar dini inançları
Din ise dini tanımlayan Din hadisileri'dir ancak,
İmam-hatip'ler açıyorlar Din hadisileri öğretmek
Alim, alime, bilge yetiştirmek yerine
İmam-hatip'ler açıyorlar, önderi Din hadisileri değil
Siyaset, özel sektör, cehalet ve nefs olan,
Siyasetin olduğu yerde de, özel sektörün olduğu yerde de
Cehaletin ve nefsin olduğu yerde de din yoktur
Çünkü din bilimdışılığa ve nefse karşıdır
İmam-hatip'ler açıyorlar
Zinayı, genelevleri, eşcinselliği, çıplak pılajları(plajları)
Barları, pavyonları, sıtriptiz(strpitiz) kulübülerini(kulüplerini)
Bay-bayan karışık masaj salonularını(salonlarını)
Kamusal alanlarda ahlaka aykırı giyimi yasaklamayanlar
Eşcinsel evliliği bile serbest bırakanlar
Ve Türkiye'yi yolsuzlukta da, işçi ölümlü iş kazasılarında(kazalarında) da
Avrupa birincisi yapanlar
Din hadisileri'ni öğretmek cesareti olmayanlar,
İmam-hatip'ler değil Türkiye'ye ve insanlığa
Dini tanımlayan Din hadisileri ve
Alim, alime, bilge okulları gerek
Dini inançlar değil Türkiye'ye ve dünyaya
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din
Ve alimler, alimeler, bilgeler gerek,
Din diye Osmanlıcılık, Arabçılık, siyasi yandaşlık, gelenek, görenek, töre
Batıl inançlar öğretiyorlar
Oysa din diye Din hadisileri'ni öğretmeleri gerek
Tapmak, tapınmak değil dinin direği
Dinin direği Din hadisileri
Hiçbir dini inanç değil insanlığın dini
İnsanlığın dini yalnızca Din hadisileri,
İmam-hatip'ler değil Türkiye'ye ve insanlığa
Felsefe, bilim, ve Din hadisileri üzerine kurulu öğretim-eğitim gerek
İmamlar, hatipler değil Türkiye'ye ve insanlığa
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne bağlı alimler, alimeler, bilgeler gerek.
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İnsan Olmalı.

Kimi et ile yaşar, kimi ot ile
Hayvanın yalnızca hava ve su ile yaşayanı yok
Hayvan beş duyusunun hazzı ile mutlu olur
Hayvanın ahlak, bilim, ve mantıkla mutlu olanı yok,
Hayvan da sever, hayvan da üzülür
Hayvanın yemekten, içmekten, ve cinsellikten başka derdi yok
İnsan ahlak, bilim, ve mantık olmalı
İnsanla hayvan arasında başka fark yok,
Kimi hoplar zıplar, kimi sürünür
Hayvanın insanca yaşayanı yok
Kimi kasını besler, kimi tüyünü süsler
Hayvanın utanması olanı yok,
Hayvan da sever, hayvan da üzülür
Hayvanın midesinden ve cinselliğinden başka derdi yok
İnsan ahlak, bilim, ve mantık olmalı
İnsanla hayvan arasında başka fark yok,
Kimi öter, kimi gürler
Hayvanın sözcükle konuşanı yok
Hayvanın özgürlüğü yalnızca bedeni
Hayvanda beyinsel özgürlük yok,
Hayvan da sever, hayvan da üzülür
Hayvanın midesinden ve cinselliğinden başka derdi yok
İnsan ahlak, bilim, ve mantık olmalı
İnsanla hayvan arasında başka fark yok,
Hayvan olmamalı, balık da, kuş da, aslan da olsa
İnsan olmalı insan
Ahlak, bilim, ve mantıkla.
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İnsanları Öldüren Aşktır.

Gittiğini varsayalım
İttiğini, bittiğini, bir daha hiç gelmeyeceğini, bir daha hiç görmeyeceğini
Yıkılır dünyan, altında kalırsın
Yarılır yer, içine düşersin
Ancak hayatın(yaşamın) sonu gelmez
Ya insan gibi yaşarsın ya hayvan gibi sürünürsün,
Baştaçı(Baştacı) etme aşkı, aşkla bakma dünyaya
Aşkla değil ahlakla, bilimle, onurla, beyinle, mantıkla sarıl hayata(yaşama)
Aşkı abartma, kendini azaltma
Alınına(Alnına) 'Avanak' diye yazdırtma,
Aldanma aşk sözlerine, aşk şiirlerine, aşk müziklerine
Aşkın dudaklarında gül olsa da aşkın gizli zulasında
İnsanlığını yitirmiş bir canavar vardır herzaman
Aşksızlık öldürmez, aşksızlıktan kimse ölmez
İnsanları öldüren aşktır
Ya sen anlarsın ya anlatır ayaklarına yıkıldığın zaman.
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İnsanlığa Sitem

Ne işçinin emeğinde
Ne kapitalistin parasında
Ne siyasetin seçim sandığında
Ne modanın utanmazlığında,
Doğru insanlık
'Önce ahlak ve bilim' diyen
Evrensel nitel dahi Muhammed'in de
'Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın'ı öğreten
Evrensel nitel dahi Atatürk'ün de dediği gibi
'Önce ahlak ve bilim'de,
Ne sanatın çalgısında, notasında
Ne sıporun(sporun) kasında, gösterisinde
Ne kaplumbağa gibi örtünmekte
Ne solucan gibi çıplaklıkta,
Doğru insanlık
'Önce ahlak ve bilim' diyen
Evrensel nitel dahi Muhammed'in de
'Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın'ı öğreten
Evrensel nitel dahi Atatürk'ün de dediği gibi
'Önce ahlak ve bilim'de,
Ne beyinin sağında, solunda, ortasında
Ne yeryüzünde ne gökyüzünde
Ne batıda ne doğuda ne kuzeyde ne güneyde
Ne on üniversite okumakta,
Doğru insanlık
'Önce ahlak ve bilim' diyen
Evrensel nitel dahi Muhammed'in de
'Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın'ı öğreten
Evrensel nitel dahi Atatürk'ün de dediği gibi
'Önce ahlak ve bilim'de,
Bölünmeyi, düşmanlığı terk et
Ahlaka ve bilime aykırı farklılıkları bırak
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Önce ahlak ve bilim'de toplan
Bugün kadar hep bedenini kullandın ey insanlık
Artık bilinçlen artık, beyinini(beynini) kullan.
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İnsanlığın İlk En Büyük İcadı Mikroskop Savım

İnsanlık önce uzağı merak etti
Ve teleskopu yaptı
Sonra burununun(burnunun) dibini merak etti
Ve mikroskopu yaptı
Durum tam da 'Tümden gelim'e uygun bir durum
Yani insan önce aşık olur, sonra aşık olacağı birini arar,
Din Hıristiyanlara(Hristiyanlara) 'Meraklı olun'
Müslümanlara da 'Meraksız olun' demiyor ki
Din herkese 'Meraklı ol' diyor
'Bilim(İlm, İlim) Çin'de de olsa gidip' öğrenin hadisi
Yalnızca 'Öğrenin' değil, 'Meraklı olun' da demektir
Merak 'Dikkat'i yaratır
Dikkat de felsefeye, bilime, ve teknolojiye götüren 'Mantık'ı yaratır
Yani merak olmazsa dikkat olmaz
Dikkat olmazsa mantık olmaz, mantık olmazsa felsefe, bilim, teknoloji olmaz
Ancak durum ki İslamcı dünyadaki hükümdarlık da, çocuğu siyaset de 'Meraksız
insanlar'
'Meraksız toplumlar', 'Meraksız hayat(yaşam)' istemekte görünmekte,
Peki son 1000 yıldır İslamcı dünya neler icat etmiştir
Hıristiyanlar(Hristiyanlar) harılharıl(harıl harıl) icat yapıp
Bilime, teknolojiye, ve insanlığa büyük yararlar, iyilikler, yardımlar sağlarken
Muhammed 'Ey ümmetim, 1400 yıldır bilim ve insanlık için neler icat ettiniz?' dese
İslamcı dünya ne der acaba,
Ateş olmasaydı meyva(meyve), sebze yenirdi
Et, balık güneş ile kurutulup yenilirdi
Güneş ile hamur işi bile yapılırdı
Tekerlek, araba, uçak olmasaydı eşek, at, deve ile gidilirdi
Televizyon, bilgisayar, telefon olmasaydı sorun olmazdı
Ancak mikroskop olmasaydı
Özellikle bulaşıcı hastalıklardan dolayı dünyada insan kalmazdı
Mikroskop olmasaydı ne aşı olurdu, ne ilaç
Çünkü mikroskop olmasaydı mikroplar görülemezlerdi
Ve hastalıklar tanımlanamazdı,
Bence insanlığın ilk en büyük icadı mikroskoptur
Demek ki İslamcı dünya meraka, dikkate, mantığa, bilime, teknolojiye yönelmeli
Meraklı olmalı.
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İnsanlığın Yanılgısı

Hoşçakal demek kolay, hoş mu kalınıyor acaba
Elveda demek kolay, el dolu mu oluyor acaba
Binlerce üniversiteli, bilgisayarlı, cep telefonlu 21. yüzyılda
İnsanlık neden yine de insanca değil acaba,
Ne öğretiyor bu okullar, bu üniversiteler, bu öğretmenler, bu akademisyenler
Ders kitaplarında ahlaklı, bilimsel, mantıklı, evrensel, ve insanca olmak yazmıyor
acaba,
Dört mevsime düşmanlık yok
Her mevsimde mutluluk
Neden düşmanlık hep insana
Neden baştacı değil onurluluk
Neden kalem tutmaya değil tetik tutmaya koşuyor büyüyen çocukluk,
Utanması olmayanın akıl-ruh sağlığı da, dini de olmaz
Çamaşır makinasılı(makinalı, makineli), bulaşık makinalı, kılimalı(klimalı) 21. yüzyılda
Nedir insanlıkta bu mantıksızlık, sorumsuzluk, duygusuzluk,
Hayvanı, doğayı, denizi, güneşi sevmek kolay
Önemli olan şey ahlakı ve bilimi sevmek
İnsanla hayvan arasındaki en büyük fark değil gülmek
İnsanla hayvan arasındaki en büyük fark ahlak ve bilim,
Seviyorum demek kolay, sevgi doğru sevgi mi acaba
Aşığım demek kolay, aşk doğru aşk mı acaba
İnsanı insan yapan ne emek, ne sevgi, ne aşk
İnsanı insan yapan
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de, 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de
Dediği gibi 'Ahlaklı ve bilimsel olmak',
Yaşamayı(Hayatı) seviyorum demek kolay da
Yaşamak doğru yaşamak mı acaba
Kendimle barışığım demek kolay da bu barış doğru barış mı acaba
Mutluyum demek kolay da bu mutluluk doğru mutluluk mu acaba
Doğru da diyor ki beni kendinize değil sorun ahlaka ve bilime,
İnsanım demek kolay da dünya neden insanca değil acaba
Bebekler alim, alime olmak için değilse ne için geliyorlar dünyaya
Özgürüm demek kolay, eğer öz ahlaka ve bilime uygunsa
Kötülüğün zaferine(yengisine) giden yol iyiniyet taşları ile değil
Kötülerin onursuzlukları ile döşelidir.
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İnsanlık Ahlaksızlığa Ve Bilimdışılığa Karşı

'Kadına şiddete hayır'ınızda dürüstseniz, yiğitseniz
Ahlaksızlığa ve bilimdışılığa karşı da yürüyün
'Şiddete hayır'ınızda dürüstseniz, yiğitseniz
Ahlakdışılığa ve bilimdışılığa karşı da yürüyün
Çünkü her insanlıkdışılığın nedeni ahlaka ve bilime aykırılıktır
'İnsan hakları'nızda dürüstseniz, yiğitseniz
'Önce ahlak ve bilim' deyin
'Önce ahlak ve bilim' deyip, var edin insanın hayvandan farkını,
Kötülük ahlaka ve bilime aykırılıktan doğar
Ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en önemli özelliklerdir
Özgürlük, laiklik, ve özgürlük serbestlik değil ahlakçılık ve bilimselliktir
Nefs özgürlük, medenilik, ve ölçüt değil insanı insanlıktan çıkaran
Ahlakdışılığa ve bilimdışılığa yönelten en büyük etkendir
Birleşmeli insanlık ahlakta ve bilimde ki dönmesin dünya
Ne kerhaneye ne büyücühaneye,
Şizofren durumda insanlık
Biryandan din, iman diyor, biryandan ahlaksızlık
Şizofren durumda insanlık
Biryandan üniversiteye gidiyor, biryandan falcılık,
Siyaset toplumları bölüyor, insanları ve halkları birbirlerine düşman ediyor
Demokrasi diye ahlak ve bilim değil vahşilik ve ahlaksızlık yayıyor
Moda ve pılajlar(plajlar) ahlaksızlık, utanmazlık, edepsizlik, sosyopatlık
Eşcinsellik, zina, fuhuş, ensestlik, ve pedofili yayıyor
Ünlüler ünlülük diye soyundukça soyunuyor,
İnsanlık ahlaksızlığa ve bilimdışılığa karşı yürümeli
Her kötülüğün nedeni ahlaksızlık ve bilimdışılık, bilinmeli
İnsanlık önce hayatı(yaşamı) değil
Ahlakı ve bilimi sevmeli,
Şizofren durumda insanlık
Biryandan medenilik diyor, biryandan boks yapıyor
Şizofren durumda insanlık
Biryandan insan hakları diyor, biryandan savaş yapıyor,
Gel dini tanımlayan Din hadisileri'nin
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' dediği dine
Git Gel dini tanımlayan Din hadisileri'nin
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' dediği dine.
(Şiirin tam adı: 'İnsanlık ahlaksızlığa ve bilimdışılığa karşı yürümeli')
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İnsanlık Öğrenemeyenler Var Bu Vatanda

Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa(Abd) saplamış
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan siyaseti göğüsüne(göğsüne)
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan kapitalistliği sırtına vatanın
İnsanlık istemiyor siyaset de, özel sektör de
'Önce ahlak, önce vicdan, önce insanlık' diyen Türklüğün bu vatanında,
Toplumu bölen, ve insanları birbirlerine düşman eden siyaset
Ve vatanı ve toplumu sömüren özel sektör yüzünden
Bunca okula, bunca üniversiteye, bunca mabede, bunca bilime, bunca teknolojiye
karşın
21. yüzyılda bile insanlık öğrenemeyenler var bu vatanda,
Ne 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Muhammed insanlık öğretebilmiş
Ne 'Nefstir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan' diyen Yunus Emre
Ne 'Yanmayan yakamaz' diyen Mevlana
Ne 'Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın'ı öğreten Atatürk insanlık öğretebilmiş
Ne 'Benim sadık yarim karatopraktır' diyen Aşık Veysel
Ne 'Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz' diyen Neşet
Ertaş
Ne Müslüm Gürses, ne Ahmet Özhan, ne Cüneyt Arkın, ne Kemal Sunal
Ne Heidi, ne Polyanna, ne Pinokyo, ne Kül kedisi, ne Keloğlan
İnsanlık öğretebilmiş
21. yüzyılda bile barbarlık, vahşilik, pısikopatlık(psikopatlık), sosyopatlık peşinde
İnsanlıkdışılıktan, insanlığa aykırı
İnsanlar var bu vatanda,
Ellerinde bilgisayar, cep telefonu, üstlerinde moda, ceplerinde para
İlkellik, barbarlık, vahşilik, pısikopatlık, sosyopatlık dolu kafa
21. yüzyılda bile insanlık öğrenemeyenler var bu vatanda
21. yüzyılda bile insanlık istemeyenler var bu vatanda
Sussun artık toplumları sosyopatlaştıran, barbarlaştıran, vahşileştiren dünya olan
siyaset
Ahlak ve bilimsellik içinde insanlık dolsun bu vatan artık 21. yüzyılda.
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İran Filmlerinde Güzel Kadın Görün

BİLİNÇLEN TÜRKİYE
Bence, dünya sinemasının merkezi de, zirvesi de ne Usa(Abd) sineması da
India(Hindistan) sineması da değil ahlaklı-medeni-insani tür İran sinemasıdır,
Çok 'Ah' çektin insan dişisi
'Ah'larını ahmaklığa değil ahlaka çevir
Ah çeke çeke ya ahlak olunur ya ahmak
İnsan, 'Ah'larını ahlaka dönüştürmezse ahmaka dönüşür
Çünkü ahlak evrenin insani nitel zirvesidir,
İnsan, annesini, güzel olduğu için değil ahlaklı olduğu için sever
İnsan, babasını, güzel olduğu için değil ahlaklı olduğu için sever
Çünkü ahlak yoksa düşmanlık oluşur
Çünkü ahlak insanlığın insani nitel zirvesidir
Bu nedenle ki hayvan dünyasında aile de, ahlak da, dostluk da olmaz
Öyle ki hayvanlar kendi yavrularını bile yiyebilirler
İşte, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı küresel ve derin bir merkez böyle bir
insanlık türü
Ve dünya türü yaratmaya, oluşturmaya çalışmakta
Moda gibi ahlakdışı şeylerle, ve astroloji gibi bilimdışı şeylerle,
İnsan dişisi üzerinden büyük bir oyun oynanmakta
Yani insan dişisine bu ilgi, dalkavukluk, yalakalık, korumacılık
Yandaşlık gibi şeyler boşuna, amaçsız, kötüniyetsiz(kötü niyetsiz), artniyetsiz değil
Önce 'HAYDİ KIZLAR OKULA'
Sonra 'HAYDİ KIZLAR AKILDIŞI-AHLAKDIŞI-İNSANLIKDIŞI MODAYA'
Sonra 'HAYDİ KIZLAR AKILDIŞI-AHLAKDIŞI-İNSANLIKDIŞI PILAJLARA(PLAJLARA)
Sonra da 'HAYDİ KIZLAR YAŞLI VE ZENGİN KAPİTALİSTLERİN KOYUNLARINA'
Sonra da 'HAYDİ KIZLAR PORNOYA'
İnsan dişisine kurulan tuzak ya da insan dişisine oluşturulan durumun işlevi durum ki
İşte bu durum durumunda görünmekte ve görülmekte
Yani insan dişisi ahlaksızlaşacak ki ahlakdışı kapitalistlik onu her alanda
Ve her konu da kolayca kullanabilsin
Bu nedenle ki insan dişisi 'Özgürleştikçe' ortalık alime, ahlak, ve bilimsellik değil
Akıldışı-ahlakdışı moda, akıldışı-ahlakdışı ünlü
Akıldışı-ahlakdışı pılaj(plaj), ve akıldışı-ahlakdışı reklam(tanıtım) gibi şeyler dolmakta,
İnsan dişisi önce şunu bilmeli ki insanın beden güzelliği değil ruh güzelliği önemlidir
Ve insan erkeği için, insan dişisinin yüzü değil vaginası önemlidir
Bu nedenle ki peçe bile insan erkeğinin insan dişisine yolunu engelleyememiştir
Bu nedenle ki insan dişisi boşuna yüzüne yönelip hem kendini aptal durumuna
düşürmesin
Hem de kapitalistlere boşuna para kazandırmasın
Vaginaları sağlam, sağlıklı, hazlı, güzel olsun yeter
İnsan erkeği insan dişisinden güzellik değil vagina istiyor
Bu nedenle ki pornolar insan dişisinin yüzünü göstermek için değil vaginasını göstermek
için
İnsan dişisi 'Özgürleşmek, demokrasi, laiklik, kadın hakları' diye bu duruma düşürüldü
işte
Yani durum ki insan dişisi gerçekte güzelleşmiyor da, özgürleşmiyor da
Hem daha da çirkinleşiyor hem de erkek egemenliğine daha ahlaksızca, daha
utanmazca
Daha sonsuzca, daha sınırsızca, daha insanlıkdışıca köle oluyor,
İnsan dişisini güzel göstermek için
'Moda' adı altında akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-utanç verici giysiler
'Pirsing, dövme' adları altında akıldışı, delice, manyakça şeyler
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Eşek sütünden, kedi sidiğine varıncaya kadar tuhaf tuhaf kozmetikler üretilmekte
Ancak durum ki insan dişisi güzelleşmek yerine, estetik gerektirecek kadar
Daha da çirkinleşmekte
Oysa insan erkeği dünyası için bu kadar çokşey(çok şey) yok
Çünkü doğada bile hayvanın erkeği dişisinden güzeldir
Anlaşılan ki ya ahlaksızlık ya Gdo gibi şeyler insan dişisini doğadaki durumuna
döndürmekte
Çünkü ahlak da, Gdo da ancak doğada yoktur,
Durum ki 21. yüzyıl yalnızca Ahlaksızlık çağı, Zorbalık çağı, Delilik çağı gibi
Çağlar da değil, bir de insan dişisi açısından Çirkinlik çağı
Bu nedenle ki televizyon bile sanatçı, oyuncu(artist), ünlü adı altında
Hem ahlaka aykırı giyimli yani ahlak açısından çirkinlik
Hem de yüz olarak, ancak makyaj ve ışık oyunuları(oyunları) ile güzelleştirilebilen
Çirkinlik içindeki dişilerle dolmakta
Çünkü insanlıkdışılık güzel insanlar yaratamadığı için yapay güzellik
Yaratmaya çalışmakta
Çünkü ahlak bozuldukça güzellik de bozulur çünkü ahlak da güzelliktir
Güzelliğe ahlak da dahildir,
Nefs köleliği önce herşeyi çirkinleştirmekte
Sonra da güzelleştirmeye çalışmakta
Midedüşkünlüğünün(Mide düşkünlüğünün) da
Sigara-içki-uyuşturucu kullanmanın
Sıpor(Spor bağımlılığının) da
Sıpor fanatikliğinin de
Zengin olmak istemenin de
Modanın da
Evdeoturmayı(Evde oturmayı) sevmemenin de, gezmeyi sevmenin de
Kozmetin ürünülerinin(ürünlerinin) de
Akıldışı-ahlakdışı ünlülerin de
Takıların, pirsinglerin, dövmelerin de
Parfümlerin de nedeni ve işlevi budur
Ve bu durum da çok para kazandırmakta olduğu için kapitalistliğin de işine gelmekte,
Ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, özgürlüğün
Demokrasinin, laikliğin, felsefenin, bilimin, adaletin birinci koşuludur
Ancak hayvanlar ahlaksız güzel olabilirler
İnsan güzelliği için ahlak da gereklidir
Çünkü hem insanca insan olmak için ahlak da gerekir
Hem de insanların yüzleri vardır, ruhlarını gösteren,
Bunca ekonomik, teknolojik gelişime karşın çirkinleşmekte ki insan dişisi
Televizyon insan dişisini güzelleştirmek için üretilmiş kozmetik ürünü
Reklamıları(Tanıtımları) ile dolmakta
İnsan dişisini güzelleştirmek için insan dişisi nerede ise çıplak gezdirilecek
Ve makyaj diye yüzüne ikinci ve güzel bir yüz çizilecek, yapıştırılacak,
Bunca ekonomik, teknolojik gelişime karşın çirkinleşmekte ki insan dişisi
Kozmetik dünyası da, moda dünyası da, takı dünyası da insan dişisini
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bile giydirip
Ahlakını, mantığını, akıl-ruh sağlığını, kişiliğini bile yok edip
Güzelleştirmek için çırpınmakta
Ancak durum ki insan dişisi güzelleşmek yerine estetik gerektirecek kadar
Daha da çirkinleşmekte
Çünkü insan dişisine güzellik yanlış yerlerde aratılmakta
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya özendirilip,
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İran filımlarına(filmlerine) bakın da
Hem ahlaka uygun giyimli
Hem makyajsız
Hem takıya boğulmamış
Yalın(Sade)
Güzel kadın görün,
Durum ki ahlak yoksa
Güzelleşmek için ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın çirkinleşilir
Çünkü farkında değiller ki ruh güzelliği de, ruh çirkinliği de yüze yansır
Bu nedenle mutsuz insan yüzü de, mutlu insan yüzü de makyaj değildir,
Ahlak yoksa, istediğiniz kadar dininin, güzelleşemezsiniz
Çünkü insanlığa da, güzelliğe de hem ahlak hem de akıl-ruh sağlığı, kişilik dahildir.
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İstanbul Sözleşmesi Aptallığı Ya da Sömürgeliliği.

Birileri türbanla saldırıyor 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk Türkiyesi'ne
Birileri astroloji, medyumluk, falcılık ile
Birileri faiz düşmanlığı ile
Birileri İstanbul sözleşmesi ile
Birileri ekonomi ile
Birileri silahlı terör ile
Birileri bikini, mayo, mini etek, mini şort ile
Birileri de eşcinsellik ile
Üç yanı denizle çevrili Türkiye dört yandan saldırı altında
Oysa insanca, doğru, özgür, bağımsız var olmak
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Önce ahlak ve bilim' olmak
Oysa yozluk içindeki muhalefetin dünyasında ekonomi var yalnızca,
Pamuk prenses'teki kıraliçe(kraliçe) gerçekte Avrupa'nın kendisidir
Büyülü aynası da Avrupa'daki hayat(yaşam) türüdür
Avrupa kendini 'doğru'nun aynası, ölçütü, ilkesi, önderi sanmaktadır
Oysa 'doğru'nun ölçütü, ilkesi, önderi 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de dediği gibi 'Ahlak ve bilim'dir,
Öncelikle şu bilinmeli ki Avrupa Mia(Maoa) geni üzerine kurulu bir dünyadır
Bu nedenle Avrupa'da Engizisyon olması da, Neron olması da, Hitler olması da
Boğa güreşi olması da, pornonun serbest olması da, çıplaklar kampı olması da
olağandır
Çünkü Mia geni kendisine uygun bir dünya, hayat(yaşam) ister
Mia geni'nin doğruluk ölçütü ahlak ve bilim değil kendisidir
Mia geni karar vermek için 'doğru'ya değil zevkine, hazzına, mutluluğuna bakar
Zevkine, hazzına, mutluluğuna yardım eden herşeye 'doğru' der
Zevkine, hazzına, mutluluğuna aykırı herşeye de 'yanlış' der
Yani Mia geni sosyopatlık, barbarlık, vahşilik, delilik, hayvanlık, insanlıkdışılık genidir
Ve insanların da, toplumların da, insanlığın da başının birinci belasıdır
Bu nedenle ki eğitim öncelikle 'Mia geni'ne karşı savaş' üzerine kurulu olmalıdır
Yoksa üniversite diplomalı insanlıkdışılık yetişir,
'İstanbul sözleşmesi' denilen şey
Hem aptallıktır çünkü mantıksızlık durumudur
Hem Avrupa sömürgesi olmak durumudur
Hem Türkiye'deki Türklerdeki, Orta Asya'dan beri var olan 'Yabancı hayranlığı'nın
uzantısıdır,
Aptallık ya da mantıksızlık durumudur
Çünkü 'İstanbul sözleşmesi' denilen şey ne ekonomidir, ne bilimdir, ne teknolojidir
Diyelim ki 'Medenilik'tir
Be ey kafa, 'Medeni olmak' ya da 'İnsanca olmak' ya da 'Doğru ülke' olmak için
Avrupa'dan izin, onay, belge mi almak gerekiyor,
Kaldı ki Avrupa medeni biryer de değildir
Avrupa akıldışı-bilimdışı-insanlıkdışı biryerdir
Çünkü zina, fuhuş, porno, eşcinsellik, eşcinsel evlilik, ensestlik, pedofili, zoofili
Çıplaklık, evliler arası eş değiştirmek serbestliği gibi
Beyinin, ruhun, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesi olan ahlaka aykırı ne varsa
Astroloji, medyumluk, falcılık gibi bilime aykırı ne varsa
Boğa güreşi, boks gibi ne vahşet varsa
Kadın sütü, kadın sütünden peynir, kadın sütünden yoğurt gibi kadını
Süt ürünüleri hayvanı yerine koyan ne varsa serbest biryerdir
Japonya'da etini de yemeye başladılar,
Kim 'Avrupa medeni, insani, doğru biryer' diyorsa
Ya 'Medeni olmak'ın, 'İnsani olmak'ın, 'Doğru'nun anlamını bilmiyordur
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Ya Türkiye'yi Avrupa'nın sömürgesi yapmak isteyen ajandır ya da akıl-ruh sağlığı
sorunludur,
İnsanlık şunları öğrenmeli artık: Demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, medenilik,
insanilik
Akıl-ruh sağlığı, Atatürk, ve din 'Önce ahlak ve bilim' demektir
Çünkü ahlak beyinin, ruhun, insanlığın, ve evrenin insani nitel zirvesidir
Bilim de insani nicel zirvesidir
Bu konuda en kolay mantık şudur: 'Bilim ve ahlak doğruları arayan, doğruları isteyen
Doğruları içeren dünyalardır
Öyle ise bilime ve ahlaka aykırı olmak doğrulara aykırı olmaktır',
'Dünya dönüyor' demek için Avrupa'dan izin, onay, belge, patent almak gerekmiyor
Avrupa sözleşmesi eğer gerçekten insanca bir dünya istiyorsa insanca ülke kurmak için
de
Avrupa'dan izin, onay, belge, patent almak gerekmiyor
Mustafa Kemal Kurtuluş savaşı için Avrupa'dan izin, onay, belge, patent mi aldı
Ya hu ey tuhaf kafayapısı(kafa yapısı), yaşamak için Avrupa'dan izin, onay, belge,
patent mi
Alıyorsun da 'Suç işlenmeyen bir ülke' kurmak için Avrupa'dan izin, onay, belge
Patent almak istiyorsun, 'Avrupa sözleşmesi' adı altında,
Ey aptallık, ey kerizlik
Sende olmayan şey için sözleşme yapılır ya da senin verebileceğin şey için
Herkesin, heryerde, kolayca sahip olabildiği şeyler için sözleşme yapılmaz
Örnek ki ev kiralamak için sözleşme yapılır ancak parkta oturmak için sözleşme
yapılmaz,
Yabancı hayranlığı birşeyin üzerinde 'Türk malı' yazınca beğenmiyor
Üzerinde ille de 'Made in Usa, Made in Eu' gibi yabancı ülke yazacak
Yabancı hayranlığı 'Kendisi olmayan toplum' türünde gelişir çünkü böyle bir toplum
Kökenlerine ya da kökendaşlarına doğru gitmeye çalışır
Bu nedenle ki Yabancı hayranlığı 'Gerçek Türk'lerde gelişmez, oluşmaz, var olmaz
Çünkü mutlu herkes önce kendine hayrandır,
Bu ülkede 200 üniversite var
Önce mantık
Bu 200 üniversite ne yapıyor, mantık üretmiyorsa
Ya hu sıçmak için bile Avrupa'dan izin isteyecekler neredeyse,
Türkiye'ye 'Avrupa sözleşmesi' istemek onursuzluk, gurursuzluk, aptallık, sömürgecilik
Akıl-ruh sağlıksızlığı ya da ajanlıktır
Türkiye'ye saldırıdır, saygısızlıktır
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk Türkiyesi'ni de
'Önce ahlak ve bilim' diyen dini de, demokrasiyi de, laikliği de, özgürlüğü de
Adaleti de, akıl-ruh sağlığını da, insancalığı da aşağılamaktır.

(Şiirin tam adı: 'İstanbul sözleşmesi aptallığı ya da sömürgeliliği durumu')
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İstanbul Sözleşmesi Ya da Eşcinsellik Sözleşmesi

Rüşvet, yolsuzluk ahlaksızlık da eşcinsellik, zina, fuhuş, çıplaklık neden ahlaksızlık değil
Mantıkta, akıl-ruh sağlığında, demokraside, laiklikte, özgürlükte, adalette, sanatta
Felsefede, bilimde, insanlıkta, ahlakta, dinde, ve teknolojide
Dünya egemenliğini, önderliğini, liderliğini yitirmekte olan Batı
Egemenliğini ahlaksızlık ile sürmek isteğinde(niyetinde)
Bu nedenle de Usa(Abd) akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türünü
Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türünü
Europe(Avrupa) de eşcinselliği dünyaya sürmekte,
Bu nedenle ki 'İstanbul sözleşmesi' denilen şey gerçekte 'Eşcinsellik sözleşmesi'dir
Çünkü dişi de öldürülse, erkek de, Türkiye'de suçtur
Dişiye de şiddet uygulansa, erkeğe de, Türkiye'de suçtur
Ve 'İstanbul sözleşmesi' var diye dünyada suçlar bitmez ki zaten Europe de suç dolu,
'İstanbul sözleşmesi' denilen hilenin, tuzağın asıl, gizli, sinsi amaçı(amacı)
Türkiye'de eşcinselliği desteklemek, yaymak, ve egemenleştirmektir
Denilecek ki 'Türkiye'de zaten eşcinsellik de, eşcinsel evlilik de serbest bırakıldı'
İşte asıl tuzak şu: 'Eşcinsellerin yönetici yani öğretmen, akademisyen, asker, subay,
muhtar
Savcı, yargıç(hakim), belediye başkanı, kaymakam
Vali, milletvekili, bakan, cumhurbaşkanı olmaları' isteniyor
Yani asıl amaç, asıl tuzak bu
İstanbul sözleşmesi denilen şeyin asıl, gizli amaçı bu
Yani amaç aileyi, kadını korumak değil eşcinselliği ve eşcinselleri korumak
Ve topluma önder, lider yapmak
Yani 'Aileyi korumak'mış, 'Kadını korumak'mış, bunlar fasafiso
Europe dişiyi korumak istiyorsa önce ülkesindeki zinayı, fuhuşu, eşcinselliği, çıplaklığı
Uyuşturucuyu, astrolojiyi, pedofiliyi, zoofiliyi, evliler arası eş değiştirmeyi yasaklasın
Çünkü insanı korumak demek ahlakı ve bilimi korumak demektir
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, özgürlüğün, insanlığın, evrimin, ve evrenin
Nitel zirvesidir, ve insan ile hayvan arasındaki en büyük nitel farktır
Bilim de beyinin, akıl-ruh sağlığının, özgürlüğün, insanlığın, evrimin, ve evrenin
Nicel zirvesidir, ve insan ile hayvan arasındaki nicel en büyük farktır
Bu farkları kaldırma, yok etme ey insanlık
Yoksa hayvandan hiçbir farkın kalmaz
'İstanbul sözleşmesi' değil 'Ahlak', 'Bilim', ve 'Ahlaka, bilime uygun farklılıklar yaşatır',
Yahu sen kimsin ey akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı
Sen 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Muhammed'in de tırnağı olamazsın
Kalkmışsın bir de Türkiye'ye kendini önder gösteriyorsun
Birinizin soyu Sodom, Gomora, Pompei
Birinizin soyu da Japonya'ya atom bombası atanlar,
Kapatılsın kerhaneler, barlar, gazinolar, pavyonlar, sıtriptiz(striptiz) salonuları(salonları)
Ahlakdışı pılajlar(plajlar), bir daha açılmasın
Yasaklansın zina
Yasaklansın akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda, medya, ve ünlü türü
Eşcinsellik tedavisi zorunlu akıl-ruh hastalığı
Ve insanlıkdışı eylem sayılsın
Yok edin insanın insana ahlaksızlığını, utanmazlığını
Bu davet ahlakın ve bilimin.
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İttifaklar.

'Türk'ün de, Türkiye'nin de üç temel, üç en büyük düşmanı vardır:
1- Ahlaka aykırılık, 2-Bilime aykırılık, 3- Türkçeye aykırılık
Bu nedenle ki evrensel, nitel, Türk dahi Mustafa Kemal Atatürk
Ahlaka, bilime, ve Türkçeye en büyük önemi verdi
Öyle ki 'Ben sıporcunun(sporcunun) da ahlaklısını severim'
'Hayatta en doğru yol gösterici bilimdir' dedi
Ve Türkçe konusunda çalışmalar yaptırdı,
İttifaktan yana değilim ben
Çünkü hem itlik yoktur amaçlarımda
Hem itmem, ittirtmem hiçkimseyi
Hele ki ahlakı, bilimi, gerçekleri, ve doğruları asla
İte ite, ittire ittire birlik olmaz
Birlikten yanayım ben
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi ahlak ve bilim içinde,
Evrensel, nitel, Arab dahi Muhammed'in de vasiyeti(son isteği)
Evrensel, nitel, Türk dahi Atatürk'ün de vasiyeti
Gerçek ki 'Ahlak ve bilim'dir
Ancak ülkenin durumuna(haline) bakın ki biryanda astroloji, biryanda ahlakdışı pılajlar
Ne bilimsellik var ne ahlakçılık
Çünkü ülkeyi ahlak ve bilim değil ahlaka ve bilime aykırı bir dünya olan
Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batının şubesi, köleliği olan siyaset yönetiyor,
'Önce ahlak ve bilim, ahlak ve bilim olmadan din de olmaz' diyen Muhammed'in
Evrensel nitel anlakına(anlağına, zekasına)
'Önce ahlak ve bilim, beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğreten Atatürk'ün dışında
Türkiye'de ve dünyada henüz, Onları anlatmaya çalışan beni saymazsak
Siyasi parti, siyasetçi, bilimci, akademisyen, üniversite mezunu dahil
Henüz hiçkimse erişemedi
Çünkü kimisi bilime aykırı, kimisi bilime aykırı,
Kimisi hem ahlaka hem bilime aykırı
Çünkü ülkeleri toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden
Bilimdışı-ahlakdışı bir dünya olan siyaset yönetiyor
Ve hukuk ve eğitim dahil herşeyi siyasetin medenilik takliti(taklidi) yapan
Diktatörlüğü altında,
Türkiye, 21. yüzyılda olunmasına karşın, kendi dilini konuşmayan, kendi dili olmayan
Bir ülke durumunda, tıpkı Fıransa(Fransa) sömürgesi Cezayir gibi
Çünkü Türkiye'deki 'Türkçe' denilen, sanılan, varsayılan dil Arabça, Farsça, İngilizce
İtalyanca, Latince sözcükler ile dolu
Yaşamın(Hayatın) en temel, en sıradan sözcüklerde bile
Örnek ki 'Hijyen, etik, misyon, vizyon, perfomans, şarampol, pardon, program,
ekspertiz
Avantaj, bloke etmek, aktivite, aktivasyon' gibi Batıca sözcükler
'Kıyafet, fikir, bahsetmek, hayat, bariz, devasa, bahtiyar, ciddi, faaliyet, münasip
Mütemadiyen, temin etmek, tabiat, ziyaret, misafir' gibi Doğuca sözcükler gibi,
Bir toplum, ülke, devlet ekonomi, bilim, teknoloji gibi şeyler ile değil
Önce 'Kendi dili' ile övünmeli
Çünkü dil ekonomiye, bilime, teknolojiye göre daha yüksek bir anlak gerektirir
Kendi dilini üretemeyen bir toplum isterse Mars'a gitsin
Yüksek nitel anlaklı değildir, yani Hitler Almanyası da Mars'a gidebilirdi
Günümüzde var olsa idi
Para, teknoloji, bilim en onursuz ülkelerde ve insanlarda bile var
Ancak 0-10 arası değişen nitel anlak 'Önce ahlak ve bilim' demeyen
Hiçkimsede, hiçbir toplumda, ve hiçbir ülkede olmaz
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Yani Türkiye 'Başka dillerin sözcükleri ile, başkalarının dilleri ile konuşan
Yabancı sözcükler olmadan konuşamayan' tuhaf, sözde bağımsız-özgür ülke
durumunda
Dil başkalarına bağımlı ise gerçek ki ekonomi de bağımlı olur, yaşamak da
Tarihe bakın ki dünyaya uygarlık(medeniyet) getirmiş ülkeler hep kendi dilleri olan
Ülkelerdir
Osmanlı kendi dili olmamasına, ve dünyayı işgal etmeye kalkmasına karşın(rağmen)
Bir uygarlık yani insanlığa, bilime, ve teknolojiye bilim-teknoloji yapamamış bir ülke
Olduğundan yıkılıp gitmiştir
Evrensel nitel dahi devletlerin, ülkelerin varlıklarının insanlığa bilim, teknoloji, ahlak
Ve dil katkısı yapmalarına bağlı olduğunu anladığı için bilime, teknolojiye, ahlaka
Ve Türkçeye sarıldı
Ancak akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı 'Siyaset ve demokrasi' adı altında getirilen
Siyaset ne ahlak tanımakta, ne bilimsellik, ne Türkçe
Anlaşılmakta ki birileri Türkiye'den yalnızca Atatürk'ü, ahlakı, mantığı, bilimselliği değil
Türkçeyi de yok etmeye çalışmakta
Bu saldırı durdurulmalıdır,
21. yüzyıldayız, Türkiye'de en az 200 üniversite var
'Üniversite' demek de 'Evrensellik, bilimsellik, mantık, ahlakçılık, vicdan, medenilik'
demek
Ancak ülkenin durumuna bakın
Ne bilimsellik var ne ahlakçılık
Biryanda, bilimdışı dünya olan astroloji
Biryanda, ahlakdışı dünyalar olan moda, pılaj(plaj), zina serbestliği, eşcinsel evlilik
serbestliği
Ortalıkta mini şort diye külotla bulunmak serbestliği gibi şeyler
Ve bu iki bilimdışı-ahlakdışı dünyanın içinde ne yazık ki üniversite
öğrencisileri(öğrencileri)
Ve üniversite mezunuları(mezunları) da var
Topluma, ve tüm insanlığa ahlakta ve bilimde 'Doğru örnek' olmaları gereken
Yani eğitimin adı var, kendisi yok durumu,
21. yüzyılda, zina-genelev-eşcinsellik-eşcinsellik evlilik, sütyen-külot çıplaklık gibi
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyaset
Türkiye'yi, Atatürk'ün de istediği gibi 'Ahlak, bilim, Türkçe' ile değil de
Ahlaktan, bilimden uzaklığı yanında Türkçeden de uzaklığını göstermek ister gibi
'İttifak' gibi anlamsız bir sözcükle yönetmeye kalkıyor
Belli ki 'İttifak' sözcüğünün anlamını bile bilmiyor
'İttifak' sözcüğü 'Köpek' anlamına gelen 'İt' sözcüğünü içerdiği gibi
'İtmek' anlamına gelen 'İt' sözcüğünü de içermekte
Üstelik de 'Fak' sözcüğü Türkçede 'Tuzak, kapan' anlamında
İngilizcede de ayıp bir anlamda
Yani 'İttifak' sözcüğü ya 'İtmek, ittirmek kapanı' ya da 'İt kapanı' anlamı olmakta
Yani neresinden bakılırsa bakılsın, iyi-güzel bir anlamı yok
Hele bu sözcüğü birlik için kullanmak tümden(hepten) mantıksızlık ve gülünçlük ki
Kendi dilini bilmeyen ya da kendi dili olmayan ülkeler, devletler, toplumlar, insanlar
Hem mantıksızlık, hem gülünçlük içine düşebilirler
Sonra da dünyaya meydanokumaları(meydan okumaları) da mantıksızlık ve gülünçlük
Olabilir
Kardeşim, hem 'Birlik'ten söz ediyorsunuz, hem 'İtmek'ten söz ediyorsunuz
Türkçeyi bilmiyorsunuz da siz üniversite de mi okumadınız
İşte böyle bir durum ülke yönetmeye kalkmakta
Yani 'Mantığım var huzurum var' değil 'Param var, huzurum var' demekte
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Oysa mantığın içeriği bilimsellik ve ahlakçılıktır
Bilimin beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesi, ahlak da nitel zirvesidir
Yani bilimde ve ahlakta olmadan zirvelerde olunamaz
'Birlik' diye Türkçesi varken neden 'İttifak' diye mantıksız bir sözcük
Önce diline sahip(es) çıkacaksın ki vatanına(yurduna), toplumuna da sahip çıkabilesin,
Durum ki 'Cumhur ittifakı' denilen şey vahşi deliliğin sığınağı durumunda
Çünkü 'Cumhur ittifakı' denilen şeyden, muhalefete sürekli hakaretler, tehditler,
saldırılar
Daha dün, 20-25 kişi, İyi parti'li 2 kişiye saldırdı
Kılıçdaroğlu'na hakaretler ise gırla
Durum ki vahşi delilik türü, Cumhur ittifakı denilen şeyi sevmekte
'Millet ittifakı' denilen şey de ahlakdışı deliliğin sığınağı durumunda
Çünkü 'Millet ittifakı' denilen şey de örnek ki bu ittifak zina serbestliği
Ahlakdışı-akıldışı moda, ahlakdışı-akıldışı pılaj(plaj), astroloji serbestliği gibi
Ahlakdışı, bilimdışı şeylere tepki göstermiyor hiç
Durum ki ahlakdışı delilik türü de Millet ittifakı denilen şeyi sevmekte
Oysa insanlar da, toplumlar da, ülkeler de, devletler de, insanlık da, dünya da
Muhammed, ve Atatürk gibi 'Önce ahlak ve bilim' demeden doğru, iyi, güzel, insanca
olamaz,
Hiçbir siyasi partiyi sevmem, seçmem, istemem
Siyaseti sevmem
Bence siyaset yasaklansın, insanlıksuçu(insanlık suçu) sayılsın
Türkiye de, tüm dünya da Muhammed'in, ve Atatürk'ün de istediği gibi 'Ahlak ve bilim'
ile
Yönetilsin
Çünkü siyaset toplumu bölen, insanları birbirlerine ve öteki ülkelere düşman eden
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya türüdür
Ben de Muhammed gibi, Atatürk gibi 'Önce ahlak ve bilim' diyorum
Ve bir de Atatürk gibi 'Önce Türkçe' de.
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Kaçınız Doğru İnsan Kaçınız Dinli İnsan

'İnsan beyininin(beyninin) yüzde onunu kullanabiliyor' deniliyor
Peki beyininin yüzde kaçı
Gerçeğin zirvesi olan, ve insanı hayvandan ayıran en üstün nicel fark olan bilim
Doğrunun zirvesi olan, ve insanı hayvandan ayıran en üstün nitel fark olan ahlak ile
dolu
İnsan yüzde onunu kullanabildiği beyinin(beynin) yüzde kaçı ile düşünebiliyor
İnsan beyininin yüzde kaçı insan,
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türü
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı müzik türü
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sinema türü
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sıpor(spor) türü
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset türü
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ekonomi türü
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya türü
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı hukuk türü
Biryanda akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı eğitim türü
Vur patlasın çal oynasın
Ahlaksızlık çalıyor, delilik oynuyor
Yani Sodom, Gomora, Pompei ne kadar akıllıysa
Ancak o kadar akıllık insanlık 21. yüzyılda da,
İnsan dişisi açmış bedenini cinsel sunum yapmakta
İnsan erkeği bedenini kassal sunum yapmakta
21. yüzyılda bile dünya düşünür(filozof), alim, alime, bilge değil
Zeyna'lık, Conan'lık, ahlaksızlık, sosyopatlık, pısikopatlık(psikopatlık), barbarlık
Vahşilik Akıldışılık, bilimdışılık, ahlakdışılık, insanlıkdışılık olmakta
Çünkü ülkeleri, dünyayı
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün dediği gibi 'Ahlak ve bilim' değil
Toplumları bölen, insanları ve ülkeleri birbirlerine düşman eden
Hertürlü ahlakdışılığa ve bilimdışılığa izin veren
'Siyaset' denilen ahlakdışı ve bilimdışı dünya yönetmekte
İnsanlık Mağara çağı'nda bu kez de teknoloji içinde
Ve binlerce üniversite ile bostan beygiri gibi dönmekte,
Hem demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, din, doğru eğitim, doğru medya
Doğru ekonomi, doğru devlet, doğru ülke, doğru vatan, doğru toplum, akıl-ruh sağlığı
Gibi toplumsal sözcüklerin ve tanımların doğru anlamlarını bilmeyen
Hem mide, iş, para, mal, moda, deniz, sıpor(spor), siyaset, silah, eğlence, tatil, sanat,
kas
Makyaj, haz gibi şeylere sarılıp
Mantıksız, megaloman, narsist, şizofren, hasta bir kibir içinde insanlık
Durum ki öğretilen tanımları unutup tanımları yenibaştan(yeni baştan) öğrenmeli
insanlık
Yoksa bilmeli ki beden, kütle olarak 21. yüzyılda da
Beyin, ruh, kişilik olarak Mağara çağı'nda insanlık,
Beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesi bilim
Nitel zirvesi ahlak
Yani doğru insan olmak hem bilimsel hem ahlaklı olmak
Peki insanların kaçı
Hem bilimsel hem ahlaklı,
Beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesi bilim
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Nitel zirvesi ahlak
Yani doğrunun temel ilkeleri bilim ve ahlak
Demokrasi, laiklik, özgürlük, hukuk, din, eğitim, sanat, medya, siyaset, ekonomi
Akıl-ruh sağlığı doğru şeyler ise
Demokrasi, laiklik, özgürlük, hukuk, din, eğitim, sanat, medya, siyaset, ekonomi
Akıl-ruh sağlığı 'Bilimsellik ve ahlakçılık' demek
Peki demokrasi, laiklik, özgürlük, hukuk, din, eğitim, sanat, medya, siyaset, ekonomi
Akıl-ruh sağlığı bilimi 'Bilimsel ve ahlakçı' mı,
Din dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımı demek
Bu durumda dünyada doğru kaç insan var, dinli kaç insan var
Kaç insan var dünyada, 'Önce ahlak ve bilim' diyen evrensel nitel dahi Muhammed'e
Kaç insan var dünyada, 'Önce ahlak ve bilim' diyen evrensel dahi Atatürk'e
Uyan, ulaşan, yakınlaşan, kavuşan, yakışan, gurur sunan,
Evet, 'Doğru insan' olmak ahlakın ve bilimin bileşkesidir, ahlaklı ve bilimsel olmaktır
'Dinli insan' olmak dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uymaktır
Söyleyin bakalım şimdi ahlakdışı-bilimdışı siyasetin etekleri altına sığınmadan
Kaçınız 'Doğru insan', kaçınız 'Dinli insan'.
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Kafaya Takma Aşkı.

