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Mühendisliği “Süreç Kontrolü”ne indirgemek; parçalara bölerek bütünden izole etmek; Batılı Yöneticilerin sadece “geri 
kalmış milletlere” dayatması değil ama aynı zamanda kendilerinde de tatbik ettikleri yöntem. Yüzyıllardır gücü elinde 
tutan iktidar unsurları; tıpkı çalışkan kocalarına tahammül edemeyen kadınlar gibi davranıyor: kendi istediği biçimi 
verirken nasıl da acımasızlar ve nasıl da ustalar hiç fark ettirmeden beceriyorlar(1). Bizler daha da talihsiziz; başkent 
kanalında Diyanet İşleri Eski Başkan’ının Milli Piyango yılbaşı çekilişi üzerine düşüncelerini soran sunucuya  yorum 
olarak Mısır’lı İlahiyatçının fetvasını vermesi. Önünde ki “Kutsal Kitap”tan “Çağdaş Yorum” çıkartamayan İlahiyatçı ile 
herhangi bir sorunda yabancı üretici firmaya sarılan “temsilci firma” arasında ne fark var? Dünya’yı sallayan mühendis; 
Roma’nın varisi; Fatih, Doğu’nun İmparatoru II.Mehmet’in; şiddete varan plancılık, takipçi disiplin, düzenlilik,  en 
üst düzeyde estetik, sanat, felsefe tartışmaları ve Mühendislik Tekniği(ingenious technics),…bu ortama tekrar, 
üstelik yüzyıllar sonra  kavuşabilmek için Büyük Milletimizin her şeyden önce bunu yaratıp geliştirebilecek olgunluğa 
eriştiğimizi sezinlemesi gerekiyor, Büyük Milletimiz’in sadece yaratma olgunluğumuzu değil aynı zamanda olgunlaşan 
yaratıcılığımızı taşıyabilme gücümüzü de sınayacağı  biliniyor; dolayısı ile “Kral Çıplak!” veya bize has üslupla “At 
Üstünde Kazma Kazıyorlar” diye bağırsak şöyle bir cevap alacağız; “hızlı giden atın  boku seyrek düşer”.   
 
“Madem doğa bir devinim(kinesis, motion, hareket) ve değişme ilkesi ve madem araştırmamız doğa üzerine, devinim 
ne, bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor, çünkü devinim bilinmediğinde doğa da bilinemez”  “yayda can(energeia) 
kazanan ok ile inertia(cansız) olan motorun elektrik(momentum transfering) ile canlanarak pompaya itki vermesi ile 
anakartdan  dijitize Impuls momentumun veya analogia(analog, benzetilmiş orantı) akımın  kablo ile PLC’ye taşınması 
birbirini tamamlar.” Energia(can, enerji; enerjiyi kestin miii?) ile heyecanlanan(tahrik, excited) motor ise  pompaya , 
devindiren devinebilir olanın devindiricisidir, devinebilir olanda devindirence devindirilebilir.(Aristoteles Fizik 
Kitabı’ndan).  
 
Devlet, üstünlük savaşında, coğrafyasından eğitilebilir en akıllılarını öne çıkartıp kendisini yönettiren organdır(alet). 
“Sokrates’in ölümü, Atina’yla Sparta’nın birleşip, Doğu Düşmanı; Pers ordularına karşı kazandıkları zaferler, yani 
Sokrates’in doğmasından(İ.Ö. 470-400) iki yıl önce hazırlanmaya başlar. Ortak düşmana karşı savaşan Sparta; Kara 
Kuvvetleri ile, Atina ise Deniz Kuvvetleri ile katılmıştı. Zaferden sonra Sparta’nın ordusu başına dert oldu; 
memleketi sömürdü. Atina ise, savaş için hazırladığı filoyu, ticaret için kullandı, Dünya’ya açıldı, dünya Atina’ya 
geldi; Atinalılar kendilerine hiç benzemeyen, kendileri gibi düşünmeyen bambaşka insanlarla tanıştı. Değişik insanların 
bir araya gelmesi, Atina’da eski inanışların, düşünüş geleneklerinin yıpranmasına yol açtı. Deniz yolculukları Atinalıları 
yıldızları bilmeye, yıldızlarda evrenin sınırlarını araştırmaya götürdü. Atina’da bir yandan eski inanışları yıpratan, bir 
yandan da yeni bilgiler edinmeye çalışan ve sonradan filozof(bilgi sever) adını alan birtakım aydınlar türemeye 
başladı.” (Çev.S.Eyuboğlu Önsözden; Platon Devlet) 
 
Geçen bayram ilköğretim öğrencisi üç yeğenim ile söyleşme fırsatım oldu ve bu bayram ise özel olarak toplanacağız: 
yeğenlerimden birinin babası; çocuğunun ders çalışmadığından şikayetçi. Çocuğu ise öğretmenlerinin anlattığını 
anlayamadığından, babasının ise anlatamadığından şikayetçi, ikinci yeğenim “Taş Niye Yere Düşer” diye soruyor, 
diğeri ise haftada 2000 soru çözüyor. We are Learning in Latinglish(Latince Öğreniyoruz). Boruda Ultrasonic’i öğrendik 
şimdi yayda sonic’e başlıyoruz. Yaylı Enstrumanlarda Ses, Sess Sesss zıııız; 3 kitap yolda. Borunun içinde yaşayan 
adam. Impulsed(impetus, impuls, itme) DC Excited Magnetically Inducted  Flowmeter’lerimizde hala arıza yok. 
ALWAYS Better, Her Zaman Daha İyiye, Birlikte.  
 
(1)Bekara karı boşatmak kolaydır. 
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