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Ne kutlaması, derseniz, 1000 yazı kutlaması…

Adımı taşıyan site Ağustos 2008’de açıldı. 2009 sonuna kadar başka konularda da yazılar yer
almakla birlikte kendi yazılarımın yer aldığı bölümün çoğunluğu örgüt tarihiyle hesaplaşmaya
ayrılmıştı. 2010’dan başlayarak diğer konular öne çıkmaya başladı, 2013’de diğer konu bitti,
açık bir başarıya ulaşılarak konu kapandı ve yeniden dönülmedi.

Bu yazılardan seçtiklerimi (diğer konular) daha sonra www.enginerkineryazilar.wordpress.com
da toplamaya başladım. Meşgul olduğum başka işlerin yoğunluğuna göre sitedeki yazıları
bazen altı ay bazen birkaç ay sonra yeniden değerlendiriyor ve yine de önemli bulduklarımı
seçiyordum. Bu seçme bazen yayınlanmış yazının yarısından azı oluyor bazen yüzde 70’e
kadar yükseliyordu. Kabaca yayınlananların yüzde 60 kadarı seçildi diyebiliriz.

Yukarda adresi verilen seçme yazıların bulunduğu blogda sayım yaptım, 700’e ulaşınca sıkıldım
ve gerisini saymadım. Bir arkadaş üşenmemiş saymış, 974 taneymiş. Şu anda yayınlanmış olan
ve seçileceği şimdiden belli birkaç yazı var, 980 diyebiliriz.

Sayı 1000 olunca kutlama yapacağım.

Ne yapacaksın derseniz, şu anda bilmiyorum ama herhalde iyi cins bir Fransız şarabı içerim.

Bu yılın sonuna kadar bu sayıya ulaşırım. Yaklaşık hesaplanırsa seçilen, seçilmeyen ve diğer
konudaki yazılarla birlikte 2009-2020 arasındaki 12 yılda 3000’den kadar yazı yazmışım
diyebilirim.

Sitede bu yazıyla birlikte 4296 yazı bulunuyor. Bu toplam sayıdır yani konuk yazıları dahildir. İlk
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yıllarda konuk yazılarının toplamıyla benim yazılar sayı olarak yaklaşık eşitti. 2015’ten
başlayarak konuk yazıları azaldı, benimkiler arttı. Yaklaşık bir hesapla yazıların yüzde 70’i bana
aittir diyebilirim. Bu da yaklaşık 3000 yazı yapıyor ki bu da yılda ortalama 250 yazı yapar. Siz bu
sayıyı ortalama sapmayı dikkate alarak 15 eksik ya da fazla olarak değerlendirin. Bence
gerçekçi bir rakam, kapasitem bu kadar diyebilirim.

Yazı konuları hayli çeşitli; tarih, felsefe, sosyoloji, sosyal psikoloji, politik olayların
yorumlanması, Türkiye tarihi gibi…

Hakkında en fazla yazı olan iki konu var: reel sosyalizmin tarihi (geniş anlamıyla yani sosyalizm
sonrası dahil) ve alt emperyalizm. Bu konuları epeyce geriden beyin felsefesi izliyor. Son
konunun bu kadar çok okunacağını beklemiyordum.

1000’e ulaşınca ayrı bir yazıyla bilgi veririm.
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