Kafaya takma aşkı
Çünkü aşk insanı kafasız bırakır
Akılına(Aklına) takma aşkı
Çünkü aşk insanı akılsız bırakır,
'Önce ahlak ve bilim' de
Muhammed gibi, Atatürk gibi
'Önce ahlak ve bilim' de
Ahlak ve bilim insanlığın zirvesi,
Gelen gelir, giden gider
Zaten insanın içinin bataklıktan farkı yok
Ruhta ahlak ve bilim yoksa
Var olmanın hayvandan farkı yok,
Takma kafayı aşka
Aşk insanı kafasız bırakır
Takma akılı aşka
Aşk insanı akılsız bırakır,
Olursa aşk onurlu, gururlu, mantıklı, ve sonsuz olmalı
Ne pazara kadarda, ne mezara kadarda doğru aşk yok
Muhammed gibi, Atatürk gibi
Sarıl 'Önce ahlak ve bilim' dünyasına
Gerisinden sana inan onurlu, gururlu, insanca bir hayat(yaşam) yok.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Kamusal Alanda Sevda

Konutlar sarılmışlar akışkan sokaklara
Hayvanların kanlarını emen durgun ve utangaç keneler gibi
Sokaklarda, parklarda, arabalarda gezmekte sevdalar
Üstlerine basılmış akrepler gibi yamık yamık
Kiminin dışı kara sevdadan
Kiminin içi ağusundan
Körler var da görmemek için takmamışlar gözlerini sanki
Saklamışlar içlerine kıllı kulaklarının sımsıkı
Yüreğimin içi akrep dolu kova kova
Sevdalımın göz bebekleri gibi kara
Ve bir dansözün arsız, çıplak bedeni gibi oynak
Kurak topraklara koşan su gibi kendine tok ama kıvrak
Paylaşmaktalar en güçlü ağudan daha güçlü bir kara sevdayı
Ve en aşağılık hırsızlığı yasal ve kutsal sayarak
Kuytusunda sevdam kirpiklerimin
O rüyadasındır bu rüyadasındır diye kapı kapı gezmelerimin
Hesabını tutuyor rüyalarım
Kaçı sensin kaçı sensiz yitişlerim
Sen diye canımı kemirmelerim
Kaç çarmıh eskitti ruhum sensizlikte bilemezsin
Hafif, duyarlı, oynak memelerinde
Yargıç dudaklarım
Yaşama en büyük ihanetini sorgulayacak
Her nesneye sırt dönmüş ruhumun
Seni ne çok sevdiğimi
Gövdemi göğsünde bir kurban gibi öldürdükten
Ve bir leş gibi özeleştirime gömdükten sonra öğreneceğim
Dikensidir aşk acısı, ayrılık sancısı
Açmamakta direnen, kendini beğenmiş, saldırgan gülleri
Açmaları için süngü gibi zorlayan
Seni çok seviyorum çok
Bir, iki dar açı dışında
Nitel sorgulanması olanaklı, sınırı geçmiş
Ama süresi geçmemiş her geniş açıdan
Sokaklar sıvılıktan katılaşmış yolların , sıkılı çelik avuçlarında
Baş verip beş vermeyen para kasaları gibi
Koca, çelikten bedenim, küçücük yüreğimin
Sömürgesi
Felsefesiz sevda sevda sayılmaz
Yaşam da yaşam
Sevda ikiye bölünmez de
Bölünür sevgilinin boyundan aşağı ve boyundan yukarı diye gövdesi
Hani neresi, hani neresi
Tanıştırayım bizi bizle ey sevdiğim
Bu ben, bu sevdiğim, bu evimin duvarı, bu da
İlk ve son okuduğum ve en sevdiğim kitabımın kapağı
Yaşamak kimi için kitaba benzer kimi için de andırır hıyarı
Soyunmamalı insan kamusal alanda
Ne mini etek ne açık bacak ne açık göbek ne kısacık ve dar don
Ne bikini ne mayo ne askısı ortada sütyen ne her şey ortada
Ya tuz da yoksa
Sarıldın mı sevdiğine kamusal alanda
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Kitabın kapağı gibi sarılacaksın, en değerli
En değerli kitabı tutar gibi tutacaksın elinden
Ne hıyarın kabuğu ne üçün biri gibi değil
Ya tuz da varsa
Kitabı çok baskı yapınca sevinen insanlar baskıya
Neden çok öfkelenirler
Onurlu, bilimsel, ulusal, mantıklı, evrensel baskıya
Üstelik bir de yandan geçmeyi , yandan yakmayı , yandan patlatmayı
Yandan çakmayı çok severler
Ve yan çizmeyi
Ve yan basmayı
Ve kalbura bastıyı...
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Kan

Korkutmasın seni karanlık günlerin
Gerileme yıldırımından, depreminden, yanardağından
Yılma tufanından, kasırgasından, okyanusundan karanın
Güç al Tanrı’dan, Türklükten, bilimden
Işık al inançtan, ahlaktan
Boğar mı, yıkar mı sandın seni
Bir avuçta olan, dünya olsa
Ya da dünya bir avuçta olsa
Düşün, unutma ve sarıl
Teoman’dan, Kürşat’tan, Atatürk’ten
Kan
Güçlüdür karadan,

Gelmişiz Asya’nın ortasından
Uçan bir ok gibi Anadolu’ya
Ne biz ondan çıkarız
Ne o çıkar bizden
Gök çadır olmuş bize
Yer kilim ve çömlek
Topraktan çok toprak olmuşuz toprağa
Ve her çiçekte bizden biri var şimdi
Ve her yıldızda bizden bir göz
Ve gözlerimizin öfkesinden gök, yükselmiş iyice
Eskiden bu kadar yüksek değilmiş
Yüreklerimizin öfkesinden yer daha da büyümüş
Eskiden bu kadar büyük değilmiş, evren ondan büyüktür şimdi
Eğilmemişiz düşmanın ve zulmün önünde
Ekmeğimizi, suyumuzu bölmüşüz onlara
Acımamızı, bağışlamamızı ve emeğimizi vermişiz onlara
İyilik, büyüsün diye kötülüğe kötülük bilmemişiz
Oklarımız, kılıçlarımız, toplarımız, tüfeklerimiz değil
İnancımız, öz töremiz, bilgeliğimiz ve kanımız yenmiş onları
Ve komşumuz yasta iken düğün, bayram etmemişiz
Ve insanı, Tanrı misafiri bilmişiz
Ve bilmeyene öğretmen, bilene öğrenci olmuşuz
Açları doyurmuşuz, çıplakları giydirmişiz
Yoksulları, yetimleri, öksüzleri, umarsızları, umutsuzları korumuşuz
Hastalara bakmışız, işsizlere iş vermişiz
Yanlışlara, yolun doğrusunu açmışız
Ve Tanrı bizi sevmiş
Ve bu topraklar
Ve bu gök
Bu demir, bu bakır, bu tunç
Ve bu üç deniz
Çünkü kan
Güçlüdür karadan
Çünkü kan
İnançlıdır karadan,

Kötülük yapmayın, zarar vermeyin insanlarıma
Onları düşük ücretle, kötü koşullarda ve güvencesiz çalıştırmayın
Ve onların onurlarını ayaklar altına almayın
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Ve onlara çirkinlik yapmayın, haklarını çiğnemeyin onların
Ve onları işsiz, yoksul, parasız, ilaçsız, ekmeksiz, aşsız, eğitimsiz, evsiz
Boynu bükük, umarsız, umutsuz, ve kötülüğün
Yanlışlığın, çirkinliğin, zararlılığın avuçlarına bırakmayın
Daha duyulmakta bakın, Asya’nın ortasından gelen nal sesleri
Yakından ve uzaktan, topraktan ve yıldızlardan
Ve gücendirmeyin Tanrı’yı, öfkesini üzerinize, çocuklarınıza
Ve bu Türk yurdunun üzerine çekmeyin, yaptıklarınızla
Yoksa
            kan
                   katıdır
                               karadan.
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Kan.

Korkutmasın seni karanlık günlerin
Gerileme yıldırımından, depreminden, yanardağından
Yılma tufanından, kasırgasından, okyanusundan karanın
Güç al Tanrı’dan, Türklükten, bilimden
Işık al inançtan, ahlaktan
Boğar mı, yıkar mı sandın seni
Bir avuçta olan, dünya olsa
Ya da dünya bir avuçta olsa
Düşün, unutma ve sarıl
Teoman’dan, Kürşat’tan, Atatürk’ten
Kan
Güçlüdür karadan,

Gelmişiz Asya’nın ortasından
Uçan bir ok gibi Anadolu’ya
Ne biz ondan çıkarız
Ne o çıkar bizden
Gök çadır olmuş bize
Yer kilim ve çömlek
Topraktan çok toprak olmuşuz toprağa
Ve her çiçekte bizden biri var şimdi
Ve her yıldızda bizden bir göz
Ve gözlerimizin öfkesinden gök, yükselmiş iyice
Eskiden bu kadar yüksek değilmiş
Yüreklerimizin öfkesinden yer daha da büyümüş
Eskiden bu kadar büyük değilmiş, evren ondan büyüktür şimdi
Eğilmemişiz düşmanın ve zulmün önünde
Ekmeğimizi, suyumuzu bölmüşüz onlara
Acımamızı, bağışlamamızı ve emeğimizi vermişiz onlara
İyilik, büyüsün diye kötülüğe kötülük bilmemişiz
Oklarımız, kılıçlarımız, toplarımız, tüfeklerimiz değil
İnancımız, öz töremiz, bilgeliğimiz ve kanımız yenmiş onları
Ve komşumuz yasta iken düğün, bayram etmemişiz
Ve insanı, Tanrı misafiri bilmişiz
Ve bilmeyene öğretmen, bilene öğrenci olmuşuz
Açları doyurmuşuz, çıplakları giydirmişiz
Yoksulları, yetimleri, öksüzleri, umarsızları, umutsuzları korumuşuz
Hastalara bakmışız, işsizlere iş vermişiz
Yanlışlara, yolun doğrusunu açmışız
Ve Tanrı bizi sevmiş
Ve bu topraklar
Ve bu gök
Bu demir, bu bakır, bu tunç
Ve bu üç deniz
Çünkü kan
Güçlüdür karadan
Çünkü kan
İnançlıdır karadan,

Kötülük yapmayın, zarar vermeyin insanlarıma
Onları düşük ücretle, kötü koşullarda ve güvencesiz çalıştırmayın
Ve onların onurlarını ayaklar altına almayın
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Ve onlara çirkinlik yapmayın, haklarını çiğnemeyin onların
Ve onları işsiz, yoksul, parasız, ilaçsız, ekmeksiz, aşsız, eğitimsiz, evsiz
Boynu bükük, umarsız, umutsuz, ve kötülüğün
Yanlışlığın, çirkinliğin, zararlılığın avuçlarına bırakmayın
Daha duyulmakta bakın, Asya’nın ortasından gelen nal sesleri
Yakından ve uzaktan, topraktan ve yıldızlardan
Ve gücendirmeyin Tanrı’yı, öfkesini üzerinize, çocuklarınıza
Ve bu Türk yurdunun üzerine çekmeyin, yaptıklarınızla
Yoksa
            kan
                   katıdır
                               karadan.
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Karşı Rep

Hey kendini birbok(bir bok) sanan insan
İçin bok dolu ancak bok dolu olmasın kafan
Ne orospu ol ne ibne, ne serseri ne berduş
Utanmasın anan, baban,
Akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı Batıyı taklit etme
Muhammed de, Atatürk de 'Önce bilim ve ahlak' dedi
Bilimsel ve ahlaklı ol
Onurlansın milletin ve vatan,
Hey kendini birbok(bir bok) sanan insan
İçin bok dolu ancak bok dolu olmasın kafan
Ne pısikopat(psikopat) ol, ne sosyopat, ne ahlaksız, ne vicdansız
Utanmasın anan, baban, ülken, vatan,
Rep değil türkü söyle, şarkı söyle
Köle etme Türkiye'yi akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı Batı kültürüne
Bilimsel ve ahlaklı ol
İnsanlığa da, dünyaya da örnek ve önder olsun tek Türkiye, tek vatan,
Ey Türk gençliği görevin ve özelliğin
Batı kültürüne köle olmak değil bilimsel ve ahlaklı olmaktır
Gereksinim duyduğun güç Türkçededir
Türk demek sıradan olmak değil, insanlığa bilimsel ve ahlaklı örnek olmaktır.
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Kısır Olsanız Ne Olur Olmasanız Ne Olur

Vatan kan, savaş, kavga, döğüş, düşmanlık, barbarlık, vahşilik, cehalet, mantıksızlık,
yandaşlık
Siyaset, özel sektör, moda, pılaj(plaj), cinsellik üzerine değil
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, sakinlik,
tarafsızlık
Medenilik, gösterişsizlik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' dediği
Din üzerine kurulursa doğru vatandır,
Dağlara, taşlara
'Önce vatan' değil
'Önce dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din' yaz
Vatanına yanbakan kuşa bile zarar vermek yerine
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, sakinlik,
tarafsızlık
Medenilik, gösterişsizlik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' dediği dini öğren,
'Vatan', uğruna ölen varsa değil
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği
'Din mantık, ahlak, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, sakinlik, tarafsızlık
Medenilik, gösterişsizlik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' dediği dine
Uygun ise doğru vatandır
Yoksa Sodomluların, Gomoralıların, Pompeililerin, Spartalıların, Romalıların
Nazilerin de vatanları vardı,
Ağızlarda 'Vatan, millet' çığlıkları
Ya vatan, ve millet
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, sakinlik,
tarafsızlık
Medenilik, gösterişsizlik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' dediği dine aykırı
ise
Bak ülkede akıldışı-ahlakdışı moda, zina serbestliği, genelevler, eşcinsellik serbestliği
Ahlakdışı pılajlar(plajlar)
'Vatan, millet' dediğin bu durum mu
Değil ise önce 'Vatan, millet' diye değil
'Yaşasın Din hadisileri'nin tanımladığı din' diye bağırmasını öğren
Vatan ve millet biryere kaçmıyor zaten
Ancak bilimsellik, ahlak, vicdan, medenilik, akıl-ruh sağlığı, beden sağlığı
Çevre sağlığı, doğa, insanlık
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı siyaset yüzünden yok oluyor,
Sen 'Vatan, ve millet' diye bağırırken
Dünya da, ülke de akıl olarak ikiye bölünmüş durumda farkında mısın
Biryanda bilimsel dünya, biryanda bilimdışı dünya
Ahlak olarak da ikiye bölünmüş durumda
Biryanda ahlak, biryanda ahlaka uzaklık,
Siyaset, özel sektör yani kapitalistlik, moda, turizım(turizm), medya, sanat
Hem bilimdışılığın hem de ahlaka uzaklığın yanında
Bu nedenle ki dünyadaki binlerce üniversite iki alim, iki alime yetiştiremezken
Bilime ve ahlaka aykırı dünya milyonlarca akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı insan üretmekte,
Savım ki Türkiye'ye ilk kötülük
Avrupa kitaplarını Türkçeye çevirtip Türkiye'ye doldurtan Milli eğitim bakanı
Hasan Ali Yücel ile oldu, bu kişi yaptığı kötülüğün farkında olmasa da
Çünkü yaptığı şey, Türkiye'de, zaten var olan yabancı hayranlığının
Daha da pekişmesine
Ve bu duruma karşı da gericiliğin iyice güçlenmesine neden oldu
Sonra da geldi, Usa'cı(Abd'ci) Menderes iktidarı
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Oysa Hasan Ali Yücel'in yapması gereken şey bilimsel, ahlaklı, ve ulusalcı insanları
Yazar, şair yapmak, ve kitapları onlara yazdırmaktı,
Hasan Ali Yücel'in farkında olmadan yaptığı kötülüğün arkasından, kültürel alanda
Türkiye'ye ikinci kötülüğü 'Türk sineması' ya da 'Yeşilçam sineması' denilen sinema
yaptı
Sinemacılık diye meyhaneli, barlı, pavyonlu, gazinolu, pılajlı(plajlı), bikinili, mayolu
Mini etekli
Daracık pantolonlu, sevişme sahneli, içkili, ahlakdışı kişilerle, ahlakdışı filımlar(filmler)
Çekti doldurdu Türkiye'ye
Bu sözde sinema türü öyle bir boyuta geldi ki Usa'cı 12 eylül darbesi bile porno
özelliğine
Dönüşmek üzere gibi olan, seks filımları(filmleri) dolmaya başlayan
Sinema dünyasına yasaklar getirdi
Bu ahlakdışı sinema türü de kuşkusuz ki gericiliği güçlendirdi
Türkiye'ye üçüncü kötülük ise modadan geldi
Kendini önce 'Medenilik, hanımefendilik, beyefendilik' olarak tanıtan modanın
Daha sonra gerçek yüzü ortaya çıktı, sokakları utanmazlık teşhiri bölgesi yapan
Türkiye'ye beşinci kötülük ise moda ile birlikte ilerleyen turizım ile geldi
Kendini önce 'Kültür, medenilik, konukseverlik, dostluk' olarak tanıtan turizımın da
Gerçek yüzü ortaya çıktı, pılajları(plajları) geneleve benzeten
Türkiye'ye altıncı kötülük ise 'şifa'dan geldi
'Şifa' diye Türkiye'ye şifalı taş, şifalı takı, şifalı muska, şifalı dua gibi bilimdışılık
yapıştırıldı
Ancak Türkiye'ye en büyük kötülük
Bu kötülüklere izin veren siyasetten gelmekte,
Türkiye'ye yedinci kötülük ise 'Aşı karşıtlarından gelmekte'
'Aşı kısırlık yapıyormuş da, falanmış da, filanmış da'
Durum ki bu kişiler zaten bilimsel olmayan, bilimdışı şeylerden çözüm bekleyen kişiler
Yani beyinlerinde mantıksal kısırlık var zaten,
Derim ki
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin
'Din mantık, ahlak, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, sakinlik, tarafsızlık, medenilik
Gösterişsizlik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' dediği dine aykırı iseniz
Doğacak çocuklarınız da Din hadisileri'nin dediği dine aykırı olacaklarsa
Kısır olsanız ne olur, olmasanız ne olur.
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Kitaplar Arasında Sevişmek

Hava çok sıcak şu sıra
Geliversen yanıma
Uzansan, uzansan, uzansan
Sonra da mutfak dolu kap kacak
Yıkasan, yıkasan, yıkasan,
            Bulaşık makinasında yıkama gül ellerinle sen yıka
            Sen yıkayınca herşey yıldız oluyor
            Elinin değdiği gül oluyor,
            Sonra mutfakta çay koysam sana
            Demlikli değil yoksul türü haşlama
            Karşılıklı içsek, içsek, içsek
            Gül desenli, yuvarlak masada
            Gözlerini bana okusan, okusan, okusan
            Tadına doyulmaz ıssız kitaplar arasında sevişmenin,
Bıktım yav şu yolcu uçağı gürültülerinden
Hiç uçak mı geçer tam da ilin tepesinden
Uykuma uzanıp
Uyusan, uyusan, uyusaN
Bıktım yav şu sokak düğünlerinden
Sevda, onur hiç sokağa düşer mi
Bir de orkestracı bağırıyor, bağırıyor
Şarkı söylediğini sanıp karga sesiyle,
            Mevsimlerden bana ne, bana ne
            Yaz olmuş, kış olmuş bana ne
            Sokaktaki kışla sobam ilgilenir, sokaktaki yazla soğutucum
            Sokaktaki bahardan bana ne, bana ne, bana ne
            İçimdeki baharım sensin benim
            Sokaktaki kıştan bana ne, bana ne
            İç ısıtıcım sensin benim
            Sokaktan yazdan bana ne, bana ne, bana ne
            İç soğutucum sensin benim
            Mevsimlerden, yıllardan bana ne , bana ne, bana ne
            Tüm yaşamım sensin benim;
Ne denize giderim hiç, ne ormana
Denizim denizden yumuşak saçların
Ormanım, ormandan derin bakan gözlerin
Ne yamaç paraşütü bilirim ne araba yarışı
Benim yamacım en yüksek dağdan yüksek yüreğin
Yarışım en büyük hızdan hızlı sevgin
Tadına doyulmaz ıssız kitaplar arasında sevişmenin...
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Kokoreç.

Güzel güzel binalar yapmış insanlar
İçi lav, kor, ateş, insanlıkdışılık dolu dünya üzerinde
İçi bağırsak, bok, pislik, iğrençlik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık, insanlıkdışılık
Dolu bedenleriyle,
Bir de aşk dedikleri birşey üretmişler
İçi lav, kor, ateş, insanlıkdışılık dolu dünya üzerinde
İçi bağırsak, bok, pislik, iğrençlik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık, insanlıkdışılık
bedenleriyle
Birbirlerine sarılmak
Birbirlerine dalkavukluk, yalakalık yapmak üzerine kurulu,
Hayatın(Yaşamın) dünya denilen dört mevsimli mekanında
Ateş üzerinde sevişmekte içi bağırsak, bok, iğrençlik dolu
Ateş ile bağırsağın sevişmesi
Kokoreç(Kokariç, Kokareç) gibi
Erkeği sadist, dişisi mazoşist bedenler,
Peki
Bedensel, nicel, somut işler güzel de
Ruhu insanca yapan
Dini tanımlayan
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din, nitelik, soyutluk
İnsanlık, medenilik, doğayı aşmışlık, bedeni aşmışlık, dünyayı aşmışlık nerede,
İşte ilerleme olmadığı için ki ülkeleri
'Ahlakçılık ve bilimsellik' demek olan gerçek, doğru demokrasi değil
Toplumu bölen ve insanları birbirlerine düşman eden
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya siyaset ilkelliği, barbarlığı, diktatörlüğü
İnsanlıkdışılığı yönetmekte
'Demokrasi' diye,
Güzel binalar
Güzel aşklar var da
Binlerce üniversite olan dünyada
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dinin dediği
Doğru insanlar yok,
Durum ki dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine aykırı
Bir insanlıkdışılık ve şımarıklık
Demokrasi ve insanlık diye
Var olmakta henüz
Doğru demokrasi ve doğru insanlık yerine.
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Korkuyorum

Ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı dünya olan Usa(Abd) böler, yutar
Ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı dünya olan siyaset böler, yutar
Oysa ahlak da, bilim de
Yani evrenin insani en zirvelerinde birleştiricidir
Toplumların da, insanlığın da, insanların da temel sorununun üzerinde
'Ahlaka ve bilime aykırılık' yazar,
Tek bir dileğim var dünyada
Ne sen, ne zengin olmak, ne başkası
Tek bir dileğim var dünyada
Dünyanın, insanlığın ahlaklı, bilimsel, insanca olması,
Gelsen
Karanlık odaları senin ışığınla dolsa, aydınlansa gözlerimin
Yine de takla atmam, yine de mutlu olmam
İnsanlık bu akıldışı, ahlakdışı, bilimdışı, insanlıkdışı durumda iken
Ben onurumu, gururumu aşka satmam,
Gelsen
Kışını kovsa baharı getirse ruhuma bahar sesin
Yine de mutlu olmam, yine de takla atmam
Dünya bu barbar, vahşi, insanlıkdışı durumda iken
Ben onurumu, gururumu aşka satmam,
Gelsen
Yine bitmez yapayalnızlıktaki yalnızlığım
Yine de takla atmam, yine de mutlu olmam
Hayat(Yaşam) bu akıldışı, ahlakdışı, bilimdışı, insanlıkdışı durumda iken
Ben onurumu, gururumu aşka satmam,
Ben de 'Önce sevgi, önce aşk, önce mutluluk' değil
Muhammed gibi, Atatürk gibi 'Önce ahlak ve bilim' diyorum
Ben de 'Dünyadan bana ne, insanlardan bana ne, başkalarından bana ne
Dünya yansa umurumda olmaz' diyen, insanlıkdışı bir insan olmak değil
Muhammed gibi, Atatürk gibi 'Ahlaklı ve bilimsel bir dünya' istiyorum,
Bir demet çiçek, ya da bir yürek resimi çizmek
Ya da 'Seni seviyorum' demek değil aşk,
Gelsen
İnan hiçbirşey değişmez dünyamda
Dünya, insanlık ahlak ve bilim ile değişmedikçe
Ben yalnızlıktan değil, sensizlikten değil
Dünyanın, insanlığın ahlakdışı, bilimdışı, insanlıkdışı halinden korkuyorum,
Çocuklara bırakılacak en doğru miras, en doğru dünya
Ahlak ve bilim içinde bir dünyadır
Dünya geçmişin ahlakından, geleceğin biliminden ödünç alınmıştır,
Ben dünyanın yok olmasından değil
Doğrunun zirvesi olan ahlakın
Gerçeğin zirvesi olan bilimin yok olmasından
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'e
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'e ihanet edilmesinden korkuyorum
Bu dünyanın ahlaka ve bilime aykırılığa kalmasından korkuyorum.
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Lay Lay Lom Toplum

Kimi sigarasını içkisini bırakmaz
Kimi orasına burasına doldurduğu boyaları, takıları, dövmeleri
Kimi bikinisini, mayosunu, mini şortunu, dekoltesini
Kimi yemeklerin içmeklerin kölesi olmayı bırakmaz
Kimi kendini bir bataklık gibi saran bedeninin egemenliğini
Üniversite okumak bir patronun yanına kapılanmak olmuş
Sanat ahlakdışılığın orgazm çığlıkları ve tepinmeleri dolmuş,
Kimi felsefe diye Batı felsefe tarihini ezberler
Bilmezler ki felsefe mazi değil bilimdir
Kimi şiir diye aşka saçma sapan şiirler yazar
Bilmezler ki şiir dalkavukluk değil öğretmenliktir
Kimi demokrasi diye ortalıkta sütyen külot dolaşır
Bilmezler ki demokrasi çıplaklık değil edeptir
Kimi din diye sabah akşam tapınır
Bilmezler ki din tapınmak değil Din hadisileri'dir
Kimi şeref diye cep doldurur
Bilmezler ki cebe şerefin ancak 'şer' kısımı(kısmı) girer
Kimi aşk diye fuhuş, zina yapar
Bilmezler ki aşk insancalığı yok ederse aşk değildir
Siyasetçi oy peşinde
Ticaretçi servet
Sanat diye kıça takılmış bir sepet
Lay lay toplum oldu toplum,
Ne güneşler geldi geçti gökten
İnsanlık hep yine barbarlık, cehalet, nefs içinde
Ne aylar geldi geçti gökten
İnsanlık yine hep barbarlık, cehalet, nefs içinde
Ne yıllar geldi geçti bu yerden
İnsanlık yine hep barbarlık, cehalet, nefs içinde
Ne inançlar geldi geçti bu dünyadan
İnsanlık yine hep barbarlık, cehalet, nefs içinde
Ne düşünürler, alimler, bilgeler geldi geçti bu dünyadan
İnsanlık yine hep lay lay lom'luk içinde,
Bunca geçmişlik içinde insanlık hep hala aynı ise
Demek ki bilinmesi gereken şey çok şey değil az şey
Koskoca sarayları bile açan tek bir anahtardır
Bunca geçmişlik içinde insanlık hep hala aynı ise
Demek ki yapılması gereken şey çok şey değil az şey
Onlar ki biri ahlak, biri nefssizlik, biri bilimsellik
İşte bu üç şeyi anlayamadığı için henüz insanlık
İnsan olmaktan insanca olmaya adım atamıyor henüz
İnsanlık bu yüzden lay lay lom'luk içinde henüz
Koskoca ağaçları bile yaşatan tek bir gövdedir
İnsanlık için o gövde ki
Biri bilimsellik, biri ahlak, biri nefssizlik
İşte bu basit üç şeyi beceremediği için ki henüz insanlık
Kök salamıyor insancalığa
Bu yüzden geleceğin kancası takılı hep kancıklığa
İnsan güpegündüz eline bir kandil alıp insan aramak için dalmamalı sokağa
Önce kendisi insan mı ya da insana benziyor mu diye bakmalı aynaya
Böyle bir dünyanın tek ortak noktası rezillik, barbarlık ve savaş, terör, kan olur ancak
Korkulur ki bu gidişle sonunda hayvanlar ellerinde kandiller
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İnsan aramaya çıkacaklar sokaklara.
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Mabel Matiz Ve Benzerleri Ve Medenilik

Bu toprakları silahları, orduları ile işgal edemeyenler
Ahlaksızlık ile işgal etmeye çalışmaktadır
Bu halkı köle silahları, orduları ile köle edemeyenler
Başta moda, ve pılajlar(plajlar) olmak üzere ahlaksızlık ile köle etmeye çalışmaktadır
Çünkü bir toplumun ahlakını yok etmek demek o toplumu köle yapmak demektir
Bu nedenle ki 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün Türkiyesine
Ahlakdışılık ve bilimdışılık egemen yapmaya çalışmak
Türkiye'ye karşı ajanlık etkinliği durumunu oluşturur ,
Durum ki akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı küresel ve derin bir merkez
Dünyaya egemen olmak için
Ülkelere akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sıpor(spor) türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sinema türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı müzik türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı tanıtımca(reklam) türü yanında
Bir de akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü pompalamaya çalışmaktadır
Yani 21. yüzyılda insanlığa en büyük saldırı ahlakdışılık saldırısıdır
Bu nedenle Türkiye'nin ilk yapması gereken şey bu saldırıyı durdurmak
Ve ahlakdışılığı her alanda yasaklamak, önlemek olmalıdır
Çünkü demokrasi de, laiklik de, özgürlük de, adalet de, akıl-ruh sağlığı da, medenilik de
Atatürk de, din de 'Önce ahlak' demektir
Ancak Afrika'ya ilk giden misyonerler çırılçıplak yerlilere 'Giyinin, giyinmek medeniliktir'
Derlerken, günümüzdeki Batı 'Soyunun, soyunmak medeniliktir' gibi tuhaf
Birşey söylemektedir
Belli ki Batının kafası matiz olmuş durumdadır,
Atatürk'ün 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir'
sözüne
'Ben sıporcunun/sporcunun ahlaklısını severim' sözündeki gibi ahlak da dahildir
Yani 'Ahlaklı sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopar'
Öteki hayat damarı da bilimdir,
Akp'nin bu ülkeye yapabileceği en iyi şey
Ekonomideki başarısızlıktan görülmekte ki hiçdeğilse ahlakı egemen yapmaktır
Yine görülmekte ki Chp'nin bu ülkeye ahlak açısından hiçbir katkısı olmayacaktır
Çünkü pekçok cinsel ahlakdışılığı desteklemektedir, sonra da dinden, imandan söz
etmekte
Belli ki 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de yoktur' hadisinin
'Ahlak' bölümünü umursamaz görünmekte
Atatürk'ün 'Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin' öğretisinin de 'Ahlak' bölümünü
Dışlamakta görünmekte
Bu nedenle de bilimdışılık Akp'nin yanında
Ahlakdışılık da Chp'nin yanında toplanmakta
Ve ülke bir de bu açıdan bölünmekte, ve gerilime sokulmakta
Oysa ahlak ve bilim bir tümdür(bütündür), biri olmadan öteki yanlışa gider
Bu nedenle ki Atatürk de, Muhammed de 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Yani hem ahlak, hem bilim dedi,
Evrende zorunluluk değil rastlantı ve tutarlılık vardır
Zorunluluk denilen şey rastlantının ve tutarlılığın birleşimidir
Yani zorunluluk da göreliliktir
Evrende, dünyada, doğada 'Tutarlı' olmayan hiçbirşey ya var olamaz ya yok olur
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Evrende, dünyada, doğada, var oluşta, doğruda egemen, önemli olan şey tutarlılıktır,
Herşeyin bir de 'Tutarlılık yönü' vardır yani tutarlılık yöndür de ancak tutarlılığın
yönünde
Bir yön
Yani evrende, tutarlılığı, ve tutarlılığa uygun yönü olmayan hiçbirşey var olamaz
Yani tutarlılık isteğe, keyife, kafaya göre olmaz
Tutarlılık tutarlılık ile, ve tutarlılığın yönü ile destekli olmalıdır,
Akp'yi kazandırtacak şey ahlakın yanında yer alması olur
Yitirtecek(Kaybettirecek) şey de bilimin yanında yer almaması olacaktır
Chp'yi kazandırtacak şey de bilimin yanında yer alması ancak ahlakın yanında
Yer almamasıdır
Oysa Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Yani hem ahlak, hem bilim
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin hem nitel
En zirvesidir, hem de insanı hayvandan ayıran nitel en üstün fark
Bilim de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin hem nicel en
zirvesidir
Hem de insanı hayvandan ayıran nicel en üstün fark,
Eşcinsellik hem ahlaka aykırıdır, hem bilime aykırıdır, hem ilkelliktir
Hem tutarsızlıktır yani yalnızca ahlakdışı-bilimdışı-tutarsız-keyfi bir seçimdir
Tıpkı yollarda ayaklar yerine eller üstünde yürümek
Başkalarının yanında burun karıştırmak, yellenmek
Çorbayı ağızla değil burunla içmek
Gürültü yapmak, yere çöp atmak gibi
Yani yapılabilen, yapılabilir olan herşey doğru demek değildir
Yoksa Hitler'in yaptıkları da doğru olurdu,
Cinsiyet, cinsellik bedensel şeylerdir
Beyin ile beden arasında da uyum yanında bir da karşıtlık(zıtlık), çatışma, savaş vardır
Yani beyin bedene, beden de beyine egemen olmak ister
Ancak en doğrusu beyinin bedene egemen olmasıdır çünkü anlak(zeka), us(akıl)
Bilinç, mantık, bilim, bilgi, gerçekler, doğrular beyindedir
Bu nedenle sıpor(spor), cinsellik gibi şeyler beyinin değil bedenin yanında yeralmaktır
Yani beyine göre ilkelliktir, geriliktir
Olağan, doğal cinsellik bile beyine göre ilkellik, gerilik iken eşcinsellik
Beyine göre daha da ilkelliktir, daha da geriliktir
Yani suyu burun ile içmek gibidir
Yani eşcinsellik ileriye gitmek değil geriye gitmektir
Medeniliğe gitmek değil ilkelliğe gitmektir
Yani yapılabilir ancak ilkelliktir, geriliktir, mantıksızlıktır, tutarsızlıktır, akıl-ruh
sağlıksızlığıdır
Tarihin de, var oluşun da doğru yönü 'Tutarlılık'tır yoksa Hitler de doğru yolda
Ve haklı olurdu
Bu nedenle ki eşcinsellik sağaltımı(tedavisi) zorunlu akıl-ruh sağlıksızlığı sayılmalıdır
Gerçek ki eşcinselliğe de, öteki ahlakdışı-akıldışı durumlara karşı olmak da
Atatürkçünün de
Dincinin de, demokrasinin de, laikliğin de, adaletin de, özgürlüğün de
Akıl-ruh sağlığının da, bilimin de, insanlığın da, medeniliğin de görevidir,
Lgbti karşıtı yürüyüş konusunda
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-yoz sanatçı türünden Mabel Matiz isimli
Zaten soyadında hayr, iyilik, doğruluk, insanilik, akıl, mantık, medenilik olmayan bu kişi
Ve benzerileri
'Medeni toplumlarda böyle şeylere yer yoktur' demiş
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Ve Lgbti'lilerle dayanışmaya çağırmış
Yani ona göre yani onun 'Medeni toplum'una göre eşcinsellik gibi şeyler medenilikmiş
Ya da eşcinsellik gibi şeylere tepki göstermemek,
Belli ki demokrasinin de, laikliğin de, özgürlüğün de, adaletin de
Akıl-ruh sağlığının da, dinin de, Atatürk'ün de, Muhammed'in de
'Önce ahlak ve bilim' demek olduğunu da
'Medenilik'in de ahlaka ve bilime uygunluk demek olduğunu
Ya çalıştığı barlarda, pavyonlarda öğrenememiş ya da unutmuş görünmekte,
Europe(Avrupa), Usa(Abd) de ne demokrasidir, laikliktir, özgürlüktür, akıl-ruh sağlığıdır
Adalettir
Ne de medeniliktir çünkü ikisi de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin
Ve evrenin nitel ve nicel zirvelerine aykırı dünyalardır
Evrende tutarlılık, ve yön egemen olduğu için hiçbirşey tanımsız değildir
Herşeyin doğru tanımı da, yanlış tanımı da yapılabilir
Örnek ki özgürlük demek serbestlik demek değil özün doğru ve gür gelişimi demektir ki
İnsan için bu 'Doğru' Muhammed'in de, Atatürk'ün dediği gibi ahlak ve bilimdir,
İsviçre'de bir dişi(bayan/kadın) bakan, Rusya'nın doğalgaza sınırlama getirmesi
yüzünden
Toplumuna 'Ailecek duş yapın' önerisi yaptı,
Avrupa Sodom'un, Gomora'nın, Pompei'nin soyudur
Orada ahlak, edeb, utanmak olmaması olağandır
Avrupa'da zina, fuhuş, porno, eşcinsellik, eşcinsel evlilik, ensestlik, pedofili, zoofili
Evliler arası eş değiştirmek, çıplaklık, uyuşturucu, müşterilerinin kadın olduğu genelev
Kadın sütünden peynir ticareti, astroloji gibi
Ahlakdışı, bilimdışı, insanlıkdışı herşey serbest
Oysa Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi,
Bu nedenle
Akp'nin ahlakçılık yönünde, ve ahlakdışılığa karşı çalışmalarını
Chp'nin de bilimsellik yönündeki çalışmalarını desteklemek gerekir
Ancak en doğrusu ahlakçılığın da, bilimselliğin de tek bir partide toplanmasıdır
Yani Akp bilimsellikçi ya da Chp ahlakçı olursa sorun biter
Yoksa Türkiye ya akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya köleliğe
Ya da uçuruma gider
Ancak daha da en doğrusu ise Türkiye'nin siyaset ile değil
Ahlak ve bilim ile yönetilmesidir,
Yaşasın ahlak ve bilim
Kahrolsun ahlakdışılık ve bilimdışılık
Ve ahlakdışı-bilimdışı ünlülük,
Burası Türkiye
Burası ahlakdışı Batı da
Sodom, Gomora, Pompei de değil
Durum ki Türkiye'nin 2. Kurtuluş savaşı ahlaka ve bilime aykırılığa karşı olacaktır
Yoksa Türkiye diye bir ülke kalmaz
Yalnızca adı 'Türkiye' olan ancak Türkiye'ye aykırı bir ülke olur,
Ey Mabel Matiz, ve benzeri yozlar
Medenilik akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıda değil
Ahlakta ve bilimde.
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Mal İnsanları

Alimlik, alimelik, bilgelik
Ya da dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımı içinde olmak değil de
Ev, araba, yazlık, para, toprak denilen malı olan
Ahlaksız giyimli, pirsingli, dövmeli, kaslı, beden denilen malı olan
Helaya gidecek, zevk, haz, damak tadı, nefs denilen malı olan
Siyasi parti denilen malı olan
Kendini birhalt(bir halt) sanıyor
Çünkü akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalar olan
Siyaset ve özel sektör böyle öğretiyor, böyle yetiştiriyor, böyle yaratıyor
Kimini malı, parası
Kimini kahkahaları
Kimini gözyaşları
Kimini mutlulukları
Kimini acıları
Kimini varlığı, kimini yokluğu
İnsanlıktan çıkarıyor,
Döner dünya lav, kor, ateş, insanlıkdışılık, vahşilik içinde
Koşar beden bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik, mide bulandırıcılık, insanlıkdışılık
Ve mezarda solucanlarla, kurtçuklarla iskelete dönüşecek vahşilik içinde
Uyma ne dünyaya ne malına
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine sarıl
Mal insanı olma, ruh insanı ol
Gerçeklerin ve doğruların da, dinin de, akıl-ruh sağlığının da sana ilk sorusu
'Dünyada, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik,
dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din için ne yaptın?' olacak.
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Malpraktis Nedeni Olarak Moda Durumu

Malpraktis 'Doktorun/Hekimin/Tabibin-Tabipin/Sağaltmanın
Hastaya, tedavi süreçinde(sürecinde) kasıtsız zarar vermesi' durumu
Bu durumun nedeni bilgisizlik, deneyimsizlik(tecrübesizlik), ihmal, dikkatsizlik
Unutkanlık, dalgınlık gibi nedenler olabilir,
Sanılır ki tıp(tıb) fakültesini kazanmak, tıp okumak, doktor olmak
Çok yüksek zeka(anlak) ister ancak savım ki tıp okumak yüksek anlak
Yüksek us(akıl), yüksek mantık işi değil
Yüksek bellek(hafıza) ister ki bu da genelde kalıtım, genetik gibi şeylerden gelir
Yani örnek ki bin sayfalık bir kitabı(kitapı) ezberleyebilen insan kolayca tıp fakültesine
Girebilir, ve kolayca tıp okuyabilir, doktor olabilir
Bu nedenle ki dünyada, isteyen dişiye üçüncü meme takan doktor da oldu
Moda diye pirsing, dövme içinde doktorlar da var
Astroloji, medyumluk, fal, cin, peri, büyü gibi bilimdışı şeylere inanan doktorlar da var
Zina, fuhuş yapan doktorlar da var
Sigara, içki, uyuşturucu bağımlısı doktorlar da var
Terör örgütü üyesi doktorlar da var
Eğer tıp fakültesi okumak yüksek zeka isteseydi tıp fakültesi mezunları alim, alime
Düşünür(Filozof), bilge olurlardı çünkü ahlak evrenin insani nitel zirvesi
Bilim de insani nicel zirvesi,
Malpraktis çok çoğalmış olmalı ki Türk tabipleri birliği doktorların malpraktis
Nedeni ile yargılanmalarından, ceza almalarından, tazminat parası ödemek
Zorunda kalmalarından şikayetçi idi
Ve 'Doktorların malpraktis nedeniyle ödemek zorunda kaldıkları tazminat paralarını
Bundan böyle devlet ödeyecekmiş
Demek ki malpraktis bu kadar çok çoğalmış, artmış
Düşünün, bir doktor on hastasında malpraktis olsa milyonlarca Tl tutacak tazminatı
Nasıl ödeyecek, doktor maaşı ile
Yani 1-2 tane malpraktis olsa neyse, demek ki durum çoğalmış
Düşünün ki kurtulmak için ancak 1-2 saati olan sepsis hastasına
Hemen genel antibiyotik yerine sonuçu(sonucu) 8-10 saat sonra çıkacak kan tahlili
Yaptıran doktor var, sonuç ne, kan tahlili sonuçu gelmeden hasta ölür
Düşünün, hasta karın ağrısı içinde, 'Bağırsak spazmı' diye ağrı kesici yapıp
Hastayı evine gönderen doktor var, sonuç ne, hasta ölür
Çünkü sorunu bağırsak gazı değil, apandisiti patlamış
Düşünün, midesi bulanan hastayı bulantı ilaçı(ilacı) yazıp evine gönderen doktor var
Sonuç ne, hasta ölür, çünkü mide bulantısının nedeni gelmekte olan
Kalb(Kalp) kırizi(krizi) imiş,
Doktor beyinindeki bu cehalet ya da mantıksızlık durumu yeni bir durum değil
Örnek ki Nazım Hikmet'in babası, aynı gün hem kuduz aşısı hem de tetanoz aşısı
Yapıldığı için öldü çünkü bu iki aşı aynı gün yapılırlarsa şoktan ölüme neden olur
Örnek ki şeker hastalığı yüzünden bir parkta bayılan Ömer Seyfettin
Kaldırıldığı hastahanede ölünce, kimsesiz-evsiz biri sanılıp
Tıp öğrencisilerine(öğrencilerine) anatomi dersi için önce kafası testere ile kesildi
Sonra da içi açıldı
Bu gibi durumlar eskiden tektük idi, şimdi ise çoğalmış olmalı ki doktorlar
'Biz malpraktis tazminatı ödemek de, malpraktis yüzünden hapise girmek de
İstemiyoruz' diye isyandalar ki Türk tabipleri birliği bu konu nedeni ile de
Geçenlerde üç günlük işi yavaşlatma eylemi yaptırmıştı doktorlara
Ve sonuç alınmış ki bundan sonra malpraktis tazminatlarını doktorlar değil
Devlet yani toplum ödeyecekmiş
Oh ne güzel,
Peki malpraktisin günümüzdeki temel nedeni ne
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Hastahanelerde doktorlar görürsünüz, kimi dişi, kimi erkek
Ayaklarında sıpor(spor) ayakkabı
Altlarında kot pantolon, sanırsınız doktor değil de öğrenciler
Hastahanelerde dişi doktorlar görürsünüz, sanırsınız doktor değil de modacı, manken
Hastahaneler ne sıpor salonu, ne podyum
Hastahaneler bilim yeridir, bilimci insan alime, alimeye benzemeli, sıporcuya
Mankene değil,
Moda nefstir, ahlakdışı moda ise nefsin zirvesidir yani insanın nefs durumu
Önce giyiminden belli olur
Nefs ise hem 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' hadisinin de belirttiği gibi
Alimi bile hem alimlikten hem dinden çıkartacak kadar, en büyük cehalettir
Hem tüm kötülüklerin temel nedenidir
Hem de akılı(aklı), mantığı, ahlakı, akıl-ruh sağlığını, insaniliği önler
Moda dikkati, özellikle genele ve ayrıntılara dikkati önler
Bu nedenle ki özellikle akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü içindeki
insanlarda
'Toplumdan bana ne, başkalarından bana ne, sana ne, bana ne, kime ne' ruhu görülür,
Durum ki malpraktisin nedenlerinden biri de genelde eğitimi, özelde ise üniversiteleri
Sarmakta olan
İnsanları ortalıkta, bikini diye sütyen-külotla, mini şort diye külotla
Tayt pantolon diye daracık içlikle, mini etek diye apışarasız külotla dolaştıran
Moda diye insanlara vahşiler gibi pirsing taktıran, dövme yaptıran
Ve hem genel hem de özel dikkatsizliğe neden olan
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türüdür
Bu nedenle ki genelde eğitimde, özelde ise tıp fakültesilerinde
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü yasaklanmalıdır
Ve daha da ilerisi olarak, toplumun akıl-ruh sağlığını korumak amaçlı olarak
Tüm ülkede yasaklanmalıdır ki zaten durum ki akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı
Moda türünün arkasında
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya türü olan Usa'daki(Abd'deki)
Dünyaya egemen olmak isteyen, bunun içinde önce insanları delirtmek isteyen
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkez bulunmakta olabilir
Çünkü moda diye bu kadar küresel ve yoğun bir akıldışılık, bilimdışılık, ahlakdışılık
İnsanlıkdışılık, delilik durumu(hali)
Rastlantı da, amaçsız da olamaz,
Genelde eğitim, özelde ise üniversite modanın, siyasetin, ve özel sektörün hizmetinde
değil
Bilimin ve insanlığın hizmetinde olmalıdır,
Atatürk demiş ya 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' diye
Kuşkusuz ki Atatürk'ün zamanında doktorluk farklı idi, bilgelik gibi birşey idi
Şimdiki gibi akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda kurbanı değil
Atatürk öyle demiş ya
Ben doktorlara çok güvenmiyorum artık
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü içindeki insanlara neden
Güveneyimki(Güveneyim ki),
İlkokul öğrencilere önce mantık, ve nefssizlik öğretmeli
Çünkü çocuklar zaten ahlaksız olmazlar
Çocuklarda olan şey mantıksızlık ve nefs köleliğidir
Eğer çocuklar mantıklı ve nefssiz yetiştirilirlerse insanlık düzelir, yoksa düzelmez
Kuşkusuz bu durumda tayt pantolon, kot pantolon giyen, pirsingli, dövmeli
Yani moda kölesi öğretmen türü ile de, bu duruma izin veren siyaset türü ile de olmaz
Yani balığın başı üniversite değil ilkokuldur, üniversite balığın kuyruğudur
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Ve balık başından kokmaya başlar
Dişiler Lady Gaga gibileri, erkekler Elon Musk gibileri örnek almayı sürdürürlerse
Daha çoook malpraktisler olur.
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Mantıklı Mısın Kardeş

Ahlaklı ve bilimsel değilse dünya
Ya devletinden çeker insan ya insanından
Çözüm bekler ya aşktan ya ilahından
Dünya yalan da insanınki de yüzsüzlük,
Dünya demiş, benim içim ateş
Senin için iğrenç
Bu ne kibir böyle
Hem de yüzün güleç,
Ahlaklı ve bilimsel değilse insan
Ya kendinden çeker ya başkalarından
Umut arar umutun(umudun) iğnedeliğinde(iğne deliğinde)
Aşk arar yalanın gözbebeğinde,
Dünya demiş, benim içim ateş
Senin için iğrenç
Hüzün yerine bu ne kibir, bu ne zevk
Mantıklı mısın sen kardeş.
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Mantıklı ol insanlık

Kuşlar gibi uç
Balıklar gibi yüz
Leoparlar gibi koş
Köpekler gibi dalkavuk ol
Kediler gibi sığıntı ol
Ağaçlar gibi oyna
Çiçekler gibi aç
Gübre böceği gibi yuvarlan
İnsan olmak bu değil,
Muhammed, Atatürk insan olmak için ne diyor bak
'Önce ahlak ve bilim' diyor
İnsan olmak işte bu,
Oklu kirpi gibi ok fırlat
Deve kuşu gibi kafanı toprağa göm
Çekirgeler gibi zıpla
Papağan gibi ezberle
Yılan gibi sürün
Aslanlar gibi kükre
Böcekler gibi mutlu ol
Sırtlanlar gibi döğüş
Fırtına gibi sorumsuz ol
Kuraklık gibi yok et
Deprem gibi yık
Din bu değil,
Dini tanımlayan Din hadisileri
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' bak
Din işte bu,
Ne ahlak ne bilim tanı
'Sana ne, bana ne, kime ne, sen kendi işine bak?' de
Serseriler, berduşlar ya da hükümdarlar gibi yaşa
Özgürlük bu değil,
Özgürlük ahlaklı ve bilimsel olmaktır
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir
Bilim de nicel zirvesi
Özgürlük işte bu,
Ne felsefe öğren, ne mantık
Ne bilimsellik, ne ahlak
Amaç yalnızca işe girmek, para kazanmak için diploma almak
Üniversite bu değil,
Üniversite evrensellik, toplumsallık, felsefe, mantık, vicdan, ahlak, medenilik demek
Üniversite demek sömürüye köle olmak değil düşünür, alim, alime, bilge olmak demek
Üniversite işte bu,
Mantıklı ol artık insanlık
Mantıklı olmak 'Ben insanım, dürüstüm, güvenilirim, vicdanlıyım, medeniyim' demektir
Mantıklı ol artık insanlık, 21. yüzyıldasın
Mantık bilime, ahlaka, dine, ve özgürlüğe giden yolun kapısıdır
Akıl-ruh sağlığı işte bu.
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Maşallah İnşallah.

Medya baştaçı(baştacı) etmek için ahlakdışı giyimli dişiler arıyor
Turizım(Turizm), hukuk, ve özgürlük diye ülke Sodom, Gomora, Pompei yapılıyor
Tanıtımcalar(Reklamlar) oynatmak için ahlakdışı özel hayatlı(yaşamlı) dişiler arıyor
Siyaset vitrinine koymak için dişiler arıyor
Astroloji denilen bilimdışılık, akıldışılık, dindışılık, akıl-ruh sağlıksızlığı pusula yapılıyor
Cehalet Müslüman olmak için 'Maşallah, inşallah' yeter sanıyor
Ahlakdışılık, dişiler, moda, pılajlar(plajlar), medya, özel sektör, siyaset, ve astroloji ile
21. yüzyılda Türkiye'ye saldırı,
Ya İslamiyet'i kullanmaya, sömürmeye kalkıyor cehalet
Ya kendini Müslümanlık sanıyor
Çıplaklı 'Maşallah'lı, 'İnşallah'lı Adnan Oktar gitti
Yerine siyasetli 'Maşallah'lı, 'İnşallah'lı Akp geldi,
Adnan Oktar çıplaklığın dine aykırı olduğunu anlamadı
Çünkü din 'Önce ahlaklı giyim' demek
Akp siyasetin dine aykırı olduğunu anlamıyor
Çünkü siyaset toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden yandaşlık demek
Öz bebek kardeşlerini, ve öz çocuk kardeşlerini yani bebekleri ve çocukları öldürtmüş
Osmanlı sultanıları(sultanlarını) dinli sanmak da cehalet
Çünkü kız bebeklerin öldürülmesini önleyen Muhammed'in de dediği gibi
Din 'Önce devlet bekası' değil, 'Önce vicdan, merhamet' demek,
Cehalet bilmiyor
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımını
Bu nedenle ki hoşuna giden herşeyi din sanıyor
Cehalet bilmiyor dini tanımlayan Din hadisileri'ni
Bu nedenle ki dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı herşeyi din sanıyor,
Ne çıplaklı din olur, ne siyasetle
Ne 'Maşallah' ile din olur, ne 'İnşallah' ile
Din ancak dini tanımlayan, , 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik,
dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımı ile olur,
Öğren, din istiyorsan Din hadisileri'ni
Öğren, dinli olmak istiyorsan Din hadisileri'ni
Yoksa ahlaksızlığı da, bilimdışılığı da, siyaseti de, vahşiliği de, sömürüyü de,
adaletsizliği de
'Maşallah' ile, 'İnşallah' ile de
'Din' diye yutturur nefs.
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Milliyetçi De Komünist De Değil Dinli Ol

Gerçeğe giden yol bilimdir, doğruya giden yol ahlak
Çünkü bilimin işi gerçeği, ahlakın işi doğruyu bulmak
Çünkü beyinin, ve insanlığın nicel zirvesi bilim
Nitel zirvesi de ahlak
Ahlaka ve bilime aykırılık ile başlar yol
Aldatan ve aldanan,
Milliyetçi de, komünist de olma
Dinli ol
Dini tanımlayan Din hadisileri
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyor bak
Oysa milliyetçilik de, komünistlik de, siyaset de, özel sektör de dine aykırı
Din hadisileri'nin din tanımını bilmektir dini anlamak,
Dinde başkalarının vatanlarını işgal etmek yani fetih yoktur
Dinde toplumu bölmek, ve insanları birbirlerine düşman etmek yani siyaset yoktur
Dinde ekonomiyi, üretimi baştaçı edip ahlakı dışlamak yani bedencilik yoktur
Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır'
Ve 'Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak
Göz ucu kadar isyansız altmış senelik ibadetten değerlidir' diyor bak,
Mantıklı ol artık ey insan
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine uymadan herşey yalan
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımı olmadan herşey barbarlık ve talan,
Hiçbir ilah geri çevirmez insanı
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımına uyan
Ve dinin işi olmaz insanla
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımına aykırı olan
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine uymaktır
İnsanı insan, haklı, üstün, değerli, önder, lider
İnsanlığa ışık yapan
Dine de, insanca dünyaya da gemi kalkmaz
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine aykırı limandan.
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Miralay Reşad'tan Baykal'a Bir Kısım Atatürkçüler

Mustafa Kemal, 27 ağustos 1922 sabahı saat 10.30’da, Miralay Reşat’a
Çiğiltepe’yi Yunan birliğinden ne zaman alacağını sorduğunda
Tepenin alınmasının gecikmesi üzerine Miralay Reşat, tepeyi
Yarım saat sonra alacaklarını söylemiş
Ama saat 11.00’e yaklaştıkça, tepeyi  saat 11.00’ de alamayacaklarını düşünüp
11.00’e  3-4 dakika kalan tabancasıyla kendini öldürmüştü
Mustafa Kemal’e verdiği sözü yerine getiremediğini düşünüp,
Çiğiltepe, Yunan birliğinden 11.00’ de değil de  11.15’te alınmıştı
Yani Miralaya Reşat 15 dakikayı onur konusu yapmıştı
Mustafa Kemal’ciler böyle adamlardı,

Yıl 2010
Aylardan mayıs
Düşmanlardan geri alınmadık dağ, tepe kalmamış Türkiye’de
Bazı insanların ruhlarındaki kibir, nefis, yozluk, zevk tepelerinden, dağlarından başka
O insanlarda o dağlar, tepeler hala düşmanın elinde
Öyle ki Türkiye’nin yeniden bölünmesi, yıkılması çalışmalarının doruğa çıktığı
Bir dönemde
Ruhlarındaki kibir, nefis, yozluk, zevk tepelerini, dağlarını
Atatürk’ün en değer verdiği onur kavramından üstün tutanlar var,

Mustafa Kemal’ciler böyle adamlar değillerdi
Onlar düşmanın bile onurlusunu baş tacı ederlerdi
Onlar bu topraklara ‘Anadolu’ derlerdi
Onun için ölürler ama onu aldatmazlardı,

Yıl 2010
Aylardan mayıs
Eşi aldatmayı utanç, onursuzluk, gurursuzluk, insanlıkdışılık değil de
Özel yaşam, özgürlük, romantiklik, kaçamak, hak, hukuk, dokunulmazlık sayan
İnsanlar var; kendilerine Atatürk’çü etiketi takmış
Onlar utanmadan kendilerine ‘Atatürkçü’ diyorlar
Bir de 15 dakikayı onur konusu yapan Miralay Reşat’lar var
Atatürkçüler; Miralay Reşat’tan bu yana yükselen bir onur süreci mi izliyorlar
Yoksa düşen mi,

Sanki bu ülkede Mustafa Kemal diye biri hiç yaşamadı gibi
Siz o Altı ok'ta ancak mangal yaparsınız, bu kafayla giderseniz,

Mustafa Kemal’ciler yiğit adamlardı.
Gizli kameralar bile olsaydı o zamanlar, onlara yakalanacak bir ayıpları hiç olmazdı
Onlar mert adamlardı.
Onlar değil menide, kanda bile boğulmadılar.
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Moda Ya Da Çıplak Delilik Çağı

Moda diye ilkel, barbar, vahşi çağlara döndürülmekte insanlık
Moda diye bedenin kölesi yapılmakta beyin
Beden de cinselliğin
Sanki heryer Roma arenaları
Ünlü olmak için gerekli sanki delilik ve ahlaksızlık hakkı
Binlerce üniversitesi, milyonlarca üniversite mezunlu 21. yüzyıl
Akıldışı ve ahlakdışı siyasetin, ve akıldışı, ahlakdışı özel sektörün işgalinde
Akıl çağı değil delilik çağı,
Emeği sömürmek aşamasını aşmış özel sektör
Geçmiş yetişkin insan dişisinin cinsiyetini, cinselliğini sömürme aşamasına
Emeğin özel sektöre köleliğine
Yetişkin insan dişisinin cinsiyet, cinsellik köleliği eşlik etmekte
Onurlu emeği sömürmek şimdi medenilik diye utanmazlığı da sömürmekte,
Moda diye sarmakta heryanı
Zebra poposu gibi öne çıkartılmış yetişkin insan dişisi memeleri
Aslan kafası gibi arkaya çıkartılmış yetişkin insan dişisi popoları
Kuş kafası gibi boyanmış yetişkin insan dişisi kafaları
Yılan başı gibi belertilmiş vaginalar
Bizon butu gibi salınmış yetişkin insan dişisi butları
Pirsingler, dövmeler
Salına salına gezmekte moda diye yetişkin insan dişisi bedeni
Bir vahşi hayvan bahçesi gibi
21. yüzyıl değil sanki moda diye çıplak delilik çağı,
İnsanlık da, dişilik de, medenilik de, özgürlük de
Demokrasi de, laiklik de, ilerilik de, gelişme de, akıl-ruh sağlığı da bu değil
İnsanlık insanlığa davettir, toplumu cinsel tahrike, utanmazlığa, ahlaksızlığa
Rezilliğe, kepazeliğe, toplum içinde sekse
Hayvan dünyasına benzemeye davet değil
Bu gidiş akıldışı-ahlakdışı fahişe dünyasına özeniştir
İnsanlığa da, kadınlığa da gidiş değil.
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Modanın Merkezi Tımarhanede Ya Da Kerhanede mi?

Demokrasi, laiklik ve Atatürkçülük serbestlik değil özgürlüktür
Özgürlük serbestlik değil bilime ve ahlaka uygunluktur
Serbestlik serseriliğe giden yol
Özgürlük bilgeliğe giden yoldur,
Türkiye'yi ve öteki ahlak ülkelerini yıkmak isteyen küresel, derin ve ajan bir güç
Dayatıyor dünyaya moda diye akıldışı-ahlakdışı şeyleri
Ne akıl ne ahlak bırakan bir moda bu
Deliliğin ve ahlaksızlığın kardeşi bir moda bu
Oysa eskiden moda hanımefendilik, beyefendilik, ahlak, edeb, medenilik idi,
Modacıları, mankenleri ve ünlüleri öne sürüp
Moda diye dudaklara, dillere, burunlara, göbeklere, pipilere pirsingler taktırıyorlar
Gözlerin içlerine bile dövmeler yaptırıyorlar
Sütyen-külot ortalıkta gezdiriyorlar
Ne akıl var, ne ahlak bu modada
Modanın bir merkezi tımarhanede, bir merkezi kerhanede mi,
Bilim yoksa da, ahlak yoksa da mantık yoktur
'Önce bilim ve ahlak' dedi Muhammed de, Atatürk de
Belli ki modanın ne Muhammed'i var, ne Atatürk'ü
Alim, alime yetiştirmeli ülkeler, toplumlar, milletler
Belli ki akıldışı-ahlakdışı modanın yaratmak istediği
Deliler ve fahişeler,
Karşı çıkmalı demokrasi de, laiklik de, özgürlük de
Tımarhane kültürü akıldışı modaya, kerhane kültürü ahlakdışı modaya
Bilinmeli ki ahlak giderse Türkiye de, dünya da gider
Akıldışı-ahlakdışı modaya karşı çıkmak büyük bir insanlık görevi.
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Muhammed'in Gemisi.

İnsanlığı barbar, vahşi yapan nesnel dört şey vardır
Biri Mia(Maoa) genidir, biri adrenalin hormonu, biri mutluluk hormonu
Biri cinsellik hormonu
Ve bunlar her insanda, kiminde az olarak, kiminde normal olarak, kiminde aşırı vardır
Küresel bir savaş isteyen akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir
güç
Bunları moda, sıpor(spor), ve cinsellik gibi şeylerle tahrik etmektedir, kışkırtmaktadır
Oysa bunların ahlakçı ve bilimsel eğitimle denetim altında tutulmaları gerekir
Yoksa barbarlık, vahşilik, saldırganlık, şiddet, ahlaksızlık, düşmanlık, suçlar artar,
İnsanlığın akıl-ruh sağlığına, ve beden sağlığına 21. yüzyılda
Batı kökenli büyük bir saldırı var
Batıda tekbir(tek bir) akıllı insan bulamazsınız
Çünkü zina, fuhuş, porno, çıplaklık, eşcinsel evlilik, ensestlik, pedofili, zoofili
Evliler arası eş değiştirmek gibi ahlaka aykırı
Uyuşturucu, astroloji, medyumluk, falcılık gibi bilime aykırı bir ülkede
Akıl-ruh sağlıklı toplum olmaz
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran en üstün nitel farktır
Bilim de beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran en üstün nicel farktır
Bunlara ek olarak bir de Gdo ile beden sağlığı da bozulmaktadır
Batı kendi sağlıksız durumunu tüm ülkelere, tüm dünyaya, tüm insanlığa
Egemen yapmaya çalışmakta
Çünkü hem deli için normal olan kendisidir, hem de Batı dünyayı sömürmek istemekte,
İnsanlık birzamanlar/bir zamanlar Noah'ın(Nuh'un) gemisi'ne binip bir tufandan
kurtulmuş
Çağımızda ise fırtına, deniz tufanı değil
Akıldışılık-bilimdışılık-ahlakdışılık-insanlıkdışılık tufanı var
Ve bu tufandan ancak Muhammed'in 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim olmazsa din
de
Olmaz
Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dinin gemisine binmekle
Kurtulunur
Bu akıldışılık-bilimdışılık-ahlakdışılık-insanlıkdışılık tufanından ancak Muhammed'in
gemisi'ne
Binmekle kurtulunur
İnsanlık bu gemiye binmeli yoksa insan ile hayvan arasındaki farklar yok olur.
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Müzik Adı Altında Çirkeflik Yapılıyor Durumu.

Durum ki insanlığın
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine uzaklığı yüzünden
Yalnızca siyaset ve ekonomi değil
Genelde sanat, özelde müzik de
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünyanın egemenliği ve geçim alanı durumuna
gelmekte,
Aşk müziği diye
Kimi saçmasapan, abuksubuk sözler söylüyor
Kimi barbarbar(barbar barbar), kimi akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sesler çıkarıyor
Öyle ki kimi 'Orayı yakarım, burayı yıkarım', kimi 'Yatağıma gel, seviş benimle' diyor
Kimi 'Kölen, kulun, köpeğin, eşeğin, ayağının tozu, belinin kemeri, sümüğün olurum'
diyor
Kimi 'Ya benim ol ya öl' diyor
Kimi 'Öldür beni' diyor
Kimi 'Seni kardeşinden, anandan bile kıskanırım' diyor
Kimi 'Sen benim ol da dünya yansın umurumda değil' diyor
Kimi tuhaf tuhaf sesler çıkarıyor, sözcükleri tuhaf tuhaf söylüyor
Kimi ayrılık, hüzün müziğini göbekhavası(göbek havası) içinde söylüyor
Kimi de sanatçılık diye akıldışı-ahlakdışı giysiler, hareketler, haller, özel hayat içinde
Durum ki müzik ve sanatçılık adları altında akıla, mantığa, ahlaka, insanlığa, sevgiye,
aşka
Akıl-ruh sağlığına çirkeflik yapılmakta,
Aşkı akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı birşey sanıyor olmalılar
Aşkı akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı Batı sanıyor olmalılar
Ahlaksızlığı insanlığın, demokrasinin, laikliğin, ve evrenin zirvesi sanıyor olmalılar
Oysa ahlak zekanın, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrenin nitel zirvesidir
İnsanı hayvandan ayıran en önemli nitel özelliktir,
Doğadaki aşk nicel, hayvani aşktır
Aşk nicelik olarak tuz kadar saf, şeker kadar sabit
Nitelik olarak da dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dinin içinde durmalı
Aşk hayvanca değil, dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dince insanca olmalı.
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Müzikte Allah Sömürüsüne Son Verilsin

Din eğlence, müzik, oyun, eğlence, keyif yeri değildir
Dini tanımlayan Din hadisileri diyor ki
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır',
Şarkı, türkü, arabesk, pop, rock, rap gibi müziklerde
'Allah, Kuran', Muhammed', Ahiret, Cehennem, Cennet, Kıyamet, Mevla, 'Peygamber'
gibi
İslami kavramlar yasaklanmalı,
Örnek ki
'Beni de Allah yarattı yarim'
'Allah aşkına beni sev'
'Allah şahidimdir ki seni seviyorum'
'Allah bunun hesabını senden sorar'
'Allah bunu senin yanına bırakmaz'
'Allah'ım onu sevdiğimi ona söyle'
Gibi sözler diyorlar
'Müzik', 'Sanat' diye
Bu sözleri üstelik ahlaka, dine aykırı giysiler içinde söyleyenler de var
Bu sözleri söyleyen eşcinseller de var
Bu sözlerle göbekatanlar(göbek atanlar) bile oluyor
Bakıyorsunuz erkek ise mayo denilen külotla
Dişi ise bikini denilen sütyen-külotla
Ahlakdışı, dine aykırı pılajlara(plajlara) gidiyorlar
Çıplaklar kampılarına(kamplarına) gidenler bile oluyor
Sigara, içki içiyorlar
Ahlakdışı özel hayatları var
Dine aykırı ruhları, kişilikleri var,
Belli ki dilenciler gibi 'Allah' demek ile
Müslümanların duygularını ve paralarını sömürmek istiyorlar,
Onlar şu hadisleri bilmeliler:
1- 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır',
2- 'Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı öğrenirse Allah Kıyamet'te
Onun hiçbirşeyini kabul etmez'
3- 'Çarşı(Ticaret) Şeytan'ın mescididir'
4- 'Din utanmaktır, utanması olmayanın dini de olmaz'
5- 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de olmaz'.
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Nas Faiz Ve Siyaset.

Durum ki İslamiyet'i Nas(Kuran) ile sınırlamak
İslamiyet'i Nas'a eşitlemek
Müslümanlığı Nas sanmak yanlıştır
Çünkü Kuran Muhammed'edir, Allah'ın Muhammed ile konuşmasıdır
Allah'ın yalnızca Muhammed'e seslenişidir, tüm insanlara değil
Bu nedenle ki Kuran Muhammed zamanında kitap değildi
Eğer Kuran tüm insanlar için olsa idi Muhammed zamanında kitap olurdu
Ve herkese dağıtılırdı
Oysa Kuran Muhammed'ten sonra kitap yapıldı
Muaviye'nin askerlerinin Kuran yapraklarını mızraklarına takmalarının nedeni de
İslamiyet'e değil Kuran'ın kitap durumuna getirilmesine tepkiden dolayı olabilir,
İslamiyet'i Kuran'a eşitlemek, hadisleri önemsememek midir İslamiyet
Örnek ki Kuran'da 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' yazmıyor
Bunu Muhammed söylemiş diye bu söz hiçe mi sayılacak
Ramazan ayı'na bile 'Sultan' demek hak mı olacak
Örnek ki Kuran'da 'Bebekleri ve çocukları öldürmeyin' yazmıyor diye
Öz bebek kardeşlerini yani bebekleri, öz çocuk kardeşlerini yani çocukları bile
Öldürtmekten çekinmemiş Osmanlı sultanıları baştaçı(baştacı) mı edilecek
Örnek ki Kuran'da 'Gürültü yapan bizden değildir' yazmıyor, bunu Muhammed demiş
diye
Ramazan ayı gecesilerinde(gecelerinde) davul çalmak hak mı sayılacak
Örnek ki Kuran'da 'Çarşı Şeytan'ın mescididir'
'Kıyamet öncesi ticaret yaygınlaşacak öyle ki kadın bile kocasına ticarette yardım
edecek'
Ve 'Camide ticaret yapanlara, Allah sana kazanç vermesin, de' yazmıyor
Bunları Muhammed söylemiş diye ticaret baştaçı mı edilecek
Ve cami inşaatı ticareti hak mı olacak
Örnek ki Kuran'da 'Ramazan değil Ramazan ayı deyin çünkü Ramazan Allah'ın
adlarındandır'
Yazmıyor, bunu Muhammed demiş diye çocuklara Ramazan'ı ad olarak koymak
Doğru mu olacak
Örnek ki Kuran'da 'Din ilimdir(bilimdir), ilim Çin'de de olsa gidip öğrenin' yazmıyor
Bunu Muhammed söylemiş diye bilime sırt mı dönülecek
Örnek ki Kuran'da 'Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir
saat
Durmak göz ucu kadar isyansız altmış senelik ibadetten üstündür' yazmıyor
Bunu Muhammed söylemiş diye Müslümanlar kendilerini savaşa mı adayacak
Fetih ya da gaza gibi adlar altında da olsa başkalarının vatanlarına saldırmak hak mı
olacak
Örnek ki Kuran'da 'Vali ihtiyaç sahiplerinin yüzüne kapıyı kapatırsa Allah da gök
kapılarını
Onun yüzüne kapatır' yazmıyor, bunu Muhammed söylemiş diye valiler yandaşlık mı
yapacak
Örnek ki Kuran'da 'Hakaret etmek haramdır' yazmıyor diye
Müslümanlar hakaret etmek hakkına mı sahip olacak
Örnek ki Kuran'da 'Kim falcıya veya kahine gelip söylediklerini tasdik ederse
Muhammed'e
İndirilene küfür etmiş olur; kim kahine gelip de birşey sorarsa kırk gece tevbesi kabul
olmaz
Söylediklerinde onu doğrularsa kafir olur' yazmıyor, bunu Muhammed söylemiş diye
Astroloji, medyumluk, falcılık mı yapacak
Örnek ki Kuran'da 'İstanbul'un fethi kıyamet alametidir' yazmıyor
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Bunu Muhammed demiş diye
İstanbul'un fetihi bayram mı yapılacak
Örnek ki Kuran'da 'Ziynetin terki imandandır' yazmıyor, bunu Muhammed demiş diye
Müslümanlara ziynet serbest mi olacak
Örnek ki Kuran'da 'Siyaset haram' yazmıyor diye, toplumu birbirlerine düşman siyasi
partiler
Halinde bölüp insanları birbirlerine düşman etmek serbest mi olacak
Örnek ki Kuran'da 'Ezanı makamsız' okuyun yazmıyor, bunu Muhammed demiş diye
Ezan da, Kuran da müzik yapıtı(eseri) gibi mi okunacak
Kuran'da 'Vatanın, devletin, milletin malını satmak haramdır' yazmıyor diye
'Özelleştirme' diye vatanın, devletin, milletin gelir kaynaklarını, ekonomisini satmak
Helal mi olacak,
Gelelim faiz konusuna
'Faiz haramdır' diyenler var
Diyelim ki Kuran'ı hiç okumadık ancak mantık var çünkü '-aiz' son eki 'Caiz, vaiz, haiz'
Sözcüklerinde olduğu gibi Arabçada olumsuzluk değil olumluluk içerir
Bu durumda açık ki Kuran'da 'Faiz haram' yazıyor olamaz
Ya da Kuran'ı Arabçadan Türkçeye çevirirken 'Riba' yerine eş anlamlısı sanılıp
'Faiz' yazılmış olabilir
Çünkü faiz '-aiz' son eki içerir, 'Riba' ise faiz türü olmasına karşın faiz değil faizin
aşırısıdır
Örnek ki 'Yemek yemek' ile 'Tıkınmak', 'Beslenmek' ile 'Mide düşkünlüğü'
'Yemek yemek' ile 'Yemek yerken ağızı şapırdatmak'
'Fidan' ile 'Ağaç', 'Ağaç' ile 'Orman' arasındaki fark gibi
Bu nedenle ki Arabçada '-iba' son eki 'Aşırılık, fazlalık' belirtmektedir
'Diba: Altın ve gümüş işlemeli bir tür ipek kumaş' sözcüğünde de olduğu gibi
Yani 'Kumaş' başka şeydir, 'Diba' başka şey ancak ikisi de kumaştır ancak 'Diba'
aşırılıktır
Durum ki Kuran'daki 'Riba' sözcüğü yanlışlıkla 'Faiz' olarak Türkçeye çevirilmiştir
Oysa faiz ve riba köken olarak aynı olsalar da tanım olarak farklı şeylerdir
Riba tefecinin aldığı faizdir, tefeciden alınan faiz değil
Yani günümüzde riba bankaların insanlardan aşırı faiz almasıdır, insanların bankalardan
Faiz alması değil çünkü zaten bankalar insanlara aşırı faiz vermezler
Ancak aşırı faiz alabiliyorlar
Yani 'Riba haramdır' ayeti tefecilere denilmiştir, halka değil çünkü ribayı alan tefecilerdi
Yani hem sultanları, sultanlığı, üstelik de bebek ve çocuk öldürtmüş sultanları baştaçı
edip
Hem dine aykırı olan siyaseti yapıp
Hem de insanlara 'Faiz haramdır, biz Nas'a bakarız' demek nasıl birşeydir
Durum ki siyaset hem dine aykırıdır hem de cehalettir,
Durum ki yalnızca Kuran yeterli olsa idi Muhammed'e ne gerek vardı
Demek ki Kuran İslamiyet'i Muhammed'e öğretmek için
Muhammed de Kuran'dan öğrendiklerini ''Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet,
adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diye insanlara öğretmiş
Yani insanların öğrenmesi gereken, Kuran değil çünkü Kuran Muhammed içindir
İnsanların öğrenmesi gereken temel bilgi 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet,
adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' tanımıdır,
Durum ki Muhammed dışındaki insanlar için İslamiyet hadislerden başlayıp
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Allah'a doğru giden bir yoldur
Muhammed'i, hadisleri dışlayan, yalnızca Allah'a bakan bir dünya değil
Durum ki birileri Sünnilik'i İslamiyet'i ya da Müslümanlığı ya da ülkeyi Batıya
Ya da kendilerine, kendi çıkarlarına ya da kendi cehaletlerine
Ya da kendi nefslerine doğru sündürmek durumu sanmakta
Örnek ki tıp(tıb) öğrenmek için tıp fakültesine gidilir, tıp fakültesinde de öğretmenler
vardır
Tıppı öğretmenler öğretir yani öğrencilerin önlerine tıp kitapları koyulup
'Haydi okuyun tıp öğrenin' denilmez
Dini de evrensel nitel dahi Muhammed 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet,
adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' tanımı ile öğretmektedir
Yani bu tanımı bilmeden ya da bu tanıma aykırı olunup din öğrenilmez
Tıp öğrenirken öğretmenlere sırtdönülmüyor(sırt dönülmüyor) da
Din öğrenirken, dini tanımlayan, Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ne neden sırtdönülüyor da
Yalnızca Kuran'a sarılınıyor
Kuran ilaç gibi ise Din hadisileri de kullanımcası(prospektüsü) gibidir
Kuran harita gibi ise Din hadisileri de pusula gibidir
Siyasete aldanmayın, siyaset Din hadisileri ile kendini düzeltsin önce.
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Nazım Hikmet Gibi Sevme.

Nazım Hikmet gibi sevme
Güzel şiir yazmak da, sesi güzel olmak da doğru insan olmak demek değildir
Güzel şiir doğru aşk demek değildir
Güzel söz doğru söz demek değildir,
Doğrunun iki ölçütü vardır
Biri beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesi olan ahlak
Biri de beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel zirvesi olan bilimdir
Ve ahlak ile bilim insanı hayvandan ayıran, insanı insan yapan en üstün özelliklerdir
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, bunlar olmazsa din de olmaz' dedi
Atatürk de 'Dediklerim ya da yaptıklarım ahlaka ya da bilime aykırı ise
Onları değil ahlakın ve bilimin dediklerini yapın'ı öğretti,
Peki yazısı, şiiri, sesi, yüzü güzel Nazım Hikmet efendi ne yaptı
Karısını aldattı
Ve Sovyetler birliği'nde başkasının karısını ayartıp evlendi,
Şiiri Nazım Hikmet gibi sevebilirsin
İşçileri Nazım Hikmet gibi sevebilirsin
Halkı Nazım Hikmet gibi sevebilirsin
Vatanı da Nazım Hikmet gibi sevebilirsin
Ancak aşkı asla Nazım Hikmet gibi sevme
Bil ki ahlak aşktan da üstündür.
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Ne Atatürkçülük Kalıyor Ne Müslümanlık

Ahlakdışı-bilimdışı, küresel, ve derin bir merkez
Türkiye'yi 'SGPR'leştirmek yani 'Sodom, Gomora, Pompei, Roma' yapmak ereği içinde
Bu nedenle de siyaseti, modayı, pılajı(plajı), cinselliği, ve sıporu(sporu) kullanmakta
Bu nedenle ki televizyon ahlakdışı moda, ahlakdışı magazin, yemek nefsi köleliği yayını,
Romasal sıporsal(sporsal) yayınlar, Romasal sıporsal yarışmalar
Ve ahlaksızlık, barbarlık, şiddet, vahşet, suç haberleri dolmakta,
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de, 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de
Dediği gibi
'Ahlak ve bilim' değil
Toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden
Ahlakdışı-bilimdışı dünya olan siyaset yönetiyor ülkeyi
Ne 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürkçülük kalıyor
Ne 'Önce ahlak, merhamet, ve vicdan' diyen Türklük
Ne peygamberi 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Müslümanlık,
Ahlakdışı-bilimdışı siyaset dünyası izin verdiği için
Ahlakdışı-bilimdışı moda, pılaj(plaj), medya, özel sektör, ünlü türü sarmakta ülkeyi
Ahlakdışı-bilimdışı siyaset dünyası önlemediği için zina, fuhuş, cinsel sapkınlıklar
Çıplaklık, astroloji
Ahlakdışılıklar, bilimdışılıklar kuşatmakta ülkeyi
Bu ülke kurtulmak istiyorsa dinlemeli 'Önce ahlak ve bilim' diyen sesi
Çünkü ahlaktır beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, evrenin nitel
Bilimdir beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, evrenin nicel zirvesi
Bu nedenle Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi,
Atatürkçülük 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demek, hani nerede ahlakçılık ve bilimsellik
Türklük 'Ahlak, merhamet, vicdan' demek oysa yükselmekte ülkede ahlakdışılık
Barbarlık, vahşet
Din 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' demek, hani nerede
Siyaset denilen tek dişi kalmış canavar sunmakta her doğru, iyi, güzel şeyin sahtesini
Ahlaka ve bilime aykırı hayat seçer herşeyin kalleşini ve kahpesini,
Bilinçlen artık Türkiye, bırak siyaseti
Atatürk'ün de, Muhammed'in de istediği gibi 'Ahlak ve bilim' ile yönetil
Ahlakdışı-bilimdışı Batıca değil, sevilirsen ahlakça ve bilimce sevil,
Bilinçlen artık Türkiye
Çözüm siyasette değil ahlakta ve bilimde
Bilinçlen artık Türkiye
Yoksa ne Atatürkçülük kalıyor, ne Türklük, ne Müslümanlık,
Siyasetin bindirdiği gemi Nuh'un gemisi değil korsan gemisi
Düşmanlık bırakılmalı, birlik olmalı herkes, insanlığın zirvesi ve onuru ahlakta ve
bilimde
İnsanı hayvandan ayıran en büyük fark ahlak ve bilimdir
Farklılıklar aşılmalı, sarılmalı herkes, insanlığın zirvesi ve onuru olan ahlaka ve bilime
Ahlak ve bilim egemen olmazsa hayatı sarar hayvanlık
Silahla, ordularla geçilemeyen Çanakkale
Siyasetle, özel sektörle, modayla, astrolojiylle, ahlakdışılıkla bilimdışılıkla
Ahlakdışı-akıldışı Usa(Abd) ünlüleri ile geçiliyor gör.
(Şiirin tam adı: 'Ne Atatürkçülük kalıyor ne Türklük ne Müslümanlık durumu')
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Ne Chp Atatürkçü Ne Akp Dinci Durumu

Bikini diye ortalıkta sütyen-külot dolaşma ahlaksızlığını normal sayan
Ahlakdışı-bilimdışı, yoz mantık
Kuşkusuz ki zinayı da, fahişeliği de, pornoyu da, çıplaklığı da, eşcinselliği de
Normal sayar
Yani 'Cahile Bağdad sorulmaz'
Duvara işemeyi normal sayana 'Neden insanların yanında burun karıştırıyorsun?'
Diye sorulmaz
Zinayı, fuhuşu, çıplaklığı normal sayana
'Eşcinsellik doğru mu?' diye sorulmaz,
İnsanlar neyi savunduklarını bilmezlerse neyi savunduklarını bilemezler
İnsanlar sözcüklerin doğru anlamlarını bilmezlerse doğruyu savunamazlar
İnsanlar tanımların doğru tanımlarını bilmezlerse doğruyu tanımlayamazlar
Bu nedenle 21. yüzyılda yapılması gereken ilk şey demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet
Ahlak, bilim, siyaset, akıl-ruh sağlığı, ve din sözcüklerinin yeniden ve doğru
tanımlanmasıdır,
Savım ki demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, akıl-ruh sağlığı, ve din 'Ahlakçılık ve
bilimsellik'
Demektir
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel
En zirvesidir, ve insanı hayvandan ayıran nitel en üstün farktır
Bilim de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel
En zirvesidir, ve insanı hayvandan ayıran nicel en üstün farktır,
Savım ki siyaset toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden
Ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı bir dünya türüdür,
Dinin en doğru tanımını ise Muhammed yapmıştır
Ve dini tanımlayan Din hadisileri ''Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' demiştir,
Atatürk'ü ise kendisi tanımlamış
Ve 'Ben ahlak ve bilimim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin
Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın'ı öğretmiştir,
Şimdi, tanımların doğrularını öğrendiğimize göre
Siyasetin zaten dine, demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe, ahlaka, bilime, akıl-ruh sağlığına
Adalete, ve insanlığa aykırı bir dünya türü olduğu açıktır
Bu nedenle hiçbir siyasi parti doğru bir dünya olmaz,
Bu durumda
Hep Hdp, eşcinsellik, ahlakdışı moda türü, sigara, içki, astroloji savunuculuğunun
Yanında yani ahlaka ve bilime aykırılığın yanında yer alan Chp'nin
Atatürkçü de, dinci de olmadığı açıktır,
Yine bu durumda
Hep yolsuzluk, haksızlık, adaletsizlik, yandaşlık, hukuksuzluk, hakaret, bilimdışılık
Gibi konularla anılan Akp'nin de dinci olmadığı açıktır,
Zaten siyaset dine aykırı bir dünya olduğu için
Siyaseti savunan, ahlakı ve bilimi savunmayan hiçbir siyasi parti
Kendini Atatürkçü, dinci, demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet olarak tanımlayamaz
Yani nerede siyaset varsa orada demokrasi, laiklik, özgürlük, din, Atatürk yoktur
Kimse kimseyi kandırmasın
Ne Chp Atatürkçü, ne Akp dinci
Zaten Chp'nin Altı ok'unda ne bilim var ne ahlak
Akp'nin Rabia işareti'nde de ne bilim ve ne ahlak,
Siyasetin kendisi ahlakdışılıktan ve bilimdışılıktan oluşan bir bataklıktır
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Bu bataklıkta güzel çiçeklerin olması onu bataklık olmaktan çıkarmaz
Mantıklı ol artık ey insanlık.
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Ne Mutlu Türküm Diyene.

Vatan diyorsun, ahlak nerede
Devlet diyorsun, vatanın fabrikaları, madenleri, şirketleri, servetleri nerede
Din, iman diyorsun
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim
Vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik
İsrafsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği din nerede,
Vatan diyorsun
Ahlak nerede
Sokaklarda mini şort diye külotlar, tayt pantolon diye daracık içlikler
Pılaj(Plaj) diye sütyen-külotlar
Zina serbest, genelev serbest, eşcinsellik serbest, eşcinsel evlilik serbest
Hani ahlak nerede,
Demokrasi, laiklik, adalet, özgürlük, Atatürk, Muhammed diyorsun
Hani demokrasinin, laikliğin, adaletin, özgürlüğün, Atatürk'ün, Muhammed'in
'Önce ahlak ve bilim' dediği ahlak ve bilim nerede
'Burası Türkiye' diyorsun, hani 'Önce ahlak' demek olan Türklük nerede,
Vatanı, devleti, ülkeyi, ekonomiyi, hukuku, turizımı(turizmi), modayı
Demokrasiyi, laikliği, özgürlüğü, eğitimi, sanatı, medyayı
Kurmalı 'Önce ahlak ve bilim' ile
Sonra denir işte 'Ne mutlu Türküm' diyene.
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Neden Özleyeceğim Seni

Tarihte ne insanlar öldü vatan uğruna
Vatanlarından çok uzaklarda, öyle ki başka kıtalarda
Ailelerini son bir kez bile göremeden
Aileleri onları son bir kez göremeden
Üstelik telefon, televizyon, bilgisayar, internet de yoktu
Öyle ki buzdolabı, çamaşır makinası(makinesi), bulaşık makinası
Elektrik(elektırik) bile yoktu
Onlar da insandılar
Üstelik var oluşun en yalınından(sadesinden), en unutulanından, en hiçliğinden
Tanıyor musun Hititlerden birini ya da Lidyalılardan ya da Etrüsklerden birini
Nerede şimdi onların evleri, aileleri, komşuları, arkadaşları, söyleşileri(sohbetleri)
Özel eşyaları
Kim anımsıyor şimdi onları
Kim anımsıyor yüzlerini, annelerini, babalarını, kardeşlerini, eşlerini, çocuklarını
Verintilerini(Hediyelerini), sevgilerini, sevdalarını(aşklarını), kahkahalarını, çığlıklarını
Göz rengilerini(renklerini), sağlık sorunlarını, kavgalarını, doğum günülerini(günlerini)
Mezarlarını, seslerini, saçlarını, tenlerini, diş çürüklerini, çocukluklarını
Doğum günü tarihlerini, ölüm günü tarihlerini
Sanki hiç yaşamadılar, hiç var olmadılar
İnsan dünyaya ağlamakla gelir, kazıkla değil,
Önce mantık diyor akıl, bilinç, akıl-ruh sağlığı, demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, din
Seni özlemem için mantıklı bir neden söyle bana
Seni sen olduğun için özlemek mantıklılık değil mantıksızlık olur
Mantıksızlık ise insan olmaktan uzaklaşmanın yoludur,
Neden özleyeceğim seni
Özlemek geçmişe köleliktir, zaaftır, zayıflıktır
Geçmiş özlenir hep
Gelecek özlenmez hiç çünkü gelecek henüz hiç yaşanmamıştır,
Neden özleyeceğim seni
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dine ait isem
Neden özleyeceğim seni
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dine aykırı isen,
Özlemek ya başarısızlıktandır ya da yaşlanmaktan ya mantıksızlıktan
İçi lav, kor, ateş dolu dünya üzerinde
İçi bağırsak, bok, iğrençlik bedenimle
İçi bağırsak, bok, iğrençlik bedenini neden özleyeceğim senin
Eğer dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dini de umursamıyor isen,
Özlemek 'Öz'dür
Özüm dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dindir
Özüm zaten bende
Bir de yoksa dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik,
dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği din yoksa özünde
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Neden özleyeceğim seni,
Anımsamak(Hatırlamak), özlemek diriler içindir
Ölüler hiçbirşeyi anımsamaz ve özlemez
Diri olmanın zaafına düşüp özlemeyeceğim seni
Bir de dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dini utandırıyor isen
Bağırıma(Bağrıma) taş basarım, gözlerime taş koyarım, özlemem seni
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dini utandırmaktan ise
Seni özlemek diye özlemem seni,
Döner dünya, akar zaman
Sonunda herkesin birbirine benzediği
Kendisinin bile
Ailesinin bile tanıyamadığı iskeletten sona kadar
Katlanırım, eğilmem, bükülmem
Zaafa, zevke, hazza, nefse, mutluluğa yenilmem
Özlemem seni,
Özlemem senin
Zaten dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dine uygun insansan
Geçmişte değil gelecekte olursun
Geleceği ise asla özleyemem
Çünkü hiç yaşanmamıştır
İnsan yaşamadığı şeyleri özleyemez,
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine uyarsan
Uzağımda olsan da yanımda olursun
Uymazsan yanımda olsan da uzağımda olursun
Özlemek yazmaz benim kitabımda
Benim kitabımda hep ileriye gitmek var
Geriye bakmak dondurur insanı
Lut'un karısı gibi.
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Nerede Nerede

Nerede nerede
Erbakan'ın kayıp denilen 1 milyon Tl'si nerede
Nerede nerede
Kayıp denilen 128 milyar Dolar(dolar) nerede
Neden bu kayıp para savları(iddiaları) hep Akp'nin dolanmakta çevresinde,
Nerede nerede
Ahlak nerede
Kayıp paraları soranlar
Neden hiç sormuyorlar 'Ahlak nerede'
Eşcinsellik serbestliğini bile savunuyorlar
Neden hiç sormuyorlar 'Ahlak nerede?',
Nerede nerede
Kayıp denilen paralar nerede
Nerede nerede
Ahlak nerede,
Nerede nerede
'Muhammed' diyenler ancak Muhammed gibi 'Önce ahlak' demeyenler nerede
Nerede nerede
'Atatürk' diyenler ancak Atatürk gibi 'Önce ahlak' demeyenler nerede
Nerede nerede
'Önce ahlak' diyen Türkiye nerede
Ah nerede, vah nerede, ahlak nerede?
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Neyin Muhammed Atatürk Senin

Bölersin toplumu parti parti
Neyin birlik senin siyaset
Düşman edersin insanları parti parti
Neyin kardeşlik senin siyaset,
Kiminin amaçı gerici Ortaçağ
Kiminin amaçı ahlaksız Batı
İnsanlıkdışılığın süslü katı
Neyin insanlık senin siyaset,
Zinayı serbest bırakan senin
Eşcinselliği serbest bırakan sensin
Çıplaklığı serbest bırakan sensin
Vatanın, devletin, milletin servetini satan sensin
Bir de din iman, vatan millet dersin
Neyin din iman, vatan millet senin siyaset,
Gücünü bilim ve ahlaktan değil
Seçim sandıklarından alırsın
'Önce bilim ve ahlak' dedi Muhammed, ve Atatürk
Neyin bilim ve ahlak senin siyaset,
Kapatılsın tüm siyasi partiler, yasaklansın siyaset
Bilim ve ahlak sistemi ile yönetilsin hem Türkiye hem tüm dünya
'Önce bilim ve ahlak' diyor Muhammed de, Atatürk de
Neyin Muhammed, Atatürk senin siyaset.
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Öğretmenleri Hiç Sevmiyorum Artık

Ali'nin 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum' dediği öğretmen
Elinde sigara, içki
Üstünde bikini, mayo, tayt pantolon, mini etek, mini şort olan
Pirsing ve dövme içinde
Tuhaf saç modelli
Akıl, mantık, ahlak, edeb tanımayan
Akıldışı-ahlakdışı moda kölesi
Beden kölesi
Cinsiyet kölesi
Cinsellik kölesi
Gösteriş kölesi
Teşhircilik kölesi
Dünya kölesi
Nefs kölesi
Meganarsist
Cehaleti alınmış, gerisi kalmış
Okumuşcahil(Okumuş cahil) öğretmen türü
Değildi kuşkusuz
Atatürk'ün 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir'
Sözündeki
'Sanat' bilime ve ahlaka uygun sanattır
Atatürk'ün 'Ey muallimler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır'
Sözündeki
'Muallim/Öğretmen' bilimsel ve ahlaklı öğretmendir,
Atatürk'ün sigara, içki içmesi
İnsanların mayo adı altında ahlaka, dine, Türklüğe aykırı şeyle
Dişi-Erkek karışık denizlenmelerine izin vermiş olması
Ne bunların doğruluğunu gösterir, ne de Atatürk'ün bu duruma dokunulmazlık verdiğini
Çünkü Atatürk 'Benim sözlerimle ya da yaptıklarımla
Bilimin ya da ahlakın dedikleri çelişirse
Dediklerimi ya da yaptıklarımı değil
Bilimin ve ahlakın dediklerini yapın' yaklaşımını sunmuştur
Yani Atatürk içti diye sigara, içki içilmez çünkü sağlığa yani bilime aykırı
Atatürk izin verdi diye ahlaka aykırı olarak denizlenilmez çünkü ahlaka aykırı
Yani, Atatürk'ün de dediği gibi 'ÖNCE BİLİM VE AHLAK' gelir,
Kimi bikini diye sütyen-külot, kimi mini şort diye külot, kimi tayt pantolon diye içlik
Kimi mini etek diye apış arasız külot, ortalıkta gezip
Kimi pirsing, dövme diye yamyamlık kültürü içinde olup
Kimi sigara içer, kimi içki içer, kimi hem sigara hem içki içip
Kimi 'Tak, tuk' diye rahatsız edici sesler çıkaran toplukluları ile
Topluma yanlış, kötü, ve zararlı örnek olur
Öğretmenleri hiç sevmiyorum artık,
Kimi iftira attı
Kimi yalancı tanıklık(şahitlik) etti
Kimi insan öldürdü
Kimi uyuşturucudan yakalandı
Kimi fuhuş yaptı
Kimi zina yaptı
Kimi öğrencisi ile yattı
Kimi terör örgütü üyesi oldu
Kimi kucaktankucağa(kucaktan kucağa) dolaşır
Kiminin yüzü makyaj diye ikinci bir yüz altında
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Kiminde düzinelerce ayakkabı, çanta, giyim eşyası
Kimi ahlaka aykırı cinsel durum içinde
Öğretmenleri hiç sevmiyorum artık,
Kimi Atatürk, Kurtuluş savaşı, Lozan anlaşması düşmanı
Kiminde öz bebek kardeşlerini, ve öz çocuk kardeşlerini bile öldürtmekten çekinmemiş
Sultanlar baştaçı(baştacı)
Kimi astroloji, medyumluk, fal gibi bilimdışı şeylere inanır
Kimi devletin ücretsiz verdiği ders kitabıları(kitapları) varken biravuç(bir avuç) para
verdirtip
'Yardımcı ders kitabı' denilen saçmalık aldırtır
Kimi eğitimin bilimsel, ahlakçı, ve ciddi birşey olduğunu henüz anlamamış olmalı ki
dersleri
Palyaçoluğa, dansözlüğe çevirir
Durum ki yeni nesil böyle bir öğretmenliğin eseri olacaksa yeni nesil de
Ülke de hapıyutmuş(hapı yutmuş) demektir
Bilim, akıl-ruh sağlığı, ahlak, ve insanlık adına utandığım için
Öğretmenleri hiç sevmiyorum artık,
Soğudum artık öğretmenlerden
Öğretmen bile görmek istemiyorum artık
Bilime ve ahlaka aykırı biryer olmakta üniversite dolu ülke
Alim, alime değil 'Okumuş cahil' dolmakta ülke
Bilimsellik, ahlakçılık, ve mantık öğretmiyorlarsa ne öğretiyorlar bu öğretmenler
Kutlamıyorum artık 'Öğretmenler günü'nü
'Sözde' oldu, 'Çakma' oldu, 'Sahte' oldu, 'Uyduruk' oldu, 'Mantıksız oldu' artık bu gün
Öğretmenleri hiç sevmiyorum artık.
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Öksüz Yetim Şehidin Son İsteği

Evi, ailesi, annesi, babası, kardeşleri, odaları, anıları
Çocukluğu bir öksüz-yetim yurdunun alanı, odaları, bahçesi
Ailesi yurd öğretmeni,
Öksüz-yetim, ailesiz, kardeşsiz, evsiz, akrabasız olmak nedir bilir misiniz
Bilir misiniz ceptelefonunu(cep telefonunu) elinize aldığınızda arayacak
WhatsApp'ta bir fotoğraf, video gönderecek
Yüzyüze konuşacak
Yeni birşey satın aldığınızda gösterecek bir ailenizin
Annenizin, babanızın, kardeşinizin, evinizin olmaması
Nasıl birşeydir bilir misiniz size bakan duvarların, kapıların, pencerelerin, odaların,
salonların
Annenizin, babanızın, kardeşinizin olduğu eviniz olmaması
Bilir misiniz nasıl birşeydir lavaboda aynaya her baktığınızda gördüğünüz yüzün
Annesi, babası, kardeşi olmayan birinin yüzü olması
Bilir misiniz sığındığınız kuytu köşelerin asla evinizin köşeleri olmaması
Bilir misiniz annenizin, babanızın sesinin geldiği, oturduğu bir evi asla bulamayacak
olmanız
Bilir misiniz hiç 'Anne, baba, kardeşim' dememenin nasıl birşey olduğunu
Bilir misiniz daha çocukken sesinizi hiç duymayacak, gözyaşlarınızı silecek, sesinizi
dinleyecek
Annenizin, babanızın olmamasının nasıl birşey olduğunu
Bilir misiniz baktığınız yüzün asla annenizin, babanızın yüzü olmayacağının
Ne demek olduğunu
Bilir misiniz öksüz-yetim olmanın idam mahkumu olmak gibi birşey olduğunu
Bilir misiniz baktığınız herşeyin yalan olduğunu
Bilir misiniz öksüz-yetim yaşamanın hep rüyada
Var olmayan bir dünyada yaşamak gibi birşey olduğunu,
Bilir misiniz nasıl birşeydir
Girdiğiniz evin asla annenizin, babanızın evi olmayacağı
Annenizle, babanızla asla buluşamayacağınız
Mutfaktan asla annenizin sesinin gelmeyeceği
Televizyonun başında asla babanızın olmayacağı,
Bilir misiniz annenizin, babanızın asla gelmeyeceğini, onları asla göremeyeceğinizi
Daha çocukluktan başlayıp bilmenin, yaşamanın ne demek olduğunu
Bilir misiniz yanağınıza dokunan elin annenizin, babanızın elin olmadığını
Hayat(Yaşam) boyu bilmeye zorunlu olmak nasıl birşeydir
Bilir misiniz hep içinize takılıp kalan 'Anne', 'Baba' çığlıklarının ne demek olduğunu
Bilir misiniz hayatınızda hep olanaksızlığın olanaklı olması
Bilir misiniz hiçbir evde annenizden, babanızdan, ve sizden hiçbir hatıranın olmaması
Ve sizden bir hatıra kalmayacağını bilmek
Bilir misiniz size hep olanaksızlığın dayatılması nasıl birşeydir
Bilir misiniz hep olanaksızlığı yaşamanız, olanaksızlığa esir olmanız nasıl birşeydir
Dünyanın taştan bir duvar, gurbet olması ne demektir bilir misiniz
'Anne, baba, kardeşim' dediğinizde
Bilir misiniz kimlikli kimsesiz olmak nedir
Kimliğinizi gösterebilecek annenizin, babanızın olması nedir
Öksüz-yetimler ayakkabılarını bağcıklarla değil bacaklarıyla bağlarlar
Hiç annelerine, babalarına gidemeyecek olan,
Pençe-kilit operasyonu'nda şehid olan
Uzman çavuş Enes Özgül'ün 'Şehid olursam ismim bir çocuk esirgeme kurumuna
verilsin'
Vasiyeti yerine getirilmiş
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O yurt onun ailesi, evi, aile evi olacak artık
Nedir bilir misiniz insanın ailesi, annesi, babası, kardeşi yerine dünyada
Yalnızca tanıdık bir dört duvar olması,
Bir izi kalsın istedi dünyada
Gelip geçti kiracılarla ev sahiplerinin, patronlarla işçilerin
Siyasetçilerle demokrasinin didiştiği dünyadan
Annesinin, babasının yüzünü öpmeden, sesini duymadan
Evlenmeden, çoluğu çocuğu olmadan
Hatıralı(Anısız), resimli bir evsiz
Annesiz, babasız, kardeşsiz, eşsiz, çocuksuz, evsiz, yalnızca kendi yüzü, kendi sesi ile
Bilinmeli ki yalnızlık da, kimsesizlik de büyük kahramanlıktır,
Orası onun evi artık
O hep orada.
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Önce Siyasetçileri İdam Edin.

İdam cezası isteyen siyasetçiler var
Önce siyasetçileri idam edin
Çünkü:
1- Siyaset toplumu birbirlerine düşman siyasi partiler halinde bölmek
Ve insanları birbirlerine düşman etmektir, düşmanlığın yayıldığı yerde suçlar da yayılır
Hem insanları birbirlerine düşman edip hem de suçlardan yakınmak mantıksızlıktır
2- Ahlakdışılıklara ve bilimdışılıklara siyaset izin veriyor
Ahlaka ve bilime aykırı yasaları siyaset çıkarıyor
Ahlaka ve bilime aykırı hukuku siyaset yapıyor
Oysa ahlak ve bilim
İnsanı hayvandan ayıran en üstün farktır, siyaset bu farkı yok ediyor, bu nedenle de
Önce ahlakdışılık ve bilimdışılık, sonra da suçlar artıyor
Hem ahlakdışılıklara ve bilimdışılıklara izin verip hem suçlardan yakınmak
mantıksızlıktır
3- Siyaset devletin, vatanın, toplumun, kamunun iş ve gelir kaynaklarını özel sektöre
satıp
Devlet-vatan-toplum-halk-kamu ekonomisini yok ediyor
Bu da insanların işsiz ya da yoksul olmasına, ve hayat pahalılığına neden oluyor
Bu da suçların artmasına neden oluyor
3- İnsanları suça yönlendiren üç nesnel temel neden vardır, biri Mia(Maoa) geni'dir
Biri adrenalindir
Mia geni barbarlığa, vahşiliğe yöneltir
Adrenalin ise suçların nedeni olan öfke bağımlılığına, ve heyecan bağımlılığına
Ancak siyaset bunlara karşı savaşmak yerine bunları daha da egemenleştiren
Şeylere izin veriyor, üstelik de bunları güçlendiren şeyleri kendisi de yapıyor
Ahlakdışılık ve bilimdışılık serbestlikleri, ahlakdışı moda türü, ahlakdışı pılaj(plaj) türü
Barbar sıpor(spor) türü, ahlakdışı sanat türü, ahlakdışı ünlü türü
Adrenaline yönelten tanıtımcalar(reklamlar), ahlakdışılığa yönelten medya türü
Barbarlığa yönelten Tv dizisi türü, barbarlığa yönelten sinema türü
Siyasetçilerin düşmanca söylemleri gibi şeyler Mia geni'ni ve adrenalini yükseltir
4- İnsanları suça yönlendiren, öznel neden nefstir çünkü nefs 'Sultanlarla düşüpkalkan
Alim de hırsızdır' hadisinin de dediği gibi alimi bile alimlikten çıkaracak kadar büyük bir
Cehalettir, ve nefs tüm kötülüklerin temel nedenidir çünkü nefs akılı(aklı), mantığı
Ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını önler, engeller oysa siyaset de, özel sektör de, moda
da
Pılajlar da, tanıtımcalar da, medya da topluma sürekli olarak nefs pompalamakta
Hem topluma nefs pompalayıp, pompalattırıp hem de suçlardan şikayetçi olmak
Mantıksızlıktır,
Durum ki ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı bir dünya olan
Siyaset-moda-özel sektör-medya dörtlüsü özelde insanları
Genelde ise toplumu sürekli olarak, farkında olmadan da olsa suça yönlendirmektedir
Düşünün, bir araba şirketinin ürettiği yeni arabalarda bir teknik yanlış var
Ve bu yanlış arabaların kaza yapmasına neden olmakta
Bu durumda suçu sürücüler midir yoksa araba şirketi mi
Durum ki siyaset-moda-özel sektör-medya dörtlüsü hem yanlış yapmakta
Hem de kendisini değil kendisi yüzünden yanlış yapanları suçlamakta
Toplumlar balık gibidirler, kokmuşlarsa baştan kokmaya başlamışlardır,
İnsanlar dünyaya suçlu olarak değil bebek olarak gelirler
Çocuklar daha ilkokulda alim, alime olarak yetiştirilmeliler
Oyda akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Ve moda daha ilkokulda başlamakta
Ahlakdışı giyimli öğretmenler aracılığı
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Ve öğrencilere alim, alime olmak yerine siyasete ve özel sektöre uygun kafalar olmayı
Öğreten
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset ile,
Ülke, içine, çıplaklık ve ahlaksızlık serbestliği doldurulmuş bir fanus gibi
Toplum da bu fanusun içinde yaşamak zorunda
Düşünün, 10 bayı, içinde çırılçıplak bir bayan olan bir odaya, 1 yıl kapatsalar
Ve her gün, ve tüm gün odada porno filım(film) gösterseler
Ve o bayan hiçbir erkek ile sevişmek istemese
O erkeklerin kaçı o bayana saldırmaz,
Düşünün, 10 insanı, bir odaya 1 yıl kapatsalar
Ve odaya her gün, ve tüm gün o gürültü verilse
O insanların kaçı saldırganlaşmaz
Kaç insan, Mia geni normalin 4 katına çıksa barbarlaşmaz, vahşileşmez,
sosyopatlaşmaz
Kaç insan, kanında adrenalin normalin 4 katına çıkarılsa şiddete, saldırganlığa
Suça yönelmez,
Düşünün, 10 ölümcül hastayı bir odaya kapatsalar ve ilaçlarını hiç vermeseler
Ancak ilaçları, odadaki bir cam kasaya kilitli olarak koyulsa
O hastaların kaçı cam kasayı parçalayıp ilaçını(ilacını) almaz,
Atatürk 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Muhammed 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir
Bilim de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir
Ancak akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyaset ülkeye, topluma
Yıllardır, sürekli olarak akıldışılık, bilimdışılık, ahlakdışılık, insanlıkdışılık, barbarlık
Düşmanlık pompalamakta
Yıllardır, sürekli olarak ahlaka ve bilime aykırı şeylere izin, serbestlik vermekte
Ve yıllardır Mia geni'ni, ve adrenalini yükseltecek şeyler yapmakta, ve yapılmasına da
İzin vermekte
Sonra da kalkmış suçluları yani bebek olarak doğmuş, ve ilkokuldan geçmiş
İnsanları suçluyor, peki ey siyaset ülke, eğitim senin elinde, o çocukları neden
Alim, alime olarak yetiştirmedin, ilkokul yalnızca okuma-yazma, dört işlem öğrenmek
İçin mi var
Neden okullarda din diye, dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet
adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık,
nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımını öğretmek yerine
Arabçılık, Arab tarihi, Arabça, Osmanlıcılık, siyasi yandaşlık öğretiyorsun
Neden okullarda 'Türk'üm, doğruyum, çalışkanım
İlkem: Küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi
Özümden çok sevmektir
Ülküm: yükselmek, ileri gitmektir
Ey Büyük Atatürk
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim
Varlığım Türk varlığına armağan olsun.
Ne mutlu Türk'üm diyene!' diyen Andımız'ı kaldırıyorsun
Sonra da bir de utanmadan suçlardan şikayet edip idam cezası istiyorsun
İdam cezası istiyorsan önce kendini idam et ey siyaset
Çünkü en birinci, en baş, en temel, büyük suçlu sensin
Hem suçlular hem güçlüler
Önce siyasetçileri idam edin.
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Parantez

Kuşların kanatları kuşları insan yapmak için değil uçurmak içindir
Balıkların yüzgeçleri balıkları insan yapmak değil balıkları yüzdürmek içindir
Ahlak ve bilim insanı insan yapmak içindir
Çünkü insan ile hayvan arasındaki en büyük fark ahlak ve bilimdir,
Demokrasi bu değil, demokrasi 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Adalet bu değil, adalet 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Laiklik bu değil, laiklik 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Atatürkçülük bu değil, 'Atatürkçülük ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Uygarlık bu değil, 'Uygarlık ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Din bu değil, 'Din ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Özgürlük bu değil, 'Özgürlük ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Kalkınmak bu değil, 'Kalkınmak ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Eğitim bu değil, 'Eğitim ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Doğru devrimcilik bu değil, 'Devrimcilik ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Milliyetçilik bu değil, 'Doğru milliyetçilik ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Akıl-ruh sağlığı bu değil, 'Akıl-ruh sağlığı ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Doğru sanat bu değil, 'Doğru sanat ahlakçılık ve bilimsellik' demek,
İnsan olmak zincirleri kırmak değil, kendini 'Ahlakçılık ve bilimsellik parantezi'ne
Almak demek,
Biryandan akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset türü, ünlü türü, müzik türü, sinema türü
Pılaj(Plaj) türü, otel türü, moda türü, medya türü, eğlence türü, özel sektör türü
Hukuk türü, ekonomi türü, özel hayat(yaşam) türü ile, ünlü türü ile
Çöreklendi Türkiye'nin üzerine
Biryandan(Bir yandan) Osmanlıcısı, biryandan Arabçısı, biryandan Çincisi
Biryandan Amerikancısı, biryandan Avrupacısı
Tek çözüm, tek kurtuluş
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de dediği gibi
'Bilim ve ahlak'
Çünkü bilim beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel zirvesi, ahlak nitel zirvesi
Ve bilim ile ahlak insan hayvan ile insan arasındaki en üstün fark,
Türkiye'de 'Ahlakçılık ve bilimsellik' istenmiyor
İsteniyor ki Türkiye ya ahlakdışı ya bilimdışı bir ülke olsun
İsteniyor ki Türkiye'de Türkçe bile son bulsun
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammedçiler
Ve 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürkçüler
Siz olsun 'Ahlak ve bilim'de birleşin, toplanın
Türkiye'yi Sodom, Gomora, Pompei ya da Conan, Zeyna, Romalı yapmak isteyenler
Kahrolsun,
Al kendini 'Ahlak' ve 'Bilim' parantezine
Bu parantez, seni insanca dünyaya götürecek kanatların
 Bu parantezin kanatları ki seni insan olmamaktan koruyacak
İnsan olmamaktan kurtaracak
Doğru insan olmaya, doğru dünyaya
İnsan olmaya götürecek olanın.
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Plajlar Ve Moda Yasaklansın

Ey Sağlık bakanlığı, sana akıl-ruh sağlığı da dahil değil mi
Ey Aile bakanlığı, sana ahlak, ve akıl-ruh sağlığı da dahil değil mi
Ey Gençlik bakanlığı, sana ahlak, ve akıl-ruh sağlığı da dahil değil mi
Ey Eğitim bakanlığı, sana bilim, ahlak, ve akıl-ruh sağlığı da dahil değil mi
Ey Hükümet, sana bilim, ahlak, akıl-ruh sağlığı hizmeti de dahil değil mi
Ey Anayasa, sana ahlak, ve akıl-ruh sağlığı da dahil değil mi
Ey Ekonomi, sana ahlak, bilim, ve akıl-ruh sağlığı da dahil değil mi
Ey Sanat, sana akıl, mantık, ve akıl-ruh sağlığı da dahil değil mi
Ey Demokrasi, Laiklik, Özgürlük, Hukuk, sana ahlak ve bilim de dahil değil mi
Ey Üniversite, sana ahlak da dahil değil mi
'Üniversite' demek 'Ahlak' da demek de
Ey Medya, sana ahlak da dahil değil mi
'Türkiye' demek 'Önce ahlak' demek de
Ey Türkiye, sana ahlak da dahil değil mi
'Türk' demek 'Önce ahlak' demek de
Öyle ise ne bu ülkenin akıldışı-ahlakdışı-bilimdışı durumu
Ahlak beyinin, ruhun, insan olmanın, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesi
Bilim de nicel zirvesi de,
Delilik ahlaka ve bilime aykırılık durumudur(halidir)
Ahlak ve bilim insanları da, toplumları da, insanlığı da, dünyayı da
Akıl-ruh sağlığını korur
Çünkü ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesidir, bilim de nicel zirvesi,
İnsanca bir duruma değil hayvansal bir duruma doğru gitmekte insanlık
Küresel bir güç hayvanların zevklerine göre düzenlemekte insanlığı ve dünyayı
Herşeyin merkezi vardır, doğru anlamanın merkezi de sözcükler
Sözcüklerin merkezi de sözcüklerin doğru tanımlarıdır
Sözcüklerin doğru tanımlarına da, doğru tanıma da aykırı düzenleniyor dünya
Televizyon hayvanları mutlu eden şeylerle dolmakta
Yemek bağımlılığı, kas bağımlılığı, haz bağımlılığı
Cinsel ahlakdışılık, şiddet, vahşet, nefs köleliği üreten yayınlarla
Televizyon diyor ki 'Ye, iç, kas kütlesi ol, çıplaklaş, mutlu ol'
Yani durum tıpkı hayvan dünyasındaki gibi mutluluk gibi
Ruhsal bunalıma girerse de 'Astroloji denilen bilimdışılığa sarıl' diyor
Bilim alim, alime üretmeye çalışıyor, televizyon ne üretmeye çalışıyor
Bu durumun temel nedeni de ülkelerin Muhammed'in de, Atatürk'ün de istediği gibi
'Ahlak ve bilim' ile değil de ahlaka ve bilime aykırı bir dünya olan
Amaçı toplumları bölmek ve insanları da, ülkeleri de birbirlerine düşman etmek olan
Siyaset ile yönetilmesi,
Doğru düşünmek için de, doğru hayat(yaşantı) için de, doğruyu anlamak için de
Önce sözcüklerin doğru tanımlarını bilmek gerekir
Sözcüklerin doğru anlamları bilinmezse mantıksızlık oluşur
Mantıksızlık oluşunca da akıldışılık ve insanlıkdışılık oluşur
Bu nedenle ki önce mantığa sarılmalı insan
Öyle ki mantık akıl-ruh sağlığının da, demokrasinin de, özgürlüğün de temelidir,
İnsanların anlamlarını doğru bilmedikleri temel sözcüklerin doğru anlamları şunlar:
1- Ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesidir, ve insanı hayvandan ayıran temel nitel
farktır
Bilim beyinin ve evrenin nicel zirvesidir, ve insanı hayvandan ayıran temel nicel farktır
2- Demokrasi siyasi parti serbestliği değil ahlaka ve bilime uygunluktur
3- Özgürlük başka şeydir, serbestlik başka şey
Özgürlük özün ahlakçılık ve bilimsellik içinde var olmasıdır
Serbestlik ise ahlak ve bilim koşulu gerektirmez
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3- Akıl-ruh sağlığının ölçütü mutluluk, kendi ile barışıklık, toplum ile barışıklık
Hayat ile barışıklık, dünya ile barışıklık gibi şeyler değildir
Ahlaka ve bilime uygun insan olmaktır
4- Din başka şeydir, dini inanç başka şeydir
Din, dini tanımlayan Din hadisileri'nin 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet,
adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' dediğidir oysa dini inanç böyle bir zorunluluk gerektirmez
5- Adalet başka şeydir, hukuk başka şeydir
Adalet bilime ve ahlaka uygun olmaktır
Hukuk ise akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya türü olan siyasetin
Yaptığı birşeydir, egemenliğidir
6- Moda özgürlük değildir çünkü ahlakı ve bilimi yani mantığı dışlamaktadır
Ve dünyaya egemen olmak isteyen akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir merkezin
Araçı(Aracı) olarak kullanılmaktadır
7- Batı zekidir ancak akıllı değildir çünkü akılın nitel zirvesi ahlaktır
Oysa Batı ahlakdışı durumda
Bu nedenle ki bilimde ve teknolojide ilerleyebilir ancak insanlıkta gerikalır(geri kalır)
8- Hayattan zevk, mutluluk almak mantıklı birşey değildir
Çünkü dünya içi lav, kor, ateş, insanlıkdışılık birşeydir
Beden de içi bağırsak, bok, pislik, iğrençlik, insanlıkdışılık birşey
İnsanlıkdışılıktan zevk, haz, mutluluk almak hem mantıksızlıktır
Hem akıl-ruh sağlıksızlığıdır, hem insanlıkdışılıktır
Yani insan ve insanlık için ilk gerekli olan şey sevgi ve duygu değil
Mantık, ahlak, ve bilimdir,
Bu tanımlar ışığında pılajlara(plajlara) ve modaya bakalım
Durum insanlığı çıplaklığa, utanmazlığa, ahlakdışılığa, hayvan dünyasına doğru
Yöneltmek durumu
Çünkü ahlak insanı hayvandan ayıran en nitel farktır
Yani ahlak hayvanda yoktur
Yani durum Atatürk'ün kurtarttığı, ve Muhammed'e inanılan bir vatanda, bir toplumda
Atatürk'e de, Muhammed'e de aykırı
Ancak akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batıya uygun bir durum,
Ahlakdışı pılaj türü, ahlakdışı ve bilimdışı moda türü
Ahlak için olmaktan önce
İnsanların ve insanlığın akıl-ruh sağlığını korumak için yasaklanmalıdır
Tıpkı uyuşturucuyu yasaklamak gibi
Bu nedenle ki ahlakdışı pılaj türü, ve ahlakdışı-bilimdışı moda türü yasaklanmazsa
Hem arkasından Batıda olduğu gibi porno, fuhuş, ensestlik, uyuşturucu serbestliği gibi
Serbestlikler de gelir
Hem insanlığın akıl-ruh sağlığı olmaz olur,
Hem de suçlar arttıkça artar
Yani ahlakdışı pılajların, ahlakdışı-bilimdışı modanın yasak olmadığı bir dünyada
Eğitim boşunadır çünkü meslek sahibi-sahibesi
Ancak insanca insan değil robot gibi ya da hayvansal özentili meslekli insan yetiştirir,
Evet, insanlığın akıl-ruh sağlığının korunması için
Siyaset de, ahlakdışı pılajlar da, ahlakdışı-bilimdışı moda da yasaklansın
Sor kendine ey insan
Dünyayı ve seni neden ahlak ve bilim yani mantık değil de
Ahlakdışılık ve bilimdışılık yani mantıksızlık yani delilik yönetsin
Üstelik de üniversite mezunu ya da dinli olmak istiyor
Ya da akıl-ruh sağlıklı olmak istiyor  isen?
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Putin Neyin Gülü

ÖNCE MANTIK
BİLİNÇLEN İNSANLIK
Siyaset toplumu bölmek, ve insanları birbirlerine düşman edip
Çıkar sağlamak üzerine kurulu
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-barbar
Ve felsefeye de, mantığa da, bilime de, ve dine de
Yani insanca dünyaya aykırı bir dünyadır
Bu nedenle siyasetten insanca, doğru bir dünya ummak yanlıştır
Siyaset ya ahlaksız bir dünya türü getirir ya vahşi bir dünya türü
Çünkü siyaset gerçekte hükümdarlığın medenilik takliti yapan biçimidir
Bu nedenle ki binlerce üniversite olan 21. yüzyılın bile
Modadan sıpora(spora), medyadan bilgisayar oyunularına(oyunlarına) kadar
Romalılar çağı'ndan farkı yok
Gerçek ki tek insanca dünya ve devlet türü 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in
de
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de dediği gibi
'Önce ahlak ve bilim'dir,
'Rusya' dediğimizin de, 'Russia' denilenin de gerçek adı 'Rossiyskaya' imiş
'Ross' İngilizcede 'gül' anlamına gelen 'Rose(Okunuşu: Roz)' gibi 'gül' demek
Yani bu durumda açık ki 'Rusya, Russia' denilen ülke 'Gül ülkesi' gibi bir anlama sahip
Bu nedenle 'Rusya' ya da 'Russia' yerine hiçdeğilse 'Rosya' denilmeli, halkına saygı
olarak
Türkiye'ye İngilizcede 'Türkiye' yerine 'hindi' anlamına gelen 'Turkey' denilmesi
Nasıl ki hoşumuza gitmiyorsa,
Gül güzelliktir, sevgidir, aşktır
Ancak Putin nasıl bir gül ki Ukrayna'ya hem de bebekleri, çocukları, hastaları, sivilleri
bile
Öldürecek biçimde
Bile vahşice saldırtıyor,
Rosya karlar, buzlar içinde bir ülke
Açık ki ona en çok ak(beyaz) gül demek uygun olur
Gül saksıda da açar, bataklıkta da
Ancak Putin'in hali 'Kan gülü'lerini anımsatmakta(hatırlatmakta)
İnsanlık, akıl, mantık soruyor: 'Putin neyin gülü?'.
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Sabahat Akkiraz'ın Mantığının Mantıksızlık Durumu.

En büyük ahlaksızlık ahlakı ahlaksızlık saymak
Ya da ahlakı ve ahlakdışılığı eşit, aynı, farksız saymaktır
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir
Bu nedenle ki ahlakdışılık insanlığa da saldırı durumudur
Ahlak saldırgan değildir çünkü ahlak beyinin ve evrenin insani en nitel zirvesidir
Ahlak medeniliktir, ahlakdışılık medenilik değildir
Nefs, serbestlik, ve ahlakdışılık ise saldırgandır çünkü 'Önce ahlak ve bilim' demezler
Oysa demokrasi, laiklik, özgürlük 'Önce ahlak ve bilim' der
Yani gerçek saldırganlık ahlaka ve bilime uymamaktır
Bu nedenle ki diktatörlükler ahlaka ve bilime uymazlar,
Üniversitelerde de, ilkokulda da ilk öğretilmesi gereken şey
'Nefssizlik, ahlak, ve mantık' olmalıdır
Çünkü nefs hem en büyük cehalettir, hem tüm kötülüklerin genel nedenidir
Hem de akılı, mantığı, ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını, ve insaniliği önler
Ahlak da beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin en nitel en zirvesidir
Bilim de beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel en zirvesidir
Bu nedenle ki eğitim 'İşe girmek, para kazanmak, sıporcu(sporcu) olmak
Sanatçı olmak' gibi nedenler ya da istekler üzerine değil
'Düşünür(Filozof), alim, alime, bilge olmak' üzerine kurulu olmalıdır
Yoksa akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalardan olan
Siyasetin ve özel sektörün kölesi, uşağı durumunda olur,
Sosyal medya var diye herkes kendini düşünür(filozof), alim, alime, bilge
Toplum önderi, insanlık önderi, akıl(us)l önderi sanmaya başlamakta
Dili olan konuşuyor, eli olan yazıyor ancak düşünme merkezi ne dil ne el
Doğru düşünme merkezi beyinde
Beyin de ancak felsefe, mantık, ahlak, ve bilim yüklü ise doğru düşünebilir
Çünkü felsefe konularda tüm olasılıkları dürüstçe ve tarafsızca saptama bilimidir
Ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesi, ve insanı hayvandan ayıran en nitel farktır
Bilim beyinin ve evrenin nitel zirvesidir, ve insanı hayvandan ayıran en nicel farktır
Mantık da ahlakın ve bilimin kesişim noktasıdır,
Bir toplumu eğitmek siyasetçilerini ve ünlülerini eğitmekten geçer
Çünkü toplumların arkalarından giderler
Bu nedenle onları eğitmek çok önemlidir,
Vikipedi'de ortaokul mezunu olduğu, yani üniversite mezunu da olmayan
Yani bilimsellik dünyasına ancak ortaokul düzeyinde girmiş olan
Onu da Almanya'da yani akıldışı-ahlakdışı bir dünya türü olan Avrupa'da
Almanya'da okumuş olan
Müzikçi Sabahat Akkiraz demiş ki 'Nasıl muhafazakar kadınlarımız tercih ettikleri gibi
Giyiniyorsa laik kızlarımız da istediği gibi giyinir
Rahatsız olan, başını çevirsin, 'Nefsine sahip ol ki insan olasın
Nefsin bozuksa çuval da giyse bozuktur, mayo da giyse bozuktur',
Atatürk'ün 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş
demektir'indeki
'Sanat', ve 'Sanatçı' türü 'Önce ahlak ve bilim' diyen sanatçı türüdür
Çünkü hem Atatürk 'Önce ahlak ve bilim
Benim sözlerimle ya da yaptıklarımla bilimin ya da ahlakın dedikleri çelişirse
Benim dediklerimi ya da yaptıklarımı değil
Bilimin ve ahlakın dediklerini yapın'ı öğretmiş evrensel insandır
Hem de ahlak beyinin, insanlığın, akıl-ruh sağlığının, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir
Bilim de nicel zirvesi,
Sabahat Akkiraz'ın mantıksız mantığına göre demek ki
Uyuşturucu kullananlar sigara içenlere 'Siz nasıl sigara kullanıyorsanız
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Biz de uyuşturucu kullanıyoruz, görmek istemiyorsanız bize bakmayın
Başka yere bakın'
Eşini yatakta başkasıyla yakalayan eşe de yataktakiler 'Biz birbirimizi seviyoruz
Seviştiğimizi görmek istemiyorsan odadan çık' diyebilirler
Çocuklarını ve karılarını dövenler de 'Siz de halılarınızı dövüyorsunuz
Görmek istemiyorsanız başka yere bakın' diyebilirler
Hayvanlara işkence edenler de 'Siz de hayvanları vahşice kesip yiyorsunuz
Hayvana işkencemizi görmek istemiyorsanız başka yere gidin' diyebilirler,
Gerçekte, Sabahat Akkiraz'ın 'Nefsine sahip ol ki insan olasın' sözü
Mantık, felsefe, ve bilim açısından, 'Ahlaka aykırılık içindeki insanları
İnsandan saymamak' durumudur yani bu sözü ile Sabahat Akkiraz daha en başta
Kendisi ile çelişik durumdadır
Çünkü ahlakdışılık da nefstir, ahlaka aykırı giyim de nefstir, ahlaka uymamak da nefstir
Bencillik, sorumsuzluk da nefstir
Gerçekleri ve doğruları umursamamak da nefstir
Toplumu umursamamak da nefstir, insanlığı umursamamak da nefstir
Serbestlik de nefstir ancak demokrasi, laiklik, ve özgürlük nefs değildir
Çünkü serbestlikte 'Ahlak, bilim, ve mantık' zorunluluğu olmaz
Demokrasi, laiklik, ve özgürlük ise 'Önce ahlak ve bilim' demektir
Yani özgürlük demek 'Özün evrenin iki insani zirvesi olan ahlaka ve bilime uygunluk'
Durumu demektir ki ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en üstün özelliklerdir
zaten,
İlginç birşey ki Avrupa'dan gelmiş sanatçılar topluma ya akıldışılık ya ahlakdışılık
Öğretmek ya da sunmak durumu göstermekteler
Oysa Avrupa demek birzamanlar düşünür(filozof), alim, alime, akıl, mantık, felsefe
demekti
Şimdi ise zina, fuhuş, eşcinsel evlilik, porno, ensestlik, pedofili, zoofili
Toplumsal alanlarda sevişmek, uyuşturucu, çıplaklık, astroloji, falcılık, medyumluk gibi
Ahlakdışı ve bilimdışı ne varsa serbest olan, insanlıkdışı ve bilimdışı dünya türü
durumunda
Öyle ki Avrupa'da 'Boğa güreşi' denilen barbarlık, vahşet serbest
Kadın sütü satışı, ve kadın sütü ürünüleri(ürünleri) satışı serbest
Kadınların müşteri olduğu, erkeklerin fahişelik yaptığı genelevler serbest
Zaten insanlık da en vahşi çağını 'Engizisyon' adı altında da
'Nazi imparatorluğu' adı altında da Avrupa'da yaşadı
Ve ne acı ki zaman geçtikçe Avrupa insanlık olarak daha doğruya ve daha iyiye gitmek
yerine
Daha yanlışa ve daha kötüye gitmekte
Çünkü ahlak zekanın, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran en üstün nitel özelliktir
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de yalnızca 'Önce bilim/ilim' değil
'Önce ahlak ve bilim' dedi
Öyle ki Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, bunlar yoksa din de olmaz
Bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin
Utanması olmayanın dini de olmaz' dedi,
Gerçek ki bir toplum ancak siyasetçileri ve ünlüleri ahlak ve bilim ile eğitilmişlerse
Eğitilmiş olur,
Böylece, Sabahat Akkiraz da Zeki müren, Bülent Ersoy, Seda Sayan gibi asla
Dinlemeyeceğim sözde sanatçılar
Sabahat Akkiraz'ın konserleri de akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türü gibi
Asla giymeyeceğim yerler arasında yerini almış oldu
Çünkü ben de Muhammed, Atatürk, demokrasi, laiklik, ve özgürlük gibi
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'ÖNCE AHLAK VE BİLİM' diyorum
Çünkü ahlak ve bilim yoksa yalnızca din, demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, mantık
değil
Akıl-ruh sağlığı da olmaz
Müslümanlar 'Allah'ım canımı al akılımı(aklımı) alma' derler ya
Bu iş ancak ahlaka ve bilime uymak ile olur
Bu nedenle ki 'Allah'ım ahlakımı ve bilimi benden alma' deseler daha açık, daha öğretici
Ve daha iyi olur,
Toplumu düşünürler, alimler, alimeler, bilgeler yönlendirmeli
Üniversite bile okumamış kimseler değil
Sesi ya da yüzü güzel olmak akılı, mantığı da güzel olmak değildir.
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Sahte Atatürkçüler

Atatürkçü olduklarını söylerler
Atatürk'ü anladıklarını, bildiklerini, savunduklarını sanırlar
Oysa gerçekte Atatürkçülük durumu içermezler
Sahte Atatürkçüler,
Sigara, içki içerler
Bikini, mayo, mini şort, tayt pantolon giyerler
Atatürk'ün 'Önce bilim ve ahlak' dediğini bilmezler
Sahte Atatürkçüler,
Atatürk'ü bilimin ve ahlakın değil
Zevkin, hazzın, eğlencenin, nefsin koruyucusu sanırlar
'Benim yaptıklarımla bilimin ya da ahlakın dedikleri çelişirse
Yaptıklarımı değil bilimin ve ahlakın dediklerini yapın' dediğini bilmezler
Sahte Atatürkçüler,
Atatürk sigarayı, içkiyi
Ve akıldışı-ahlakdışı modayı yasaklasaydı
Büyük olasılıkla Atatürk düşmanı olurlardı
Sahte Atatürkçüler.
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Sapıklıklar

'Sosyalleşme' adı altında 'Sürüleşme' yani hayvanlaşma yani insanlıktan uzaklaşma
Öğretiliyor
Çünkü bilimdışı-ahlakdışı dünya olan kapitalizımın(kapitalizmin) yandaşlarının işine bu
geliyor
Bu nedenle ki 'Sosyal' denilen alanlar bilime ve ahlaka aykırılık içindeki alanlar
Yani o alanlarda bilime ve ahlaka aykırı herşey var
Çünkü 'Sosyal' sözcüğü sürü halinde yaşadıkları için kurt hayvanına, karınca hayvanına
Arı hayvanına da deniliyor
Yani 'Sosyalleş, sosyal ol' sözcüğünün anlamı 'Sürü halinde, birlikte yaşa da nasıl
olursan ol'
Bu nedenle örnek ki akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir sözde sanatçının
Müzik konserine gitmek 'Sosyalleşme' sayılıyor,
Bikinililiğe sapıklık diyenler var
Türbanlılığa sapıklık diyenler var
Komünistliğe sapıklık diyenler var
Milliyetçiliğe sapıklık diyenler var
Her dini inanç ötekilere 'Sapıklık' gözü ile bakıyor
Yani durum ki dünyada 'Sapık' denilmeyen kimse yok, bebekler ve küçük çocuklar
dışında
Çünkü 'Sapma'yı yalnızca yanlış birşey olarak öğrenmişler
Çünkü bilimdışı-ahlakdışı bir dünya olan siyaset toplumlara mantıksız bir dünya
örmekte,
Türkçeyi bilmedikleri de, bilimsel olmadıkları da açık
Durum ki insanlar her sözcüğü yeniden öğrenmek zorundalar
Çünkü açık ki her sözcük yanlış öğretilmiş
Örnek ki demokrasi 'Siyasi parti yönetimi' diye biliniyor oysa 'Ahlakçılık ve bilimsellik'tir
Özgürlük 'Serbestlik' olarak biliniyor oysa 'Özün gür yani doğru ve iyi varlığı'
durumudur
Felsefe 'Felsefe tarihi' sanılıyor oysa 'Konulardaki tüm olasılıkları tarafsızca, dürüstçe
Araştırmak ve sunmak bilimi'dir
Hukuk 'Adalet' sanılıyor oysa 'Adalet ahlakçılık ve bilimselliktir
Oysa hukuk bilimdışı-ahlakdışı bir dünya olan siyasetin emirleridir,
Savım ki Türkçeyi önemsememek, küçümsemek, hor görmek, dışlamak
'Türkçe ile felsefe, bilim, düşünmek olmaz' gibi savlar ya cehalettendir
Ya Atatürk, Türkiye, Türkçe, demokrasi, laiklik, özgürlük düşmanlığından
Yani gericiliktendir, yobazlıktandır
Çünkü Türkiye hem kendi içinde mantığa sahiptir
Hem de hemen hemen tüm dillerin içinde yer alır
Yine savım ki Arabça, İngilizce, Fıransızca(Fransızca) sanılan, gerçekte ise ya Türkçe
Ya Türkçe kökenli olan pekçok sözcük vardır
'Sapıklık' sözcüğünün kökeni, temeli olan
'Sap' sözcüğü de bunlardan biridir,
Savım ki 'Sap' sözcüğünün iki anlamı, koşulu, temeli, içeriği, özü vardır:
1- Ana yapıdan ayrılmak, ayırıklık
2- Yukarı yönlü olmak ki yine savım ki 'Sap' sözcüğündeki 'ap' eki
İngilizceye de 'Up' yani 'Ap' yani 'Yukarı' olarak geçmiştir
Sap yukarı yönlü yani dik olan şeydir
Bu nedenle ki kök ana yapıdan ayrıklık olmasına karşın
Sap değildir
Buğdayın sapı da, sapanın sapı da diktir
Elmanın, armutun(armudun), ayvanın sapı ise aşağıdan yukarı bakılırsa diktir
Yani aşağı doğru değil yukarı doğrudur
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Bu nedenle ki 'Sap gibi durma, otur bir yere' ya da 'Birşeyler yap' deniliyor
Yani sap farklılık, ayrıklık, ve diklik içerir
Bu bilgi ışığında 'Sapıklık' sözcüğünü düşünelim,
Durum ki sapmanın kendisi değil içeriği ya da amaçı(amacı) önemlidir
Çünkü örnek ki sapan pusula değil sapmayan pusula bozuktur
Yollar sağa, sola sapsınlar diye sokaklar yapılır
Önüne engel çıktığında sapan füzeler yapılır
Tüplü televizyonlarda, tüplü monitörlerde 'Saptırma bobini'leri
Yani ışınları saptıran bobinler vardır yoksa görüntü küçücük olur
Bağırsaklar sağa, sola, aşağı, yukarı sapmıyorlarsa sorun var demektir
Demek ki yanlış, kötü, zararlı, çirkin olan şey sapmak değildir
Yanlışa, kötüye, zararlıya sapmaktır
Bu nedenle 'Sapık' sözcüğünü doğrudan, ille(illa) de kötü anlamda düşünmek yanlıştır
Çünkü örnek ki her dini inanç öteki inançları 'Sapıklık' olarak tanımlar
Yani kendisinden sapmış olan herşey sapıklık olarak yorumlar
Demek ki düşünsel sapıklık da var,
Bir de ahlaksal sapıklık var ancak ahlaksal sapıklık da kendi içinde örnek ki
Ahlaka aykırı giyim sapıklığı, zina-fuhuş-eşcinsellik gibi cinsel sapıklık
Rüşvet, yolsuzluk, tırafik(trafik) kurallarına uymamak gibi sapıklıklar
Magandalık yani erkek sosyopatlığı, magindalık yani dişi sosyopatlığı gibi sapıklıklar
Çorbayı ağız yerine burunla içmek sapıklığı
Dışkısını yemek sapıklığı
Yani yanlış olan şeye, yanlışa sapmalardır,
Peki doğruyu ne belirler, nasıl belirleyeceğiz
Yine savım ki doğrunun iki koşulu ve ölçütü var:
1- Beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel zirvesi olan bilim
Yani birşey bilime aykırı ise yanlıştır yani nicel doğrudan sapmaktır yani sapıklıktır
2- Beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesi olan ahlak
Yani birşey ahlaka aykırı ise yanlıştır yani nitel doğrudan sapmaktır yani sapıklıktır,
Bilimin ne olduğu, tanımı belli de
Peki ahlak nedir
Yine savım ki ahlak da bilime aykırı olmayanı yapmaktır
Örnek ki kırmızı ışıkta durmayıp geçmek bilime göre de, ahlaka göre de yanlıştır
Yani bilim birşeye 'Doğru' diyorsa ahlak 'Yanlış' diyemez
Ancak ahlak birşeye 'Doğru' diyorsa bilim 'Yanlış' diyebilir çünkü 'Doğru' dünyasında
Hiçbirşey bilime aykırı olamaz
Bu nedenle ki Muhammed 'Din bilimdir(ilimdir), bilim yoksa din de olmaz'
Atatürk de 'Hayatta en doğru yol gösterici bilimdir' dedi
Örnek ki bilim kanser konusunda araştırmalara benzer
Ahlak ise kanser konusunda bilimin ulaştığı kesin, mutlak bilgiler dünyasına benzer
Yani ahlakta önder olan bilimdir ancak bilimi uyaran da ahlaktır
Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' dedi,
Şimdi bakalım
Ortalıkta mini şort diye külot, bikini diye sütyen-külot, tayt pantolon diye daracık içlik
Gibi şeylerle bulunmak da
Eşcinsellik de neden sapıklık durumudur,
Cinsel sunumlu, cinsel tahrikli giyeceklerle toplum içine ya da insaniçine(insan içine)
Çıkmak durumu beyini bedene köle yapmak ilkelliği durumudur
Yani bedenin yani cinsiyetin yani cinsel organların kölesi olmak ilkelliği durumudur ki
Bu açıdan insanlık adına geriliktir yani 'ayıp'tır, utançtır
Eşcinsellik de cinsiyeti yani cinselliği yani cinsel hazzı herşeyden üstün tutmak
ilkelliğidir
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Yani demek ki ahlaka aykırı giyim de, eşcinsellik de insanlığa yani evrime
Yani insanlığın zirvelerine yani ilerlemeye aykırılıktır, bu nedenle de
Yanlış sapıklık durumularıdır(durumlarıdır)
Ancak örnek ki bilimsel, ahlaklı bir dünya ve insanlık çalışan insanlara da böyle dünya
İstemeyenler 'Sapık' diyebiliyorlar ancak bu durum açık ki yanlış sapıklık değil
Doğru sapıklıktır çünkü doğruya sapmaktır, gitmektir
Yanlışı ise dışlamaktır
Yine örnek ki aşırı yemek yemek de yanlış sapıklıktır çünkü doğruya yani sağlığa
aykırılıktır
Yine örnek ki sigara, içki, uyuşturucu gibi şeyler de yanlış sapıklıktır
Çünkü doğruya yani sağlığa aykırılık durumularıdır
Yine örnek ki gürültü yapmak da yanlış sapıklıktır çünkü insanları haksız yere
Rahatsız etmektir
Ancak örnek ki Galile'ye 'Dünya dönüyor' dediği için sapık denildi
Ancak Galile doğruyu söylediği için doğru sapıktı, ona 'Sapık' diyenler ise yanlış sapıktı
Yine örnek ki Sokrates'e gençlere doğru şeyler öğrettiği için 'Sapık' denildi
Çünkü var olan düzene aykırı, uzak şeyler öğretiyordu
Yani Sokrates doğru sapıktı ancak ona 'Sapık' diyenler yanlış sapıktı
Yine örnek ki matematikçi Hypatia'ya 'Sapık' diyenler yanlış sapıktı
Hypatia doğru sapıktı çünkü var olan düzene göre yanlış şeyler
Ancak matematiğe yani bilime göre doğru şeyler öğretiyordu
Abraham'a(İbrahim'e) da putları kırdığı için puta tapanlar 'Sapık' dediler
Ancak Abraham doğruya sapandı, ona 'Sapık' diyenler yanlışa sapanlardı,
Bu durumda
İnsan, ve insanlık bedeni yerine beyinine ve bilime yönelmeli iken
Bedenine, ve bilimdışılığa yönelirse
Beyinini bedenine egemen etmek yerine bedenini beyinine egemen ederse
Yanlış sapıklık içine girer,
Bu nedenle ki siyaset de, özel sektör de yanlış sapıklıklardır
Çünkü siyaset toplumu böler ve insanları birbirlerine düşman eder
Bilimi ve ahlakı umursamaz yani bilime ve ahlaka aykırı dünyadır
Özel sektör ise vatanı ve toplumu sömürür yani devletçi-kamucu-toplumcu ekonomiye
Yani bilime ve ahlaka aykırı dünyadır
Bilimdışı-ahlakdışı moda türü de, bilimdışı-ahlakdışı turizım(turizm) türü de
Zaten yanlış sapıklıklardır,
Sonuç olarak derim ki yanlış olan şey sapmak değil, yanlışa sapmaktır
Bilime ve ahlaka aykırı herşey yanlış sapıklıktır, yanlış sapmadır,
Hiçbir peygamber bile yok ki düzen yandaşlarınca kendisine 'Sapık' denilmiş olmasın
Sapmaktan korkmayın, yanlışa sapmaktan korkun
Tıpkı araba ile doğru sokağa sapmak yerine yanlış sokağa sapmak gibi
Doğrunun ölçütü de 'Bilim ve ahlak'tır
Bilimden ve ahlaktan ayrılmayın da nereye saparsanız sapın
Çünkü bilimde ve ahlakta tüm yollar doğruya gider.
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Sarkaç

Hayatın(Yaşamın) da, insanın da nesnel ve önsel(ezel) bir anlamı yok
Evren zorunluluk değil rastlantı üzerine kurulu
Rastlantı nesnel ve evrensel gerçeklik
Öznel zorunluk ise zorlama ve kuruntu,
Sarkaç gibi insanlar
Ev ile iş yeri arasında
Ev ile okul arasında
Ev ile üniversite arasında
Ev ile sokak arasında
Uyku ile uyanıklık
Yatak ile ayakkabı
Toprak ile hava
Gece ile gündüz, beden ile beyin arasında,
Yeryüzünde de, gökyüzünde de yapayalnız insanlık
Ne başı belli ne sonu evrenin,
Sarkaç gibi insanlar
Mutfak ile hela arasında
Sarkaç gibi insanlar
Dört mevsim arasında
Sarkaç gibi insanlar
Hayat ile ölüm arasında,
Evrenin de, dünyanın da
İnsanın da, hayatın da
Nesnel bir anlamı yok
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dine uymazsa insanlar
Ölüm saatinin
Sarkaçı gibi insanlar,
Kurtar kendini sarkaç olmaktan
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine uyup
Kurtar kendini sarkaç olmaktan hiçliğe
Yaşadığın sürece.
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Sarmakta.

Demokrasi diye serserilik sarmakta ülkeyi
Demokrasi ahlakçılık ve bilimselliktir
Özgürlük diye utanmazlık sarmakta ülkeyi
Özgürlük 'Önce bilim ve ahlak'tır,
Beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesi bilim, nitel zirvesi ahlak
Bilim ve ahlak insanı hayvandan ayıran en büyük fark
Ahlaklı ve bilimsel olmaktır, insanca olmak, insanca yaşamak,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü sarmakta ülkeyi
Bu ülkede eğitim neden var
Astroloji, medyumluk, falcılık denilen bilimdışılıklar sarmakta ülkeyi
Bu ülkede 200 üniversite neden var,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset türü sarmakta ülkeyi
Atatürk 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i yalnızca bana mı öğretti
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı hukuk türü sarmakta ülkeyi
Atatürk 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i yalnızca bana mı öğretti,
Din diye akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı arayışlar sarmakta ülkeyi
Muhammed 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır'ı yalnızca bana mı öğretti,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı turizım(turizm) türü sarmakta ülkeyi
Atatürk 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i yalnızca bana mı öğretti
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü sarmakta ülkeyi
Muhammed 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır'ı yalnızca bana mı öğretti,
Ülke 'Önce ahlak ve bilim' diyorsa doğru ülkedir
Vatan 'Önce ahlak ve bilim' diyorsa doğru vatandır
Halk 'Önce ahlak ve bilim' diyorsa doğru halktır
İnanç 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyorsa dindir
Türk olmak yalnızca Türkçe konuşmak değil, bir de ahlaklı olmaktır
Millet 'Önce ahlak ve bilim' diyorsa egemenlik milletindir.
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Savaş ( Wolfgang Borchert'in Anısına )

Uygarlık kokusu değil havada
Bomba, yanık insan eti ve yıkılmış duvar kokusu var
Çağdaşlık sesleri değil havada
Çığlık, acı, hıçkırık, inleme sesleri var
Bilim mürekkebi değil havada
Kan ve göz yaşı ıslaklığı var
Hava çok kapalı, ötesiz bulutlu, acele yağmurlu
İki yağmur yağıyor gökden
Bomba yağmuru
Korkarak, kaçarak, bir güvercin sürüsü gibi yağan yağmurun üstüne
Bir atmaca, bir av köpeği, bir avcı gibi atılıyor
Altın dişler gibi ışıldayan ve keskin dişleri ile,
Çiçek yerine bomba kokuyor yanları kalmamış her yan
Zaman yerine, günler, yerine, aylar yerine, yıllar yerine
Saniyeler yerine, akrepler yerine, yelkovanlar yerine
Bombalar gidip geliyor
Saatler zamanı değil bombaları göstermek için takılmış
Mum ışıkları yerine bombalar yanıp sönüyor
Göz bebeklerini şamdan olarak kullanıp
Ayak izlerinde ayaklar yerine bombalar var
İçeride içerisi değil
Dışarıda dışarısı değil
Bombalar var
Kulak zarlarını müzikler yerine
Bombalar sallıyor
Eller iş, ekmek, aş, özgürlük
Telefon kontörü, gofret, kola, pizza, demokrasi değil
Bombalardan kaçmak arıyor
Sevgilinin, aşkın, sevdanın
Gülün, karanfilin gelmesini değil
Bombaların gelmemesini bekliyor
Kapılar, pencereler, duvarlar, çatılar, sarmaşıklar
Ağızlarda anne, baba, eş, kardeş, iş sözleri değil
Bomba sözü var
Düşen gövdeler kaldırılmayı değil
Bombaların görmemesini diliyor
Ekmek aslanın ağızında değil
Bombanın ağızında
Gözler bombaları görmemek için kör
Kulaklar bombaları duymamak için sağır olmaya razı
En çok çalışan işçi
Bombalar ve ölüm
Ayaklar bombalardan kaçıyor
Dünden, bugünden, yarından değil
Bomba yerin, göğün ve arasındaki herşeyin
Gecenin, gündüzün, her soluğun, her çığlığın, her rengin, her dilin
Her boyun, her cinsiyetin, her gelir düzeyinin, her yolcanın(adresin)
Efendisi
Çiçekler açmıyor
Bombalar açıyor
Çocuklar kovalamıyor
Çocuklar kaçıyor
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Sevgi, saygı değil
Isıtıyor
Bombalar,
Her kapı, her pencere, her çatı, her baca, her duvar
Bomba sırasını bekliyor
Bomba akıyor pınarlar, dereler, çaylar, ırmaklar
Resim çerçeveleri yerine
Bombalar takıyor duvarlar,
Her savaşın altında ya boşinançlar ya nefs var
Biliyorum yenecek, yenmek zorunda birgün
Kötü, ahlaksız, zalim, vicdansız, onursuz, nefs hastası insanları
İyi, ahlaklı, onurlu, bilimsel, vicdanlı, insanca insanlar,
Şarkı üstünde şarkı
Taş üstünde taş
Duvar üstünde duvar
Anı üstünde anı
Dal üstünde çiçek
Gövde üstünde baş kalmamış
Sanki dünya insanlığı, uygarlığı, çağdaşlığı, aşkı hiç yaşamamış
Sanki dünyada tek bir üniversite olsun hiç açılmamış
Sanki tek bir tane olsun insanca hiç kitap yazılmamış
Dostluğu değil savaş çığırtkanlarını, savaş tüccarlarını ağırlıyor
Rahat, gösterişli, pahalı, moda koltuklar
Yaşayanlar henüz ölmediklerine seviniyorlar
Ölüler çoktan ölmüşlüklerine
Çocuklara Miki’li, çiçekli, kelebekli çocuk pedi
Gençlere ayaklarını yerden kesen gofretler, çikolatalar, kolalar
Bilgisayar oyunları
Bayanlara ped, dudak boyası, rimel, maskara, fondöten, parfüm
Saçlara şampuan, jöle, bıriyantin, boya
Hastalara ilaçlar
Evlere boya, koltuk, beyaz eşya üretmiyor
Sürümden değil taneden kazandıran
Bombalar yapıyor artık fabrikalar
Şaşırmış yeryüzü
Bilmiyor neresi, neresi
Gök bomba gölgesi
Yer bomba gölgesi
Cinayetlerde parmak izi, Dna aranmıyor artık
Her cinayetde bomba metali, bomba izi,
Nerede dün
Fahişeleri alkışlayan eller, öpen dudaklar
Okşayan tenler
Fahişelere verilen övgüler, güller, karanfiller
Hangi karanlık, insanlık dışı, bombacı ruhların inlerindeler,
Bombalar fahişelere benzerler
Tek bir çığlık atmak yerine
Binlerce, milyonlarca çığlık attıran
Üstelik yalan söylemeye de gerek yoktur onlara
Üstelik birbirlerini kıskanmazlar
Birbirleri ile saç saça, baş başa kavga etmezler
Ve bedendeki tek birşeyi değil
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Herşeyi boşaltırlar uluortaya,
Bilinç değil, bilinçsizliktir savaş
Beyin değil, bedendir savaş
Bombalarda akıl olsa
Yapanları, düğmelerine basanları ve bastıranları yok ederler önce,
Haydi çocuklar
Okullar kapalı artık süresiz
Çünkü bu insanlığın, bu dünyanın
İnsanca olmak isteği yok
Hayvanlar yaşamak için öldürür
Ne yerde ne gökde ilah yok
İnsanın insanı öldürmeye hakkı yok
Gerçekde birer yalan, vatan denilen umutlar
Gerçekde birer canavar, vatan denilen yarınlar
Gerçekde birer hainlik, vatan denilen kahkahalar,
Bunca bilim, teknoloji
Hayvanlaşamadığı için mi var insanlık
Bunca yük
Bunca bomba
Bunca savaş
Hayvanlaşamadığı
Hayvanlaşmayı beceremediği için mi insanlık?
Haydi çocuklar
Bunca okul, bunca bilim, bunca sanat, bunca kültür
Bunca kitap, bunca öğretmen, bunca okul boşuna
Kitaplarınızı, defterlerinizi yakın
Kalemlerinizi kırın, silgilerinizi parçalayın
Süt, yumurta, peynir, ekmek, meyve değil
Düzen böyle istiyor
Kapitalistler, özel sektör, egemenler, ağalar, beyler, padişahlar, kırallar
Kraliçeler, pirensler, pirensesler
Savaş fabrikatörleri, savaş tüccarları, savaş zenginleri böyle istiyor
Tabanca, mermi, bomba, boğma telleri koyun beslenme çantalarınıza,
Haydi çocuklar, savaşa
Haydi
çocuklar
sa
va
şa.
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Seksomanyanlık Saldırısı Durumu

Vatan ahlak ve bilim varsa vatandır
Vatan ahlak ve bilim korunuyorsa korunuyor demektir
Vatan ahlak ve bilim varsa kutsaldır
Çünkü ahlak ve bilim beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin
En zirveleridir
'Moda tanıtımcası/reklamı, moda, turizım(turizm), eşcinsellik, sıpor(spor), medya, ünlü,
Hukuk, demokrasi, siyaset, ekonomi, laiklik, özgürlük gibi adlar altında
Seksomanyaklık yayılıyor,
21. yüzyılda ülkelere, insanlığa, dünyaya en büyük saldırı
Hertürlü(Her türlü) ahlakı, edebi, utanmayı dışlamış
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Ve hertürlü(Her türlü) ahlakı, edebi, utanmayı dışlamış
Ve gizli zinaya, gizli fuhuşa, gizli ensestliğe, ve gizli eş değiştirmeye yani swinge
Ortam, olanak sağlayan pılaj(plaj) türü ile yapılmakta
Beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, evrenin, ve medeniliğin zirvesi
Ahlak ve bilimdir
Ahlak ve bilim insanı hayvandan üstün yapan en önemli özelliklerdir
Bu nedenle ki Atatürk 'Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğretti
Muhammed de 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır' dedi,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkez
Dünyaya moda, pılaj(plaj), ünlü, siyaset, medya, ve ekonomi gibi şeylerle ahlakdışılık
Astroloji, falcılık, medyumluk gibi şeylerle bilimdışılık
Sıpor(Spor) gibi şeyler ile de vahşilik egemenleştirmeye çalışmakta
İnsanları ve ülkeleri seksomanyak yapmaya çalışmakta
Çünkü ülkelere ve dünyaya egemen olmak istiyor
İnsan dişisini fahişe gibi giydirmek, insan erkeğini vahşi yapmak istiyor
Heryerde ahlakdışı moda tanıtımcaları(reklamları), ahlakdışı turizım(turizm)
tanıtımcaları
Bu bir rastlantı değil saldırı
Moda tanıtımcalarına pornodaki gibi '+18' sınırı konulmaya bile başlandı artık,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda, pılaj, medya, siyaset, ekonomi türü
Ahlaksızlık ve bilimdışılık yayıyor
Ahlaksızlık ve bilimdışılık akıl-ruh sağlığını önler
Ahlaka ya da bilime aykırılık akıl-ruh sağlıksızlığının yansımasıdır, belirtisidir, ölçütüdür
Akıl-ruh sağlığının bozulması suçları arttırır
Seksomanyak yapılan toplumlarda akıl-ruh sağlığı da, suçsuzluk da olmaz,
Bu nedenle Türkiye
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de dediği gibi
Ahlaka ve bilime aykırı olmayan bir ülke yapılmalı
Türkiye ahlak ve bilim ile yalnızca kendini değil
Tüm dünyayı, tüm insanlığı da kurtarmalı.
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Sevgili.

Çok sevdiğini mi söylüyor
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu sevgilin
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu seni
Bağırsak bağırsağa, bok boka böyle bir aşk yalan olmasın sakın,
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu sana aşk şiirileri(şiirleri) mi yazıyor
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu bedenli sevgilin
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu sevgilin aşk müzikileri(müzikleri) mi
Söylüyor
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu sana,
'Senin için Roma'yı bile yakarım' mı diyor; içi bağırsak, bok, iğrençlik, mide
bulandırıcılık dolu
Bedenli sevgilin
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu sana
Bil ki Roma'yı yakacak olan, Roma'yı yakmadan seni yakar birgün
'Dünya bir yana, sen bir yana' mı diyor; içi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık
dolu
Bedenli sevgilin
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu sana
Bil ki dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dini dışlayan insan
Ya hayvandır ya da birgün mutlaka döner hayvana,
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu seni
Herşeyden çok sevdiğini mi söylüyor; içi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık
dolu
Bedenli sevgilin
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dinden de mi çok sevdiğini
söylüyor
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu bedenli sevgilin
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu sensiz yapamayacağını mı söylüyor
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu bedenli sevgilin
Yani insanı insan yapan, dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dinsiz yaparmış da
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu sensiz yapamazmış mı
İçi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu bedenli sevgilin
Öyle ise def et gitsin
Çünkü dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine aykırı insan
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dini umursamayan insan
İnsan değildir,
Seni çok sevdiğini mi söylüyor sevgilin
Sevgilin içi bağırsak, bok, iğrençlik, mide bulandırıcılık dolu bir beden mi
Yoksa içi , 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din ile dolu bir ruh mu?
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Sezen Aksu Adem Havva Ve Cehalet Konusu

Dindar nesil kindarlık ile de, siyaset ile de yaratılamaz
Çünkü kin de, siyaset de dine aykırıdır
Çünkü dini tanımlayan Din hadisileri
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyor
Bu nedenle de din diye kindarlara da, siyasetçilere de uyulmamalıdır
Dindar nesil ancak dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği din ile olur,
Durum ki akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkez
Dünyayı işgal etmek için
Akıldışı-ahlakdışı moda türü
Ve akıldışı-ahlakdışı ünlü türü yaymaya çalışmakta
Bazıları da bu tuzağa düşmekte
Bu nedenle ki Usa'da da, Türkiye'de de 'ünlü' diye akıldışı-ahlakdışı türden insanlar
Baştaçı ettirilmekte
Türkiye'de yerden biter gibi akıldışı-ahlakdışı ünlü türü
Ve akıldışı-ahlakdışı müzik türü türemesi bundandır,
Siyaset toplumları bölmek, ve insanları birbirlerine düşman etmek üzerine kurulu
Bir dünya olduğu için hem işi budur
Hem de işi bu olduğu için dine aykırıdır
Bu nedenle ki her dine aykırılığın arkasında mutlaka siyaset de vardır
Bu nedenle ki kendine Hıristiyan(Hiristiyan), dinli diyen Usa'da(Abd'de) zina, fuhuş
Porno, eşcinsellik, eşcinsel evlilik, sütyen-külot ortalıkta bulunmak, ensestlik, pedofili
Zoofili, uyuşturucu, evli eş değişimi gibi ahlaka, dine aykırı herşey serbest,
Din
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığıdır,
Sezen Aksu'yu savunacağım akılıma(aklıma) gelmezdi hiç
Çünkü dine aykırı durumuna, ve müziklerindeki abuksubuk, saçmasapan sözlerini
Hiç sevmiyorum, Sezen Aksu çıkarsa ya radyoyu o bitinceye kadar kapatırım
Ya da başka kanala geçerim
Ancak dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din gereği düşmanlarımı bile
haklılıklarında
Savunmak zorundayım,
Sezen Aksu'nun beş yıl önceki 'Şahane birşey yaşamak' adlı müzik şeysinde
'Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e' sözü varmış,
Din önce mantık demektir çünkü mantık beyinin ve insanlığın nicel zirvesi olan bilimin
de
Nitel zirvesi olan ahlakın da temelidir, başlangıç noktasıdır
Yani mantıklı insana güvenilir, mantıksız insana güvenilmez,
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dine aykırı olmalarına karşın
Kendilerine dinli ya da Müslüman diyen insanların Sezen Aksu'nun müziğindeki
O söze tepkileri mantıksızlıktır
Çünkü sava göre ne oldu, Adem(Adam) ve Havva(Eva) Allah'ın
'Şu ağaçın(ağacın) meyvasından(meyvesinden) yemeyin' emirine uymadıkları
Yani, Allah'a itaatsizlik ettikleri için, Allah tarafından
Ölümsüzlük içinde oldukları Cennet'ten dünyaya kovuldular ve ölümlü yapılıp
Cezalandırıldılar
Ve peygamberler de Allah'ın, insanı bağışlaması, ve insanı
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Yeniden Cennet'e alması için uğraştılar
Jesus(İsa) bunun için canını verdi
Muhammed bunun için Miraç'a çıktı,
Bu durumda
Allah'ın emirine uymayan Adem'in ve Havva'nın cehalet içinde olmadıklarını söylemek
Allah'a itaatsizliğin cehalet olmadığını ileri sürmektir
Yani, Allah'a itaatsizliği onurlandırmak, gururlandırmak, övmek, savunmak durumu olur
ki
Bu da İslamiyet'e aykırı olur
Bu durumda Sezen Aksu'nun müziğindeki o söz hakaret değil tanımlama
Ve Allah'ı, İslamiyet'i, Müslümanlığı savunmak ve korumak durumu olur,
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin değil de kendilerine 'Müslüman' diyen insanlar
Şunu düşünmeli:
'Allah'ın emirlerine karşı gelmek ya da uymamak
Müslümanlar açısından cehalet değil mi?',
Durum ki Sezen Aksu'nun o sözünü İslamiyet'e aykırı bulmak
Ya İslamiyet'i iyi bilmemek cehaletidir
Ya da mantıksızlıktır.
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Sezen Aksu Ebru Gündeş Ve Kadın Cinayetleri

'Deveni sağlam kazığa bağla' sözü
'Hayatını ve ülkeni bilime ve ahlaka yani mantığa bağla' demektir,
Müzik, sanat diye kimi 'Orayı yakarım, burayı yıkarım' diyor
Kimi 'Başkasını seversen yaşatmam seni' diyor
Kimi 'Öldür beni' diyor
Yani müzikte de durum tıpkı siyasetteki gibi akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı bir durum da
ki
Müzik gerçekte siyasetin de gölgesidir
Yani bir ülke nasıl yönetiliyorsa müziği de öyle oluşur
Durum ki bir ülke Muhammed'in de, Atatürk'ün de istediği gibi 'ÖNCE AHLAK VE BİLİM'
İle yönetilmezse o ülke de, ekonomisi de, eğitimi de, hukuku da, sanatı da sahipsiz
olur,
Durum ki müzik sanat olmaktan çıkıp bir geçim araçı(aracı), geçim nesnesi
Ya da para kazanma araçı, para kazanma nesnesi durumuna geldiğinde
Saçmasapan, abuksubuk, akıldışı, mantıksız, ahlakdışı, insanlıkdışı sözler ve amaçlar
İçermeye başlayabilmekte
Bu nedenle ki Atatürk'ün 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri
Kopmuş demektir' sözü bilime ve ahlaka uygun sanatı içermekte
Düğünlerdeki çalgı-çengi, eğlence durumunu değil
Bu nedenle ki toplumlar akıldışı-ahlakdışı sözde sanatçılar olmadan da var olabilirler
Ve akıldışı-ahlakdışı sanatçılar ile yok da olabilirler
Bu nedenle ki akıldışı-ahlakdışı sanatçıları olmayan bir toplum asla birşey yitirmez
Sanatçıları akıldışı-ahlakdışı ise çok şey de yitirebilir
Bu nedenle ki örnek ki Aşık Veysel sanatçıdır ancak ortalıkta sütyen-külot gezen
Ya da müzik diye abuksubuk, saçmasapan, akıldışı-ahlakdışı sözler söyleyen müzikçiler
Müzikçidir ancak sanatçı değildir,
İnsan beyini '-' ve '+' yani 'Hayır' ve 'Evet' düzeneğine sahiptir
Çünkü aynı şeyin olumlusu da, olumsuzu da gerekli ya da doğru olabilir
Bu durumun hastalıklı yani akılsız, mantıksız durumuna 'İkiyüzlülük/İki yüzlülük' de
'Fırıldaklık' da, sosyopatlık da, pısikopatlık(psikopatlık) da denilebilir,
Aynı şeyin zıtlarının ikisinin de doğru olması örnek ki şöyledir:
A: Su içmek zorunludur
B: Soğuk havada ve terli iken soğuk su içmemek gerekir
C: Hava sıcak ise su içilebilir
Görülmekte ki durum bilgisayar dilindeki 'Evet-Hayır' durumuna benzemektedir
Bir insan zengin iken dilenmek istemez ancak yoksullaşırsa dilenmekte sakınca
görmeyebilir
Yani durum zıtlık da oluştursa koşula göre ikisi de doğru olur yani fırıldaklık
İkiyüzlülük gibi şeyler olmaz
Akıl, mantık, bilim, ahlak gibi şeyler bu zıtlıklar arasında akıla, mantığa, bilime, ahlaka
Göre doğru olanı seçmeyi sağlar
Bu nedenle ki sosyopatların yalan söylemesi ile insanlık gereği yalan söylemek farklı
şeylerdir
Yani iyi insanları aldatmak için yalan söylemek başka şeydir, hayatta kalmak için
kötülere
Yalan söylemek başka şeydir, ikisi de yalan söylemek olsa da
Yani kasıtlı olarak, hayat biçimi olarak akıldışı, mantıksız, ahlakdışı, insanlıkdışı olarak
yalan
Söylemek yanlış karar vermektir, güvenilmezliktir, tutarsız insan olmaktır
Bu nedenle ki toplumların, insanlığın yalnızca ahlak, bilim, meslek gibi eğitimlere değil
Mantık eğitimine de gereksinimi vardır
Düşünün ki bozuk bilgisayarını, çamaşır makinesini(makinasını), buzdolabını dua ile
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Onarmaya(Tamir etmeye) çalışan
Hastalığını tıp ile değil dua ile iyileştirmeye çalışan
Üstelik de üniversite mezunu insanlar var
Üstelik de binlerce üniversite olan dünyada
Yani insanlar ne söylerlerse söylesinler, söyledikleri şeyin tersini de söyleyebilecek
Bir beyin taşırlar, bu nedenle ki 'Seni sevmiyorum' demek 'Seni seviyorum' demek de
olabilir
Tersi de olabilir
Bu gün seven, yarın nefret edebilir
Bu gün nefret eden, yarın sevebilir
Bu durum karşısında doğru olanı seçmeye, doğru olanı yapmaya ve tutarlılığı sağlayan
şey
Mantıktır
Bu nedenle ki mantıksız insana asla güvenilmez çünkü mantıksız insan demek
mantıksız
İnsan demektir
Ve mantık bilimin de, ahlakın da, dinin de, demokrasinin de, laikliğin de, özgürlüğün de
Adaletin de ilk kapısıdır,
Türkiye'de
Biryandan 'Kadın cinayeti' denilen suçlara karşı bir tepki, başkaldırı var
Biryandan da üstelik bayanlarca bu suçların işlenilmesini isteyen bir durum var ki
Bu durumun en zirve, en somut örneği müzikte görülmekte,
Örnek ki
Sezen Aksu
'Beni yak kendini yak her şeyi yak
Bir kıvılcım yeter ben hazırım bak
İster öp okşa istersen öldür
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk
Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk' diyor
'Aşk için ölmeli' adlı müzik şeysinde
Yani müzikte hem sevgilisini kendisini öldürmeye yönlendiriyor
Hem de bu durumu topluma ve insanlığa genelleştiriyor
Üstelik de 'yakmak' olarak yani en vahşi öldürüm biçimilerinden biri ile,
Yine örnek ki Ebru Gündeş
'Öldür beni sen öldür ki
Aşkın kalbimde hapsolsun' diyor
'Delidivane' adlı müzik şeysinde,
Yani biryanda 'Kadın cinayeti' denilen suçlara tepkiler
Biryanda, haz içinde, çalgılar eşliğinde 'Öldür beni' diye basbas bağıran bayanlar
Sonra da toplumda genelde suçlar, özelde ise 'Kadın cinayeti' suçları neden artıyor
Yani bu konuda da durum 'Tavşan kaç, tilki tut' durumu gibi bir durumda görünmekte.
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Siyaset Defol

Kendini birhalt(bir halt) sanan akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset dünyası
70 yıldır ekonomiyi düzeltemediği gibi
Bir de ülkeyi daha da akıldışılığa, bilimdışılığa, ahlakdışılığa, insanlıkdışılığa götürmekte
Ortalık moda adı altında sütyen-külot dolaşan
Ünlü adı altında akıldışı-ahlakdışı-utanmaz insan türü
Astroloji adı altında büyücülük dolmakta
Baştaçı olan şey bilimsellik ve ahlak değil bilimdışılık ve ahlakdışılık
Çünkü bilime de, ahlaka da aykırı hiçbirşey çözüm değil
Çünkü bilim evrenin nicel zirvesi, ahlak da nitel zirvesi
Ülke Atatürk'ü de, Muhammed'i de, bilimi de, ahlakı da, dini de
İnsanlığı da, tarihi de utandıran bir durumda,
Biryanın ahlaksızlık dünyası, biryanın vahşet dünyası Türkiye
Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyaset dünyası
Bir sağa, bir sola yatıyor
Bir vahşete, bir ahlaksızlığa yatıyor
Çünkü yabancı hayranlığı sarmış siyaseti
Zaten siyaset de, moda da ya 'Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa'ya/Abd'ye kölelik'
Ya 'Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa'yı taklit etmek' demek
Oysa siyasetten de, Batıdan da, Doğudan da değil
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dine uymaktan geçer
Özgürlüğe de, insanca dünyaya da gitmek,
Kimi gelir, 'Osmanlıcıyız, İslamcıyız' diye
Atatürk düşmanlığı yapar, Türkçe düşmanlığı yapar, Kurtuluş savaşı düşmanlığı yapar
Öz bebek kardeşlerini, ve öz çocuk kardeşlerini bile
Yani bebekleri ve çocukları bile öldürtmekten çekinmemiş
Sultanları baştaçı(baştacı) yapar
Bilmezler ki 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır' hadisi
Sultanlığı da
Vicdansızlığı da
Toplumu bölmek ve insanları birbirlerine düşman etmek yandaşlığı olan
Siyaseti de dinden dışlar
Kimi gelir, 'Atatürkçüyüz, demokrasiciyiz, laikiz' diye
Zina, fuhuş, porno, eşcinsellik, akıldışı-ahlakdışı moda, akıldışı-ahlakdışı pılaj(plaj)
Gibi ahlaka aykırı ne varsa serbest bırakır
Ve utanmadan bir de her türlü ahlaksızlığın daha da serbest olduğu Avrupa birliği'ne
Köle yapmak ister
Bilmezler ki Atatürk de, demokrasi de, laiklik de ahlakdışılığa karşıdır,
Cehalet çalıyor siyasette, mantıksızlık oynuyor
Takım elbise(giysi) giyip kıravat(kravat) takan, kendini toplumun önderi sanıyor
Saçmasapanlık çalıyor siyasette, abuksubukluk oynuyor
Siyasi parti kuran, kendini ülkenin güneşi sanıyor,
Defol siyaset
Git tarihteki çöplüğüne
Rahat bırak artık ülkeyi
Siyaset defol
Düş artık ülkenin yakasından
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin dediği dine bırak ülkeyi.
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Siyaset İle Din Olmaz

BİLİNÇLEN İNSANLIK
Siyaset dine de, demokrasiye de, laikliğe de, özgürlüğe de, adalete de
İnsanlığa da aykırı bir dünyadır
Çünkü siyaset bilime, ahlaka, ve akıl-ruh sağlığına aykırı bir dünyadır,
Türkçesiz felsefe, mantık, bilim, uygarlık(medeniyet), ve insanca bir dünya olmaz
Çünkü Türkçe en mantıklı, en gerçekçi, en küresel, ve en evrensel dildir
Siyaset ile din de, çağdaş devlet de olmaz
Çünkü din ve çağdaş devlet insanca bir dünyadır oysa siyaset insanlıkdışı bir dünyadır,
Binlerce üniversite olan dünyayı
Bilim değil de akıldışı-mantıksız-tutarsız-bilimdışı
Yani insanlıkdışı bir dünya olan siyaset yönetmekte
Üstelik de dini kullanıp
Durum ki durum cehaletten öte ya akıl-ruh sağlıksızlığı ya bir kişiliksizlik
Çünkü din siyasete karşıdır, din siyaseti asla sevmez
Çünkü siyaset demek toplumları birbirlerine düşman siyasi partiler halinde bölmek
Ve insanları birbirlerine düşman etmek üzerine kurulu bir yandaşlık
Kapitalistliğe kölelik dünyasıdır
Yani siyaset bölücülük, düşmanlık, yandaşlık, ve kölelik dünyasıdır
Oysa dini tanımlayan Din hadisileri diyor ki 'Din bilim, ahlak, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, ve tarafsızlık dünyasıdır'
Bu nedenle ki siyaset ile yönetilen ülkelerde ya ahlaksızlık egemendir ya bilimdışılık
Ya da ikisi de
Bu nedenle ki siyaset ile yönetilen ülkelerde ne ekonomide, ne toplumda
Huzur, güven, medenilik, insancalık, ve mantık olur
Siyaset bir uçuna(bir ucuna) iç huzursuzluk, bir uçuna dış huzursuzluk bağlı
Bir patlayıcı fitili gibidir
İşi, gücü ya içeride ya dışarıda ya da ikisinde de huzursuzluk çıkarmaktır,
Bu nedenle ki binlerce üniversitesi de varken
İnsanlık siyaseti bırakmalı
Ve dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dinin yönetimine geçmeli
Ve siyaseti hem akıl-ruh sağlıksızlığı hem de insanlıksuçu(insanlık suçu) saymalıdır.
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Siyaset Kandırdı Toplumu.

Aya gitsen ne olacak, Mars'a gitsen ne olacak
Önemli olan şey
Beyinin, insanlığın ve evrenin zirveleri olan
Ve insanı hayvandan ayıran en büyük farklar olan
Ve bilimin ve ahlakın zirvesine gitmek,
Ahlak yapar, siyaset bozar
Bilim yapar, siyaset bozar
Ahlaksızlık ve bilimsizlik ülkeleri
Ya Sodom, Gomora, Pompei
Ya arena yapar,
Siyaset geldi
'Birlik, beraberlik, ve barışım' diye kandırdı toplumu
Sonra da toplumu siyasi partilere bölüp
İnsanları birbirlerine düşman etti
Ve ne kadar bilimdışılık ve ahlakdışılık varsa serbest etti
Oysa bilim beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nicel
Ahlak nitel zirvesi,
Siyaset geldi
'Türküm' diye kandırdı toplumu
'Türk' isen ülkedeki bu ahlaksızlık ne
Çünkü 'Türk' demek 'Önce ahlak' demek,
Siyaset geldi
'Dinliyim' diye kandırdı toplumu
'Dinli' isen ülkedeki bu ahlaksızlık ne
Çünkü 'Din' demek 'Önce ahlak' demek,
Siyaset geldi
'Üniversite mezunuyum' diye kandırdı toplumu
'Üniversite mezunu' isen ülkedeki bu bilimdışılık ne
Çünkü 'Üniversite' demek 'Bilimsellik' demek,
Siyaset geldi
'Demokrasiyim' diye kandırdı toplumu
'Demokrasi' isen ülkedeki bu ahlakdışılık ve bilimdışılık ne
Çünkü 'Demokrasi' demek 'Ahlak ve bilimsellik' demek,
Daha ne kadar zaman kandırılacak toplum
Daha ne kadar zaman toplum bölünüp insanlar birbirlerine düşman edilecek
Sonra utanmadan bir de
'Türküm, dinliyim, demokrasiyim, birliğim, beraberliğim, barışım
Türkiye'yi ben kurtaracağım.' denilecek
Birleş bilimde ve ahlakta
Ve siyasete de ki 'Dur, bu böyle gitmeyecek.'.
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Siyaset Ya Ölümsüzlük Vaat Eder Ya Beyini Aldırtır

Batıda demokrasi de, adalet de, akıl-ruh sağlığı da, din de, özgürlük de yok
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan Batıda 'Demokrasi' değil
'Madkrasi/Delikrasi' var
Çünkü demokrasi, adalet, akıl-ruh sağlığı, din, özgürlük
'Ahlak ve bilim' demek
Çünkü beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel zirvesi bilim, nitel zirvesi ahlak
Yoksa kafa, kafa değil olur ancak yedi delikli tokmak,
Demokrasinin doğrusu 'Ahlakçılık ve bilimsellik'tir
Ve 'Ahlakçı ve bilimsel serbest, izinsiz gösteri hakkı'dır
Yani demokrasi ahlaka ve bilime aykırılığa karşı olmaktır
Ahlak ve bilim yoksa demokrasi de yoktur
Bu nedenle ki Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de yoktur'
diyor
Atatürk de 'Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın'ı öğretti
Ancak ahlaksız ve bilimdışı yani beyinsiz insan türü yetiştirecekti
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Germany'nin(Almanya'nın) Hitler'i
Ve ahlaksız ve bilimdışı yani beyinsiz insan türü yetiştirmek istiyor
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa'nın(Abd'nin) Gdo'su,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batının yaptıkları
Ve siyasi parti seçmek değil
Çünkü demokrasi doğru birşey ise beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin
Nicel zirvesi bilim, nitel zirvesi bilimdir
Yani bilime ve ahlaka aykırılık doğrunun zirvesine yani doğruya aykırılıktır
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce  ahlak ve bilim' dedi
Öyle ki ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en büyük farktır,
Siyaset devlete, vatana, millete ihanet durumudur
Çünkü siyaset siyasi parti denilen şirkete devletin 'Devleti al sen yönet'
'Devlete, vatana, millete, hayata istediğini yap' demesi diktatörlüğü durumudur
Yani devletin, ülkenin, vatanın, milletin yönetimini ahlaka ve bilime değil
Siyasi parti denilen şirkete vermektir
Bu durum akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan Batıya yakışabilir
Ancak akıl-ruh sağlıklı, ahlaklı, bilimsel, mantıklı, insanca dünyaya yakışmaz
Hele ki 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in dünyasına da
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün dünyasına da
'Önce ahlak' diyen Türklüğün dünyasına da hiç yakışmaz
Yüzünü, yönünü Batıya değil ahlaka ve bilime dön Türkiye,
Siyaset ya vahşilik getirir ya ahlakdışılık
Ya Hitler getirir, ya Pompei
Siyaset ahlakın ve bilimselliğin düşmanı
Ahlak ve bilim siyasetin düşmanı
Siyaset ile ahlak ve bilim ateş ve barut gibi şeyler
Siyaset var olmak için ya ölümsüzlük vaat etmeli ya beyinleri aldırtmalı
Siyaset birgün ya ölümsüzlük vaat eder, ya 'Beyinlerinizi aldırtın' der
Çünkü ahlakdışılık da, bilimdışılık da başka türlü egemen olamaz
Gereksinim duyduğun güç damarlarında, genlerinde, biyolojinde, kütlende, niceliğinde
değil
Ahlakta ve bilimde mevcut(var)
Ahlakı ve bilimi dışlarsan Batıya yenilirsin, Batıya kölesin
Ahlakı ve bilimi baştaçı(baştacı) edersen tüm dünyaya öndersin, lidersin,
Ne sağa yat, ne sola
Sarıl bilime ve ahlaka
Düşmanlıkla değil
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Bilim ve ahlakla yürü dostlukla, huzurla, güvenle, barışla, özgürlükle
Gerçeklerle ve doğrularla kolkola.
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Siyasetin Kendisi Fitnedir

Türk dil kurumu sözlüğü 'Fitne Arabça sözcük' demiş olsa da
Savım ki 'Fitne' sözcüğü Türkçe 'İtmek' sözcüğünden ön ek ile üretilmiş, türetilmiştir
Ki zaten Türkçe küresel, ve mantık üzerine kuruludur
Bu nedenle ki yalnızca Arabçada değil Batı dillerinde de Türkçeden türetilmiş
Ancak örnek ki İngilizce, Fıransızca(Fransızca) sanılan pekçok sözcük var,
Görülmekte ki 'Fitne' sözcüğü tekbaşına(tek başına) kötü, yanlış bir anlama, içeriğe
Sahip değildir çünkü 'İtilen' şey kötü de olabilir, iyi de; doğru da olabilir, yanlış da
Yani önemli olan şey 'Fitne' sözcüğünün kendisi değil konusudur yani neyi dışladığıdır
Bu durumda örnek ki sigaraya karşı fitnecilik yanlış, kötü, zararlı, güzel değil
Doğru, iyi, yararlı, güzel birşeydir
Yani durum ki ahlaka ve bilime uygun şeyler fitne değil ilerlemedir, gelişmedir
Ahlaka ve bilime aykırı şeyler fitnedir çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin
Nitel zirvesi, bilim de nicel zirvesidir
Yani durum ki 'Fitne' sözcüğünü olumsuz anlamda kullanmak için konunun ahlaka
Ya da bilime aykırı olup olmadığına bakılmalıdır
Bu durumda örnek ki İslamiyet mezheplerden, tarikatlardan, cemaatlerden, ve
siyasetten
Olumsuz etkilenmektedir çünkü bunlar İslamiyet'te birliği yani olumlu, iyi, doğru, güzel
Birşeyi önlemektedir
Oysa bilimde fitne yoktur
Örnek ki fizik bilimi, kimya bilimi, matematik bilimi birbirleri ile uyum içindedirler
Birbirlerini dışlamazlar, birbirlerine kötülük yapmazlar
Yani farklılık değil ahlaka ve bilime yani gerçeğe ve doğruya aykırılık fitnedir
Oysa bakın İslamcı devletler, ülkeler
Ve İslamcı siyasi partiler bile birbirlerine düşman durumdalar
Türkiye'de ahlaka ve bilime aykırı herşeyi siyaset serbest bırakmaktadır,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batının dünyaya pompaladığı fitnelerden
Biri akıldışı-ahlakdışı moda türü, biri akıldışı-ahlakdışı turizım(turizm) türü
Biri akıldışı-ahlakdışı özel sektör yani kapitalistlik, biri akıldışı-ahlakdışı medya türü
Biri akıldışı-ahlakdışı sinema türü, biri akıldışı-ahlakdışı müzik türü
Biri akıldışı-ahlakdışı ünlü türü, biri akıldışı-ahlakdışı tanıtımca(reklam) türü
Biri akıldışı-ahlakdışı sıpor(spor) türü, biri astroloji, biri de siyasettir,
Siyasetçinin biri Chp başkanı Kılıçdaroğlu için 'O festival fitnecisi' demiş
Bu konuda haklı çünkü Atatürk 'Önce ahlak' demiş olmasına karşın ahlakı dışlamış
görünen
Chp ülkede ne kadar yasal ahlakdışılık varsa yanında olmakta
Örnek ki bikini, mini şort, mini etek, tayt pantolon, ahlakdışı pılaj
Sigara, içki
Eşcinsellik, zina serbestliği falan
Dolayısı ile Chp'nin desteklediği, savunduğu, koruduğu, yandaşlık yaptığı festival
Konser türü gibi şeyler büyük olasılıkla ahlaka aykırılıklar içermektedir,
Ancak
Kılıçdaroğlu'na 'Fitneci' diyen siyasetçi de bilmeli ki
Bu ülkedeki asıl fitne siyasettir, asıl fitneci siyasettir
Çünkü siyaset toplumları birbirlerine düşman siyasi partiler halinde böler
Ve insanları birbirlerine düşman eder
Siyaset ahlakı ve bilimi, bilimselliği dışlar yani siyaset ahlaka ve bilime
Yani evrensel doğrulara aykırı dünyadır
Ve üstelik devletin, vatanın, milletin, kamunun fabrikalarını, madenlerini, arazilerini
Gelir-geçim kaynaklarını özelleştirme adı ile olsa satmak da fitnedir,
Türkiye 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin
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Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın' diyen Atatürk ile
Ahlakçılığa ve bilimciliğe yani evrenin iki temel zirvesine
Yani doğrulara yani fitnesizliğe kavuşmuştu
Ancak akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan Usa(Abd)
'Çok partili rejim, demokrasi' adı altında Türkiye'ye asıl, temel, derin fitnesini getirdi
Yerleştirdi
O günden beri de Türkiye bağımsızlığını ve özgürlüğünü yitirdi
Gerçek ki Türkiye'de asıl, temel fitne siyasetin kendisi, Atatürk düşmanlığı, kapitalistlik
Devlet ekonomisi düşmanlığı, ahlak düşmanlığı, bilim düşmanlığı, ve Türkçe
düşmanlığıdır
Bu durum karşısında düşünün bakalım: Türkiye'de fitne olmayan birşey var mı,
Fitne geldi bandıra bandıra
Demokrasi diye kandıra kandıra
Fitne geldi bandıra bandıra
Din diye kandıra kandıra
Oysa demokrasi de, din de 'Önce ahlak ve bilim' demek
Demokrasi de, din de
Siyaseti değil ahlakı ve bilimi dinlemek,
Fitne denizinin karanlık sularında yüzüyor gemi
Diyor 'Bu ay ve yıldızlar fitne mi?'
Fitne denizinin karanlık sularında yüzüyor gemi
Diyor 'Bu sapsarı güneş, bu masmavi gökyüzü fitne mi?'
Oysa diyor yer ve gök
'Ben bu topraklarda en doğru önder olarak gördüm
Bir tek 'Önce ahlak ve bilim; beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin' diyen Mustafa Kemal'i',
Aldanma siyasete
Siyaset en büyük fitne
'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed gibi, 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk gibi
Sarıl ahlaka ve bilime.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Siyasette Allah Sömürüsüne Son Verilsin

Siyaset akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünyadır
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan Usa'ya(Abd'ye) köleliktir
Siyaset toplumu birbirlerine düşman siyasi partiler halinde böler
Ve insanları da, toplumları da, devletleri de birbirlerine düşman eder
Bu nedenle ki siyaset dine aykırıdır
Din siyasete karşıdır
Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' diyor
Oysa siyaset sultanlarla düşüpkalkmakta,
Din siyasete karşıdır
Çünkü din
Dini tanımlayan Din hadisileri
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyor
Oysa siyaset mantıksızlık, ahlakdışılık, bilimdışılık, vicdansızlık, merhametsizlik, hile
Güvenilmezlik, yandaşlık, çatışma, barbarlık, ilkellik, gösteriş, israf, nefs köleliği
Ve dünyaya kölelik demektir,
Siyaset akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-yalan-hile-barbar-vahşi bir dünyadır
1. dünya savaşı'nı da, 2. dünya savaşı'nı da
Rusya-Ukrayna savaşı'nı da siyaset çıkardı
Hertürlü(Her türlü) ahlakdışılığa ve bilimdışılığa siyaset izin, serbestlik verir
Bilinmeli ki siyaset dinden, imandan söz ediyorsa
Oy almak için yalan söylüyor demektir çünkü zaten din siyasete karşıdır
Din ve siyaset ateş ile barut gibidir
Siyaset dini sevse de din siyaseti hiç sevmez
Bu nedenle siyasette 'Allah, Kuran, Muhammed', peygamber, ahiret, Cehennem,
Cennet
Kıyamet' gibi İslami kavramların kullanılması yasaklanmalıdır
Toplumun din ile yalnızca ticari olarak değil
Siyasi olarak sömürülmesi de önlenmelidir
Hadis diyor ki 'Peygamberlerin varisleri alimlerdir' yani siyasetçiler de
Ticaretçiler de değil.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Siyasi Partilerle Sohbet

Ey Akp
'Dindar', 'Türklük' ve 'Demokrasi' olduğunu söylüyorsun
Peki öyle ise neden
Öz bebek kardeşlerini, ve öz çocuk kardeşlerini bile öldürtmekten çekinmemiş
Osmanlı sultanılarını baştaçı ediyorsun
Dini tanımlayan Din hadisileri 'Din vicdan, merhamet, ve medenilik demektir' diyor
Dinde de, Türklükte de, demokraside de bebek, çocuk öldürmek de
Öldürenleri, öldürtenleri de baştaçı etmek yok bilmiyor musun
Ve 'Rabia işareti'nde neden 'Ahlak' yok
Ve medeni isen neden barbar dünya seni çok seviyor,
Ey Chp
'Atatürkçü' olduğunu söylüyorsun
Atatürk 'Önce bilim ve ahlak' dedi bilmiyor musun
Öyle ise Altı ok'unda neden 'Bilim ve ahlak' yok
Ve neden bilime, ahlaka aykırı serbestlikleri savunuyorsun
Ve neden sigara, içki
Ve ahlakdışı modadan, ahlakdışı pılajlara kadar ahlaka aykırılık seni çok seviyor,
Ey Mhp
'Dokuz ışık'ta 'Ahlakçılık', 'Ülkücülük', ve 'Endüstricilik ve Teknikçilik' yazıyor
'Ülkücülük; Türklük, gurur ve şuurunu İslam ahlak ve faziletleri doğrultusunda
benimsemek
Ve benimsetmek' diyorsun
İslam'da da, ahlakta da, fazilette de bebekleri ve çocukları öldürmek yok
Peki neden öz bebek kardeşlerini, ve öz çocuk kardeşlerini bile öldürtmekten
çekinmemiş
Osmanlı sultanılarını baştaçı ediyorsun
Zinanın, ahlakdışı modanın, ahlakdışı pılajların, eşcinselliğin serbestleştirilmesine
Ve özelleştirme diye vatanın, milletin, devletin servetinin
Kapitalistlere satılmasına, talan edilmesine neden karşı çıkmıyorsun,
Ey İyi parti
'İyi' partiyim, diyorsun
İyi olmak yetmez, doğru olmak da gerekir
Çünkü 'yanlış' da iyilik yapabilir çünkü doğruluk kişilikle, iyilik para ile olur
İyilik para, çıkar, nefs arar, doğruluk değil
'Doğru'ya da, 'İyi'ye de giden yol dini tanımlayan
'Din bilim, mantık, ahlak, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, tarafsızlık
Medenilik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin tanımladığı dine uymaktan geçer
Uyuyor musun
Çünkü böyle bir dinden büyük bir iyilik yoktur insanlığa,
Ey Vatan partisi
'Vatan' diyorsun, 'Atatürkçüyüm' diyorsun
Doğru vatan dini tanımlayan
'Din bilim, mantık, ahlak, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, tarafsızlık
Medenilik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin tanımladığı dine uymaktan geçer, uygun musun
Atatürk de 'Önce bilim ve ahlak' dedi
Sigaradan, içkiye
Astrolojiden, falcılığa
Akıldışı-ahlakdışı modadan, ahlakdışı pılajlara kadar
Bilime ve ahlaka aykırı şeylere karşı mısın,
Ey Gelecek partisi
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'Gelecek'im diyorsun
Senin getireceğin gelecekte
Dini tanımlayan
'Din bilim, mantık, ahlak, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, tarafsızlık
Medenilik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin tanımladığı dine uygun bir gelecek var mı
Çünkü böyle bir dinden başka doğru bir gelecek yoktur insanlığa,
Deva partisi
'Deva'yım diyorsun
Dini tanımlayan, 'Din bilim, mantık, ahlak, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük,
tarafsızlık
Medenilik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin tanımladığı dine uygun musun da,
'Deva'yım diyorsun
Çünkü böyle bir dinden başka deva yoktur insanlığa,
Ey siyasi partiler
Türkiye için en doğru tek siyasi partinin, tek çözümün kendiniz olduğunuzu
söylüyorsunuz
Oysa siyaset demek toplumu siyasi parti siyasi parti bölmek
İnsanları birbirlerine düşman etmek
Ve yandaşlık demektir
Bunlar ise bilime de, ahlaka da, dine de, insanlığa da
Akıl-ruh sağlığına da, demokrasiye de, laikliğe de, insanlığa da aykırıdır
Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alimler bile hırsızdır' dedi
Sultanlık ki siyasetin kökenidir
Siyaset ki sultanlığın maskeli sırıtan biçimidir
Bilin ki dini tanımlayan 'Din bilim, mantık, ahlak, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Tarafsızlık, medenilik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin tanımladığı dine aykırılıkla
Değil vatanı, kendi ruhunuzu bile kurtaramazsınız
Gerçek ki doğru seçim sandıkılarından(sandıklarından), millet iradesinden değil
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı dinden çıkar,
Ey siyaset
Bil ki ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının
Özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin, medeniliğin insanlığın, evrenin zirvesidir
Nefs ise hem en büyük cehalettir, hem kötülüklerin nedeni ve amaçıdır
Hem de akıla, mantığa, ahlaka, vicdana, akıl-ruh sağlığına, insan olmaya zarar verir
Ey siyaset
Ahlak ve nefs önünde senin durumun nedir,
Derim ki gelsin dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din
Kurulsun insanca dünya
Kurtulsun dünya.
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Siyasi Partisiz Bir Dünya Zorunlu

Siyaset
Muhalefette iken vaat
İktidarda iken yalan
Siyaset
Muhalefette iken kuzu
İktidarda iken kurt,
Siyaset
Toplumu bölmek
Ve insanları birbirlerine düşmanlaştırmak
Siyaset
Kapitaliste, vatanı talan
Ahlakı yıkan,
Siyaset
Demokrasiyi hükümdarlığın elegeçirmesi
Siyaset
Topluma mantıksızlığı sevdirmek,
'Önce bilim ve ahlak' diyor Muhammed
'Önce bilim ve ahlak' diyor Atatürk
Siyaset ise bilime ve ahlaka aykırı yasalar çıkaran
Bilime ve ahlaka aykırı bir dünya,
'Okullara siyaset sokmayın' deniliyor
'Mabedlere siyaset sokmayın' deniliyor
'İş yerine siyaset sokmayın' deniliyor
Siyaset bu kadar kötü, yanlış, zararlı ise vatana
Ülkeye, devlete neden siyaset sokuluyor,
Siyaset, insanlığın güneşi değil kara deliği
Siyaset, insanca geleceğin değil, ilkel çağların günleri
Doğru vatan, doğru ülke, doğru toplum siyasi partilerle ve seçmenleri ile değil
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi bilim ve ahlak ile kurulur,
Demokrasi, siyasi parti demek değil bilim ve ahlak demektir
Özgürlük, siyasi parti demek değil bilim ve ahlak demektir
Siyasetin amaçı bilime ve ahlaka aykırı bir dünya
Dünyaya, siyasi partisiz, bilim ve ahlak üzerine kurulu bir dünya zorunlu.
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Sizin Gibi Ünlülere Yuh Olsun

Yiyip içip sıçıyorsunuz
Bir de keyif içinde göklerde uçuyorsunuz
Bir de toplumun akılını, ahlakını bozuyorsunuz
Sizin gibi ünlülere yuh olsun,
Muhammed de, Atatürk de 'Önce bilim  ve ahlak' dedi
Hani sizde bilim ve ahlak
Ortalıkta sütyen-külot bile geziyorsunuz
Sizin gibi ünlülere yuh olsun,
Ahlak Atatürkçülüğün de, dinin de
Bilimin de, laikliğin de temeli
Amerika'nın akıldışı, ahlakdışı ünlüleri değil
Bilim ve ahlak doğru ünlünün gözdesi
Sizin gibi ünlülere yuh olsun,
Doğrunun ölçüsü yasalar da, siyaset de değil
Doğrunun ölçüsü bilim ve ahlak
Bilimdışı, ahlakdışı hakları kullanmamalı
Ya da Atatürk'ün de, dinin de adını anmamalı,
Ne akıl, mantık tanıyorsunuz, ne ahlak, utanmak
Böyle değil demokrasi ve insanca yaşamak
Demokraside tercihler bilime ve ahlaka aykırı olamaz
Hükümdar gibi yaşamak akıl-ruh sağlığı olmaz,
Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir
Ahlaksız kalmış sanat ise ölmüş demektir
Sanatçı insanlığa kötü örnek olmaz
Sizin gibi ünlülere yuh olsun.
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Solun Ahlaksızlıktan Ve Hdp'den Medet Uman Hali

Akp karşıtı sol dünya ahlakı dışladığı, önemsemediği için saçmalamak zorunda
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, ruhun, insanlığın, özgürlüğün, evrimin
Ve evrenin hem nitel en zirvesidir
Hem de insanı hayvandan ayıran nitel en üstün farktır
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak' dedi,
Önerim ki düşmanının yapacağı doğru, iyi, güzel şeyleri düşmanından önce yap ki
Düşmanın öne geçmesin, düşmanına önderlik durumu verme
Ahlak da dünyadaki en doğru şeydir, öyle ki bilimden de üstündür
Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' dedi
Atatürk de 'Ben sıporcunun(sporcunun) da ahlaklısını severim' dedi,
Akp karşıtı sol dünya ahlakı dışladığı, önemsemediği için
Kendisine kitle, alan, destek olarak ahlakdışı dünya kalmakta
Kendisine pusula, harita, önder, lider olarak ahlakdışılığı, ve ahlakdışıları seçmek
Ve ahlakdışı dünyaya ödünler(tavizler), destekler, yandaşlıklar vermek zorunda
kalmakta,
Akp karşıtı sol dünyanın durumuna bakın
Moda diye ortalıkta ahlakdışı giysilerle
Pılaj(Plaj) diye ortalıkta sütyen-külotla bulunmayı
Sigarayı, içkiyi
Zina serbestliğini, eşcinselliği
Yani utanmazlığın her türünü desteklemekte
Bunlar yetmiyormuş gibi bir de Pkk yandaşlığı yapan Hdp yandaşlığı yapmakta
Yani ahlaksızlık, sağlıksızlık, ve barbarlık birlikte
Sonra da kendini ülkenin, dünyanın, insanlığın 'Kurtarıcı'sı görüyor ya da sanıyor
Ancak gerçek ki ahlak olmayınca nitel anlak(zeka), nitel us(akıl), nitel mantık, nitel
bilinç
Nitel akıl-ruh sağlığı da, nitel özgürlük de, nitel ahlak da, nitel eğitim de
Nitel medenilik de olmaz,
Akp karşıtı sol
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batının gemisine binmiş
'Doğru dünya' diye 'İnsanlıkdışı dünya'ya gitmekte
Ve iktidar olmak için en önemli koşula sırtdönmüş(sırt dönmüş) durumda
Bu da Rabia işareti'nde bile 'Ahlakçılık' olmayan Akp'nin ekmeğine tereyağı, bal
sürmekte
Akp karşıtı sol dünya anlamıyor ki ahlaka sarılsa, ahlakçı olsa, ahlaka sahip çıksa
Akp'nin en büyük desteğini elinden alacak
Ancak nerede bunu anlayacak kafa.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Sonsuza Kadar Olmalı Aşk.

Dudağında gül yerine diken olsa
Öper misin yine
Aşkında dürüstlük yerine ihanet olsa
Sever misin yine,
'Önce onur ve gurur' demezse aşk
Bir beden, gövde, kütle, nicelik, ağırlık olur
'Önce ahlak ve mantık' demezse aşk
İnsanlık değil, hayvanlık olur,
Elinde gül yerine diken olsa tutar mısın yine
Gözlerinde bağlılık yerine kalleşlik olsa
Sever misin yine,
'Önce onur ve gurur' demezse aşk
Bir beden, gövde, kütle, nicelik, ağırlık olur
'Önce ahlak ve mantık' demezse aşk
İnsanlık değil, hayvanlık olur,
Geleceğinde vicdan yerine düşmanlık olsa
Kalır mısın yine
Ruhunda güven yerine fırıldaklık olsa
Sever misin yine,
'Önce onur ve gurur' demezse aşk
Bir beden, gövde, kütle, nicelik, ağırlık olur
'Önce ahlak ve mantık' demezse aşk
İnsanlık değil, hayvanlık olur
Pazara kadar da, mezara kadar da değil
Sonsuza kadar olmalı aşk.
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Suçlar Ve C Vitamini Savım

Barış Manço 'Domates, biber, patlıcan' adlı üretiminde
Aşk yüzünden domatesten, biberden şikayet ediyor ancak
Durum öteki insanlar, toplum, ve suçlar açısından o kadar da anlamsız ya da hoş
Ya da gülünç birşey değil,
Cehalet, barbarlık, ve vahşilik
Suçların suçların insan üzerinde, ve toplum üzerinde oluşmasını önlemek için
Nedenlerini aramak, ve nedenlerini önlemek yerine
Çözümü üstelik de
Hammurabi yasaları(kanunları) denilen vahşilikte olduğu gibi vahşice cezalandırmakta
bulur
Ve suçların nedenleri bilinmediği, ve yok edilmediği için de suçlar da sonlanmak
Ya da azalmak yerine vahşice var olmayı sürdürür
Vahşet vahşeti yaratır
Durum tıpkı hastalıklarda ilaç kullanmak yerine hastayı cezalandırmak gibidir,
Savım ki suçların öznel nedenleri şunlardır:
1- Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan
Merhamet, adillik, dürüstlük, Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik,
israfsızlık
Nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dinin topluma
Öğretilmemesi yani cehalet ve mantıksızlık
Ki ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesi
Ve insanı hayvandan ayıran nitel en üstün farktır
Bilim de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel zirvesi
Ve insanı hayvandan ayıran nicel en üstün farktır
2- Devletin, ülkenin Din hadisileri'nin tanımladığı din üzerine değil de buna aykırı durum
Üzerine kurulu olması
Yani devletin Din hadisileri'nin dediği dine aykırı davranması ki buna toplumun
İnsanca, doğru yaşaması için gerekli ekonomik düzenin kurulmamış olması da dahildir
3- Devletin Mia(Maoa geni'ne), Adrenalin hormonu egemenliğine, mutluluk hormonu
Egemenliğine, ve cinsellik hormonları egemenliğine karşı savaşmaması,
Yine savım ki suçların nesnel nedenleri de şunlardır:
1- Mia(Maoa) geni ki bu gen insanlardaki barbarlığın, vahşiliğin birinci nedenidir
Bu gen oranı ne kadar artarsa barbarlık, vahşilik de o kadar artar
Bu genin artışına akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türü
Milliyetçilik
Kısasa kısas
Sıpor(Spor)
Barbar, vahşi müzik türü
Barbar, vahşi dans türü
Barbar, vahşi eğlence türü
Barbar, vahşi sinema türü
Barbar, vahşi Tv dizisi türü
Barbar, vahşi ünlü türü
Barbar, vahşi siyaset gibi şeyler birinci derecede neden olmakta
2- Adrenalin hormonu ki bu hormonu insana heyecan veren herşey arttırmakta
3- Mutluluk hormonu ki daha çok mutlu olmak için insanlıkdışılığa yöneltebilmekte
4- Cinsellik hormonu ki cinsellik için insanlıkdışı herşeyin yapılmasına neden
olabilmekte
5- C vitamini yetersizliği yani insanlar C vitamini sağlayan portakal, domates, limon
Taze yeşil biber, taze marul gibi şeyleri
Bulamadıkları ya da enflasyon ya da işsizlik, yoksulluk, parasızlık yüzünden yeterli
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Yiyemezlerse C vitamini sorunu içine girerler
Kolay öfkelenir, kolay sinirlenir olurlar, bu da suçlara neden olabilir
Durum şeker hastası kişiler için daha vahimdir çünkü limonda, biberde, taze fasülyede
bile
Şeker var, bu nedenle onların C vitamini sağlamaları daha sorunlu olabilir
6- B vitamini yetersizliği
7- Karaciğer yağlanması, şeker hastalığı, gizli şeker, yüksek tansiyon
Akıl-ruh sağlıksızlığı gibi hastalıklar,
Savım ki bu 10 bileşenden ne kadar çoğu biraraya gelirse suçlar o kadar çok
Olasılık ve olanak kazanır, sağlar
Ve ceza ile önlenemez olurlar çünkü insanlar ölümü bile hiçesayabilirler(hiçe
sayabilirler),
Suçları önlemek bu kadar basittir
Ancak zaten kendisi akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan
Siyaset dünyası bunu nasıl başaracak
Bu durumda açık ki suçların birinci nedeni siyasetin kendisi olmakta
Yani siyaset sürdükçe suçlar da, savaşlar da sürer
Bu nedenle insanlığın siyaseti bırakıp
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din içeriğine uygun
Yeni bir döneme geçmesi zorunludur
Yoksa siyaset dünyası hep 'Tavşan kaç, tilki tut' yapacaktır,
Bu nedenle ki Adalet ile ilgili bakanlıklar mahkemelere, hapishanelere değil
Bilime bağlanmalıdırlar
Ve özellikle Ceza davasılarında(davalarında), ve Boşanma davasılarında
Yalan makinası(makinesi) zorunlu olmalıdır
Çünkü bu 10 bileşen ne kadar çok birleşirse yalancılık, iftira, inkar gibi şeyler de
O kadar çok artar
Hukuk cezalandırmak üzerine değil 'Tedavi ve eğitim' üzerine kurulu olmalıdır
Bu nedenle cezaevileri(cezaevleri, hapishaneler) kapatılmalı
Yerlerine 'Zorunlu tedavi ve eğitim merkezileri(merkezleri)' açılmalıdır.
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Suçların Cinsel Nedeni Modadır Savım

Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı kanser yayıyor Türkiye'ye
Sigara Türkiye'ye önce 'İlaç' diye getirildi
Öyle ki eczahanelerde satıldı, doktorlar reçeteye 'İlaç' diye yazdı
Şimdi ise akciğer kanserinin birinci nedeni oldu
Moda da önce, ilk başta, başlangıçta 'Medenilik, kibarlık, efendilik' diye 'Me' diye
Getirildi Türkiye'ye, 'Meeda' idi önce
Şimdi ise akıl, mantık, bilim, ahlak, medenilik, insanlık tanımayan
Sosyopatlığa, 'Mö'ye dönüştürüldü
'Mööda' oldu şimdi
Ruh kanserinin birinci nedeni oldu,
Türkiye akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batının kültür çöplüğü de
Sodom'u, Gomora'sı, Pompei'si de, arenası da
Eğlence çöplüğü de
Ünlü çöplüğü de
Magazin çöplüğü de
Mutluluk çöplüğü de
Deneme tahtası da
Maşası da, malası da yapılamaz
Bu ülke 'Önce utanmazlık' diyen Batının değil
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün kurduğu ülkedir,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı çalıyor
Türkiye siyaset, özel sektör, moda, pılaj(plaj), sanat, eğlence, astroloji, koçluk
Ünlü gibi adlar altında
Batı köleliğine
Göbekattırılmaya(göbek attırılmaya) çalışılıyor,
İsyanım var artık sana tarih, dur
Bu ülke
'Ahlak bekçiliği yapma' diyenlerin de
'Namus bacak arasında olmaz' diyenlerin de
'Ahlakdışılık serbest olsun' diyenlerin de
'Ahlak yobazlıktır, gericiliktir, ilkelliktir' diyenlerin de
'Ahlak karın doyurmaz' diyenlerin de değil
Bu ülke 'Önce ahlak ve bilim' diyenlerin ülkesidir,
Çizmeyi çok aştın artık utanmazlık, dur
Bu vatan
'Sana ne, bana ne, kime ne, sen kimsin
Sen kendi işine bak, seni ilgilendirmez' diyenlerin de
'Batı dünyanın merkezidir' diyenlerin de
Pusulası, haritası Batı olanların da, akıldışı-ahlakdışı ünlü türü olanların da değil
'Önce ahlak ve bilim' diyenlerin vatanıdır,
Demokrasi siyasi parti yönetimi değil 'Ahlak ve bilim' yönetimidir
Özgürlük serbestlik değil 'Ahlak ve bilim'dir
Adalet hukuk değil 'Ahlak ve bilim'dir
Medenilik utanmazlık değil 'Ahlak ve bilim'dir
Din keyif yeri değil 'Ahlak ve bilim'dir
Akıl-ruh sağlığı 'Mutlu olmak' değil 'Ahlaklı ve bilimsel olmak'tır
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi,
Dün, çırılçıplak Afrikalılara 'Giyinin, giyinmek medeniliktir' diyen Batı
Bugün çırılçıplak gezinmekte
Oysa Afrikalılar giyindi
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel en
zirvesidir
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Ve insanı hayvandan ayıran nitel en üstün farktır
Bu nedenle ki Muhammed 'Din utanmaktır, utanmak yoksa din de yoktur' dedi
Atatürk de 'Beni değil ahlakı örnek alın'ı öğretti,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı
Ar, ahlak, edeb, namus, din, bilimsellik, utanmak gibi şeyleri umursamayan
Para için çırılçıplak bile poz verebilecek, pornolarda bile oynayabilecek tür
Dişi türünü manken diye kullanıp
Ahlaka, akıl-ruh sağlığına, insanlığa aykırı sözde giyecekleri
Fahişelik kültürünü, fahişelik beğenilerini, fahişelik mutluluklarını
Fahişelik dünyasını, fahişelik utanmazlığını, fahişelik yozluğunu
Fahişelik deliliğini, fahişelik ilkelliğini, fahişelik barbarlığını topluma pompalamaya
Çalışmakta,
Ahlak giderse akıl-ruh sağlığı gider
Akıl-ruh sağlığı giderse suçlar artar
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü ahlakdışılık, ahlaksızlık, utanmazlık
Yaymaya çalışmakta
Bilinmeli ki ahlakın dışlandığı ülkelerde moda suçların cinsel nedenidir,
Huzur, güven, barış, suçsuzluk içinde bir toplum, ve dünya isteniyorsa
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türüne de
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj(plaj) türüne de
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türüne de
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya türüne de
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı hukuk türüne de karşı olunmalıdır
Bilinmeli ki 21. yüzyılda her suçta akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türünün
de
Parmağı var
Bu nedenle ki akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı pılaj türü de
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü de
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya türü de
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset türü de
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı özel sektör türü de
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı eğlence türü de
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı yasa(kanun) türü de
Astroloji, fal, medyumluk gibi bilimdışı şeyler de yasaklanmalıdır.
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Şair Ve Sanatçı.

Sevgilisine, yalaka şiirler yazdı
Sandı, şair oldu
Aşka, dalkavuk şiirler yazdı
Sandı, şair oldu
Övdü birşeyleri, ilginç, vurgulu, gönül okşayıcı ve kısa sözlerle
Sandı, şair oldu
Sözlerinin son sözcüklerini uyaklandırdı(kafiyelendirdi)
Sandı, şair oldu
Bilmiyor ki şiirin yalnızca birine kulağa değil
İnsanlığa ve beyine sesleneni de var,
Sevgilisine, yalaka müzikler yaptı
Sandı, sanatçı oldu
Aşka, dalkavuk müzikler yaptı
Sandı, sanatçı oldu
Mırıldandı, haykırdı, bağırdı, hıçkırdı, yalvardı, uzattı
Sandı, sanatçı oldu
Saçmasapan, abuksubuk sözleri çalgılar ile söyledi
Sandı, sanatçı oldu
Bilmiyor mi müziğin yalnızca birine ve duyguya değil
Topluma, insanlığa, ve beyine sesleneni de var,
Bunca şair varsa, bunca müzikçi varsa
21. yüzyılda bile neden akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, barbar, insanlıkdışı dünya
Demek ki şiir diye de, müzik diye de yanlış dünyadalar
Anlamıyorlar ki toplumları, insanlığı, ve dünyayı duygular, dalkavukluklar, yalakalıklar
değil
Mantık ve ahlak değiştirir
Peki hani nerede
Şiir, ve müzik diye mantık ve ahlak
Şiir diye, müzik diye hep
Hem boğa güreşi hem laylaylom, laylaylom,
Yazma, içki masasına çerez olacak şiirler
Yapma, çirkefliğe göbek attıracak müzikler
Şairi ne kadar mantıklı ise şiirleri de o kadar onurlu ve gereklidir
Sanatçı ne kadar ahlaklı ise sanatı da o kadar onurlu ve gereklidir.
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Şehidlik Belgesi

Aldığını göremeyeceğin
Resiminin yapıştırıldığını bilemeyeceğin
Kendi elinle götüremeyeceğin
Yakınlarına gösterip övünemeyeceğin
Bakıp bakıp sevinemeyeceğin
Duvara asıp gülümseyemeyeceğin
Almak için canını vereceğin
Alınca sevdiklerini güldüremeyeceğin
Arasıra eline alıp sevemeyeceğin
Kirlenince çerçevesini silemeyeceğin
Karşısına geçip bir çay demleyip
Seni almak için çok uğraştım diyemeyeceğin
Dünyadaki tek başarı belgesi
Şehidlik belgesidir,
Ey Türkiye'ye uzaktan, yakından
Zerre kadar bir ilgiyle de olsa toprağa düşmüş insan
Dinsizlik de gelse, yeni bir din de
Salt devletçilik de bu ülkeye
Seni oraya gönderenler yanlış yapmış da olsalar
İnancın ne olursa olsun
Irkın, kökenin ne olursa olsun
Hangi yüzyıldan, hangi bin yıldan olursan ol
Nerede toprağa düşmüş olursan ol
Nerede gömülü olursan ol
Dünyanın neresinde gömülü olursan ol
Asla unutulmayacaksın
Ailenin seni uğurladığı günkü gibi
Alenin senin ölüm haberini aldığı günkü gibi
Dünyaya geldiğin günki gibi
İçten yurt, ülke, devlet sevginle, saygınla
Mezarının başında
Sevgiyle, saygıyla anılacaksın
Sevgiyle, saygıyla yaşatılacaksın,
Sana Türk bilgesi sözü.
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Şehidlik Siyaset Yapmaz

Öncelikle durum ki 'Şehit' değil 'Şehid'
Ve hem şehidliği övüp hem de medyadaki şehid haberilerinde(haberlerinde)
Örnek ki 'Şehid düştü' yani 'düştü' deyip
Ve 'Şehid ocağına ateş düştü' deyip şehidliği olumsuzlamak nedir
Ve hem şehidliği övüp
Hem de özellikle ya da yalnızca muhalif siyasi liderlere şehidlerin hesabını sormak nedir
Açık ki siyasettir
Yani önce 'Doğruluk', 'Dürüstlük', ve 'Mantık' çünkü bunlar olmazsa din de, demokrasi
de
Laiklik de, özgürlük de, adalet de olmaz,
Durum ki toplum kafakarışıklığı(kafa karışıklığı) içinde
Ülkede eğitim de siyasetin elinde olduğuna göre bu kafakarışıklığının nedeni siyasettir
Çünkü örnek ki dini tanımlayan Din hadisileri 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile
hırsızdır'
Deyip sultanlığı kötülemesine ve dışlamasına karşın hem üstelik de öz bebek
kardeşlerini
Ve öz çocuk kardeşlerini bile öldürtmekten çekinmemiş Osmanlı sultanıları baştaçı
edilmekte
Hem de Ramazan ayı'na bile 'Sultan' denilmekte
Ve yine örnek ki dini tanımlayan Din hadisileri 'Ramazan demeyin, Ramazan ayı deyin
Çünkü Ramazan Allah'ın adlarından biridir' demesine karşın
Hem 'Ramazan' denilmekte hem de çocuklara bile Ramazan adı koyulmakta
Ve yine örnek ki hem okullarda din-ahlak dersi var
Hem de ahlakdışı pılajlar(plajlar) açılmakta, ve zina, eşcinsel evlilik, ahlakdışı moda
serbest,
Durum ki ülkenin 'Doğru cumhurbaşkanlığı'na ve 'Doğru devlet'e gereksinimi var
Çünkü doğru cumhurbaşkanlığı siyaset yapmaz, taraf tutmaz
Doğru cumhurbaşkanlığı siyasi parti gibi yönetilmez
Devlet de Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim ve ahlak' ile yönetilir
Yani şirket gibi değil,
Dini tanımlayan Din hadisileri der ki 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' ki bu tanım 'Doğru devlet'in de
'Devleti doğru yönetmek'in de en doğru tanımıdır
Oysa siyaset tarafsızlık değil yandaşlıktır
Bilim değil toplumu siyasi partiler halinde bölmek, ve insanları birbirlerine düşman
etmektir
Yani siyaset dine de, bilime de aykırıdır,
Siyaset dine aykırıdır
Çünkü siyaset bölücülük ve düşmanlıktır
Din siyaset yapmaz
Şehidlik siyasete aykırıdır
Çünkü siyaset dine aykırıdır
Şehidlik siyaset yapmaz,
Evet durum ki ülkenin önce 'Doğru cumhurbaşkanlığı'na
Ve 'Doğru devlet tanımı'na gereksinimi bulunmakta.
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Şiir Anlayışım

Şiiri dalkavukluk, yalakalık, uşaklık, övgü, yaranmak olsun diye yazmam
Ben şiir diye beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin
Nitel zirvesi olan ahlaka, nicel zirvesi olan bilime çalışmak derim
Şiir ne içi bağırsak, bok, iğrençlik, tiksinçlik dolu bir bedenin kulağına
Fısıldanan saçmalıklar, abuksubuklar
Ne dilenciye verilen sadaka gibi olmalı
Şiir önce ahlak ve bilim
Sonra sanat olmalı,
Ferhat Şirin'ine, Mecnun Leyla'sına kavuşsa idi
İnsanlık ahlaklı ve bilimsel olacak mıydı
Bir şiir kitabı milyarlarca satsa
İnsanlık ahlaklı ve bilimsel olacak mı
Yoksa ne gereği var şiir yazmanın
Şiir söz cambazlığı mı
Yoksa insanlığa önderlik mi,
Şiir ne karıncanın yuvasına taşıdığı buğday
Ne Ağustos böceğinin cırcırı
Ne içki masasına meze, çerez
Ne dansöze yapıştırılan para
Ne çalgıya nota olmalı
Şiir ahlaka ve bilime aykırılığı ya yıkmalı
Ya sarsmalı
Şiir şiir ise ahlakdışılık ve bilimdışılık mutlu değil mutsuz olmalı
Bayramda değil yasta olmalı
İnsan şiir yazarken bir yanında bilim, bir yanında ahlak olmalı
Bilimin ve ahlakın emekçisiyim ben
Bilime ve ahlaka aykırılığın değil.
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Taraf Olmak Enayiliktir

Türk dil kurumu sözlüğü 'Taraf Arabça sözcük' diyor
Ancak bence yine yanılıyor, pekçok sözcükte olduğu gibi
Savım ki 'Taraf' sözcüğü Türkçe 'Tara' yani 'Taramak' sözcüğünden türetilmiştir
Yani 'Saçları bir yöne taramak'
Yani 'Saçları bir yöne yatırmak' gibidir yani çömezlik, kölelik, esirlik gibi birşeydir
'Taraf olma, bertaraf olursun' diyenlerin kendileri gerçekte
Evrenin insani zirveleri olan
Ahlaka ve bilime aykırı olmakla bertaraf olanlardır
Gerçek ki taraf olmamak değil taraf olmak yani ahlaklı ve bilimsel olmamak
Bertaraf olmaktır gerçekte
Bu nedenle ki dini tanımlayan Din hadisileri
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyor,
'Taraf olma yoksa bertaraf olursun' sözü bile
Taraf olma'nın ne kadar insanlıkdışı birşey olduğunu gösterir
Çünkü bu söz bile 'Taraf olmazsan seni korumayız'
Ya da 'Bizim taraftan olmazsan sana zarar veririz, sana kötülük ederiz
Seni yok ederiz' anlamına gelmekte,
'Taraf olmak' kararları, seçimleri, düşünceleri
'Doğru'ya yani beyinin, ve evrenin nitel zirvesi olan ahlaka
Ve nicel zirvesi olan bilime göre değil de
'Taraf olunan taraf'a göre seçmek, vermek, oluşturmak demektir
Yani 'Yandaşlık' demektir ki gerçekler ve doğrular yandaşlık değil
Ahlak, bilim, dürüstlük, tarafsızlık gerektirir
Bu nedenle ki demokrasinin, laikliğin, özgürlüğün, adaletin, akıl-ruh sağlığının
Medeniliğin, ve dinin temel ilkelerinden biri de 'Tarafsızlık'tır
Ancak toplumu bölmek ve insanları birbirlerine düşman etmek üzerine kurulu
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya türü olan siyaset
İnsanların ve toplumların taraf olmalarını
Yani yandaşlık yapmalarını
Yani bilimsel, ahlaklı, dürüst, vicdanlı, medeni, güvenilir olmamalarını ister
Bu nedenle ki siyaset demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe, adalete, ahlaka, bilime
Medeniliğe, dine, insanlığa aykırı bir dünyadır
Bu nedenle de siyaset ile yönetilen ülkeler asla insanca
Yani bilime ve ahlaka uygun ülke olamazlar,
Enayilik yanlış yapmaktır
Yanlışın nedeni ise beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesi olan ahlaka
Nicel zirvesi olan bilime aykırılıktan kaynaklanır ki tarafçılık da bilime ve ahlaka
aykırıdır,
Taraf olma
Enayi olma
Kendini ahlaka ve bilime aykırı kullandırma
Ahlaka ve bilime düşmanlık yapma
Ahlaka ve bilime aykırılığa hizmet etme
Taraf olma, ahlaklı, bilimsel, dürüst, güvenilir, vicdanlı, medeni, onurlu ol
Bak, Muhammed de, Atatürk de 'ÖNCE AHLAK VE BİLİM' diyor
Taraf olma
Ahlak ve bilim ile özgür ol,
Taraf değilim hiçkimseye ve hiçbirşeye
Ne gelsinler bana, ne gideyim birine
Benim yolum ahlaka ve bilime
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Herkesin yolu da olmalı, ahlaka ve bilime.
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Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinde İndirim.

Usa(Abd) icadı siyasetin görevi toplumları bölmek, insanları birbirlerine düşman etmek
Akıldışılık, bilimdışılık, mantıksızlık, ahlakdışılık, yandaşlık yaymak
Ve ülkeleri akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan Usa'nın(Abd'nin) dünyası
Ve çıkarları yolunda düzenlemek
Ve ülkeleri 'Ahlakçılar' ve 'Ahlaksızlar' diye ikiye bölüp çatışma yaratmaktır
Bu nedenle ki dünyanın hiçbir ülkesinde siyasetten hayr gelmez,
'Önce ahlak ve bilim; beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin' diyen
Bu toprakları ve halkını sömürgeci, barbar, zorba, faşist, işgalci Avrupa saldırısından
kurtaran
Atatürk'e
Kurtuluş savaşı'na, Lozan anlaşması'na, ve Türkçeye karşıtlık üzerine kurulu
Ancak öz bebek kardeşlerini, ve öz çocuk kardeşlerini yani bebek ve çocuk
öldürtmekten
Çekinmemiş, sömürgeci Osmanlı hanedanlığı diktatörlüğü üzerine
Ve dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına ne kadar aykırılık varsa
içeren
Bir dünya türü olan Akp'nin dünyası durum ki yalan, hile, hakaret, iftira, akıldışılık,
bilimdışılık
Ahlakdışılık, vicdansızlık, barbarlık, zorbalık, aldatmaca, kandırmaca, algı operasyonu
gibi
Şeyler üzerine kurulu
Devletin, vatanın, milletin, kamunun fabrikaları, madenleri, gelir kaynakları
'Özelleştirme'
Satılmakta
Türkçe Türkçe sözcükler yerine hijyen, etik, misyon, vizyon, aktivite, performans
Kıyafet, fikir, bahsetmek, mümkün, ihtimal, mahsur gibi yabancı sözcüklerle
doldurulmakta
Türkiye'nin adı 'Karapara aklamak, yolsuzluk, usülsüzlük, hukuksuzluk' gibi şeylerle
anılmakta
Yani Akp ile ne demokrasi olur, ne din, ne Türkiye
Çünkü açık ki Akp dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı bir dünya,
Belli ki enflasyonu düşük göstermek için didinen Tüik'in gıda fiyatlarını nereden aldığı
açık
Yani belli ki Türkiye tarım kredi kooperatifi marketleri'nden
Ve yine belli ki Akp'nin 'Tarım kredi kooperatifleri mağazalarında %35'e varan
indirimler
Yapılacak' demesi de bu marketler üzerinde Akp'nin egemenliğini, baskısını
göstermekte,
Ancak
Akp, ve Tarım kredi kooperatifleri '%35'e varan indirimler yapılacak' demesine karşın
'İndirim' başladığında gördüm ki 1 ay önce 15 Tl olan 1 Kg kırmızı mercimek 20 Tl
olmuş
Zaten 30 Tl olan 400 Gr'lık 'İnek ve keçi sütünden tam yağlı İzmir tulum peyniri' yine
30 Tl idi
2 Kg'lık, yarım yağlı yoğurt yine 23,95 Tl idi, yeni geleni ise 27,80 Tl olmuş
10 Tl olan 1 Kg'lık patlatmalık mısır 10 Tl'den 13 Tl'ye çıkmıştı
İndirim başladığında depodaki bu tür mallar bittiğinde ise yeni mallar günlerce gelmedi
Geldiklerinde ise %10 zamlı idiler
Ve 1 koli gelen 30 Tl'lik tulum peyniri de geldiği gün bitmişti yani yoktu
Yani 1 hafta, her gün gittim geldim, 'İzmir tulumu geldi mi?' diye
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1 hafta sonra yalnızca 1 koli gelmiş, göstermelik, o da gelirgelmez bitmiş tuhaf ki
1 kolide ne kadar peynir var acaba
Domates 18-20 Tl'den 8 Tl'ye inmiş ki zaten heryerde öyle
Yani sebze, meyva(meyve) fiyatıları(fiyatları) zaten düştü
Öyle ki bu kooperatif marketlerinde domates 18-20 Tl iken pazarda ve öteki
marketlerde
Zaten 10 Tl idi,
Durum ki Türkiye tarım kredi kooperatifleri marketleri sırf Akp enflasyonu düşük
Gösterebilsin, diye kullanılmakta
1 koli peynirle mi enflasyonu düşüreceksiniz
Yazık,
Durum ki 'Doğmamış bebeğe don biçen'ler gibi
Tarım kredi kooperatifi marketlerinin durumu da
Akp'ye yandaşlık için 'Olmayan mallarla indirim' yapmak durumu olmakta,
İndirim öyle olmaz, enflasyon öyle düşmez
Siz Ağrı dağı'nın zirvesine bir market açın
Oradaki herşeyin fiyatını %99 düşürün
Sonra da 'Türkiye'de enflasyon %1' deyip övünün,
Binme Akp'nin gemisine, yakıtı bilimdışılıktır, gider geriye geriye, gider deliye deliye
Binme Chp'nin gemisine, yakıtı ahlakdışılıktır
Gider cinsel ahlaksızlığa, cinsel utanmazlığa medenilik diye
Binme siyasetin gemisine, demokrasi diye götürür bilimdışı-ahlakdışı-utanmaz bir
diktatörlüğe
Bineceksen ya 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün gemisine bin
Ya bin 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen dinin gemisine,
Yandaşa hamur, muhalife çamur, böyle olmaz ne din, ne demokrasi, ne adalet
Ne kalkınma, ne özgürlük
Bırakın demokrasi, özgürlük, din, adalet diye, kalkınma diye, indirim diye bu ayakları
Türkiye'yi de, insanlığı da, dünyayı da kurtarır ancak
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen dinin şafakları.
(Şiirin tam adı: Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde indirim rezaleti durumu)
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Tarikatlar Cemaatler Siyaset Moda ve Turizm

Siyaset serbest bırakıyor, moda giydiriyor
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan Usa(Abd)
Türkiye'ye astroloji, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı modası, müziği, sineması
Ve ünlüleri ile saldırmakta
Bu nedenle de Türkiye'de astrolojiden, ahlaka aykırı giyime kadar
Akıldışılık, bilimdışılık, ahlakdışılık öncelikle siyaset ile yayılmakta
Çünkü bunlara ahlak ve bilim derdinde değil
Oy derdinde olan siyaset izin, serbestlik veriyor yoksa yasaklanırlardı
Bunları siyaset yasaklamayınca da moda ve turizım(turizm) akıldışılığın, bilimdışılığın
Ahlakdışılığın, insanlıkdışılığın zirvesi durumuna geliyor
Ve bu iki alanı önce akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlülük türü dolduruyor,
Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim olmazsa din de olmaz
Din utanmaktır, utanmak yoksa din de yoktur' dedi
Peki bu modanın, ve pılajların(plajların), otellerin, turizımın(turizmin) hali ne
Atatürk 'Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin
Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın'ı öğretti
Peki bu modanın, ve pılajların(plajların), otellerin, turizımın(turizmin) hali ne,
Modada, pılajlarda, müzikte, sinemada, sokaklarda, evlerin duvarlarında hep
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa egemenliği
Ülkenin tepesinde akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa ünlüsülerini(ünlülerini)
Örnek almış akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, sözde ünlü türü
Evlerin duvarlarında akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa ünlüsülerinin posterleri
Öve öve yalnızca Usa müziği çalan yerli radyo kanalıları(kanalları)
Alışveriş merkezilerinde(merkezlerinde), marketlerde bile ya Usa müziği
Ya yerli, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sözde sanatçı müziği,
Gülşen'e, ve ahlakdışı sözde müzik konserlerine
Haklı olarak tepki gösteren tarikatlar, cemaatler
Faiz değil riba haramken yalan söyleyip 'Faiz haram' diyenler
Dinden-imandan söz edenler
Neden kötülüğün asıl merkezi olan siyasete ve modaya tepki göstermiyorlar
Çünkü ünlülere de, turizıma da, topluma da akıldışılık, bilimdışılık, ahlakdışılık
İnsanlıkdışılık giydirmeye çalışanlar onlar.
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Tc Olmak Ve Mustafa Kemal'in Askerleri

Savım ki şu dünyada
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına uygun, uyan
Tek bir Müslüman, Hıristiyan, Yahudi, Budist
Ve öteki dini inançlardan ülke de, toplum da, insan da yok,
Yine savım ki şu dünyada
TC yani Türkiye cumhuriyeti(Cumhuriyeti) tanımına uygun tek bir ülke, toplum
Ve insan da yok,
Facebook'ta isimlerinin önlerine 'TC' yazanlar, koyanlar var
Belli ki 'TC'nin anlamını doğru bilmiyorlar
'TC'nin anlamını doğru bilmek için
Önce 'Türk'ün anlamını doğru bilmek gerekir
'Türk' demek 'Önce ahlak' demektir
Yani ortalığa mini şort diye külotla, bikini diye sütyen-külotla
Tayt pantolon diye daracık içlik ile ya da kalın külotlu çorap ile
Mini etek diye apışarasız külotla
Ya da memeler ya da popo meydanda olarak çıkanlar
Yani ahlaka aykırı giyimle çıkanlar
Yani ahlak, edeb, utanmak tanımayanlar, umursamayanlar
Ve eşcinseller, zinacılar
'Türk'lükten, 'Türk' olmaktan söz edemezler,
'TC' yani 'Türkiye' olmak da
'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin, örnek alın' diyen Atatürk'ün kurduğu bir ülkedir
Yani 'Türkiye' demek 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demektir
Bu durumda hem ahlak, edeb, utanmak tanımayanlar
Hem de astroloji, medyumluk, falcılık gibi bilimdışı şeylere inananlar
Hem de sigara, içki gibi sağlığa yani bilime aykırı şey kullananlar
'TC' olmaktan söz edemezler,
'TC' olmaktan
Zina, eşcinsellik, genelev, bar, pavyon, sıtriptiz(striptiz) kulübü, ahlakdışı pılaj(plaj)
Ahlakdışı moda, astroloji gibi ahlaka ve bilime aykırı şeylere
İzin, serbestlik, yasallık veren devletin kendisi de söz edemez,
'TC' olmak kolay birşey değildir
'TC' olmak 'TC' yazmakla olmaz
'TC' olmak 'TC'yi kaldırmakla kalkmaz
Ahlaklı ve bilimsel olmak ile olur
Bu nedenle ki Atatürk dünyanın en zor şeyini başarmaya çalışmıştır
'Önce ahlak ve bilim' diyen bir devlet, ülke kurmaya çalışmakla
Ancak 'Siyaset' denilen akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı ajanlığı canavar
Bunu önlemekte,
Ortalıkta bikini, mayo, mini etek, tayt pantolon, göğüs dekolte ile gezmekle
Pirsingle, dövme ile
Sigara, içki içmek ile
'TC' olunamaz, Atatürkçü olunamaz,
'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyorlar
Kurtuluş savaşı dönemi bitti artık
Şimdi 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin, örnek alın' diyen Atatürk zamanı
Atatürk'ün 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyenlere değil artık
'Önce ahlak ve bilim' diyenlere gereksinimi var,
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Ahlaklı ve bilimsel olmadan 'TC' olamazsınız, olunamaz
Evet söyleyin bakalım
Kimler hem ahlaklı hem bilimsel
Kimler 'TC' olmayı hak ediyor,
Ortalıkta 'TC' yazan ancak gerçekte 'TC' olmayan
'Türkçe' denilen ancak Türkçe olmayan
Bir devlet, ülke, ve dil var
İşte Türkiye'nin de, Türklerin de temel sorunu burada
Yani gerçekten, gerçek 'TC' olamamak
Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün başarmak istediğini başaramamak,
'Cumhuriyet' olmak kolay
Türk, Türkiye, Türkiye cumhuriyeti, Atatürkçü olmak zor.
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Tencere Tava Gerisi Hava Değil.

Tencere, tava, gerisi hava denilirse
Bir ülkede huzur, güven, barış kalmaz
Çünkü tencere, tava için her kötülüğü yapan
İnsanlar ortayaçıkar(ortaya çıkar)
Yemekten, içecekten önce huzur, güven, barış, dostluk gerek sofraya
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de
'Önce ahlak, vicdan, ve bilim' de dedi,
Tencere tava, gerisi hava, denilirse
Birgün tencere de boş kalır, tava da
Çünkü ahlak, vicdan, ve bilim olmazsa bir ülkede
İnsan insanın dostu değil kurdu olur
Sıçılacak şeylerden daha önemli şeyler var dünyada
Ahlak gibi, vicdan gibi, bilim gibi
Beden sıçılacak şeyleri taşır
Ahlak, vicdan, bilim taşınır kafada,
İnsanı hayvandan ayıran en üstün fark tencere, tava değil
Ahlak, vicdan, ve bilimdir
Yalnızca yemeyi, içmeyi hayvanlar ister
Hayvanlar yemekten, içmekten, sıçmaktan başka şey bilmezler
İnsan için ahlak, vicdan, ve bilim de gerekli ve önemli
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' de dedi,
Tencereye, tavaya girecek şeyler ahlaklı ve vicdanlı yollardan gelmeli
Tencereyi, tavayı pişirecek ateş ahlaklı ve vicdanlı yollardan gelmeli
Tencerede, tavada pişeni yiyecek kişiler ahlaklı ve vicdanlı olmalı
Vatandaki her ocak ahlaklı ve vicdanlı olmalı
Bu nedenle ki 'Önce ahlak ve vicdan' da dedi Muhammed de, Atatürk de,
Yalnızca yemek, içmek isteyen toplum birgün onu da bulamaz
Çünkü barbarlık sarar heryanı
Üzümünü ye, bağını sorma, diyen toplum birgün onur bulamaz
Çünkü ahlaksızlık sarar heryanı
Tencere, tava bedene; ahlak, vicdan, bilim de beyine
Bu nedenle ki 'Tencere, tava, gerisi hava' değil
'Önce ahlak, vicdan, ve bilim' de dedi, Muhammed de, Atatürk de,
Önce bir vatan kurulsun ahlak, vicdan, bilim ile
Sonra ahlakla, vicdanla, bilimle otursun sofraya her insan, her aile
Ne ruh utansın midenin yediğinden, içtiğinden
Ne mide utandırsın ruhu yediği, içtiği ile.
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Toplum Başkanı ve Devlet Başkanı Gerekli Savım

Muhammed siyasetçi de, ticaretçi değil peygamber idi
Atatürk de siyasetçi de, ticaretçi de değil devletadamı(devlet adamı) idi
Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Ne Türkiye'nin hali böyle
Biryanda(Bir yanda) siyasetçiler, biryanda tüccarlar
Ya ahlak ve bilim başa
Ya kuzgun leşe,
Ne Batıda çözüm, ne Doğuda
Ne bikiniyi giy ne mini şortu, ne mini eteği, ne taytı
Ne iç sigarayı,  şarabı, birayı, rakıyı
Ne pirsing tak, ne yaptır dövmeyi
Ne siyasette, ne ticarette
Duy 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de yoktur' diyen Muhammed'i
Duy 'Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın' diyen Atatürk'ü,
'Cumhurbaşkanı' gerçeklik değil deyimdir
Gerçeklik olması için 'Cumhur başkanı' olarak yazılmalı
Örnek ki 'Yürek/Kalb/Kalpağrısı' yazılırsa aşk acısı, küskünlük, dargınlık gibi birşey olur
'Yürek ağrısı' yazılırsa hastalık, tıpsal(tıbsal) durum olur,
Ancak Türkiye'ye 'Cumhurbaşkanı' da, 'Cumhur başkanı' da değil 'Toplum başkanı'
gerekli
Yani toplumun, tüm insanların başkanı, temsilcisi, savunucusu, koruyucusu
Türkiye'ye bir de 'Devlet başkanı' gerekli çünkü toplum başkaşeydir(başka şeydir)
Devlet başkaşey,
Ve toplum başkanı da, devlet başkanı da önce
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Önce ahlak ve bilim' olmalı
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel en zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran, nitel en üstün farktır
Bilim de beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel en zirvesi
Ve insanı hayvandan ayıran, nicel en üstün fark,
Sonra da
Toplum başkanı da, devlet başkanı da
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin din tanımına uygun insanlar olmalıdır
Toplum başkanı toplumu, devlet başkanı devleti korumalı ve temsil etmelidir
Toplum başkanı toplum işlerine, devlet başkanı devlet işlerine bakar
600 milletvekili sayısı da dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine uygun
Fakülte mezunu ve siyaset dışı insanlardan 100 kişi olmalıdır
100 kişilik bir meclis de siyaset dışı düşünürlerden(filozoflardan), alimlerden,
alimelerden
Bilgelerden, bilimcilerden oluşmalıdır,
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün Türkiyesi
100 yılda dünyanın bilim, teknoloji, adalet, eğitim, ve insanlık merkezi olamamışsa
Türkiye'yi yöneten siyaset de büyük sorun var demektir
Çünkü akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya türü olan siyaset
Toplumu birbirlerine düşman siyasi partiler halinde böler
İnsanları birbirlerine düşman eder
Ve ahlaka aykırılığı da, bilime aykırılığı da yasaklamak yerine baştaçı(baştacı) eder,
Başka çözüm yok
Başka kurtuluş yok
Başka özgürlük yok.

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Toplumdan Ayrıl ( Leave Society )

Bilinçlen artık ey insanlık demokrasi, laiklik, adalet, ve özgürlük değil bu
Toplumları siyaset yönetiyor, siyaseti akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda
Demokrasi, laiklik, adalet, ve özgürlük 'Ahlaka ve bilime uygunluk' demektir
Demokrasi, laiklik, adalet, özgürlük diye dayatılan şey
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı modaya köleliktir,
Uygar(Medeni), insan, çağdaş, ileri sanılan
Hertürlü(Her türlü) akıldışılığın, bilimdışılığın, ahlakdışılığın, insanlıkdışılığın
Serbest bırakıldığı akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı
Siyaset, hukuk, ekonomi, moda, pılaj(plaj), medya, ünlü, sanat, astroloji
Anneler günü, Babalar günü, Sevgililer günü, Kadınlar günü, Cadılar bayramı
Bilgisayar oyunuları(oyunları), tanıtımcalar(reklamlar)
Mia(Maoa) geni, adrenalin hormonu, mutluluk hormonu, ve cinsellik hormonu ile
Hançer gibi sokulmakta toplumun ve vatanın bağırına,
Moda ve pılaj akıldışılık-bilimdışılık-ahlakdışılık-insanlıkdışılık
Astroloji akıldışılık, bilimdışılık
Sıpor barbarlık, şiddet, vahşet, saldırganlık yaymakta
Ünlü diye Batıda ne kadar akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı kişi varsa
Sanat diye Batıda ne kadar akıldışılık-bilimdışılık-ahlakdışılık-insanlıkdışılık varsa
Türkiye'ye pompalanmakta
Sosyal medya denilen yozluğun efendisi zaten Batı,
Bilim beyinin, insanlığın, evrimin, ve insanlığın nicel zirvesi ve nitel başarısıdır
Ahlak beyinin, insanlığın, evrimin, ve insanlığın nitel başarısıdır
Evrensel gerçekler ve doğrular herkese göre değişmez, herkes için aynıdır
Evrensel gerçeklerin dünyası bilim, evrensel doğruların dünyası ahlaktır
Doğru insan olmak da, doğru akıl-ruh sağlığı da bilimsel ve ahlaklı olmaktır
İnsanlığın en büyük anlak(zeka) katsayısı önce bunu anlamaktır,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı dünyaya ve insanlığa
Moda diye fahişelik, sıpor diye gıladyatörlük(gladyatörlük) aşılıyor
Batı denilen kitle Sodom'un, Gomora'nın, Pompei'nin nesilidir(soyudur),
Sosyalleşmek diye akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı yapılmakta toplumlar
Sosyalleşmek sürüye uymaktır, sürüleşmektir
Doğru yol sosyalleşmek değil Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan,
merhamet
Adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık,
nefssizlik, ve
Bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı din ile dinlileşmektir
Doğru insan olmak isteyen insan
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük,
güvenilirlik
Tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlarla inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin tanımladığı dine sarılıp
Toplumdan ayrılmalıdır.
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Trendyol Ve Benzerleri Ya Önlem Almalı Ya Kapatıl

İskender, kebab(kebap) yapıldı yenildi
Mevlana, şeker yapıldı yenildi
Doğana yeniliyor, ölene yeniliyor
Gelene yeniliyor, gidene yeniliyor
Yemeyin artık birşeyleri
Nefs hem en büyük cehalettir
Hem tüm kötülüklerin nedeni ve amaçı(amacı)
Hem mantığı önler, hem vicdanı, ahlakı, akıl-ruh sağlığını
Hem özgürlüğü
Nefs açıldıkça mantık küçülür,
Siyaset elma, armut, portakal, maydanoz, tere, patates, patlıcan, bamya, domates,
biber
Fiyatı ile uğraşırken birileri de Türkiye'yi tarihin, dünyanın, insanlıkdışılığın
En büyük bataklığına ya da uçurumuna ya da rezilliğine ya da çirkefliğine
Ya da insanlıktan uzaklığına
'Moda' adı altında atmaya çalışmaktadır
Ancak gerçek ki ahlakı umursamayan akıl gerçekte akılı umursamamaktır
Çünkü ahlak akılın nitel zirvesidir
Öyle ki insanı hayvandan ayıran en büyük farktır
Bu nedenle ki Muhammed 'Din ahlaktır, ahlak yoksa din de olmaz' dedi
Atatürk de 'Benim sözlerimle ya da yaptıklarımla ahlakın dedikleri çelişirse
Benim dediklerimi ya da yaptıklarımı değil ahlakın dediklerini yapın'ı öğretti
İnsanlık ahlakın ve bilimin önemini unutmuş ya da öğrenmemiş olabilir
Ancak 'Türk' demek de, 'Müslüman' demek de 'Önce ahlak' demektir
Din, demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, doğru eğitim, doğru sanat, doğru
hayat(yaşam)
Doğru ülke, doğru devlet, doğru vatan, doğru toplum(millet, ulus, halk, kitle) de
'Önce ahlak ve bilim' demektir
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Yani tüm dünya unutsa da Türkiye, Türkler, Müslümanlar 'Türk'ün de, 'Müslüman'ın da
'Önce ahlak' demek olduğunu asla unutmamalıdır
Ancak görülmekte ki bir güç bunu unutturmaya çalışmaktadır,
Durum ki 21. yüzyılın en küresel kitle imha silahı da
En küresel uyuşturucu türü de
İnsanlığa en büyük saldırı da akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türüdür
Ve buna izin veren akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset türüdür
Ve bu küresel güç 'moda' adı altında, kendine alimeleri değil de fahişeleri
Örnek almış tuhaf, akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı, akıl-ruh sağlıksız bir dişi türü ile
Hem insan dişisine, hem insanlığa, hem demokrasiye, hem laikliğe, hem özgürlüğe
Hem adalete, hem eğitime, hem sanata, hem ahlaka, hem vicdana, hem dine
saldırmaktadır,
Akıl-ruh sağlığının da, insanca insan olmanın da, insanca insanlığın da
İki koşulundan biri ahlak, biri de bilimdir
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, mantığın, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir
Bilim de nicel zirvesidir, ve nitelik nicelikten üstündür
Bu nedenle ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alimde hırsızdır'
Ve 'En acıdığım insanlardan biri de cahiller içindeki alimlerdir' demiştir
Yani ahlakdışılık da, bilimdışılık da yalnızca demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe
Adalete, ve akıl-ruh sağlığına değil dine de aykırıdır,
Durum ki 21. yüzyılda
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-küresel-derin bir güç(güc)
Dünyaya akıldışılık, bilimdışılık, ve ahlakdışılık egemenleştirmek için didinmekte
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Bunun için de moda, sıpor(spor), astroloji, bilgisayar oyunu, Tv yarışması gibi şeylerle
Özellikle insan dişisini kullanmakta ve amaçlamakta
Çünkü ahlaka aykırılık akıldışılık ve akıl-ruh sağlıksızlığı da demektir
Çünkü bilim beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesi
Ahlak da nitel zirvesidir
Ve ahlak da, bilimde insanı hayvandan ayıran en üstün farklardır
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi,
Görünmekte ki Trendyol adlı moda sitesi ve benzerileri
Moda adı altında akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-küresel-derin gücün amaçlarına
Farkında olmadan da olsa, kasıtsız da olsa alet, araç olmak durumu içindedir
Çünkü Trendyol sitesinde moda adı altında tanıtımca yapan
Özellikle yabancı moda dünyasının ahlaka aykırı tanıtımcalar(reklamlar) da
Yapılmakta olduğu görülmektedir
Örnek ki 'Sweatshirt' tanıtımcasında manken dişi sweatshirtün altına mini şort
Ya da külot giymiş, bacaklarını da ayırmış durumda olabilmektedir
Yani sweatshirtün mini şortla, külotla, bacakları ayırıp oturmakla, bacak arasını
Göstermekle ne ilgisi var
Moda adı altında bazı tanıtımcalar ise lezbiyenlik desteği içermektedir
Çünkü birbirlerine cinsel yaklaşımlı iki dişi ile tanıtımca yapılmaktadır,
Bu nedenle ki hem Trendyol ve benzerileri(benzerleri) kapatılmalı ya da önlem almalıdır
Hem de bu durumda Trendyol'dan ve benzerilerinden alışveriş yapmak
Türklüğe de, Müslümanlığa da, dine de, demokrasiye de, laikliğe de, adalete de
Doğru eğitime de, özgürlüğe de, akıl-ruh sağlığına da, insanlığa da
İnsanca dünya emeğine de aykırılıktır,
Ey Türkiye, ey Türkiyeli
Ahlakta ve bilimde birleş
Ahlakta ve bilimde birleşirsen insanlığın önderi olursun
Ahlakta ve bilimde birleşmezsen Muhammed'in de, Atatürk'ün de
İnsanlığın da üzüldüğü
Ve akıldışı-ahlakdışı Batının kölesi ya da sömürgesi olursun,
Gökte üç güneş var
Biri, bildiğimiz güneş
Biri, ahlak
Biri, bilim
Ahlakla otur, bilimle söyleş
Ey Diyanet ki ahlak da doğru inança(inanca) dahildir
Ey Aile bakanlığı ki ahlak da doğru aileye dahildir
Ey Eğitim bakanlığı ki ahlak da doğru eğitime dahildir
Ey Gençlik bakanlığı ki ahlak da doğru gençliğe dahildir
Ey Savunma bakanlığı ki ahlakı korumak da Türkiye'yi korumaktır
Ey Adalet bakanlığı ki ahlak da adalete dahildir
Ey Sağlık bakanlığı ki akıl-ruh sağlığı da yani ahlak da sağlığa dahildir
Ey Yök ki ahlak da bilime ve üniversite kavramına dahildir
Ey Ekonomi bakanlığı ki ahlak da doğru ekonomiye dahildir
Ey Tbmm ki doğru egemenliğe ahlak da dahildir
Ey milletvekilleri ki 'Türk milleti' demek ahlak da demektir
Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' diyor, neredesiniz.
(Şiirin tam adı: 'Trendyol ve benzerleri ya önlem almalı ya kapatılmalı).
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Truva Kadını.

Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dişi türü ünlü yapılıyor
Ünlü yapılıp insan dişisine örnek, önder, lider, amaç yapılıyor
Truva atı yerine 21. yüzyılda
İçi akıldışılık-bilimdışılık-ahlakdışılık-insanlıkdışılık-barbarlık-utanmazlık dolu
Truva kadını kullanılıyor,
Kadın haklarını korumak kadını cinsel nesne, cinsel köle yapmakla değil
Ahlak ve bilim ile olur
Kadın haklarını korumak başka şey, fahişe haklarını korumak başka şey
Bilinçlen artık, ruhunu beyine değil de bacak arasına sokmaya çalışan insanlık hey,
Denizi kadına benzetiyorlar, kadını denize
Peki fahişeler neye benziyor
Çiçeği kadına benzetiyorlar, kadını çiçeğe
Peki fahişeler neye benziyor,
Felsefe, bilim, ahlak, din
Alimeye benzeyen kadın türü yaratmaya çalışıyor
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü ise fahişeye,
Bilim beyinin, insanlığın, akıl-ruh sağlığının, evrenin
Ve insanla hayvan arasındaki farkın nicel zirvesi
Ahlak ise beyinin, insanlığın, akıl-ruh sağlığının, evrenin
Ve insanla hayvan arasındaki farkın nitel zirvesi
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü ise fahişeliğin zirvesi
Öyle ise 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed de
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk de
'Önce ahlak ve bilim' diye kime diyor,
Topluma kendini sütyen-külot göstermek serbestliği
Ahlakdışı herşeyi bir de mutlulukla yapmak
Alimeliği, ahlakı, dini, bilimi, akıl-ruh sağlığını değil fahişeliği övmek
İnsanca bir dünyaya değil
İnsanca olmayan bir dünyaya gitmek,
Akıl ne yaşta, ne bedende, ne cinsel organda
Akıl Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi bilimde ve ahlakta
Demokrasi, laiklik, özgürlük herşeyin serbestliği değil, ahlakçılık ve bilimsellik
Adalet ahlakdışılığa ve bilimdışılığa serbestlik vermek değil yasaklık demek
'Türk' de, 'Din' de 'Önce ahlak' demek
Öyle ise ahlakdışılığa, insanlıkdışılığa mutlulukla soyunduran bu durum nereye gitmek.
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Turizmde Erken Zırvasyona Koş

Ekonominin yarısı iş diye toplumu sömürmeye
Yarısı da güzellik diye insan dişisini yolmaya çalışıyor
Dudak boyamalar, göz boyamalar, tırnak boyamalar
Pirsingler, dövmeler, tuhaf saç modelileri(modelleri)
Eşek sütünden kıremler(kremler), arı zehirinden kıremler, buzul suyundan kıremler
Botokslar, estetikler, pırlantalar, altınlar, gümüşler, elmaslar
Olmayınca olmuyor işte
Ekonomiye ve emeğe zarar
Bir de mini şortlu, tayt pantolonlu, mini etekli ahlakdışı moda
Ve sütyen-külot, ahlakdışı pılajlar(plajlar) ve oteller
Oysa insan dişisi güzelse
İran filımlarındaki(filmlerindeki) dişiler gibi eşek sütüsüz(sütsüz), arı zehirsiz
Buzul suyusuz(susuz), makyajsız, botokssuz, estetiksiz güzeldir,
İnsandan ahlakı çıkarın, insanlıktan çıkar
Hayvana ahlak verin, insan olur
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin insani en nitel zirvesidir
Bu nedenle ki Muhammed 'Din utanmaktır, utanmak yoksa din de olmaz'
Atatürk de 'Benim dediklerimi değil ahlakın dediklerini yapın' dedi
Nefs ise hem en büyük cehalettir, hem tüm kötülüklerin nedeni ve amaçıdır
Hem de akılı, mantığı, ahlakı, vicdanı, akıl-ruh sağlığını önler
Ahlak da önce toplum içindeki giyimde ahlak ile başlar
Kuşkusuz ki sütyen-külot pılajlar(plajlar), sütyen-külot otel havuzuları(havuzları)
Alim, alime insanların bulunacakları yerler değildir,
Moda diye akıldışılık-ahlakdışılık satıyorlar
Turizım(Turizm) diye akıldışılık-ahlakdışılık yapıyorlar
'Erken rezervasyon' yapana indirimler, ucuzluklar, kıyaklar yapıyorlar
Koş; pılaj(plaj), otel diye sütyen-külot
Bay, bayan, çocuk, genç, yaşlı, komşu, yabancı karışık
Sosyal genelev gibi pılajlara, otel havuzularına erken zırvasyonlara koş,
Koş ahlakdışı insanların da yattıkları odalarda, yataklarda yat
Ahlakdışı insanların da seviştikleri yataklarda seviş
Ahlakdışı insanların da yıkandıkları banyolarda yıkan
Ahlakdışı insanların da yemek yedikleri tabaklarla, kaşıklarla, çatallarla yemek ye
Ahlakdışı insanların da su içtikleri bardaklardan su iç
Ahlakdışı insanların da mutlu oldukları yerlerde onlar gibi sen de ol
Ancak karşıma asla 'Türküm', 'Müslümanım', 'Dinliyim', 'Akıl-ruh sağlıklıyım'
'Özgürüm', 'Demokrasiciyim', 'Laikim', 'Medeniyim', 'Doğru insanım' diye çıkma
Çünkü bunlar 'Önce ahlak' demek,
Koşun
Turizım diye
Ülkeye döviz gelsin
Ülkeden ahlak çıksın
Sonra da 'İnsanlık öldü mü!' deyin
İnsanlık ölmedi
Bilimdışılıkla ve ahlakdışılıkla öldürdünüz.
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Tüik Böyle Yapmasın

Ekonomi bilimdir
Bilim doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, gerçekçilik demektir
Türkiye yalanların değil 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün ülkesidir,
Tüik diyor ki 'Enflasyon oranı %80'
Muhalefet diyor ki 'Enflasyon oranı %150-200'
Önerim ki Tüik enflasyon oranı hesaplamasını şöyle yapmasın,
Tüik:
'Alo, yandaş market mi?'
Yandaş market:
'Evet, buyurun'
Tüik:
'Ben Tüik, aylık enflasyon oranını hesaplamak için gerekli fiyatları rica edecektim'
Ya da
'Ben Tüik, aylık enflasyonun hesabı için size eleman gönderip fiyatları alacaktım
Elemanımız geldiğinde fiyatları yarıya düşürür
Ya da düşük fiyattan 1'er kutu, 1'er paket mal koyar mısınız raflarınıza
Elemanımızın görmesi için?'
Yandaş market:
'Hayhay efendim, yine her zamanki gibi size indirimli
Peynirin kilosu 200 Tl ancak size 100'e olur
Tereyağının kilosu 300 Tl ancak size 150'ye olur
Pirinçin(Pirincin) kilosu 20'ye Tl ancak size 10'a olur'.
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Tüik mi Abudik Gubudik Mi Durumu

Ekonomi var olan ekonomik düzeni(sistemi) yani siyaseti savunmuyorsa, korumuyorsa
Bilimdir
Bu nedenle ki 'Kapitalist ekonomi', 'Sosyalist ekonomi', 'Komünist ekonomi' gibi şeyler
Saçmalıktır, bilim değildir
Örnek ki tıp(tıb) bilimi ne insanlara, toplumlara, devletlere dalkavukluk, yalakalık yapar
Ne hastalıklara(sayrılıklara)
Genelde bilim, özelde tıp bilimi bilim ne gerektiriyorsa onu yapar,
Din 'Din bilimdir(ilimdir), bilim yoksa din de olmaz' diyen Muhammed'in de
Dediği gibi bilimdir
Yani din de ne insanlara, toplumlara, devletlere dalkavukluk, yalakalık yapar
Ne insanlara, toplumlara, devletlere boyuneğer(boyun eğer)
Bilim de, din de hele ki toplumları birbirlerine düşman siyasi partiler halinde bölen
İnsanları birbirlerine düşman eden
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyasete hiç boyuneğmez,
'Tüik' ne olduğunu söylüyor
'Ekonomi' yani 'Bilim' olduğunu söylüyor
Tüik adına bunu söyleyenler kimler, 'Dinli' olduklarını söyleyenler
Ancak durum ki Tüik hem siyasi iktidara yandaşlık durumu göstermekte
Hem de örnek ki enflasyon oranı konusunda gerçeği söylememek durumu içinde
Çünkü Tüik'e göre enflasyon oranı %80 falan imiş
Oysa olağan herşeyin fiyatı en az %100 artmış durumda
Muhalefet de zaten 'Enflasyon oranı %150-200' diyor,
Şimdi düşünelim
Ekonomi bilim ise
Tüik ekonomi yani bilim ise
Farklı görüşleri, farklı verileri almalı
Örnek ki hastahanelerde hastalık teşhisi ve tedavisi için farklı yerlerden
Pekçok farklı tahlil yani veri istenir
Gerekiyorsa farklı doktorlardan görüşler istenir
Çünkü bilim doğru karar vermek için
Her olasılığa açık olmalıdır
Polis bile her 'Şurada suç var', her 'Burada suç var' savına gider
'Şurada altın madeni var', 'Burada elmas madeni var' denilse şirketler hemen oraya
gider
Oysa Tüik muhalefetin 'Enflasyon oranı şu kadar', 'Enflasyon oranı bu kadar' savı ile
Hiç ilgilenmemekte, öyle ki Chp genel başkanı kişiyi binasına bile sokmadı
Üstelik de açıkladığı enflasyon verileri gerçeklere de
Çok büyük bir aykırılık durumu göstermekte
Belli ki Tüik fiyat verilerini yandaş marketlerden, yandaş mağazalardan almakta
Örnek ki ne yapar yandaş market, Tüik'in enflasyon oranını açıklayacağı zaman
Düşük fiyattan 1'er koli malı
Ya da düşük kaliteden ve düşük fiyattan malları raflarına koyar
Tüik de o malların fiyatlarına bakıp enflasyon oranını açıklar, böyle birşey olmaz değil
Olabilir
Oysa dinde de, bilimde de hile olmaz, dürüstlük olur
Ancak gerçek ki yandaşlık dürüstlüğü yok eder
Dürüstlük yoksa da dinden de, bilimden de söz edilemez
Dinin de, bilimin de görevi siyasi iktidarları korumak, savunmak, kurtarmak değil
İnsanlığı korumak, savunmak, kurtarmaktır
Yani durum ki Tüik hem ekonomiye yani bilime siyasi iktidarın gözlüğü bakmak
Yani dine aykırı bir durum olan 'yandaşlık' yani 'Dürüst, güvenilir olmamak' durumu
Göstermekte yani dine aykırı bir durum göstermekte
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Hem farklı savlara(iddialara) kapalılık yani bilime aykırı bir durum göstermekte
Yani Tüik'in durumu ne dine uygun, ne bilime uygun durumda,
Gerçek ki siyaset ile yönetilen ülkelerde din de, bilimsellik de, dürüstlük de olmaz
Bu nedenle ki doğru bir hayat(yaşam) isteniyorsa önce ahlak ve bilimsellik istenmelidir
Bu nedenle ki Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, bunlar yoksa din de olmaz' dedi
Atatürk de 'Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğretti
Çünkü ahlak ve bilim insanı hayvandan ayıran en üstün farklardır
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel en zirvesidir
Bilim de nicel en zirvesi,
Tüik ekonomi yani bilim olmak istiyorsa da
Dinli olmak istiyorsa da
Önce 'Tarafsız ve dürüst' olmak zorundadır
Yoksa 'Abudik gubidik' durumu olur,
Yandaşlık yapmayın, ahlakçılık ve bilimsellik yapın
Taraf olmayın yoksa ahlak ve bilim sizi bertaraf eder
Seçmeyin başınıza
Ahlaka ve bilime aykırı insanları
Ahlak ve bilim ile olur en doğru dünya
Ahlakçı ve bilimsel bir Türkiye için de
Ahlakçı ve bilimsel bir dünya için de ileri
Ahlak ve bilim içinde yaşasın Türkiye
Ahlak ve bilim içinde dönsün dünya.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Türbandaki Yanlış Ayırımcılık Durumu

Çöllerde, dağlarda, su sorunu, su kıtlığı olan yerlerde
Başın örtülmesi akıl, mantık, medenilik, ve insaniliktir
Çünkü yoksa her gün saçı, başı yıkamak gerekir
Bu da su israfına, mantıksızlığa, utanmazlığa, sosyopatlığa
Ve insanlıkdışılığa neden olur, üstelik de su kıtlığında
Medeni yerleşim yerilerinde(yerlerinde) ise saçlar çöllerdeki, dağlardaki kadar
Çok ve sık kirlenmez
Bu nedenle sürekli sarılıpsarmalanmaları mantıksızlık olur,
Ayırımcılık ahlaka ve bilime uygun ise doğrudur, değilse yanlıştır
Çünkü ahlak beyinin, insanlığın, ve evrenin nitel zirvesidir
Bilim de nicel zirvesi
Ve ancak deliler, ve ölüler ayırımcılık yapamaz
Gerçek ki ayırımcılık akıl-ruh sağlığının, mantığın, medeniliğin, ve insanlığın
Koşullarından, zorunluluklarından biridir,
Türbanlılar ahlaklı da
İslamiyet'ten önceki, Orta Asya'daki başları açık Türk bayanlar ahlaksız mıydı
Türbanlılar inançlı da
İslamiyet'ten önceki, Orta Asya'daki başları açık Türk bayanlar inançsız mıydı
Örtünmekle hüner olsaydı, kirpiler alim olurdu
Çıplaklıkla hüner olsaydı, balıklar alim olurdu,
Birşeyi öğrenmek, anlamak, bilmek demek
Önce onun doğru tanımını bilmek demektir
Dinin en doğru tanımını da 1400 yıl önce
Evrensel, nitel dahi Muhammed dini tanımlayan Din hadisileri ile
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diye yapmıştır ki bu tanım dinin evrensel, genel tanımıdır
Yani Müslüman olsun, Hıristiyan(Hristiyan) olsun, Yahudi olsun, Budist olsun
Dinsiz olsun, herkesin 'Din'den, 'Din' denilince anlaması gerekendir
Örnek ki Türkçe de, İngilizce de, Almanca da, Çince de, Rusça da dildir
Ve kendilerine göre tanımları, anlamları, zorunlulukları vardır
Ancak bir de dilbilime göre 'Dil'in tanımı vardır
Örnek ki 'Geliyorum' yerine 'Geliyom' denilebilmekte, yazılabilmekte
Bu durum Türklere göre yanlış olmayabilir ancak dilbilime yani bilime göre yanlıştır
Bu nedenle ki dini inançlara göre doğru olan şeyler dine göre yanlış olabilir
Dini inançlara göre doğru olan bazı şeyler de dine göre doğru olabilir
Ancak dine yani Din hadisileri'ne göre yanlış herşey dine göre yanlıştır
Din hadisileri'nin din tanımı dini 'Evrensel doğru'ya göre tanımlar, kimseye göre değil,
'Ayırımcılık/Ayrımcılık' yanlış, kötü birşey olarak öğretilmeye, tanıtılmaya çalışılmakta
Oysa 'Ayırım' anlak(zeka), us(akıl), mantık, bilinç, akıl-ruh sağlığı
Felsefe, bilim, adalet için zorunludur
Ve ahlaka ve bilime göre ayırımcılık yapmak da insanca bir dünya için de
Akıl-ruh sağlığı için de zorunludur
Çünkü ahlak doğruların nitel zirvesidir, bilim de gerçeklerin nitel zirvesidir
Ancak herşeyden önce insanlar ve insanlık kendilerini bedene göre değil
Beyine göre tanımlamalılar çünkü beyin bedenden üstündür
Bu nedenle ki özgürlük demek serbestlik demek değil bedende ve beyinde
Ahlaka ve bilime uygunluk demektir,
Türban ya da turban yani 'Turlanmış ban' yani 'Turlanmış yasak'
Gerçek ki dinin koşullarından, zorunluluklarından değildir çünkü din başı örtmek değil
Dini tanımlayan Din  hadisileri'nin din tanımına uygunluktur
Ve başın açık olması ayıp, utanç değildir çünkü içinde insanı hayvandan üstün yapan
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Nitel en önemli şey olan beyin var
Düşünün ki beyinin içi de dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din ile dolu
Bundan utanılacak ne var
Ancak saçı aşırı biçimde uzatmak ya da saça tuhaf modeller vermek
Ya da saçı kendi renginin dışında renge boyamak gibi
Saç köleliği, saç teşhirciliği, saç  nefsi açık ki dine de, bilime de
Akıl-ruh sağlığına aykırı bir durumdur
Ancak açıksaçık ya da ahlaka aykırı giyim beyin yerine genelde bedeni
Özelde ise cinsiyeti, cinselliği, ve cinsel organları vurgulamak durumu olduğundan
Hem beyine göre ilkelliktir, hem mantıksızlıktır, hem akıl-ruh sağlıksızlığıdır
Hem bilimdışılıktır, hem ahlakdışılıktır, hem dine aykırılıktır
Yani başı açmak ile bedeni açmak aynı, eşit, bir şeyler değildir,
Öteyandan
Türban Müslümanlar arasında ayırımcılık yapmaktadır
Çünkü 'Türban takanlar Müslüman, türban takmayanlar Müslüman değil'
Anlamına gelmektedir ya da getirilmektedir
Ya da böyle bir izlenim oluşmaktadır ya da oluşturulmaktadır ki bu da yanlıştır
Çünkü ne başı örtmekle dinli olunur, ne başı açmakla dinsiz olunur
Bunu belirleyen şey dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımıdır,
Öteyandan
Başta türban, dudaklarda dudak boyası, kirpiklerde boya, yanaklarda boya
Ya da altta tayt pantolon denilen daracık içlik ya da kalın külotlu çorap varsa
Türbanın da anlamı kalmamakta,
Gerçek ki din yalnızca dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediklerine bakar
Tıp(Tıb) bilimini Hipokrat tanımlamışsa
Dini de Muhammed tanımlamıştır
Doğruluk doğru sözcüklerle ve doğru tanımlarla başlar
İnsan dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uyuyorsa dinlidir
Uymuyorsa dinsizdir
Gerçek bu,
Önce dini tanımlayan Din hadisileri'nin din tanımına uy
Sonra Müslüman mı oluyorsun, Hıristiyan mı oluyorsun, Yahudi mi oluyorsun
Budist mi oluyorsun
Ne olursan ol,
Din teşhir yeri de, fetiş yeri de değildir
Din tanım yeridir
Onu da dini tanımlayan Din hadisileri tanımlamıştır
İnsanlar, devletler, toplumlar, ve insanlık bunu anlamalı, öğrenmeli artık
Dine dini tanımlayan Din hadisileri'nden başka yol yok
Din dini tanımlayan Din hadisileri'ne bakar
Başka şeye değil.
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Türk Halkına Filiz Akın Hülya Koçyiğit Fatma Girik

Önce şunu anlamalı ki 'Türk' demek de, 'Müslüman' demek de, 'Din' demek de
'Demokrasi' demek de, 'Laiklik' demek de, 'Özgürlük' demek de 'ÖNCE AHLAK' demek
Çünkü ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, özgürlüğün
Adaletin, eğitimin, ekonominin, insanın, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesi
demek
Oysa bilim bunların yalnızca nicel zirvesidir
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce hem bilim hem ahlak' demiştir
Bu durumda açık ki ahlaka yapılan saldırı da, ahlakdışılık da, ahlaka aykırılık da,
ahlaksızlık da
Ahlaka aykırı moda da, ahlaka aykırı mekanlar da, ahlaka aykırı özel hayatlar da
Türklüğe, Türkiye'ye, demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe, dine, akıl-ruh sağlığına, adalete
Özgürlüğe, eğitime, ekonomiye, insanlığa saldırı demek olur,
Atatürk 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' derken
Sözünü ettiği 'Sanat türü', ve 'Sanatçı türü'
Atatürk gibi 'Önce ahlak ve bilim' diyen sanat türü, ve sanatçı türü idi
Yani akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sanat türü
Ve akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı sanatçı türü değil,
Atatürk'ün mayo, bikini konusundaki yanlış durumu
Atatürk'ün yanlışlarını yapmak için gerekçe olamaz
Çünkü Atatürk 'Benim sözlerimle ya da yaptıklarımla bilimin ya da ahlakın dedikleri
çelişirse
Benim bilime ya da ahlaka aykırı dediklerimi de, yaptıklarımı da yapmayın'ı öğretti
Yani, Atatürk kendini tabu, diktatör, ilah durumu yapmadı
Önce bunu anlamak zorunluluğu var
Türk demek 'ÖNCE AHLAK' demek
Din demek 'ÖNCE AHLAK' demek
Yani, 'Atatürk' demek 'ÖNCE AHLAK VE BİLİM' demek
Atatürk Türkiyesi 'ÖNCE AHLAK VE BİLİM' demek
Dürüst insanlar önce bunu anlamalı,
Türkiye'ye genel bir ahlakdışılık saldırısı görünmekte ki sinema sanatı alanından olmuş
Bunun kanıtları da Türk sineması denilen sinemada siyah-beyaz filım(film) döneminde
Bile görülen
Mayo, bikini, mini etek gibi ahlakdışı giyimli başrol oyuncusuları(oyuncuları)
Sevişme sahnesileri(sahneleri)
Pılaj(Plaj) gibi ahlakdışı mekan sahnesileri
Hemen hemen her filımda(filmde)
Sanki Türkiye halkı pavyonsuz yapamıyormuş gibi pavyonlu
Gazinosuz yapamıyormuş gibi gazinolu
Ve içkisiz yapamıyormuş gibi meyhaneli sahneler bulunması durumu
Ahlaka, dine, Türklüğe, Atatürk'e, Türkiye'ye aykırı bu sinema türü
Amaçı(Amacı) için, genelde göçmen kökenli ailelerin çocuklarını kullanmış görünmekte
Bu durum günümüzde de sinema, müzik, ve moda gibi alanlardaki
'Ünlülük' alanında da sürmekte görünmekte,
Oysa İran sineması 21. yüzyılda bile ahlaklı giyimle, ahlaklı insanlarla
Çıplaksız, pavyonsuz, meyhanesiz, pılajsız(plajsız), sevişmesiz
Ve sigarasız-içkisiz, doğrudüzgün(doğru düzgün), insani, insanca sinema türü
yapabiliyor
Ve uluslararası ödüller alabiliyor,
'Türk sineması' denilen sinema bu durum için görülmekte ki
Filiz Akın, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik, Türkan Şoray, ve benzeri kişileri de kullanmış
Dikkat edilirse bu kişilerin ahlaka, ve 'Önce ahlak' demek olan Türklüğe aykırı
Sahneli filımlarda da oynadığı görülür
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Oysa ahlaka aykırı filımlarda oynamak zorunda değillerdi,
Farkında olmamışlar ki bu kişiler ile Türkiye'ye, ahlaka, Türklüğe saldırı yapılmış
Günümüzde de aynı durum akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı medya türü
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı turizım(turizm) türü
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı yasal serbestlikler
Ve akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü türü ile daha korkunç olarak sürmekte.
(Şiirin tam adı: 'Türk halkına Filiz Akın Hülya Koçyiğit Fatma Girik ve Türkan Şoray ile
saldırı durumu).

Necdet Gürçiftçi 3
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Türkçe.

'Türk'ün iki temel özelliği var
Biri Türkçe, biri ahlak(aktöre)
İkisi birden varsa 'Türk' olunur
Biri giderse 'Türklük' de, 'Türkiye' de gider,
Dil de, sözcükler de çok önemlidir
Çünkü bir toplumun düşünsel becerisini gösterir
Dil de, sözcükler de çok önemlidir
Çünkü bir toplumun bağımsızlığını ve onurunu gösterir,
Türklerdeki en büyük sorun kendine yabancılıktır
Latin yazaçları(yazgaçları, yazıçları, harfleri)
Ve pekçok yabancı sözcük bile Türkçe kökenli iken
Türkçe diye bir dil yok mu bu ülkede
Bu ülkenin kendi dili yok mu
Nedir bu ülkedeki, kendi dilini bilmezlik, kendi dilini sevmezlik,
Kamu kurumularında(kurumlarında) bile
Biryanda ahlaka aykırı giyimler
Biryanda, Türkçe karşılıklar varken 'Hijyen, etik, misyon, vizyon, aktivite, performans
Motivasyon, inovasyon, sirkülasyon, rotasyon, randıman, şarampol,
Maksimum, minimum, program, ekspertiz, kuzen, pardon' sözcükleri
Nedir bu, Türkçe karşılıkları üretilmişken
'Fikir, kıyafet, cevap, bahsetmek, hatıra, devasa, bariz, fırsat, hadise, izahat, hayat
Hakim, hekim, doktor, ihtimal, hakaret, ihtiyaç, imtihan, ilave, ihtar, ihtiyar, istikbal
Kabiliyet, müsait, kelime, kainat, merasim, mesul, mesuliyet, müspet, menfi, netice,
sulh
Sebep, seyahat, tesadüf, tespit, telafi, tabiat, tedarik, umumi, vesika, vesikalık, ziyafet,
ispat'
Sözcüğü dayatmaları,
Arabça, Farsça, İngilizce, Fıransızca(Fransızca) istemem
Kendi dilim Türkçe yeter bana
Din de, eğitim de, düşünmek de herkesin kendi dilinde olur
Türkçe ile de insan insanca olur,
Her kuş bile kendi dilinde öter
Her gül bile dilinde açar
Arabça, Farsça, İngilizce, Fıransızca istemem
Kendi dilim Türkçe yeter bana,
Özgürlük sözcüğünün anlamı hiçbir dil de yok
'Özgürlük' özün doğru ve gür gelişimi demek
Hürriyet, serbestlik, freedom ise
Ne doğruluk içerir, ne iyilik,
Kendi dilini bilmeyen toplumlar
Ya yıkılıp giderler ya sömürge olurlar
Arabça, Farsça, İngilizce, Fıransızca(Fransızca) istemem
Ben elin dilinde 'Yaşasın özgürlük'
Ben elin dilinde 'Seni seviyorum' diyemem,
Dil üretmek en yüksek becerisidir, başarısıdır bir toplumun
Dil araç değil onurdur
Dili olmayan ülkenin
Sonu başka ülkelere köleliğin yoludur,
Türkçe onurumuzdur bizim
Türkçe giderse yok oluruz
Türkçeyi geliştirdikçe
İnsanlığın ve dünyanın önderi oluruz,
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Arabça, Farsça, İngilizce, Fıransızca istemem
'Türkler kendi dillerini bile üretemiyorlar' dedirtmem
Bu ülkede 200 üniversite var
'Okumak ne eşekliği alıyor, ne cahilliği' dedirtmem,
Çocuklarınıza da, işyerlerinize de Türkçe adlar koyun
Hiçbir dilde olmayan evrensel özellikler Türkçede var
Dünyanın en mantıklı ve en evrensel dili Türkçedir
Türkçeyi dışlayan akıl(us) sağlığını
İnsanlık insanlığını yitirir,
Birleşin ey Türkler
Türkçeyi yeniden yaratmak için
Çalışın ey Türkler
Türkçeden evrensel dil yaratmak için
Atatürk de kanıtladı ki
Bunu yapacak özellik sizlerde var,
Eğitim olacaksa, din olacaksa Türkçe olmalı
Yabancı dile kölelik istemem
Özgürlük de, demokrasi de, ekonomi de, devlet de, vatan(yurt) da Türkçe olmalı
Ahlaksızlığa, onursuzluğa, mantıksızlığa, yozluğa özgürlük diyemem.
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Türkiye Kimin

Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir
Ahlak ve bilim olmayan yerde din de olmaz
Bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin
Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' dedi
Atatürk 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin
Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın'ı öğretti
Akılın(Aklın) yolu birdir: 'Ahlak ve bilim'
Türkiye sultanlarla düşüpkalkanların değil
Ahlak ve bilim getirenlerindir
Türkiye Türkiye'yi ahlakdışılık ve bilimdışılık bataklığı yapanların değil
Türkiye akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan
Toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden
Her türlü ahlakdışılığa ve bilimdışılığa serbestlik veren siyasetin
Seçim sandıkılarının(sandıklarının) değil
Türkiye'yi ahlak ve bilim yuvası yapanlarındır,
Ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir
Bilim de nicel zirvesi
Türkiye ahlakdışı-bilimdışı Batının uşağı olanların değil
Ahlakçılık ve bilimsellik getirenlerindir
Türkiye 'Ben ahlak ve bilimim' diyenlerindir
Öyle ki tüm dünya da 'Ben ahlak ve bilimim' diyenlerindir.
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Türkiye'de Deprem Geliyorum Diyor Durumu

Dini tanımlayan Din hadisileri diyor ki 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet,
adillik
Dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır'
Bu durumda depremlerin ve öteki doğal sorunların
Doğaüstülük, ve dine uygunluk içermedikleri anlaşılır,
Suudi Arabistan'da pek deprem olmamasını mucize görenler
Ahlakdışı Avrupa'da da depremin pek olmadığı bilmeliler
Depremin nedenini ilahlara yani dine bağlayanlar da
Dinin insanlara ve insanlığa kötülük değil iyilik demek olduğunu
Dinin insanları, toplumları, vatanları, ve dünyayı cezalandırmak olmadığını bilmeliler,
Durum ki önemli olan şey deprem değil
Binaların depreme dayanıklı olması
Binalar en büyük şiddetteki depreme dayanıklı
Yani bilimsel yapılırlarsa depremlerin insanlara zararı, kötülüğü önleniyor
Yani depremlerin binalara ve insanlara zararı devletlerin bilimsel
Olmamalarından kaynaklanıyor,
Türkiye'de durum ki deniz kıyısındaki yerleşim yerlerinde yaz mevsiminde
Deniz kıyısında olmayan yerleşim yerlerinde ise yıl başlangıçlarında
Ve kış mevsiminde olmakta genelde
Bu durumun nedeni de büyük olasılıkla toprağın yaz mevsimi sonunda
Havanın soğumaya başlaması nedeni ile büzüşmeye başlaması
Kış mevsimi çıkışında da genişlemeye başlaması olabilir
Bu nedenle genelde yıl sonularında(sonlarında), ve kış mevsiminde
Ve kış sonularında, ve yaz mevsiminde dikkatli olmak gerekir,
Toprak sudan daha önce ısınmakta, daha geç soğumakta
Bu durum da deniz kıyısı olan yerlerde depremlerin yaz mevsiminde
Deniz kıyısında olmayan yerlerde de kış mevsimine doğru
Ve kış mevsiminde olmasına neden olmakta olabilir,
Bu durumda durum ki kış sonbahar ve kış mevsimilerinde(mevsimlerinde)
Deniz kıyısında olmayan, ve fay hattı üzerindeki, ve fay hattı çevresindeki
Yerleşim yerlerinde
Yaz mevsiminde de fay hattı üzerindeki, ve fay hattı çevresindeki yerleşim yerlerinde
Çok dikkatli, önlemli olmak gerekir
Yani durum ki yaz mevsiminde deniz kıyısındaki yerlerde
Kış mevsiminde de deniz kıyısız yerlerde dikkatli ve hazırlıklı olmak gerekir
Ve sorun deprem değil, binaların bilime uygun yapılmamasıdır,
Durum ki durum Türkiye'de böyle olabilir
Ve öteki ülkelerde de böyle olabilir,
Gerçek ki sağlam yani bilimsel devlet
Bilimsel ülke
Bilimsel toplum
Sağlam binalar yapar
Yani demek ki 'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz' diyen Muhammed'in de
'Hayatta en doğru yol gösterici bilimdir' diyen Atatürk'ün de dediği gibi
'Önce bilim'.
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Türkiyeli Türkiye

BİLİNÇLEN TÜRKİYE
Türkçeleri varken 'Hijyen, etik, misyon, vizyon, aktivite'
'Kıyafet, fikir, bahsetmek, bahtiyar, hakikat' dedirtiyorlar
Hem 'Türküz' deyip hem bikini, mayo, mini etek, tayt pantolon giydirtiyorlar
Hem 'Dinliyiz' deyip hem zinayı, fuhuşu, eşcinselliği, eşcinsel evliliği, çıplaklığı
Ahlakdışılığı serbest yapıyorlar
Hem 'Atatürkçüyüz' deyip astrolojiyi, falcılığı, medyumluğu, bilimdışılığı serbest
bırakıyorlar
Ekonomiyi özel sektöre, ruhu ahlakdışılığa ve bilimdışılığa yedirtiyorlar,
Demokrasi demek siyaset demek değil 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Çünkü siyaset toplumu bölmek ve insanları birbirlerine düşman etmek demek
Özgürlük demek serbestlik değil 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Çünkü serbestlik hiçbir kural tanımamak yani sosyopatlık demek
Adalet demek hukuk demek değil 'Ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Çünkü hukuku akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan siyaset yapar
Ekonomi demek özel sektör değil devlet ekonomisi demek
Çünkü özel sektör yalnızca kendisini düşünür, vatanı ve toplumu sömürür,
Üç yanın deniz
Karadeniz, Marmara denizi, Ege denizi, Akdeniz
Yüzün ekonomiden, demokrasiden, bilimden, adaletten, ve ahlaktan yana soluk beniz
Üç yanın deniz, bir yanın kara
Ruhun Yüzün ekonomiden, demokrasiden, bilimden, adaletten, ve ahlaktan yana yara,
Bir siyaset var başında
Ne ekonomiden anlar, ne demokrasiden, ne bilimden, ne adaletten, ne ahlaktan
Ne dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin tanımladığı dinden
Bir de Atatürk, Kurtuluş savaşı, Türkçe düşmanı
Bir de özelleştirme diye satar vatanı,
'Türk' demek 'Önce ahlak' demek
Çünkü ahlak insanlığın nitel zirvesi
'Türkiye Türkü' demek bir de 'Bilimsel olmak' demek
Çünkü bilim insanlığın nicel zirvesi
Atatürk, demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, din, akıl-ruh sağlığı demek
'Önce ahlak ve bilim' demek çünkü ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesi
Bilim de nicel zirvesi
Oysa üç yanın deniz, üç yanın pılaj(plaj), üç yanın ahlaksızlık mekanı
Üç deniz, bir karanın arası da akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda kurbanı
Bu kurbanlık bir de astroloji denilen akıldışılık, bilimdışılık, akıl-ruh sağlıksızlığı ile
Kutsanmakta
Sevgi ile mi olur, öfke ile mi olur, ol artık, 'Ahlakdışılık ve bilimdışılık yuvası' değil
'Ahlak ve bilim yuvası', Türkiyeli Türkiye
Bil ki sönecek olan en son ocakların 'Ahlak', 'Bilim', 'Devlet ekonomisi', ve 'Türkçe'dir
Onlar sönerse sen de sönersin
Onlar da sönerse olmaz dökülen kanlar sana helal, ey Türkiyeli Türkiye
Çünkü yalnızca Mustafa Kemal Atatürk değil dini tanımlayan Din hadisileri de diyor
'Önce ahlak, bilim, devletçilik, ve kendi dilin'
Ol artık, herhangi bir Türkiye değil
Ahlaksız Batıcı Türkiye de, vahşi Doğucu Türkiye de değil
Ol artık, 'Ahlakçı, bilimsel, Türkçe', gerçek, doğru, insanlığa örnek, Türkiyeli Türkiye'.
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Türkiye'nin Doğru Öndere Gereksinimi Var

Herşeyin somut ya da soyut doğru bir yönü vardır
Hiçbirşey yönsüz var olmaz
Beyin zekadan(anlaktan) akıla(usa) doğru gider
Dünya batıdan doğuya döner, yağmur yukarıdan aşağıya yağar
Canlılar beslenebilecekleri yöne giderler
Hayvanlarda baş önde, kuyruk arkadadır
İnsanda baş yukarıda, ayaklar aşağıdadır
Pusula kuzeyi doğru gösteriyorsa doğrudur
Yenilen yiyecekler beden içinde belli bir yöne giderler
Var oluş harekettir(devinimdir), hareket de yön demektir
Ahlakdışı-bilimdışı bir dünya olan siyasetin yönü de ahlakdışılık ve bilimdışılıktır
Siyaset ahlaka ve bilime doğru değil ahlaka ve bilime aykırılığa doğru hareket eder
Bu nedenle ki insanlıkdışıdır,
Doğruya gitmek için önce doğrunun ne olduğunu bilmek gerekir
İnsan ve insanlık için doğru
Ahlaka ve bilime uygun olandır
Çünkü ahlak hem beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel
zirvesidir
Hem de insanı hayvandan ayıran ve üstün yapan en nitel fark
Bilim de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel zirvesidir
Hem de insanı hayvandan ayıran ve üstün yapan en nicel fark
Bu nedenle ki insan ve insanlık için
Ahlaktan ve bilimden başka doğru yol yoktur
Bu nedenle ki Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de yoktur'
dedi
Atatürk de 'Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın'ı öğretti,
Siyaset doğru yol değildir
Çünkü hem toplumu birbirlerine düşman siyasi partiler halinde böler
Ve insanları birbirlerine düşman eder
Hem de ya ahlakdışı ya bilimdışı bir dünya
Yani ya ahlaksız ya vahşi bir dünya ister
Ya ahlaksız bir barış ya savaş ister
Siyaset doğru önderler yetiştirmez
Doğru önderleri ahlak ve bilim yetiştirir,
Doğru yön parçalamaz, doğru biçimde birleştirir
İnsanı, ve insanlığı birleştiren en doğru yol da ahlak ve bilimdir
Çünkü ahlaka ve bilime aykırılık yalnızca ahlaka ve bilime aykırılık değil
Akıl-ruh sağlıksızlığı da demektir,
Türkiye'nin de, her ülkenin de
'Önce ahlak ve bilim' diyen
İnsanlara, topluma, insanlığa ahlak ve bilim ile doğru örnek olan
İnsanlara, topluma, insanlığa ahlak ve bilim öğreten
Doğru öndere(lidere) gereksinimi var
Tek doğru yol, tek kurtuluş, tek çözüm, tek ilerleyiş, tek yükseliş budur
Türkiye'nin de, her ülkenin de başında baş olarak ahlak ve bilim olmalıdır.
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Türkiye'ye Sözde Sanatçılarla Da Saldırı Durumu

Bilinçlen Türkiye, önce mantık,
Akp iktidarının hem Rossiyskaya'nın(Rusya'nın) düşmanı olan Ukrayna'ya İha, Siha
satıp
Rossiyskaya'ya karşı yardım etmesi, destek vermesi
Hem de Rossiyskaya'nın Akp iktidarına dostça davranmayı sürdürmesi tuhaf, ilginç
birşeydir
Kim düşmanına yarım edenle dost kalmayı sürdürür ki
Olasılık ki Rossiyskaya Ukrayina'ya(Ukrayna'ya) saldırmak için bahane arıyormuş
Ve bulmuş: 'Ukrayna'nın kendine aşırı güvenmesi'
Yani insanın da en büyük düşmanlarından olan 'Kibir'
Belli ki İha'lar, Siha'lar Ukrayina'ya kibir vermiş, bu da Rossiyskaya'nın işine gelmiş
olmalı
Olasılık ki Ukrayina tuzağa düşmüş olmalı
Putin Akp iktidarına, kendisine yardım ederse birşeylerin sözünü de vermiş olabilir
Yoksa böyle bir dostluk ceylan ile aslanın dostluğu gibi tuhaf görünmekte
Hem Rossiyskaya ile dostluk, ve doğalgaz olanağı
Hem de Ukrayina'nın yeniden inşası yani inşaat sektörü
Yani bir taş ile iki kuş durumu gibi durum
Bu durum ya 'Şark kurnazlığı'dır ya 'Yahudi kurnazlığı'
Yani bu konunun arkasında Siyonistler olabilir
Belli ki Siyonistler Sovyetler birliği'nden sonra şimdi de Rossiyskaya'yı da yıkmak
istiyorlar
Sonra belli ki sıra China'ya(Çin'e) gelecek
Türkiye'yi yıkmayı da en sonra bırakmış olabilirler
Türkiye'yi şimdilik Atatürk-Türkçe-Kurtuluş savaşı-Lozan anlaşması düşman siyaset
türü
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda, medya, ve pılaj türü
Ve ahlakdışı-bilimdışı-yoz ünlü türü ile iyice çürütmekle yetinmekte olabilirler
Dünyayı kim elegeçirmeye çalışıyorsa Türkiye'yi yıkmak isteyenler de onlardır
Ve Siyonistlerin kutsal kitapları 'Dünya senindir, dünyayı elegeçir' diyor,
Türkiye bu kez gerçekten de
Tarihinde hiç görülmemiş büyük bir 'Dışgüç/Dış güç' saldırısı altında bulunmakta
Bu saldırı öyle büyük ve genel bir saldırı ki modadan, turizıma(turizme)
Medyadan, müziğe; sosyal medyadan, sinemaya
Yarışmalardan, eşcinselliğe
Tanıtımcalardan(Reklamlardan), bilgisayar oyunularına
Sıpordan(Spordan), siyasete
Atatürk düşmanlığından, Türkçe düşmanlığına
Siyasi partilerden, televizyondaki suç haberlerine
Anaokulundan, üniversiteye
Tarikatlardan, cemaatlere
Özel sektörden, kamu sektörüne kadar tüm alanlardan yapılmakta
Durum ki Türkiye'deki herşey şu an Türkiye'ye karşı ajanlık yani düşmanlık durumu
içinde
Ki şöyle düşünülmelidir: 'Türkiye 'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün kurduğu
Bir ülkedir, öyle ise ahlaka ve bilime her saldırı Türkiye'ye de saldırıdır
Türkiye'ye karşı ajanlıktır'
Bu durumda anlaşılır ki nerede ahlaka ve bilime aykırılık varsa orada Türkiye'ye karşı
Saldırı, ajanlık durumu var demektir
Ve ahlaka da, bilime de saldırı yanlış-kötü-zararlı saldırı-ajanlık durumudur
Çünkü ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran nitel en üstün farktır
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Bilim de beyinin, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, evrimin, ve evrenin nicel zirvesidir
Ve insanı hayvandan ayıran en üstün farktır
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi,
Şu an dünyaya kimin egemen olmak istediğini, dünyayı kimin işgal etmek istediğini
Anlamak çok kolaydır: 'Siyonistler'
Çünkü yalnızca onların kutsal kitabında ilah 'Ben dünyayı sizin için yarattım
Dünya sizindir, dünyayı işgal edin, ve İbrani soyundan olmayanları yok edin' yazmakta
Peki biravuç(bir avuç) Siyonist dünyaya nasıl egemen olacak: 'Kurnazlıklarla, hilelerle'
Bunu günümüzde sağlayan şey ise akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Ve astroloji denilen bilimdışılıktır
Bu nedenle Siyonistler öncelikle bu iki şeyi dünyaya yaymaya çalışacaklardır,
İsrail'in küçük olduğuna bakmayın
İsrail Doğunun hem Usa'sı(Abd'si), hem de England'ıdır(İngiltere'sidir)
Yani İsrail hem silah gücüdür, hem de düşünce gücü
Yani İsrail yalnızca savaş gücü değildir, kuram(teori) üreten bir güçtür de
Ve dünyayı şu iki kuramı ile yönetmektedir:
1- Düzene(Sisteme) aykırı bir kitle oluştur, ve onu iktidara getir
2- Birşey yanlış ya da kötü ya da zararlı da ısrar edilirse toplumda yayılır,
'Düzene aykırı bir kitle oluşturup iktidara getirmek' yöntemini
Sovyetler birliği'nde uygulamış, Soljenitsin gibi Batıcı, düzen karşıtı, yoz bir sözde ünlü
Kitlesi yaratmış, ve onların önderliğinde Sovyetler birliği'ni yıkmıştır
Sovyetler birliği'nde yaratılan kitle 'Yazar, şair' kitlesi idi çünkü o zamanlar
Ne televizyon pek yaygındı, ne bilgisayar-internet vardı
Temel güç kitaplardı
Türkiye'de yaratılan kitle ise 'Sanatçı kitlesi' çünkü televizyon da, bilgisayar-internet de
Yaygın ve egemen durumda ki Akp'nin temel nicel gücü de bilgisayar-internet çağına
Girilmiş olmasıdır ki bu durum 'Algı operasyonu' denilen şeylere nicel olanak
sağlamakta,
Türkiye'de önemli, ünlü bir yazar-şair kitlesi olmadığı için sanatçı kitlesine
Yönelinilmiş durumda ki zaten ülkede mantar gibi sanatçı çıkmakta
Her isteyen sanatçı olabilmekte
Çocuklar bile sanatçı olabilmekte oysa yazarlık-şairlik zor şeylerdir
Bu nedenle ki Türkiye'ye Siyonist saldırı moda ve sanatçılar ile yapılmakta
Özellikle ahlaka aykırı ünlüler topluma rol model yapılmaya çalışılmakta
Toplum cahilcuhul, yoz, akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı, akıl-ruh sağlıksız
Sözde ünlülerle, sözde sanatçılarla yönlendirilmeye çalışılmakta
Çünkü bir toplumun ahlakını yok etmek o toplumu yıkmak demektir
Çünkü ahlak beyinin, ve insanlığın en üstün dünyasıdır, en üstün pusulasıdır
En üstün ölçütüdür,
Bu nedenle dikkat edilirse anlaşılır ki
Türkiye'de son zamanlarda
Moda-dişi(bayan/kadın)-Eşcinsellik-İstanbul sözleşmesi-Ünlü ekseni üzerinde durum
Oluşmakta yani cinsellik yani utanmazlık yani ahlakdışılık,
Bu nedenle
Bundan sonra
Ahlakdışılık, ve ahlakdışı ünlü türü Türkiye'de daha çok öne çıkarılmaya çalışılacaktır
Yani Sovyetler birliği'nde 'Sözde aydınlar' ile oynanılan Siyonist oyun
Türkiye'de 'Sözde sanatçı'larla oynanılmaya çalışılacaktır
Bu oyunun bir parçası olarak da toplumsal alanlarda ahlakdışı giyimlerle
Ve ahlakdışı davranışlarla ahlakçı insanlar dolaylı, gizlice, sinsice tahrik
Ve taciz edilmeye, saldırganlaştırılmaya bile çalışılacak
Ve oluşacak tepkiler ya da saldırılarda medyada 'zevk' ile paylaşılacaktır,
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Yapılması gereken şey
Demokrasinin siyaset ile yönetim değil 'Ahlak ve bilim' ile yönetim
Özgürlüğün serbestlik değil 'Ahlak'a ve 'Bilim'e uygunluk olduğunun anlaşılması
Türkiye'nin siyasetle değil ahlak ve bilim ile yönetilmesi
Ahlaka ve bilime aykırı herşeyin yasaklanması
Ve ahlaka aykırı sözde ünlülere tepki gösterilmesidir,
Evet
Sovyetler birliği'nde Siyonistlerin temel silahı sözde aydınlardı
Türkiye'de ise Siyonistlerin temel silahı Atatürk düşmanlığı, Türkçe düşmanlığı
Kurtuluş savaşı düşmanlığı, Lozan anlaşması düşmanlığı yani Osmanlıcılık
Moda, pılajlar
Ve sözde sanatçılar,
Ey Türkiye
Ahlak ve bilim varsa sen varsın
Yoksa ergeç söner yurdunun üstündeki en son ocak
Ahlakta ve bilimde birleşin
Ahlak ve bilim beyinin, insanlığın, ve evrenin en doğru yoludur ve koruyucusudur
Bu nedenle ki Muhammed 'Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de yoktur'u
Atatürk de 'Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın, dinleyin', öğretti,
Ahlak ve bilim ülkesi olan ülke insanlığın önderi, merkezi, yönü olur
Yoksa ya yıkılır ya sömürge olur
Önce ahlak ve bilim
Önce ahlak ve bilim
Önce ahlak ve bilim.
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Türkiye'yi Yıkmak

Siyaset toplumu siyasi partiler biçiminde bölmekte ve insanları birbirlerine düşman
etmekte
Özel sektör devletin, vatanın, milletin, kamunun neyi varsa almaya
Ülke ekonomisini ve toplumu kendine köle etmeye çalışmakta
Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı ne varsa
Topluma, ülkeye, devlete, vatana yapıştırmaya çalışmakta
Doğru ülke, doğru vatan, doğru devlet, doğru millet
Demokrasi, laiklik, özgürlük, medenilik, çağdaşlık, akıl-ruh sağlığı böyle olmaz
Herşeyin doğrusu 'Önce bilim ve ahlak' ister çünkü bilim beyinin ve evrenin nicel zirvesi
Ahlak da beyinin ve evrenin nitel zirvesidir
Yani bilim yürek, ahlak da beyin gibidir
Bu nedenle ki hayvanlarda bilim de, ahlak da olmaz,
Yıkmaya çalışıyorlar Türkiye'yi
Birileri Atatürk düşmanlığı ile
Birileri de Batıcılık ile,
Atatürk düşmanlığı yanına bir Kurtuluş savaşı düşmanlığını, Lozan anlaşması
düşmanlığını
Türkçe düşmanlığını, demokrasi düşmanlığını, laiklik düşmanlığını, sultancılığı almış
Sultancılık nedir
Hem öz bebek kardeşlerini, ve öz çocuk kardeşlerini bile öldürtmekten çekinmemiş
Sultanları baştaçı etmek yani vicdansızlık ve merhametsizlik olduğu için dine aykırılıktır
Hem de 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır' hadisinin de dediği gibi
Dine aykırılıktır
Durum ki Atatürk düşmanlığı bir de dine düşmanlık durumudur
Bu nedenle ki nerede Atatürk düşmanlığı varsa
Orada paradan, cinselliğe kadar pekçok alanda ahlaksızlık da oluşmakta
Çünkü hem vatanı ve milleti kurtarmış
Hem de 'Önce bilim ve ahlak' demiş ulusal bir kahramana düşmanlık akıl-ruh
sağlıksızlığıdır
Mantıksızlıktır,
Batıcılık da yanına akıldışı-ahlakdışı moda, pılaj(plaj)
Akıldışı-ahlakdışı ünlü, eşcinsellik, zina serbestliği gibi ahlakdışı şeyleri almış
Bu nedenle ki Batıcılık da akıl-ruh sağlıksızlığıdır, ve mantıksızlıktır,
Oysa, Atatürk 'Önce bilim ve ahlak' demiş önder
Öyle ki 'Benim yaptıklarımla bilimin ya da ahlakın dedikleri çelişirse
Yaptıklarımı yapmayın, bilimin ve ahlakın dediklerini yapın' demiş bir önder
Durum ki Atatürk düşmanlığı yalnızca Türkçeye, Türkiye'ye, demokrasiye, laikliğe değil
Ahlaka da aykırılık bir durum
Batıcılık da yalnızca ahlaka değil Türklüğe, Türkiye'ye, ve Atatürkçülüğe aykırı bir
durum
Çünkü Türk de, Türkiye de, Atatürk de 'Önce ahlak' da demek
Oysa akıldışı-ahlakdışı Batıda
Zina, fuhuş, porno, eşcinsellik, eşcinsel evlilik, ensestlik, pedofili, çıplaklık, eş
değiştirme
Toplu seks, toplum içinde düzüşmek
Ve uyuşturucu gibi ahlaka aykırı ne kadar şey varsa serbest
Çünkü Batıda zeka var ancak akıl yok
Çünkü ahlak zekanın, akılın, mantığın, beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının
Özgürlüğün, demokrasinin, laikliğin, insanlığın, insan olmanın, evrimin
Ve evrenin nitel zirvesidir
Yani ahlak yoksa zeka var ancak akıl yok demektir, bu nedenle ki hayvanlarda ahlak
yok,
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Türkiye'nin yapması gereken, Türkiye'de yapılması gereken tek şey
Atatürk'ün de dediği gibi bilime, ahlaka, ve Türkçeye sarılmaktır
Batıya ya da Doğuya değil
Batı denilen ahlakdışılığa ya da Doğu denilen bilimdışılığa değil
Türkiye Batıya ya da Doğuya yan yatamaz
Türkiye bilim, ahlak, ve Türkçe ile dimdik, bağımsız, ve özgür olarak
Gökyüzüne, evrene uzanmak, yükselmek zorunda
Bu nedenle de Atatürk
'Ne mutlu Türküm diyene'
Ve 'Bir Türk dünyaya bedeldir' dedi
Yani durum ki Batıcılık da, Doğuculuk da, sultancılık da Türk olmaktan mutlu
olmamaktır
Ki bu durumda Batıcıların da, Doğucuların da, sultancıların da Türk olmamaları olasıdır
Bu durumda açık ki durum niyet kötü olmasa da 'Türkiye'yi yıkmaya çalışmak' durumu
olur,
Durum ki zeka geriliği oldukça
Atatürk düşmanlığı da, Batıcılık da olacaktır
Yani zeka yükseldikçe
Zeka akıla, akıl da mantığa dönüştükçe
Atatürk düşmanlığı da, Batıcılık da yok olacaktır,
Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak
TÜRKİYE BİLİM, AHLAK, VE TÜRKÇE OLDUKÇA
Oysa kendileri de akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünyalardan olan
Siyaset, özel sektör, ve moda
Toplumu, ülkeyi, vatanı, devleti, toplumu ya Batıya ya Doğuya sürüklemeye çalışmakta
Ya Batıya ya doğuya yan yatırmaya çalışmakta
Ancak Türkiye Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilim, ahlak, ve Türkçe' oldukça
Yan yatmaz
Onurla, gururla, özgünlükle, özellikle
HEP DİK, DİMDİK DURUR
Ne Batı ne Doğu ne sultanlık
SARIL BİLİME, AHLAKA, VE TÜRKÇEYE
YÜKSELMEK İÇİN GEREKSİNİM DUYACAĞIN TEK GÜÇ BİLİMDE, AHLAKTA, VE
TÜRKÇEDE
Öğren artık: BİLİMDEN, AHLAKTAN, VE TÜRKÇEDEN AYRILIRSAN YIKILIRSIN
Anla artık: TÜRKİYE BİLİMSEL, AHLAKÇI, VE TÜRKÇE DEĞİLSE YIKILMIŞ DEMEKTİR.
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Usa Moda Europe Eşcinsellik İle İşgal Peşinde

Heryer akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda tanıtımcası(reklamı) dolmakta
Şimdi de eşcinsellik denilen şizofreni ve sosyopatlık türü yayılmaya çalışılmakta
'Toprağı kurtaran' Kurtuluş savaşı bitti
Şimdi 'Ruhu kurtaran' Kurtuluş savaşı zorunlu,
Türkiye'yi manavı, pazarı, eğlencehanesi, arka bahçesi yapmak isteyen
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı
Türkiye'yi şimdi de akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türü
Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, ajan, sözde ünlülerle
Ve akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, sözde Atatürkçü medya ile
Kerhanesi yapmak istiyor
Unutuyorlar ki 'Türk' demek de, 'Din' demek de 'Önce ahlak' demektir
Çanakkale çanak değil 'Ahlak'tı,
Ahlaktan uzaklaşan ve
Sodom'un, Gomora'nın, Pompei'nin genetik uzantısı olan Batı
Dünya egemenliğini yitirmek kaygısı içine girdi
Ahlaksızlık demek akıl-ruh sağlıksızlığı demek
Çünkü ahlak beyinin, ruhun, insanlığın, özgürlüğün, evrimin, ve evrenin hem nitel
zirvesi
Hem de insanı hayvandan ayıran en üstün fark,
Dünya egemenliği konusunda umarsızlaşan(çaresizleşen), umutsuzlaşan Usa(Abd)
Dünyaya 'Moda, müzik, sinema, ünlü' adları altında
Europe de 'Farklılık, ayrımcılık karşıtlığı, medenilik, demokrasi, laiklik, özgürlük'
'Eşcinsellik' ve 'Lgbti' adı altında delilik, şizofreni, sosyopatlık, akıl-ruh sağlıksızlığı
Pazarlamaya çalışmakta
Akıl-ruh sağlıksızlığı da bu duruma uşak, alet, araç, ajan olmakta,
Sanıyorlar ki Atatürk öldü diye Türkiye sahipsizdir, korumasızdır
Sanıyorlar ki Türkiye'yi akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya olan siyaset
Yönetiyor diye Türkiye'ye her istediklerini yapabilecekler, yaptırabilecekler
Sanıyorlar ki 'Ünlü' adı altında ürettikleri akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı kitleyi
Türkiye'ye egemen, önder, lider, baş yapabilecekler
Anlamıyorlar ki istedikleri şey ancak beyinlerin ameliyat ile alınması ile olanaklıdır
Çünkü Türkiye hem 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi örnek alın
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i
Hem 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'nin Muhammed'e
Onurlarını sunanların ülkesidir
Hem de ahlaka aykırılık ancak insan beyininin doğadan kalkması ile olanaklıdır,
Gerçek ki Batı işgaline karşı çağımızda zafer(yengi)
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı moda türüne
Ve ahlaksızlığın, akıl-ruh sağlıksızlığının, şizofreninin, sosyopatlığın, deliliğin
Bir türü olan eşcinselliğe karşı zafer ile olanaklıdır,
Unutma ey Türkiye
Modaya ve eşcinselliğe yani ahlaksızlığa yani utanmazlığa yenilirsen
Ya sinsice işgal edilirsin ya Sodom, Gomora, Pompei gibi güleoynaya yok olursun,
Ey Türkiye
Atatürk gibi, Muhammed gibi 'Önce ahlak ve bilim' de
Söz konusu ahlak ve bilim ise gerisi ayrıntıdır(teferruattır) de
İnsanlığın Europe'ye de, Usa'ya da değil ahlaka ve bilime gereksinimi var
Yaşasın ahlak ve bilim
Yaşasın Türkiye
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'Ahlak' ve 'Bilim'de birleş Türkiye
Ya ahlak ve bilim ya yok oluş
Ne Avrupa birliği, ne Nato, ne Shanghai beşlisi, ne siyaset, ne özel sektör
Tek çözüm de, asıl cesaret de 'Ahlak' ve 'Bilim!
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Usa Sarmış Ülkeyi

Anaokulularında(Anaokullarında), ilkokullarda bile İngilizce zorunluluğu ile
Facebook'u ile, Twitter'ı ile, Instagram'ı ile
Ünlüleri ile, müziği ile, sineması ile
Modası ile, pılaj(plaj türü) ile
Anneler günü, Babalar günü, Sevgililer günü, Kadınlar günü ile
Dolar'ı(Doları) ile, siyaset türü ile
Hotmail'i ile, WhatsApp'ı ile
Bilgisayar oyunuları(oyunları) ile, çizgi filımıları(filmleri) ile
Şirketleri ile, tanıtımcaları(reklamları), markaları ile
Arama motoru, interneti ile
Cinsel sapkınlıklar ile, utanmazlık ile, ahlakdışılık ile
Astroloji, bilimdışılık ile
Sıporları(Sporları) ile
Koçlukları ile
Usa hayranlığı ile
Green card'ı ile
İçecekleri, yiyecekleri ile
Eğitim bursuları(bursları) ile, özel okulları ile
Usa hayranlığı, Usa özlemi, Usa bağımlılığı, Usa ruhikiziliği(ruh ikizliği) ile
Sarmış ülkeyi
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünya olan Usa(Abd),
Özgürlük mü, bağımsızlık mı
Ne özgürlüğü, ne bağımsızlığı be.
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Uyan Türkiye Uyan

Din ne Arabistan'da, ne Arablıkta, ne Arabçada, ne Osmanlı'da, ne siyasi partilerde
Ne tarikatlarda, cemaatlerde
Ne Diyanet'te, ne İmam-hatip'lerde, ne Din ve ahlak kültürü derslerinde
Ne Doğuda, ne Batıda, ne Kuzeyde, ne Güneyde
Din herkesin kendi dilinde dini tanımlayan Din hadisileri'nde
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyor Din hadisileri
Uyan Türkiye uyan,
Faiz değil, riba günah
Devlet değil, siyaset günah
Sahil değil, pilaj(pılaj, plaj) günah
Başka devletin dilinde eğitim günah
Uyan Türkiye uyan,
Siyaset toplumu böler
İnsanları düşman eder
Ahlaksızlık ve cahillik ister
Siyaset barbarlığa götüren binbir(bin bir) yalan
Uyan Türkiye uyan,
Ekonomi değil, özel sektör günah
Sanat değil ahlaksızlık günah
Medya değil yandaşlık günah
Özgürlük değil sultanlık günah
Uyan Türkiye, Türkiye,
Devleti siyaset değil ahlak ve bilim yönetmeli
Ekonomi özel sektörün değil milletin olmalı
Hayat(Yaşam) özel sektöre kölelik değil
Devletin medeniliği olmalı
Eğitim robot değil alim, alime, bilge yetiştirmeli
Uyan Türkiye uyan,
Din diye dini tanımlayan
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri'ne
Aykırı şeyler öğretiliyor
Dini Din hadisileri değil
Siyaset, tarikat, cemaat denilen yalan dünya öğretiyor,
Din ahlak ve bilimdir, ahlak ve bilim yoksa din de yoktur
Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır, diyor Muhammed
Uyan Türkiye uyan
Din diye siyasete ve özel sektöre kölelik öğretiliyor,
Beden değil utanmamak günah
Sevmek değil ihanet günah
Demokrasi değil diktatörlük günah
Turizım(Turizm) değil çıplaklık günah
Moda değil utanmazlık günah
Uyan Türkiye uyan,
Atatürk'e düşmanlık edenler
Ahlakdışı Usa(Abd), ahlakdışı Europe(Avrupa), ahlakdışı Rossiyskaya(Rusya) ile
Kolkola girenler
Türkiye'ye düşmanlık edenler
'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' diyen Muhammed'in zıttına
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Sultanları baştaçı edenler
Uyan Türkiye uyan.
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Uymayın Siyasete

Europe'de(Avrupa'da) siyaset demokrasi egemenleştirmek için başladı
Usa'da(Avrupa'da) siyaset barbarlık, vahşilik yaymak için başladı
Siyaset ya ahlaksızlık getirir ya vahşilik
Şimdi ikisinde de ahlaksızlık ve vahşilik
Siyaset ya erkek kası, ya dişi poposu üzerine
Ya savaş ya cinsellik üzerine kuruludur
Ahlaklı olun, medeni olun, insani olun, uymayın siyasete,
Siyaset ticaretin siyasi partili halidir
Siyaset hükümdarlık diktatörlüğünün takımelbiseli(takımgiysili), kıravatlı(kravatlı)
halidir
Demokrasi demek siyaset demek değil
Ahlakçılık ve bilimsellik demek
Siyaset toplumu birbirlerine düşman siyasi partiler halinde böler
Ve insanları birbirlerine düşman eder
Oysa ahlak ve bilim dosttur, birlik içindedir
Din siyasete karşıdır, siyaset dine aykırıdır
Ahlak ve bilim siyasete karşıdır, siyaset ahlaka ve bilime aykırıdır
Bilimsel olun, medeni olun, insani olun, uymayın siyasete,
Siyaset ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı bir dünya
Oysa ahlak beyinin ve evrenin nitel zirvesi, bilim de nicel zirvesi
Ahlak ve bilim insan arasındaki en büyük fark
Uymayın ahlak ile ahlaksızlığı, bilim ile bilimdışılığı bir, eşit, aynı tutan siyasete,
Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' diyor
Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' istiyor
Ahlak ve bilim ile, ahlak ve bilim içinde birlik olun
Siyaset Usa'nın ülkeleri bölmek, yıkmak için tuzağı
Siyaset ülkeleri ya Sodom yapar ya Roma
Kardeş olun, arkadaş olun, dost olun, komşu olun, vatandaş olun, ülkedaş olun
Bilinçlenin, medeni olun, insani olun
Ahlak adına, bilim adına, insanlık adına
Uymayın siyasete.

Necdet Gürçiftçi 3

https://www.antoloji.com


www.Antoloji.Com - kültür ve sanat

Ülkede Kim Kime Dum Duma Durumu

Sazlar utanmazlık oynasın diye mi
Vatan mantık ağlasın diye mi
Turizm(Turizm) ahlaksızlık serilsin diye mi
Ekonomi kapitalistler sömürsün diye mi,
Aşk insanlar aldatılsın diye mi
Evlilik boşanılsın diye mi
Hukuk adalet olmasın diye mi
Siyaset toplum bölünsün diye mi,
Moda fahişelik egemenleşsin diye mi
Sıpor(Spor) sosyopatlık mutlu olsun diye mi
Sanat çirkeflik para kazansın diye mi
Medya yalancılık yapsın diye mi,
Hani Atatürkçü idiniz siz
Atatürk 'Önce ahlak ve bilim' dedi
Hani Muhammedçi idiniz siz
Muhammed 'Önce ahlak ve bilim' dedi,
Hesap sorulmayacak ki ülkede kimkimedumduma(kim kime dum duma) durumu
Herşey yalan ki ülkede kimkimedumduma durumu
Kim derse desin
Demez size Atatürkçülük 'Atatürkçü'
Dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır' diyen Din hadisileri 'Dinli'.
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Ülkenin Sorunu Akp Ve Chp Değil Savım

Siyasetin yönettiği bir ülke ülke değildir siyasi partidir
Durum ki çağımızda siyaset demek 'Ben akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı Usa(Abd)
düzenine
Boyuneğiyorum(Boyun eğiyorum)' demektir
Özel sektör denilen kapitalist düzen de öyle demek
Çünkü siyaset de özel sektör de Usa'nın malı demek olmuş artık
Bakın Türkiye'deki televizyonlarda bile Usa sinemasından başka ülkelerin
Filımları(Filmleri) yok, akıldışı-ahlakdışı Usa filımları heryanı sarmış
Yani akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Usa sinemadan müziğe, modadan siyasete
Bilimden sosyal medyaya kadar her alanda dünyaya egemen,
Chp'cilerin sosyal medyası, Akp'yi eleştiren paylaşımlar
Akp'cilerin sosyal medyası, Chp'yi eleştiren paylaşımlar
Hem Usa'nın(Abd'nin) hem siyasetin toplumu bölmesi
Ve insanları birbirlerine düşman etmesi durumu
Yani hem giysi yukarıdan aşağı ikiye parçalanmış
Hem de 'İlle de ben bu giysiyi giyeceğim' durumu
Yukarıdan aşağı yarısı olmayan giysiyi nasıl giyeceksin,
Ekonomi devletin olmazsa herkes ekonomiden pay almak için dükkan açmaya kalkar
Bir ülkeyi devlet yönetmezse de siyasi partiler kurulur
Ve her siyasi parti ülkeyi yönetmek ister
Yani işleri devletin yönetmemesi bölünmüşlük yaratır
Bu nedenle ki 'Ya devlet başa ya kuzgun leşe' denilmiş
Yani 'Siyasi partiler varsa kuzgun leşe' durumu oluşur,
Türkiye devleti nasıl bir devlettir
'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün de dediği gibi 'Bilimsel ve ahlakçı' bir devlettir
Oysa görülmekte ki siyasetin ne bilimsellikle ilgisi var ne ahlakla
Bu nedenle ki ülkeyi astroloji denilen bilimdışılık
Moda denilen ahlakdışılık sarmakta,
Chp'ciler sorunu Akp
Akp'ciler sorunu Chp sansalar da
Sorun gerçekte ne Akp ne Chp
Sorun siyasetin kendisi çünkü siyaset demek akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı bir dünya
demek
Bu nedenle ki akıldışı-ahlakdışı Usa'da zina da, fuhuş da, porno da
Eş değiştirmek de, ensestlik de, uyuşturucu da serbest
Siyaseti savunmak açık ki Türkiye'nin de, tüm dünyanın da öyle olmasını istemek
demek
Yani 'Siyaseti seçen, insanlıkdışılığı seçer' durumu
Yani siyaset ile yönetilen ülke iflah olmaz, iflas olur
Öncelikle akıl, mantık, ahlak, vicdan, insanlık gibi açılardan iflas
Bu nedenle ki akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Avrupa birliği'ne hem Chp girmek istiyor
Hem Akp
Zinanın, akıldışı-ahlakdışı modanın, akıldışı-ahlakdışı pılajların(plajların)
Eşcinselliğin yasaklanmasına hem Chp karşı çıkıyor hem Akp
Tek uzlaşmaz ayrılıkları sigarada ve içkide,
Durum ki ülkenin sorunu ne Akp ne Chp
Ülkenin sorunu, 'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün de
'Önce bilim ve ahlak' diyen Muhammed'in de istediği gibi 'Bilimsel ve ahlaklı' olmamak
Gerçekte her ülkenin temel sorunu bu
Çözüm de 'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün de
'Önce bilim ve ahlak' diyen Muhammed'in de istediği gibi 'Bilimsel ve ahlaklı' olmak
Yoksa Akp gider benzeri gelir, Chp gider benzeri gelir
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Bilime ve ahlaka aykırılık değirmeni sonsuza kadar döner de döner
Öyle ise siyasette değil, siyasi partilerde değil
de 'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün de
'Önce bilim ve ahlak' diyen Muhammed'in de istediği gibi 'Bilimde ve ahlakta' birleş
Siyaset böler, düşman eder
Bilim ve ahlak ise birleştirir ve korur,
Siyaset sahte ilaçtır, rengi önemli değil
Aldanma; bilimsellik ve ahlakçılık olmadıktan sonra ha Akp olmuş ha Chp, fark etmez
'Önce bilim ve ahlak' diyen Atatürk'ün de
'Önce bilim ve ahlak' diyen Muhammed'in de istediği gibi 'Bilimde ve ahlakta' birleş,
Bilim de, ahlak da, din de bölünmek için değil birleşmek içindir
Düşmanlaşmak için değil insanlaşmak içindir
Dost ol, birlik ol, dünyaya ve insanlığa örnek ve önder ol
Bayramlaşmayı bildiğin gibi dostlaşmayı da öğren
Bölünme, birleş
Düşmanlaşma, dostlaş
Siyasi partileşme, vatanlaş
Haykır tüm dünyaya Atatürk gibi, Muhammed gibi: ' SİYASET YOK, BİLİM VE AHLAK
VAR!'.
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Vatan İle Aramızda Siyaset Ve Hukuk Var.

Bilimdışı-ahlakdışı dünya olan siyaset
Toplumu bölüyor, insanları birbirlerine düşman ediyor
Hukuk adı altında bilimdışı-ahlakdışı şeyleri serbest bırakıyor
Vatan bilim, ahlak, alim, alime, bilge yerine
Ahlakdışı-bilimdışı moda türü, ahlakdışı-bilimdışı pılaj(plaj) türü
Ahlakdışı-bilimdışı ünlü türü doluyor
Ve hukuk ahlakı ve bilimi değil onlar koruyor
Medya onları baştaçı(baştacı) ediyor
Bilimsel, ahlakçı, doğru vatan ile aramızda
Bilimdışı-ahlakdışı siyaset türü, ve bilimdışı-ahlakdışı hukuk türü var,
Atatürk 'Önce bilim ve ahlak, beni değil bilimi ve ahlakı dinleyin' diyor
Muhammed 'Din bilim ve ahlaktır, bilim ve ahlak yoksa din de yoktur' diyor
Vatan 'Bu nasıl siyaset, nasıl hukuk?' diye soruyor
Bilimsel, ahlakçı, doğru vatan ile aramızda siyaset ve hukuk var,
Bilimdışı-ahlakdışı Batı istiyor siyaset yapıyor
Batıya ve siyasete köleliğe hukuk deniliyor
Bilim de, ahlak da, adalet de kanağlıyor(kan ağlıyor)
Bilimsel, ahlakçı, doğru vatan ile aramızda siyaset ve hukuk var,
Yaratılmalı bilimsel ve ahlakçı Türkiye
İnsanlığa en doğru yol bilim ve ahlak
Bilim ve ahlak bilsin ki insanlık
İnsan ile hayvan arasındaki en büyük fark.
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Vatana Devlete Ve Millete İhanet

Kurtuluş savaşı'na, Lozan anlaşması'na
Türkçeye, Atatürk'e düşmanlık
Vatana da, devlete de, millete de ihanettir,
Devletin, kamunun, milletin, toplumun fabrikalarını, madenlerini, şirketlerini
Gelir ve geçim kaynaklarını, araçlarını
'Özelleştirme' diye satmak
Vatana da, devlete de, millete de ihanettir,
Beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nitel en zirvesi olan
Ve insanı hayvandan ayıran nitel en üstün fark olan ahlaka sarılmamak da
Beyinin, ruhun, akıl-ruh sağlığının, insanlığın, ve evrenin nicel en zirvesi olan
Ve insanı hayvandan ayıran nicel en üstün fark olan bilime sarılmamak da
Vatana, devlete, millete ihanettir,
Toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden
Bilimdışı ve ahlakdışı dünya olan siyaset de
Ahlakdışı-bilimdışı moda türü de
Ahlakdışı-bilimdışı pılaj(plaj) türü de
Ahlakdışı-bilimdışı medya türü de
Ahlakdışı-bilimdışı ünlü türü de
Vatana, devlete, millete ihanettir,
İnsana ihanet vatana, devlete, millete ihanettir
Ahlaka, bilime ihanet vatana, devlete, millete ihanettir
Devletçi ekonomiye, kamu ekonomisine ihanet vatana, devlete, millete ihanettir
Astroloji gibi bilimdışı şeyler de vatana, devlete, millete ihanettir
Eşcinselliğin yasaklanmaması da vatana, devlete, millete ihanettir
Sigara konusundaki bunca bilimsel uyarıya karşın sigara içip başkalarına kötü örnek
olmak
Toplum sağlığını hiçesaymak(hiçe saymak) da vatana, devlete, millete ihanettir
Eşe ihaneti yani zinayı suç saymamak da
Vatana, devlete, millete ihanettir,
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün kurduğu Türkiye'yi
'Önce ahlaksızlık ve bilimdışılık' diyen Avrupa birliği'ne sokmaya çalışmak
Vatana, devlete, millete ihanettir
Japon halkı üzerine atom bombası atan insanlıkdışı Usa(Abd) ile ittifak
Vatana, devlete, millete ihanettir,
Şimdi parmak kaldırsın ya da aynaya baksın bakalım
Vatana, devlete, millete ihanet içinde olmayanlar.
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Where Is Religion ( Din Nerede ).

Learn American, European, Israeli
(Öğren Amerikalı, Avrupalı, İsrailli)
Religion is neither in Jesus, nor in Moses, nor in prayer, nor in divine
(Din ne İsa'da, ne Musa'da, ne duada, ne ilahide)
Religion is neither in the cross, nor in the candlestick
(Din ne haçda, ne şamdanda)
Neither in the church, nor in the synagogue, nor in the temple
(Ne kilisede ne sinagogda, ne mabedde)
Religion is in the hadiths of Religion that define religion
(Din dini tanımlayan Din hadisi'lerinde),
Hadiths of Religion says
(Din hadisileri diyor ki)
'Religion: Logic, morality, science, conscience, mercy, fairness, honesty
Reliability, impartiality, calmness, civility, simplicity, wastelessness, selflessness
And with them is seclusion'
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır',
Learn American, European, Israeli, learn all humanity
(Öğren Amerikalı, Avrupalı, İsrailli, öğren tüm insanlık)
Hadiths of Religion
'Din hadisileri'ni'
'Religion: Logic, morality, science, conscience, mercy, fairness, honesty
Reliability, impartiality, calmness, civility, simplicity, wastelessness, selflessness
And with them is seclusion'
'Din mantık, ahlak, bilim, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük
Güvenilirlik, tarafsızlık, sakinlik, medenilik, sadelik, israfsızlık, nefssizlik
Ve bunlarla inzivadır',
For a humane world
(İnsanca bir dünya için)
All humanity should unite in hadiths of Religion.
(Tüm insanlık Din hadisileri'nde birleşmeli.)
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Ya Atatürk Ya Delilik

Akıldışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batı çalmasın, biz de oynamayalım
Biz de kafamızı kullanalım, yaratıcı olalım
Kuşkusuz ki yaratıcı olan ilahlar da yaratıcı olmayan insanları sevmezler
Yoksa insan değil robot yaparlardı kendilerine
Bir hafta dokuz gün olmalı
Çünkü haftanın yedi gün olması cumartesinin ve pazarın tatil olmadığı döneme ait
Yani insanların her gün çalıştığı döneme
Ne yapalım, putlara tapanlar haftayı yedi gün yapmışlarsa
Mevsimi de 'Kış' ve 'Yaz' diye ikiye bölelim yalnızca
Bir de 'Kış başı, kış ortası, kış sonu', ve 'Yaz başı, yaz ortası, yaz sonu' olsun
Yılı da 365 gün değil 360 gün yapalım çünkü ayları da 30 gün yapalım
Einstein 'Eğitim gerçekleri öğretmek değildir, düşünmek için akılın eğitilmesidir' demiş
İyi de akılı ne doğru ve iyi eğitecek, doğrulardan başka
Öyle ise eğitim gerçeklerin ve doğruların öğretilmesidir ki
Bu da düşünmesi için akılı doğru ve iyi eğitir
Ne yapalım, sevgilisinin Sovyet ajanı olduğunu anlamayan
Cinsellik tutkunu Einstein öyle demiş ise
'Atatürk' değil 'AtaTürkiye' denilmeli bence
Çünkü Atatürk Türklerin atası değil Türkiye'nin atası
Dayatmayalım atamızı, dini inançlıların yaptıkları gibi, başkalarına 'Atanız' diye,
Siyaset akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, barbar, insanlıkdışı bir dünya
Ya geneleve çevirir dünyayı ya savaşa
Bedenleri oduna çevirir, beyinleri taşa
Siyaset denilen şey insanlıkdışılığa maşa
Ya ahlaksız Batıya çağırır, ya vahşi Doğuya,
İnsanın, ve insanlığın seçimi
Ya dini tanımlayan, 'Din mantık, ahlak, bilim, adillik, dürüstlük, güvenilirlik, tarafsızlık
Sakinlik, sadelik, medenilik, israfsızlık, nefssizlik, ve bunlar ile inzivadır' diyen
Din hadisileri'nin doğru tanımladığı, doğru öğrettiği dindir
Ya bu dine aykırılık yani deliliktir
Türkiye'nin seçimi ise
Ya Atatürk ya deliliktir,
Atatürk
Ancak mavi göz, sarı saç, Bandırma vapuru, Kurtuluş savaşı, Nutuk, sigara, rakı, deniz
değil
Atatürk'ün de, Muhammed'in de dediği gibi 'Önce bilim ve ahlak'
Öyle ki 'Benim yaptıklarımla bilimin ya da ahlakın yaptıkları çelişirse
Benim yaptıklarımı değil bilimin ve ahlakın dediklerini yapın' diyen Atatürk
Atatürk'ün 'Benim yaptıklarımla bilimin ya da ahlakın yaptıkları çelişirse
Benim yaptıklarımı değil bilimin ve ahlakın dediklerini yapın' dediği bilim ve ahlak,
Evet
İnsanlık için ya Din hadisileri'nin tanımladığı din ya delilik
Türkiye için ise ya Atatürk ya delilik
Atatürk Din hadisileri'nin dediği evrensel din zincirinin Türkiye halkasıdır
Bu halka koparsa o zincirin Türkiye bölümü de kopar
Çünkü her toplum dini kendi dilinde öğrenmelidir, bilimi kendi dilinde öğrenmesi gibi,
Atatürk ulusallıktır, Türklüktür, yerelliktir
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din evrensellik
Yani, Türk hem Atatürk'e sarılmalı, hem dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği dine
Yoksa kapıda bekler ya çıplak delilik ya kanlı delilik
Gerçek ki Türkiye için akıl-ruh sağlığının özel, yerel, bölgesel ölçütü Atatürk
Akıl-ruh sağlığının insanlık için evrensel ölçütü ise
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Dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği din,
Üstelik de Muhammed de 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır' demişken
Öz bebek kardeşlerini, ve öz çocuk kardeşlerini bile öldürtmekten çekinmemiş
Osmanlı sultanılarını baştaçı etmek
Ve, 'Önce bilim ve ahlak; benim yaptıklarımla bilimin ya da ahlakın yaptıkları çelişirse
Benim yaptıklarımı değil bilimin ve ahlakın dediklerini yapın' diyen
Ve 'Vatanda barış, dünyada barış' diyen
Ve, vatanı ve milleti düşman işgalinden kurtartmış Atatürk'e düşmanlık delilik değilse
nedir?
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Yallah Siyaset Yallah

Muhammed de, Atatürk de 'ÖNCE AHLAK VE BİLİM' diyor
Senin önderin, liderin ahlak ve bilim değil akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı
diktatörler
Yallah siyaset yallah
Muhammed de, Atatürk de 'ÖNCE AHLAK VE BİLİM' diyor
Senin dünyan ise ahlakı da, bilimi de hiçesaymak(hiçe saymak)
Yallah siyaset yallah,
Özelleştirmek diye vatanın, toplumun, devletin, ülkenin fabrikalarını
Gelir kaynaklarını, hayat kaynaklarını satarsın
Yallah siyaset yallah
Hukuk diye, anayasa diye, yasa diye akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı ne varsa
Serbest bırakırsın
Yallah siyaset yallah,
Senin amaçın(amacın) ya akıldışı-ahlakdışı Batı gibi bir dünya
Ya Doğu gibi akıldışı-bilimdışı bir dünya yaratmak
Yallah siyaset yallah
Senin amaçın insanlık için ne kadar doğru varsa tümüne saldırmak
Yallah siyaset yallah,
Demokrasi demek siyaset demek değil
'Ahlakçılık ve bilimsellik' demek
Yallah siyaset yallah
Özgürlük demek siyasi parti demek değil
'Ahlak ve bilim' demek
Yallah siyaset yallah
Çünkü bilim insanlığın ve evrenin nicel zirvesi, ahlak da nitel zirvesi
Ne ahlak tanıyorsun ne bilim
Yallah siyaset yallah,
Toplumları böler, insanları birbirlerine düşman edersin
Yallah siyaset yallah
İşin kapitalist sömürüyü sürdürülebilir yapmak
Ve toplumun kapitalistliğe başkaldırısını önlemek
Yallah siyaset yallah,
Akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı bir dünyasın
Yallah siyaset yallah
Bir elinde ahlakdışı moda, bir elinde vahşi sıporlar(sporlar)
Sen ya ahlaksızlık getirirsin ya vahşilik
Yallah siyaset yallah,
'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' hadisi ile
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin tanımladığı din siyaseti de
İnsanları birbirlerine düşman etmeyi de yasaklıyor
Yallah siyaset yallah
Sen ahlakçı, bilimsel, insanca bir dünya istemiyorsun
Yallah siyaset yallah,
Muhammed de, Atatürk de 'ÖNCE AHLAK VE BİLİM' diyor
Yallah siyaset yallah
Demokrasi de, laiklik de, özgürlük de, din de, akıl-ruh sağlığı da 'ÖNCE AHLAK VE
BİLİM' diyor
Yallah siyaset yallah,
Ülkelerdeki yoksulluktan, işsizlikten, sağlıksızlıktan, yokluktan, kıtlıktan
Ahlaksızlıklardan, suçlardan, adaletsizliklerden, bilimdışılıklardan, cehaletlerden
Ülkelerdeki ve dünyadaki salgın hastalıklardan ve savaşlardan
Akıldışı, bilimdışı, ahlakdışı, insanlıkdışı herşeyden
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Ülkeleri ve dünyayı sen yönettiğin için önce sen suçlusun
Yallah siyaset yallah
Siyaset ile değil Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'AHLAK VE BİLİM' ile
Yönetilmeli ülkeler
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı tarih bölümünün çöplüğüne
Yallah siyaset yallah.
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Yeni( Neo ) Atatürkçülük Durumu

Başımıza cep telefonulu(telefonlu), bilgisayarlı 'Neo(Yeni) Osmanlıcılık' gibi
Bir de Lady Gaga'lı, Elton John'lu 'Neo Atatürkçülük' durumu çıktı
Akıl-ruh sağlığını önleyen şeylerden biri nefstir
Biri mantıksızlık
Biri de siyaset
Nefs de, siyaset de mantıksızlığa neden olur
Mantıksızlık da tutarsızlığa
Bu nedenle bu üç şeyden kaçınmak, uzakdurmak(uzak durmak) gerekir,
Ahlak beyinin, akıl-ruh sağlığının, medeniliğin, insanlığın, evrimin, ve evrenin nitel
zirvesidir
Bilim de nicel zirvesidir
Yani ahlak bilimden nitelik olarak üstündür
Ki bunu Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim de hırsızdır' dedi ki sultanlığın
Günümüzdeki karşılığı siyaset dünyasıdır
Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin, örnek alın'ı öğretti,
Ancak ne yazık ki ülkemizde
Hem kendilerine 'Müslüman, dinli' diyen hem de dine aykırı şeyler olan siyasetin
Ticaretin, ve nefsin içinde keyif yapan
Yani dine aykırı bir insan türü türediği gibi
Bir de hem kendilerine 'Atatürkçü' diyen
Hem de ahlaka ve bilime aykırı bir insan türü türedi,
Ahlaka ve bilime aykırı sözde, sahte, çakma, uydurma, Batı kölesi Atatürkçülük türü
Beyinin ve insanlığın en doğru, en iyi, en büyük, en üstün önderi olan
Ahlaka ve bilime sırtdöndüğü için
Çözümünü, umudunu, çaresini(umarını) akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı ünlü
türünde
Aramakta
Onları baştaçı etmekte, onlara sarılmakta
Bu nedenle ki nerede akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-utanmaz ünlü ve sanat türü
Orada onlar
Nerede akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı-utanmaz ünlü türü varsa, şakşaklar,
Onlar 'Atatürkçü' değiller
Onlar yoz, yeni, neo Atatürkçüler
Sonları da ahlakdışılığın ve bilimdışılığın sonu gibi olacaktır
Yani yenilgi, ve tarihin çöplüğü,
Doğruyu istiyorsan, başarmak istiyorsan, ilerlemek istiyorsan, yükselmek istiyorsaN
Muhammed'in de, Atatürk'ün de istediği gibi sarıl 'Ahlak ve bilim'e
Çiçeğin çiçekliği kadar nerede açtığı da önemli
Atatürkçülük ahlakdışılık-bilimdışılık bataklığında açan çiçek değil.
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Yıldız Tilbe Ve Vahşet

Sanat da, müzik de geçimkapısı(geçim kapısı) değil
Topluma ve insanlığa öğretmenlik ve örneklik dünyasıdır,
İnsanı sevdiği şey ile öldürmek ne ise
Hayvanı da sevdiği şey ile öldürmek odur
Yani 'sevgi' ile öldürmektir, 'sevgi'yi öldürme araçı(aracı) yapmak barbarlığıdır
Yani 'Sevgi ile öldürmek'te sonuç vahşi, yöntem ise barbarlıktır,
İllerde ve ilçelerde sokaklarda da, evlerde de tehlikeli köpek türünü de
Gürültücü hayvan türünü de doğru bulmam
Çünkü köpeklerin aşıları olsa da, köpekler tehlikesiz olsalar da havada uçuşan kılları
Tüyleri karaciğer kisti, akciğer kisti gibi ölümcül hastalıklara neden olabilir
Konutlarda, horozlar ötüp, köpekler havlayıp insanları rahatsız edebilirler
Gürültü de pısikolojik(psikolojik) şiddet türüdür
Bu nedenle ki daha 1400 yıl önce Muhammed 'Gürültü yapan bizden değildir' demişti
Yani demek ki gürültü yaptıran da, gürültüye neden olan da, uyarılara aldırmayan da,
Sanat demek 'duygu' ve 'duygululuk' demektir
Müzik demek ruhun gıdası demektir
Toplum ya da medya ya da gazinolar, pavyonlar, gecekulübüleri
Ya da bilime ya da ahlaka aykırı ya da nefse köle kitleler ünlü yaptı diye
Ünlü olmak doğru bir ünlülük durumu değildir
Ünlülüğü ahlak ve bilim yaparsa ünlülük doğru olur,
Hayvan sevgisi gibi hayvan düşmanlığı da ruhsal sorun içerebilir
Gerçek ki özellikle illerde(şehirlerde) çoban köpeği gibi köpeklerin olması da
Evlerde vahşi hayvan beslenmesi de medeniliğe aykırıdır
'İl' demek medenilik ve güven demektir
Vahşi hayvanlar ile güven altında olunmaz
Köylerde bile köpekler zincirli olmalıdır
Gerçek ki zincir de medenilik durumu olabilir,
Medenilik de, adalet de, din de, akıl-ruh sağlığı da bilim de, ahlak da
Yalnızca suça karşı savaşı değil suçlulara karşı medenice davranışı da gerektirir
Çünkü medenilik vicdandır
Vicdan da medeniliğe, adalete, dine, akıl-ruh sağlığına, bilime, ve ahlaka dahildir
Bu nedenle ki bir ülkenin medenilik düzeyini ölçen şeylerden biri
Mahkumlara davranış biçimidir
Bir toplumun medenilik düzeyini ölçen şeylerden biri de genel helaların durumudur
Yani medeniliğe dörtduvar(dört duvar) arası da dahildir,
Sanata 'Önce ahlak ve bilim' diyen Muhammed'in de
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ün de dediği gibi ahlak ve bilim dahil değilse
Sanat yalnızca geçimkapısı(geçim kapısı), ekmekkapısı(ekmek kapısı), eğlence
Yozluk, insanlıkdışılık gibi şeyler olur
Yani sanat da, sanatçı da ahlaka ve bilime aykırı şeyler yapmamalıdır
Toplumuna ve insanlığa doğru ve iyi örnek olmalıdır
Sanatı 'Ne istersem yaparım, kimse karışamaz' olarak değil
Muhammed'in de, Atatürk'ün de dediği gibi 'Ahlak ve bilim'e uygun olarak yapmalıdır,
'Delikanlım' adlı sözde müziği ile çıktı topluma
Açılır sonsuz kere yoluna güllerim
Koparıp atsan da solmaz gönlüm nafile
Yokluğun soğuk tenine, susadı tenim
Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme
Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin
Gölgesi düşsün saçlarına, aşk ateşimin
Sakınıp sakla, güneşim ol, al ısıt beni
Yüzünün sıcak kokusu kalsın ellerimde
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Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Hafife alma, aşk vurur insana
Bu kadar kolay sanma delikanlım
Kalbim duraksız haykırışlarda
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Açılır sonsuz kere yoluna güllerim
Ne yapsan ayrılamam senden asla
Bu kadar kolay sanma delikanlım' diye basbas bağırıyordu topluma müzik diye
Ya senin aşk ilişkinden, zaafından, takıntından, özel hayatından
Geceleri sevişmenden topluma ne,
Bilim beyinin, insanlığın, ve evrenin nicel zirvesidir
Ahlak da nitel zirvesi
Ve nitelik nicelikten üstündür
Bu sözde müzik Türklüğe de, dine de aykırılık içinde bulunmakta
Çünkü 'Türk' de, 'Din' de 'Önce ahlak' demek
Söze bakın: 'Üşüdüm, yorgan misali seril üstüme
Geceler boyu sevişmelerimiz bitmesin'
Demek ki üste çırılçıplak serilmek durumu var erkeğin
Çünkü sevişmekten söz ediliyor
Ve bu durum bir de müzik diye, sanat diye topluma basbas bağırılıyor
Ve yoz medya da bu durumu ünlülük yapıyor,
Sözde sanatçılardan ve sözde ünlülerden Yıldız Tilbe isimli kişi
'Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin
İnsan parçalamak nedir ya?' demiş
'Sanatçı, müzikçi' denilen bir kişide nedir bu öfke, bu şiddet, bu celal, bu kin, bu nefret
Vahşete vahşet ile yanıt vermek durumu,
Bakın, 'Uyutulup öldürülsünler' de demiyor, zehirli et ile zehirlenip öldürülsünler diyor
Yıldız Tilbe belli ki hiç zehirlenmemiş yoksa zehirlenmenin acı durumunu bilirdi
Hem müziklerinde İslami kavramlar kullanıp hem de bu vicdansızlık
Yani dine aykırılık durumu,
Müzik diye akıldışı-ahlakdışı-abuksubuk-saçmasapan sözler
Müzikçi diye akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı giyimli, görünümlü kimseler
İnsanı müzikten de, sanatçıdan da nefret ettirecekler
Atatürk 'Sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir' derken
'Ahlaka ve bilime aykırı olmayan sanat türü'nü tanımlamıştı
Çünkü Atatürk 'Benim sözlerimle ya da yaptıklarımla bilimin ya da ahlakın dedikleri
Çelişirse, benim dediklerimi ya da yaptıklarımı değil
Bilimin ve ahlakın dediklerini yapın'ı öğretmiş bir insandır
Bu nedenle ki sanat ve müzik başka şeydir
Çalgılar eşliğinde de, notalı da, besteli de olsa akıldışı-ahlakdışı eğlendiricilik başka
şeydir
Tanrı bu ülkeyi de, tüm insanlığı da akıldışı-ahlakdışı sanatlardan da
Akıldışı-ahlakdışı sanatçılardan da, ünlülerden korusun,
Durum ki 'Delikanlı'sı Yıldız Tilbe'yi boşuna bırakıp gitmemiş görünmekte.
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Yüksel Türkiye.

Türkiye
Siyaset diye böldüler seni akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyasi partiler halinde
Ekonomi diye köle ettiler seni akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı özel sektöre
Moda ve turizım(turizm) diye soktular seni akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir
çöplüğe
Medya diye verdiler eline akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir dünyayı
Adalet diye sardılar sana akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı bir hukuku
İlerlemek, yükselmek diye seni geriletiyorlar sürekli
Çünkü ahlaka ve bilime uygun olmak ilerlemektir
Ahlaka ve bilime aykırılık gerilemektir
Çünkü ahlak ve bilim hem insanı hayvandan ayıran en büyük fark
Hem ahlak ve bilim evrenin insani en üst zirvesi
Bu nedenle ki Muhammed de, Atatürk de 'Önce ahlak ve bilim' dedi,
Birilerine türban takmış, birilerine bikini
İnsanları kapıştırmakta akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir
merkez
Atatürk'ün de, Muhammed'in de 'Önce ahlak ve bilim' dediği unutulan Türkiye'de
Çatışma gerçekte, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı, küresel, ve derin bir merkezin
Düzenlediği, ahlakçılık ile ahlakdışılık çatışması
Oysa ahlak beyinin, ruhun, kişiliğin, insanlığın, evrimin, evrenin
Demokrasinin, laikliğin, özgürlüğün, adaletin, medeniliğin, akıl-ruh sağlığının nitel
zirvesi
Ve doğru bilimin de önderi
Öyle ki ahlak içermeyen bilim Nazi Almanyası'nda da vardı,
Batı Batıda demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, medenilik, insanlık, doğru eğitim
Olduğu için değil
Sömürgeci olduğu, ülkeleri sömürdüğü için ileride
Batı Batıda demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, medenilik, insanlık, doğru eğitim
Olduğu için değil
Sömürgeci olduğu, ülkeleri sömürdüğü için dünyaya egemen
Batıda demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, medenilik, insanlık, din, doğru eğitim yok
Çünkü demokrasi, laiklik, özgürlük, adalet, medenilik insanlık, din, doğru eğitim demek
Ahlakçılık ve bilimcilik demek
Oysa Batıda fuhuştan, astrolojiye kadar ahlakdışı, bilimdışı herşey serbest
Ancak sen 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin
Türkiye'de barış, dünyada barış'ı öğreten Atatürk'ün kurduğu Türkiye'sin
Atatürk demek ahlakçılık ve bilimsellik demek
Ve sömürgeci olmamak demek,
Yükseleceksin Türkiye
Toplumu bölen, insanları birbirlerine düşman eden,
akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı
Siyaset yerine ahlak ve bilim ile yönetilirsen
Öz bebek kardeşlerini, ve öz çocuk kardeşlerini öldürtmüş
Sömürgeci Osmanlı'yı değil
'Önce ahlak ve bilim' diyen Atatürk'ü baştaçı(baştacı) edersen
Vatanı ve toplumu sömüren, akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı özel sektör yerine
Ahlakçı-bilimci-devletçi ekonomi türüne geçersen
Modadan, pılajlara(plajlara) kadar, toplumsal alanlarda ahlaka aykırılığı yasaklarsan
Eğitimden, astrolojiye kadar, toplumsal alanlarda bilime aykırılığı yasaklarsan
Hukukunu akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı siyaset değil ahlak ve bilim yaparsa
Türkçeyi baştaçı edersen
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Yükseleceksin Türkiye, hem de öyle bir yükseleceksin ki dünyanın da, insanlığın da
En doğru önderi ve merkezi olacaksın
Yoksa hep 'Ya Batıdadır ya Doğuda' diye yol bulmaya çalışan
Hacıyatmaz gibi bir o yana, bir bu yana yatan durumda kalacaksın,
Ya Türk'e ve insanlığa yakışır, ahlakçı, bilimsel, saygın, onurlu bir var oluş
Ya ahlakdışı-bilimdışı-insanlıkdışı utanç bir dünya,
Yüksel Türkiye
Ahlak ve bilim ile yüksel
Ahlakdışılık ve bilimdışılık ile gerileme
Yüksel Türkiye, yüksel
Ahlakdışılık ve bilimdışılık ile düşme
Bil ki ahlakdışılık ve bilimdışılık sana zincir vuracak
Bil ki ahlakçılık ve bilimsellik olmazsa, bu şafaklarda yüzen Alsancak
Ya korkacak ya utanacak.
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Zeki Müren'lere Bülent Ersoy'lara Gülşen'lere.

Sarmışsa akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batının ünlüleri, modası,
pılajları(plajları)
Siyaseti, şirketleri, medyası, sineması, müziği, yasaları duvarları
Kalmaz Türkiye'nin ne özgürlüğü, ne bağımsızlığı
Atatürk 'Önce ahlak ve bilim
Beni değil ahlakı ve bilimi dinleyin'i öğretti
Ancak hem en büyük cehalet, hem tüm kötülüklerin nedeni ve amaçı(amacı) olan
Nefse köle kafalar bunu anlamadı,
Siyaset toplumları bölen, ve insanları birbirlerine düşman eden
Ve ya vahşilik ya ahlaksızlık getiren akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı dünya
Ahlakı hiçesaymak(hiçe saymak), ahlakı umursamamak, ahlakdışılık, utanmazlık
Demokrasi, laiklik, özgürlük, insan hakları, adalet değil sosyopatlıktır, akıl-ruh
sağlıksızlığıdır
Çünkü ahlak akıl-ruh sağlığının birinci temel koşulu ahlak, bilim ikinci temel koşulu
Bu nedenle dedi ki Muhammed 'Sultanlarla düşüpkalkan alim bile hırsızdır'
Bir de sanat denilen çirkefliğin, rezilliğin, utanmazlığın, ahlaksızlığın
Akıldışılığın, bilimdışılığın saltanatına, sultanlığına bakın,
Binlerce üniversitesi olan ancak ruhu Mağara çağı'nda olan insanlık
Şu temel doğruyu öğrenmeli artık:
Ahlak beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin insani nitel zirvesi
Ve insanı hayvandan ayıran en üstün nitel fark
Bilim beyinin, insanlığın, evrimin, ve evrenin insani nicel zirvesi
Ve insanı hayvandan ayıran en üstün nicel fark
Yönün ne Batı olsun, ne Doğu, ne siyaset Türkiye
Sen Batıya da, Doğuya da, siyasete de değil
Sen yalnızca ahlaka ve bilime bak,
Atatürk 'Sanatı ve sanatçısı ahlakçı ve bilimsel olmayan toplumun hayat damarlarından
biri
Kopmuş demektir' dedi
Sanat tanımına dansözlüğü, köçekliği, düğünleri, ahlakdışılığı, akıldışılığı değil
Ahlakı ve bilimi getirdi
Çünkü Atatürk 'Ben sıporcunun(sporcunun) da ahlaklısını severim' dedi
Muhammed de 'Önce ahlak ve bilim
Ahlak ve bilim yoksa din de yoktur' dedi,
Akıldışı-bilimdışı-ahlakdışı-insanlıkdışı Batının gazinosu, pavyonu, diskoteği, panayırı
Modası, pılajı, sirki, zevk hanesi, haz hanesi, eğlence hanesi, utanmaz hanesi
Sıtriptiz(Striptiz) kulübü, etpazarı(et pazarı), çirkeflik hanesi, rezillik hanesi değil bu
ülke
Ahlakı, akılı, mantığı, bilimi dışlamış sanata da, sanatçılığa da, sanatçılara da hayır
'Türk' demek de, 'Dinli' demek de 'Önce ahlak' demektir
Sanat da, sanatçılık da, sanatçılar da ahlaklı ve bilimsel olmalı
Zeki Müren'lere, Bülent Ersoy'lara, Gülşen'lere, Aleyna Tilki'lere
Ve benzerlerine hayır
Sanat, sanatçılık, sanatçı var olacaksa ahlak ve bilim ile var olmalı
Sanat, sanatçılık, sanat para kazanacaksa ahlak ve bilim ile para kazanmalı,
'Önce ahlak ve bilim' demeyen siyasi partilere, siyasetçilere, adaylara oy verilmemeli
Bu ülke 'Önce ahlak ve bilim' derse Türkiye olur
'Önce ahlak ve bilim' demezse Türkiye de, Türkün de olmaz
Bu vatan 'Önce ahlak ve bilim' derse Türkiye olur
'Önce ahlak ve bilim' demezse Türkiye de, Türkün de olmaz.
(Şiirin tam adı: 'Zeki Müren'lere Bülent Ersoy'lara Gülşen'lere Aleyna Tilki'lere hayır')
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